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Aby se vaše radost naplnila

www.katyd.cz

Jak tráví svátky 
apoštolský nuncius

My v Betlémě 
neztrácíme naději

Vánoční bohoslužba 
v obýváku

Ludmila Vašková: Klanění (2019), akvarel, plátkové zlato.

V Betlémě se kvůli pandemii chystají na Vánoce jen 
místní, městu chybí obvyklé zástupy poutníků a tu-
ristů. Zeptali jsme se, jak přípravy na svátky pro-
žívají tamní obyvatelé. „I kdyby se bohoslužby ne-
konaly, máme Bibli, rodiny a Pána, který umí i v té 
nejtemnější noci rozžehnout v našich srdcích svět-
lo,“ zmiňuje Burghard Schunkert ze společnosti, 
která pomáhá handicapovaným dětem. A turistický 
průvodce Ibrahim Salameh dodává: „Neztrácíme 
naději na lepší budoucnost.“

Speciál str. 6 a 7

Přinášíme dva praktické návody k domácí vánoč-
ní bohoslužbě pro případ, že se kvůli protipande-
mickým opatřením nebudete moci účastnit mší 
svatých. První od teoložky Mirei Ryškové je inspi-
rovaný bibliodramatem, tedy ztvárněním biblic-
kých textů ve skupině, kdy účastníci „vstoupí“ do 
jednotlivých postav. Druhý provází vánoční litur-
gií pomocí prvků, které nenajdeme v jiné slavnos-
ti církevního roku, a připravil jej liturgik P. Radek
Tichý. 

Více na str. 4 a 5

V osmém století, když bylo
Německo ještě pohanské, nechal 
sv. Bonifác z Mohuče porazit 
posvátný dub, aby přesvědčil druidy, 
že strom není chráněn božstvy. 
Několik set let starý dub při svém 
pádu poničil všechno kromě mladé 
jedle. „Od této chvíle,“ prohlásil 
sv. Bonifác, „se tento strom bude 
nazývat stromem Dítěte Ježíše.“

Pravda, kterou je Bůh, přichází do určité kultury, 
a to skrze lidské prostředníky, které rovněž ovlivňuje 
společnost a kultura. Evangelista zakládá své vyprá-
vění o Ježíšově narození na znacích kultury, k níž pa-
tří. Biskup, který předává víru, tak činí rovněž v rám-
ci určité kultury – u sv. Bonifáce šlo o kulturu druidů. 
Podobné je to dnes u nás. 

Celá společnost stojí na schopnosti věřit slo-
vu druhého. Věříme tomu, co říká lékař, právník, 
a s přehnanou naivitou často i tomu, co píšou novi-
ny. Tato víra se může minout s cílem a šířit omyl, ne-
boť se stává, že se člověk mýlí nebo chce mýlit druhé.

V našem každodenním životě zakoušíme, jak dů-
ležitá je tato přirozená víra a důvěra, kterou si vzá-
jemně věnujeme. Přesto se Kristův učedník musí 
naučit rozlišovat to, čemu věří, protože to pochá-
zí od člověka, a  to, čemu věří, protože to pochá-
zí od Boha. Musí také rozlišovat důvěru, kterou 
bezděčně věnuje někomu, koho si váží, a důvěru, 
kterou ve víře věnuje tomu, kdo mu má předávat
Pravdu, jíž je Bůh. 

Co je tedy ta víra, na níž máme zakládat svůj ži-
vot, očištěná od dojmů, emocí, a dokonce i od ry-
ze racionálních úvah? Víra může být definovaná 
jako duchovní instinkt, který nám pomáhá pozve-
dat oči vzhůru; jako instinkt, který nám umožňuje 
vnímat nedostatečnost dober a radostí, jež můžeme 
sami získat; jako instinkt, který nás otevírá dobru 
darovanému shůry – daru tak velkému, že si ho sa-
mi ani nedokážeme představit, radosti tak hluboké, 
že dokáže obsáhnout i bolest. Tak se učíme naslou-
chat Písmu, Tradici i Božím služebníkům s pohle-
dem víry, který nám pomáhá rozlišovat to, co je jen 
lidské, a to, co nám chce sdělit sám Bůh. To není 
vždy snadné!

Víra je milost. V řecké verzi evangelií jsou slova 
„radost“ a „milost“ odvozena od stejného kořene, 
z něhož vzešlo také charisma, tedy „dar z Boží mi-
losti“. Víra je oheň, který v nás vytváří schopnost 
vše, co nás přitahuje, ale i  to, co nás trápí a co je 
těžké unést, přijímat jako Boží dar a dávat sám sebe 
druhým. Středem tohoto plamene je pravá radost. 
Není snad radost Kristovou závětí, jeho duchovním 
odkazem? „Aby moje radost byla ve vás a aby se vaše 
radost naplnila.“

Vždy je zde riziko, že zbožní věřící (stejně jako 
mniši) omezí svůj život z víry na to, co mohou po-
chopit rozumem nebo zakoušet vlastní citovostí. Bu-
deme si snad z vyprávění o Ježíšově narození pama-
tovat jen hostitele, který nechal oslíka Svaté rodiny 
podupávat před svým hostincem a nedal mu ani otep 
slámy? Usmíváte se? To bylo účelem! Veselé Vánoce 
vám přejí mniši z Nového Dvora.

DOM SAMUEL,
novodvorský opat

Vánoce plánuje nuncius Charles D. Balvo prožít stej-
ně jako advent nikoli v rodných Spojených státech, 
nýbrž v Praze. Už déle než třicet let si tento zkušený 
diplomat ve službách Svatého otce na svůj stůl staví 
adventní kalendář od maminky. Speciál str. 3
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Za krásnou 
madonou do Plzně
Poprvé po staletích je zblízka k vidění palladium Plz-
ně – gotická madona ze zdejší katedrály. Plzeňská 
madona, prototyp tzv. krásného slohu, pocházející 
z parléřovské huti za času krále Václava IV., přes-
něji z roku 1384, je středem výstavy Západočeské 
galerie a Katolické teologické fakulty UK, pořádané 
v plzeňských Masných krámech. Po novém roce bu-
de krátce vystaven originál, jinak věrná kopie. Před-
stavena je i řada děl dokládajících kult této madony 
v dějinách. 
 Více na str. 9
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DEN 25. VÝROČÍ EXISTENCE OSLAVILO RADIO PROGLAS vysíláním 
polední modlitby Anděl Páně a mší svatou o slavnosti Panny Marie počaté bez 
poskvrny prvotního hříchu poprvé z nové adresy – v ulici Olomoucká v Brně, 
blíže centru. Prostředky na stěhování a vybudování nového zázemí s více studii 
poskytlo už na sedm tisíc lidí. Vybralo se dosud kolem 6,5 milionu korun, tedy 
více než polovina potřebné částky, a sbírka s názvem #Rybuneutopíš stále 
pokračuje. Mezi dárci a gratulanty je brněnský biskup Vojtěch Cikrle. „Přes 
rozhlasové vlny jsem se často a rád cítil členem velké živé rodiny posluchačů 
a cítil jsem se v ní dobře. Děkuji nyní spolu s vámi Bohu za vše, čím nás během 
čtvrtstoletí vašeho vysílání obdarovával,“ poblahopřál biskup v pozdravu před 
přenosem polední modlitby a doplnil: „Založení první křesťanské rozhlasové 
stanice u nás považuji dodnes za zázrak a dnešní 25. výročí za druhý. I dnes 
jsem s vámi a spolu s vámi a za vás děkuji.“ Na novou adresu se Radio Proglas 
stěhuje z dosavadního působiště v areálu Biskupského gymnázia v brněnské 
Masarykově čtvrti. Snímek Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra

„Letos vše bude trochu netradiční. 
Věříme však, že s fantazií a láskou 
k druhým bude i tento rok vánoční 
oběd krásnou příležitostí zažít radost 
z narození Páně a blízkost i teplo vzá-
jemného přátelství,“ zve Magdale-
na Hýrková z olomoucké Komunity 
Sant’Egidio. Obědy komunita po-
řádá v  Olomouci, Brně i  Praze.

V Olomouci nemůže být vzhledem 
k epidemiologické situaci oběd v Ar-
cibiskupském paláci. Sant’Egidio 
proto pořádá v neděli 27. prosince 
tři menší vánoční obědy na různých 
venkovních místech Olomouce a na 
ně zvou potřebné pomocí osobních 
pozvánek. Během setkání si pak 
s lidmi bez domova zazpívají koledy, 
dají teplý čaj a cukroví, rozdají dárky 
a na závěr teplé jídlo v termoboxu 
– bude to bramborový salát a řízek. 
Samozřejmě za dodržení všech pro-
tipandemických opatření. „Kdyby 
se některý z čtenářů chtěl zapojit, 
jistě se nám může ozvat na e-mail 
olomouc@santegidio.cz a najdeme 
způsob, jak spojit síly, a tak i letos 

přinést chudým našeho města kus 
radostné zprávy o narození Páně,“ 
připojuje Magdalena Hýrková. Na-
bídnout pomoc i na ostatních mís-
tech lze pomocí formuláře na webu 
komunity – je možné například při-
nést cukroví, drobné dárky nebo při-
spět na uvaření oběda.

V Brně se vánoční obědy budou 
konat 26. a 27. prosince a vždy sou-
běžně na dvou místech – v zastupi-
telském sále na radnici Brno-střed 
(vstup dvorem z ulice Dominikán-
ská) a  ve venkovních prostorách 
u restaurace Živá voda pod Petro-
vem. Vstup je z Uličky Václava Havla. 
Obědy budou v 11 a 14 hodin. „Bude-
me rádi za vaši pomoc i při přípravě 
prostor nebo při obsluze a roznášení 
jídla či při přípravě vánočního 
oběda,“ zmiňuje brněnská komunita.

Diecézní charita Brno uvaří oko-
lo dvou set štědrovečerních obědů 
pro bezdomovce. Na smažené ry-
bě s bramborovým salátem si bu-
dou moct pochutnat s předstihem
21. 12. v Centru pomoci lidem bez 

domova v Bratislavské ulici. Jídlo se 
zde bude vydávat zhruba od osmi ho-
din do půl čtvrté odpoledne. Potřební 
navíc dostanou potravinový balíček. 

Novinkou pro lidi v krizové situa-
ci je otevření odpolední denní míst-
nosti. Ta je zájemcům k dispozici 
každý den od 16 do 20 hodin. Od 
1. prosince provozuje brněnská Cha-
rita i noční krizové centrum, lidově 
nazývané „teplá židle“. „Je to bezplat-
ná možnost přečkat noc v teple a bez-
pečí. Jde o základní službu v podobě
tzv. teplé židle a čaje. Službu každo-
ročně využije sto padesát až dvě stě 
lidí,“ informuje ředitel Diecézní cha-
rity Brno Oldřich Haičman.

V Praze u františkánů

V  Praze se vánoční oběd tento-
krát uskuteční ve františkánském 
klášteře na Jungmannově náměstí
25. prosince. Kvůli protiepidemic-
kým opatřením bude místo pro sto-
lování rozděleno na vnitřní a vněj-
ší část. Vnitřní bude situována do 
refektáře kláštera a zrenovovaného 
koridoru, vnější část budou tvořit 
vyhřívané venkovní stany před kos-
telem Panny Marie Sněžné. Počet 
účastníků vánočního oběda bude 
záviset na stupni protiepidemické-
ho systému PES. (lef, tok)

Vánoční obědy pro chudé

Pro Betlémské světlo i v pandemii

KRÁTCE 
ČESKOU REDAKCI VATICAN 
NEWS (dříve Radio Vaticana) pře-
bírá od ledna po P. Milanu Glasero-
vi, který ji vedl 14 let, další jezuita 
P. Petr Vacík. Dosud působil v aka-
demické farnosti u  Nejsvětějšího 
Salvátora v Praze a věnoval se exer-
cičnímu domu Kolínský klášter. Ve 
Vatikánském rozhlase působil už 
během studií v Římě. Bydlet bude 
mezi 60 dalšími jezuity z celého svě-
ta v těsné blízkosti Vatikánu. „Čes-
ká sekce vatikánského rozhlasu je 
médiem, které má zprostředkovat 
hlas papeže českému posluchači,“ 
přiblížil pro Radio Proglas P. Vacík. 
Za klíčovou považuje ve vysílání 
patnáctiminutovou zpravodajskou 
relaci, kde má zaznít to podstatné, 
co se kolem papeže událo.

FORMOU VIDEOKONFEREN-
CE se minulý pátek setkali čeští 
a  moravští biskupové. Debatovali 
mimo jiné o oslavách letošních vá-

nočních svátků v diecézích. Konsta-
tovali, že podmínky v  jednotlivých 
diecézích jsou tak různé, že není 
vhodné stanovit jednotný přístup. 
Každá diecéze, potažmo farnost si 
slavení vánočních svátků upraví dle 
epidemiologické situace.

KVĚTNOU ZAHRADU SOUD 
CÍRKVI NEVYDAL. Nejvyšší soud 
v Brně potvrdil rozhodnutí, že Květ-
ná zahrada v Kroměříži zůstane ve 
vlastnictví státu. Nevyhověl tak ža-
lobě olomouckého arcibiskupství, 
které už na jaře roku 2017 převzalo 
od Národního památkového ústavu 
do vlastnictví kroměřížský zámek 
a k němu přiléhající Podzámeckou 
zahradu a od letošního února samo 
zajišťuje jejich provoz. „Květná za-
hrada přitom se zámkem a Podzá-
meckou zahradou vždy tvořila je-
den celek a všechny tři památky byly 
před dvaadvaceti lety zapsány na se-
znam světového dědictví UNESCO 
– a to společně. Obě zahrady a zá-
mek navíc v minulosti vždy míva-

Betlémské světlo už je 
v Česku. Skauti je od 
delegace z Rakouska 
převzali na hraničním 
přechodu Drasenhofen – 
Mikulov v neděli
13. prosince. Týž den 
ho v brněnské katedrále 
předali biskupovi 
Vojtěchu Cikrlemu.

Světlo dostali skauti od svých ra-
kouských kolegů kvůli protipan-
demickým opatřením přímo na 
hraničním mostě. Byl u toho i Jan 
Svoboda, který organizoval první 
převoz betlémského světla do re-
publiky v  roce 1990. „Betlémské 
světlo jsme tehdy přebírali na hra-
nici a po třiceti letech se kruh uzaví-
rá – opět jsme na hranici,“ zavzpo-
mínal pro ČT.

Umožní-li to epidemiologická si-
tuace, skauti světlo rozvezou po ce-
lé republice v sobotu 19. prosince. 
Jako obvykle k tomu využijí vlaky. 
Přesné časy příjezdů lze nalézt na 
webu betlemskesvetlo.cz. „Samo-
zřejmě se budeme snažit v co největ-
ší míře respektovat vládní nařízení. 
Vytvořili jsme stránku s aktuálními 
informacemi a doporučeními, kte-
rou budeme podle vývoje aktualizo-
vat,“ sdělili skauti.

Na webu uvádějí řadu doporuče-
ní pro rozvoz Betlémského světla. 
Má se například rozdávat jen venku, 
tedy před kostelem, a ne uvnitř jako 
v minulých letech. Cílem je, aby se 
kolem světla lidé neshlukovali. „Tato 
situace jistě v mnoha místech změní 
někdy i desítky let zaběhané postu-
py, ale jsme skauti, tudíž na změ-
ny připraveni a  ohleduplní k  dru-
hým i sami k sobě,“ připojili skauti.

Těm, kdo se na předávání svět-
la podílejí, skauti doporučují zajis-
tit si i ochranné pomůcky pro dob-
rovolníky. „Vymyslete si předávací 
prostory tak, ať v každém okamžiku 

udržujete odstup nejen mezi přícho-
zími navzájem, ale i mezi příchozím 
a  dobrovolníkem. V  předchozích 
letech jsme možná všichni skláněli 
hlavu nad stejnou lampou – letos to 
nepůjde,“ apelují skauti. Dále do-

poručují, aby dobrovolníci dopředu 
zapálili svíčky ve sklenicích, aby si 
je lidé mohli rovnou odnášet. Za ris-
kantní letos považují donášku svět-
la přímo do domů a bytů, a proto ji 
nedoporučují.

Tradice Betlémského světla, kte-
ré putuje Evropou, se zrodila v roce 
1986 v Rakousku. V Česku se o jeho 
šíření starají skauti a skautky už déle 
než 30 let, zapojují se do něho stovky 
dobrovolníků. TOMÁŠ KUTIL

O víkendu zemřeli dva spirituálo-
vé kněžských seminářů. Mons. Jiří 
Skoblík (†88) se věnoval bohoslov-
cům českých diecézí mezi roky 1992 
a 1999, Mons. Adam Rucki (†69)
se staral o  ty moravské v  letech 
1995–2005, poté byl biskupským 
vikářem pro duchovní povolání os-
travsko-opavské diecéze (více na
str. 6 diecézního zpravodajství).

Mons. Jiří Skoblík se věnoval pře-
devším morální teologii, napsal řa-
du publikací a vyučoval na teologic-
kých fakultách v Praze i v Českých 

Budějovicích. Proslul rovněž jako 
oblíbený kazatel. Co bylo podle něj 
základem dobré promluvy? „Nikoli 
uvažování, ale příběh. Zkrátka mu-
síte určitý problém či téma dostat 
do příběhu. Nakonec Bible je plná 
příběhů, které se v tomto ohledu da-
jí využívat,“ odpověděl v roce 2016 
v  rozhovoru pro KT, který s  ním
vedl Vít Hájek. Život Jiřího Skoblí-
ka je úzce spjatý i s kostelem sv. Ig-
náce v Praze, kde působil mezi roky 
1975 a 1990.  (tok)

Více v příštím vydání

ly stejného vlastníka,“ zdůvodnili 
před soudem zástupci arcibiskup-
ství své úsilí o vydání památky. Ver-
diktem Nejvyššího soudu tak zůstá-
vají v platnosti dřívější rozhodnutí 
nižších soudů, arcibiskupství se ov-
šem o  svůj nárok může hlásit ješ-
tě podáním stížnosti k Ústavnímu
soudu.

PIETNÍ MÍSTO PRO NENARO-
ZENÉ A ZESNULÉ DĚTI, které-
mu vévodí kříž, vzniklo krátce před 
13. prosincem, na který letos při-
padá Světový den památky zesnu-
lých dětí, na Ústředním hřbitově 
v Brně. „Podobných pomníků, kde
by rodiče mohli vzpomenout na 
své předčasně zesnulé děti, ne-
ní v republice mnoho – mají je na-
příklad v  Třeboni nebo v  Třinci-
-Lyžbicích. Jsem přesvědčen, že 
je naší povinností dát lidem, kte-
ří touto těžkou životní zkouškou
prošli, k dispozici vhodné místo pro 
pietu i v Brně,“ řekl náměstek pri-
mátorky Petr Hladík.  (tok)

Odešli spirituálové seminářů

Mons. Jiří Skoblík. Mons. Adam Rucki.

Obvyklé vánoční obědy pořádané Komunitou 
Sant’Egidio se letos budou konat jinak.
Většinou venku a v menších skupinách. Pro lidi 
bez domova bude vařit i brněnská Charita.

Brněnští skauti v neděli převzali na rakouských hranicích betlémské světlo a předali je v katedrále sv. Petra a Pavla
biskupovi Vojtěchu Cikrlemu, který všem požehnal. Snímek Filip Fojtík
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Vánoční tóny 
z Notre Dame
Gestem naděje pro společnost zkoušenou 
pandemií chce být koncert, který o Štěd-
rém večeru rozezní poničenou pařížskou 
katedrálu Notre Dame. Poprvé od požá-
ru v dubnu 2019 se sem vrátí katedrální 
sbor Maîtrise de Notre-Dame s osmiset-
letou historií. Sejde se v omezeném počtu 
dvaceti se dvěma sólisty, doprovodí jej 
katedrální varhaník Yves Castagnet, kte-
rý bude hrát na přenosný varhanní pozi-
tiv. Katedrální varhany, největší ve Fran-
cii, byly při požáru poškozeny a minulý 
týden se po čtyřech měsících dovršila je-
jich demontáž. Po důkladném vyčištění 
a renovaci se nástroj o 8 000 píšťal na kůr 
vrátí v roce 2023. Koncert bude živě vysí-
lat televize – veřejnoprávní France 2 a ka-
tolická KTO. Po dvou liturgických mod-
litbách v loňském a letošním roce půjde 
teprve o třetí akci v chrámu, který je jinak 
vzhledem k rekonstrukci uzavřen.
  (vaticannews, franceinter, sch)

Polsko hájí 
Jana Pavla II.
Na obranu sv. Jana Pavla II. vystoupil 
předseda polských biskupů, arcibiskup 
Stanisław Gądecki. Pověst světce je ata-
kována poté, co byly odhaleny sexuální 
skandály polských duchovních či Ame-
ričana Theodora McCarricka, kterého 
právě Jan Pavel II. kreoval kardinálem. 
McCarricka odhaluje nedávná vatikán-
ská zpráva jako sexuálního predátora. Na 
webu polských biskupů KAI arcibiskup 
Gądecki oponuje: „Otázka ochrany dětí 
a mládeže a boje proti zneužívání ducho-
venstvem byla pro Svatého otce nejvyšší 
prioritou. Byl to on, kdo jako první zavedl 
církevní právní předpisy na ochranu nej-
slabších, a tak zahájil proces odhalování 
sexuálních zločinů a potrestání duchov-
ních, kteří se jich dopouštějí.“ V případě 
McCarricka pak byl papež dle Gądeckého 
„cynicky oklamán“. Na 1 700 polských 
akademiků podepsalo minulý týden pro-
hlášení na obranu sv. Jana Pavla II. a je-
ho pověsti. „Jan Pavel II., jako kdoko-
li jiný, zasluhuje, aby se o něm mluvilo 
čestně. Když ho očerňujeme a odmítáme, 
obrovsky ubližujeme sobě samým, nikoli 
jemu,“ stojí mj. v textu.  (sch)

Očkováním chráníme životy druhých

Víra i tolerance

„Vážnou morální povinnost“ 
chránit život a zdraví 
své i druhých připomíná 
Konference biskupů 
Slovenska (KBS) ve 
stanovisku k očkování proti 
koronaviru. Odpovídá též 
na související etické otázky.

„Katechismus katolické církve připomí-
ná, že život a tělesné zdraví jsou vzác-
né dary, které nám Bůh svěřil. Máme se 
o ně rozumně starat a brát přitom v úva-
hu potřeby druhých a společné dobro,“ 
předesílají slovenští biskupové na webu 
KBS s tím, že důležitou součástí ochrany 
života a zdraví je prevence včetně očko-
vání. Reagují tím mj. na řadu zavádějí-
cích i přímo lživých informací, které se 
v posledních týdnech objevily v souvis-
losti s nově vyvíjenými vakcínami proti 
onemocnění covid-19.

Protože zvláště křesťané si kladou 
otázku po spojení nových vakcín s bu-
něčnými liniemi pocházejícími z embryí 
potracených v 60. – 80. letech, opaku-
jí biskupové stanoviska vatikánské
Kongregace pro nauku víry (2008) 
a Papežské akademie pro život (2005 
a  2017). Církev zde učí, že nechat se 
očkovat vakcínami, které tyto buněčné 
linie ve vývoji či výrobě využily, je mo-
rálně přípustné, není-li k dispozici jiné, 
eticky zcela „čisté“ očkování a existuje-
-li – jako za současné pandemie – zá-
važné ohrožení životů a zdraví.

„Boj proti nemorálním praktikám 
v  biomedicínském výzkumu a  farma-
ceutickém průmyslu se nesmí vést 
na úkor společného dobra a  nejohro-
ženějších členů společnosti,“ varu-
jí slovenští biskupové. Závěrem opa-
kují stanovisko své Subkomise pro 
bioetiku z  roku 2013, že „nikdo ne-
má právo zpochybňovat nebo po-
pírat zodpovědně přijatý a  vědecky 
podložený odborný úsudek lékařů a ji-
ných zdravotníků – odborníků ve věci
očkování“.

Stejné stanovisko k  očkovacím vakcí-
nám proti koronaviru v minulých týd-
nech zaujaly biskupské konference USA 
či Anglie a Walesu (viz KT 50). Všeobec-
nou dostupnost vakcíny podpořil papež 
František před Generálním shromáždě-
ním OSN 25. září a jeho stanovisko zo-
pakovala na konci října Komise biskup-
ských konferencí zemí Evropské unie 
(COMECE).

Dne 9. prosince se ve stejném duchu 
připojila Irská biskupská konference, 
která navíc připomněla zásady katolické-
ho sociálního učení. „Odmítnutí očková-
ní může ve společnosti přispět k význam-
ným ztrátám na životech, zvláště mezi 
těmi, kdo jsou nejvíce zranitelní. Tento 
fakt musí prodchnout jakýkoli úsudek 
svědomí,“ upozorňují irští biskupové 
na svém webu catholicbishops.ie. „Bez-
pečné a efektivní očkování je základním 
prvkem prevence onemocnění. Povzbu-
zujeme katolíky, aby očkovací program 

podpořili – nikoli jen pro své vlastní 
dobro, ale pro ochranu života a zdraví 
těch, kdo jsou zranitelní, a pro společ-
né dobro lidstva,“ shrnují biskupové.

V  prohlášení ke Dni lidských práv 
10. prosince (zveřejněném anglicky 
i  na portálu cirkev.cz) se tématu vě-
novala i  konference evropských ko-
misí papežské rady Justitia et Pax:
„Každý občan je odpovědný za své 
osobní zdraví i  za zdraví společnosti. 
Program očkování proti koronaviru je 
vytvořen, aby sloužil osobnímu a veřej-
nému zdraví, chránil je a pečoval o ně. 
Volba nechat se očkovat je osobním roz-
hodnutím, avšak je také aktem velko-
rysosti a solidarity každého a skutkem 
morálního vedení od těch, kdo nesou 
vůdčí odpovědnost na všech úrovních
společnosti.“

Vakcínou společnosti  Pf izer/
BioNTech plánuje své zaměstnance 
hned po Novém roce očkovat Vatikán – 
vakcinaci jim podle agentury Kathpress 
doporučil, a to „pro ochranu nejen vlast-
ního zdraví, nýbrž i zdraví ostatních“.
 (sch)

Nemít na svědomí
ostatní

OD 11. PROSINCE ZDOBÍ SVATOPETRSKÉ NÁMĚSTÍ VE VATIKÁNU vánoční strom a rozměrný keramický betlém. Ten letos 
dorazil z italského města Castelli, známého od 16. století věhlasnou tradicí keramiky. Kolekci figur v nadživotní velikosti vytvořili v le-
tech 1965–1975 vyučující a studenti tamní střední designérské školy, odráží inspiraci starověkým uměním i novodobou estetiku. Kromě 
Svaté rodiny tu najdeme anděly, pastýře, hudebníky, vojáka ve zbroji i zvířata. Tyto jesličky už byly v minulosti vystaveny například 
v Betlémě či Jeruzalémě. Vánoční smrk letos přivezli ze Slovinska, oživují jej dekorace z rukou bezdomovců a dětí.  Snímek Profimedia 

Pracovní verzi, která se připravuje od le-
tošního léta, schválila minulý týden fran-
couzská vláda a předala ji do parlamen-
tu. Ten se má normě věnovat v únoru. 
V takřka 60 článcích chce posílit kont-
rolu nad sdruženími, náboženskými ko-
munitami či školami, a pozměnit tak zá-
kon o laicitě (odluce církví a státu) z roku 
1905. „Katolíci se zákonů na ochranu 
republiky nemusejí bát,“ prohlásil fran-
couzský ministr vnitra Gérald Darmanin 
pro deník La Croix. „Musejí ale chápat, 
že od nás nemohou současně požadovat, 
abychom přijímali silná rozhodnutí proti 
radikálnímu islamismu, a zároveň vládě 
vyčítat, že se plete do náboženství, když 
ustanovujeme opatření na ochranu lai-
city,“ doplnil.

Co už je diskriminace?

Připravovaný zákon má posílit repre-
si vůči pachatelům teroristických činů 
a  těm, kdo je schvalují, vězením nebo 
mnohatisícovou pokutou navrhuje tres-
tat ty, kdo budou vyhrožovat veřejným 
činitelům, jako úředníkům nebo učite-
lům. Nové možnosti dávají i pasáže za-
měřené na šíření nenávisti po interne-
tu, zvláště se pamatuje na nebezpečné 

vyhrožování spojené s identifikací dru-
hého.

Norma též počítá s tím, že úřady bu-
dou moci uzavřít místa bohoslužeb tam, 
kde se budou šířit prohlášení, která 
„způsobují diskriminaci, nenávist či ná-
silí vůči osobě nebo skupině lidí z důvo-
du jejich původu, pohlaví, sexuální ori-
entace nebo genderové identity či jejich 
příslušnosti k etniku, národu nebo nábo-
ženství“. Generální sekretář Francouz-
ské biskupské konference P. Hugues 
de Woillemont pro La Croix upozornil, 
že „jakékoli podněcování k nenávisti či 
násilí musí být odsouzeno“, avšak slo-
vo „diskriminace“ lze vykládat mnoha 
způsoby. „Co se tím přesně myslí? Na-
příklad všichni naši kněží jsou muži… 
Za současné vlády se nemáme čeho bát, 
ale nevíme, co přinese politická budouc-
nost,“ upozornil.

Katolíci jsou obezřetní rovněž vů-
či pasáži, která má mj. zrušit domácí
výuku dětí a zpřísnit dohled nad nestát-
ními školami. Ač tento bod míří přede-
vším na některá muslimská zařízení, mů-
že se dotknout i pěti set katolických škol. 
P. de Woillemont naopak ocenil, že vláda 
uznala např. nároky diecézních spolků 
a sdružení. ALENA SCHEINOSTOVÁ

Snaha zvýšit bezpečnost Francie před islamistickým 
terorismem motivuje zákon „o posílení republikánských 
principů“. Mohl by se ale dotknout i katolíků.
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Ne každý se letos o Vánocích 
dostane osobně na mši svatou, 
pandemie omezuje i konání 
„půlnočních“, kdy kostely 
obvykle praskají ve švech. 
Přinášíme proto dva praktické 
návody k domácí bohoslužbě.

Duchovní prožitek Vánoc se ale zdaleka ne-
musí omezit jen na bohoslužby. Jejich součástí 
může být i tichá modlitba doma či procházka 
spojená s návštěvou betléma v kostele. Řada 
chrámů bude k tiché modlitbě otevřena a vá-
noční atmosféru spojenou se ztišením lze zažít 
také v přírodě. Ticho a klid zimní krajiny mo-
hou vytvořit velmi dobré podmínky k setkání 
s narozeným Ježíšem. 

Mnohým letos přijdou vhod i vánoční akti-
vity online. Například celostátní projekt Křes-

ťanské Vánoce (krestanskevanoce.cz) mimo 
program prohlídek jesliček v několika desít-
kách kostelů či sborů nabízí biblické hodiny 
online nebo záznamy koncertů varhanní hud-
by. Navíc je propojen s projektem Betlémské 
světlo (betlemskesvetlo.cz), kde najdete aktu-
ální informace o tom, kde světlo letos získat. 
Pro děti běží v rámci Křesťanských Vánoc sou-
těž o nejlepší video s tématem: „Co jsme zažili 
s domácím betlémem“. Maximální délka videa 
je dvě minuty a lze je zasílat do 6. ledna. 

Letošní Vánoce budou zkrátka jiné než ty 
v  minulých letech. Můžeme hořekovat nad 
tím, o co přicházíme, anebo to vzít jako pozvá-
ní. Pozvání k oproštění se od mnoha aktivit, 
kterých jsou naše běžné Vánoce plné, a sou-
středit se na to podstatné: na Ježíšovo naroze-
ní. Narodil se i pro mě osobně. A přiblížil se ke 
mně nejblíže, jak mohl. Je jen na mně, zda mu 
dovolím udělat i poslední krok, abychom náš 
vztah prohloubili.

TOMÁŠ KUTIL, TEREZA ZAVADILOVÁ

Bohoslužba je rozdělena do čtyř kroků, které 
doprovází praktické instrukce. Je dobré, aby 
ji jeden člověk vedl, a pomohl tak ostatním 
„vstoupit do betléma“. 

1.  Ježíšovo narození – 
příprava
Zahájíme znamením kříže a modlitbou 
Sláva Otci…

Dříve, než se pustíme do textu o narození, při-
pomeňme si, co o počátku Ježíšova života ví-
me. Maria i Josef žijí v Nazaretě, malé osadě 
v Galileji. Maria, která je zasnoubena s Jose-
fem (tedy očekává, že se bude v dohledné době 
konat svatba, jíž bude dokončeno její spojení 
s Josefem a vytvoření rodiny), je oslovena Bo-
žím poslem (týmž, jenž oslovil i Zachariáše), 
který jí sděluje překvapivou, ba možná šoku-
jící novinu: je totiž Bohem vybrána za matku 
Mesiáše, Vykupitele – toho, o němž si vyprá-
věly generace a o němž měly nejrůznější, velmi 
často nereálné a mylné představy. Lidé v Izraeli 
tehdejší doby od něj očekávali, především že 
nastolí nový čas, nové podmínky a že se jejich 
život změní k lepšímu. Maria nakonec – přes 
svůj úlek – řekla své „ano“, i když jí muselo být 
jasné, že to bude velmi obtížné. A bylo. Ostatně 
jí i Josefovi to později vyložil Simeon při jejich 
návštěvě chrámu, kam přinesli malého Ježíše. 
Už z toho je zřejmé, že Mesiáš neměl být a není 
někdo, kdo kouzelným proutkem mění realitu. 

Co očekávám od Ježíše? Já jako dospělý, já 
jako dítě. Zde je možné, aby si rodiče i děti 
sdělili své představy, svá očekávání, své sny.

Maria, mladá zasnoubená žena, se pak – proti 
všem zvyklostem – vydala samostatně navští-
vit Alžbětu, neboť se od anděla dozvěděla, že 

očekává narození dítěte, a zůstala tam až do 
porodu jejího chlapce – Jana Křtitele. Alžběta 
vycítila, že Maria má zvláštní poslání v Božím 
plánu, což pak Maria stvrdila svým chvalozpě-
vem. Maria ze srdce děkovala Bohu jako tomu, 
kdo se zastává těch, kteří po něm touží a jsou 
stavěni na okraj. 

Je možné si přečíst Mariin chvalozpěv: „Ve-
lebí má duše Pána,“ a pak si položit otáz-
ku: Zač mohu děkovat Bohu ve svém živo-
tě? Každý by mohl napsat něco na způsob 
chvalozpěvu, modlitby nebo jen vyjádřit po-
děkování Bohu. Sepsání na papír (event. 
namalování) je velmi užitečné, aby si to člo-
věk mohl přečíst i po čase.

Na závěr se společně pomodlete Zdrávas 
Maria a uvědomte si, že první část je vzata 
z Alžbětina pozdravu.

2.  Cesta do Betléma
a narození v chlévě
Přečtěte si nahlas následující verše:

V těch dnech vydal Caesar Augustus naříze-
ní, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. (Toto 
sčítání proběhlo předtím, než se Quirinius stal 
správcem Sýrie.) Všichni se tedy šli dát zapsat, 
každý do svého města. Také Josef se vydal z ga-
lilejského města Nazaret do Judska, do města 
Davidova zvaného Betlém (protože byl z domu 
a rodu Davidova), aby se nechal zapsat se svou 
snoubenkou Marií, která byla těhotná. Když 
tam byli, Marii se naplnil čas k porodu a poro-
dila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do 
plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro 
ně nebylo místo (Lk 2,1-7).

O Josefově reakci na překvapivou situaci Ma-
riina těhotenství se v Lukášově evangeliu nic 

nedozvídáme. Ale protože byl Josef mužem 
dobrým a Bohu věrným, Marii věřil a celou si-
tuaci svou autoritou zaštítil. Stal se otcem ro-
diny, i když způsobem i pro něj velmi nečeka-
ným. A do toho ještě zasáhly politické události. 
Maria je těhotná, vlastně těsně před narozením 
dítěte, a přece se musejí vydat na cestu, která 
v tehdejší době představovala hodný kus pěš-
ky nebo na oslu, trvala několik dní. Jak jim asi 
bylo? Naše představy o vývoji nejbližších udá-
lostí často zkříží nečekaná rozhodnutí někoho 
jiného a nám nezbývá než se podřídit.

Někdo z přítomných může znovu přečíst 
daný úryvek a ostatní ho mohou poslou-
chat se zavřenýma očima. Při čtení si pak tu 
cestu z Nazareta do Betléma představujme: 
jak ti dva putují… Josef podpírá Marii… ta je 
na konci dne velmi unavená… pak se zasta-
ví a hovoří spolu. Co si tak navzájem říkají? 
A pak putují dál, až dorazí do Betléma. Je 
večer, oba jsou unaveni a na Marii přichá-
zejí porodní bolesti. Hledají ubytování, ale 
všude je plno. Pak jim někdo nabídne ales-
poň přístřešek pro dobytek. Jsou vděčni i za 
to. Dítě se narodí v situaci chudoby, i když 
ne úplné bídy. Jako jedno z mnohých dětí té 
doby, a přece zcela výjimečné!
Po tiché meditaci může následovat krátká 
rozprava o tom, co kdo na té cestě viděl, za-
žil, co mu vytanulo na mysli, když těhotnou 
Marii s Josefem doprovázel.

Je možné si poslechnout či zazpívat koledu:
„Když Panna Maria po světě chodila“
(k nalezení také na serveru Youtube.com).
Jaké to je, když se dítě narodí? Rodi-
če mohou dětem krátce vyprávět, jak to 
prožívali.

3. Zjevení pastýřům
Přečtěte si další text s chvílí ticha. Pozorujte 
tmu za okny a světla oken nebo rozsvícené 
stromečky za okny, jsou-li vidět. Uvědomte 
si světlo narození, které ozařuje a objímá 
celý svět – i ta místa, kde je v současnosti 
hodně bolesti.

V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým 
nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. Vtom 
před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila 
je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale 

Jak oslavit narození Krista

Prožít jesličky spolu s jejich postavami
anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám 
velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve 
městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesi-
áš a Pán. A toto vám bude znamením: najde-
te děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích.“ 
A s tím andělem se hned objevilo množství ne-
beských zástupů takto chválících Boha: „Sláva 
na výsostech Bohu a na zemi pokoj – Boží zalí-
bení v lidech“ (Lk 2,8-14).

Je noc a pastýři bdí u svého stáda. Je tma a na-
jednou se kolem nich rozlije obrovské světlo 
a osloví je – stejně jako Marii – Boží posel. A stej-
ně jako ona se uleknou, je to i pro ně šok. Stej-
ně jako Marii i je pak anděl uklidňuje: Nebojte 
se! A následně jim vyloží onu radostnou, zcela 
nečekanou novinu: narodil se Spasitel, Mesiáš. 
Je jím malé dítě, které najdou v nuzných pod-
mínkách, v jeslích. A celé nebe se raduje a vzdá-
vá Bohu dík a chválu, protože je Bohem lásky 
a má zalíbení v lidech. Boží láska k lidem zde 
dosáhla vrcholu a „zhmotnila“ se v dítěti Ježíši. 

Bůh se dává člověku k dispozici, protože 
mu na něm záleží. To ale neskončilo naro-
zením Ježíše. Zamyslete se nad tím, kdo 
byl pro vás osobně takovým Božím poslem 
a ukázal vám něco, co jste sami neviděli, 
posunul vás na cestě dál. Co si asi ti pastýři 
mysleli? Bylo pro ně těžké uvěřit, co jim an-
děl zvěstoval? Jak moc je pro mne snadné či 
těžké uvěřit, že mě Bůh má rád a nabízí mi 
účast na své lásce a radosti? V této chvíli je 
možné jít k jesličkám. Zazpívejte si nebo po-
slechněte koledu: „Půjdeme spolu do Betlé-
ma“ nebo „Pásli ovce Valaši“.

4. Pastýři u jeslí
Zapalte u jesliček nebo na vhodném místě 
svíčku na znamení Božího světla a přečtěte 
si závěr příběhu narození. 

Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři 
si řekli: „Pojďme do Betléma! Podíváme se, jak 
se stalo, co nám Hospodin oznámil.“ Pospíšili 
si tedy, a když přišli, nalezli Marii, Josefa i dě-
ťátko ležící v jeslích. Poté, co ho uviděli, zača-
li rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno, 
a všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim 
pastýři říkali. Maria všechna ta slova uchováva-
la a zvažovala ve svém srdci. A ti pastýři při ná-
vratu oslavovali a chválili Boha, že slyšeli a vidě-
li všechno tak, jak jim bylo řečeno (Lk 2,15-20). 

Pastýři neváhají a dají se na cestu. Nalézají 
Marii s Josefem a dítě Ježíše. Jeho matka Ma-
ria vnímala všechno, co se dělo, a uchovávala 
to ve svém nitru. Pastýři jsou naplněni radostí, 
úctou a chválou. Z této pozice pak hlásají, co 
se stalo – stávají se prvními hlasateli evangelia. 
Obyčejní pastýři, kteří ve společnosti stáli hod-
ně nízko, se stávají prvními účastníky zázraku 
narození Mesiáše a také prvními zvěstovateli. 
Nezáleží na tom, jak je kdo ve společnosti dů-
ležitý, nýbrž jak se nechá Bohem oslovit a jak 
upřímně z víry jedná. Už svým životem se stává 
jako ti pastýři svědkem a hlasatelem evangelia.

Po přečtení si pusťte nebo zazpívejte kole-
du: „Jak jsi krásné, neviňátko“.

Těšíme se na dárky, které jsou znamením, že 
nás druzí mají rádi a také že my máme rádi 
je. Co já chci darovat dítěti Ježíši, který při-
šel, aby nás všechny obdaroval? Každý může 
v rámci společné modlitby vyslovit, co by rád 
Ježíši nabídl. Na závěr je na místě poděko-
vat Bohu za dary, kterých se nám dostává, 
a společně se pomodlit Otčenáš a zazpívat či 
poslouchat koledu: „Narodil se Kristus Pán“.

MIREIA RYŠKOVÁ, biblistka a vyučující na KTF UK

Betlémy jsou součástí našich domovů. Někdy ale zůstáváme jen 
u obdivování, jak jsou hezké, a u nostalgie Vánoc. Poprosili jsme 
proto biblistku Mireiu Ryškovou o návod pro bohoslužbu u betléma 
inspirovanou bibliodramatem – tedy ztvárněním biblických textů ve 
skupině, v rodině, kdy účastníci „vstoupí“ do jednotlivých postav. 

S pomocí tohoto návodu lze do jednotlivých postav betléma „vstoupit“, podobně jako loni děti v Ostravě. Snímek Zdeněk Poruba / Člověk a Víra
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Vánoční noc obsahuje 
několik zvláštních liturgických 
prvků, které nenalezneme 
v žádné jiné části církevního 
roku. Mohou se nám stát 
vodítkem při přípravě 
domácí bohoslužby, kterou 
můžeme slavit – zvlášť 
nebude-li možné účastnit 
se mše svaté v kostele. 

Stejně dobře se však mohou stát doplněním rodin-
ného večera či noci i v případě, že do kostela půjde-
me. Čas a místo rodinné bohoslužby zvolíme podle 
zvyklostí rodiny, její velikosti i atmosféry. Pro rodiny 
s dětmi může být nejšikovnější podvečer před slav-
nostní hostinou a rozbalováním dárků. Na společ-
nou delší modlitbu a prožitek Ježíšova narození tak 
přirozeně naváže oslava a radost z obdarovávání se. 
Pro dospělé může být naopak vhodnější pokročilá 
noc, určená k rozjímání nad tajemstvím Boha sjed-
noceného s člověkem. 

Navazující evangelia

První zvláštností vánoční liturgie je výběr biblických 
čtení. Možná jen kněží vědí, že ke čtyřem bohosluž-
bám slavnosti Narození Páně, tedy k vigilii (předve-
čer slavnosti), půlnoční, dále mši za svítání a pak ve 
dne na Hod Boží vánoční, patří čtyři různá evange-
lia. Jejich seřazení plastickým způsobem ukazuje, 
jak porozumět narozenému dítěti v jeslích. 

Ježíšův rodokmen z Matoušova evangelia (Mt 
1,1-25), kterým se začíná (čte se při první mši 
v předvečer, o vigilii), dokazuje, že betlémské dí-
tě je skutečným člověkem. Nese jedinečnou gene-
tickou informaci a navazuje na linii předků dob-
rých i zlých. Prolog Janova evangelia (Jan 1,1-18), 
kterým se končí (čte se při čtvrté mši ve dne), je 
naopak zpěvem o  Kristově božském původu. 
Evangelista vypravuje o  tom, že Ježíš byl na po-
čátku jako pravé světlo, že skrze něj bylo všech-
no stvořeno. Konečně příběh o  pastýřích, kteří 
uvěřili zprávě andělů a šli se do Betléma podívat
(Lk 2,1-14 a Lk 2,15-20), jenž se čte při 2. a 3. mši 
v noci a za svítání, ukazuje jednotu Kristova božství 
i  lidství: prostí lidé z  judského venkova se klaněli 
malému dítěti v klíně matky – skutečnému Bohu
a skutečnému člověku. 

V rodinách s dětmi je tak možné věnovat se bar-
vitému líčení o andělech, pastýřích, světle a jeskyni 
či stáji. Podle věku dětí mohou pomoci obrázky či 

postavičky. Dospělí si mohou vzít k rozjímání po-
stupně všechna čtení, porovnat přístup evangelistů 
a žasnout nad vynalézavostí Boha, který se z lásky 
stal člověkem. 

Elogium Páně
i naše vlastní

Druhou zvláštností vánoční noci je zpěv tzv. elo-
gia o narození Páně. Jedná se původně o mnišský 
zvyk připomínat si každý den v chóru nebo v refek-
táři světce, jejichž výročí připadá na daný den. Pro 
vánoční den – byť se nejedná o připomínku světce 
– byl vytvořen zvláště krásný zpěv. V něm se zasa-
zuje narození Ježíše do konkrétního běhu světových 
dějin: stvoření světa, vyjití Abraháma, pomazání 
Davida, ale též konání řecké olympiády nebo zalo-
žení Říma. Text elogia je možné nalézt například na 
webu Liturgie.cz. 

Protože je každé slavení Vánoc jedinečné a zpří-
tomňuje nám Ježíšovo narození, je možné v rámci 
rodinné bohoslužby nebo nočního rozjímání vytvo-
řit vlastní elogium: zasadit Vánoce 2020 do dějin 
vlastní rodiny, svého života nebo tohoto zvláštní-

ho roku. Při modlitbě s dětmi je možné projít fotky 
z uplynulého roku a poděkovat Bohu, že byl s námi 
navzdory těžkostem. Dospělí si mohou sepsat mil-
níky svého křesťanského života a rozvažovat, jak je 
tyto události připravovaly na letošní noc narození 
Páně. 

Kontrast světla a tmy

Do vánoční liturgie patří také kontrast světla a tmy. 
Jedná se o jednu z nejdelších nocí v roce, spojenou 
se zimním slunovratem, v níž si připomínáme, že 
se rozzářila Boží sláva. Svíčky se v kostelní liturgii 
používají až o Veliké noci. Ale když je nyní zapojíme 
doma při modlitbě, dojde nám, že Vánoce by bez 
Velikonoc nebyly úplné, že světlo narození je pro-
roctvím o noci zmrtvýchvstání. Je možné například 
od adventního věnce rozsvítit další svíce v domác-
nosti jako symbol světla, které proniklo tmu. Je také 
možné svíce na věnci sfouknout, protože příchodem 
Krista umlkl hlas proroků. S rozsvěcením světla se 
může spojit zpěv typicky vánočního Sláva na výsos-
tech Bohu, který jsme během čtyř adventních nedělí 
neslyšeli. 

Položit Jezulátko
do jesliček

Při vánoční liturgii se klečí při Krédu tam, kde se 
obvykle pouze ukláníme: při slovech Skrze Du-
cha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člo-

věkem. Jedná se o vyjádření víry, že Ježíšovo na-
rození není záležitostí minulosti. Postojem těla 
dáváme najevo, že když slavíme liturgii, dochází ke 
„zpřítomnění“, Ježíš se rodí uprostřed nás. V do-
mácím prostředí je toto gesto inspirací k zapoje-
ní nejen mysli a slov, ale také těla: zahrát s dětmi 
kousek vánočního příběhu, kleknout si k jesličkám, 
zvednout ruce při modlitbě díků, obrátit svou tvář
k Východu. 

Ještě jeden fyzický prvek může při vánoční boho-
službě zejména s dětmi pomoci, byť není vzat přímo 
z liturgie: položení Jezulátka do jesliček. Postavíme 
Betlém v předvánočním týdnu a vyčkáme až na noc 
narození Páně, než do něj – třeba za zpěvu Sláva na 
výsostech – položíme figurku malého Ježíše. Nejen 
pro děti to může být výraz skutečnosti, že Pán při-
chází na svět konkrétně pro nás. 

Jitřní modlitba

Posledním specifikem svaté noci je její protkání 
různými liturgickými modlitbami. Ve středověku 
dosáhl tento prvek mimořádného rozvoje, mniši 
a kanovníci téměř neměli čas na spánek: nešpory 
střídala vigilie, na matutinum (liturgická modlit-
ba v noci) navazovala půlnoční, po laudách (ranní 
chvály) a primě (modlitba při východu slunce) se 
hned konala jitřní bohoslužba a před hlavní mší 
byla ještě tercie (třetí modlitba dne, kolem devá-
té hodiny). Takové množství modliteb není mož-
né chtít po dětech, ale dospělí mohou vzít do ruky 
jak breviář, tak misálek. Jednotlivé hodinky, kte-
ré patří k vánoční noci, tedy nešpory a modlitbu 
se čtením, mohou prostřídat s texty určenými pro 
jednotlivé vánoční mše. Ani v domácím prostředí 
se náš kontakt s  liturgií církve nemusí omezit 
jen na biblická čtení, ale je možné recitovat texty 
ze mše (samozřejmě ne k  samotné bohoslužbě 
oběti a  proměňování), které důvěrně známe
a máme rádi. 

Ať už domácí bohoslužbu uspořádáme jakkoli, 
jejím hlavním smyslem by měla zůstat oslava sku-
tečnosti, že Bůh tak miloval svět, že dal svého Syna. 
Naším úkolem v kostele i doma je v tuto Boží lásku 
uvěřit, přijmout ji a objevit, že díky ní máme „na to“ 
mít rádi druhé lidi.

P. RADEK TICHÝ, liturgik 

Vánoční bohoslužba v obýváku

Návrh struktury bohoslužby
Zahájit ji můžeme vánoční koledou, zname-
ním kříže a uvedením do toho, co se bude při 
bohoslužbě dít.

Následovat může úkon kajícnosti nebo jiný 
projev prosby o Boží milosrdenství. Místo 
toho je možné použít přepracované elogium 
(vánoční chvalozpěv) nebo zkombinovat obo-
jí. Elogium, pojí-li se s půlnoční, se říká před 
jejím začátkem. 

Může se odcitovat vstupní modlitba z mi-
sálku ze kterékoli vánoční mše. 

Následují biblická čtení, jejich počet je 
vhodné upravit podle věku a skladby účast-
níků, podobně žalmy nebo jiné písně mezi 
čteními. Poté je možné společné sdílení o vá-
nočním evangeliu podle věku a skladby účast-
níků, lze ho kombinovat s koledami.

Vrchol bohoslužby – rozsvícení svíček, ulo-
žení Jezulátka, zpěv Sláva na výsostech Bohu, 
pokleknutí u jesliček atd.

Následuje přímluvná modlitba zakončená 
Otčenášem. Můžeme se přimlouvat sami za 
sebe, za naše blízké i za celý svět. Zvlášť může-
me pamatovat na lidi, které současná pande-
mie obzvláště zasáhla – na ty, kdo přišli o ně-
koho blízkého, na nemocné nebo na ty, kdo 
ztratili zdroj obživy.

Prosba o požehnání: Dej nám, Bože, své 
požehnání, jako v breviáři. 

Koleda Narodil se Kristus Pán.

Čtyři evangelia
pro vánoční bohoslužby

Mt 1,1-25 – Ježíšův rodokmen
Lk 2,1-14 – Zvěstování pastýřům
Lk 2,15-20 – Klanění pastýřů
Jan 1,1-18 – Prolog

Vánoční úkon kajícnosti 
Synu Boží, který ses narozením z Panny Marie 
stal naším bratrem, Pane: smiluj se nad námi.

Odpověď: Pane, smiluj se nad námi.
Synu člověka, který znáš a chápeš

naši slabost, 
Kriste: smiluj se nad námi.
Odpověď: Kriste, smiluj se nad námi.
Jednorozený Synu Otce, který z nás tvoříš 

jednu rodinu, Pane: smiluj se nad námi.
Odpověď: Pane, smiluj se nad námi.

Jedním z prvků bohoslužby může být položení Jezulátka do jesliček. Snímek Josef Cinciala / Člověk a Víra

Kontrast světla a tmy může být důležitým pomocníkem k prožití této vánoční bohoslužby. Snímek Martina Řehořová / Člověk a Víra
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Těsně před Vánoci, 21. prosince, 
by měl být poprvé po
397 letech pozorovatelný 
vzácný jev – konjunkce (největší 
vzájemné přiblížení) Saturnu 
a Jupiteru. Jedná se o onu 
„Betlémskou hvězdu“, která 
přivedla mudrce k jesličkám.

Takzvaná Betlémská hvězda souvisí s  bib-
lickým příběhem králů, kteří byli patrně as-
trologové a  pozorovali na jaře roku sedm 
před Kristem úhlové sblížení planet Jupiteru 
a  Saturnu. Nápadný úkaz je tehdy inspiro-
val k cestě pres Núbijskou poušť, aby se po-
klonili právě narozenému židovskému králi,
tedy Ježíšovi. 

Když Johannes Kepler roku 1603 před Vá-
noci pozoroval z pražského Karlova mostu po-
dobné sblížení obou planet, napadlo ho spo-
čítat, jak to sedm let před naším letopočtem 
s těmito planetami bylo. A vyšlo mu, že planety 
se tehdy na nebi sblížily dokonce třikrát. Popr-

vé tuším v květnu, podruhé v září a pak ještě 
potřetí. Čili pokud první sblížení vzali mudrco-
vé vážně, vydali se s karavanou velbloudů přes 

poušť a právě v září dorazili do Jeruzaléma. 
Tam se ptali krále Heroda na zrozeného krá-
le Židů. Herodes to konzultoval s židovskými 

znalci Starého zákona a ti to potvrdili, protože 
existuje verš, že z Betléma vzejde vévoda, který 
bude židovským králem.

Kepler tak mimochodem zjistil, že se Kris-
tus nemohl narodit na Vánoce v roce jedna, 
protože v  té době byl Herodes už dávno po 
smrti, zemřel totiž na jaře v  roce čtyři před 
Kristem. Naproti tomu jeho zjištění souhlasí 
s tím, že Herodes dal na základě sdělení znal-
ců Zákona povraždit v Betlémě všechny děti 
ve věku do dvou let, a ten rozkaz mohl klidně 
vydat v roce pět před Kristem. 

Nebyla to kometa

Taková těsná sblížení obou planet se opakují 
vždy po několika staletích, takže pravě letos 
před Vánoci, bude-li v  noci jasno, se opět 
přiblíží (ve skutečnosti budou od sebe stále 
daleko, Saturn obíhá ve vzdálenosti dvakrát 
větší od Slunce než Jupiter). Ve starověku se 
planety, hvězdy a komety příliš nerozlišova-
ly, ale Betlémská hvězda nemohla být kome-
ta, protože to by byli kronikáři hlavně na Dál-
ném východě určitě zaznamenali. Rovněž v té 
době nebyla v kronikách žádná zmínka o no-
vách, které občas vybuchují a jsou jasnější než 
planety. JIŘÍ GRYGAR, astrofyzik

Spatříme „Betlémskou hvězdu“

Poprvé od roku 1623 bude před Vánoci (21. prosince krátce po západu Slunce nad jihozápadním 
obzorem) ze Země k vidění konjunkce Saturnu a Jupiteru, tedy nebližší možné přiblížení těchto 
planet. Astronomický úkaz známý jako „Betlémská hvězda“ obě planety vizuálně téměř spojí 
v jedno.  Snímek Česká astronomická společnost

Každou adventní neděli 
v půl osmé ráno zní 
tradičně z 56metrové věže 
arciděkanského chrámu 
v Domažlicích rorátní melodie. 
Pětice muzikantů je hraje 
do všech světových stran. 

Dvě trubky, dvě baskřídlovky a  tuba – to je 
obsazení kapely, která hraje roráty ze zná-
mé válcové vychýlené věže. Dechový soubor 
nyní druhý rok řídí hráč na tubu Martin Ko-
táb. „Vedení mi předal kapelník dechovky Do-
mažličanky Jan Mleziva, který tu působil asi 
40 let. Už se mu v jeho věku nechtělo šlapat 
těch 194 věžních schodů se čtrnáctikilovým 
nástrojem,“ směje se Kotáb. Tradice hraní 
z věže sahá ale až do poválečné doby k domaž-
lickému lékaři Vladimíru Böehmovi, který 
přežil koncentrační tábor Flossenbürg. „Vězni 
tam nesměli zpívat žádné písně, mimo jedi-
né – Z nebe posel vychází,“ připomíná nový 
kapelník. Později si Böehm odseděl ještě dva 
roky v komunistickém kriminále. 

Výstup na věž je rozcvička

Muzikanti se scházejí kolem sedmé hodiny 
ranní. „Musíme se vydýchat, výstup na věž je 
pěkná rozcvička,“ podotýká Kotáb. Troubit 
začínají směrem na východ a následují další 
tři světové strany. Nejhorší prý bývá hraní na 
západ, odkud to nejvíce fouká. A když klesne 
teplota pět stupňů pod nulu, je třeba nástroje 
zabalit do igelitu, aby jim nezamrzaly klapky. 
Muzikanti do Domažlic dojíždějí z okolních 
vesnic a působí v několika dechových kape-

lách. Rorátní skladby jim při letošní změně re-
pertoáru upravil student pražské konzervatoře 
Štěpán Sladký.

Poslechnout si roráty přicházejí do domaž-
lického loubí desítky obyvatel. „Někteří si 
v domech na náměstí jen otevřou okno,“ ilu-

struje tamní děkan P. Mirosław Gierga. Napo-
sledy zazní z věže rorátní hudba vždy na Štěd-
rý den, a to půl hodiny před začátkem půlnoční 
mše svaté. 

Zvon Advent

Z domažlické věže zní v tomto čase také vy-
zvánění nejmenšího a nejstaršího z tamních 
zvonů jménem Advent. Po desítky let se na něj 
totiž zvoní pouze jeden měsíc v roce, o advent-
ních nedělích v 18 hodin, kdy se vynese na věž-
ní ochoz. Přes dvanáct let (tedy od první tří-
dy) se tomuto zvonění věnuje Jiří Kohout. „Je 
to doslova kouzelné – zvonit na tichý zvonek 
z 15. století a dívat se na město ponořené do 
vánoční výzdoby,“ svěřuje se zvoník. 

Zvon váží jen 12 kilogramů a nese třikrát 
opakovaný nápis „Hilf Got M“, což je polo-
vina staroněmeckého „Hilf Got, Maria be-
rot“ (v překladu „Pane Bože, pomoz, Maria, 
poraď“). „Nikdy nebyl zrekvírován, přežil 
všechny požáry, jenže roku 1973 ho ukradli. 
Za necelý měsíc se ale našel v lavici kostela,“ 
líčí P. Gierga. Od té doby se po skončení ad-
ventní doby vždy snese a uloží na bezpečné 
místo.

TEREZA ZAVADILOVÁ

Domažlické adventní muzicírování

Likvidace
lepry

www.lepra.cz

„Já jsem světlo světa;
kdo mě následuje,

nebude chodit ve tmě,
ale bude mít světlo života.“

 Jn 8,12

* * *
Radostiplné vánoční svátky
a hojnost Božího požehnání

do nového roku 2021
Vám přeje

LIKVIDACE LEPRY

DĚKUJEME
ZA VAŠI POMOC

Roráty zní z domažlické věže do všech čtyř světových stran. 

Desetidílné předvánoční setkávání 
s muzikantskou rodinou Pěruškových 
připravil v programové řadě Osu-
dy Český rozhlas Vltava. Od 14. do 
25. prosince bude vždy od 11.30 s tě-
mito respektovanými umělci a aktiv-
ními farníky z pražského Spořilova 
rozmlouvat Eva Ocisková. Po arciopa-
tu P. Prokopu Siostrzonkovi, Daisy 
Mrázkové, J. A. Komenském a desít-
kách dalších osobností jde o první ro-
dinné Osudy vůbec. Světově uznáva-
ný violista Jan Pěruška je profesorem 
pražské HAMU a členem Stamicova 
kvarteta, jeho manželka, violoncellist-
ka Marcela je někdejší členkou Praž-
ských madrigalistů, později však před 
hudební kariérou upřednostnila rodi-
nu, včetně péče o postiženou dceru. 
Také tři synové Pěruškovi se věnují 
hudbě a rodina často vystupuje spo-
lečně, a to i na podporu nejrůznějších 
dobročinných projektů. V září napří-
klad benefi čním vystoupením ve zlí-
chovském kostele podpořili dostavbu 
kostela Krista Spasitele na pražském 
Barrandově. (sch)

Osudy: Od dua po smyčcové kvarteto 1–10. 
Český rozhlas Vltava od 14. 12. v 11.30,

repríza v 0.00, po odvysílání
dostupné na vltava.rozhlas.cz

O rodině a hudbě

Nejmenší domažlický zvon Advent.  Snímky P. Mirosław Gierga
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P. Pavel Frývaldský

Emeritní papež Benedikt XVI. nás 
ve svých úvahách a spisech vybízí, 
abychom se i my spolu s mudrci 
a pastýři vydali do Betléma a společně 
nalezli nové světlo a novou radost. 

Každý rok nám vánoční svátky nabí-
zejí příležitost slavit a prožívat udá-
losti Ježíšova narození a  dětství. 
V  důsledku  pandemie koronaviru 

však letošní Vánoce budou jiné, skromnější 
a pravděpodobně omezené jen na nejbližší ro-
dinu. Přesto i v této situaci, která je náročná, 
zaznívá radostné poselství z Betléma. A do 
něj můžeme být uvedeni emeritním papežem 
Benediktem XVI., který evangelním zprávám 
o Ježíšově narození věnoval mnoho svých me-
ditací a homilií a který v závěru svého pon-
tifi kátu doplnil svou trilogii Ježíš Nazaretský 
o svazek věnovaný vánočním událostem. Jeho 
myšlenky nás mohou vést k novému a hlubší-
mu zamyšlení nad tajemstvím Božího vtělení 
a lidského narození. 

Evangelium 
jako vzpomínka 
Příběhy o počátcích Ježíšova života nalezneme 
v Matoušově a Lukášově evangeliu. Bibličtí 
badatelé vedou debaty o historické věrohod-
nosti těchto zpráv. Joseph Ratzinger do této 
otázky vnáší důležitý poznatek: novozákonní 
texty o Ježíšově narození a dětství nejsou fak-
tografi ckým záznamem historie v moderním 
slova smyslu, nejsou ale ani pouhým „mýtem“ 
nebo jen teologickým konstruktem. Evange-
lia vyprávějí skutečné historické události, kte-
ré interpretují ve světle starozákonních před-
povědí. 

Benedikt XVI. se přiklání k názoru, že jde 
o „rodinnou kroniku“, tedy o vzpomínku, kte-
rá je uchovávaná a promýšlená v milujících 
srdcích Ježíšových učedníků. Tato skuteč-
nost koresponduje s Lukášovým svědectvím, 
že Ježíšova matka všechny vánoční události 
„uchovávala věrně ve svém srdci a rozvažova-
la o nich“ (Lk 2,51; 2,19). Klasické podání, že 
Lukáš zaznamenal příběhy o Ježíšově dětství, 
jak byly tradovány od Marie nebo od jejího 
okruhu, tedy opravdu může mít reálný základ.

Jisté je, že Matoušovy a Lukášovy zprávy 
jsou vzpomínkou rané církve na historické 
události vyprávěné z pohledu víry a teologic-
ky interpretované slovy Starého zákona. Tato 
vzpomínka zaznamenaná v Novém zákoně ov-
šem nekončí v raném křesťanství, nýbrž stále 
pokračuje. Liturgické slavení Vánoc předsta-
vuje vždy nové rozpomínání na vánoční udá-
losti, jež jsou v paměti církve zpřítomňovány 
a křesťany opětovně zakoušeny a promýšleny 
v nových dějinných okolnostech. 

Mariina víra a radost
Víra církve nás uvádí do vánočního tajemství, 
které však nepronikneme pyšným intelektu-
alizováním. O betlémských událostech spíše 
potřebujeme, jako Ježíšova matka, „rozjímat 
v srdci“. S touto Mariinou niterností se setká-
váme při zvěstování, když uvažuje o andělo-
vě pozdravu (Lk 1,29) a když pokorně a svo-
bodně vyslovuje své „ano“ Bohu a jeho vůli. 
Maria je první, která Ježíše přijímá, a  je po-
čátkem všech dalších „ano“, jimiž lidé odpově-
dí na Boží oslovení v Ježíši Kristu. Ratzinger 
připomíná učení církevních otců, kteří hovoří 
o tom, že Maria nejprve počala ve svém srdci, 
až pak ve svém těle (prius corde quam corpore). 
Maria je vnitřně otevřena Božímu slovu a svou 
naslouchající připraveností se dává zcela k dis-
pozici Božímu plánu spásy. Nazaretská dív-
ka je proto především postavou poslušné víry, 
o níž její příbuzná Alžběta prohlašuje: „Bla-
hoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti 
bylo řečeno od Pána“ (Lk 1,45). 

Emeritní papež poukazuje na to, že se z Ma-
riiny víry rodí vánoční radost. Andělův po-
zdrav Marii „chaire“ (Lk 1,28) můžeme překlá-
dat jako obyčejný pozdrav „zdrávas“, přesto 
hlubší význam skýtá doslovný překlad: „Raduj 
se!“ V andělském pozdravuje je totiž oznámeno 
naplnění starozákonního proroctví Sofoniáše: 
„Raduj se, siónská dcero! Jásavě výskej, Izrae-

li… Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe“
(Sof 3,14-17). Maria tedy reprezentuje svatý Iz-
rael a je novou „archou úmluvy“, v níž přebývá 
Bůh. „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 
námi“ – čteme v Janově prologu (Jan 1,14). 
A toto neslýchaně realistické přebývání Boha 
mezi lidmi je důvodem nezměrné radosti. Mů-
žeme si všimnout, že stejnou radost zvěstuje 
anděl pastýřům: „Zvěstuji vám velikou radost 
pro všechen lid“ (Lk 2,10). Každé narození 
člověka je radostnou událostí – a Ježíšovo na-
rození je jí ještě více, protože v něm se člově-
ku daruje sám Bůh. Tuto skutečnost vystihuje 
také evangelista Matouš, který Ježíše nazývá 
„Emanuelem“, tedy „Bohem s námi“ (Mt 1,23). 
Vánoční poselství je proto skutečným evange-
liem: radostnou zvěstí o Bohu, který je člově-
ku blízko. V Ježíši se Bůh stává naším brat-
rem a my se stáváme syny a dcerami Božími. 

Dítě odkázané 
na naši lásku 
Ježíš je opravdovým Emanuelem, „Bohem 
s námi“, protože je vtěleným a v lidském dítě-
ti narozeným Božím Synem. Pokud v to uvě-
říme, zmocní se nás stejný údiv jako genera-
ce křesťanů před námi. Jak je možné, že Bůh, 
Pán a Vládce nebe a země, nepřichází do na-
šeho světa s mocí a slávou, nýbrž ve slabosti 
a bezbrannosti chudého dítěte? Proč se Bůh 
v tomto dítěti stává závislým na lidské pomoci 
a ochraně? Zdá se, že v Betlémě musíme ztratit 
naše příliš lidské představy o Bohu, abychom 

začali tušit pravou velikost Boha, jenž je tak 
velký, že je schopen stát se malým a v lidském 
světě nepatrným. Ukazuje se v pokoře své lás-
ky, která nás nenutí, jen žádá, abychom ho při-
jali tak, jak to učinili Maria a Josef. 

Kardinál Ratzinger v jedné své vánoční ho-
milii řekl: „Pro víru Bible a církve je důležité, 
že se Bůh chtěl stát bytostí, která je odkázaná 
na matku, na ochraňující lásku člověka. Chtěl 
v nás probudit tuto lásku, která nás očišťuje 
a zachraňuje. Bůh se stal dítětem a dítě je od-
kázáno na člověka. Tak už v existenci každé-
ho dítěte spočívá prastarý motiv Vánoc, totiž 
hledání přístřeší.“ 

Podle Lukášova evangelia se pro božské dítě 
nenašlo místo pod lidskou střechou, a proto se 
narodilo ve stáji. Nepřijetí ze strany lidí, pro 
něž nazaretská rodina nic neznamená, nazna-
čuje i Janův prolog: „Do vlastního přišel, ale 
vlastní ho nepřijali“ (Jan 1,11). Zdá se, jako by 
pro toto Dítě nebylo místa ve světě dospělých, 
kde rozhodují zisk, užitek a výhody. Malé dítě 
Ježíš je chudé a nemůže nabídnout nic, jen 
sebe sama a svou lásku. Ale právě to je největší 
bohatství, největší obdarování. Benedikt XVI., 
podobně jako dnes papež František, nás na-
bádá, abychom chudé, děti a lidi bez domova 
nevnímali jako zátěž, ale jako Ježíše toužícího 
po našem přijetí.

Ježíšovo království 
V betlémském dítěti poznáváme, že Bůh je tak 
veliký, že se pro nás stal malým, a tak mocný, 
že se pro nás stal slabým. Lukáš i Matouš me-

ditují o tomto zjevení Boží moci v bezbran-
ném dítěti, které je pravým Králem. Králov-
ství malého Ježíše je ale jiné než vláda, kterou 
disponují císař Augustus a král Herodes. Boží 
království „není z tohoto světa“ (Jan 18,36), 
ale zároveň do našeho světa reálně vstupuje 
a proměňuje ho. 

Ratzinger ve své knize o Ježíši věnuje po-
zornost Lukášovu svědectví, že se Ježíš na-
rodil v Betlémě, protože „vyšlo nařízení od 
císaře Augusta, aby byl po celém světě pro-
veden soupis lidu“ (Lk 2,1). Zmínka o císaři 
není náhodná. Římský císař byl uctíván jako 
„syn boha“ (divi fi lius) a nazýván „zachráncem 
a spasitelem“ (řec. soter). Augustus byl tedy 
pokládán za „spasitele“, protože chtěl světu 
zajistit mír. Lukáš však říká, že pravým Božím 
Synem a Spasitelem není římský císař, nýbrž 
z lidského pohledu zcela obyčejné dítě naro-
zené ve stáji. Augustus svým výnosem evido-
vat všechny občany pro daňové účely nicméně 
naplňuje biblický příslib, že se Mesiáš naro-
dí v Betlémě. Císař se tak, aniž to věděl, stal 
služebníkem Božího plánu spásy pro všechny 
lidi. Tuto spásu ovšem není schopna zajistit 
žádná politická moc, žádný člověk, třebaže se 
mu vzdávají božské pocty. Plný mír a pokoj je 
darem Boží lásky, která se nám dává v betlém-
ském dítěti. Nakonec Augustův mír (Pax Au-
gusta) netrval dlouho a jako každá lidská říše 
i římské impérium zaniklo. Jen o Kristu platí 
andělova slova k Marii, že „jeho království ne-
bude mít konce“ (Lk 1,33). 

Betlémský příběh má důležitý rozměr: po-
litická vláda je legitimní, není třeba ji démo-
nizovat, přesto od ní nelze očekávat trvalý 
pokoj a spásu, n ení možné do ní vkládat ce-
lou naši naději. Tato výzva je stále aktuální, 
netýká se pouze politiky a hospodářství, ale 
též vědy a techniky. Všechny tyto skutečnosti 
jsou dobré a důležité, avšak není správné, když 
je „zbožšťujeme“ a očekáváme od nich řešení 
všech lidských problémů. V pohledu na dítě 
v jeslích chápeme, že Ježíš uzdravuje náš vztah 
k Bohu i naše mezilidské vztahy a přináší lás-
ku, jež proměňuje naše srdce a naše smýšlení. 
V této lásce spočívá moc, která v dějinách bu-
duje Boží království. 

Betlémské světlo 
„Kristus je Boží moc a Boží moudrost,“ pro-
hlašuje apoštol Pavel (1 Kor 1,24). Betlém-
ské dítě nám nezjevuje jen Boží moc, nýbrž 
též Boží moudrost. Janovo evangelium chá-
pe Ježíše jako vtělený „Logos“, tedy jako „Slo-
vo“, v němž Bůh vyslovuje celé své tajemství 
a v němž vše nachází svůj smysl i nejhlubší 
pravdu. Vánoce, které jsou děti schopné vní-
mat lépe než dospělí, jsou zároveň zjevením 
pravdy o Bohu a člověku. Do tohoto tajemství 
mohou teologové stále znovu pronikat, aniž 
ho kdy plně uchopí. 

Emeritní papež, který je znám jako velký 
teolog, věnuje své zamyšlení také Matoušově 
vyprávění o příchodu mudrců z východu. 
  
představují touhu všech lidí po nalezení prav-
dy a ve své pouti do Betléma ztělesňují po-
hyb náboženství a lidského rozumu směrem ke 
Kristu. Jak víme ze známého příběhu, mudrci 
jsou vedeni světlem hvězdy, aby nalezli chudé 
dítě a jeho matku. Když se klanějí malému Je-
žíši, vzchází v jejich srdcích nové světlo, které 
není plodem studia a bádání, nýbrž pokorným 
darem Boží lásky. Benedikt XVI. nás vybízí, 
abychom se také my vydali na stejnou cestu do 
Betléma a spolu s pastýři a mudrci nalezli nové 
světlo a novou radost. 

Na závěr si můžeme připomenout slova 
modlitby, kterou v roce 2009 pronesl Bene-
dikt XVI. před soškou Pražského Jezulátka: 
Pane Ježíši, máme tě před očima jako dítě a vě-
říme, že jsi Boží Syn, jenž se stal člověkem skrze 
Ducha Svatého v  lůně Panny Marie. Podobně 
jako v Betlémě i my, spolu s Marií a Josefem, an-
děly a pastýři, se ti klaníme a vyznáváme, že jsi 
náš jediný Spasitel. Stal ses chudým, abychom zbo-
hatli z  tvé chudoby: dej, ať nikdy nezapomínáme 
na chudé a na ty, kdo trpí. Ochraňuj naše rodi-
ny, žehnej všem dětem celého světa a dej, ať nám 
vždy vládne láska, kterou jsi přinesl, aby činila náš 
život šťastnějším. Dopřej všem lidem, Ježíši, aby 
porozuměli poselství Božího narození, aby pocho-
pili, že jsi přišel darovat celé lidské rodině světlo,
radost a pokoj.

Autor je katolický kněz, který se odborně 
zabývá dílem Josepha Ratzingera / 
Benedikta XVI. Působí rovněž jako 
externí pedagog na KTF UK.

„Bůh se chtěl stát bytostí, která je odkázaná na matku, na ochraňující lásku člověka,“ připomněl emeritní 
papež Benedikt XVI. v jedné ze svých vánočních homilií. Snímek ČTK



V pátek 4. prosince zemřela ve věku
84 let literární historička a signatářka 
Charty 77 Marie Rút Křížková.

OHLÉDNUTÍ
Jaroslava Šebka

V  letošním podivném roce bohužel 
měla bohaté žně i paní s kosou. O ví-
kendu třetí neděle adventní odešli 
dva vynikající kněží Mons. Adam 

Rucki a Mons. Jiří Skoblík. Předtím byly ze 
zdejšího světa odvolány zase dvě výrazné křes-
ťanské osobnosti, které se zapojily do občan-
ského protikomunistického disentu a  byly 
signatáři Charty 77. Jednou z nich byl evan-
gelický fi lozof Ladislav Hejdánek, který nás 
opustil už na konci dubna, a tou druhou Marie 
Rút Křížková, která zemřela ve čtyřiaosmdesá-
ti letech v pátek 4. prosince.

K  paní Rút si dovolím jednu osobnější 
vzpomínku. Seznámili jsme se před pětadva-
ceti lety, když mě pozvala na jedno přátelské 
setkání, kde jsme diskutovali o její právě vy-
dané knize o dlouholetém příteli a mentorovi 
Josefu Zvěřinovi „Žít jako znamení“. Potkal 
jsem tehdy skutečnou dámu s milým úsmě-
vem, která dokázala velmi zaujatě a současně 

moc zajímavě vyprávět nejen o této význam-
né postavě české teologie a člověku s  jasný-
mi občanskými postoji, ale i o dalších peri-
petiích, jimiž si ona sama prošla. Na jeden 
obyčejný lidský život, který čelil velkým dě-
jinám, toho bylo opravdu hodně. Kněz a teo-
log P. Josef Zvěřina byl přitom jednou z vý-
razných osobností, která ji formovala. Sdílela 
s ním mimo jiné názor, že církev nebyla pod-
zemní a nadzemní, nýbrž jedna univerzální. 
Souhlasím s tímto hodnocením, protože i teď 
na základě archivních materiálů vidím, že 
se příslušníci StB snažili s  tímto rozdělením
vědomě hrát.

Neméně důležité pro ni byly vztahy se sale-
siánskou komunitou, kde našla jedno ze svých 
zázemí. Nemohu nezmínit i další velký pilíř, 
kterým byla její hluboká, byť virtuální láska 
k židovskému básníku Jiřímu Ortenovi – ten 
zemřel jako mladý za druhé světové války, 
o  jeho pozůstalost pak Marie Rút Křížková 
jako literární historička pečovala. V 70. letech 
byla přijata do pražské židovské náboženské 
obce, kde obdržela jméno Rút.

Hrozby StB
Její nasazení a jasné postoje pro ni samozřej-
mě měly následky v podobě neustálé šikany, 
pracovních vyhazovů, hrozeb a výslechů na 

StB, což tvrdě zasahovalo do jejího soukro-
mí a ovlivňovalo i život jejích tří dcer Dag-
mar, Svatavy a nejmladší Ester (která vzešla ze 
vztahu s dramatikem Otou Ornestem, bratrem 
básníka Jiřího). Vzhledem k perzekučním tla-
kům, jež zažívala, je pochopitelné, jak velké 
zklamání zažila v okamžiku, kdy zjistila, že 
kněz z její pražské farnosti na ni donášel StB. 
Stejně bolestné pro ni bylo zjištění, že pro vy-
rovnání s nepříjemnou minulostí se v rámci 
té polistopadové neudělalo dost. Určité roz-
čarování pro ni znamenalo i nedocenění role 
oné neofi ciální církve po pádu komunismu. 
To však určitě nebyl jen případ paní Rút, ke 
škodě celé naší místní církve. Marie Rút Kříž-
ková byla zástupkyní jedné důležité generace 
křesťanských osobností vystupujících zřetelně 
v době normalizačního bezčasí, která ovšem 
pomalu odchází. 

Myslím, že na své detailnější prozkoumání 
a zhodnocení čeká i úloha žen v tomto pro-
středí. Je určitě dobře se k těmto osobnostem 
vracet a v  jejich příbězích 
konečně začít objevovat to, 
co k nám může promlouvat 
s odstupem času, a nabízet 
refl exe toho, co prožíváme 
dnes. 

Autor je historik
a publicista

důležitých prelátů již překročilo 75 let, což je 
kanonický věk, po jehož dosažení musí kaž-
dý nositel církevního úřadu nabídnout pape-
ži svou rezignaci. Jde o prefekta Kongregace 
pro klérus Beniamina Stellu (79 let), předsedu 
Papežské rady pro kulturu Gianfranca Ravasi-
ho (78), prefekta Kongregace pro katolickou 
výchovu Giuseppa Versaldiho (77), prefekta 
Kongregace pro východní církve Leonarda 
Sandriho (77), prefekta Kongregace pro na-
uku víry Luise F. Ladariu Ferrera (76), pre-
fekta Kongregace pro biskupy Marca Ou-
elleta (76), hlavního penitenciáře Apoštolské 
penitenciárie Maura Piacenzu (76) a prefekta 
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Rober-
ta Saraha (75).

Je však možné, že tuto výraznou personál-
ní obměnu (dohromady jde o osm kardinálů) 
hodlá papež spojit až s plánovanou reformou 
struktury Římské kurie, na níž už několik let 
pracuje Rada kardinálů (tzv. C7). Text nové 
apoštolské konstituce s  pracovním názvem 
Praedicate evangelium, jež má nahradit aktu-
álně platnou apoštolskou konstituci o Římské 
kurii Pastor bonus z roku 1988, se nachází ve 
fi nální fázi. 

Reforma
správy fi nancí 
Vedle správní reformy ve Vatikánu probíhá 
finanční reforma. Z několika dílčích kroků 
vzbudilo pozornost zejména Františkovo roz-
hodnutí odejmout správu fi nančních fondů 
Státnímu sekretariátu a přenést ji pod Sprá-
vu majetku Apoštolského stolce (APSA), kde 
bude podléhat kontrole Ekonomického se-
kretariátu, což je možné chápat jako dozvuky 
kauzy Becciu. 

Zvláštní pozornost si zaslouží též prodlou-
žení provizorní dohody o jmenování biskupů 
mezi Svatým stolcem a Čínou či přetrvávají-
cí spor o tzv. interkomuniu a o formě synod-
ní cesty mezi Vatikánem a částí německého 
episkopátu. 

Zapomenout nelze ani na dva důležité pa-
pežské dokumenty – v pořadí třetí Františko-
vu encykliku Fratelli tutti o bratrství a soci-
álním přátelství a posynodální apoštolskou 
exhortaci Milovaná Amazonie (Querida Ama-
zonia). Největší pozornost však přitáhla jiná 
Františkova slova, a to když v novém doku-
mentárním fi lmu Francesco hovořil o svazcích 
osob stejného pohlaví. Diskuse, co to papež 
vlastně (ne)řekl a co tím (ne)myslel, vyvolala 
vášnivé polemiky nejen v církevním prostředí. 
Naopak vlastnoručně napsaný list, kterým pa-
pež podpořil boj argentinských žen proti lega-
lizaci potratů, zůstal téměř 
nepovšimnutý. Stejně jako 
další jeho prolifová vyjád-
ření v minulosti. 

Autor je církevní 
analytik a redaktor 
konzervativního 
deníku Postoj
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ANKETA:

Podarujete někoho předplatným KT?
a) ano; b) ne.
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Přispějete v adventu na misie či jinou
dobročinnou sbírku?
a) ano (55); b) ne (14); 
c) už jsem přispěl(a) (22).

FEJETON
Kateřiny Koubové

Známý šansoniér Charles Aznavour, 
kterého jsme několikrát přivítali 
v České republice, poskytl fi lmařům 
několikaleté vlastní videonahrávky 

k sestříhání a doprovodil je komentářem. Do 
té doby je nikdo neviděl. Sonda do jeho života 
i reálné minulosti, kterou nekašírovaly žádné 
retroseriály, je cenná i kvůli osobnímu svědec-
tví tohoto potomka arménských emigrantů. 
Vždyť jeho tatínek se v nové vlasti živil prode-
jem věcí na bleším trhu, denně tahal svou káru 
a byl spokojen.

Jeho syn po prvním vystoupení roku 1963 
v newyorské Carnegie Hall, kterou si drze pro-
najal a navzdory očekávání mnohých vypro-
dal, ve svých zápiscích sumíruje: „Spřátelil 
jsem se s Frankem Sinatrou, Ninou Simone, 
Rayem Charlesem nebo Barbrou Streisand. 
Ale koneckonců kdo tito velikáni jsou? Malý 
Italoameričan, malá Afroameričanka, malá 
Židovka z New Yorku? Všichni jsme cosi malé-
ho. Všichni jsme museli překonávat předsud-
ky ohledně vzhledu nebo barvy pleti. Všichni 
ze svých nedostatků udělali něco výjimečné-
ho. A všichni uspěli.“ Ještě jako asistent Edith 
Piaf si mladičký Charles Aznavour jednou po 
večírku shrnul do notesu své nedostatky. Je 
těžké uvěřit tomu, co uvedl na prvním mís-
tě: „Hlas. Nelze ho změnit. Moje výška. Nedo-
statek kultury, gesta člověka malého vzrůstu: 
krátká, suchá a sporá.“ A po čase se k  tomu 
ve fi lmu vrací: „To všechno jsem v začátcích 
slyšel. Chraplavý zlatokop. Aznavour je nepro-
dejný a obtížně stravitelný. Armén? Ten bude 
umět dobře počítat – tak ať si při tom zpívá, 
ale ať nepočítá s tím, že bude zpívat.“ Všichni 
se přepočítali! Zpíval a angažoval se i v po-
moci slabším.

Když nás (nejen mladé!) papež František vy-
bízí, ať se vydáme na cestu, ať nesedíme na 
gauči, vybízí nás objevit naše hřivny, ba pře-
konat předsudky. Kéž se 
všem daří po „aznavour-
sku“ oprášit hřivny, které 
jsme kamsi uložili, a pro-
měnit je ve službu dru-
hým. Dnešní „gaučová“ 
doba je k tomuto zasta-
vení vlastně příhodná. 
Kéž pak jednou uslyší-
me: „Služebníku dobrý.“

O vánočním spočinutí
GLOSA 
Jana Paulase

Byl to pro všechny náročný rok 
plný nejrůznějších emocí. Ne-
chyběly mezi nimi strach, stres, 
panika, vztek, zklamání, smutek 

i pocity nejistoty ze zítřka. Od toho všeho 
bychom si měli aspoň ve vánočním čase 
trochu odpočinout, vypnout příval nega-
tivních zpráv a katastrofi ckých scénářů 
– i když se to těžko radí těm, kdo i v tyto 
dny bojují o holé přežití, o své zdraví, ob-
živu, vztahy… 

Vánoční příběh Kristova narození nám 
ale přináší naději, že i uprostřed temnoty 
může vzejít světlo, že i v nelehké situaci 
se může narodit radost. Zkusme ji obje-
vit, může mít totiž nejrůznější podobu. 
Může to být radost z poznání, co všechno 
jsme během toho roku dokázali překo-
nat, co nového jsme se naučili, co důle-
žitého objevili a co naopak odhalili jako 
zbytečnost, kde jsme třeba pomohli a jak 
se proměnily některé naše vztahy – k lep-
šímu. Nicméně ta pravá radost je ukryta 
ještě hlouběji. Možná nás ona nejrůznější 
omezení posunula dál i v naší víře, v na-
šem vztahu s Bohem, v naší důvěře, že 
když se nám uzavřely jedny dveře (třeba 
ty kostelní), Bůh nám otevřel jiné. Ano, 
uplynulý rok nám mohl sdělit o nás a naší 
víře něco podstatného, co bychom jinak 
neobjevili. A za to všechno můžeme dě-
kovat, třeba při domácí bohoslužbě, k níž 
v tomto vydání přinášíme návod. Možná 
nám pak zazáří i do toho největšího lock-
downu opravdové světlo betlémské rados-
ti a pokoje.

Pandemie se nevyhnula ani Vatikánu. 
Poprvé za roky posledních pontifi kátů 
se neuskutečnila žádná zahraniční 
apoštolská cesta, generální audience 
se přenesly do virtuálního světa, 
limitované byly i liturgické slavnosti. 
Navzdory tomu uplynulý rok přinesl 
mnoho významných událostí.

KOMENTÁŘ
Imricha Gazdy

Největší pozornost obvykle poutají 
personální nominace. Kardinálské 
kolegium se opět rozšířilo o nová 
jména – tentokrát jich bylo třináct. 

Zaujalo jmenování prvního Afroameričana, wa-
shingtonského arcibiskupa Wiltona Gregoryho, 
či papežského kazatele Raniera Cantalamessy, 
který se po vzoru jiných řeholníků-kardinálů 
nad 80 let (Congar, Dulles, Lubac, Špidlík) roz-
hodl nepřijmout biskupské svěcení. S výjim-
kou prvního roku pontifi kátu tak papež Fran-
tišek jmenoval nové kardinály zatím každý rok.

Naopak kardinálských práv i vedení Kong-
regace pro kauzy svatých se po přímé interven-
ci papeže vzdal Giovanni Angelo Becciu. Ten 
čelí obviněním nejen z fi nančních machinací, 
ale i ze „sponzorování“ soudního procesu pro-
ti kardinálu Georgu Pellovi, který v době, kdy 
vedl Ekonomický sekretariát Svatého stolce, 
podporoval jiný způsob nakládání s vatikán-
skými fi nancemi než tehdejší substitut vatikán-
ského státního sekretariátu Becciu. Zatímco 
italský kardinál skončil v rukou vyšetřovatelů, 
Australanu Pellovi se po letech soudních ta-

hanic a pobytu za mřížemi podařilo před Nej-
vyšším soudem dokázat svou nevinu ve věci 
údajného zneužívání nezletilých chlapců před 
několika desetiletími.

Kromě Becciua je „poraženým“ tohoto 
roku devadesátiletý bývalý kardinál  eodore 
McCarrick z USA. Z kněžského stavu byl sice 
propuštěn už dříve, ale tento rok Vatikán zve-
řejnil rozsáhlou zprávu odhalující jeho sexuál-
ní přečiny i selhání církevních orgánů při jejich 
řešení. Skloňovalo se rovněž jméno 97letého 
polského kardinála Henryka Gulbinowicze, 
druhého nejstaršího člena kardinálského sbo-
ru, kterého na podzim (několik dní před jeho 
smrtí) Svatý stolec potrestal za jeho minulé 
sexuální delikty a spolupráci s komunistickou 
tajnou policií. Pro krytí sexuálního zneužívání 
kněžími Vatikán vyšetřuje i další dva emeritní 
polské biskupy (jsou to Sławoj Leszek Głó-
dź a Tadeusz Rakoczy), pod tlakem obvinění 
zase rezignoval biskup Edward Janiak z diecé-
ze Kalisz. V tomto ohledu Polsko roku 2020 
připomíná Chile 2018 či Irsko 2009–2010. 

První žena 
Byly i méně medializované, ale o to zajímavěj-
ší personální nominace. Za všechny zmiňme 
jednu: Začátkem roku papež poprvé v historii 
jmenoval do vysoké vatikánské funkce ženu – 
právnička Francesca Di Giovanniová se stala 
podsekretářkou Oddělení pro vztahy se stá-
ty Státního sekretariátu Svatého stolce. Ač to 
z názvu funkce není hned zřejmé, po arcibis-
kupu Paulu Gallagherovi, sekretáři pro vztahy 
se státy, je Di Giovanniová druhou nejvýše po-
stavenou osobou vatikánské diplomacie.

Významné personální změny lze v Římské 
kurii očekávat i v příštím roce, jelikož několik 

Statečná Marie Rút Křížková



V poutní bazilice na 
Svaté Hoře u Příbrami 
vzniklo nové CD 
s koledami Zpívání 

u jesliček, které vyšlo 
nyní před Vánoci. 
Podílel se na něm 
i zdejší titulární 

varhaník a profesor pražské HAMU 
JAROSLAV TŮMA. 

Nemíváte někdy pocit, že pro záplavu všeli-
jakých vánočních CD je přece jen nejlepší
zazpívat si o Vánocích koledy „naživo“? 

Vánoční CD různého druhu, mnoh-
dy s  ne zcela vkusnými aranžemi, 
si pod stromečkem nepouštím, byť 
jsem se na mnohých podílel. Nechci 

je ale všechny házet do jednoho pytle, rád se 
někdy vracím k sice opulentnímu, ale záro-
veň překrásnému a dojemnému zpracování 
koled od Luboše Fišera se symfonickým or-
chestrem, vzpomenu na chlapecký sbor Boni 
pueri, a vůbec nejvíc si cením starých nahrá-
vek Miroslava Venhody s Pražskými madriga-
listy. I řada dalších titulů si jistě zaslouží náš
obdiv.

Čím se od ostatních cédéček liší Zpívání
u jesliček?
Svatá Hora přitahuje nejen svým duchovním 
působením, bohatým liturgickým životem 
podpořeným i tím, že se zde pěstuje kvalitní 
chrámová hudba – hlavně díky profesionál-
nímu regenschorimu Pavlu Šmolíkovi. Vybízí 
také k procházkám, a to lidi z blízkého okolí 
i skupinové zájezdy z daleka široka. Zpívání 
koled, kdy se sejdou čtyřikrát během Vánoc 
náhodní návštěvníci, aby si společně zazpívali 

za doprovodu varhan, vychází z dávné zdejší 
tradice, kterou před několika roky oživila Jana 
Hovorková. Ta zde působí jako zastupující 
varhanice.

Zájem překonal veškerá očekávání, o svát-
cích ve dvě odpoledne bývá v bazilice našlapá-
no. Pravidelným hostitelem akce se stal správ-
ce zdejší farnosti P. David Horáček CSsR, 
který vždy návštěvníky přivítá, zpívá s nimi, 
v závěru se rozloučí a za všechny zdejší re-
demptoristy popřeje krásné svátky. A naše na-
hrávka zachycuje právě takové ryze amatérské, 
ale o to nadšenější zpívání z Vánoc 2019.

Koho napadlo, že by se tyto zdejší
produkce mohly nahrát?
To už si nepamatuji. Paradoxně však právě 
„obyčejný“ varhanní doprovod s jednohlasým 
zpěvem na trhu s cédéčky nenajdete. Původně 
jsme přemýšleli, že se koledy nahrají až po svát-
cích za účasti zdatného pěveckého sboru. Nic-
méně jsme pak usoudili, že co nejautentičtější 
zvuk přímo z vánočních setkání bude lépe zpro-
středkovávat zážitek, kterým návštěvníci Svaté 
Hory účastí na „Zpívání u jesliček“ obdarová-
vají sami sebe. A nyní prostřednictvím nahráv-
ky i ty, kteří z nejrůznějších důvodů – zvláš-
tě pochopitelných letos, kdy společné zpívání 
přese všechno plánujeme – nemohou zavítat
osobně.

Jak lze v tak spontánních „kulisách“
pořídit kvalitní nahrávku? 
Je pravda, že po prvním pokusu na Boží hod 
jsme měli skoro chuť celou akci vzdát. Ona to-
tiž většina lidí nadšeně zpívá, nebo si alespoň 
pobrukuje, ovšem vždy se najdou i takoví, kte-
ří chodí pozdě nebo se po pár minutách zase 
odtrousí, přitom bouchají dveřmi, nahlas se 
baví či okřikují své potomky, kašlou, a to nej-
lépe přímo pod mikrofony, které musely být 
kvůli nahrávání rozestavěny na řadě míst ba-

ziliky… Vrcholem všeho se staly vhody min-
cí do andělíčků pokyvujících na poděková-
ní hlavou nebo do automatu na rozsvěcování
elektrických svíček.

Ale nevzdali jsme se, už na sv. Štěpána 
jsme všechny otvory na mince provizorně 
zalepili a ke dveřím postavili dobrovolníky, 
kteří měli nelehký úkol nevpouštět do bazi-
liky příliš hlučné či včasně posilněné „taky-
návštěvníky“. Odměnou nám všem bylo, že 
jsme s  Pavlem Šmolíkem a  zvukovým mis-
trem Alešem Dvořákem nakonec dokázali vy-
brat sestavu koled, kdy se téměř vše hudebně
vyvedlo.

Co tedy nakonec na nahrávce posluchače
čeká?
Pořadí šestnácti koled na cédéčku zůstalo stej-
né jako v reálu, což je dáno vytištěným zpěv-
níčkem, který je v bazilice vždy k dispozici. 
Při střihu nebylo úplně snadné nastavit dob-
ré poměry jednotlivých mikrofonových stop 
– je těžké vyvážit zpěv, varhany, přímý zvuk 
a veškeré odrazy. Při výběru hudby musíte po-
slouchat čtyři hodiny záznamu několikrát do-
kola, vybrané úseky pak seřadit, nenápadně 
prolnout a dynamicky i  jinak upravit. Post-
produkční fáze je náročná na čas a soustředě-
ní. Odměnou nám ale bude radost těch, kdo 
si cédéčko pořídí, což je možné například na 
webu svata-hora.cz/koledy.

Jsou někde k dispozici také noty, aby si lidé 
mohli s cédéčkem sami zahrát a zazpívat?
Na uvedené internetové adrese najdou zá-
jemci také mé varhanní doprovody koled ke 
stažení, a  to ve třech verzích. První zahraje 
z listu téměř každý klávesista, u druhých ver-
zí už musíte většinou použít pedál, třetí jsou 
obtížné, ale zase dobře využitelné jako pře-
dehry, mezihry nebo samostatná varhanní
čísla.

Jak významnou roli jste při Zpívání u jesliček
přisoudili svatohorským varhanám, 
o nichž je v poslední době často slyšet? 
Požehnány byly v  závěru roku 2018, od té 
doby už mi vyšlo dvoucédéčko se skladbami 
J. S. Bacha či duchovní díla Radka Rejška na-
psaná pro Svatou Horu, která nastudoval Pa-
vel Šmolík, a chystají se další projekty.

Varhanní doprovody koled na vánoční na-
hrávce jsme improvizovali, jsou jiné než noty 
ke stažení. Varhany Vladimíra Šlajcha v bazili-
ce jsou mimořádně zdařilý nástroj. Proto byla 
jejich role pro zdar našeho díla naprosto zá-
sadní a nezastupitelná. Díky nim ostatně exis-
tuje už etablovaná koncertní řada „Varhanních 
půlhodinek“, které mohou návštěvníci Svaté 
Hory vyslechnout vždy v neděli od 14 hodin 
od počátku května až do první neděle říjno-
vé. Mnozí si sem nalézají cestu i opakovaně, 
programy totiž provádějí varhaníci tuzemští 
i zahraniční, vždy lze zažít něco nového, neče-
kaného a krásného. (sch)

Zpívání u jesliček
(Matice Svatohorská 2020)
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Alena Scheinostová

Plzeňská madona – slavná plastika 
tzv. krásného slohu a ochránkyně 
Plzně – se představuje na výstavě 
Nad slunce krásnější, kterou její 
autoři připravovali celých sedm let.

Cennou sochu budou moci návštěvní-
ci krátce obdivovat z bezprostřední 
blízkosti dokonce v originále, jinak 
ji v  prostoru plzeňských Masných 

krámů zastupuje dvojnice. Společnost jí dělají 
její dobové varianty a vše, co dokládá její kult 
od 14. až do 20. století. Minulý týden expozi-
ci zahájili zástupci města a kraje, plzeňského 
biskupství a České biskupské konference. Vý-
stava Západočeské galerie se totiž koná v úzké 
spolupráci s Katolickou teologickou fakultou 
UK a s církví.

„Vzhledem k  rekonstrukci katedrály
sv. Bartoloměje, kde je Plzeňská madona trva-
le umístěna, bude nyní socha moci být vysta-
vena, ale také uměleckohistoricky prozkou-
mána a popsána,“ vysvětlil KT kurátor Petr 
Jindra, který výstavu připravil spolu s kunst-
historičkou Michaelou Ottovou a dalšími ko-
legy. Opukovou plastiku, prototyp tzv. krás-
ného slohu, odborníci už nejméně sto let 
chápou jako klíčové dílo, dosud se k ní však 
nikdo z nich nedostal a zabývali se jí jen na 
základě fotografi í pořízených ve válečných le-
tech. Tehdy vznikly též sádrové odlitky, které 

nyní posloužily jako předloha pro vystavenou
kopii.

Originál Plzeňské madony byl letos po de-
sítkách let sňat z hlavního oltáře v katedrále 
a  je v rukou restaurátorů. „Velké restaurová-
ní proběhlo roku 1883 a mimo jiné z ní teh-
dy sejmuli dobovou polychromii. Madona je 
tak, zdá se, blízko svému původnímu vzhle-
du. I kámen je v pořádku,“ přiblížil kurátor 
Jindra. Podle něj socha navzdory svému stáří 
unikla poškození i proto, že byla vždy vníma-
ná jako posvátná.

Ukazuje se totiž, jak ozřejmil kurátor, 
že krásný sloh není pouhou domácí odnoží 
tzv. mezinárodní gotiky, nýbrž specifickým 
žánrem spojeným s náboženským prostředím 
a s děním u oltáře. Proto se centrální část vý-
stavy s Plzeňskou madonou ve středu jmenu-
je „V blízkosti posvátného“ a ukazuje právě 
tyto kultické souvislosti. 134 cm vysoká so-
cha, jejíž originál pochází z parléřovské hutě 
z 80. let 14. století, představuje Marii jako pů-
vabnou mladou dívku s oválnou tváří a cha-
rakteristicky prohnutým bokem, držící vyklo-
něné nahé dítě. „Tvůrcům nešlo o to, zachytit 
Pannu Marii v předpokládané reálné podobě. 

Jedná se o zjevení, které jako by právě sestou-
pilo z nebes a přinášelo Syna věřícím,“ objas-
nil Petr Jindra. Postava je zachycena v pohy-
bu a Ježíška doslova nabízí, až se její prsty 
vtiskávají do tělíčka Dítěte. A ústa miminka
jako by promlouvala. 

„Křesťanství učí, že se Bůh vtělil a  jeho 
vtělení a oběť se na oltáři neustále opakují. 
Tělo Krista se zhmotňuje v hostii. K tomu, 
aby byl věřící schopen této zbožné předsta-
vy, chce právě krásný styl poskytovat oporu,“ 
rozvinul kurátor. I proto je Plzeňská mado-
na stejně jako další krásnoslohé sochy tak 
silně realistická a coby Prostřednice ukazuje 
Dítě jako střed veškeré křesťanské víry. Jablko 
v rukou Děťátka je plodem ze stromu pozná-
ní a symbolizuje prvotní hřích, kterým zapo-
čaly dějiny spásy. Ježíšek se tak ukazuje jako
nový Adam.

Galerie jako chrám
Jak Petr Jindra dále vylíčil, tomuto určení 
odpovídalo i originální umístění madony ve 
svatobartolomějském kostele. Jeho presby-

tář byl tehdy vzhledem k potřebám majitelů 
– řádu německých rytířů – oddělený vyso-
kou chórovou přepážkou. Madona stála před 
ní na nevysokém podstavci a  jako by věřící 
lid zvala k tajemstvím, která se děla na oltá-
ři. Až Tridentský koncil odsunul sochu na 
evangelní stranu, úpravy interiéru v 18. sto-
letí ji přemístily na hlavní oltář a Mockero-
vy přestavby v 80. letech 19. století pak do 
výše novogotického oltáře, kde je plastika 
dodnes. Tehdy také musela ustat barokní tra-
dice oblékat sochu do slavnostních rouch, 
protože na ni jednoduše už nikdo nedosáhl
– věřící ani odborníci.

Masnými krámy, stylizovanými pro tuto vý-
stavu jako gotický trojlodní chrám, prochází 
návštěvník proti proudu času: od 20. století 
přes baroko až po gotické malby a plastiky 
předznačující krásný sloh. Dostává tak celistvý 
obraz úcty, která v běhu věků měnila důrazy 
a formu, ale nikdy se nezmenšila ani nezanikla, 
dnešek nevyjímaje.

Nad slunce krásnější. Plzeňská madona 
a krásný sloh. Západočeská galerie v Plzni 
– Masné krámy, 27. 11. 2020 – 28. 3. 2021

Svatohorské zpívání na CD

Výstava k poctě ochránkyně Plzně

Svou „Plzeňskou madonu“ měly kostely na řadě míst v Čechách či v Míšni nebo Zhořelci. Kopie Plzeňské madony. Snímky Jiří Strašek

Zmenšenou kopii nosili Plzeňané
ve slavnostních procesích.  



P. Martin Weis

Ve vstupní modlitbě mše svaté ze 
svátku sv. Štěpána prosíme Boha, aby 
nás naučil žít podle toho, co právě 
slavíme. A poukazuje se na základní 
a přímo charakteristický rys tohoto 
světce – a to na lásku k nepřátelům.

O sv. Štěpánovi toho příliš nevíme. Jen 
pár informací, které nám poskytuje 
Písmo svaté – Skutky apoštolské. 
Nevíme, kdy a kde se narodil, kdo 

byli jeho rodiče, jaké prožil mládí… Na základě 
údajů z Písma můžeme usuzovat, že s velkou 
pravděpodobností pocházel z  tzv. helenizo-
vaných Židů, když byl vyvolen k službě jáh-
na, aby prokazoval skutky lásky a charity mezi 
zbožnými vdovami právě z tohoto prostředí. 

Pro nás ale není ani tak důležité znát jeho 
podrobný životopis do chvíle, kdy byl vyvolen 
do sboru jáhnů. Mnohem důležitější je znát 
jeho duchovní portrét. A ten nám Písmo svaté 
líčí v těch nejkrásnějších barvách. Předně pou-
kazuje na skutečnost, že Štěpán byl muž dobré 
pověsti a se srdcem hořícím láskou ke Kris-
tu. Jemu také chtěl sloužit ve svých bližních. 
A činil tak plný milosti a síly v Duchu Božím 
– odtud plynula moudrost, pevná neochvějná 
víra a síla, s nimiž dělal mezi lidmi podle slov 
Písma velké divy a znamení. A musíme si při-
znat, že největší div a znamení, které bychom 

měli následovat, bylo odpuštění nepřátelům, 
od nichž toho musel tolik vytrpět. 

Českobudějovický biskup Josef Hlouch 
o tomto hlavním Štěpánově rysu kdysi rozjí-
mal: „Krásný život Štěpánův je zakončen mu-
čednickou smrtí za Krista Pána. Když ho v sle-

pé zášti kamenovali, když krvácel a umíral, 
modlil se za své katany: ‚Pane, nepokládej jim 
toho za hřích.‘ Veliká slova, hodná mučedníka 
Kristova – jak tu neslyšet ozvěnu slov umírají-
cího Krista Pána: ‚Otče, odpusť jim, oni nevě-
dí, co činí.‘ V tom máme Štěpána následovat. 
Odpustit nepříteli, když nám dal dostiučinění, 
když již přestal škodit, když uznal svou vinu, 
to je krásné, ale není to těžké. Ale odpustit prá-
vě ve chvíli, když zlé činí, když ti bere to nej-
cennější – život – a ještě se za něj modlit, toť 
hrdinství svatých, těch, kdož se mocí Ducha 
Svatého dovedli co nejvíce přiblížit a stát se 
co nejvíce podobnými Kristu Pánu. – A zatím 
my, lidé, před léty a před mnoha léty ti někdo 
ublížil, a ty si to pamatuješ. Co tu zločinů na-
tropila pomstychtivost. Co tu zločinů z nená-
visti. A mnohý se domníval, že je to hrdinství 
– pomstít se, a zatím se ukázal jako slaboch, 
neboť když stlačíš klávesu, tak i mrtvá palička 
ti vyskočí a strunu rozechvěje; ale zůstat pev-
ným zakořeněn ve spravedlnosti Boží, odpus-
tit, ano, jednat podobně jako Kristus Pán, jako 
sv. Štěpán, to je velikost, projev síly, jež zaslu-
huje úcty nejvyšší… Taková to síla, šlechetnost 
v odpuštění je živým kazatelem a obráncem 
naší svaté víry.“ 

Biskup Hlouch ve svém rozjímání dále upo-
zorňuje na skutečnost, že to jistě byla modlit-
ba mučeného Štěpána, která Šavlovi vyprosi-
la, aby se stal Pavlem – milost obrácení. Šavel 
opatroval svrchní šaty těm, kdo jáhna Štěpána 
kamenovali. A tento skutek schvaloval. Pavlo-
vo obrácení nám poukazuje na to, z jakého vy-
rostlo kořene: „Kdo se obrátil při pohledu na 

hrdinné jednání křesťana, ten bude jistě pev-
ný, neboť byl svědkem moci a síly, kterou dává 
křesťanství tomu, kdo je prožívá co nejplněji, 
v duchu Pána našeho Ježíše Krista – jak je pro-
žíval prvomučedník sv. Štěpán. Získal jsi již 
někoho svým životem Kristu Pánu? Následuj 
toho, jehož dnes uctíváš, sv. Štěpána. Pros po-
korně, abys byl pln víry a Ducha Svatého a síly. 
A nebesa ti budou otevřena. Sešlou ti světlo na 
všechny problémy – a jistě se ti otevřou doce-
la v hodince smrti, kde tě bude očekávat Ježíš 
Kristus,“ uzavírá své rozjímání biskup Hlouch.

Autor je historik a postulátor procesu
beatifi kace biskupa Josefa Hloucha; 
přednáší na TF JCU v Českých Budějovicích
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Naléhavý úmysl papeže Františka:
Modleme se, abychom „zde a nyní“ objevovali
ve „znameních“ jejich „význam“, Boží lásku.
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P. Pavel Petrašovský

Při půlnoční mši svaté o slavnosti 
Narození Páně uslyšíme úryvek 
z Lukášova evangelia (2,1-14) o tom, 
že se stalo něco, co přesahuje každé 
lidské pomyšlení: že se Slovo stalo 
tělem, že se nám v městě Davidově 
narodil Spasitel – Kristus Pán.

Lukášovo vánoční evangelium obsahuje 
dva příběhy, které se protnou u naro-
zeného Ježíše: příběh Marie a Josefa 
putujících do Betléma a příběh pastý-

řů. Nechme se do nich pozvat.

Projít výhní všednosti
Ježíšovo narození viděno očima jeho matky 
a pěstouna zřejmě je na náš vkus až podezře-
le všední. Začíná cestou do Betléma, která je 
snad důležitá pro císaře, jenž vyhlásil sčítání 
lidu, ale všechny ostatní toto putování do míst 
jejich předků nejspíš jen obtěžuje. Maria má 
cestovat v pokročilém stadiu těhotenství do 
města, kde se o ně nemá kdo postarat. V Bet-
lémě se setkávají s odmítnutím, jsou nechtě-
ní, nikdo pro ně nemá místo. Následuje po-
rod v nevyhovujících podmínkách jakési stáje. 
Evangelista Lukáš nepíše nic o tom, že by se 
v okamžiku narození Božího Syna rozsvítila 
tajuplná hvězda přímo nad střechou ani že by 
přiletěli andělé, aby začali dítě kolébat. Všech-
no je až moc všední. Nic nesvědčí o tom, že by 
tento okamžik byl středem dějin a začátkem 
letopočtu. Maria ví, co bylo o jejím dítěti před 
devíti měsíci zvěstováno, ale okolnosti nijak 
nenaznačují, že přišel na svět Boží Syn.

Můžeme to číst i  jako upozornění, že Bo-
žím zvykem je vstupovat do lidského života 
ve všednosti. Samozřejmě jsou chvíle velkých 
zážitků a pocitů Boží blízkosti, ale i  ty pak 
musí uzrát a být prověřeny v  toku šedivých 
dnů. Katechumenům říkáme, že příprava na 
křest trvá tak dlouho proto, aby jejich nadšení 
pro Krista mohlo obstát v obyčejných dnech, 
nejde jen o to, naučit se katechismus, na to by 
stačil měsíc, ale projít výhní všednosti. Svatý 
Jan od Kříže si dovoluje napsat, že velké chví-
le duchovního života člověk prožívá jen proto, 
aby se připravil na své období temnoty, kdy se 
může odehrát to podstatné. 

Nikdo si toho ani nevšiml 
Evangelista Lukáš pak začíná vyprávět druhý 
příběh – o pastýřích. Na rozdíl od zkušenosti 
Marie a Josefa se tady zázraky nešetří. Pastýři 
se nesetkávají jen s jedním andělem, ale hned 
s celým zástupem, slyší je chválit Boha, je jim 

shůry přesně řečeno, co mají dělat. Člověka při 
tom napadá, že se celá ta andělská sláva musela 
odehrát jen proto, aby se vůbec někdo šel do 
oné stáje narozenému dítěti poklonit. Kdyby 
pastýři neviděli anděly, ani by je to nenapadlo. 
Andělům je zřejmě trapné, že Bůh protrhl nebe-
sa, vstoupil do světa a nikdo si toho ani nevšiml. 

Když budeme pokračovat v textu Lukášova 
evangelia dál, dozvíme se, že pastýři se sku-
tečně odeberou do betlémské stáje a tam vy-
právějí, co jim bylo anděly o dítěti řečeno. Za 
posluchače jim mohou sloužit jen Maria a Jo-
sef, nikdo jiný tu není. Je to zvláštní. 
 , kdo 
na vlastní kůži zakusili, že tato noc je středem 
dějin, jsou pastýři, přivandrovalci odnikud. 
Maria a Josef, kteří jsou Ježíši nejblíže, se musí 
spokojit jen s jejich svědectvím.

Sami to známe ze zkušenosti: abychom ně-
které věci pochopili, potřebujeme druhé. Jsme 
neseni vírou ostatních lidí, náš osobní vztah ke 
Kristu je zavěšen na jistících lanech těch, kteří 
víru žijí spolu s námi – ať jsou nám známí, či 
neznámí. 

Do našich všedních životů nepoznamena-
ných zázraky a soukromými zjeveními andělů 
se o  letošních Vánocích zvěstují veliké věci. 
Samozřejmě to všechno bude podobně jako 
v  případě Marie a  Josefa zprostředkované, 
uslyšíme o tom zřejmě oklikou přes někoho, 
pravděpodobně si na to nebudeme moci bez-
prostředně sáhnout. I nám andělé vzkazují: 
„Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán.“ 
Kvůli vám Bůh protrhl nebe a seskočil. Kvů-
li vám se stalo něco tak nepravděpodobného, 
jako že Nesmrtelný se stal smrtelným a Neko-
nečný malým. Za místo svého přebývání si vy-
bírá chlív vašeho srdce.

A podobně jako se Marii uprostřed stáje 
zvěstuje, že je Matkou Boží, i my svými obývá-
ky, výrobními linkami, kancelářemi, učebnami 
a autobusy veřejné dopravy proplouváme jako 
dědicové Božího království, kvůli nimž Bohu 
stálo za to vstoupit do tohoto světa.

Autor je administrátorem farnosti 
u katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

Kvůli nám Bůh protrhl nebe

Biskup Josef Hlouch o svatém Štěpánu

Když říkáme: jsou Vánoce, pak pravíme: 
Bůh řekl své konečné, své nejhlubší, své 
nejkrásnější slovo do světa ve Slovu, kte-
ré se stalo tělem, ve Slovu, které nemůže 
být anulováno, protože je to Boží defi nitiv-
ní skutek, protože toto Slovo je Bůh sám 
ve světě. A toto slovo znamená: miluji tě, 
světe a člověče. Je to slovo zcela neočeká-
vané a zcela nepravděpodobné. Neboť jak 
je možno takové slovo vyslovit, když zná-
me člověka a svět a jejich úskalí plná děsu 
a prázdnoty. Bůh však je zná lépe než my. 
A toto slovo pravil, když sám byl zrozen 
jako tvor. Toto slovo lásky, které se stalo 
tělem, vyjadřuje, že mezi věčným Bohem 
a námi má být společenství tváří v tvář, ano, 
že ono zde již existuje (nejvýše se můžeme 
ještě bránit polibku lásky, který již žhne na 
našich ústech). Toto slovo vyřkl Bůh ve zro-
zení svého Syna. Karl Rahner

Jsou Vánoce

V Lukášově vyprávění nic nesvědčí o tom, že by okamžik narození Božího Syna měl být středem dějin a začátkem letopočtu.  Snímek Pixabay

Gherardo Starnina (kolem 1360–1413):
Svatý Štěpán Snímek archiv KT
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Ne 20. 12. 122 131 783 881 122 131 116 123 1137 1264 116 123 116 139 117 123 117 126 123 133 117 126 1142 1269 118 127 117 126 121 130 119 128 1146 1274 119 128 124 143 119 128 117 126 1242 1379

Po 21. 12. 122 131 783 881 122 131 124 134 1152 1280 139 152 140 152 140 152 140 153 123 133 141 153 1157 1286 141 153 140 153 121 130 124 134 1161 1290 142 154 142 154 142 155 140 153 1247 1384

Út 22. 12. 122 131 783 881 122 131 124 134 1167 1297 143 155 143 156 143 156 143 156 123 133 144 156 1172 1302 144 157 143 156 121 130 124 134 1177 1307 145 158 145 158 145 158 143 156 1250 1387

St 23. 12. 122 131 783 881 122 131 124 134 1183 1313 146 159 146 159 147 159 147 160 123 133 147 160 1188 1319 147 160 147 160 121 130 124 134 1193 1324 148 161 149 162 149 162 147 160 1254 1391

Čt 24. 12. 122 131 783 881 122 131 150 163 1198 1331 150 163 150 163 150 163 151 164 123 133 151 164 1204 1336 151 164 151 164 157 170 157 170 157 171 159 172 159 173 159 173 160 174 1238 1374

Pá 25. 12. 154 167 783 881 154 167 160 174 813 914 161 174 161 175 161 175 162 175 155 168 162 176 162 176 164 178 164 179 153 180 165 180 165 181 167 183 168 183 168 183 168 184 1242 1379

So 26. 12. 1617 1832 783 881 1617 1833 1618 1833 813 914 1618 1834 1619 1834 1619 1834 1619 1835 155 168 156 169 1234 1370 1619 1835 1619 1835 153 166 169 185 1649 1866 169 185 169 185 170 186 173 189 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. 

V dávném přislíbení oznamuje Hos-
podin králi Davidovi, že mu v jeho 
potomstvu vystaví dům. Slibuje 
mu potomka, jehož trůn bude pevný 
navždy. V dnešní liturgii jsme svěd-
ky, jak Hospodinův posel přichází do 
bezvýznamného izraelského města 
Nazareta k dívce Marii s nabídkou 
k uskutečnění tohoto příslibu, který 
má přinést spásu. O několik století 
později, se znalostí působení Ježíše 
Krista, budou věřící lidé přemýšlet, 
koho Maria zrodila, a budou si klást 
otázku: Je plod jejího života pouze 
člověk, nebo nejen člověk? A vedeni 
Duchem Svatým dojdou k vyjádření, 
které se modlíme jako Vyznání víry.

Vraťme se ale do Nazareta, kde 
v jedinečné chvíli lidských dějin od-
povídá Maria Božímu poslu: „Jsem 
služebnice Páně; ať se mi stane po-
dle tvého slova.“ A v pokoře spojené 
s hlubokou vírou dává Bohu svůj ži-
vot, aby mohl být zrozen Vykupitel.

Obvykle se na Pannu Marii a její 
úlohu díváme jen z pohledu minulé-
ho děje, kdy za ni děkujeme. Ale je to 
jediný možný pohled? V Matoušově 
evangeliu je popsána událost, kdy za 
Ježíšem přichází jeho matka a příbuz-
ní a on tomu, kdo mu to oznamuje, 
říká s poukazem na své učedníky: „To 
je má matka a to jsou moji příbuzní.“ 
A dodává: „Každý totiž, kdo plní vůli 
mého nebeského Otce, je můj bratr 
i sestra i matka“ (srv. Mt 12,46-50). 
Když o tom uvažuje sv. Augustin, ptá 
se: „Což Panna Maria nekonala Ot-
covu vůli?“ A odpovídá: „Zajisté ko-
nala.“ A vyvozuje z toho závěr, že pro 
ni znamenalo víc, že byla Kristovou 
učednicí, než že byla jeho matkou.

Ve svých úvahách o této ženě
sv. Augustin pokračuje. Maria je svatá 
a blahoslavená, ale církev je víc než 
Panna Maria. Proč? Protože Maria je 
částí církve, je jejím vynikajícím a sva-
tým údem, ale celé tělo je víc než je-

den úd. I my jsme Kristovy údy, i my 
jsme Kristovým tělem. Co tedy máme 
dělat, abychom byli jeho matkou 
a jeho příbuznými? „Kdo koná vůli 
mého nebeského Otce, je můj bratr 
i sestra i matka,“ říká Pán.

S těmito úvahami sv. Augustina 
můžeme jako údy Kristova těla vstou-
pit do reálného světa čtvrté advent-
ní neděle právě tam, kde jsme. Kaž-
dému z nás, stejně jako naší sestře 
a matce Marii, je zvěstováno naro-
zení Vykupitele. I skrze naši pokoru, 
víru a darování sebe se může a má 
narodit Kristus. A nezáleží, v jakém 
chlévě se to stane. Maria dala Kris-
tu život tělesně, my mu jej máme 
dávat duchovně. Všichni jsme povo-
láni k tomuto mateřskému úkolu – 
a v tomto postoji také spočívá vrchol 
mariánské úcty a zároveň cesta, na 
které se stáváme Ježíšovým bratrem
i sestrou i matkou.

VOJTĚCH CIKRLE, brněnský biskup

1. ČTENÍ 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16
Když se usadil král David ve svém pa-
láci a Hospodin mu popřál pokoj od 
všech okolních nepřátel, pravil král 
proroku Nátanovi: „Podívej se, já by-
dlím v domě z cedrů, zatímco Boží 
archa přebývá uprostřed stanových 
pláten.“ Nátan odpověděl králi: „Jdi 
a splň záměry, které máš v srdci, vždyť 
Hospodin je s tebou!“ Ale v oné noci 
ozvalo se Hospodinovo slovo k Ná-
tanovi: „Jdi a řekni mému služebníku 
Davidovi: Tak praví Hospodin: Ty mi 
chceš vystavět dům, kde bych bydlel? 
Já jsem tě vzal z pastviny od ovcí, abys 
byl vládcem nad mým izraelským li-
dem, a byl jsem s tebou ve všem, cos 
podnikal, vyhubil jsem před tebou 
všechny nepřátele. Zjednám ti veliké 
jméno, jaké mají ti největší na zemi. 
Určím svému izraelskému lidu místo, 
zasadím ho tam a bude tam bydlet. 
Nebude se už děsit a lidé oddaní zlo-
činu se neodváží ho sužovat jako v do-
bách, kdy jsem ustanovil nad svým iz-
raelským lidem soudce. Popřeji mu 
pokoj ode všech nepřátel. Hospodin 
ti oznamuje, že vystaví dům tobě. Až 
se naplní tvé dny a uložíš se ke svým 
otcům, vzbudím po tobě potomstvo, 
které vzejde z tvých útrob, a upevním 

jeho království. Já mu budu otcem 
a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé 
království potrvá přede mnou navěky, 
tvůj trůn bude pevný navždy.“

* Navěky chci zpívat o Hospodino-
vých milostech.
Navěky chci zpívat o Hospodinových 
milostech, po všechna pokolení hlá-
sat svými ústy tvou věrnost. Řekl jsi 
totiž: „Navěky je založena milost.“ 
Na nebi jsi upevnil svou věrnost. * 
Smlouvu jsem sjednal se svým vyvo-
leným, přísahal jsem Davidovi, svému 
služebníku: Navěky zajistím tvůj rod 
a tvůj trůn zbuduji na všechna poko-
lení. * On mě bude vzývat: Ty jsi můj 
otec, můj Bůh a skála mé spásy. Na-
věky mu zachovám svou milost, má 
smlouva s ním platit nepřestane. *

2. ČTENÍ Řím 16,25-27
(Bratři!) Bůh vás může utvrdit, (abys-
te žili) podle evangelia, jak jsem vám 
ho hlásal, a podle kázání o Ježíši Kris-
tu. Bylo vám zjeveno toto tajemství, 
které bylo skryté od věčných časů, ale 
dnes je zřejmé předpověďmi Písma 
na příkaz věčného Boha a oznámeno 
všem národům, aby ho vírou posluš-
ně přijaly. A proto Bohu, který jediný 

je moudrý, buď skrze Ježíše Krista slá-
va na věčné věky. Amen.

EVANGELIUM  Lk 1,26-38
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do 
galilejského města Nazaret, k panně 
zasnoubené s mužem jménem Josef 
z Davidova rodu a ta panna se jme-
novala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: 
„Buď zdráva, milostiplná! Pán s te-
bou!“ Když to slyšela, ulekla se a uva-
žovala, co má ten pozdrav znamenat. 
Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť 
jsi nalezla milost u Boha. Počneš a po-
rodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude 
veliký a bude nazván Synem Nejvyšší-
ho. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka 
Davida, bude kralovat nad Jakubovým 
rodem navěky a jeho království nebu-
de mít konce.“ Maria řekla andělovi: 
„Jak se to stane? Vždyť muže nepozná-
vám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý 
sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě 
zastíní. Také dítě bude nazváno svaté, 
Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta po-
čala ve svém stáří syna a je už v šes-
tém měsíci, ačkoliv byla považována 
za neplodnou. Vždyť u Boha není nic 
nemožného.“ Maria řekla: „Jsem slu-
žebnice Páně; ať se mi stane podle 
tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

neděle 20. 12.  2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16
Co mohu „udělat“ pro svého Boha, 
který se právě pro mě stal člově-
kem? V tichosti a v pokoře žas-
nout. Není jiné náboženství na 
světě, které by se tak ztotožnilo
s člověkem!

pondělí 21. 12. Lk 1,39-45
Setkání a jásot nad dětmi, dosud ne-
narozenými. Radostné vítání klíčícího 
života. Máme právo slavit advent tam, 
kde je dítě bráno jako přítěž?

úterý 22. 12. Lk 1,46-56
Mariina služba u Alžběty předzna-
menává přípravu Jana Křtitele na pří-

chod Ježíše mezi lid. Skutečná „pre-
evangelizace“ službou!

středa 23. 12. Lk 1,57-66
Zachariášovi se navrátila řeč, jakmile 
dal jméno svému dítěti. Když nevěří-
me v Boží zaslíbení, můžeme mluvit 
v církvi sebevíc, ale druzí nám nepo-
rozumí.

čtvrtek 24. 12. – Štědrý den Lk 1,67-79
Krásný Zachariášův chvalozpěv se 
zrodil z mlčení. Pochopím o vánoč-
ních svátcích význam ticha?

pátek 25. 12. – slavnost Narození Páně
  Jan 1,1-18
Bůh se sděluje člověku tím nejsrozu-

mitelnějším způsobem. Slovo, Moud-
rost, bere na sebe naši přirozenost! 
Mnozí jej ani dnes nepřijímají – a prá-
vě to chci svou láskou vynahradit.

sobota 26. 12. – svátek sv. Štěpána
  Mt 10,17-22
Nenávist, kterou Kristus předpově-
děl, dochází v současnosti vrcholu 
v počtech pronásledovaných křesťa-
nů. Vážím si toho, že po mně nepo-
žaduje oběť nejvyšší? Dokážu snášet 
tím lehčeji své obtíže?

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského 

20. 12. – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Barva fi alová, mše vlastní. 
1. čtení 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16
Žl 89,2-3.4-5.27+29, 
odp.: Navěky chci zpívat 
o Hospodinových milostech. 
2. čtení Řím 16,25-27
Zpěv před evangeliem: 
Aleluja.
Jsem služebnice Páně: 
ať se mi stane podle tvého slova. 
Aleluja.
Evangelium Lk 1,26-38 
Krédo, preface 2. adventní. 
Dnes není dovolena pohřební mše.
Žaltář 4. týdne.

21. 12. – pondělí předvánočního týdne
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Pís 2,8-14 nebo Sof 3,14-18a
Žl 33,2-3.11-12.20-21, 
odp.: Radujte se, spravedliví, 
z Hospodina, zpívejte mu píseň 
novou.
Evangelium Lk 1,39-45
preface 2. adventní.
V modlitbě se čtením se může při-
dat hagiografická lekce a v ranních 
chválách a nešporách připomínka 
sv. Petra Kanisia, kněze a učitele círk-
ve. Ve mši se může feriální vstup-
ní modlitba nahradit modlitbou 
o sv. Petru Kanisiovi.

22. 12. – úterý předvánočního týdne
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení 1 Sam 1,24-28
1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd,
odp.: Srdce mé jásá v Bohu, 
mém spasiteli.
Evangelium Lk 1,46-56
preface 2. adventní.
V českobudějovické diecézi:
Svátek Výročí posvěcení katedrály 
(v katedrále: Slavnost)
Modlitba uprostřed dne
má páteční žalmy z 4. týdne
(v katedrále z doplňovacího cyklu).
Barva bílá, ranní mše vlastní, 
Gloria (v katedrále i Credo), 
preface vlastní. 
Nelze použít čtvrté anafory.

23. 12. – středa předvánočního týdne
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Mal 3,1-4.23-24
Žl 25,4-5ab.8-9.10+14, 
odp.: Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, 
protože se blíží vaše vykoupení.
Evangelium Lk 1,57-66
preface 2. adventní.
V modlitbě se čtením se může přidat 
hagiografi cká lekce a v ranních chvá-
lách a nešporách připomínka sv. Jana 
Kentského, kněze. 
Ve mši se může feriální vstupní 
modlitba nahradit modlitbou o něm.

24. 12. – Štědrý den
Barva fi alová, ranní mše feriální.
1. čtení 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 
Žl 89,2-3.4-5.27+29, 
odp.: O tvém milosrdenství, 
Hospodine, navěky budu zpívat. 
Evangelium Lk 1,67-79
preface 2. adventní.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Večerní mše z vigilie: Gloria, Credo (při 
slovech Skrze Ducha Svatého… stal 
se člověkem se klečí), preface o Na-
rození Páně, v římském kánonu vlast-
ní V tomto společenství slavíme sva-

tou noc. Nelze použít čtvrté anafory.
Modlitba před spaním 1. nedělní 
(modlí se ji pouze ti, kdo se nezúčast-
ní noční bohoslužby).

25. 12. – slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – 
zasvěcený svátek
Barva bílá, mše vlastní, Gloria, 
1. čtení Iz 9,1-3.5-6 (v noci); Iz 62,11-
-12 (za svítání); Iz 52,7-10 (ve dne) 
Žl 96,1-2a.2b-3.11-12.13, 
odp.: Dnes se nám narodil Spasitel, 
Kristus Pán. (v noci); 
Žl 97,1+6.11-12, 
odp.: Světlo dnes zazáří nad námi, 
neboť se nám narodil Pán. 
(za svítání); 
Žl 98,1.2-3ab.3cd-4.5-6, 
odp.: Uzřely všechny končiny země 
spásu našeho Boha. (ve dne) 
2. čtení Tit 2,11-14 (v noci); Tit 3,4-7 
(za svítání); Žid 1,1-6 (ve dne)
Zpěv před evangeliem: 
Aleluja. 
Zvěstuji vám velikou radost: 
Dnes se nám narodil Spasitel, 
Kristus Pán. 
Aleluja. (v noci); 
Aleluja. Sláva na výsostech Bohu 
a na zemi pokoj lidem, v kterých má 
Bůh zalíbení. Aleluja (za svítání); 
Aleluja. Zazářil nám posvěcený den, 
pojďte, národy, a klaňte se Pánu, ne-
boť dnes sestoupilo na zemi velké 
světlo. Aleluja. (ve dne)
Evangelium Lk 2,1-14 (v noci); 
Lk 2,15-20 (za svítání); 
Jan 1,1-18 (ve dne)
Krédo (při slovech „Skrze Ducha Sva-
tého...“ se pokleká), preface o Naro-
zení Páně, v římském kánonu „V tom-
to společenství slavíme...“ (1. „svatou 
noc“, 2. a 3. „posvátný den“). 
Nelze použít čtvrté anafory. 
Dnes není dovolena pohřební mše.
Každý kněz může dnes sloužit tři 
mše a na každou z nich může při-
jmout mešní stipendium. Použije 
přitom formuláře odpovídajícího pří-
slušné době: 1. v noci, 2. za svítání, 
3. ve dne.
Nešpory 2. z dnešní slavnosti. 
Modlitba před spaním 2. nedělní.

26. 12. – svátek sv. Štěpána, 
prvomučedníka
Modlitba uprostřed dne má středeční 
žalmy ze 4. týdne.
Barva červená, ranní mše vlastní, 
Gloria,
1. čtení Sk 6,8-10;7,54-60 
Žl 31(30),3cd-4.6+8ab.16bc-17,6a, 
odp.: Do tvých rukou, Hospodine, 
svěřuji svého ducha. 
Evangelium Mt 10,17-22
Preface o Narození Páně, v římském 
kánonu „V tomto společenství slaví-
me posvátný den…“
Nešpory z oktávu (26. prosince). 
Modlitba před spaním 
1. nebo 2. nedělní.
V litoměřické katedrále a v kostelích 
zasvěcených sv. Štěpánovi:
Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka
Modlitba uprostřed dne má žalmy 
z doplňovacího cyklu.
Barva červená, mše vlastní, Gloria, 
Krédo, preface o Narození Páně, 
v římském kánonu „V tomto spole-
čenství slavíme posvátný den…“
Nešpory 1. a večerní mše 
z následujícího svátku. 
Modlitba před spaním 1. nedělní. (hfr)
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Všichni jsme povoláni k mateřskému úkolu



27. 12. – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie 
a Josefa
Modlitba uprostřed dne má nedělní 
žalmy z 1. týdne.
Barva bílá, mše vlastní, Gloria,
1. čtení Sir 3,3-7.14-17a (řec. 2-6.
12-14) nebo Gn 15,1-6; 21,1-3
Žl 128,1-2.3.4-5, odp.: 
Blaze každému, kdo se bojí 
Hospodina, kdo kráčí 
po jeho cestách. 
Nebo Žl 105,1-2.3-4.5-6.8-9. 
odp.: Hospodin sám je náš Bůh, 
pamatuje věčně na svoji smlouvu.
2. čtení Kol 3,12-21 
nebo Žid 11,8.11-12.17-19 
Zpěv před evangeliem: Aleluja. Mno-
hokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh 
v minulosti k našim předkům skrze 
proroky. V této poslední době však 
promluvil k nám skrze svého Syna. 
Aleluja.
Evangelium Lk 2,22-40
Krédo, preface o Narození Páně, 
v římském kánonu „V tomto spole-
čenství slavíme posvátný den…“
Dnes je možno žehnat manželům 
(Obřady žehnání, s. 41).

28. 12. – svátek svatých Mláďátek, 
mučedníků
Modlitba uprostřed dne má pondělní 
žalmy z 1. týdne.
Barva červená, ranní mše vlastní, Gloria, 
1. čtení 1 Jan 1,5-2,2 
Žl 124(123),2-3.4-5.7b-8,7a 
odp.: Naše duše vyvázla 
jako pták z ptáčníkovy léčky. 
Evangelium Mt 2,13-18
Preface o Narození Páně, v římském 
kánonu „V tomto společenství slaví-
me posvátný den…“

29. 12. – pátý den v oktávu Narození Páně
Modlitba uprostřed dne má úterní 
žalmy z 1. týdne.
Barva bílá, mše vlastní 
(29. prosince), Gloria, 
1. čtení 1 Jan 2,3-11 
Žl 96,1-2a.2b-3.5b-6, odp.: 
Radujte se, nebesa, zajásej, země! 
Evangelium Lk 2,22-35
Preface o Narození Páně, v římském 
kánonu „V tomto společenství slaví-
me posvátný den…“
V modlitbě se čtením se může přidat 
hagiografická lekce a v ranních chvá-
lách a nešporách připomínka sv. To-
máše Becketa, biskupa a mučední-
ka. Ve mši se může vstupní modlitba 
z pátého dne v oktávu Narození Páně 
nahradit modlitbou o sv. Tomáši 
Becketovi.

30. 12. – šestý den v oktávu Narození Páně
Modlitba uprostřed dne má středeční 
žalmy z 1. týdne.
Barva bílá, mše vlastní 
(30. prosince), Gloria, 
1. čtení 1 Jan 2,12-17
Žl 96,7-8a.8b-9.10, odp.: 
Radujte se, nebesa, zajásej, země!
Evangelium Lk 2,36-40
Preface o Narození Páně, v římském 
kánonu „V tomto společenství slaví-
me posvátný den…“

31. 12. – sedmý den v oktávu Narození Páně
Modlitba uprostřed dne má čtvrteční 
žalmy z 1. týdne.
Barva bílá, ranní mše vlastní 
(31. prosince), Gloria, 

1. čtení 1 Jan 2,18-21 
Žl 96,1-2.11-12.13, odp.:
Radujte se, nebesa, zajásej, země! 
Evangelium Jan 1,1-18
Preface o Narození Páně, v římském 
kánonu „V tomto společenství slaví-
me posvátný den…“
V modlitbě se čtením se může přidat 
hagiografická lekce a v ranních chvá-
lách připomínka sv. Silvestra I., pape-
že. V ranní mši se může feriální vstup-
ní modlitba nahradit modlitbou 
o sv. Silvestrovi.
Poděkování a prosba o Boží pomoc 
do nového roku: Při večerní mši se 
používá formuláře Na začátku občan-
ského roku (Český misál, 2015, 
s. 893; Lekcionář VI/1, s. 435).
Mše: Gloria, Krédo, perikopy vlastní, 
preface o Narození Páně, v římském 
kánonu vlastní „V tomto společenství 
slavíme posvátný den…“
Nešpory 1. z následující slavnosti. 
Modlitba před spaním 1. nedělní.

1. 1. – slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY 
MARIE – zasvěcený svátek
Modlitba uprostřed dne má žalmy 
z doplňovacího cyklu.
Světový den modliteb za mír: 
vzpomenout vhodným způsobem 
v přímluvách.
Barva bílá, mše vlastní, Gloria, 
1. čtení Nm 6,22-27 
Žl 67,2-3.5.6+8, odp.: 
Bože, buď milostiv a žehnej nám! 
2. čtení Gal 4,4-7
Zpěv před evangeliem: Aleluja. Mno-
hokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh 
v minulosti k našim předkům skrze 
proroky. V této poslední době však 
promluvil k nám skrze svého Syna. 
Aleluja.
Evangelium Lk 2,16-21
Kredo, preface 1. o Panně Marii (když 
slavíme její Mateřství), v římském ká-
nonu vlastní „V tomto společenství 
slavíme posvátný den…“
Nelze použít čtvrté anafory. 
Dnes není dovolena pohřební mše. 
První pátek v měsíci: 
Votivní mše dnes není dovolena.
Nešpory 2. z dnešní slavnosti. 
Modlitba před spaním 2. nedělní.

2. 1. – památka sv. Basila Velikého a Řeho-
ře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Barva bílá, ranní mše vlastní.
1. čtení 1 Jan 2,22-28 
Žl 98,1.2-3ab.3cd-4, odp.: 
Uzřely všechny končiny země spásu 
našeho Boha. 
Evangelium Jan 1,19-28
V těchto dnech bývá zvykem konat 
tříkrálovou charitní sbírku. 
Texty pro žehnání koledníkům
lze najít v Obřadech žehnání, s. 579.
Nešpory 1. a večerní mše 
z následující neděle.

3. 1. – 2. neděle po Narození Páně
Barva bílá, mše vlastní, Gloria,
1. čtení Sir 24,1-4.12-16 
(řec. 1-2.8-12) 
Žl 147,12-13.14-15.19-20, odp.: 
Slovo se stalo tělem a přebývalo 
mezi námi. Nebo: Aleluja.
2. čtení Ef 1,3-6.15-18 
Zpěv před evangeliem: Aleluja. Slá-
va tobě, Kriste, tys byl hlásán poha-
nům, sláva tobě, Kriste, tys došel víry 
ve světě. Aleluja.
Evangelium Jan 1,1-18
Krédo, preface o Narození Páně.
Žaltář 2. týdne (hfr)

12 / Liturgie  Katolický týdeník / 15. – 28. prosince 2020

DENNÍ TICHÁ CHVÍLE

HOMILIE

Sv
át

ek
 S

va
té

 ro
di

ny
 

Li
tu

rg
ie LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Cyklus 
B

Uvedení
do první

modlitby dne
Ranní chvály Modlitba uprostřed dne Nešpory Kom-

pletář

A
nt

ifo
na

Ž
al

m

H
ym

nu
s

A
nt

ifo
ny

Ž
al

m
y

K
rá

tk
é 

čt
en

í
a 

zp
ěv

A
nt

ifo
na

k 
Z

ac
ha

r.
ka

nt
ik

u

P
ro

sb
y

Z
áv

ěr
eč

ná
m

od
lit

b
a

H
ym

nu
s

A
nt

ifo
ny

Ž
al

m
y

K
rá

tk
é 

čt
en

í 
a 

zp
ěv

Z
áv

ěr
eč

ná
m

od
lit

b
a

H
ym

nu
s

A
nt

ifo
ny

Ž
al

m
y

K
rá

tk
é 

čt
en

í
a 

zp
ěv

A
nt

ifo
na

ke
 k

an
ti

ku
P

an
ny

 M
ar

ie

P
ro

sb
y

Z
áv

ěr
eč

ná
m

od
lit

b
a

Ne 27. 12. 170 186 783 881 171 187 171 187 813 914 172 188 172 188 172 188 173 189 155 168 173 189 818 919 173 190 173 189 153 166 174 191 1661 1878 175 191 175 191 175 192 173 189 1238 1379

Po 28. 12. 1624 1840 783 881 1625 1840 1625 1841 813 914 1625 1841 1626 1841 1626 1842 1626 1842 155 168 156 169 833 935 1627 1843 1626 1842 153 180 165 180 165 181 179 196 179 196 179 196 180 197 1238 1379

Út 29. 12. 154 167 783 881 154 167 180 197 813 914 180 197 181 198 181 198 181 198 155 168 182 199 849 952 182 199 181 198 153 180 165 180 165 181 183 200 183 200 183 200 181 198 1242 1374

St 30. 12. 154 167 783 881 154 167 184 201 813 914 185 202 185 202 185 202 185 203 155 168 186 203 863 968 186 203 185 203 153 180 165 180 165 181 187 204 187 205 187 205 185 203 1238 1379

Čt 31. 12. 154 167 783 881 154 167 188 206 813 914 188 206 189 206 189 207 190 207 155 168 190 208 879 985 190 208 190 207 191 209 192 210 1649 1866 192 210 192 210 193 211 196 214 1238 1374

Pá 1. 1. 193 211 783 881 193 212 195 213 813 914 195 213 195 213 195 214 196 214 155 168 196 214 1264 1402 196 215 196 214 197 216 198 216 1661 1878 199 217 199 217 199 217 196 214 1242 1379

So 2. 1. 1722 1941 783 881 1723 1941 906 1014 906 1014 1724 1942 1275 1413 1724 1943 1275 1414 155 168 206 225 911 1019 206 225 206 225 153 166 200 218 916 1025 200 219 200 219 201 219 202 221 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 Sir 3,3-7.14-17a
Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, 
a potvrdil právo matky u potomstva. 
Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, 
kdo si váží matky, jako by sbíral po-
klady. Kdo ctí otce, dočká se rados-
ti na vlastních dětech a bude vysly-
šen, když se modlí. Kdo ctí otce, bude 
dlouho žít, kdo poslouchá otce, ob-
čerstvuje svou matku. Synu, ujmi se 
svého otce, když zestárne, a netrap 
ho, dokud je živ. Slábne-li mu rozum, 
ber na něj ohled a nepohrdej jím, 
když ty jsi v plné síle. Nezapomene se 
ti, žes měl soucit s otcem, započítá se 
ti ( jako náhrada) za tvé hříchy.

* Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, 
kdo kráčí po jeho cestách.

2. ČTENÍ Kol 3,12-21
(Bratři!) Jako od Boha vyvolení, svatí 
a milovaní projevujte navenek milo-
srdné srdce, dobrotu, pokoru, mír-
nost a trpělivost. Snášejte se a navzá-
jem si odpouštějte, má-li kdo něco 
proti druhému. Pán odpustil vám, 
proto (odpouštějte) i vy. A nadto 
nade všechno mějte lásku, neboť ona 
je svorník dokonalosti. Ať ve vašem 
srdci vládne Kristův pokoj: k němu 
jste byli povoláni v jednom těle. Buď-

te (za to) vděční. Kristova nauka ať 
je u vás ve své plné síle: moudře se 
navzájem poučujte a napomínejte. 
S vděčností zpívejte Bohu z celého 
srdce žalmy, chvalozpěvy a duchov-
ní písně. Cokoli mluvíte nebo konáte, 
všecko (dělejte) ve jménu Pána Ježíše 
a skrze něho děkujte Bohu Otci. Vy 
ženy, buďte svému muži podřízeny, 
jak se to sluší na křesťanky. Vy muži, 
mějte svou ženu rádi a nechovejte se 
k ní mrzoutsky. Vy děti, ve všem svo-
je rodiče poslouchejte, jak se to pat-
ří u křesťanů. Vy otcové, nedrážděte 
svoje děti, aby neztrácely odvahu.

EVANGELIUM  Lk 2,22-40
Když nadešel čas očišťování podle 
Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše) do 
Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, 
jak je psáno v Zákoně Páně: „Všech-
no prvorozené mužského rodu ať je 
zasvěceno Pánu!“ Přitom chtěli také 
podat oběť, jak je to nařízeno v Záko-
ně Páně: pár hrdliček nebo dvě holou-
bata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člo-
věk, jmenoval se Simeon: byl to člověk 
spravedlivý a bohabojný, očekával po-
těšení Izraele a byl v něm Duch svatý. 
Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, 
že neuzří smrt, dokud neuvidí Páno-
va Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel 

do chrámu, právě když rodiče přines-
li dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co 
bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho 
do náručí a takto velebil Boha: „Nyní 
můžeš, Pane, propustit svého služeb-
níka podle svého slova v pokoji, neboť 
moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi 
připravil pro všechny národy: světlo 
k osvícení pohanům a k slávě tvého iz-
raelského lidu.“ Jeho otec i matka byli 
plni údivu nad slovy, která o něm sly-
šeli. Simeon jim požehnal a jeho mat-
ce Marii prohlásil: „On je ustanoven 
k pádu a k povstání mnohých v Izraeli 
a jako znamení, kterému se bude od-
porovat – i tvou vlastní duší pronik-
ne meč – aby vyšlo najevo smýšlení 
mnoha srdcí.“ Také tam byla proro-
kyně Anna, dcera Fanuelova z Asero-
va kmene. Byla značně pokročilého 
věku: mladá se vdala a sedm roků žila 
v manželství, potom sama jako vdo-
va – bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Ne-
vycházela z chrámu a sloužila Bohu 
posty a modlitbami ve dne v noci. Při-
šla tam právě v tu chvíli, velebila Boha 
a mluvila o tom dítěti všem, kdo oče-
kávali vykoupení Jeruzaléma. Když vy-
konali všechno podle Zákona Páně, 
vrátili se do Galileje do svého města 
Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné 
moudrosti a milost Boží byla s ním.

neděle 27. 12.  Lk 2,22-40
Simeon a Anna se dočkali. Setkání 
s Ježíšem dovršilo jejich pozemskou 
pouť. Cesta, po které kráčím s Pá-
nem, má být sama o sobě pro mě cí-
lem!

pondělí 28. 12. Mt 2,13-18
Chlapci z Betléma nemohli ještě 
ani mluvit, a přesto vydali svědectví 
o Kristu. Chci se vyvarovat zbyteč-
ných slov. A svědčit svým životem!

úterý 29. 12. 1 Jan 2,3-11
Letošní vánoční svátky mohou být 

zlomem: kéž se můj vztah k Bohu pro-
mítne do vztahu k lidem v okolí.

středa 30. 12. 1 Jan 2,12-17
Tento vzkaz otcům, mládeži, dětem – 
shrnuje vše, co jsme v uplynulém roce 
mohli zakusit. Může být inspirujícím 
poselstvím do nového roku!

čtvrtek 31. 12. Jan 1,1-18
Boží Slovo, jeho záměr, se stává tě-
lem. Zhmotnění jeho dobroty, jeho 
stopu mohu poznávat i v druhých li-
dech. Snažil jsem se o to v uplynulém 
roce?

pátek 1. 1.  Lk 2,16-21
Pastýři zvěstují a vyprávějí. Předse-
vzetí do nového roku: ani já si nechci 
nechávat radostnou zvěst pro sebe!

sobota 2. 1.  Jan 1,19-28
Jan svědčí o Ježíšovi tím, že pozornost 
od své osoby převádí k Ježíši. Kéž i já 
svědčím o tom, že uprostřed nás je 
ten, kterého neznáme. Nechybí při 
našem zvěstování smysl pro tajem-
ství?

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského 

Velmi často uděluji v souvislosti 
s manželstvím různé dispense, které 
předpokládají pro dobré fungová-
ní společného soužití téměř zázrak. 
O ten následně prosím Pána. Ale i ta 
manželství, která žádný dispens ne-
potřebují, jsou zázrakem, na jehož 
uskutečnění se máme všichni podí-
let. Vždy když se mluví o tom, jaká by 
rodina měla být, vzdaluje se od sebe 
ideál a realita. Sdělovací prostředky 
jako by chtěly omlouvat naše selhání, 
chrlí na toto téma neuvěřitelné množ-
ství excesů. Každý den je možné do-
vědět se, kdo z mediálně známých 
lidí se právě rozvádí nebo má nové-
ho partnera či partnerku. Zdá se, že 
kolem nás jsou stále víc zdůrazňová-
na práva jednotlivce na úkor spole-
čenství rodiny a zvyšován tlak na to, 
abychom všeho, včetně druhých lidí, 
využili k tomu, co je příjemné pro nás, 
co slouží k našemu osobnímu prospě-
chu. A abychom se přitom neohlíželi 
na dobro ostatních – jde přece o mé 

štěstí. Přes takto naznačený trend 
(nebo možná právě proto) překva-
puje nedávná anketa, podle níž 90 % 
mladých lidí touží po dobrém manžel-
ství a rodině. Ovšem vzorce chování, 
které přijímají ze svého okolí, jim to 
téměř neumožňují.

Je vůbec možné, aby se v mém ži-
votě ideál a realita manželství k sobě 
přiblížily? Určitě ano. Vnímejme po-
zorně texty svátku Svaté rodiny. Ve-
dou doprostřed života, kde je bez 
zbytečného zdůrazňování obsažen 
samozřejmý ideál života, kdy je Bůh 
a jeho vůle na prvním místě. Smyslem 
evangelního příběhu, v němž Maria 
s Josefem přinášejí do chrámu Ježíše, 
není jen formální naplnění Zákona. 
Tím podstatným je jejich vnitřní jis-
tota, že toto dítě nepatří jim, nýbrž 
Bohu. Že oni jsou jen „správcové“ 
a že pro tento úkol dostanou všech-
no potřebné. Zde můžeme do tohoto 
prorodinného příběhu vstoupit i my 
a říct: „Pane, i mně jsi daroval a svě-

řil rodinu a blízké. Všechno, co mám 
a čím jsem, je tvým darem. Prosím, 
pomáhej mi, ať k druhým přistupuji 
s úctou a láskou a přijímám za ně od-
povědnost.“

A rád bych ještě dodal: Blahosla-
vení jste vy, manželé, kteří jste svůj ži-
vot postavili na Bohu a své manželství 
přijali jako dar i službu sobě navzájem 
a tímto postojem vytváříte prostředí 
lásky, v němž mohou vyrůstat vaše 
děti. Blahoslavení jste vy, kteří jste sta-
rost o váš vzájemný vztah, o vaši ro-
dinu a výchovu dětí nepostavili až za 
své zaměstnání a záliby. Blahoslave-
ní jste vy, kteří jste sobecky neodmítli 
děti a v důvěře jste v nich přijali Boží 
dar. Stejně tak i vy, kteří jste přijali cizí 
děti a staráte se o ně jako o vlastní. 
Blahoslavení jste, když se vám kvůli 
zachování vašeho manželského slibu 
budou ostatní posmívat a považovat 
vás za hlupáky. Nebojte se. Vaši od-
měnu vám nikdo nevezme.

VOJTĚCH CIKRLE, brněnský biskup

Přijmout manželství jako dar i službu 



PETR PITHART je jméno, 
které českou společnost 
provází – a ovlivňuje – dlouhá 
desetiletí. Nepřehlédnutelný 
byl už v disentu. Po Sametové 
revoluci se stal vrcholným 
politickým činitelem, o politice 
a společnosti navíc do hloubky 
a kriticky přemýšlel i psal.
Této role se nevzdal ani nyní.
2. ledna oslaví 80. narozeniny.

Je dnes demokracie a svoboda nejohroženější 
v celém polistopadovém vývoji? Nebo jen 
podléháme zbytečnému neklidu a vidíme celek 
podle výstřelků na sociálních sítích?
Demokracie je ohrožená vždycky. Jeden z nej-
moudřejších mužů minulého století, rakous-
ko-britský politický filozof Karl Popper, řekl, 
že nejohroženější bývá demokracie tehdy, kdy 
si lidé myslí, že je na tom nejlíp. Jinými slo-
vy, když přestanou být obezřetní a přestanou 
ji bránit. Popper to shodou okolností řekl při 
návštěvě pražské Středoevropské univerzity 
(ano, to byla ta, kterou vymyslel a sponzoroval 
George Soros a pak ji z Prahy vyhnala Klauso-
va vláda a nedávno z Budapešti vláda Orbáno-
va). Byl jsem u jejího otevření, protože moje 
vláda (1990–1992) Sorosovu nabídku přijala 
a našla pro univerzitu budovu. Dvojí vyhnání 
univerzity lze pak chápat jako příznačné a va-
rovné události: oba zmínění premiéři ji nechtě-
li mít doma také proto, že se přednostně zabý-
vala novodobým nacionalismem.

Dnes je demokracie o  to ohroženější, že 
k našim vlastním potížím se připočítávají ob-
dobné potíže řady jiných států. Nevím, jestli 
je demokracie přímo nejohroženější od listo-
padu 1989. Vím ale, že ve třicátých letech mi-
nulého století to bylo horší. Fašisté a nacisté 
pochodovali pod vlajícími prapory s hákový-
mi kříži ulicemi snad všech metropolí světa, 
mj. Londýnem a New Yorkem.

Momentálně jsou u nás nejvíce ohrožena 
veřejnoprávní média, bezpečnostní struktury 
státu a státní zastupitelství (bývalá prokuratu-
ra). Něco zcela fatálního se dosud nestalo, ale 
je poznat, kdo má na tyto sloupy demokracie 
apetit. Ovládnout je – třeba privatizovat, dosa-
dit tam své lidi, podřídit moci výkonné. Nejvíc 
ovšem naši demokracii ohrožuje celkově nedo-
statečná vymahatelnost práva. Když lidé nedů-
věřují svému státu, nedůvěřují ani demokracii.

Skutečně žijeme v období zásadního 
společenského zlomu a konce jedné velké 
epochy? Není to spíše vytěsněná potřeba vnímat 
svět v eschatologických souvislostech?
Globalizace po pádu železné opony vše změni-
la. Všechny a všechno propojila v jedné milion-
tině vteřiny, uvolnila obrovské množství kapi-
tálu a tím bezděky umožnila oddělit vlastnictví 
od odpovědnosti. Kdysi vlastníci svůj podnik 
sami řídili a nesli za něj, za své zaměstnance 
a za jeho okolí osobní odpovědnost. Dnešní 
vlastníci – velcí akcionáři – o ničem takovém 
ani nemusejí vědět. „Jejich“ továrna dnes bez 
problémů zvedne krovky a za pár měsíců už 
vyrábí na druhém konci zeměkoule. A všechno 
chemické a jiné svinstvo, ale také bývalé za-
městnance bez práce nechá na místě. V globa-
lizovaném světě taková fabrika (často montov-
na) takto „popoletí“ třeba jen proto, že jinde 
jsou o trochu méně přísná pravidla ochraňující 
přírodu anebo o dvě procenta nižší mzdy. Vol-
ně těkající kapitál je jako mračno – jako hej-
no dravců, které krouží nad zeměkoulí a hle-
dá, kam se snést a všechno vylovit. A pak zase
popoletět…

Tyto faktory změnily svět více než mobily 
a sociální sítě, více než první robotické pro-
vozy. Způsobují, že se přes celkově rostoucí 
bohatství všude zvětšují sociální rozdíly. Že 
ekonomice dominuje bankovní podnikání, ni-
koli vyrábění užitečných věcí. Skoro všichni 
(kromě bankéřů) už vědí, že je to špatně, ale 
nikdo neví, jak to změnit, když jsou některé 
banky silnější než státy. Ani Evropská unie se 
neumí vyrovnat s do očí bijící nemorálností – 
s takzvanými daňovými ráji. Úsilí o férová pra-
vidla trhu sice neochabuje, jen to jde strašně 
pomalu. A lidé ztrácejí naději a odvracejí se od 
veřejného života. Pak se snadno chytí na vějič-
ku nacionalismu a hrozby nepřítelem.

U nás je tomu podobně?
Hodně lidí se u nás chytilo na vějičku hrozby 
přívalu uprchlíků. Jsme jediná evropská země, 
která ústy své vlády beze studu vyhlašuje, že 
nepřijme jediného uprchlíka – přičemž k nám 
paradoxně ani žádný nechce! Vypovídáme tím 
elementární solidaritu nejen se všemi lidmi na 
útěku, ale i se svými evropskými partnery, kte-
ří pak nesou břímě vnější hranice EU na svých 
bedrech – mám na mysli Italy, Řeky, Španěly…

Přitom my sami jsme svého času měli na-
šince-uprchlíky po celém světě! Ti američtí 
se mohutně zasloužili o vznik samostatného 
státu. Nebýt více než milionu amerických Če-
chů a Slováků, byl by Masaryk jedním z mno-
ha středoevropských ambiciózních politiků, 
marně bloudících po kancelářích podtajemní-
ků Foreign Affairs (amerického ministerstva 
zahraničí – pozn. red.). Když Masaryka v Chi-
cagu a New Yorku vítalo přes sto tisíc našin-
ců, vesměs dělníků, bylo Americe zřejmé, že 
Masaryk není jen tak někdo.

Je naše společnost opravdu rozdělena víc 
než v minulosti?
Opravdu je. Protože se to rozdělování neděje 
samo, ale je mocně přiživováno těmi, kdo na 
něm mají zájem. Lidé s černobílým viděním 
světa se snadno ovládají. Katolický týdeník ur-
čitě nerozděluje, jenže leckterý bulvární tisk 
a soukromé televize ano. Rozdělení usnadňuje 
předvolební agitaci: lidé jsou dopředu naladě-
ni proti těm, kdo jsou označováni jako „oni“. 
A ještě ani nevědí, kteří to budou. Stačí jim 
přilepit nesympatickou nálepku, třeba „vidlá-
ci“ nebo „pražská kavárna“. Nálepky kupodi-
vu přilnou a drží. Všichni, v jisté míře, nálep-
ky akceptujeme a používáme – třeba jiné, než 
jsem zmínil. Zpřehledňují nám svět. Je to kru-
tá pravda, ale platí, že kdo nálepky jako první, 
chytře a zároveň zlovolně vymýšlí, vyhrává. 
Aspoň na čas. Američtí sociologové zjistili, že 
stoupenci bývalého prezidenta mnohem více 
nenávidí jeho odpůrce, než zbožňují Donalda 
Trumpa. Ti odpůrci mají samozřejmě také ná-
lepky, třeba „washingtonské bahno“.

Zneklidňuje nás, když politik nenabízí obecné 
recepty, nýbrž hledá prospěch primárně pro své 
příznivce, kdežto oponenty označuje za škůdce. 
Nebylo to však podobné už za první republiky, 
když třeba agrárníci zastupovali sedláky 
a sociální demokraté dělníky – tedy jen ty „své“?
Vskutku, meziválečné Československo se vy-
značovalo vypjatě stavovským stranictvím. Po-
litické strany tehdy fungovaly jako svého druhu 
zaměstnanecké odbory, jen pro své lidi v oboru. 
Třeba všichni lidé zaměstnaní u státní dráhy 
měli legitimace národních socialistů. Měli jsme 
dokonce i stranu nájemců a hospodských! Ag-
rárníci byli veleúspěšnou stranou celého ven-
kova (jejich volební heslo bylo „Venkov jedna 
rodina“), kromě úplně největších velkostatká-
řů. Politické strany si „rozebraly“ a tím rozdro-
bily skoro celou občanskou společnost. Měly 
například své vlastní tělovýchovné organizace 

– národní socialisté měli své Sokoly, lidovci Or-
ly, sociální demokraté Dělnické tělovýchovné 
jednoty, komunisté Spartakovce. Měly své stra-
nické osvětové organizace i své pojišťovny…

Pravolevá osa byla tím pádem rozplizlá. 
Proto se také mezi válkami ani jednou (!) ne-
vystřídala vládní většina, jen se měnilo osazen-
stvo koaličních vlád. Těch bylo ke dvaceti, ale 
jejich střídání neinspirovalo žádnou podstat-
nou dynamiku – třeba v národnostní politice. 
Tehdejší politický systém nade vše instinktiv-
ně preferoval stabilitu. Dá se to pochopit: všu-
de kolem docházelo k převratům, vládly auto-
ritářské režimy. Náš režim si uchoval celkově 
velmi slušné demokratické charakteristiky, 
ovšem nakonec se nedokázal ubránit. Ba ani 
se o to nepokusil. Ano, mám na mysli období 
Mnichova 1938, kdy veřejnost strpěla, že po 
dlouhé měsíce nebyl svoláván parlament, vše 
bylo v rukou prezidenta a lidí jemu blízkých 
– to nebyla ani oficiální vláda, nýbrž jakási 
„dvacítka“. Tím u nás stranictví snad provždy 
ztratilo věrohodnost. Protože nezafungovalo 
v kritické chvíli ohrožení.

Politik nedávné minulosti měl vizi a stál si za 
svými názory. Politik současnosti je tak trochu 
bavič a nejvíc ho zajímají názory voličů.
Jaký bude politik budoucnosti?
Politici už jsou takoví, protože více méně od-
rážejí mínění většiny i menšin. Je to jejich role, 
jejich funkce ve společnosti. Mezi nimi jsou ale 
sem tam i potenciální státníci (to vždy nemusí 
být stávající nebo budoucí prezidenti), kteří 
jdou za pravdivým poznáním. Nemusí pokaž-
dé jít rovnou o „vizi“, toho slova se trochu obá-
vám, blíží se ideologii. Státník jde často proti 
většinovému proudu, ale to samo o sobě ne-
stačí. Musí umět přesvědčivě argumentovat, 
a hlavně musí být osobně věrohodný. A ochot-
ný k oběti, třeba k dílčí volební prohře ve jmé-
nu správné věci. Pár takových jsem zažil.

Koho například?
Státníkem byl třeba Josef Lux. Ten dávno před 
pádem tehdejší „ódéesky“ mluvil o  tom, že 
nadchází „doba poklausovská“, a nikdo, vů-
bec nikdo mu nevěřil. On ovšem její příchod 
nejen tušil, ale pracoval pro ni a obětoval to-
mu i své zdraví. Nepřeháním, byl jsem toho 
osobním svědkem. Potřebujeme i běžné poli-
tiky, státníky však aktivně vyhlížejme! Jsou tu, 
třebaže to o sobě ještě nevědí. Zrodí je teprve 
určitá, zpravidla dramatická situace. Musíme 
věřit, že je poznáme, až přijdou, až se objeví 
a promluví. A že nenaletíme demagogům. To 
už je opravdu jen a jen na nás.

Jak vrátit moc faktům? Jakoby dnes ve 
veřejném prostoru ztrácely na významu.
Nepřistupuji na efektní novotvary jako „do-
ba postfaktická“. To zavání fatalismem. Tento 
novotvar by mohl mít jediný platný význam, 
totiž pokud lidé úsilí o pravdivé poznání sami 
vzdávají a přestávají se zajímat o věci veřejné. 
Ale tak tomu dnes přece není. Ano, je víc lhářů, 

kteří lžou vědomě a dostávají za to zaplaceno. 
Ale to ještě neznamená, že se mění doba! Že 
ji potřebujeme přejmenovat. Lidi, neblázně-
te! Řiďte se i nadále vlastním rozumem, citem 
a vírou. Pomozte lidem, kteří ochabují pod ná-
valem lží. Nic není prohrané. Jen ke hlupákům 
a ignorantům přibyli placení lháři.

Kvůli koronaviru cítíme po letech skutečné 
ohrožení. Obstáváme tváří v tvář tomuto tlaku?
To je zisk ze všech těch ztrát: ptáme se, jak ob-
stáváme. A dovídáme se o sobě mnoho nové-
ho, dobrého i špatného. Vyjdeme z toho všeho, 
doufám, obohaceni o sebepoznání, k němuž 
nás v  běhu všedních dní jinak nic nenutí. 
Takže: teprve uvidíme, až všechno sečteme 
a odečteme. Máme šanci být lepší, uděláme-
-li inventuru po pandemii poctivě. Není to nic 
nového – odedávna lidé říkají, že všechno zlé 
je k něčemu dobré. Ale ne samo, jen s naší vůlí 
vidět se realisticky.

Jste historický optimista? Čeho se chcete dožít?
Je to stará, ale neopotřebovaná formulace ital-
ského předválečného marxistického filozofa 
Antonia Gramsciho (oběti Mussoliniho fašis-
mu): „Skepticismus rozumu, optimismus vů-
le!“ Není na ní nic marxistického, spíše na-
opak: nevěřím v neodvratné, vědecky stvrzené 
zákonitosti dějin; utváříme-li dějiny, děje se to 
naším kritickým, ano, skeptickým rozumem. 
Je nespočet těch, kteří dobrými skutky při spo-
léhání se na vůli Boží mění svět kolem sebe. 
Pokračujeme v tom, ač se nám to často nedaří.

Nově zvolený americký prezident Biden je jen 
o dva roky mladší než vy. O jakých formách 
svého veřejného působení uvažujete do 
budoucna?
Píšu články, mluvím do rádia a televize, jezdím 
po besedách, a když se doškrábu na Právnic-
kou fakultu, budu možná i nadále přednášet. 
Něco jako „užitou politologii“, bez jakékoli 
cenzury budu vyprávět příběh posledních jed-
natřiceti let u nás a kolem nás. A nebudu se 
opírat o dojmy, nýbrž o co možná nejpřesněj-
ší pojmy. Všimněte si mimochodem, jak ten 
Biden snaživě poklusává: lidé chtějí po všech 
stránkách zdravého prezidenta.

ALEŠ PALÁN
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PETR PITHART (*2. ledna 1941), politik, 
historik, spisovatel, někdejší předseda 
české vlády a předseda a místopředseda 
Senátu. V šedesátých letech byl členem 
KSČ, za normalizace podepsal Chartu 77, 
byl aktivní v disentu a své práce 
publikoval v samizdatu. Angažoval se 
v Občanském fóru, později vstoupil 
do KDU-ČSL. Je autorem řady knih 
a spolu s Petrem Příhodou a Milanem 
Otáhalem napsali pod pseudonymem 
Podiven knihu Češi v dějinách nové 
doby, kde zpochybňovali některé 
mýty českých moderních dějin.

Opírat se o pojmy, a ne dojmy

Petr Pithart na shromáždění senátorek a senátorů při příležitosti 30. výročí listopadových událostí roku 1989. Snímek ČTK



Jakkoli se všichni těší na 
společná setkání a návštěvy, 
letos bude kvůli pandemii na 
místě moudrost a opatrnost. 

„Nejrizikovější skupinou jsou starší lidé. Ná-
kaza koronavirem se může rozšířit od dětí 
a  jejich rodičů na prarodiče. Proto je potře-
ba, abychom upravili chování a způsob, ja-
kým se o svátcích sejdeme,“ říká lékařka Ha-
na Skalová. Působí jako praktička v hlavním 
městě a v ordinaci, kde pracuje, je registro-
váno přes 2 700 pacientů. „Testů jsme od ja-
ra indikovali 653. Pacientů s  covidem bylo 
dosud 120, bohužel z toho dva zemřeli a pě-
ti zůstávají výrazné potíže i po dlouhé době,“ 
vypočítává s tím, že i čísla statistik v jednom 
obvodu ukazují, jak závažné dopady nemoc
má. 

Jak se tedy sejít v rodinném kruhu, zvláš-
tě se seniory, abychom se případně navzá-
jem nenakazili? Doktorka Skalová považuje 
za nevhodné dlouhé návštěvy či pobyt např. 
u prarodičů s přespáním. Doporučuje odříct si 
i společné jídlo. „K přenosu viru obvykle sta-
čí společně sedět u stolu bez roušky patnáct 
minut,“ připomíná. 

Noste respirátory

„Všichni dospívající a dospělí mají mít po ce-
lou dobu návštěvy pečlivě nasazený respirátor 
FFP2; i malé děti by měly mít alespoň roušku 
či nanoroušku. Potřebné je též mytí a dezinfek-
ce rukou a větrání,“ zdůrazňuje lékařka a po-
dotýká, že zmíněný respirátor poskytuje mno-
hem lepší ochranu než látková či medicinální 
rouška. „Ideální a nejbezpečnější je ovšem uži-
tí nanorespirátoru, který stojí okolo sedmde-
sáti korun a jeho trvanlivost je až deset hodin. 
Prarodičům může jeden kus i při občasném 

nasazování a sundávání vydržet až týden. Pak 
se vyhodí a používá další,“ popisuje lékařka 
a radí nosit respirátor ve věku nad čtyřicet let 
vždy v cizím interiéru, tedy když vstoupíme do 
uzavřeného prostoru, kde jsou jiní lidé nebo 

tam v týž den byli: v dopravních prostředcích, 
v obchodech, v kostele, na návštěvách a ideál-
ně i v práci. 

„Vydržme, na jaře a v létě bude lépe,“ uzaví-
rá s povzbuzením  Hana Skalová.  (mach)

Setkat se s rodinou má být 
radost. Nejvíc nám ji ale může 
pokazit nikoli koronavirová 
pandemie, nýbrž naše 
nerealistická očekávání. 
Nebo ukvapená potřeba 
na všechno reagovat. 

Hned na prahu Vánoc a s nimi spojených ná-
vštěv a setkání v kruhu rodiny stojí podle psy-
choložky Anežky Fialkové tlak, kterému ne-
chtěně podléháme: „Všude kolem nás se na 
billboardech, v reklamách v televizi i na inter-
netu všichni adventně a vánočně smějí. Budou 
mít báječné dárky a skvělé zážitky. Ať už si to 
uvědomujeme nebo ne, probouzí to v nás velká 
a nerealistická očekávání.“

Když se nám je pak nedaří naplnit, projeví 
se to navenek jako naše nepohoda. A to není 
zdroj betlémské radosti, spíše nášlapná mina 
konfliktu. „Babička není dost šťastná, že jsme 
přijeli. Dárky za moc nestojí. Nevím, o čem 
si s ní povídat. Všechno se hroutí,“ vypočítá-
vá psycholožka možné pocity a dodává: „Do 
oslav i všech vánočních návštěv – při nichž se 
vidíme často i po řadě týdnů – je nejlépe jít bez 
očekávání. Co přijde, přijde. Zkusme si to čas 
od času zopakovat a nechat některé své obavy 
Pánu Bohu,“ nabízí lék na starosti s vánočním 
setkáváním. 

Svátky nejsou externí nálada, která se na 
nás nalepí jako jmenovka na dárek. „Poho-
da se nevytváří sama a záleží především na 
nás samotných. Každý z nás rozhoduje, jak 
nám spolu bude. Nemusíme reagovat úplně 
na vše, co se říká, spoustu slov můžeme přejít, 
nekomentovat, nevstupovat do nepříjemné-

ho tématu, nehádat se,“ připomíná Anežka 
Fialková. Naopak doporučuje, abychom se na 
malinkou chvíli, než vypustíme slova, která už 
často nejde vzít zpět, zamysleli: „Je to pro  mě, 
pro náš vztah, přátelství a rodinnou pohodu 
a atmosféru skutečně důležité a přínosné? Po-
může nám to k něčemu? Ne? Tak to nechám 
být! A jistě také prospěje, když nebudu niko-

ho mentorovat, napomínat, popohánět, radit 
a poučovat,“ usmívá se psycholožka. Přizná-
vá, že sama velmi ráda vánoční setkávání ne-
zúčastněně pozoruje: „Když jsou vztahy na-
hnuté celý rok, Vánoce to nenapraví. Mnoho 
lidí se staví do křečovitě pózy, ale pravdou je, 
že svátky nejsou záplata na vztahy, když jsou 
rozbité.“ Je to totiž past dalšího očekávání: 

alespoň o  těch Vánocích bychom mohli být 
v pohodě. Jenže nejsme – a tak si tu urputnou 
snahu o klid a prima atmosféru ještě okoření-
me zklamáním. „Zkusme zkrátka přijmout vše 
tak, jak to je. Nevhodné dárky, spálené cukroví 
i tu trošku napětí v hovoru,“ uzavírá Anežka 
Fialková.

JIŘÍ MACHÁNĚ

VERONIKA 
ČEPELKOVÁ 
vede králové-
hradecké 
diecézní cent-
rum pro seni-
ory. Vánoční 

návštěvy jsou podle ní i přes 
těžkosti spojené s pandemií pro 
starší generaci velmi důležité. 

S čím bychom měli na návštěvu ke svým 
prarodičům přicházet?
Vždycky když k nim přijdeme, bývá jejich prv-
ní a  hlavní radostí samotná skutečnost, že 
jsme zase spolu. Zájem o ně je pro ně jedním 

z největších darů. Nesmíme je o něj ochudit 
ani v koronavirové době. Je důležité udržovat 
s našimi seniory pravidelný kontakt přes tele-
fon i další komunikační prostředky. Osobní 
komunikace je ovšem nenahraditelná. A je-li 
to jen trochu možné a dovolí to aktuální epide-
miologická situace, neváhejme se setkat.

Ačkoli se uvidíme třeba po delší době, někdy 
se stává, že se hovor zasekne. Najednou dojde 
téma, nevíme, jak navázat řeč… 
Senioři se velmi rádi zajímají o mladou gene-
raci, o své potomky i vnoučata, o jejich rados-
ti, ale i starosti. Mají v oblibě zprávy o tom, že 
jejich dítě, vnouče či pravnouče má úspěchy 
v práci, ve škole, že se mu daří v různých zá-
jmových kroužcích. Dopřejme jim takové věci 
slyšet, protože oni pak toto téma rádi a často 
dál sdílejí se svými vrstevníky. 

A když dojdou slova, nechme vyprávět ba-
bičky a dědečky! S chutí se podělí o své vzpo-

mínky na dětství či mládí – třeba jaké byly je-
jich Vánoce. Nechme je vyprávět, co pro ně bylo 
a stále je radostí. Ptejme se jich. Chtějme slyšet 
jejich životní příběhy, zajímejme se o jejich mi-
nulost a předky, dokud nám to mohou sdělit.

Zkusme si namísto zapnutí televize i spo-
lečně zazpívat, zahrát hezkou hru, aspoň krát-
ce se pomodlit. Senioři nabízejí svůj modliteb-
ní potenciál. Přijměme jej a oceňme!

Zvláště teď v době koronaviru. Jak se povzbudit? 
Nic nezastírejme, ale buďme pozitivní a prav-
diví. Stále máme naději, že bude lépe – a to je 
zapotřebí šířit kolem nás. Všichni to potřebuje-
me slyšet, starší i mladí. Čtěme méně negativ-
ních zpráv, a když už na to přijde řeč, pomoz-
me starším lidem rozpoznat dezinformace, 
které se v současné době šiří, a uvádějme je na 
pravou míru. Obdarujme se povzbudivou kni-
hou, vlastním výrobkem či příjemnou malič-
kostí. Mnohdy stačí opravdu málo, abychom 

druhého potěšili. Stačí jedno dvě slova namís-
to dlouhých vět. Stačí říct: „Babi, děkuji, že jsi, 
máme tě rádi.“

Letos navíc asi nebude možné na návštěvách 
společně stolovat, někteří odborníci to 
nedoporučují. Přitom je to jedna z velkých 
radostí: navařit a usednout ke stolu…
V kontaktu se staršími lidmi jsem poznala, jak 
je pro ně důležité dělat si plány na dobu, kdy už 
bude lépe. Když nyní nemůžeme být společně 
u stolu, zkusme to vzít jako výzvu: „Je to pro 
mě nyní těžké, ale odevzdávám to tobě, Bože, 
za mé nejbližší a těším se, až se zase setkáme.“ 
Vzájemně se ujistěme, že se za sebe modlíme 
a že tu zkoušku absolvujeme jeden za druhého. 
To je nejen duchovní, ale i lidská síla. A dejme 
si slib, že hned, jak to bude možné, se sejde-
me a společně to naplno prožijeme: u stolu, 
u oblíbeného jídla či se sklenkou dobrého vína. 
A především spolu.   (mach)
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SOCHA SV. ZDISLAVY V KŘIŽANOVĚ

PODPOŘTE VÝSTAVBU PAMÁTNÍKU

Prosíme, 

POMOZTE!

Vaše podpora pomže

v rodišti sv. Zdislavy - v Křižanově 

zřídit na náměstí její památník. 

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

pokleslé morálky potřebujeme přece vzory, které ukazují směr!

Děkujeme Vám za jakoukoli výši Vaší podpory.

Nezapomeňte, že souhrnný dar 1.000 Kč a více za rok 

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

Dkujeme Vám.

V š

Modlitb
a

Bože, Ty jsi naučil svatou Zdislavu

BB
kráčet cestou dokonalosti plněním

úkolů manželského života, 

mateřství a konání skutků lásky.

Dej na její přímluvu, aby křesťanské 

rodiny rozkvétaly po jejím vzoru 

a vydávaly tak o Tobě svědectví vírou

a životem.

Svatá Zdislavo, buď mluvčí našich 

á

rodin u Pána a popros za naši snahu, 

aby se v tvém rodišti - v
 Křižanově,

podařilo vybudovat památník, který by 

všem připomínal Tvoje mimořádné

vlastnosti, z k
terých bychom si měli

brát příklad.

MÁTNÍKKUUUUUUU

obě 

měr!

podpory.

č a více za rokokk 

ového základduuu.
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Letošní sváteční setkání z pohledu lékaře

Babi, děkuji, že jsi. Máme tě rádi

Buďme tvůrci příjemné atmosféry

Užít si radost z dárků společně s vnuky, kteří přijedou na návštěvu, letos bez roušky nepůjde. Snímek Martina Řehořová / Člověk a Víra
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Tento světec, který je v  Polsku znám 
pod označením Krakovský (tak mu ří-
kal i někdejší arcibiskup Karol Wojtyla), 
spojuje tři světy: církevní úřad, myšle-
ní vyhraněného intelektuála a prostou 
víru (totéž ostatně říká Benedikt XVI. 
o  Janu Pavlu II.). Žil v  letech 1390
až 1473. 

Když si někdo rozumí s běžnými lid-
mi, neznamená to, že může lehce zvládat 
i úmornou agendu úřadu a k tomu mít 
čas i pochopení pro jejich (ne vždy ba-
nální) problémy. Spíše jde o rozpozná-
vání Pánovy přítomnosti a  neustálou 
snahu jiné nejen těšit, ale i formovat. Ani 
to, že Janu Kentskému říkali knihomol 
(podobně jako Wojtyla si s sebou neu-
stále nosil batoh s knihami), nezname-
nalo, že mu byla vlastní úřednická práce. 
On však dokazoval, že intelektuál sice 
úřední věci obyčejně nekoná s lehkostí, 
ale s privilegiem člověka Božího ducha 
dokáže vše vyváženě stmelit. 

Světec Jan stále studoval dokon-
ce i tehdy, když chodil pěšky, a říkával: 
„Rád si větrám hlavu Tomášem Akvin-
ským.“ Jenže i přes porozumění lidem 
bez rozdílu nebyl „usměvavým dědeč-
kem s benevolentním pokyvováním hla-
vičky“. Nemálo trpěl tím, že se v místní 
církvi zostuzovalo vědění. Že byl po-
chován v univerzitním kostele, pak je-
ho životopisci považují za výmluvné, 
odvolávají se na jeho slova: „Bez studia 
přestávám mít lidi rád a z kněze se stanu 
jalovým úředníkem.“ 

Známe však i  jeho další výroky, do-
kazující schopnost vyrovnat se s  běž-
nými životními situacemi – například 
když byl oloupen, poučoval ostatní kně-
ze: „Zloději jdou po penězích, ne po kni-
hách. Přenášejte tudíž texty autorů, kteří 
vás ochrání – nejkvalitnější jsou ti svatí. 
Měšce nechte doma.“

Polský kardinál Stanislaw Dziwisz 
zase jednou poukázal na to, že ja-

ko si někteří dělají výpisky na lísteč-
ky (čímž mínil kardinála Tomáše Špi-
dlíka), svatý Jan zase maloval své 
výroky na stěny. Ovšem měli bychom 
být jako on – nejdříve být svatými,
až pak malovat.

A  to dokazuje i  další legenda. By-
la tenkrát zima, když svatý Jan na uli-
ci spatřil chudáka. Zabalil ho do dok-
torského fraku a  zase spěchal sloužit 
liturgii. 

Po mši svaté šel okolo stejného místa, 
ten chudák už tam ale nebyl. Zato onen 
doktorský plášť 
našel Jan pově-
šený ve svém 
obydlí. Násled-
ně se roznes-
la legenda, že 
oním žebrákem 
byl sám Ježíš.

P. MICHAL 
ALTRICHTER SJ

Proč sledovat papežovo 
vánoční Urbi et Orbi?
Nejde jen o další „projev
státníka“?

Zde vůbec nejde o projev státníka, ný-
brž opravdového pastýře duší, který je 
plný milosrdenství, když je učí, chrá-
ní a vede. Řídí se slovy sv. Augustina: 
„Projevem lásky je pást Pánovo stádo.“ 
Snaží se být proto otevřený ke všem li-
dem, pozorný k  bližním a  pomáhat 
potřebným. 

Prohlásil, že církev dnes potřebuje ze 
všeho nejvíc být schopná léčit rány, pro-
tože ji vidí jako polní nemocnici. Proto 
v každém Františkově vánočním proje-
vu slyšíme ujištění, že Kristus žije jako 
naše naděje a provází každého z nás, po-
kud v něho opravdu věříme a snažíme 
se zakoušet jeho lásku a pomoc. A ob-
rací se na odpovědné představitele ze-
mí, kde zuří občanská válka nebo jiný 
druh útlaku bezbranných, aby zasáhli 
a vyvinuli veškeré úsilí ke skončení brat-
rovražedných bojů. V podobném duchu 
ostatně mluvili i  jeho předchůdci jako 
nejvyšší pastýři církve, poslušni Páno-
vých slov: „Jděte tedy, získejte za učed-
níky všechny národy… a učte je zacho-
vávat všechno, co jsem vám přikázal“
(Mt 28,19). 

Podstatnou částí papežova posel-
ství je pravidelně povzbuzení k oprav-
dovému duchovnímu životu, což je 
zvlášť důležité dnes, kdy svět nabízí 
často velmi rafinovaně zábavu, užívá-
ní si hmotných nabídek nevalné hod-
noty a rozptýlení bez ohledu na morál-
ní úroveň. Světsky smýšlejícího člověka 
nezajímá dopad na zdraví, na rodin-
ný život a na dětské duše; svět nechce 
plakat, chce se jen bavit bez ohledu na 
důsledky pro život vlastní i celé společ-
nosti.

František se podle vlastních slov ne-
snaží mluvit jako profesor, ale jako pas-
týř. Na závěr poselství uděluje požehná-
ní spojené s plnomocnými odpustky pro 
všechny věřící, kteří požehnání zbožně 
přijmou, samozřejmě včetně těch, kdo je 
sledují prostřednictvím sdělovacích pro-
středků. To je o důvod víc, proč přenos
sledovat. 

P. MILOSLAV FIALA OPraem. Učenec Jan Kentský se neváhal sklonit před obyčejným člověkem a věnovat mu svůj oděv.  

Rád bych se s vámi podělil o příběh, 
který se stal mému kamarádovi 
z práce v roce 2013. I když jde o udá-
lost, která se odehrála před sedmi 
lety, stále si ji přesně pamatuji… 

Kamarád s rodinou bydlí v byto-
vém domě, jejich byt je ve třetím pa-
tře. Tenkrát bylo léto, jeho děti by-
ly ještě maličké a hrály si v dětském 
pokoji u  otevřeného okna. Syn, ve 
věku tří let, seděl na parapetu, když 
do něj někdo ze sourozenců nechtě-
ně při hře strčil. Vypadl z okna, je-
ho tělo dopadlo na trávník. Zděšený 
a vylekaný otec k němu hned přibě-
hl, ale ke svému obrovskému údivu 
zjistil, že chlapečkovi se nic nestalo! 
Dítě opravdu přežilo pád bez zraně-
ní, nic mu nebylo. Všichni kolem byli 
sice v šoku, ale šťastní. 

Ovšem tento příběh dostal svou 
pointu až o několik měsíců později, 
když těsně před Vánoci doma uklí-
zeli a zdobili svůj domov. Kamará-
dova manželka věšela na záclony 
z papíru vystříhané andělíčky. Když 
je uviděl ten klučina, jenž před ne-
dávnem šťastně zvládl svůj pád, řekl 
tatínkovi: „Ten pán, když jsem v létě 
padal, mě chytil a položil na zem.“ 
Kamarád se hned ptal, kde se tam 
„ten pán“ vzal, a syn mu odpověděl, 
že „ten pán“ byl na stromě vedle do-
mu, a když on padal dolů, zachytil 
ho. Musím podotknout, že rodina 
mého kamaráda není věřící a před-
tím vlastně o andělech se synem ni-
kdy nemluvili. 

Umíte si představit, jak to na 
mého kamaráda tenkrát zapůsobi-
lo, byl doslova ohromený, když nám 
později v práci vše popisoval. Jiný 
můj kolega, zarytý ateista, to hned 
zdůvodnil reakcí mozku na to, že je-
ho syn asi už musel někdy postavu 
anděla vidět – ve filmu, v televizi – 
a že ve skutečnosti byl anděl pouze 
výplodem jeho fantazie. Ovšem já 
jsem věřící a tuto příhodu vidím jako 
potvrzení existence andělů – a jsem 
tomu rád.

Čtenář JIŘÍ 

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

Noste u sebe knihy, ne měšce
Svátek sv. Jana Kentského (23. prosince)

„Ten pán“
mě zachránil

Bůh v mém životě

Požehnání
Urbi et Orbi

Odpovědna

O knížku L. Heryána, J. Prokeše, P. Poly, P. Glogara, T. Rouleho
a P. Vacíka U ambonu mohou soutěžit ti čtenáři, kteří správně vyluští 
tajenku naší křížovky a do týdne ji zašlou na e-mailovou (krizovky@
katyd.cz) nebo poštovní adresu redakce. Knihy do soutěže věnovalo 
nakladatelství Portál.

Ukázka: Od chvíle, kdy se kvůli koronavirové krizi uzavřely všechny 
kostely, odstartoval podcastový projekt U ambonu, v jehož rámci šest 
známých kněží každý den komentovalo evangelijní čtení. Vznikl tak 
soubor duchovních promluv o tom, jak… (viz tajenka).

Tajenka z KT č. 49 zněla: „nadchnout pro evangelium“. Knížku 
Thomase Fringse Bůh nefunguje, kterou do soutěže věnovalo na-
kladatelství Portál, získávají Eva Poulová z Radostína nad Oslavou, 
Zdeněk Petrák z Třeště a D. Nováčková z Prahy. Blahopřejeme!  
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Z apoštolského listu 
Patris corde –
8. prosince 2020

Otec se nerodí, nýbrž se jím stává. 
A nelze se jím stát pouze přivedením 
dítěte na svět, nýbrž přijetím zod-
povědné péče o  ně. Pokaždé když 
někdo přijme odpovědnost za život 
někoho druhého, tím v jistém smys-
lu prokazuje otcovství.

V dnešní společnosti se nezřídka 
zdá, že děti jsou sirotci. Také církev 
dnes potřebuje otce. Být otcem zna-
mená dát synovi zkušenost života 
a reality. Ne jej zadržovat a věznit 
či vlastnit, nýbrž uschopnit k roz-
hodnutím, svobodě a východiskům. 
Možná proto tradice nazývá Josefa 
otcem „nejcudnějším“ (nejčistším). 
Není to pouze citový přívlastek, ný-

brž postoj, který je opakem majet-
nictví. Jedině cudná, čistá láska je 
opravdu láskou. Láska, která chce 
vlastnit, je nakonec vždy ohrože-
ním, uvězňuje, dusí a činí nešťastný-
mi. Sám Bůh miluje člověka čistou 
láskou a dává mu svobodu pochybit 
a stavět se na odpor. Logika lásky 
je vždy logikou svobody – a  Josef 
dovedl milovat mimořádně svobod-
ně. Nikdy nestavěl sebe do středu. 
Uměl opustit střed a činit středem 
svého života Marii a Ježíše.

Josefovo štěstí nespočívá v logice 
sebeobětování, nýbrž sebedarování. 
V tomto člověku nikdy není znát fru-
strace, ale jenom důvěra. Jeho přetr-
vávající mlčení neobsahuje stížnos-
ti, nýbrž konkrétní projevy důvěry. 
Svět potřebuje otce, odmítá pány, 
odmítá toho, kdo chce vlastněním 
druhého vyplnit svou vnitřní prázd-

notu. Odmítá ty, kdo zaměňují au-
toritu za autoritativnost, službu za 
servilitu, diskusi za útisk, charitu za 
logiku blahobytu, sílu za destrukci. 

Každé pravé povolání se rodí ze 
sebedarování, kterým je zralost jed-
noduchého obětování. Také kněž-
ství a zasvěcený život žádá tento typ 
zralosti. Kde povolání k manželství, 
celibátu či panenství nedosáhne 
zralosti sebedarování a  zastaví se 
u pouhé logiky oběti, se místo zna-
mení krásy a radosti lásky stává vý-
razem neštěstí, smutku a frustrace.

Otcovství, které nepodlehne po-
kušení žít životem dětí, otevírá vždy 
netušené prostory. Každé dítě v sobě 
vždy nosí tajemství a je originálem, 
který se vyjeví jen za pomoci otce, 
jenž respektuje jeho svobodu. Otce, 
který si je vědom, že svou vychova-
telskou činnost skončí, a své otcov-

ství žije v plnosti, až se stane „zby-
tečným“ – tedy až zjistí, že potomek 
je autonomní a ubírá se cestou živo-
ta sám. A ocitne se tak v situaci Jose-
fa, který vždycky věděl, že ono Dítě 
nebylo jeho, ale bylo mu svěřeno do 
péče. To dává Ježíš na srozuměnou 
slovy: „Nikomu na zemi nedávejte 
jméno otec, jenom jeden je váš Otec, 
a ten je v nebesích“ (Mt 23,9).

Pokaždé když jsme v situaci otců, 
si musíme připomínat, že nikdy ne-
jde o výkon vlastnictví, nýbrž o zna-
mení odkazující k  vyššímu otcov-
ství. V  jistém smyslu všichni jsme 
vždy v  Josefově situaci, tedy jsme 
stínem jediného nebeského Otce, 
který „dává vycházet svému slunci 
na zlé i dobré a sesílá déšť na spra-
vedlivé i nespravedlivé“ (Mt 5,45) – 
stínem, který sleduje Syna.

(vaticannews; kráceno)

Svět potřebuje otce jako sv. Josefa

KRÁTCE

SNÍŽIT DO ROKU 2050 SVÉ 
EMISE NA NULU chce Vatikán, 
jak připomněl papež 12. prosince 
ve videoposelství ke klimatickému 
summitu k pátému výročí tzv. Pa-
řížské klimatické dohody, na kte-
rém online vystoupilo 75 světových 
lídrů. „Přišel čas ke změně kurzu. 
Neokrádejme nové generace o na-
ději na lepší budoucnost,“ apeloval 
František. Vatikán chce jednak za-
jistit šetrné využívání vody a ener-
gie, zalesňování, recyklaci odpadů 
a udržitelnou dopravu a jednak šířit 
osvětu v oblasti integrální ekologie.

KAŽDÉ SYRSKÉ DIECÉZI daro-
val papež v přepočtu 1,5 milionu ko-
run na pomoc nejpotřebnějším. Na 
téma humanitární krize v Sýrii a Irá-
ku uspořádal vatikánský Úřad pro 
službu integrálnímu lidskému roz-
voji videokonferenci. Při ní se pade-
sát šéfů nejen katolických organiza-
cí, které v oblasti působí, poradilo 
s představiteli tamní církve o prio-

ritách pomoci. „Myslím především 
na lidi, kteří museli opustit své do-
movy, aby unikli válečným hrůzám, 
nebo hledali lepší životní podmínky. 
Zejména mám na paměti křesťany. 
Je třeba, aby tam byla jejich přítom-
nost nadále znamením pokoje, po-
kroku, rozvoje a smíření mezi lidmi 
i národy,“ vyzval Svatý otec ve vi-
deoposelství. Od roku 2014 papež 
podpořil v oblasti více než čtyři mi-
liony lidí téměř 22 miliony korun. 

VÁNOČNÍ CUKROVINKY PŘI-
NESL PAPEŽ HLÍDCE italské 
armády, která střeží stát Vatikán. 
„Bylo to dojemné setkání. Předal 

nám tu jednoduchost a přívětivost, 
kterou vnímám z televizních přeno-
sů. Poděkoval nám za naši službu, 
kterou konáme ve dne v noci. Jeho 
vděčnost dává naší práci ještě vět-
ší význam,“ sdělil pak dojatý nad-
desátník Giulio Marini.

TRADIČNÍ BENEFIČNÍ VÁNOČ-
NÍ KONCERT podpoří papežskou 
vzdělávací nadaci Scholas Occu-
rrentes a  italské salesiánské sdru-
žení na podporu misionářů v 55 ze-
mích Missioni Don Bosco. Poprvé 
se konal v roce 1993 v aule Pavla VI. 
a letos se předtáčí v jedné z římských 
koncertních síní. „Také za zmaru 
způsobeného pandemií se díky va-
ší tvořivosti může zrodit světlo,“ ře-
kl František při audienci umělcům, 
kteří na koncertě vystoupí. 

NOVÝ WEB O  ENCYKLICE 
FRATELLI TUTTI spustil Vati-
kán na fratellitutti.va. Čtenářům má 
zpřístupnit nový Františkův doku-
ment. Zatím je k dispozici v anglič-
tině, italštině a španělštině, ale ja-
zyková nabídka se postupně rozšíří. 

JEŽÍŠKY Z DOMÁCÍCH JESLI-
ČEK požehnal poutníkům papež 
minulou neděli po modlitbě Anděl 
Páně. Tuto tradici zvanou „Bambi-
nelli“ o třetí adventní neděli zahájil 
před 51 lety papež Pavel VI.

90 LET VATIKÁNSKÉHO ROZ-
HLASU a 160 let vatikánského dení-
ku L’Osservatore Romano připome-
nou v nastávajícím roce slavnostní 
známky. Výroční mince se pak chys-
tají k 700. jubileu od narození básní-
ka Danta Alighieriho a k 450. výročí 
narození malíře Caravaggia. 

(vaticannews, cna, ncr, tez)

SE SLOVENSKOU PREZIDENTKOU ZUZANOU ČAPUTOVOU se
14. prosince setkal papež František. Byla to její první oficiální návštěva 
Vatikánu, kvůli pandemii odložená z června. Čaputová s papežem mluvila 
o sociální spravedlnosti, migraci či ochraně životního prostředí. Jednala také 
se sekretářem pro vztahy se státy arcibiskupem Paulem R. Gallagherem 
a se slovenským kardinálem Jozefem Tomkem. V římské bazilice sv. Klimenta 
položila květiny na hrob sv. Cyrila. Snímek ČTK

Na lidi ve „druhé linii“
pamatuje papež 
v apoštolském listu 
Patris corde (Otcovským 
srdcem) vydaném
při 150. výročí vyhlášení
sv. Josefa ochráncem 
církve. 

Papež vyhlásil mimořádný Rok
sv. Josefa, kdy také bude možné zís-
kat plnomocné odpustky, a to až do
8. prosince 2021. Navázal tak na 
předešlý Loretánský rok.

„Bůh svěřil sv. Josefu nejcenněj-
ší poklady – Ježíše a Marii – a on to 
plně opětoval s vírou, odvahou, ně-
hou a otcovským srdcem. Vzývejme 
jeho ochranu nad církví v této do-
bě a učme se od něj ustavičně a po-
korně plnit Boží vůli,“ vyzval Svatý 
otec minulou středu po pravidelné 
katechezi z  Apoštolské knihovny. 
Po Panně Marie má sv. Josef nej-
více prostoru v  učení papežů. Pa-
pež Pius IX. jej roku 1870 prohlásil 
ochráncem církve, papež Pius XII. 
patronem dělníků (1955) a papež 
Jan Pavel II. ochráncem Vykupitele 
(1989). Lidé se mu svěřují i jako pa-
tronu šťastné smrti, připomíná list. 

„Všichni mohou ve sv. Josefu, ne-
povšimnutém muži, všedním a skry-
tém člověku, nalézt přímluvce, po-

mocníka a průvodce těžkými časy,“ 
zdůraznil Svatý otec a dodal: „Všich-
ni, kdo se zdánlivě skrývají nebo 
jsou ve ‚druhé linii‘, mají výjimečný 
podíl na dějinách spásy. Jim všem 
patří uznání a vděčnost.“ Podle pa-
peže Františka pociťujeme právě 
uprostřed pandemické krize, jak 
jsou „naše životy spřádány a neseny 
obyčejnými lidmi, kteří jsou obvyk-
le opomíjeni a nevyskytují se na ti-
tulních stranách novin a časopisů“.

Otec ve stínu

Apoštolský list zmiňuje sv. Josefa ja-
ko „milovaného, citlivého, posluš-
ného, přívětivého, tvořivě odváž-
ného a pracujícího otce“ a též jako 
„otce ve stínu“ (úryvek z této části 
viz níže). „Častokrát dochází v na-
šem životě k událostem, jejichž smy-
sl nechápeme. Naše první reakce je 
mnohdy zklamání a vzpoura. Josef 
ale nechává své úsudky stranou, aby 

dal prostor tomu, co se právě děje, 
jakkoli to vypadá tajemně,“ podotkl 
papež. „Pokud nepřijmeme svůj ži-
votní úděl, nedokážeme kráčet dál, 
protože budeme vždycky v  zajetí 
svých očekávání a následných zkla-
mání,“ připojil. Závěrem František 
pobídl k větší lásce k tomuto světci, 
k prosbě o jeho přímluvu a napodo-
bování jeho ctností. „Nezbývá, než 
ho úpěnlivě prosit o milost milostí – 
o vlastní obrácení,“ uzavřel. 

V nastávajícím Roce sv. Josefa lze 
podle dekretu Apoštolské penitenci-
árie (tzv. „tribunálu milosrdenství“, 
který rozhoduje otázky týkající se 
odpuštění hříchů v církvi) získat dar 
zvláštních plnomocných odpustků, 
a to za obvyklých podmínek (svátost 
smíření, svaté přijímání a modlitba 
na úmysl Svatého otce).

Doporučené jsou litanie ke
sv. Josefu (nebo jiná modlitba na 
jeho přímluvu) či modlitba za pro-
následované křesťany. Jako zvláště 
vhodné k získání odpustků zmiňuje 
dekret slavnost sv. Josefa 19. břez-
na, dále 1. května a pak 19. dne kaž-
dého měsíce a také po všechny stře-
dy. Dar plnomocných odpustků se 
rozšiřuje zejména na staré lidi, ne-
mocné, umírající a  na ty, kteří ne-
mohou vycházet z domova. Zavazu-
je je úmysl splnit podmínky, jakmile 
to situace dovolí, a modlitba ke cti
sv. Josefa spojená s  obětí vlastní-
ho utrpení (podrobné podmínky na 
www.cirkev.cz). TEREZA ZAVADILOVÁ

Rok se sv. Josefem

Papežovy 
Vánoce
Vigilie ze slavnosti Narození Páně 
24. prosince se přesouvá z obvyk-
lých 21.30 hodin už na 19.30, a to 
kvůli zákazu vycházení v  Itálii od 
22.00. Mše sv. ze svatopetrské ba-
ziliky se bude přenášet mj. na we-
bu vaticannews.va, zúčastní se jí jen 
omezený počet pozvaných. 

Slavnost Narození Páně, posel-
ství a požehnání Městu a světu (Urbi 
et orbi) budou 25. prosince ve 12.00 
přenášeny online též z baziliky, na-
místo tradičního balkonu Apoštol-
ského paláce, aby se předešlo shro-
mažďování lidí na náměstí. Přímý 
přenos odvysílá TV Noe i  ČT2.

Nešpory a Te Deum k zakonče-
ní roku 31. prosince se budou ko-
nat v 17.00 ve svatopetrské bazilice. 
Slavnost Matky Boží Panny Ma-
rie se chystá 1. ledna v 10.00 tam-
též, jakož i  slavnost Zjevení Páně 
6. ledna v 10.00.

(vaticannews)

Modlitba ke sv. Josefu
Zdráv buď, ochránce Vykupitele,
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna, 
v tebe doufala Maria.
S tebou se Kristus stal člověkem.
Svatý Josefe, ukaž se otcem 
i nám, veď nás cestou života.
Vypros nám milost, milosrdenství
a odvahu a braň nás před vším 
zlem. Amen.

KT 1 vyjde už
29. prosince 2020

www.katyd.cz

Tříkrálová sbírka 

Pravá radost 
Umíme se radovat? Kolikrát nám to 
nejde ani tehdy, když kolem nás ne-
řádí pandemie. V čem spočívá pravá 
radost? A proč nestačí tuto neleh-
kou dobu jen „přežít“? 



Sláva na výsostech Bohu, ozve se po 
čtyřtýdenní odmlce z kůrů na oslavu 
Narození Páně. První, kdo zazpíval 
tato slova, byli podle evangelisty 
Lukáše andělé nad betlémskou 
jeskyní. Jak se odtud slavné Gloria 
dostalo až do mešní liturgie?

„Betlémští pastýři byli ohromeni slávou, kterou 
Bůh kolem nich rozzářil, a jejich strach se proměnil 
v úžas, když slyšeli slova anděla: ‚Nebojte se, neboť 
hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude radostí 
vašeho lidu. Dnes se vám v Davidově městě narodil 
Spasitel, je to Kristus Pán.‘ Od andělů dostali zpě-
vem Gloria stvrzení nové události,“ zamýšlí se opat 
strahovského premonstrátského kláštera P. Daniel 
Janáček OPraem., liturgik a milovník hudby. „V této 
písni andělů se nebe dotýká země a spojuje se s ní. 
Sláva, čest, nekonečná plnost života Bohu na nebi, 
ale také pokoj lidem zde na zemi! Člověk musí žas-
nout u tajemství Vánoc – Bůh se stává člověkem, 
Otec přichází v Synovi člověku vstříc, aby ho napl-
nil pokojem.“

Jak dále opat Janáček vysvětluje, hymnus Glo-
ria, zpěv celého liturgického shromáždění, se někdy 
nazývá „velkou doxologií“ nebo „andělským hym-
nem“. Jeho kořeny sahají do 2. století. „Nevznikl 
v první řadě pro mešní liturgii. Je dědictvím hymná-
ře: křesťané starověku vytvářeli po vzoru biblických 
písní hymny a extatické chvály, v nichž je cítit jejich 
nadšení a radost z Boha,“ pokračuje P. Janáček. Ta-
kovéto hymny „vytvořené doma“, tzv. psalmiidiotici 
– na rozdíl od těch, které pocházely přímo z Písma 
– však ve 4. století zakázal Laodicejský koncil, aby 
zabránil šíření herezí mezi lidmi.

Je možné, že hymnus Gloria měl své místo v ran-
ních modlitbách prvotních křesťanů (podobně ja-
ko hymnus Te Deum naopak v těch nočních) a do 
mešní liturgie byl převzat jako slavnostní prvek 
– nejdříve o Vánocích, pak o slavnostech, později 
v biskupských mších. „Kněz se směl těšit z Gloria 
i při primiční mši. Dnes se hymnus zpívá o nedě-
lích mimo dobu adventní a postní, o slavnostech 
a svátcích a při význačných příležitostech,“ upřes-
ňuje strahovský opat. Z nejstarších dob známe hned 
tři verze Gloria. V roce 380 je zaznamenáno řecky 
v apoštolských konstitucích, syrsky je obsahuje ne-
storiánská liturgie a v Codexu Alexandrinu z 5. sto-
letí je hymnus opět zachycen řecky. „Tato poslední 
verze se v podstatě už shoduje s naším západním 
latinským textem, který se poprvé objevuje v anti-
fonáři ze severoirského Bangoru kolem roku 690,“ 
doplňuje opat Janáček.

Text hymnu se dá rozdělit do tří částí: zpěv an-
dělů ve svaté noci, chvála Otci a volání ke Kristu. 
„Gloria je latinským překladem hebrejského slo-
va ‚kabod‘ – být vážený, bohatý, hodný úcty – kte-
ré bylo do řečtiny přeloženo slovem ‚doxa‘ – Boží 
sláva,“ podotýká P. Daniel Janáček. „Ve chvalozpě-
vu jde o snahu oslovit Boha jeho velkým jménem 
a  tím vystoupit až k  jeho ohromnému tajemství.
Bůh a Kristus jsou základní sloupy křesťanského 
řádu světa: Bůh jako začátek a konec, Kristus jako 
cesta k němu. V hymnu se tak starověcí křesťané po-
kusili naznačit strukturu křesťanského řádu spásy 
jako výstup k Bohu skrze Krista v Duchu Svatém,“ 
doceňuje opat. Oslava Boha pak v hymnu zaznívá 
společně s hlásáním pokoje lidem. „Ten přišel z nebe 
v Kristu Pánu. Bůh Otec pro nás vytvořil nový dar 
milosti a lásky v darovaném Synu, Boží bohatství 
se stalo naším bohatstvím. Andělský zpěv není tedy 
jenom přáním, ale výrazem toho, co se stalo,“ shr-
nuje opat Janáček.

Světlo, které tma nepohltila

Vedle dlouhé řady hudebních děl, rozmanitých ordi-
nárií či ozvuků v lidových koledách se motiv Gloria 
vrací ve výtvarném umění. Pro toto vydání KT jsme 
zvolili ztvárnění dvorního malíře císaře Rudolfa II. 
Matthäuse Gundelacha (1566–1653), které oko-
mentovala kunsthistorička z Katolické teologické 
fakulty UK Marie Vymazalová:

„Postavami zaplněná malba ‚Klanění pastýřů‘ 
jiskří výraznými barvami, tolik typickými pro praž-
ské umělecké prostředí přelomu 16. a 17. století. 

Opakujícím se elementem, který prorůstá všemi 
obrazovými plány, je pak světlo. Světlo pozemské 
přináší v  lucerně dívka na pravé straně, nebeské 
světlo vidíme jako kometu i v průhledu do krajiny 
– ten se otevírá za ústřední skupinou Svaté rodiny, 
za zády sv. Josefa.

Pozorným pohledem můžeme pod hvěz-
dou rozeznat pastýře se psem. Jemu anděl – ono 
světlo – zvěstuje radostnou zprávu o  naroze-
ní Spasitele. ‚A hned tu bylo s andělem množství 

nebeských zástupů a  takto chválili Boha: Sláva 
na výsostech Bohu a  na zemi pokoj mezi lidmi; 
Bůh v  nich má zalíbení,‘ píše evangelista Lukáš
(Lk 2,13-14). 

Tento drobný motiv v průhledu nám tedy před-
znamenává nebeský výjev v horní části malby. V po-
předí andělé zpívají, hrají na harfu, loutnu, varha-
ny. Nebeský zástup oslavující Boha sedí na šedých 
mracích, kterými opět prorážejí paprsky zlatavého 
světla. A aby nebylo pochybnosti, k čí slávě andělé 

hrají, mraky prostupuje páska s nápisem: Gloria in 
excelsis Deo.

Hlavním světlem obrazu je pak to, které vychází 
z malého Ježíška. Děťátko je de facto samo o sobě 
hvězdou. Jako by se malíř snažil zhmotnit počátek 
Janova evangelia o světle, které přišlo do světa. ‚To 
světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila‘ (Jan 1,5). 
Gundelach tak věrně zpodobnil evangelní text 
o  Narození Ježíše Krista,“ uzavírá kunsthisto-
rička. ALENA SCHEINOSTOVÁ

15. – 28. prosince 2020 / Slavnost Narození Páně 

� Chov kaprů u nás zavedli mniši
� My v Betlémě neztrácíme naději
� Sestra Bibi: Beru život, jaký jeVánoce KT

Gloria in excelsis Deo!

Matthäus Gundelach: Klanění pastýřů (po roce 1606).  Snímek Národní galerie Praha



1.  Vánoční píseň „Narodil se Kristus Pán“ 
pochází 

a) z Vánoční muziky Bedřicha Bridela
b)  z vánoční hry Martina Luthera

„Pryč od Říma“
c) z husitského prostředí

2. Vánoční píseň „Chtíc, aby spal“ složil
a) Adam Michna z Otradovic
b) Jan Michna z Otradovic
c) Loutna Michna z Trdelníku 

3.  Která vánoční koleda nevznikla
v českých zemích?

a) Půjdem spolu do Betléma
b) Tichá noc
c) V půlnoční hodinu

4.  Melodram „Romance štědrovečerní“ 
skladatele J. B. Foerstera vznikl
na slova

a) Jana Nerudy
b) Vítězslava Hálka
c) Magdaleny Rettigové

5.  „Česká mše vánoční“ Jakuba Jana
Ryby, nazývaná lidově
Rybovka, vypráví příběh

a)  o zvěstování Kristova narození a příchodu 
pastýřů k jesličkám

b)  o chudém chlapci, jemuž
se o Vánocích zjeví Svatá rodina

c)  o vánoční trampotě se zapíchnutou rybí 
kostí

6.  Baladu „Štědrý den“
Karla Jaromíra Erbena zpracoval
jako melodram hudební
skladatel

a) Antonín Podmáslí
b) Bedřich Smetana
c) Zdeněk Fibich

7.  Slovy: „…po ní k nám vklouzlo
/ to tajemné kouzlo Vánoc“
končí vánoční píseň

a) Štědrý večer nastal
b) Purpura
c) Kočka a vánočka

8.  Legendární vánoční album Karla Gotta
z roku 1969 se jmenuje

a) Vánoce ve zlaté Praze
b) Vánoce ve Zlaté uličce 
c) Vánoce v Kovářské uličce

9.  Slovy: „Dříve, než ze stromečku opadá 
jehličí, lůžko ti jmelím ozdobím…“
začíná píseň Vánoční 

a) Karla Myslivce
b) Karla Černocha 
c) Karla Kryla

10.  Cyklus Vánoční písně a koledy 
pro dětský sbor pochází od dvou 
významných českých skladatelů 

a) Michala Horáčka a Petra Lapky
b) Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra
c) Petra Ebena a Ivana Kurze 

11.  Adventní písně a koledy nazpívala 
v roce 1990 

a) Marta Kubišová a bratři Ebenové
b) Marta Kubišová a Hradišťan

c)  Marta Kubišová a Schola
Gregoriana Pragensis

12.  Píseň Václava Neckáře, kterou 
nahrál v roce 2012 se skupinou 
Umakart, se jmenuje

a) Vánoční
b) Půlnoční
c) Štědrovečerní

13.  Filmovou hudbu k vánoční pohádce
„Anděl Páně 1“ složil

a) Jiří Strach
b) Michal Hrůza 
c) Miloš Bok

14.  Loňské vánoční album skupiny
Oboroh se nazývá

a) Když Věčnost navštívila čas
b) Když bída navštívila chudobu
c) Vánoční žalmy
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Podmalby na sklo byly dříve 
na Šumavě běžnou výtvarnou 
technikou. Před pár lety ji pro 
sebe znovu objevila JAROSLAVA 
KORANDOVÁ a velmi si ji 
oblíbila. Využívá ji nyní nejen 
sama, ale učí jí i druhé.

Ne každý si dokáže představit, co je podmalba 
na sklo. Mohla byste ji přiblížit?
Je to malování na sklo z rubu. Ve všech krajích, 
kde byly sklárny, vznikalo i levné kazové sklo. 
Tehdy někoho napadlo, že by se dalo využít 
pro malované svaté obrázky, v  té době totiž 
kolovaly hlavně ty tištěné. Tak vzniklo zhruba 
v 18. století při sklárnách nové lidové řemeslo. 
Obrázky na skle se rodily v malých manufaktu-
rách – kde byly zaměstnáni především ti, kdo 
měli nouzi o práci. Dnešní terminologií tedy 
sociálně slabí či jakkoli handicapovaní. Někdo 
dělal kontury, jiný maloval oči atd.

Nejčastěji maluji na sklo koupené ve výtvar-
ných potřebách, vyrábí ho jeden pán na Mora-
vě. Je přepálené v peci a má strukturu, takže 
vypadá jako staré. Maluji spíše menší obrázky, 
většinou podle předlohy. Baví mě jemná prá-
ce, detaily. Začínám tím, že si vyberu námět 
– specializuji se na mědirytiny, někdy dřevo-
ryty, hodně maluji podle fresek. Někdy úplně 
z gruntu použiji svůj námět, ale většinou ob-
kresluji. Předlohu si pod vznikající obrázek 
zmenším a obkresluji jednotlivé detaily. Dnes 
už jsou náměty díky internetu mnohem do-
stupnější. Ze začátku jsem buď navštěvovala 
Uměleckoprůmyslové muzeum, nebo vyhledá-
vala náměty z malých svatých obrázků.

Jak jste se k podmalbě na sklo dostala?
Po konverzi jsem odešla na Šumavu, chtěla 
jsem žít jinak než do té doby. Předtím jsem by-
la plzeňský bohém, výtvarnice. Začátky byly 
celkem těžké. Hledala jsem tehdy práci, která 
by byla spojená se službou lidem, což chvíli 
trvalo. Zároveň mě napadlo, že bych mohla 
navázat na zmíněnou tradici lidové podmalby. 
Moc se mi toto lidové řemeslo líbilo, lidé si dří-
ve podmalbami zdobili své modlitební kouty. 
Já navíc v té době začala poznávat světce, pře-
devším ty se vztahem k místům na Šumavě – 
sv. Mikuláše či sv. Vintíře – a samozřejmě Pan-
nu Marii, která byla v horách obzvlášť ctěná.

Nejprve jsem malovala a až pak řešila, zda 
to budu rozdávat, nebo prodávat. Tehdy jsem 
se potkala s paní z Annína, která pracovala ve 
sklárně. Ukázala jsem jí své výtvory a jí se tak 
líbily, že je všechny koupila. Pak jsem prodáva-
la i na různých pouťových trzích, třeba v Kaš-
perských Horách, a samozřejmě na zakázku.

Co vás k malování motivovalo?
Především mě to bavilo, ale chtěla jsem tím 
i evangelizovat. Říkala jsem si: „Někdo si to 
ke mně přijde koupit a třeba se zeptá, proč to 
dělám, jaký k tomu mám důvod. A budeme si 
povídat o cestách víry.“ No, dopadlo to tak, že 

mé obrázky se nejvíc líbily ezoterikům – prý 
z nich vyzařuje energie. To mi můj cíl trochu 
zamotalo. Postupně se o ně ale zajímali i dal-
ší lidé a byla šance si s nimi skutečně poví-
dat o všem, co mě k malování přivedlo. Pak za 
mnou začaly chodit děti z místního dětského 
domova nebo často z rozvrácených rodin. Za-
čali jsme mimo jiné společně malovat. Bavilo 
je to a přes obrázky a povídání jsme se u nich 
dostaly i k náboženství. Poté jsem vedla výuku 
náboženství u sebe doma v chalupě, na faře 
i v místní škole. Z té doby mám mnoho šumav-
ských kmotřenců. Byla to krásná doba.

Jak vzniká nová podmalba? Řeknete si: Mám 
chuť namalovat Pannu Marii nebo sv. Vintíře?
Ne, vůbec ne. Teď už maluju jen na zakázku. 
Dneska mi zrovna přišla zpráva, že Muzeum 

Šumavy Sušice má zájem o sv. Vintíře do mu-
zea na Dobré Vodě, kde chtějí udělat expozici 
sv. Vintíře.

To bude něco většího?
Bude to velká podmalba, která mě tak úplně 
nebaví. Ale nakonec jsem ráda, že i taková díla 
vznikají. Jako třeba křížová cesta v kapli v Su-
šici, ta vznikla na popud P. Tomase van Zavre-
la, který má vztah k umění.

Nejradši mám ale ty malé věci, to je tak jem-
ná práce! Nejmenší podmalba je 3 cm velký 
oválek! Ani nevím, proč mě ty drobné detaily 
tolik baví. Asi proto, že se na ně musím hod-
ně soustředit a je to pro mě i druh modlitby. 
Soustředím se tak, že mě nic jiného nenapadá 
a neruší. Nakonec i v přírodě si všímám detailů 
a drobností, které utvářejí celek, krásu.

Co je pro vás malování?
Právě zprostředkování krásy. Když jsem dříve 
více fotila, bavilo mě i na fotkách přinášet krá-
su. Ta totiž přináší lidem radost v jakékoli době. 
Chci jim ukázat, že se neztratila a že je důležitá. 
Pro mě je i způsobem, jak sebe i druhé přiblí-
žit k Bohu, k Boží tváři. Když maluji, je pro mě 
hodně důležitá tvář, její výraz, oči. Někdy pře-
dělávám obrázek třeba šestkrát. Snažím se, aby 
výraz namalovaných světců byl příjemný a las-
kavý. Několik lidí, kteří mají mé obrázky doma, 
mi psalo, že jim i kolikrát pomohly – i z psy-
chických problémů, z depresí. Bylo jim těžko, 
ale pak je „něco“ zavedlo k obrázku, zastavili se 
u něj a řekli si, že je na světě líp. Podobně může 
pomoci pohled do krásné krajiny.

Uvažovala jste, že byste se malbou živila?
Nevím, jestli bych chtěla, aby mě tlačilo, že 
musím dnes udělat deset kusů. Obrázek vy-
soký patnáct centimetrů mi trvá zhruba de-
vět hodin. Kdybych se tím chtěla živit, musela 
bych je prodávat za úplně jiné ceny, než za jaké 
je prodávám nyní. Anebo bych musela malovat 
mnohem rychleji a dělat třeba několik stejných 
najednou. To mě samozřejmě vůbec neláká.

Čím malujete?
Používám akrylátové barvy, protože vydrží dé-
le. Obrázky malované temperou není možné 
dát ven. Občas si někdo objedná něco do Bo-
žích muk či kapličky, akrylátové barvy vydrží 
i mráz a mají stálou sytost. Například zlatá je 
krásná i po 15 letech. Kdybych na kontury (ob-
rysy) používala klasickou tuš, vždy by se tro-
chu rozmazala a nebylo by to tak hezké. Moje 
barvy se nemažou, ale je to pracné – pérko mu-
sím po každé čárce utřít, jinak by ztvrdlo a už 
by nemalovalo. Někdy musím pérko dokon-
ce vyvařit, aby ztratilo zaschlou barvu. Navíc 
vždy čekám, až každá linka uschne. Jen kon-
tury tak zaberou třeba čtyři hodiny. Maluje se 
tady obráceně než při jiných technikách – pod-
klad až nakonec.

A také zrcadlově, že?
Některé motivy ano. Písmo si dělám dokonce 
zrcadlově v počítači, jinak mi nevyjde. Jako 
první dělám tváře, rty, oční bělmo. Hodně času 
trávím i se stíny, světlé věci je třeba namalovat 
dříve než tmavé. Na konci celou malbu pod-
maluji většinou hnědo-modrou, některá místa 
prosvítají, takže vypadají jako stará. To je tako-
vá moje specialita. Když se na obraz podíváte, 
nevíte, z jaké je doby: je jakoby oprýskaný, vy-
tvoří se na něm patina. I proto to trvá tak dlou-
ho – poslední vrstvy musí pořádně uschnout.

Kde nejraději tvoříte?
Nejradši určitě na Šumavě, je to stále místo, 
kam podmalby patří a kde je patřičný čas na 
tvorbu. Malovala jsem i v čase svého života 
v komunitě Chemin Neuf, maluji nyní v Arše 
v Červeném Újezdě u Votic. Mám několik skvě-
lých žáků podmalby a v současnosti mě těší, 
že malujeme také s obyvateli komunity Archy, 
kteří už vytvořili opravdu krásné kousky. Šu-
mava ale pro mě stále zůstává místem, kde se 
tvoří tak nějak samo. TOMÁŠ KUTIL

Krása, která přináší radost

Narození Ježíše, součást stálé výstavy
na Andělíčku v Sušici. 

Správné odpovědi: 1c, 2a, 3b, 4a, 5a, 6c, 7b, 8a, 
9c, 10c, 11a, 12b, 13c, 14a

Test: Vánoční motivy v českých písních

Anděl strážný do Božích muk u Horské
Kvildy.

Při tvorbě křížové cesty do Sušice.  Snímky archiv výtvarnice
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Letošní Vánoce plánuje 
velvyslanec Vatikánu v ČR
Mons. Charles D. Balvo strávit 
na nunciatuře. Advent a vánoční 
svátky v Dietrichsteinském 
paláci ve Voršilské ulici 
na Novém Městě v Praze 
a v českém hlavním městě má 
rád. Užívá si je ve společnosti 
svých spolupracovníků. 
Letos už pošesté. 

Poprvé tu pobýval jako jeden z vatikánských 
diplomatů na konci devadesátých let. V roli 
nuncia pak poslední tři roky. „Do České re-
publiky jsem přicestoval jako velvyslanec Vati-
kánu na konci listopadu roku 2018, takže jsem 
brzy mohl prožívat slavení adventu a Vánoc 
v nádherné atmosféře Prahy se spoustou oz-
dob, světel a vánočních trhů. Zároveň tu by-
lo a je možné dobře vnímat opravdový pocit 
očekávání oslavy hlavního vánočního svátku, 
což vystihuje skutečný smysl výrazu ‚advent‘ 
i celé směřování tohoto liturgického období,“ 
líčí svou dosavadní pražskou zkušenost Char-
les D. Balvo. 

Během čtyř adventních nedělí rád vzpomí-
ná, jak toto liturgické období prožíval jako dítě 
s rodinou ve Spojených státech: „Velmi se tě-
ším z adventního věnce, připomíná mi čekání 
na Vánoce u nás doma. Mívali jsme jej zavě-
šený nad jídelním stolem pod stropem. Když 
jsme chtěli zapálit svíci, museli jsme vylézt na 
židli. Tu první zapaloval vždycky tatínek, dru-
hou maminka, třetí nejstarší dítě, tedy já, a tu 
čtvrtou pak nejmladší z rodiny.“ 

Co naopak v  Americe ani jinde ve světě, 
kde pobýval na diplomatických misích, nemo-
hl poznat, jsou české roráty – adventní ma-
riánské mše doprovázené unikátními zpěvy. 
„Poprvé jsem je zažil loni díky pozvání arci-
biskupa Jana Graubnera v olomoucké kated-
rále. Je to zvyk, který mě opravdu oslovil. Ač 
musím přiznat, že si nejsem jist, zda bych to 
zvládl třeba každý den. Přeci jen začínají ještě 
před rozbřeskem,“ přiznává Charles D. Bal-
vo. Neméně oceňuje zdejší adventní a vánoč-
ní hudbu: „Ten repertoár je opravdu široký. 
Je zde tolik vánočních písní a koled – a mě 
nejvíce dojímá, kolik lidí zná a zpívá koledu 
Narodil se Kristus Pán. Mnohokrát jsem po-
slouchal také Českou mši vánoční Jakuba Ja-
na Ryby a rád jsem se připojoval zpěvem, když 

doprovázela bohoslužbu, zvláště v  pražské
katedrále.“ 

Vánoce u Balvů

Také štědrovečerní večeře, a zejména nadílka 
byly pro arcibiskupa Balva novou zkušenos-
tí. Za oceánem se totiž 24. prosince nekonají. 
Dárky čekají na děti až na Boží hod. „Moje nej-
starší vánoční vzpomínky sahají právě k oka-
mžikům, kdy jsme se spolu s bratrem a sestrou 
probouzeli na první svátek vánoční a s velkou 
radostí uviděli vánoční stromek, dárky, ostatní 
vánoční dekorace a ozdoby. Rodiče zpravidla 
všechno připravovali o Štědrém večeru poté, co 
jsme my děti šly spát. Proto pro nás to vánoč-
ní ráno bylo tak kouzelné. Když jsme pak byli 

větší, pomáhali jsme zdobit vánoční stromek, 
připravovat výzdobu a  také balit dárky pro
každého člena naší rodiny,“ vzpomíná nuncius 
a dodává: „Co se týče dárků, měl jsem jako kluk 
moc rád vše, co se skládalo (a tomu se trochu 
věnuji dodnes), takže jsem měl největší radost 
ze stavebnic z plastu nebo ze dřeva. A když 
jsem byl starší, často jsem si přál a dostával 
plastové slepovací modely, zpravidla aut.“

Nejdůležitější součástí Božího hodu vánoč-
ního však byla u Balvů účast na mši svaté. Jako 
malé děti chodili sourozenci s rodiči až na ran-
ní bohoslužbu, když byli starší, už na půlnoč-
ní. Na té také bratři společně ministrovali. „Ve 
známé české písni se zpívá: ‚Já sním o Váno-
cích bílých.‘ Rád si takové připomínám. Jed-
nou, když mi bylo patnáct nebo šestnáct a měl 

jsem jít ministrovat na půlnoční, napadlo tolik 
sněhu, že nebylo možné jet autem a do kostela 
vzdáleného čtyři kilometry jsem musel jít pěš-
ky,“ ohlíží se.

Na nadílku a dopolední bohoslužbu nava-
zuje ve Spojených státech slavnostní oběd – 
hlavní vánoční jídlo je připravováno na poled-
ne, případně na časné odpoledne. „Jako hlavní 
chod obvykle býval krocan či grilované hovězí 
maso s bramborem a různými druhy zeleni-
ny,“ představuje vánoční tabuli nuncius. 

Svátky na jižní polokouli

Kvůli své práci zažíval Charles D. Balvo Vá-
noce na diplomatických misích hned na ně-
kolika kontinentech. Vzpomíná například na 
ty v Ghaně a ukazuje nám adventní kalendář 
a vánoční stromek. Oboje mu v roce 1987 po-
slala maminka právě do Afriky, aby si užil svát-
ky daleko od domova bez stesku. Dodnes si je 
vozí s sebou a uchovává jako svůj vánoční po-
klad. Jak vysvětluje, stromeček totiž v Africe 
patří ke zcela neobvyklým atributům svátků. 

Na dalším z působišť, na Novém Zélandu, 
se zase setkal se zvláštním druhem stromku. 
Je jím pohutukawa, železnec ztepilý, a jelikož 
v prosinci kvete, má zelené listy a jasně červe-
né květy s dlouhými tyčinkami. „Nový Zéland 
leží v jižním mírném pásmu, a tak tam Vánoce 
vlastně počasím připadají na začátek léta. Nic-
méně většina vánočních tradic tam má evrop-
ský, nebo spíše anglický původ, ovšem s míst-
ní příchutí. Lidé si doma instalují dekorace, 
včetně betlémů, ale nezdobí si celé domy jako 
ve Spojených státech nebo v České republice,“ 
přibližuje nuncius a doplňuje: „I když na No-
vém Zélandu není jinak příliš silná nábožen-
ská praxe, na bohoslužbu do kostela přichá-
zí i  tak dost lidí. Oblíbenou aktivitou je tam 
zpívání vánočních písní, někdy i na veřejnosti, 
v ulicích nebo na náměstích. Na nunciatuře ve 
Wellingtonu jsme měli výborné vztahy s naši-
mi sousedy a každoročně jsme v polovině pro-
since pořádali večer se zpíváním koled a ma-
lým občerstvením, na čemž jsem se podílel 
velmi ochotně a rád. Byla to krásná setkání.“ 

Arcibiskup Balvo si nepamatuje, že by kdy 
oslavoval Vánoce osamoceně, bez druhých. 
A někdy je slaví dokonce ještě jednou – do-
datečně. „V několika uplynulých letech jsem 
spolu se svými dvěma mladšími sestrami osla-
voval Vánoce netradičně v červenci. Na ty sku-
tečné Vánoce jsem se totiž dostal domů napo-
sledy v roce 1996, a proto slavíme tyto svátky 
jako rodina při příležitosti mé dovolené. Ses-
try vyzdobí dům, pouštíme si vánoční koledy 
a hudbu, společně stolujeme, dáváme si dárky 
a těšíme se z toho,“ uzavírá nuncius. 

 JIŘÍ MACHÁNĚ

Vánoce v Praze i na jižní polokouli

RADOSTNÉ VÁNOCE A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ DO ROKU 2021! Rádi bychom vás i v příštím roce informovali o životě církve, inspirovali v duchovním životě a pomohli v orientaci ve složitém dění doma 
i ve světě. Redakce Katolického týdeníku (zleva): Věra Nevoralová (asistentka redakce), Jan Paulas (editor), Markéta Domnosilová (korektorka), Tomáš Kutil (domácí zpravodajství), Martin Zikmund 
(redaktor Perspektiv), Jiří Macháně (vedoucí redakce), Ondřej Vodička (grafik), Kateřina Koubová (šéfredaktorka), Ondřej Elbel (nastupující redaktor Perspektiv), Jaroslav Šubrt (spiritualita), Alena 
Scheinostová (zahraniční zpravodajství a kultura), Karel Pučelík (komentáře), Tereza Zavadilová (vatikánské zpravodajství, publicistika). Na fotografii chybí: Karolína Peroutková (redaktorka Doma), 
Hana Čulíková (inzerce), Jana Podhorská (předplatné a distribuce), Kateřina Šťastná (redaktorka Doma) a Pavel Vodička (vedoucí grafik).  Snímek Martina Řehořová / Člověk a Víra

Vím dobře, že Češi milují pohádky. Existuje 
relativně nedávný příběh, napsaný přibližně 
před šedesáti lety jedním velmi dobře známým 
americkým autorem, který psal dětské knihy. 
V tom příběhu vystupuje nevrlý a stále si stě-
žující člověk žijící v horách nad vesnicí, kde 
lidé oplývají štěstím, často vyjadřovaným pís-
ní. Připravují se na Vánoce a zdobí si vánoční 
stromky, zavěšují ozdoby a vaří pokrmy, kte-
ré budou jíst v onen sváteční den. Ten starý 
mrzout se rozhodne, že celou oslavu zkazí, 
a ukradne jim všechny ozdoby i jídlo. Na Boží 
hod, k jeho překvapení, vyjdou vesničané ze 
svých domů a bez ohledu na skutečnost, že 
všechno bylo ukradeno, jsou šťastní a začnou 

zpívat a slavit Vánoce. Starý mrzout je tím úpl-
ně zaskočen, a když si uvědomí, že pravý smy-
sl Vánoc se nachází v radostných srdcích lidí, 
sám se obrátí a připojí se k vesničanům.

Současná pandemie spojená s nemocí co-
vid-19 nám svým způsobem také ukradla něco 
z našich adventních a vánočních tradic, ale 
nikdy nemůže odcizit pravý smysl Vánoc, kte-
ré by měly být zdrojem radosti za jakýchkoli 
podmínek. Vždyť Bůh nás tak miloval, že po-
slal svého Syna, Ježíše Krista, jehož narození 
očekáváme během adventu a oslavujeme prá-
vě o Vánocích. Požehnané svátky!

Mons. CHARLES D. BALVO,
apoštolský nuncius v České republice

Nenechat si ukrást Vánoce

Adventní kalendář od maminky. Charles D. Balvo jej dostal poštou do Ghany a vozí jej dodnes
všude s sebou. Snímek Martina Řehořová / Člověk a Víra 



Celý rok mohli návštěvníci 
v Mohelnici obdivovat zdejší 
pohyblivý betlém, který je 
nepřetržitě vystaven ve zdejším 
farním kostele sv. Tomáše 
Becketa. Jde o jedno z největších 
děl tohoto druhu u nás. 

V boční kapli sv. Anny zabírá úctyhodnou plo-
chu 42 m2 a vyplňuje ji desítkami figur a sta-
veb, vesměs pohyblivých. „Návštěvníky nejvíc 
zaujmou například zmenšené a velmi přesné 
kopie hradů Bouzova a  Karlštejna, poutní-
ho místa na Svatém Kopečku nebo katedrá-
ly v Olomouci,“ říká správce mohelnického 
betlému Pavel Nenkovský. Ten letos poprvé 
prožil adventní dobu jinak než předchozích 
45 let, kdy pokaždé trávil desítky hodin stavě-
ním betlémského výjevu. „Dokud jsem chodil 
do zaměstnání, bral jsem si týden dovolené 
a pak jsem to ještě dodělával po večerech,“ 
říká Nenkovský. I z toho důvodu ho těší roz-
hodnutí mohelnické radnice, která před ro-
kem částkou 170 tisíc přispěla na celoroční 
zpřístupnění památky. „Velice jsem to uvítal. 
Za celou dobu, co betlém stavím, jsem totiž 
nenašel nástupce, který by se s celou stavbou 
dokonale obeznámil,“ vysvětluje. 

Otevřeno na objednávku

Pavel Nenkovský, který je zároveň známý ja-
ko zakladatel a organizátor všech 44 ročníků 
folkového festivalu Mohelnický dostavník, se 
tak ze stavitele betléma stal jeho průvodce m. 
„Prakticky každá návštěva během roku pro mě 
byla významná a obohacující. Návštěvníkům 
jsem popsal historii – jinak střední a starší ge-
neraci a jinak malým dětem – a pak odpovídal 
na dotazy. Většinou byli lidé nadšení,“ shrnuje 
svou první průvodcovskou sezonu u betléma.

Ta přitom, podobně jako mnoho dalšího 
v tomto roce, vypadala docela jinak, než se če-

kalo. „Během první a pak i druhé vlny pande-
mie nebylo možné v kostele provázet a koro-
navirus poznamenal turismus i v čase mezi 
tím,“ popisuje dopady nemoci na návštěvnost 
mohelnických památek Martina Pechová 
z městského úřadu. Na původním záměru ov-
šem město nic měnit nehodlá a betlém zůstá-
vá otevřen i nadále. „Je to významná památka 
přímo v centru, takže doplňuje nabídku toho, 
co tu návštěvníci města mohou vidět a zažít,“ 
dodává a upozorňuje, že prohlídku je třeba 
objednat telefonicky s týdenním předstihem
v turistickém informačním centru – s ohledem 
na aktuální epidemiologickou situaci.

Na počátku byl mlýn

Řezbářské dílo z lipového dřeva je s městem 
spojeno již od roku 1962, přestože jeho původ 
leží o padesát kilometrů dál na severovýchod. 
Zde, konkrétně ve Starém Městě u Bruntálu, 
vytvořil v roce 1958 lidový řezbář Josef Ne-
domlel maketu vodního mlýna a nabídl ji brun-
tálskému faráři P. Františku Martinkovi. Tomu 
se nápad zalíbil a s Nedomlelem se dohodli, že 
pro kostel postupně vyřeže celý betlém.

V září zmíněného roku 1962 státní orgány 
P. Martinka přeložily do Mohelnice, devíti-
tisícového města ležícího na půl cesty mezi 
Olomoucí a Šumperkem. Kontakty s řezbá-
řem kněz nicméně nepřerušil, a  každý rok 
před Vánoci tak z Mohelnice odjíždělo auto 
do Starého Města, aby přivezlo nově vyřeza-
né přírůstky pro vznikající, teď už mohelnický
betlém.

„Rozšířil ho například o věrné a přesné ko-
pie mohelnického farního kostela sv. Tomáše 
Becketa, nedalekého Mírova i dalších hradů, 
zámku v Úsově nebo Arcibiskupského palá-
ce v Olomouci,“ zmiňuje Nenkovský a připo-
juje: „Zajímavostí je například autoportrét 
tvůrce mohelnických jesliček v podobě chas-
níka s pytlem mouky stojícího před vodním 
mlýnem. Právě do tohoto mlýna, který stával 
v Křížlicích na Jilemnicku, totiž Josef Nedo-
mlel chodil se svým tatínkem mlít obilí na 
mouku. Drobnou epizodu ze svého mládí 
v Podkrkonoší pak zvěčnil ve svém betlému.“ 

Neméně zajímavá je podle něj skutečnost, že 
nikoho moc nezaráží, že součástí betléma je 
jedna z nejstřeženějších věznic u nás.

Novinkou je pražský arcibiskup

Rozšiřování betléma přitom pokračuje i dnes, 
třicet let po řezbářově smrti. Práce na něm se 
totiž ujal jeden z jeho tří synů – František Ne-
domlel. „Doposud vyřezal různé sekce v pohy-
bu: pětici hrajících muzikantů, dva chasníky 
řezající dřevo, tři páry tančících dětí, pivovar 
z roku 1736 nebo funkční zvoničku se zvoní-
kem a  jeho vnučkou,“ jmenuje Nenkovský. 
Oživení figurek podle něj František Nedo-
mlel studoval na betlému v Třebechovicích pod 
Orebem a mohelnické přírůstky rozpohyboval 
právě podle tohoto světoznámého vzoru.

Pro letošní Vánoce připravil František Ne-
domlel maketu mohelnického hřbitovního 
kostela sv. Stanislava, jehož stavbu zahájil 
roku 1577 pražský arcibiskup Antonín Brus. 
„A poněvadž je Antonín Brus zcela jednoznač-
ně nejvýznamnějším mohelnickým rodákem, 
byla k maketě kostela vyřezána jeho postava,“ 
doplňuje správce betléma.

Nejviditelnější novinkou je ovšem zbru-
su nové pódium a pozadí, kterým byl betlém 
opatřen pro účely trvalého vystavení. „Kulisa 
znázorňuje pohled na podhůří Jeseníků, začí-
nající hradem Mírov a končící Arcibiskupským 
palácem v Olomouci,“ podotýká Nenkovský 
a zakončuje: „O případném dalším rozšiřová-
ní se s řezbářem Františkem Nedomlelem stále 
jedná a není vyloučeno, že mohelnický betlém 
se dočká ještě jiných přírůstků.“ JIŘÍ GRAČKA
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Předplaťte si Katolický týdeník
na jeden rok a ZÍSKEJTE DÁREK!

Platí pouze pro nové objednávky od prvního uvedení této nabídky 
v KT až do vyčerpání zásob, případně do zveřejnění nové.

Objednávku zašlete na adresu redakce KT,
Antala Staška 40, 140 00 Praha 4, tel.: 224 250 395,

nebo e-mailem: podhorska@katyd.cz

Každý nový roční předplatitel 
získá komiksovou knihu 

SKANDÁL V JERUZALÉMĚ
od nakladatelství Doron, 
stolní kalendář na rok 2021 s texty Marie 
Svatošové od spolu@krestanskamedia

+ malý dárek
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o nabízený dárek nebo dárkový certifikát, odešlete spolu se žádostí 
kopii potvrzené objednávky na e-mail podhorska@katyd.cz.
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Mohelnický betlém vzniká postupně už od roku 1958. Snímek archiv farnosti Mohelnice
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Ján Regenda je povoláním rybář. 
Člověk by si ho představoval 
někde u rybníka či řeky. 
Místo toho tráví poslední 
týdny v prázdné budově 
Fakulty rybářství a ochrany 
vod v Českých Budějovicích 
a distančně vyučuje své 
studenty. Povídali jsme si nejen 
o tom, jak se u nás rozšířili kapři.

Na Štědrý den bude mít jeho rodina kapra z fa-
kultní produkce, z Vodňan, ale dostanou ho už 
chyceného. „Není to taková romantika jako 
dřív, kdy si člověk kapra chytal sám,“ podotý-
ká Ján Regenda. Vzpomíná, jak kdysi, když ješ-
tě pracoval na Vysočině, měli před Vánoci ta-
kový odbyt, že prodali všechny kapry. Bohužel 
až pozdě zjistil, že zapomněl na sebe a že pro 
jeho rodinu žádný nezbyl. „Tak jsme na Vánoce 
jedli cizího kapra, od jiných chovatelů, ale moc 
nám nechutnal,“ říká a vysvětluje, že chuť ryby 
ovlivňuje prostředí, kde žije, čistota a kvalita 
vody, ale také to, čím se ryba živí. Když se pří-
liš přikrmuje obilím a nemá ve stravě dostatek 
bílkovin z přirozené potravy, je tučnější. Na 
tuk se pak váže chuť a pach – a to vše se odráží 
na kvalitě masa.

Rekreačních rybářů, kteří mlčky tráví ho-
diny u vody, je v ČR registrováno přes 350 ti-
síc. Rybářů, kteří to mají jako profesi a pracují 
v rybářství, je u nás kolem 1 500. „Tedy o ně-
co více než dvanáct,“ směje se Ján Regenda 
s odkazem na dvanáct apoštolů, s nimiž toho 
prý moc společného nemají. Zajímavé však je, 
že právě církev výrazně ovlivnila chov kaprů 
v našich zemích. 

„Jak se Evropou šířilo křesťanství, šířila se 
i potřeba postu. Mniši ve vnitrozemí měli pro-
blém, jak si zabezpečit dostatek ryb pro post-

ní dobu, protože řeky tu nejsou tak vodnaté, 
a navíc v zimě v našem podnebí voda zamrzá. 
Vzdělaní mniši pak vyčetli z knih, že se dá cho-
vat kapr, že je plodný a dobře snáší zajetí. Tak 
začali stavět vedle svých klášterů první sádky 
a rybníčky,“ vypráví Ján Regenda. A k dobru 
přidává příběh ze Žďáru nad Sázavou, kde stál 
původně dřevěný klášter založený roku 1252 
mnichy z Nepomuku. Když potom postavili 
nový kamenný klášter, v místech toho původ-
ního, dřevěného, založili v roce 1263 rybník, 
který je tam dodnes. Jmenuje se Branský, pro-
tože stojí u bran kláštera, a je to jeden z nej-
starších rybníků na Moravě. „Tam, kde se sta-
věly nové kláštery, vznikaly tedy spolu s nimi 
rybníky, takže minimálně ve střední Evropě 
je rybníkářství přímo spojeno se šířením křes-
ťanství,“ uzavírá rybář.

Ve středověku bylo rybníkářství údajně dru-
hým nejvýnosnějším byznysem po vaření piva. 
Proto se stavělo tolik rybníků. Ve zlaté éře se 
odhaduje jejich výměra v Čechách na 180 tisíc 
hektarů (dnes u nás k chovu ryb slouží 42 tisíc 
ha). Jeden pocestný mnich si měl postesknout, 
že „pro samý rybník není možné Čechy projít 
suchou nohou“. Dnes se církvi vrátily některé 
rybníky v restituci, ale jsou roztroušené a čas-
to ve špatném technickém stavu. Ekonomicky 
smysluplně se na nich dá hospodařit jen tam, 
kde tvoří větší ucelená hospodářství. „Dřív 
takový rybník uživil pana faráře i hospodyni, 
dnes ovšem nejsou osamělé malé rybníky efek-
tivní, trpí nedostatkem vody a chov je složitěj-
ší,“ konstatuje Ján Regenda s tím, že dnes do-

stal rybníky v restituci například Vyšebrodský 
klášter a hospodaří na nich. Farnost v Dubé 
má čtyři rybníky a pražská a českobudějovická 
diecéze své rybníky pronajímá.

Česká ryba místo lososa z Norska

Ján Regenda vzpomíná, že na ryby chodíval už 
jako předškolní dítě. Teď už chvil strávených 
u vody tolik nezažívá. Vyučuje rybníkářství, 
management v rybářství a má na starosti pra-
xe. Ale když je prostor a čas, vezme udici, své 
tři syny a jdou na náves lovit.

Jak se tyto Vánoce bude dařit prodeji ryb, 
lze jen těžko odhadovat. Kaprů by mělo být 

stejně jako předešlá léta. Navíc letošní rok byl 
celkem bohatý na vodu, takže většina rybníků 
na tom byla dobře. Otázka je, nakolik budou 
lidé letos nakupovat. Jiná cesta, jak ryby dis-
tribuovat zákazníkům, než v kádích na ulicích, 
prozatím neexistuje. 

„Česká ryba je zdravá a určitě je dobré jíst 
ji i  v  průběhu adventu. Nevidím nic dobré-
ho na tom, že se vozí mražený losos z Aljaš-
ky nebo z Norska, když můžete koupit i čes-
kého,“ doporučuje Ján Regenda a  dodává, 
že tak můžeme nejen snížit svou uhlíkovou 
stopu, ale také podpořit českou ekonomiku
a krajinu. 

KATEŘINA ŠŤASTNÁ

Chov kaprů u nás zavedli mniši

Ryby určené pro vánoční trh jsou staré
3–4 roky. Než putují k prodeji, jsou od pod-
zimních výlovů uskladněny na sádkách, kde 
se jejich tělo pročistí a zlepší se chuť masa. 
Tříleté ryby mají okolo dvou kilogramů. Ty vět-
ší – výběroví kapři – mají nad 2,5 kg a obvyk-
le bývají čtyřletí. Výjimečně ty největší ryby 
s hmotností až 7 kg mohou být pět nebo šest 
let staré. 

V ČR se ročně vyprodukuje cca 18 tisíc tun 
kaprů, na Vánoce se sní odhadem 7 tisíc tun 
kaprů. Okolo 7,5–10 tisíc tun se vyveze do 
zahraničí.

Smažený kapr se k nám dostal z Rakous-
ka. Původní recept pochází z roku 1985 
z kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigo-

vé. Předtím měli lidé na vánočním talíři ve-
dle kapra třeba lína či sumce a vařili ho „na-
černo“ – v omáčce z mandlí, ořechů, rozinek, 
povidel a piva. Zajímavostí je, že smažený 
kapr s bramborovým salátem jako štědrove-
černí jídlo se u nás etabloval až v době první
republiky. 

Většina dnešních kapříků přišla na svět 
v moderních rybích porodnicích (pomocí 
umělého výtěru), které se nazývají „rybí líh-
ní“. Čerstvě narozený „váčkový plůdek kapra“ 
měří kolem 6 mm a váží cca 1,5 mg. V květnu 
a červnu se jich každoročně přivede na svět 
mnoho milionů. V prvním roce života doros-
tou obvykle do velikosti 5 až 7 cm a hmotnosti 
30 až 50 g. 

Co jste možná nevěděli?

S Třeboňským kaprem.

Při pokusech s rybářskými káděmi. Snímky archiv Jána Regendy

Ve vánočním čase se rádi 
vracíme k tradicím,
lidovým zvykům a řemeslům, 
hledáme kořeny. Leckdo už 
díky tomu možná narazil na 
sérii knížek, které píše a kreslí 
folkloristka a výtvarnice 
Kamila Skopová.

Tradičně její knížky doprovázejí každoroční 
pražskou výstavu betlémů v podzemí Betlém-
ské kaple. „V roce 2004 jsme chystali vánoč-
ní výstavu s názvem Vánoce v kuchyni. Věděl 
jsem, že by bylo vhodné k ní vydat malou pub-
likaci, a vzpomněl si na Kamilu Skopovou, kte-
rá již v té době žila ve staré roubence v Oldřeti-

cích na Vysočině. Její reakcí jsem byl ohromen. 
Právě měla knížku s podobnou tematikou té-
měř připravenu! Do týdne mi pošta doručila 
rukopis. A tak se zrodila velice krásná tradice,“ 
vzpomíná za pořadatele Blahoslav Lukavec. 
Letos se výstava kvůli pandemii konat nebude, 
ke čtenářům však míří alespoň nový svazek. 
Má název Jak se co dělávalo: O dovednostech 
našich dědů a babiček. 

Od Vánoc do Vánoc

Kamila Skopová už vedle knih na téma starých 
hraček, babičkovského hospodaření, pranos-
tik, lidových receptů nebo rodinných svátků 
v minulosti napsala a nakreslila několik vánoč-
ních titulů: několikrát vyšly její Vánoční svát-
ky o století zpátky aneb Tradice Vánoc v české 
kuchyni. V roce 2017 vydala Grada zpěvníček 
Nejznámější české a moravské koledy, na kte-
rém Skopová spolupracovala s Pavlem Maťát-
kem. Historii Ježíšova narození pak výtvarnice 

odvyprávěla nejmenším dětem v titulu Vánoční 
příběh (Grada 2015).

Svým folkloristickým zápalem i hlubokými 
znalostmi české lidové kultury Kamila Skopo-
vá uvádí do světa, kde se žilo sice skromněji 
a prostěji, avšak bez zátěže sériově vyráběného 
nadbytečného zboží, hluku civilizace, spěchu 
a odcizení. Kdy rodina už z nutnosti držela při 
sobě, scházela se u společného stolu a společně 
pracovala v rytmu zemědělského i liturgického 
roku. „Zajisté nás moderní doba zbavila dři-
ny, ale zároveň jsme tím prohráli fortel a do-
vednost našich předků,“ píše autorka v úvodu 
své nejčerstvější knížky. „Připomeňme si tedy 
jejich tvořivost, dovednosti a umění, ač oni sa-
mi by to jistě uměním nenazvali,“ zve k četbě.

Při ní si osvěžíme, s jakou úctou prababič-
ky pekly chléb a jak se s ním v domácnosti za-
cházelo, proč zpracování obilí určovaly svátky 
sv. Markéty a Martina, jak se kláštery podílely 
na zdokonalení chovu včel nebo že se ze semen 
klokoče vyráběly růžence. Dozvíme se, k čemu 

sloužily ouhrabečníky, kláty nebo prašťáky, 
a na obrázcích uvidíme, jak vypadaly. Užasne-
me, kolik řemeslných technik naši předkové 
ovládali a kolik potřebných a krásných věcí si 
dokázali sami vyrobit a zajistit. Zahanbí nás, 
že v hospodářství dokázali využít sebemenší 
zbytky a dávno předtím, než jsme ve 21. století 
objevili ideál bezodpadového hospodaření, oni 
je zcela přirozeně žili. 

Kolik krásy tu zůstane,
až my odejdeme

„Bůh ví, jak naše prababičky dokázaly při kaž-
dodenní dřině vytvořit tolik krásy. Neměly 
pračky, ledničky, mikrovlnky, vysavače, robo-
ty ani pekárny, které nám šetří čas. Ale také jen 
Bůh ví, kam se nám ten čas ztrácí. Pořád ne-
stíháme. A otázka zní: Co trvalého a krásného 
zůstane po nás?“ uzavírá folkloristka.

ALENA SCHEINOSTOVÁ

Co uměly prababičky a my zapomněli
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My v Betlémě neztrácíme nad

Burghard Schunkert,
ředitel německo-palestinské
společnosti Lifegate Rehabilitation, 
která poblíž Betléma pomáhá
duševně a fyzicky handicapovaným 
dětem a mladým lidem

V  Lifegate 
jsme prožili 
rušný rok. 
Od května 
jsme denně 
p r a c o v a l i 
s 200 dětmi 
a dospívají-
cími s posti-
žením. 

Jsme vděční, že jsme navzdory 
výpadku příjmů z penzionu a prá-
delny mohli vyplatit zaměstnance 
a spolupracovníky a s Boží pomocí 
ten čas zvládli. 

Od března nejsou v tomto jindy 
přeplněném městě k  vidění skoro 
žádní turisté. Mnoho lidí, kteří ži-
li z  prodeje suvenýrů, hotelových 
služeb či provozu restaurací, přišlo 
o práci bez jakékoli náhrady. Na pa-
lestinském území totiž neexistuje 
žádný sociální systém, který by li-
di odškodnil, takže mnoho z  nich 
zchudlo. Na druhé straně ovšem 
místní nebrali nařízení vlády a zdra-
votnických úřadů příliš vážně. Za-
tímco se v Izraeli na podzim vyhlásila 

druhá karanténa, v Betlémě na pa-
lestinském území, deset kilometrů 
od Jeruzaléma, běžel život dál docela 
normálně a všechna veřejná zařízení 
zůstala otevřená. Hodně lidí neno-
silo roušky a nedodržovalo rozestu-
py. A  konala se spousta svateb… 
Nyní zde ale máme prudce se zhor-
šující druhou vlnu a obavy, že náš 
nedostačující zdravotnický systém
zkolabuje. 

Když letos nepřijíždějí turisté, 
mají alespoň místní křesťané svatá 
místa „jen pro sebe“. A i kdyby se 
nakonec nemohly konat žádné bo-
hoslužby, pořád máme Bibli, své 
rodiny a Pána, který umí i v té nej-
temnější noci rozžehnout v našich 
srdcích světlo. Koronavirus sice 
postavil život v mnoha zemích na 
hlavu, ale nechci si pořád jen stě-
žovat, namísto toho před sebou vi-
dím nové příležitosti. Těšíme se, až 
si tu snad brzy budeme moci sun-
dat roušky a podívat se jeden dru-
hému znovu do tváře a  rozpoznat 
emoce – radost, ale i  žal či zkla-
mání; až se budeme moci znovu 
obejmout a  nebudeme muset mít 
strach, že v malé místnosti sedíme
příliš blízko sebe.

V  těchto dnech se učíme přijí-
mat „normální“ život s  mnohem 
větší vděčností. Vyprošujeme na-

šim přátelům po celém světě da-
ry ochrany a zdraví a neustáváme
v modlitbách. 

Ibrahim Salameh,
turistický průvodce v Betlémě

Dnešní Bet-
lém má ko-
lem 25 ti-
síc obyvatel,
z nichž od-
hadem tře-
tinu tvoří 
křesťané – 
hlavně řec-
kokatolíci 

a římští katolíci, ale též malé armén-
ské, syrské, etiopské a luterské ko-
munity. Celkově je ve Svaté zemi cca 
70 tisíc křesťanů (necelá dvě pro-
centa populace) a mimo Betlém žijí 
v Nazaretu a Jeruzalémě. 

Většina obyvatel Betléma pracuje 
v cestovním ruchu – jako průvodci, 
personál muzeí či kostelů. Minimál-
ně 3 000 zaměstnanců jsou aktuálně 
doma bez příjmu. 

Život ve městě je smutný a vět-
šina lidí nemá co na práci. Pales-
tinská autonomie není schopna 
finančně podporovat ty, kdo při-
šli o  zaměstnání. A  Světová rada 
cestování a  turismu (WTTC) ne-
očekává, že by se oblast vzpama-

V Betlémě letos křesťané prožijí vánoční svátky trochu jinak. Pandemie
město ležící na palestinském území od března uzavřela světu,
chybí tak zde početní poutníci, kteří mu jinak vdechují život a přinášejí obživu.
Zeptali jsme se lidí, kteří v oblasti působí, jak koronavirus ovlivnil
jejich každodenní život i adventní čas. 

Sváteční shromáždění probíhají 
kvůli protipandemickým opatřením 
jen v komorním počtu a přenášejí 
se online. Jedním z nich bylo začát-
kem prosince rozsvícení vánočního 
stromu na náměstí Jesliček před ba-
zilikou Narození Páně. Ta stojí na 
místě, kde se narodil Ježíš. „Zde se 
v Betlémě vtělilo Boží slovo, Princ 
pokoje, Ježíšek, který se narodil 
v prosté jeskyni. Byl poslán všemo-
houcím Bohem, aby změnil dějiny 
lidstva směrem od hříchu, otroctví 
a temnoty k milosti a spáse,“ uvedl 
betlémský starosta Anton Salman 
(do této funkce je podle tradice jme-
nován vždy křesťan) při slavnostní 
akci, které se tentokrát účastnila 
jen malá skupinka místních Pales-
tinců a duchovních. Místní skauti 
slavnost doprovázeli hrou na dudy 
a další tradiční nástroje. 

Radostná zvěst 
o uzdravení

„Vánoce letos přicházejí, zatímco 
svět trpí pod jhem bezpráví, proná-
sledování a nemoci. Přesto chceme, 
aby se po nebi nad Betlémem linula 
radostná zvěst, že zítřek bude lep-
ší, dobro převáží, lidstvo se uzdraví 
z bolesti a utrpení a pandemie co-
vid-19 ustane,“ pokračoval starosta. 
„Jsme děti Boží a musíme žít jako 
rodina… Naléhavě prosím Všemo-
houcího, aby uzdravil nemocné 

a zraněné, propustil zadržené a vrá-
til domů deportované,“ uzavřel. 
Palestinský premiér Mohammad 
Shtayyeh pak dal pokyn k rozsvíce-
ní stromu z bezpečí své kanceláře 
v Rámaláhu a ani pětaosmdesátile-
tý prezident palestinské samosprávy 
Mahmúd Abbás se slavnosti osobně 
nezúčastnil. 

Nový patriarcha

Protipandemická omezení budou 
provázet i  tradiční půlnoční mši 
svatou v betlémském kostele sv. Ka-
teřiny, kterou o Štědrém dni slaví je-
ruzalémský patriarcha. Tím papež 
na konci října jmenoval dosavad-
ního apoštolského administrátora, 
arcibiskupa Pierbattistu Pizzaballu 
OFM, který se počátkem prosince 
v Jeruzalémě slavnostně ujal úřadu. 

Izrael, kudy zpravidla většina tu-
ristů do Betléma ležícího na území 
palestinské samosprávy míří, je le-
tos kvůli pandemii pro cizince uza-
vřen, stejně jako hraniční přechod 
z Jordánska. To mnohým místním 
lidem zaměstnaným v cestovním ru-
chu způsobilo nemalé problémy (ví-
ce v anketě). A na všechny obyvatele 
doléhá omezení vycházet. Na území 
palestinské samosprávy žijí zhru-
ba čtyři miliony lidí – z nich 97 % 
muslimů a  cca 2 % křesťanů růz-
ných denominací, ještě méně je ži-
dů a věřících dalších náboženství.

TEREZA ZAVADILOVÁ

Pojďme
do Betléma
Místo Ježíšova narození, kam na Vánoce 
každoročně mířily tisíce poutníků a turistů, 
letos slaví svátky jen s místními obyvateli.

Věřící zapalují svíčky v bazilice Narození Páně, která stojí na místě, kde se podle tradice narodil Ježíš.  

Vánoční strom na náměstí Jesliček před bazilikou Narození Páně.
 Snímky Facebook Bethlehem Municipality

Při slavnosti hráli betlémští skauti. 
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tovala dříve než na podzim roku 
2022.

Jako profesionální průvodce tu 
pracuji 14 let. Bez práce jsem od 
března a pravděpodobně bez ní bu-
du ještě aspoň rok. Mám však štěstí, 
že už nemusím živit děti a moje žena 
práci má. Uskrovnili jsme se. Často 
myslím na kolegy s rodinami, kteří 
nemohou pokrýt všechny své výda-
je. Zůstali na to sami. 

Blíží se však Vánoce a Betlém je 
místem narození našeho Pána Je-
žíše Krista. Během staletí si město 
vytvořilo zvláštní slavnosti a  při-
táhlo každoročně tisíce poutníků 
a  turistů, aby zde svátky oslavili 
ve společenství s místními křesťa-
ny. Letos se pravděpodobně oslavy 
odehrají jen formou oficiálních ob-
řadů. Přesto neztrácíme víru a na-
ději na lepší budoucnost. Víme to-
tiž, že máme v nebesích Otce, který 
nám do sytosti dává, co potřebu-
jeme, a to v pravý čas a na pravém 
místě. 

Sestra Esther, 
členka francouzské
Komunity blahoslavenství 
v izraelských Emauzích

Do Betlé-
ma jezdím 
jednou týd-
ně, tedy vi-
d í m  j e n 
málo z  to-
ho, co se 
tam děje. 
Každoden-
ní život tu 

však vypadá asi stejně jako v každé 
zemi stižené pandemií: omezení na 
místech, kde se běžně setkávali lidé 

a konaly různé akce, chybějící za-
hraniční turisté, distanční školní vý-
uka a nezaměstnanost, která vzrost-
la na dvojnásobek (bez práce je nyní 
asi polovina obyvatel). Ti, kteří mají 
štěstí, pracují na částečný úvazek, 
ovšem vyjma zdravotníků. Jinak se 
však „Vánoční město“ připravuje na 
největší událost roku a zdobí ulice 
jako obvykle. Kvůli opatřením se le-
tos pro veřejnost nekoná půlnoční 
mše svatá, kam jsou každoročně 
zváni diplomaté a zaměstnanci pa-
lestinské samosprávy. 

Marcela Janinehová, 
manželka palestinského
křesťana-lékaře, která
ve Svaté zemi žije přes 40 let

Vánoce se 
v  Betlémě 
slaví hned 
několikrát: 
24. prosin-
ce je slaví 
římští kato-
líci, 6. ledna 
pravoslav-
ní, koptové 

a Syřané a 18. ledna Arméni. 
Na výzdobu si zdejší křesťané po-

trpí: osvětlují domy, stromy, zahrád-
ky, v bytech strojí krásné přírodní 
nebo umělé stromečky a pod nimi 
vznikají místo našich betlémů jes-
kyně z papíru, sádry či dřeva, kam 
se umisťují figurky. V posledních le-
tech se s výzdobou města začíná už 
na konci listopadu. O první advent-
ní sobotě se obvykle koná trh, jehož 
se účastní diplomaté zemí EU a na-
bízejí typické produkty svých zemí 
– keramiku, čokoládu, sýry, vánoční 
ozdoby, cukrovinky, ale třeba i čes-

ký svařák. Letos se trh odložil až na
19. prosince.

Všechny oslavy zpravidla pro-
bíhají v  dopoledních hodinách 
24. prosince, kdy z Jeruzaléma při-
jíždí biskup. Na hranici města če-
kají stráže na koních a skauti, kteří 
hrají na dudy, bubny a další nástroje 
a prochází jako doprovod středem 
starého města až před baziliku, kam 
se biskup odebere na krátkou boho-
službu. Půlnoční mše svatá se pak 
obvykle promítá na plátně před ba-
zilikou. Štědrý den tedy křesťané 
prožívají ve městě.

Rodiny se následně scházejí 
25. a  26. prosince na společný 
oběd – buď v  restauracích, nebo 
doma, kde se hlavně griluje nebo 
se podávají pokrmy ze skopového 
masa. Tradiční cukroví je zde ma-
mul ve tvaru kopule jeruzalémské-
ho chrámu Božího hrobu a  s  ná-
plní z  vlašských ořechů, skořice 
a  vanilkového cukru. A  dále je to 
adžve ve tvaru trnové koruny plně-
né datlemi. Při návštěvách se kro-
mě kávy, cukroví a čokolády podává
alkohol.

Vánoční dárky pro děti se buď po-
kládají pod stromeček, nebo je při-
vezou Santové – na ulicích je slyšet 
jejich zvonění a celou předvánoční 
dobu vždy navečer házejí projíždě-
jícím autům s dětmi čokoládky. Do-
spělí si pod stromek dárky nedávají.

Velice se divím, že si Češi o Váno-
cích přináší z kostelů domů Betlém-
ské světlo, v Betlémě totiž nic tako-
vého v době Vánoc neznají. Světlo si 
tam lidé domů odnášejí jen o Veli-
konocích, což se váže k Bílé sobotě, 
kdy „vychází světlo z hrobu“.

(tez)

ěji na lepší budoucnost
Snímek Profimedia

V ulicích Betléma jsou letos k vidění jen místní. Zástupy poutníků a turistů, 
kteří přinášejí místním obživu, chybějí. Snímek Shutterstock

Sestra Esther v jeskyni Narození. Snímek archiv Komunity Blahoslavenství

Vánoční představení. Snímek Facebook Bethlehem Municipality



Necháme-li na sebe působit 
celý sled událostí kolem Ježíšova 
narození, mohou se nám z nich 
vynořovat mnohé asociace 
a obrazy zápasu mezi dobrem 
a zlem, světlem a tmou. 

Mohou se však vynořovat i obrazy znázorňují-
cí polaritu temné a světlé stránky našeho nitra, 
našich vnitřních konfliktů, které jako zápas 
mezi silami dobra a zla probíhají, i s jejich vě-
domými a nevědomými dynamikami v hloubi 
duše každého z nás. Psychologie tyto protikla-
dy označuje termíny persona a stín. 

Slovo „persona“ znamená latinsky divadel-
ní masku a v psychologii bývá tímto slovem 
označován osobnostní obraz, s nímž se kaž-
dý z nás vědomě ztotožňuje. Jde o tvář, kte-
rou nosíme před ostatními lidmi. Představuje 
naši sociální roli, kterou si o sobě vytváříme, 
když se ocitáme pod tlakem dvou požadavků: 
nároku, který na nás vyvíjí společnost, aby-
chom byli nějací a nějak se chovali, a  tlaku 
naší autenticity, abychom se mohli vyjádřit 
a spontánně projevovat. Většinou má každý 
z nás několik person, které používáme tak, aby 
vyhovovaly různým společenským situacím. 
Vysloveně za „svou“ pak přijímáme takovou 
personu, která nejlépe vyhovuje našemu ni-
ternému prožívání.

Chceme být Josefem

Lidé s příliš slabou personou neuznávají žád-
nou oprávněnost společenských tlaků, chovají 
se bezohledně a zcela asociálně požadují, aby 
svět bez výhrad přijímal jejich „spontánní“ 
chování. Příliš strnulá persona zase připomí-
ná těsný oděv, který škrtí a omezuje. Můžeme 
to pociťovat zejména tehdy, když nechceme 
zklamat lidi, kteří nás oceňují a mají nás rá-
di, a ztotožňujeme se (leckdy s potlačovanou 
zlostí v srdci) se zvnějšku očekávanou úlohou. 
Existuje zákonitost, že čím více přijímáme 
určitý obraz o sobě samých, tím více v sobě 
potlačujeme vše, co se k němu nehodí. Proti 
personě tak vytváříme stínový obraz, který se 
snažíme vytlačit na okraj nevědomí. Zatímco 
persona představuje masku, kterou si nasazu-
jeme, aby nás lidé viděli takové, jak si přejeme, 
stín představuje to, co se snažíme před ostatní-
mi (i před sebou samými) skrýt.

Být Josefem, pěstounem Páně, jak ho líčí 
vánoční příběh, je ideálem úžasné mužské per-
sony. Představuje nárok, který vznáší na dospě-
lého muže snad každá lidská společnost. Josef 
je vyrovnaný muž, odvážný, nerozdrobený neu-
rotickými úzkostmi, myslí na druhé, na svou 
ženu, na své dítě (byť adoptované) a nechá se 
ve svém životě vést andělskými sny. Představu-
je-li Josef obraz mužské manželské a otcovské 
persony, stín je ve vánočním příběhu symboli-
zován nesporně postavou krále Heroda. S je-
ho sobeckostí, podezíravostí, bezohledností 
i krutostí. Každý z nás může být Josefem, kaž-
dý z nás může být Herodem, ale ve skutečnosti 
jsme my lidé namícháni a sestáváme z mnoha 
person i z mnoha stínů. Jaké to vše má dopady 
na naše vnímání dobra a zla, ctnosti a hříchu? 

Často dělíme lidi na dobré a zlé a vůbec si 
nepřipouštíme, že většinou jde o projekce na-

šich vlastních person a stínů. Neboť snad ja-
kýkoli čin, zlý nebo dobrý, který kdy lidská by-
tost vykonala, bychom za určitých okolností 
mohli vykonat i my sami. To je výrok nadaný 
velkou skandálností (vyslovil ho americký psy-
cholog Philip Zimbardo) a mnohým může znít 
velmi pohoršlivě. Protože se většinou cítíme 
být lepší než ti druzí. Konec konců v dnešní 

době se stalo běžným morálně se pohoršovat 
zejména nad „těmi druhými“. Otázky typu: 
„Co by mě mohlo přimět udělat totéž?“ cítí-
me jako morálně ohrožující. Poznání zásad-
ní rovnosti všech lidí není obhajováním zla, 
mravní laxnosti ani hříchu. Pouze nás může 
vést od namyšlenosti k opravdové křesťanské
pokoře.

Svatí všech dob považovali sebe sama za ty 
nejhorší hříšníky. Nebyla to přehnaná pokora 
a už vůbec ne neupřímné pokrytectví, nýbrž 
upřímné poznání toho, co si nesli ve svém nit-
ru. Totiž vědomí, že my slušní lidé se od veřej-
ných zločinců nelišíme tím, co jsme, ale pouze 
tím, že se nacházíme v méně kritických situa-
cích a temné stíny našeho nitra podřimují. Ale 
ve své nejhlubší podstatě jsme všichni stejní. 
Neboť všichni nosíme ve svém nitru svatého 
i hříšníka – a jak světec, tak hříšník v nás jen 
čekají, aby se mohli projevit.

Před více než čtyřiceti lety vybrali výzkum-
ní pracovníci Princetownské univerzity John 
Darley a Dan Baton mezi věřícími studenty 
teologie dobrovolníky, kteří dostali za úkol 
přednést tříminutové kázání o  milosrdném 
Samařanovi (Lk 10,30-37). Prý za účelem ko-
munikačního výzkumu. Tito studenti se mě-
li odebrat do střediska, které mělo zajistit vi-
deonahrávku, a cestou si rychle zkonstruovat 
hlavní myšlenky. Vše ale bylo zorganizováno 
tak, aby cestou narazili na neznámého člově-
ka, který ležel v průchodu ulice a byl ve zjevně 
zbědovaném stavu. Dalo se očekávat, že mla-
dí lidé (nadšení křesťané a studenti teologie) 
uvažující právě o Samařanově milosrdenství 
nebudou váhat s poskytnutím pomoci. Výsled-
ky ovšem byly šokující: v určitém situačním 
nastavení (ve spěchu) minulo 90 % z nich to-
hoto člověka bez pomoci. Bylo selhání těch-
to lidí důsledkem jejich vadného charakteru, 
jejich necitelnosti, lhostejnosti a  cynismu? 
Jednoduché proměny situačních parametrů 
ukázaly, že to podstatné, co určovalo jednání 
pokusných osob, byl prožitek času. Čím silněj-
ší měli studenti pocit, že meškají, tím větší mě-
li tendenci minout zuboženého člověka a ne-
všímat si ho. Čím více měli za to, že času mají 
dostatek, tím větší ochotu projevovali k tomu, 
aby pomohli. 

Poznatek nepříliš překvapující, zato morál-
ně zarážející: Nebyla to osobní zralost, kvalita 
víry ani morální struktura jedinců, co nejzá-
sadněji ovlivňovalo jejich mravní jednání. Ne-
byly to ani patologické sklony k necitelnosti. 
Šlo o jednoduchou proměnnou – prožitek do-
statku, či nedostatku času. 

Jsme snad i my slepí? 

Ale zpátky k vánočnímu příběhu. Možná právě 
před jesličkami a pod vánočním stromkem by-
chom si mohli položit onu otázku, kterou tak 
často klademe v našich hagioterapeutických 
skupinách, například se závislými (hagiotera-
pie je forma skupinové psychoterapie, v níž se 
otevírá téma transcendentna a pracuje s před-
pokladem, že biblické příběhy a příběhy vlast-
ního života se vzájemně interpretují – pozn. 
red.). Tedy otázku, která má sílu tuny ekra-
zitu: „Co by mě mohlo přimět, abych jednal 
jako král Herodes?“ Že nic? A že za žádných 
okolností? Když si nepřiznáme (nevidíme), že 
i my máme v sobě kus Heroda, sklon ke zlému 
jednání, nejsme na tom podobně jako farizeo-
vé, kteří se ptali Ježíše: „Jsme snad i my slepí?“ 
Tehdy jim Ježíš odpověděl: „Kdybyste byli sle-
pí, hřích byste neměli. Vy však říkáte: Vidíme. 
A tak zůstáváte v hříchu.“ Dobrý podnět k vá-
nočnímu rozjímání, ne?

PROKOP REMEŠ, 
autor je jáhen, lékař a psychoterapeut

„To máme v Ostravě fakt ulici 
pojmenovanou po masovém 
vrahovi?“ může napadnout 
chodce, který v centru Ostravy 
odbočuje z Českobratrské 
do Herodovy ulice. 

Modrá tabulka na  nároží však odkazuje na
úplně jiný příběh, než je ten vánoční o krutém 
panovníkovi.

První domy v dnešní Herodově ulici se za-
čaly stavět před sto lety. Postupně se jmenova-
la podle básníka Hviezdoslava, národohospo-
dáře Grubra a nejdéle podle komunistického 

funkcionáře Hakena. Nikdo z nich ale neměl 
s uličkou tolik společného jako Josef Herod, 
kterému se říká „ostravský Jan Masaryk“. Ne-
jen kvůli vášni pro politiku, ale zejména pro 
stejný osud v posledních chvílích života. 

Josef Herod pocházel z  hornické rodiny 
a do dolů také po škole zamířil. Brzy se za-
pojil do dělnického hnutí a byl u vzniku KSČ 
na Ostravsku. Tam se ve 20. letech mohl 
důvěrně seznámit s  mocenskými praktika-

mi Klementa Gottwalda. Když se budou-
cí prezident stal předsedou KSČ, hledal He-
rod svou politickou budoucnost jinde. Našel 
ji u  národních socialistů, v  jejichž barvách 
mezi dělníky hlasitě agitoval proti komunis-
tům. Nenávist z jejich strany se plně projevi-
la okamžitě po   únorových událostech roku
1948. 

Herod byl zatčen již 26. února. Vyšetřová-
ní vedla v sídle ostravské StB obávaná dvoji-
ce Káňa – Kohoutek a při jednom z výslechů
11. března vypadl Herod za neznámých okol-
ností z okna. Tělo zůstalo ležet na dlažbě ulice, 
která se od roku 1994 jmenuje po něm. V bu-
doucnu má záměně jmen s králem Herodem 
předejít chystaná pamětní deska.

 ONDŘEJ ELBEL
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Není Herod jako Herodes

V Ostravě je jako v jediném městě v Čes-
ku Herodova ulice. Není vůbec daleko 
od katedrály, a tak jsem se vydal na prů-
zkum, abych si ji prošel. Nic náročného, 
protože měří přibližně 150 metrů. Zjis-
til jsem, že se nejmenuje po biblickém 
králi, ale při návratu z mého průzkumu 
se mě kousek od Herodovy ulice přece 
jen dotkl betlémský příběh: míjel jsem 
sídlo Nadačního fondu Betlém nenaro-

zeným. Je to organizace pomáhající tě-
hotným ženám ve složité situaci, které 
nemají pro přijetí dítěte potřebné záze-
mí. Uvědomil jsem si, že se ten vánoční 
příběh kolem nás odehrává častěji, než 
si myslíme – a to i bez Herodovy ulice, 
která se navíc nejmenuje po krvavém
panovníkovi. 

MARTIN DAVID,
ostravský apoštolský administrátor

Judský král Herodes nastoupil na trůn v létě 
roku 37 př. n. l. a jeho kralování hned ob-
cházela hrůza. Jedním z jeho prvních činů 
bylo popravení 45 členů velerady, nejvyšší-
ho židovského soudního dvora. A současně 
vyvraždění všech mužských potomků dávné-
ho královského rodu Hasmoneovců. Protože 
Herodes trpěl nezměrným velikášstvím, stal 
se v jeho době Jeruzalém jedním z nejhonos-
nějších sídel Blízkého východu. Chorobně se 
bál o svoji moc a při sebemenším podezření 
neváhal likvidovat nejen své skutečné odpůr-
ce, ale i nejbližší příbuzné.

V roce 7 př. n. l. dal Herodes zardousit 
své dva syny Alexandra a Aristobula a s nimi

tři sta vojáků, kteří se odvážili dávat jim při 
zinscenovaném procesu najevo své přá-
telské smýšlení. Téhož roku dal také zat-
knout a popravit na šest tisíc farizeů, pro-
tože odmítli přísahat věrnost císaři. Někteří 
z nich, jak podotýká židovský historik Flavi-
us, předpovídali příchod Mesiáše. A právě 
toho roku, kdy hrůza padla na celý Jeruza-
lém a všude vládl strach z králových špic-
lů a špionů, přišli do Jeruzaléma mudrci 
z Východu a kladli lidem bezelstnou otáz-
ku: „Kde je ten právě narozený král Židů?“ 
Nedivme se proto narážce v Matoušově 
evangeliu: „I ulekl se Herodes a s ním celý
Jeruzalém.“

Každý má v sobě stín zlého krále

Kdo byl Herodes?

James Tissot: Král Herodes. Postava z vánočního příběhu, s níž se obvykle nedokážeme nijak 
ztotožnit. Ale nedřímá kousek z něj v každém z nás?  Repro KT 

Světec i hříšník 
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Sebevědomá Florencie, vypjaté 
a hrdé město, sevřené v údolí 
řeky Arno toskánskými kopci. 
Vedle mnoha opulentních 
uměleckých pokladů se v jedné 
z florentských ulic skrývá 
na první pohled nenápadný 
kostel svaté Trojice.

Krčí se mezi mohutnými paláci Strozzi a Cor-
sini, na jednom z nejníže položených florent-
ských míst. I  proto byl tak silně poškozen 
záplavami v  roce 1966. Mimořádně drahý 
Michelangelovi, neboť zde byli pohřbíváni je-
ho předci z matčiny větve. 

Důvod, proč tento chrám navštívit, však ne-
ní Buonarroti, ale v pravém vnitřním rohu sto-
jící kaple Sasseti, kterou freskami a deskovým 
obrazem vyzdobil Domenico Ghirlandaio, 
nebohémsky ukázněný playboy a pravověrný 
Florenťan. A právě v této boční kapli a její ob-
razově důmyslné kompozici působí Domenico 
jako dovršitel výpravného florentského malíř-
ství 15. století. 

Z tajemného a tichého šera chrámu se před 
návštěvníkem vynořuje pozoruhodný celek 
fresek s desítkami postav a tváří, s událostmi 
ze života sv. Františka z Assisi a s betlémským 
příběhem na centrálním deskovém obraze. Ne-
budu se věnovat v kapli pohřbenému France-
scu Sassetimu, významnému medicejskému 
bankéři a majiteli úchvatné knihovny, ani roz-
boru teologické koncepce výzdoby a prováza-
nosti symbolů celé kaple, pouze se pokusím 
na chvíli spočinout na centrálním deskovém 
obraze Narození Krista s adorací pastýřů. 

V  barevné škále sytých odstínů modré, 
hnědi a šedi pozorujeme v prvním plánu po-
lokruh postav. Maria s bohatou draperií ša-
tů, které ležícímu Jezulátku vytváří lehátko, 
tři pastýři (jeden s beránkem) a volek s oslem 

adorují bezbranného Spasitele, zatímco Jo-
sef se zrovna otáčí a pozoruje příjezd tří králů. 
Krajina je otevřená do dálky (Ghirlandaio byl 
poučen vlámskou malbou), až ke dvěma měs-
tům, Jeruzalému a Římu. Nad chýší vybuchuje 

hvězda a v pozadí, nad levým pahorkem, an-
děl zvěstuje novinu pastýřům. Až potud je to 
vlastně mistrovsky namalovaný žánrový ob-
raz. Jenže něco je tu jinak, nově, nečekaně. Za 
narozeným Božím dítětem totiž nestojí jesle 
nebo chlévský žlab, nýbrž kamenný sarkofág. 
Podobný tomu, který o dvacet let dříve nama-
loval Piero della Francesca na fresce Vzkříšení 
v nedalekém městečku Sepolcro. 

Ghirladaio na klasický antický sarkofág při-
dal vytesaný latinský nápis, který je narážkou 
na proroctví augura Fulvia, zabitého Pompei-
em Magnem během římského dobytí Jeruzalé-
ma a předpovídajícího Kristův příchod: jedno-
ho dne z mého hrobu vyroste nový a pravý pán 
světa. A  jeho předpověď se na obraze právě 
uskutečňuje. Jeden z pastýřů navíc ukazuje le-
vou rukou na kameny v trávě, otáčí se směrem 
na zobrazeného donátora Sassetiho (namalo-
vaného vedle obrazu na fresce) a říká mu, v na-
rážce na jeho příjmení (sasso znamená italsky 
kámen), něco ve smyslu: „Hej, Francesco, po-
dívej, jsi součástí příběhu, přímo tady… v udá-
losti Narození.“ Vedle ležící dvě přeložené
cihly mohou znamenat trosky pohanství. Ptá-
ček stehlíček, který přežívá v trní, předzname-
nává budoucí utrpení Ježíše. A modré kosatce 
v pravém dolním rohu pak odkazují na symbol 
sedmibolestné Matky Boží. 

Malíř Domenico Ghirlandaio se v rodném 
městě o pár let později bohužel nakazil morem 
a po několika dnech zemřel. Jeho autoportrét 
je součástí betlémské scény – je to onen ne-
venkovsky vyhlížející černovlasý, neoholený 
a snad i nevyspalý pastýř, ukazující rukou na 
kameny. A my bychom mohli na malíře z pří-
šeří chrámu nehalasně zavolat: „Hej, Dome-
nico, i ty jsi součástí příběhu, tajemné a skryté 
události narození Ježíše.“ 

 MILOŠ DOLEŽAL, básník a spisovatel

I ty jsi součástí příběhu

Narození Krista s adorací pastýřů od florentinského malíře Domenica Ghirlandaia. Repro KT

Na důležité 
momenty 
zvnitřnění své 
víry vzpomíná 
pedagog, skaut 
a mediální 
analytik 

JIŘÍ ZAJÍC. Přinášíme 
úryvek z připravovaného 
knižního rozhovoru, který příští 
rok vydá Katolický týdeník.

Jak jste doma slavili Vánoce?
To se ptáte na citlivou věc. U nás se kolem Je-
žíška tradičně dělal velký poprask. Když jsem 
byl v první třídě a sestra Iva ve druhé, měli jsme 
ohromný spor se spolužáky, jestli Ježíšek nosí 
dárky a jak je to s Mikulášem. Ve třídě jsme byli 
jediní křesťané, mysleli jsme si proto, že ostatní 
děti to nevědí. Ale pak jsme přišli na to, že nám 
rodiče neříkají pravdu. Maminka to na nás hrá-
la – říkala dokonce, že Ježíška třeba „zrovna 
teď viděla“ a tak podobně. Tehdy to hodně po-
škodilo mou důvěru v rodiče. A od té doby pro 
mě bylo na Vánoce rozhodující, zda pod stro-
mečkem najdu hokejku, kterou potřebuji, nebo 
míč. Hokejka tam byla občas, míč nikdy.

Měli jste v rodině nějaké jiné rituály?
Asi to, že tam právě žádné rituály nebyly. Poz-
ději jsem zjistil, že na rozdíl od řady mých vrs-
tevníků z katolických rodin se u nás nikdy nic 
neodůvodňovalo tím, „že to tak učí církev“. 
Jednání se obhajovalo vždy racionálně, což byl 
tatínkův vklad, a jsem mu za něj velmi vděč-
ný. Po přestěhování do Prahy jsme jako rodi-
na žili společensky hodně uzavřeně. Dokonce 
k nám domů nechodili spolužáci ani kamarádi. 
Já jsem tím tolik netrpěl, většinou jsem lítal po 
hřišti, ale sestra to nesla dost těžce.

Když byla vaše maminka katechetka, asi jste 
byli ve farním společenství?
To vůbec nepřicházelo v  úvahu! Byli jsme 
v  Praze „náplava“ a  přistěhovali se v  době, 
kdy farní společenství ještě neexistovala. Na-

víc v katolickém prostředí to bylo riskantní, 
dokonce nezákonné. Za to se zavíralo. 

Do kostela jste ale chodili…
Ano, do dřevěného kostelíka v Praze-Krči na 
Habrovce. Naštěstí tam byl výborný pater Jiří 
Kabát. Chodit do kostela bylo jediné, co režim, 
alespoň v Praze, nijak nepronásledoval. Mys-
lím, že komunisté chytře věděli, že i tak bude 
náboženský život postupně umírat, protože 
jakmile v něm chybí společenský a kulturní 
rozměr, lidé „ztvrdnou“. Podobně jako man-
želé, kteří si spolu nepovídají.

Čím tě pater Kabát zaujal?
Na přelomu 50. a 60. let, kdy jsem ho potkal, 
mu bylo kolem pětatřiceti. Oproti ostatním 
kněžím byl mladý. Nemluvil tím pro mě tolik 
odpudivým křesťanským ptydepe, kde se to 
hemží samou milostí a čímsi podobným, ale 
mluvil lidsky. I naši rodiče ho měli rádi. Sou-
časně byl umělecky nadaný, skládal básně a ta-
ké sportoval. Představoval typický příklad člo-
věka, pro něhož byl režim zničující. Až později 
jsme se dozvěděli, jak ho estébáci pořád tahali 
na výslechy. Pak v roce 1968, když přišlo uvol-
nění, úplně rozkvetl. 

Jak ses dostal k osobní víře?
Jako asi šestiletého kluka mě bolívala pravá 
noha v třísle, zejména když se hodně chodi-
lo. Souviselo to dost s tím, že můj tatínek měl 
tendenci nás pořád vodit někde po památkách. 
Byli jsme tehdy zrovna v Mariánských Láz-

ních, kde je velký katolický kostel. Pamatuji 
si, jak jsem tam seděl v lavici a naléhavě pro-
sil: „Ježíšku, prosím tě, ať mě ta noha přesta-
ne bolet.“ A skutečně přestala. Tak dokona-
le, že jsem na někdejší bolest na celé desítky 
let úplně zapomněl. V  pozdějších debatách 
s  katechety mi tato zkušenost vždy slouži-
la k tomu, abych obhájil, že i malé dítě mů-
že mít osobní vztah k Ježíši. Zpětně chápu, 
že pro mě měla význam i četba, třebaže jsem 
jako kluk moc nečetl. Měl jsem ale několik 
knížek, ke kterým jsem se stále vracel. Nejvý-
znamnější byl pro mě Robinson Crusoe a scé-
na, kdy Robinson zachraňuje Pátka. Prožíval 
jsem stále dokola ten zážitek záchrany, a to 
mysticky – já byl tím Pátkem a Robinson tím,
kdo mě zachraňuje. 

Vzpomínám si také, byl jsem ve čtvrté ne-
bo páté třídě, jak jsme šli s dědečkem a ses-
trou v  Plzni cestou na tramvaj. Bylo kolem 
Vánoc a s Ivou jsme si prozpěvovali: „Veselé 
vánoční hody, zpívejte, dítky, koledy, o tom, 
co se vskutku stalo, že se lidem narodilo…“ 
A dědeček nás tehdy zarazil a důrazně řekl: 
„Tohle si zapamatujte – o tom, co se vskut-
ku stalo!“ S  Ivou jsme si to pak celé roky 
připomínali: „Pamatuješ, co nám dědeček 
říkal?“ Teprve později mi ale došlo, že dě-
dečkovi nešlo o  tu větu v  koledě, ale o  ten 
fakt, že Ježíšovo narození skutečně není jen
tak nějaká pohádka. 

Naše rodina nebyla typická kostelní. Ni-
kdy jsem neministroval. Na základce jsem byl 
ale hrdý na to, že jsem katolík. Nepochybně 

mi tehdy pomohlo, že jsem patřil k nejlepším 
žákům školy. I učitelka matematiky, předsed-
kyně KSČ, mě proto musela respektovat. Ne-
mohla mě obvyklým školním způsobem lik-
vidovat. Kdybych byl slabý v učení, nasází mi 
několik pětek a nechá mě propadnout – a byl 
bych vyřízený. Víra pro mě tehdy byla spíš ta-
kovým společensko-politickým protestem.

Kdy se to změnilo?
Po srpnu 1968. A souvisí to také s jedním sil-
ným zážitkem – díky skautingu. O skauting 
jsem se nejdříve moc nezajímal, připadal mi 
totiž jako pouhá módní záležitost. To se změ-
nilo, až když mě sestra Iva, která byla ze skauta 
nadšená, požádala, jestli bych nepomohl vést 
vlčata. Asi polovina jejich tehdejšího střediska 
totiž po okupaci emigrovala, často to byli lidé 
zavření v 50. letech, kteří si nechtěli vězení zo-
pakovat. Skauti mi říkali, že by to bylo jen na 
několik měsíců, než za mě seženou náhradu. 
Kývl jsem a dostal na starosti malá vlčata, na 
začátku jen tři kluky. Vlčata mají dodnes heslo: 
„Naší snahou nejlepší buď čin“, což je trochu 
zašmodrchané, takže jsem musel klukům často 
vysvětlovat, co to vlastně znamená. Říkal jsem 
jim, že ať dělají cokoliv, musí to dělat nejlíp, jak 
dovedou. A jednou, když jsem jim to zase vy-
světloval, právě na podzim v osmašedesátém, 
zaznamenal jsem velmi silný vnitřní hlas: „Tak 
to je pěkné – co jim tady vykládáš? Copak ty to 
svoje křesťanství žiješ také nejlíp, jak můžeš?“ 
Tohle bylo rozhodující! Najednou mě Bůh 
takhle „chytil“ a ukázal mi, jak to se mnou je.

To je příklad, jak se člověk učením sám učí… 
Bylo to podobné situaci, kdy Ježíš Petra, Jaku-
ba, Jana a Ondřeje nachytal při lovu ryb. Oni 
se celou noc snažili, nic nechytili a on jim pak 
řekl – tak tam ty sítě hoďte. Tehdy pochopi-
li, že v oboru, ve kterém jsou mistři, je někdo 
ještě neskonale lepší. Bůh mi tehdy ukázal, že 
jako vychovatel jsem na úplném začátku, že 
učím kluky něco, co vlastně sám nežiji. A navíc 
v úplně zásadní životní oblasti.

Jak tě tenhle silný zážitek dále nasměroval?
Začal jsem číst evangelia a tam jsem potkal 
Ježíše, který mě úplně uchvátil – zejména tím, 
jak „stíral“ farizeje. Viděl jsem chlapíka, který 
jedná úplně skvěle. 
 MARTIN T. ZIKMUND, TEREZA ZAVADILOVÁ

O tom, co se vskutku stalo

Silný vnitřní hlas poznal při vysvětlování skautského hesla vlčatům. Snímek archiv Jiřího Zajíce
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
�  P a n u  Ka r l u 
Šafránkovi z Teplic 
přejí k životnímu ju-
bileu 80 let vše nej-
lepší, hodně zdraví 
a  síly celá rodina, 
manželka, syn a dce-

ra, snacha a vnuci.  ŽV 51/52–2260

� 16. 12. 2020 oslaví se svými milými 
paní Irena Juráková z Pozlovic krás-
né 70. narozeniny. Milovaná mamin-
ko, s láskou a pokorou jdeme ti dnes 
přát Boží požehnání a pevné zdraví 
napořád. Dcery Markéta s Tomášem, 
Jana s Pavlem, vnoučátka Markétka, 
Libuška, Lucinka, Dominiček a man-
žel Ladislav. ŽV 51/52–2265 

� Dne 20. 12. 2020 oslaví naše milá 
maminka, babička a prababička Eva 
Šanová z Olomouce 90. narozeniny. 
Za dar života, výchovu ve víře děkují 
a Boží požehnání přejí synové s rodi-
nami. ŽV 51/52–2268

� 21. prosince 2020 
se dožívá požehna-
ných 100 let Mons. 
Karel Exner, emerit-
ní probošt katedrální 
kapituly a emeritní fa-
rář v Nové Pace. K je-

ho výročí mu vyprošujeme stálou dů-
věru v Boží lásku, pokoj v srdci, radost 
z každého dne a hojnost Božího požeh-
nání. Vděční novopačtí farníci.
 ŽV 51/52–2271

� Dne 25. 12. 2020 oslaví 95. naroze-
niny varhaník, sbormistr a pedagog, 
pan Bohuslav Korejs z Prahy – rodák 
z Březových Hor. Zdraví, Boží požeh-
nání a ochranu Panny Marie do dal-
ších let vyprošuje celá rodina. 
 ŽV 51/52–2283

VZPOMÍNÁME

� 4. 9. bylo 50 let, kdy zemřela ve věku 
57 let paní Marie Vítková, roz. Duško-
vá, z Bohučovic 8, a dne 22. 12. uplyne 
30 let od úmrtí pana Františka Vítka, 
oba z Branky u Opavy, farnost Hradec 
n. Moravicí. Na své dobré rodiče vzpo-
mínají a za dar víry děkují Marie, Anna 
a Lumír s rodinami.  V 51/52–2278

� Dne 19. 12. uplyne 
rok, co si Pán povo-
lal svého služebníka 
P. Libora Salčáka, 
faráře ve Velkých Bí-
lovicích, kde působil 
od roku 1998. Za jeho 

obětavou službu ve farnosti mu děkují 
vděční farníci z Velkých Bílovic a Morav-
ského Žižkova. V 51/52–2288 

� Dne 24. 12. 2020 
uplyne 10 let od úmr-
tí manželky, paní Ma-
rie Janíkové. S úctou 
a  vděčností vzpomí-
ná manžel, dva syno-
vé, dcera, 8 vnoučat

a 5 pravnoučat. V 51/52–2247 

ÚMRTÍ
� Dne 16. 11. 2020 ze-
mřel ve věku 82 let náš 
milovaný manžel, tatí-
nek a dědeček Dr. Jiří 
Jindra z Prahy. Nikdy 
nezapomeneme. 
 Ú 51/52–2275

SLUŽBY – PRÁCE
� 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 51/52–2252

RŮZNÉ
� ANTIKVARIÁT „Přečtené-knihy.
cz“. Náboženské knihy můžete věnovat 
nebo prodat, a podpořit tak myšlenku 
tiskového apoštolátu. Josef Míček, mob.: 
732 261 067, www.prectene-knihy.cz 
 R 51/52–2286

� V rámci projektu Rodina v kli-
du – Snoezelen Olomouc 2020 
můžete navštívit: – besedy s porodní 
asistentkou – besedy s psychology 
–  individuální  psychologické 
konzultace – svépomocné skupiny 
pro rodiny s dětmi se specifickými 
potřebami – workshopy o psychoso-
matice aj. Navštívit nás můžete také 
online na našem Youtube kanálu
Snoezelen Olomouc. Více se o nás 
můžete dozvědět na www.snoezeleno-
lomouc.cz R 51/52–2273

KOUPĚ – PRODEJ
� Koupíme „šedý mor“ – galoše
z 50. – 60. let (jen šedé), i na dobové fot-
ce. Mob.: 735 437 163.  K 51/52–2262

� Prodám vlašské ořechy louska-
né chutné 220 Kč/kg, sušené švestky 
140 Kč/kg, suš. meruňky 160 Kč/
kg, suš. jablka 270 Kč/kg, suš. višně 
405 Kč/kg. Min. odběr 5 kg dohroma-
dy. Pošlu. Mob.: 774 180 070.
 K 51/52–2198 

� Koupím vánoč. ozdoby, řetězy, osvět-
lení, betlém aj. Mob.: 603 410 736. 
 K 51/52–2253

� 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 51/52–2255
� Stará dětská katechetická razítka 
koupím. Mob.: 724 677 955.
 K 51/52–2280
� Křesťanský antikvariát koupí (du-
chovní, filozofie, umění, poezie, ces-
topisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti 
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. 
Mob.: 720 254 225.  K 51/52–2203

�  „ Z Á Z R A Č N Á 
MEDAILKA“ 14kar. 
zlato. Velikost 14 mm 
– 2 600 Kč, 16 mm –

4 600 Kč, 19 mm – 7 900 Kč. ŠKAPU-
LÍŘ – zlatá medaile P. M. Karmelské 
15 mm – 4 600 Kč. Zasíláme na dobír-
ku do 3 týdnů + poštovné. L. Novotná 
Červená, Zikova 13, Olomouc, mob.: 
721 428 521, novotna.lucia@seznam.
cz  K 51/52–2285

� Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas v jakémkoli stavu. Mob.: 775 
480 777.  K 51/52–2287

PODNÁJEM – PRONÁJEM
�Hledám pro maminku k  proná-
jmu malou garsonku po rekonstruk-
ci v příjemném prostředí. Nejlépe na 
Praze 6, ale není to podmínkou.
 PP 51/52–2281

SEZNÁMENÍ
� NOEMI – seznamka pro křesťa-
ny, www.noemka.com, e-mail: info@
noemka.com. Tel./SMS: 777 222 877. 
 S 51/52–1809

� 32, VŠ z Prahy, by rád poznal spří-
zněnou duši, romantickou a pohodo-
vou dívku se smyslem pro humor a vše 
krásné. Zn.: Bůh je láska.

 S 51/52–2282 

Řádkový inzerát zadávejte
přes elektronický kupon
na webových stránkách

www.katyd.cz
nebo zašlete tištěný kupon

na adresu redakce.
Inzerát bude zveřejněn

po uhrazení částky
na účet KT.

7. 2. – 12. 2.  Kněžské exercicie Mons. Vojtěch Šíma
17. 10. – 22. 10. Kněžské exercicie P. Vojtěch Kodet OCarm.
24. 10. – 29. 10. Kněžské exercicie P. Jan Szkandera
7. 11. – 12. 11. Kněžské exercicie P. Jacques Philippe
14. 11. – 19. 11. Kněžské exercicie  P. Vojtěch Kodet OCarm.
22. 1. – 24. 1. Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti 
 P. Vítězslav Řehulka
19. 2. – 21. 2. Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské
 P. Adam Rucki 
25. 2. – 28. 2. Postní duchovní obnova pro všechny Mons. Vojtěch Šíma
3. 3. – 6. 3. Postní duchovní obnova pro všechny P. Miloslav Kabrda
12. 3. – 14. 3. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty P. Pavel Hofírek
19. 3. – 21. 3.  Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství
 Mons. Vojtěch Šíma
22. 3. – 24. 3. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty P. Pavel Hofírek
25. 3.  Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity
 Mons. Vojtěch Šíma
5. 5. – 7. 5. Duchovní cvičení (nejen) pro zaměstnance Charity 
 téma: Panna Maria – postava víry Mons. Bohumír Vitásek 
7. 5. – 9. 5. DO pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě
 P. Marián Pospěcha
17. 5. – 19. 5. Duchovní obnova pro seniory P. Miroslav Jáně 
21. 6. – 27. 6. Duchovní cvičení pro řeholní sestry P. Gorazd Krušina OPraem. 
18. 7. – 22. 7. Duchovní cvičení pro všechny Mons. Aleš Opatrný 
22. 7. – 25. 7. Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky Mons. Aleš Opatrný
5. 8. – 8. 8. Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety P. Pavel Kafka
8. 8. – 13. 8. Duchovní cvičení pro vysokoškoláky P. Michal Altrichter SJ
15. 8. – 18. 8. Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky
 P. Marcel Javora 
23. 8. – 27. 8. Duchovní cvičení pro všechny Mons. Josef Žák 
13. 9. – 15. 9. Duchovní obnova pro seniory P. Miroslav Jáně
22. 9. – 25. 9. Duchovní cvičení pro všechny P. Miloslav Kabrda
4. 11. Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity
 Mons. Vojtěch Šíma
19. 11. – 21. 11. Duchovní obnova pro všechny P. Pavel Hofírek
25. 11. – 28. 11. Adventní duchovní obnova pro všechny Mons. Vojtěch Šíma
5. 12. – 9. 12. Adventní duchovní obnova pro všechny P. Antonín Dąbrowski OFM

BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
WWW.STOJANOV.CZ; KONTAKTNÍ ÚDAJE: ŘÍMSKOKATOLICKÁ

DUCHOVNÍ SPRÁVA STOJANOV, SALAŠSKÁ 62, 687 06 VELEHRAD
E-MAIL: VELEHRAD@STOJANOV.CZ, TEL.: 572 571 420, 733 741 896 

DUCHOVNÍ CVIČENÍ NA VELEHRADĚ 2021

Kontaktní adresy:

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

Cyrilometodějský kalendář 2021!

Karmelitánské nakladatelství, s.r.o.:
Zákaznický servis, Thákurova 3, 160 00, Praha 6 – Dejvice, Tel: 230 233 591, zasilky@kna.cz, www.ikarmel.cz P&A Nebojsa: Uhřice 76, 683 33, tel.: 602 789 568, 

517 367 656, e-mail: pnebojsa@cmail.cz VELKOOBCHODNÍ OBJEDNÁVKY: obchod@kna.cz, tel.: 230 233 591 Hosana: Komenského 3, 757 01 Valašské Meziříčí,
e-mail: hosanavalmez@seznam.cz, tel.: 732 369 080

P&A Nebojsa: Uhřice 76, 683 33, tel.: 602 789 568, 517 367 656, e-mail: pnebojsa@cmail.cz Karmelitánské 
nakladatelství pro JEDNOTLIVCE: Zásilková služba KNA, Kostelní Vydří 58, 380 01 Dačice, tel: 384 420 295, zasilky@

kna.cz, www.ikarmel.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:

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

Strach na vsi

� Jsem věřící, 60 let, 
VŠ, velmi štíhlá, drob-
ná, z Prahy, ráda čtu, 
chodím do divadla. 
Přála bych si poznat 
muže pro hezké přá-
telství, možná lásku. 

Mob.: 604 287 885. S 51/52–2257
� Aktivní katolík, 58 let, výška 172 cm, 
hledá katoličku po padesátce. Nejlépe 
mírné povahy. Značka: jižní Čechy. 
 S 51/52–2264
� Milý neznámý, máš dobré srdce,
20–28 let a  jsi věřící? Máš v  diáři čas 
(tak příštích 50 let) na společnou ces-
tu životem? Je pro Tebe důležitá důvěra, 
(d)omluva, mít se rádi, jací jsme, i s chy-
bami, a SPOLEČNĚ mohli růst? Kéž se 
přibližuji ruku v ruce s Tebou a s NÍM 
ve středu k tomu, o čem píše v 1. listu 
Korintským 13 sv. Pavel. V cíli čeká hol-
ka s úsměvem, co na svět kouká z výšky 
173 cm s nadhledem. Těším se, že mi 
napíšeš na: 1korintskym13@seznam.cz 
 S 51/52–2277
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Když se v Rumburku 
zeptáte, kde můžete vidět 
zajímavý betlém, odkážou 
vás buď do kostela, nebo 
do nenápadného rodinného 
domku, kde bydlí Jiří Cobl. 

Tam právě vzniká betlémská scéna v rumbur-
ských kulisách. Skoro nelze uvěřit, že jde o prá-
ci nadšence, a ne celoživotního profesionála. 
„Je to skvělý koníček na důchod,“ pochvaluje 
si sedmdesátiletý řezbář. Na jeho vyřezávaný 
betlém se jezdí dívat zájemci z Rumburska, ale 
i ze vzdálenějších končin, ba štáb pořadu Tou-
lavá kamera, který o nedělích vysílá Česká tele-
vize. „Když u nás zastavil autobus z Mnichova, 
byl větší než náš dům,“ popisuje řezbář s tím, 
že pro vystavování betléma nemá stálé místo, 
a tak se i němečtí turisté museli vměstnat ke 
Coblům do chodby, kde své dílo návštěvníkům 
obvykle představuje. I samotnému vyřezávání 
se věnuje v garáži nebo během zimy v kuchyni. 

„Coblův betlém“ je v okolí už dobře zná-
mý, vždyť se v jeho kulisách objevují věrné de-
taily z města i okolí. Nechybí náměstí včetně 
morového sloupu, na betlémskou scénu shlíží 
turisté z nedaleké rozhledny. Jiří Cobl klade 
ve svých řezbářských dílech důraz na detaily. 
„Jde mi o to, aby člověk hned poznal, na co se 
kouká. Potěší mě, když třeba paní z Děčína 
na první pohled pozná rumburské náměstí,“ 
přibližuje. Podobnost vyřezaných domků s re-
álně stojícími objekty na nedalekém náměstí 
si nemusíte domýšlet. Ručně vyrobená sousta-
va ozubených koleček a táhel navíc obyvate-
le dřevěného Rumburku a zvířenu v okolních 
kopcích rozpohybuje, lidé běhají po náměstí, 
ovečky se pasou a občas se i netrpělivě trkají. 

Tanky vystřídaly betlém
a Svatá chýše

Návštěvník prohlížející si betlém si v  první 
chvíli musí pomyslet, že dílo je produktem 
dlouholeté práce člověka, který se dřevem pra-
cuje celý život. Jiří Cobl ale není a nikdy nebyl 
povoláním řezbář a nikdy se vyřezávání pro-
fesně nevěnoval. Vyučil se strojním zámeční-
kem a před odchodem do důchodu vystřídal  
různá zaměstnání. 

Ke dřevu má však vztah od mládí, kdy si 
ve volných chvílích vyřezával různé postavy 
a předměty. „Původně to byla třeba vojenská 
technika z druhé světové války, ale to mě pře-
šlo,“ zmiňuje. Po zájmu o vojenskou techniku 
zmizel do pozadí zájem o řezbářství jako tako-
vé, a to až do roku 2008. „K vyřezávání jsem se 
znovu dostal až před důchodem. U nás v ulici 
žil zkušený řezbář. Líbilo se mi, co mu v dílně 
vzniká, a tak jsem za ním přišel, jestli bych to 
mohl pod jeho dohledem zkusit,“ vzpomíná 
Jiří Cobl. „Dal mi dláto a kus dřeva, abych vy-
řezal ovečku.“ 

Často mu prý lidé říkají, že by ani takovou 
obyčejnou ovečku nezvládli, a ani já bych ne-

byl výjimkou. Když jsem podotkl, že mám obě 
ruce levé, řezbář mě rázně upozornil: „To ni-
kde neříkejte!“ Řezbářství prý totiž chce dáv-
ku trpělivosti. „Mé první ovečky a postavy také 
nebyly zrovna nejpovedenější. Jindy jsem za-
se vyřezal celou postavu, a až když byla hoto-

vá, jsem si uvědomil, že nemá nos! Zkrátka to 
musíte zkoušet a časem potřebnou zručnost 
získáte,“ dodal s tím, že chyby dělá i zkuše-
ný umělec. On sám některé postavy a objekty 
i dnes vytváří třeba pětkrát, než je s nimi spo-
kojen. „Nedávám do betléma nic, co se mi ne-

líbí. Navíc figurky nemaluji, jen tónuji, a tak se 
žádná chyba neschová.“ 

Loreta nesmí chybět

První části betlému vzniky v roce 2008 a po-
stupně přibývají rumburské scenerie. Jednou 
z architektonických perel je nejseverněji polo-
žená Svatá chýše v Evropě – Loretánská kaple 
Panny Marie, kterou řezbář Cobl nemohl opo-
menout. „Na začátku jsem vůbec neodhadl, 
jak náročná a detailní práce to bude. Loreta mě 
ale opravdu chytla. Pamatuji si, že jsem mnoh-
dy začal v šest ráno a končil až v osm večer. 
Neustále jsem běhal mezi domem a Loretou 
s foťákem, abych zachytil detaily.“ 

Řezba Lorety si vyžádala spoustu času, pro-
tože byla nejen řemeslně náročná, ale i roz-
měrná, takže se nakonec místo části betlému 
stala samostatným dílem. Cobl zpracovával 
i detaily fasády a reliéfy, vyřezal dvě zcela od-
lišné střechy – jednu původní s pískovcovými 
sochami svatých (které ovšem postupně sešly) 
a současnou valbovou. Dřevěný model má i la-
vice, oltář a kompletní interiér. V roce 2017 
při loretánském jubileu ho požehnal generální 
sekretář České biskupské konference P. Stani-
slav Přibyl. Loreta sice práce na betlému o ně-
kolik let zdržela, ale dnes se rumburský řezbář 
už zase věnuje betlému, který ještě nepovažuje 
za dokončený.  KAREL PUČELÍK

Peníze až na druhém místě, akce 
má především evangelizační 
potenciál. Takto přistupují 
k Tříkrálové sbírce v Uherském 
Brodě. Do aktuálního ročníku 
chtějí zapojit další církve.

„Za krátkou dobu můžeme navštívit téměř 
všechny domácnosti v místech, kde naše Cha-
rita působí. Lidé nás čekají a jistým způsobem 
jsou v tomto čase otevření i duchovním věcem. 
To je obrovský evangelizační potenciál, který 
je potřeba využít. Peněžní sbírku bych stavěl 
až na druhé místo,“ shrnuje pastorační asis-
tent a zástupce ředitele uherskobrodské Cha-
rity František Bílek. Jedním z cílů koledování 
podle něj je, aby každý pocítil, že mu koledníci 
opravdu přejí vše dobré do nového roku.

Podobně hovoří zdejší farář P. Svatopluk 
Pavlica: „Koledníci nemají jen vybírat peníze, 
ale také hlásat radostnou zvěst. A protože na 
to lidé častokrát neslyší, chceme jim v modlit-
bě vyprošovat, aby se těmto slovům otevřeli 
a přijali je do srdce.“ 

V předchozích letech měla tato modlitební 
podpora tříkrálového koledování podobu „mod-
litební adopce“ – věřící si mohli vylosovat jednu 
ulici a za její obyvatele se modlit. „Během vá-
nočních svátků prosili, aby si Pán našel cestu 
ke všem, u nichž tříkráloví koledníci zazvoní. 
Modlitbu přitom mohli spojit například s pro-
cházkou po přidělené ulici,“ popisuje Bílek. Ini-
ciativa podle něj vrcholila vždy o slavnosti Zje-
vení Páně společnou adorací, aby se obyvatelé 
města otevřeli Kristově milosrdné lásce. „Mi-
nulé dva roky koledníci lidem rozdávali také 
pozvánku do kostela na takzvanou Nikodémo-
vu noc, aby sami přišli zakusit Ježíšovu přítom-
nost,“ doplňuje. Pro nadcházející rok se zdejší 
Charita rozhodla modlitební podporu rozvrh-

nout jinak. „Začátek koledování jsme posunuli 
až na 15. ledna a předtím, počínaje slavností 
Zjevení Páně 6. ledna, chceme farníky pozvat 
k modlitbě novény za obyvatele našeho měs-
ta,“ představuje pastorační asistent Charity. 

Zapojí se přitom nejen katolíci. „K této spo-
lečné modlitbě pozveme i křesťany z nekato-
lických církví,“ upřesňuje Bílek. A ti navrže-
nou iniciativu katolických bratří a sester vítají. 
„Potřebných lidí je stále dost a ten, kdo jim 
pomáhá prostřednictvím Charity, má jistotu, 
že se peníze dostanou na správné místo. Rá-
di proto sbírku všemi způsoby podpoříme,“ 
zmiňuje farářka místní Církve československé 
husitské Iva Pospíšilová.

Samotné koledování potom v  Uherském 
Brodě proběhne od 15. ledna podobně jako 
v předchozích letech. „Alespoň doufáme, že to 
okolnosti umožní,“ uvádí František Bílek a za-
končuje: „V každém případě při něm budeme 
dodržovat veškerá aktuálně platná protiepide-
mická nařízení.“ JIŘÍ GRAČKA

Tříkrálová sbírka stojí na modlitbě

Betlém v rumburských kulisách

Přispějte do online kasičky 
nebo pošlete dárcovskou SMS. 
DMS KOLEDA 30 (nebo 60, 90) 
na číslo 87777.

BBBuuudddee ssee popo Novém roce kooleddoovavaav tt????  
   BBUDDE! 
KKKoooK leednníci i u vás zazvoní 
   OONLLINE!

2021

NNNNaaaN vvššttivvte koledu
aaa kkooleda navštíví váás! 
wwwwwwwwwww.trtrikralovasbirirkakaa.cccczzzzz

Ručně vyráběná jsou i ozubená kolečka a součástky. 

Řezbář Jiří Cobl do betlému zakomponoval rumburské náměstí i s morovým sloupem. Snímky archiv Jiřího Cobla



„Pán Bůh se postará, ale 
musíme pro to taky něco 
udělat,“ říká sestra BOŽENA 
ADALBERT ŠIMÁKOVÁ, které 
nikdo ze známých neřekne jinak 
než Bibi. Těžko uvěřit, že tato 
milá dáma v těchto dnech slaví 
devětadevadesáté narozeniny.

Napadlo by vás někdy, že budete bydlet na 
Hradčanském náměstí?
Ne, ani v nejmenším! Pocházím z obyčejné ro-
diny, tatínek byl kameník, maminka pomáhala 
u sedláka. Měla jsem úplně jiné sny. Když šli 
bratři do učení, maminka je uklidňovala, že 
budou blízko – jen ať si představí, jaké to je, 
když jdou misionáři do dalekých krajin. A mně 
to nějak utkvělo v hlavě.

Jak jste se tady v jednom z kanovnických domů 
ocitla?
Přišla jsem společně s  panem biskupem 
Škarvadou. Kardinál Vlk ho pozval do Prahy 
a Jaroslav Škarvada se stal generálním viká-
řem. To bylo ve dvaadevadesátém. Jednoho 
dne mi zavolal, že se stěhuje do Prahy a že by 
rád, abych jela také. Představená souhlasila, 
a ještě s jednou sestrou jsme se tedy přestěho-
valy do Prahy.

V Římě to mnoha lidem bylo líto, ale pan 
biskup chtěl domů, do rodného města. Snad-
né to však pro něj nebylo. Po návratu byl tak 
trochu cizincem mezi vlastními, ke stáru už 
býval hodně sám. Když před deseti lety zemřel, 
požádali mne, abych po něm uspořádala po-
zůstalost, a už jsem tady zůstala. Představení 
z Irska za mnou tak jednou za rok přijedou, ale 
já už tam nejezdím.

Znala jste se s panem biskupem dlouho?
Myslím, že od osmdesátého roku, kdy mě 
představení poslali na rok do Říma, na studij-
ní pobyt. Jaroslav Škarvada pracoval v kurii 
a brzy poté byl jmenován biskupem pro všech-
ny Čechy a kněze v exilu. Já jsem se po návratu 
do Londýna už na nunciaturu nevrátila, kon-
gregace tuto práci opustila a já se souhlasem 
představených šla pomáhat pateru Langovi do 
českého centra v Londýně. Asi po dvou letech 
se ozval pan biskup Škarvada, že by mne po-
třeboval v Římě. Zřejmě si cenil mých zkuše-
ností z nunciatury.

Kde se vlastně cítíte doma?
Já? Dneska tady, v Praze na Hradčanech, ale 
snadno jsem se přizpůsobila místu, kde jsem 
zrovna byla: v Dublinu, v Londýně, v Římě… 
V Čechách už jsem zpátky skoro třicet let, ale 
začátky nebyly snadné. Vždyť jsem se vrace-
la po pětatřiceti letech v cizině! Zprvu jsem 
opravdu cítila jakýsi odstup zdejších lidí. Tře-
ba jsem přišla do lékárny a chtěla zdravotní po-
můcku, kterou měli ve výkladu, ale lékárnice 
mi ji odmítala prodat. Nebo jsem chtěla v ob-
chodě rohlíky a prodavačka mi je vyskládala 
přímo na pult. Překvapeně jsem se ptala: Do 
čeho si je mám vzít? Až po dlouhé diskusi mi 
k nim dala pytlík. To se však časem srovnalo.

Oba jste s panem biskupem byli navrátilci. 
Trávili jste spolu i Vánoce?
Ano, pan biskup nad námi bděl už v Římě. Tře-
ba jsme potkali skupinu bohoslovců z Irska 
a oni nás p ozvali na besídku. Pan biskup tr-
val na tom, že musíme být zpátky do jedenácti 
hodin a musejí mne doprovodit. A skutečně 
nás vyhlížel.

V  Praze pak na Vánoce za ním jezdívala
sestřenice s manželem. Vždycky mu přivezli 
dárky. Na Hod Boží vánoční jsme už bývali 
sami, nejprve ve třech a pak už jen ve dvou. 

Jeho sestřenice také přivezla bramboro-
vý salát a já jsem k němu udělala rybu. A pak 
jablečný štrúdl. Z Anglie jsem byla zvyklá na 
vánoční pudink, ale tady jsem ho už neděla-
la. Nikdo by ho nejedl. Tak dlouho jsem byla 
pryč, že jsem se musela ptát, co se v Čechách 
na Vánoce vaří!

Neříkejte…
Dospívala jsem za války. Abych se vyhnula na-
sazení do Německa, maminka domluvila, že 
budu pracovat jako vychovatelka v jedné praž-
ské rodině. V neděli jsem chodila do kostela 
sv. Ignáce, k jezuitům. Tam jsem navštěvovala 

i mariánskou družinu. A když pater Horáček 
vyprávěl o misiích, šla jsem za ním, že bych ta-
ké chtěla být misionářkou. Věděl dobře, o čem 
mluví, sám byl za misijní činnost na Ukrajině 
zavřený a mohl se vrátit až za války. Po válce 
ho Sověti hledali a musel znovu utéct. Přes Vý-
chodní Německo prchl do Říma a pracoval pak 
v Papežském orientálním institutu.

Lákala vás Afrika?
Ano. Pater Horáček mluvil tak přesvědčivě! 
Byla jsem nadšená, chtěla jsem pro církev ně-
co dělat. Nejprve mi poradil, abych se naučila 
něco, co bych v misiích využila. Přihlásila jsem 
se proto k boromejkám do nemocnice – pomá-
hala jsem u nemocných a přitom navštěvovala 
ošetřovatelský kurz. Navíc jsem začala chodit 
na hodiny angličtiny. Bylo toho docela hodně, 
a tak jsem angličtiny brzy nechala. Jednoho 
dne pater Horáček zavolal, že mi zprostřed-
koval vstup do řádu zdravotních misionářek 
Panny Marie.

To byla skvělá zpráva. Ovšem noviciát byl 
v Irsku a já měla za sebou jen osm lekcí anglič-
tiny. Naštěstí se mnou jela kamarádka, která 
uměla anglicky lépe. Mně trvalo ještě dlouho, 
než jsem dobře rozuměla, co mi říkají.

To muselo být náročné.
To víte, že to nebylo vždy jednoduché. Jako 
cizinec jste pořád druhořadý. Bylo také těžké, 
když mě dali na starost sestře, se kterou jsme 
si lidsky vůbec nerozuměly. Ale co naděláte, 
musíte se s tím vyrovnat. Nemůžete se s dru-
hými hádat, musíte je snést. Doufala jsem, že 
to překonám a dostanu se do misií. Ale dopad-
lo to jinak.

Poslali mne do Dublinu na nunciaturu. 
Nuncius byl Ital a mně řekli, že budu vařit. 
Štěstí bylo, že za nunciem chodíval italský vel-
vyslanec, jeho řidič se vždycky zastavil na kávu 
a já se mu svěřila, že netuším, co mám vařit. 
Z domova jsem uměla akorát připravit nudle. 
On mě seznámil s jejich kuchařkou, která sho-
dou okolností pracovala pět let na ambasádě 
v Praze. Naučila mě italská jídla, a ještě jsme 
si zavzpomínaly na Prahu. A hospodyní jsem 
pak zůstala třicet pět let. Když měl nuncius 
k večeři devatenáct hostů, byl to docela cvrkot. 
K tomu ještě uvařit pro tři číšníky.

Bavilo vás to?
Nevadilo mi to, snažila jsem se dělat tu práci 
nejlíp, jak to šlo. Měla jsem hodně zájmů, sta-
rala se o zahrádku na nunciatuře a ráda jsem 
chodila do muzeí.

Nermoutilo vás, že místo misijní činnosti 
pracujete na úřadě?

Víte, když jsem vstoupila do řádu, přijala jsem 
před Bohem povinnost poslouchat. Nemys-
lím, že bych udělala lépe, kdybych si žila život 
jen podle svých představ. Poznala jsem mnoho 
dobrých lidí, navštívila jsem Řím, Svatou ze-
mi, Fatimu i Lurdy… Jednou za mnou do ku-
chyně přišel i papež Pavel VI., ještě jako státní 
sekretář, velmi si vážil kardinála Berana. Ně-
kolikrát jsem mluvila s Janem Pavlem II. Toho 
jsem měla moc ráda. A vážím si také součas-
ného papeže Františka, vážím si toho, jak se 
snaží některé ty nedobré věci v církvi napravit, 
to je moc dobře.

Co pro vás znamená poslušnost?
Přijmout, o co mne žádají představení, a dělat 
to s dobrou vůlí. V tom nacházím vůli Boží. 
Nemyslete si, byla to zajímavá práce. Moh-
la jsem mluvit s  mnoha monsignory, kteří 
byli ke mně otevření. Leccos jsem se dozvě-
děla a  také jsem mohla občas někomu po-
moci – finančně, zprostředkováním kontak-
tů nebo se podařilo zprostředkovat lékařskou
pomoc.

Když jsem poté pracovala na nunciatuře 
v  Anglii, mohla jsem navštěvovat kurz ital-
štiny. Chodily na něj i manželky pánů z dobře 
situovaných kruhů a mezi nimi se našla řa-
da lidí, kteří byli ochotni pomoci českým exu-
lantům. Nakonec mě vyhledala jedna Holan-
ďanka, která spolupracovala s Kirche in Not 
a sbírala finanční prostředky pro české kněze 
v Nepomucenu. Chtěla, abych tu práci vzala 
po ní, ale to nešlo, nemohla jsem jen tak opus-
tit práci na nunciatuře.

Víte, čeští kněží to měli v exilu těžké, těžší 
než Poláci nebo Slováci, kterých bylo mnohem 
víc a drželi pospolu. Řeknu vám jeden zážitek: 
Díky přátelům jsem se na audienci u papeže 
dostala úplně dopředu. Jan Pavel II. mne za-
hlédl a šel ke mně. Snad proto, že už jsme se 
matně znali z dřívějška. Vzal mé ruce do svých 
a já se osmělila: „Svatý otče, myslete na české 
kněze.“ Naklonil se ke mně a řekl: „Prosím, 
zopakujte to ještě jednou a pomalu.“ Tak jsem 
tu prosbu zopakovala. Už nic neřekl a šel dál. 
Brzy poté byl Jaroslav Škarvada vysvěcen na 
biskupa a pověřen péčí o české kněze v exilu. 
Udělalo mi to velkou radost.

O vás se říká, že máte dar poznat dobré
lidi.
To je pravda. Hodně lidí u nás hledalo pomoc 
a ne všichni byli poctiví.

I pan biskup Škarvada o vás říkal, že máte na 
lidi nos. Jak to děláte?
Já nevím (smích). Spíš jsem byla opatrná na 
lidi, kteří si záviděli, házeli druhým klacky pod 

nohy, chtěli být všude první a chválení a dělali 
pro to všechno možné. Byla jsem ráda, když 
jsem mohla někomu pomoci, přimluvit se, 
zprostředkovat kontakty. Pán Bůh se postará, 
ale musíme pro to taky něco udělat…

Jste dodnes v kontaktu se spolusestrami?
Jen málo, většina mých vrstevnic už zemřela. 
V Evropě je nás míň a míň, ale s představenými 
jsem v kontaktu stále. Sestry dnes působí v Se-
verní Americe, Argentině, Brazílii a v Africe. 
Tam máme sto padesát domorodých sester, 
pracují v Nigérii, Tanzanii, Keni a v Ugandě. 
Do Irska už jezdí jen proto, aby znaly kořeny 
kongregace, ale jinak se úplně osamostatnily 
a daří se jim.

Co vás těší na světě?
Všecko. Nevybírám si. Vlastně jsem si nikdy 
nevybírala. Jak to život přinese, tak to vezmu. 
Ne snad z nevyhnutelnosti – beru život takový, 
jaký je. I tu letošní pandemii.

Jste ročník dvacet jedna, příští rok vám bude 
sto let. Těšíte se na kulaté narozeniny?
Jestli se toho dožiju! Člověk to musí nechat 
na Pánu Bohu. Zrovna v sobotu pan biskup 
Wasserbauer kázal, že ať chceme, nebo ne-
chceme, je jisté, že Krista potkáme. Nikdo ne-
jsme nevinní, všichni jsme něco provedli, ale 
člověk se musí snažit dělat věci pořádně a mít 
rád lidi… Abychom se mohli podívat našemu 
Pánu do očí. Když se ptáte na ty narozeniny, 
spíš se těším na narozeniny našeho Pána.

Kde budete slavit letošní Vánoce?
Sestra Dominika mne pozvala, abych strávi-
la Štědrý den společně s nimi u pana arcibis-
kupa. Přijel ale synovec s manželkou a řekli: 
„Ne, půjdeš k nám.“ Tak jedu 21. prosince do 
Petrovic u Sedlčan.

JOSEF BERÁNEK
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BIBI ADALBERT ŠIMÁKOVÁ (*1921) je 
členkou řádu zdravotních misionářek 
Panny Marie (Medical Missionaires 
of Mary). V roce 1947 nastoupila 
do noviciátu nedaleko Dublinu 
v Irsku. Brzy poté byla povolána jako 
hospodyně na nunciaturu v Dublinu 
a později v Londýně. Když se vedení 
řádu rozhodlo z nunciatury v Londýně 
stáhnout, sestra Bibi pomáhala
P. Janu Langovi v londýnském českém 
centru a v roce 1982 si ji vyžádal biskup 
Jaroslav Škarvada do Říma. Jako jeho 
spolupracovnice přišla o deset let 
později do Prahy, kde žije dodnes.

Beru život takový, jaký je

„Pro mě je nejdůležitější, abych se dostala k Pánu Bohu, mohla s ním mluvit a mohla s ním být,“ říká sestra Bibi Šimáková. Snímek autor
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Adventní Brno nabízí 
putování po klášterech 
a betlémech. Městské 
Turistické informační 
centrum (TIC) 
spustilo rezervace
3. prosince a během 
pár hodin byly 
všechny termíny 
vyprodány. 

„Jedná se o komentované pro-
hlídky klášterů a betlémů v cen-
tru města,“ informovala mluv-
čí TIC Brno Adéla Nováková. 
Kláštery si bylo možné prohléd-
nout o všech adventních sobo-
tách. „Účastníci se dozvědí po-
drobnosti nejen o samotných 
budovách, ale i  o  životě v  řá-
dech,“ uvedla manažerka TIC 
Tereza Uřičářová. Cílem puto-
vání jsou letos kláštery domi-

nikánů, kapucínů, františkánů, 
minoritů, augustiánů, klarisek 
a jezuitská kolej. Součástí vý-
kladu jsou kostely spadající pod 
správu řádů. Pokud to hygie-
nická opatření dovolí, bude na 
putování po betlémech vystave-
ných v kostelech možné vyrazit 
s průvodcem 28. prosince. 

Při procházce vánočně vy-
zdobeným městem ale mohou 
návštěvníci obdivovat také ruč-
ně vyřezávaný betlém s více než 
sto sochami v životní velikosti. 
Je instalovaný na Dominikán-
ském náměstí. „Novým prv-
kem, kterým chceme rozsvítit 
a ozvláštnit brněnská náměstí, 

je putující třímetrová osvětle-
ná a ozvučená vánoční hvězda. 
V prosinci se postupně objeví 
na více místech centra města,“ 
upozornila na novinku ředitelka 
TIC Brno Jana Janulíková. 

U  stromu na náměstí Svo-
body je po celý adventu kasič-
ka Českého červeného kříže 
(ČČK). „Výtěžek sbírky popu-
tuje na sdružení SOS dětských 
vesniček Brno, potřeby posti-
žených dětí, ozdravné pobyty 
pro potřebné děti a seniory,“ in-
formovala ředitelka ČČK Brno
Ivana Holásková. 

Na služby, které poskytuje 
Diecézní charita Brno, mohou 
lidé přispívat zase do pokladny 
na Adventních trzích na Morav-
ském náměstí. „Charita má na-
víc virtuální Stromy splněných 
přání pro azylové domy. Za-
pojují se do nich konkrétní fir-
my a jejich zaměstnanci,“ po-
ukázal ředitel Diecézní charity
Brno Oldřich Haičman. 

LENKA FOJTÍKOVÁ

Kalendář
BRNO 
  24. 12. od 24.00 Naroze-
ní Páně v bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie na Starém Brně. 

Mši sv., jejímž hlavním cele-
brantem bude  pomocný br-
něnský biskup Pavel Konzbul, 
bude v přímém přenosu vysílat 
Česká televize.
 25. 12. v 10.30 slavnost Na-
rození Páně v katedrále svatého 

Petra a Pavla s hlavním cele-
brantem diecézním biskupem 
Vojtěchem Cikrlem.

ŽAROŠICE
 24. 12. v 6.30 poslední letoš-
ní roráty, ve 22.00 mše svatá,

25. 12. mše svaté v 8.00 a 11.00. 
Od 15.00 do 17.00 adorace 
a svátost smíření. 26. 12. mše 
svaté v 8.00 a 11.00. 27. 12. 
mše svaté v 8.00 a 11.00. 

Kontakt: fojtikova-l@seznam.cz 

Brno nabízí putování i obdarování

Před Novou radnicí na Dominikánském náměstí je instalován 
dřevěný betlém Jiřího Halouzky.  Snímek autorka

Biskup v přání připomíná sílu světla

Jak byste zhodnotil pomalu 
končící rok, který byl pro celý 
svět tak mimořádný a jiný? 
Když jsme vstupovali do roku 
2020, nikoho z nás nenapadlo, 
že nás čeká doba nejistoty a mi-
mořádných opatření, kdy bude-
me ve stále se měnící situaci ve 
vzájemném kontaktu převáž-
ně jen prostřednictvím moder-
ních komunikačních technolo-

gií. Přesto jsem přesvědčen, že 
období koronavirové pandemie 
a s ní souvisejícího nouzového 
stavu bylo požehnanou dobou 
zkoušky. Ta měla a stále má dů-
ležitý vliv na chápání daru ži-
vota a důležitost osobních fy-
zických kontaktů. Doufám, že 
i toto období přispěje k tomu, 
aby náš vztah ke Kristu i ostat-
ním lidem zrál a prohluboval se. 

Děkuji všem za modlitby, trpěli-
vost i odpovědnost v nesení ne-
jistoty, obav a strachu o druhé. 
Děkuji samozřejmě také za ja-
koukoli pomoc potřebným. 

Co byste čtenářům Katolického 
týdeníku popřál k Vánocům?
Uprostřed lhostejnosti lidí při-
chází v chlévě na svět Ježíš. Ži-
je, umírá a je vzkříšen, abychom 
věděli, že každý z nás je i přes 
své nedostatky Bohem milo-
ván. Přináší ujištění, že každý 
lidský život má smysl a nepřed-
stavitelnou hodnotu. O  Váno-
cích je možné zastavit se s těmi, 
kdo u  této jedinečné události 

v  dějinách lidstva byli. S  Ma-
rií, Josefem, obyčejnými pastý-
ři, vzdělanými mudrci i s těmi, 
kteří během všech věků uvěři-
li. Třeba i my začneme vnímat 
jemné tiché světlo schopné pro-
zářit jakoukoli myslitelnou tem-
notu. Světlo pokoje, odpuštění 
a usmíření. Světlo probouzející 
touhu po dobru, lásce a sprave-
dlnosti. Světlo, které mezi naši-
mi hodnotovými světly není tak 
agresivní jako jiná světla, přesto 
je stále přítomné a proměňující, 
protože je touhou po Bohu. Přeji 
všem požehnané prožití vánoč-
ních svátků a život ve světle pro-
zařujícím všechny temnoty. (lef) 

Na sklonku roku jsme oslovili 
brněnského biskupa VOJTĚCHA 
CIKRLEHO, aby se ohlédl za 
uplynulými téměř dvanácti měsíci. 
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Uplynulý rok mne vede k zamy-
šlení nad dějinami spásy a pro-
měnami času. Připomíná mi to 
čas studií v Římě, kde se mluvi-
lo o čase Boha Otce, čase Ježíše 
Krista a o čase Ducha Svatého. 
Čas Boha Otce prožíval během 
dvou tisíciletí izraelský národ od 
Abraháma až do příchodu Ježí-
še Krista. Tento vyvolený národ 
prožil veliké divy a mocné skut-
ky Boží, vybudoval slavné krá-
lovství, pak přichází vyhnanství 
a nakonec pád Jeruzalémského 

chrámu. Čas Ježíše Krista počíná 
s jeho příchodem na tento svět. 
Rodí se první křesťanské ko-
munity, stavějí se nové chrámy 
a kláštery. Během dvou tisíc let 
se rozvíjí nádherná křesťanská 
kultura v umění, liturgii a mod-
litbě. Této křesťanské krásy jsme 
se mohli dotýkat každý den. 

I tento čas ale dospívá ke své-
mu závěru a celé lidstvo dnes 
začíná prožívat něco, co nás 
nezadržitelně posouvá do času 
Ducha Svatého. Nástup digita-

lizace, genetického inženýrství 
a nových pandemií nás povede 
k jinému způsobu života, neboť 
vstupujeme do světa, který ne-
známe a kterého se už nebude-
me moci dotýkat tak, jak jsme 
byli dosud zvyklí. Začínáme být 
svědky i nového způsobu vztahu 
s Bohem. Jsme stavěni do situ-
ace, kdy se máme obejít bez na-
šich chrámů i farních společen-
ství. Najednou zůstáváme jen 
sami se sebou. Tato nová zku-
šenost nám dává možnost po-

znávat, jak jsme na tom se svojí 
vírou a zda si tento poklad ulo-
žený v hliněné nádobě budeme 
schopni uchovat i nadále. Vstu-
pujeme do nového dramatu na-
šich osobních dějin spásy. Chtěl 
bych nám všem vyprošovat sí-
lu Božího ducha, abychom tuto 
novou zkoušku přechodu do ča-
su Ducha Svatého zvládli a víru 
si dokázali uchovat. 

Biskup VLASTIMIL KROČIL

Před několika dny 
byl zahájen oficiální 
prodej čepovaného 
„Požehnaného 
ležáku“ ve stánku 
u českobudějovické 
katedrály sv. Mikuláše. 

Symbolického zahájení s přípit-
kem se zúčastnili primátor Jiří 
Svoboda, ředitel Budějovické-
ho Budvaru Petr Dvořák, ředitel 
Diecézní charity České Budějo-
vice Jiří Kohout a českobudějo-
vický biskup Vlastimil Kročil.

Požehnaný ležák uvařili 
v Českých Budějovicích již po-
čtvrté. Zvláštní várku požehnal 
11. září biskup Kročil. Pivem 
byly naplněny 4 000 půllitro-

vých lahví, které mohou lidé 
ve stánku zakoupit. Celá tržba 
z  prodeje poputuje Diecézní 
charitě České Budějovice a pi-
vo také tradičně do Vatikánu
k papeži Františkovi. 

„Jsem velmi rád, že může-
me obnovit charitativní projekt 
Požehnaný ležák,“ uvedl bis-
kup Vlastimil Kročil. „Vstřícný 
postoj vedení města a Budějo-
vického Budvaru opět umož-

ní Diecézní charitě pokračovat 
v projektech zaměřených na ty 
nejpotřebnější, zvláště v tomto 
období pandemie. Věřím, že se 
po překonání všech současných 
překážek podaří vykonat dobré 
dílo,“ podotkl biskup. 

„Požehnaný ležák už je pro 
nás milou předvánoční tradicí,“ 
připojil se ředitel pivovaru Petr 
Dvořák. „Loni jsme na dobro-
činné účely věnovali 240 tisíc 
korun,“ připomněl. Peníze zno-
vu pomohou rozvoji charitních 
služeb. „Nyní naše Dobrovol-
nické centrum eviduje rekord-
ní počet dobrovolníků – celkem 
128, zatímco loni jich touto do-
bou bylo sto, což byl tehdy také 
rekord,“ srovnal ředitel Diecéz-
ní charity Jiří Kohout, který si 
pochvaluje spolupráci s pivova-
rem i městem. 

RADEK GÁLIS

Za svatým Mikulášem do ka-
tedrály v Českých Budějovicích 
zasvěcené tomuto světci mířily 
v uplynulých dnech děti z míst-
ních mateřských a základních 
škol. Program pro ně každý vše-
dní den od 4. do 11. prosince 
připravilo Diecézní centrum pro 
katechezi českobudějovického 
biskupství. „Děti se seznámily 
nejen se světcem biskupem Mi-
kulášem, ale také s katedrálou 
naší diecéze a se zákoutími, kam 
běžný návštěvník bohoslužeb 
většinou nezavítá,“ uvedla za 
organizátory Martina Fürstová. 
V biskupské sakristii si společ-
ně prohlédli fresku sv. Mikulá-

še a nahlédli do skříně, kde jsou 
uschovány figurky betlému, kte-
rý každoročně návštěvníci ka-
tedrály obdivují. „Nevynechali 
jsme ani povídání o adventním 
věnci a oltářním obraze, kde sv. 
Mikuláš křísí mrtvé děti. Tím se 
děti seznámí i s méně známými 
legendami kolem tohoto svět-
ce,“ doplnila Martina Fürstová. 

Hodinový program vyvrcho-
lil návštěvou sv. Mikuláše, který 
děti trochu vyzkoušel z poznat-
ků o „sobě samém“ a rozdal jim 
jablíčka jako symbol jeho atribu-
tů i kartičku s úkoly, které si pak 
děti spolu s učitelkami mohly 
vyplnit ve škole nebo ve školce. 

Dětí bylo ve skupinkách do 
20 a musely dodržovat stejná 
opatření, jaká platí ve školách 
či školkách, takže měly na obli-
čejích roušky a třídy se nemísily. 

Do katedrály se vypravily 
např. děti z Církevní mateřské 
školy Na Sadech, Církevní ma-
teřské školy Lipenská, školáci 
ze ZŠ Mladé a v úterý Iva Hoj-
ková z Pastoračního centra uví-
tala v katedrále děti z českobu-
dějovické ZŠ Baarova. „Nejvíc 
se nám líbil záchod ve skříni, 
obleky, které kněží používají, fi-
gurky betlému nebo kasička na 
peníze,“ shodovaly se děti. 

(rag)

Požehnaný ležák pomůže Charitě

Požehnaný ležák ochutnali společně (zleva) Jiří Kohout, Petr Dvořák,
Jiří Svoboda a biskup Vlastimil Kročil.  Snímek autor 

Vstupujeme do nového dramatu našich osobních dějin spásy

Děti uvítal v katedrále svatý Mikuláš Kalendář
ČESKÉ BUDĚJOVICE
 Nádraží ČD: Příjezd skau-
tů s  Betlémským světlem
19. 12. v  11.55, zastávka 
rychlíku č. 668 „Rožmberk“ 
na trati Brno–ČB–Plzeň. 

 Kostel sv. Jana Nepomuc-
kého: Vánoční mše sv. 24. 12.
ve  23.00, 25. 12. v  9.30,
26. 12. v 9.30 mše sv.; s žeh-
náním manželům 27. 12. 
v 9.30; s poděkováním za rok 
2020 a prosbou do roku 2021 
31. 12. v 18.00. 

Kontakt:
ragal@seznam.cz
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Farnost Nový Hradec 
Králové se pustila 
do rekonstrukce 
památkově chráněné 
dřevěné zvonice 
z 16. století. Při 
letošní první etapě 
oprav získá nové 
základy a základový 
rošt, jehož původní 
trámy byly zcela 
ztrouchnivělé. 

„Zvonici jsme chtěli opravit, 
aby opět vypadala hezky. Po 
rozebrání základů se zjistilo, 
že jsme s opravou začali za pět 
minut dvanáct. Základový rošt 
už vzal za své a zvonice pokles-
la na jednu stranu. Stojí v are-
álu hřbitova s dřevěným kos-
telem sv. Jana Křtitele, který 
je také  kulturní památkou,“ 
sdělil k opravám novohradec-
ký duchovní správce P. Prokop
Brož. 

Jedním z dalších zásadních 
kroků bylo snesení části stře-
chy z  dřevěných šindelů. Ty 
byly podle Jiřího Horáka, kte-
rý celou rekonstrukci doku-
mentuje, v překvapivě dobrém 
stavu, což je přisuzováno peč-

livému ošetření karbolovým 
nátěrem, jenž se používal dříve 
(např. na ošetření železničních 
pražců). „Rozebrány a očíslo-
vány byly boční trámy ze stěn, 
které budou po posouzení sta-
vu a  ošetření proti škůdcům 
a  plísním vráceny na místo. 
Díky tomu se naskytl nevída-
ný pohled do vnitřku zvonič-
ky – jak na pečlivě sestavenou 
nosnou konstrukci, tak na zce-
la degradovaný základový rošt. 
Při jeho rozebírání se zjistilo, 
že jako opěrné patky sloužily 
staré náhrobky. Další náhrob-

ky byly volně uloženy a přikryty 
zeminou. Zatím jsme je očisti-
li a popsali. Jednou z možností 
využití  může být expozice 
v přízemí zvoničky,“ popsal Jiří 
Horák. 

Další součástí rozsáhlé ak-
ce bude nové usazení a vyvá-
žení zvonů, protože při opravě 
bude narovnána zvonová sto-
lice. Ze dvou zvonů se převě-
šení zřejmě bude týkat hlavně 
většího zvonu o váze 700 kilo-
gramů z roku 1583. Zvon byl 
zrekvírován za druhé světové 
války a nalezen po válce v roce 

1947 v Hamburku. Na zvonici 
byl znovu pověšen v roce 1968. 
Již tehdy stála zvonice nakřivo. 
Po jejím nynějším narovnání 
by byl nakřivo pro změnu zvon. 
Náklady na první etapu oprav 
jsou vyčísleny na 1,35 milio-
nu korun. „Na financování se 
podílí město Hradec Králové, 
kraj a  ministerstvo kultury, 
za což jim patří velký dík. Dí-
ky těmto dotacím bude krásná 
historická stavba zachráněna 
pro další generace,“ uzavřel
Jiří Horák. 

PAVEL J. SRŠEŇ

Farnost zachraňuje historickou zvonici

Kalendář
HRADEC KRÁLOVÉ
  Předvánoční svátost smí-
ření. K dispozici osm kněží. 
Před Vánocemi jiná příležitost 
v katedrále Svatého Ducha již 
nebude. 19. 12. od 14.00.

CHRUDIM
  Prohlídky betlémů, krátké 
osobní modlitby. Štědrý den: 
13.00–15.30, slavnost Naro-
zení Páně: 13.00–17.00, svá-
tek sv. Štěpána: 13.00–17.00, 
kostel Nanebevzetí Panny 
Marie.

OPOČNO
 Četba starozákonních před-
obrazů narození Pána. Pro-
pojené vánočními koledami 

a  zakončené požehnáním. 
K dispozici Betlémské svět-
lo k odnesení domů. 24. 12. 
ve 14.30 před děkanstvím.

POLNÁ
  Návštěva betlému o  vá-
nočních svátcích. Štědrý den 
14.00–7.00, 25.; 26.; 27. 12.
10.00–12.00 a 13.00–16.00, 
No v ý  r o k  1 0 . 0 0 – 1 2 . 0 0 
a 13.00–16.00, kostel Nane-
bevzetí Panny Marie.

ŽELIV
 Adventní prohlídka klášte-
ra. S jedinečnou atmosférou 
v čase adventním, s řeholní-
kem želivského kláštera. Nut-
né předem objednat. 20. 12. 
14.00–15.00. 

Kontakt: srsen@bihk.cz

Kvůli lepšímu přístupu ke konstrukci bylo nejprve třeba odbourat hřbitovní zeď na západní straně. 
Následovalo odebrání cca 40 cm povrchových vrstev nánosů, které se za více než 400 let nahromadily 
uvnitř zvonice a byly příčinou ztrouchnivění základového roštu.  Snímky Jan Rychtár
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Jestliže se mi někdy v minulos-
ti zdálo, že končící rok uplynul 
velmi rychle, pak ten letošní 
2020 svým tempem překonal 
všechna dosavadní léta. Co je 
toho příčinou? 

Domnívám se, že tento rok 
byl nejen zvláštní, jak často ny-
ní slyšíme v hodnocení různých 
lidí, ale opravdu se něčím ne-
obvyklým vyznačoval. Chyběly 
nám Velikonoce a nyní se poně-
kud obáváme, aby se nám ne-
ztratily i Vánoce. 

Život se během nouzového 
stavu v době karanténní omezil 
na minimum, během poměrně 
krátkého času jsme si navykli na 
uzavřené školy, někdy až dras-
tické omezení bohoslužeb, vy-
mizela osobní setkání, nemocní 
a senioři zůstávali izolováni ve 
svých ústavech a  zdravotnic-
kých zařízeních. Ulice a náměs-
tí zela prázdnotou, obchody by-
ly pozavírány. Uplynulý rok se 
mi jeví jako takové roční obdo-
bí, které by postrádalo jaro, lé-
to, podzim i zimu. Stále jsme 
v opakovaných vlnách očekávali 

nová omezování a zákazy pohy-
bu a shromažďování, pokyny ke 
způsobům komunikace, vyhlí-
žená uvolňování pro důstojný 
životní styl. 

Rok se chýlí ke konci, a stej-
ně si nejsme jisti, jestli to, co 
jsme prožili, nebude pokračo-
vat. Nejistot a obav bylo až pří-
liš. Jedno důležité pozitivum 
však uplynulý rok s sebou ne-
pochybně přinesl: poučení, že 
nejsme pány světa, ale ani otro-
ky tendencí, v několika posled-
ních letech nebezpečně ovliv-
ňujících smýšlení lidí. Poznání, 
že všechno nemůžeme, a z toho 
plynoucí poučení, že jsme ve 
svých schopnostech jako lidé 
omezeni, je šťastné zjištění. 

Být lidskou bytostí závislou 
na požitcích a nadbytku při vě-
domí nedostatku, nemocí, nou-
ze a hladu ve světě je proti lidské 
důstojnosti, protože s sebou ne-
se zotročení a otupělost. A tako-
vými lidmi přece být nechceme. 
V roce 2020 jsme dostali lekci. 
Bohu díky za ni! 

JAN BAXANT, biskup litoměřický

„Svátky ve věznicích mají oso-
bitou a zvláštní atmosféru. Od-
souzení chtějí prožít svátky ra-
dosti, pokoje a míru i přes svou 
současnou životní situaci a pro-
středí, kde se nacházejí. Chtějí 
slavit Vánoce tak, jako je slaví 
doma se svými blízkými. Při-

nášejí tak do věznic své rodin-
né tradice a zvyky. Pro mnohé, 
kteří domov a blízké nemají, je 
to inspirující a poučné,“ podo-
týká Petr Jurkulák a připojuje: 
„A mnohdy i pro zaměstnan-
ce věznice.“ Ve všech společ-
ných prostorech je nazdobený 

vánoční stromek. Odsouzení 
mají více volného času i vánoč-
ní program a aktivity. Soutěží 
o  nejkrásnější vánoční ozdo-
bu, o nejkrásnější výzdobu od-
dílu. „Pořádáme besedy o Vá-
nocích a  vánočních zvycích 
u nás a v zahraničí. Učí se i při-
pravovat štědrovečerní večeři. 
Poslouchají se koledy při po-
sezení u vánočního stolu,“ ilu-
struje jáhen s tím, že nechybí 
ani tradiční vánočka, a dokon-
ce ani bramborový salát. Místo 

kapra ale vězni povečeří kuřecí
řízek.

Na programu jsou též evan-
gelické a  katolické bohosluž-
by. „Pořádáme i koncerty, kde 
vystupují křesťanské hudeb-
ní skupiny,“ upozorňuje jáhen 
na duchovní rozměr svátků ve 
věznici. „Zájem o bohoslužby 
a  koncerty je mnohonásobně 
vyšší než v průběhu běžného ro-
ku,“ uzavírá Petr Jurkulák, kte-
rý jako jáhen působí v Novém 
Boru. KAREL PUČELÍK

První Vánoce za mřížemi

Biskup Jan Baxant:
Lekce uplynulého roku

Vánoce v roli jáhna bude prožívat Petr Jurkulák, 
který už roky pracuje jako důstojník vězeňské 
služby ve věznici ve Stráži pod Ralskem.

Historický betlém bude poslední adventní neděli, 25. 12. a 3. 1.
vystaven v zámecké kapli v Liběchově. „Nejstarší figurky jsou 
z počátku 19. století,“ uvedla Šárka Bínová, předsedkyně Liběchov 
sobě – spolku pro záchranu kostelíčka, který výstavu spolupořádá.

Snímek Šárka Bínová

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

TEPLICE
  Online přenos nedělní bo-
hoslužby v 9.00 na fac eboo-
kovém profilu Římskokatolic-
ká farnost Teplice. Stejně tak 
25., 26., 27. 12. a 1. 1. 

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

ÚSTÍ NAD LABEM
  Klidná prohlídka kostela 
Nanebevzetí Panny Marie nad 
texty a fotografiemi ze Svaté 
země do 27. 12. Více na www.
farnost-usti.cz.
Kontakt: pucelik@katyd.cz
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„I když oslavy nemohly proběh-
nout podle plánu, mnohé se po-
dařilo a vědomí významu zatím 
jediného světce, který opravdu 
pochází z naší diecéze, se prá-
vem dostalo do jasnějšího svět-
la,“ říká biskup Antonín Basler 
a  dodává: „Věřím, že zůstane 
trvalou připomínkou hodnot, 
které v jeho životním příběhu 

vystupují do popředí: úcty k eu-
charistii, lásky k Panně Marii, 
věrnosti až k smrti i povolání ke 
kněžství.“

Ne všechny plány spojené 
s připomínkou letošního trojí-
ho jubilea – 400 let od Sarkan-
drovy mučednické smrti, 160 let 
od slavnostního vyhlášení jeho 
blahořečení a  25 let od jeho 

svatořečení – přitom pandemie 
zhatila. Hned počátkem roku 
se na pulty knihkupectví do-
stala objemná publikace o tom-
to světci, arcidiecézní centra 
pro školy i pro kulturu vyvěsila 
v průběhu léta na své weby ma-
teriály pro děti a rodiny a vsetín-
ská pobočka Pražské mincovny 
zase vyrazila pamětní medaile. 
V Holešově – místě Sarkandro-
va posledního kněžského půso-
bení – zase otevřeli pamětní síň 
světce a odhalili památník smí-
ření různých náboženství.

Jubilejní rok se završí tam, 
kde vše začalo: v  olomouc-
ké kapli stojící přímo na mís-
tě světcova umučení. V neděli
20. prosince, což je mimo jiné 
den 444. výročí Sarkandrova 
narození, zde bude biskup Ba-
sler od 9.00 slavit mši svatou – 
vzhledem k aktuálně platným 
nařízením ovšem jen pro ome-
zený počet přítomných. „Úcta 
k našemu světci a jeho přímluva 
nás ale jistě bude provázet i v le-
tech dalších,“ podotýká biskup.

JIŘÍ GRAČKA

Milí čtenáři Katolického týdení-
ku, končící rok nám všem uká-
zal, že věci nemusejí být vždyc-
ky podle našich představ, že 
zdraví není jistota zaručená lid-
ským právem a počítat musíme 
i se smrtí. Naučil nás, že přede-
vším potřebujeme dobré vztahy 
a že je moudré vidět přítomnost 
z perspektivy věčnosti a svobod-
ně se rozhodnout pro dobrovol-
nou skromnost, která se umí dě-
lit a raduje se ze štěstí druhých. 
Učili jsme se hledat správnou 
rovnováhu mezi oprávněnou 
opatrností ohledně zdraví ji-
ných i svého a přehnanou „opa-
trností“, označovanou nejed-
nou jako pandemie strachu.

Jako církev nás letošní rok 
naučil také to, že se musíme 
přizpůsobit – ne světu, ne tím, 

že se uzavřeme, protože to by 
vedlo ke smrti. Museli jsme brát 
vážně vnější podmínky, avšak 
pokračovat nejen v soukromé 
modlitbě, ale také v  hlásání 

evangelia, službě lásky a budo-
vání církevního společenství. 
Pán je totiž stále s námi a nikdy 
nás neopustí, věrnost jemu a vy-
nalézavá láska dávají růst. A to 

platí nejen při koronavirové epi-
demii, ale ve všem, co nás jako 
jednotlivce, jako církev i  jako 
společnost čeká v budoucnosti.

S tímto vědomím tedy vyjdě-
me vstříc oslavě svátků Božího 
narození i novému roku. Všech-
no, co nás v něm potká, berme 
jako příležitost ukázat, k čemu 
nás vede život podle evangelia. 
Dávejme dobrý příklad svobo-
dy, která dovede milovat i za ce-
nu oběti, a vynalézavě prokazuj-
me lásku, která – slovy Písma 
svatého – zahání strach. Kéž si 
to ve zbývajících dnech advent-
ní doby i o vánočních svátcích 
stále připomínáme.

Arcibiskup JAN GRAUBNER

Kalendář
OLOMOUC
  Kostel Neposkvrněného 
početí (dominikáni): fatim-
ská první sobota, jejíž náplní 

je katecheze na růžencové té-
ma, společná modlitba a mož-
nost účasti na mši svaté, začíná
2. 1. od 17.00.

SVATÝ HOSTÝN
 Tradiční děkovná bohoslužba 

na konci roku začíná o půlnoci 
31. 12., s ohledem na epide-
mickou situaci se ovšem prefe-
ruje účast online, prostřednic-
tvím Youtube kanálu „bazilika 
hostyn“. Více na www.hostyn.
cz/kamery.html.

  D u c h o v n í  c v i č e n í  p ro 
všechny 27. – 31. 1. povede
P. Josef Stuchlý SJ, aktuální in-
formace a přihlášky na www.
hostyn.cz nebo na tel. 573 381 
693–4.
Kontakt: gracka@katyd.cz

Přes nejistotu, jak se do Vánoc 
ještě mohou změnit pravidla 
účasti na bohoslužbách, se ve 
farnostech připravují na oslavu 
svátků. 

Sváteční bohoslužby v olo-
moucké katedrále sv. Václava 
bude letos vzhledem k onemoc-
nění arcibiskupa Jana Graub-
nera celebrovat biskup Antonín 

Basler. „Půlnoční“ na Štědrý 
den zde začíná ve 21.00 a mše 
svatá na Boží hod v 10.00 ho-
din. „Všechny bohoslužby se 
pochopitelně uskuteční jen pro 
povolený počet účastníků. Ak-
tuální informace naleznou lidé 
na farním webu,“ poukazuje fa-
rář katedrální farnosti P. Ladi-
slav Švirák.

Vedle toho bude biskup
Basler slavit bohoslužbu pro 
rodiny s dětmi na Štědrý den 
od 15.00 v olomouckém koste-
le sv. Kateřiny. O týden pozdě-
ji, ve čtvrtek 31. 12., s věřícími 
oslaví půlnoční mší svatou pří-
chod nového roku při tradiční 
děkovné bohoslužbě na Svatém 
Hostýně – tu lze sledovat online 

prostřednictvím webových strá-
nek poutního místa.

Přehled vánočních boho-
služeb ve farnostech olomouc-
ké arcidiecéze i s upozorněním 
na ty,  které se konají  on-
line, a  s  upřesněním ohledně 
aktuálně platných nařízení lze 
najít na www.ado.cz/vanocni-
-bohosluzby. (gra)

Prokazujme lásku, která zahání strach

Završí se jubileum sv. Jana Sarkandra

Vánoce v katedrále i na internetu

Za uzdravení arcibiskupa Jana Graubnera, který je od počátku 
prosince hospitalizován kvůli nemoci covid-19, se modlily také děti 
v olomoucké církevní školce Ovečka.  Snímek archiv školy

Celoroční oslavy trojího výročí sv. Jana 
Sarkandra silně poznamenala pandemie, přesto 
si z nich věřící mohou leccos odnést.
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Rok 2020 si v dějinách nepo-
chybně ponese přívlastek pan-
demický. Situace pandemie, 
která nás na jeho počátku pře-
kvapila, nám dala poznat, jak 
jsme křehcí a zranitelní a jak vě-
ci, na které jsme spoléhali, pře-
stávají být jistotou. Mohli jsme 
si ale také uvědomit, jakou jis-
totou a oporou je pro nás Bůh, 
který nám zůstává blízko i v naší 
křehké zranitelnosti. Rád bych 
v tomto ohlédnutí za končícím 
rokem poděkoval všem, kte-

ří se v jednotě s Bohem snažili 
být potřebným nablízku. Všem, 
kteří poskytovali duchovní útě-
chu a péči, dobrovolníkům, kte-
ří zajišťovali nákupy, šili roušky, 
a také těm, kteří s nasazením ja-
ko profesionálové či dobrovol-
níci pracovali v ošetřovatelské 
a zdravotnické péči. Pandemie 
zasáhla všechny oblasti života, 
a tak by řada poděkování mohla 
pokračovat ještě hodně dlouho. 
Přece jen bych chtěl ještě vy-
slovit jedno velké poděkování 

– a to rodinám. Ty musely být 
vším, co bylo potřeba: pracovi-
štěm, školou, nemocnicí. Děku-
ji rodinám, že při tom všem byly 
také domácí církví, tedy spole-
čenstvím, které se modlí. Moc 
bych nám přál, aby toto modlí-
cí se společenství v našich rodi-
nách trvale zůstalo.

Biskup MARTIN DAVID 

Děkuji všem, kdo byli nablízku Kalendář
DĚTMAROVICE
 Kostel sv. Máří Magdalény: 
Na svátek Svaté rodiny bu-
de možnost obnovit při mši 
svaté manželské sliby 27. 12. 
v 9.30.

JABLUNKOV
  Centrum pomoci sv. Ra-
faela: Charita Jablunkov po-
řádá Wigiliu dla samotnych 
24. 12. od 16.00. Organizá-
tor může zajistit dopravu na 
místo, přihlásit se je nutné do 
21. 12. na tel.: 733 592 289, 
733 755 843. 

OSTRAVA
 Katedrála Božského Spa-
sitele: Půlnoční mši svatou 
mohou věřící slavit 24.  12. 
od 24.00 s biskupem Marti-
nem Davidem. Poslední den 
kalendářního roku budou bis-
kupové celebrovat mši sva-
tou na poděkování Bohu za 
uplynulý rok 2020 s prosbou 
o požehnání do nového ro-
ku 2021. Mše sv. lze sledovat 
také online.

  Kostel Panny Marie Krá-
lovny v  Mariánských Ho-
rách: Zastavit se u jesliček lze
25. a  26.   12. od 14.00 do 
18.00. 
Kontakt: jpraisova@doo.cz

D o  O t c o v a 
d o m u  o d e -
šel  v   sobotu
1 2 .  p r o s i n -
ce exercitátor 
a   b i s k u p s k ý 
vikář pro du-

chovní povolání Mons. Adam 
Rucki. Zemřel náhle na faře 
v Českém Těšíně v den památ-
ky zjevení Panny Marie v mexic-
kém Guadalupe.

Poslední rozloučení se bude 
konat v sobotu 19. prosince při 
mši svaté v 9.30 hodin v kated-
rále Božského Spasitele v Os-
travě – tuto bohoslužbu bude 
živě přenášet televize Noe. Při 

mši svaté ve 14.00 hodin po-
té bude v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Bukovci jeho tě-
lo uloženo do kněžského hrobu.

P. Adam Rucki kromě toho, 
že sloužil napříč diecézí mla-
dým lidem, rodinám, ale hlavně 
zasvěceným osobám, byl sou-
částí farního týmu ve farnosti 
Český Těšín. Narodil se 8. led-
na 1951 v Bukovci u Jablunkova 
a v červnu 1974 přijal v Českém 
Těšíně kněžské svěcení. Působil 
na severní Moravě, než byl v ro-
ce 1984 zatčen za organizování 
nepovolených biblických čte-
ní pro mládež, držen ve vazbě 
v Ostravě a nakonec odsouzen 

k šestiměsíčnímu trestu odnětí 
svobody. Rovněž mu byl odňat 
státní souhlas k výkonu ducho-
venské činnosti. 

Po propuštění  pracoval 
krátce jako dělník v Jablunko-
vě a v následujícím roce začal 
sloužit ve zlínském děkanátu, 
kde byl od roku 1993 děkanem. 
Dva roky po svém jmenování 
odešel do Olomouce jako spiri-
tuál Arcibiskupského kněžské-
ho semináře, kde působil až do 
svého jmenování biskupským 
vikářem pro péči o  duchovní 
povolání v ostravsko-opavské 
diecézi v roce 2005.  ( jap) 

Více v příštím vydání KT 1

Přesně rok po 
tragické události byl 
10. prosince před 
budovou polikliniky 
Fakultní nemocnice 
Ostrava odhalen 
památník obětem 
loňské střelby, 
při níž zemřelo 
sedm lidí a dva byli 
vážně zraněni. 

Uctít zemřelé přišli pozůstalí, 
zástupci kraje, města, záchran-
ných složek, zdravotníci i širo-
ká veřejnost. U plastiky, která 
má podobu černé díry neboli 
mrtvého slunce, lidé zapalovali 

svíčky a nosili k ní květiny. Bis-
kup Martin David po projevech 
osobností přinesl do atmosféry 
stále živých vzpomínek a bo-
lesti Boží slovo. „Biblická sta-
rozákonní kniha Job popisuje 

příběh člověka Joba, kterému 
se během několika málo oka-
mžiků naprosto změnil život. 
Přišel o své nejbližší, o maje-
tek i zdraví. Je to něco, co se 
odehrálo před rokem na tom-

to místě,“ řekl v úvodu biskup 
David a pokračoval: „Změnil 
se život rodin, zaměstnanců té-
to nemocnice a mnoha dalších. 
Tento památník a slova na něm 
vepsaná to mají připomínat.“ 
Dále vyzdvihl, že během tra-
gédie byly psány příběhy odva-
hy, hrdinství a oběti. Těch, kdo 
obětovali sebe, aby zachránili 
druhé, kteří riskovali svůj ži-
vot pro záchranu života jiných. 
„Job uprostřed velké bolesti 
a ztráty neztratil naději. Moc 
bych si přál, aby tento památ-
ník – vyhaslé slunce – byl při-
pomínkou nejen vyhaslých ži-
votů, ale i toho, že slunce života 
i nad mraky dnešního dne stá-
le svítí,“ povzbudil biskup pří-
tomné. Na závěr památník po-
žehnal a pieta byla zakončena 
minutou ticha.

JANA PRAISOVÁ

Biskup žehnal památník obětem tragédie

Rozloučení s vikářem pro duchovní povolání

Biskup Martin David požehnal památník obětem loňské tragédie ve 
Fakultní nemocnici Ostrava.  Snímek Lena Labajová / Člověk a Víra
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Pokaždé když se na konci roku 
díváme do budoucna a ptáme 
se, co nás čeká v roce novém, 
je to zahaleno nejistotou a vel-
kým očekáváním. Letos to ale 
platí stonásobně více. Poté, co 
jsme prožili úplně novou situa-
ci v roce 2020, vlastně nevíme, 
co nám přinese rok následují-
cí. Kéž jsou slova Písma, která 
jsme zvolili za heslo naší diecé-
ze, světlem právě pro ten rok, 
o němž mnohem více, než jak 
tomu bylo v minulosti, nevíme, 
co nám přinese. Naše heslo pro 
rok 2021 zní: „I kdyby pole ne-
vydala pokrm, já přesto budu 

jásat v Hospodinu, svém spasi-
teli“ (Abk 3,17-18). Moc a moc 
nám všem přeji, aby naše důvě-
ra v Hospodina byla tak reálná 
a hluboká, že budou platit slova 
o jásotu, který nemůže být pře-
hlušen, ať se kolem nás bude dít 
cokoli. Protože Bůh je jistota, se 
kterou můžeme stoprocentně 
počítat i v novém roce. Požeh-
naný rok 2021.

Biskup TOMÁŠ HOLUB

S Bohem můžeme počítat

Je nyní možné navštěvovat 
charitní domovy?
V charitních pobytových zaří-
zeních platí až do 23. prosince 
zákaz návštěv, výjimečně mo-
hou přicházet ti, kdo mají po-
tvrzení, že během uplynulých 
90 dnů prodělali covidové one-
mocnění, nebo přinesou ne-
gativní test ne starší 48 hodin. 
Generální výjimka platí u klien-
tů v terminálním stadiu nebo ve 
velmi špatném psychickém sta-
vu. Pravidla lze najít na našem 
webu www.dchp.cz. 

Jinak se snažíme klienty udr-
žovat v dobrém rozpoložení pře-
devším různými vánočními ak-
tivitami, proběhly mikulášské 
 nadílky, peče se cukroví, vyrábí 

se výzdoba. Bohužel se samo-
zřejmě nemohou konat různá 
hudební a kulturní vystoupení 
ani představení, s nimiž přichá-
zejí děti. 

Letitou tradici mají štědrodenní
setkávání osamělých lidí a lidí 
bez domova na biskupství,
pravidelně se ho účastní 
biskup. Jak to bude letos?
Biskup Tomáš Holub, ředitel 
Městské charity a  já budeme 
od dvanácti hodin do půl druhé 
před vchodem do budovy bis-
kupství rozdávat tašky s balíč-
ky bramborového salátu, řízků 
a kapra i dalších dobrot. Přícho-
zí si je odnesou a snědí jinde. 
Společné posezení, stejně jako 

přinášení pochutin dárci, letos 
bohužel není možné.

Tříkrálová sbírka se uskuteční?
Letos bude dokonce o  deset 
dní delší než obvykle – od 1. do 
24. ledna, ale s plným respek-
tem k  bezpečnostním opatře-
ním. Zahájení i Tříkrálový kon-
cert proběhnou v režimu online, 
stejně tak bude možné přispívat. 
Ovšem osobní koledu nic nena-
hradí, takže skupinky budou 
chodit, ale s ochrannými pro-
středky, bez vstupu do domác-
ností a podobně. Snažíme se dě-
lat všechno pro to, abychom se 
s touto mimořádnou dobou vy-
rovnali, a věříme, že bude zase 
lépe. ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

Tříkrálová sbírka bude i u nás delší
Jak bude 
probíhat 
předvánoč-
ní a vánoční 
čas v charit-

ních domovech? Usku-
teční se tradiční setkání 
osamělých lidí s bisku-
pem? A co Tříkrálová 
sbírka? To jsou otázky 
pro JIŘÍHO LODRA,
ředitele Diecézní
charity Plzeň.

Kalendář
 V důsledku epidemiologic-
kých opatření se letos nebu-
dou na území plzeňské diecé-
ze konat půlnoční bohoslužby 
24. 12. Podle možností far-
ností budou tento večer koste-
ly otevřeny ke krátké návštěvě 
s modlitbou, hudbou či rychlé-
mu setkáním s knězem. 
  Vánoční bohoslužby v dal-
ších dnech se budou řídit pra-
vidly o počtu přítomných osob 
podle vyhlášeného stupně sys-
tému PES, více na webových 
stránkách farností nebo na ná-
stěnkách u kostelů. 

 CHEB
 Staňte se spolutvůrci Cheb-

ského betléma. Až do 24. 12. 
může každý návštěvník chrá-
mu sv. Mikuláše a sv. Alžběty 
přinést do zdejšího betléma 
vlastnoručně vytvořenou po-
stavičku či jinou vhodnou de-
koraci.
Vybrané bohoslužby lze sledo-
vat na www.farnostcheb.cz.

PLZEŇ
  Mši svatou s  přivítáním 
Betlémského světla bude bis-
kup Tomáš Holub celebrovat 
20. 12. od 10.30 v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie. Betlém-
ské světlo bude letos k dispo-
zici v jednotlivých farnostech.
  Mše svatá 25. 12. a novo-
roční mše svatá 1. 1. s  bis-
kupem Tomášem Holubem 

proběhnou vždy od 10.30 též 
v kostele Nanebevzetí Panny
Marie.
 Vzhledem k vládním naříze-
ním se může každé bohoslužby 
zúčastnit max. 60 lidí, k účasti 
je třeba se hlásit na tel. 733 741 
676 nebo 737 814 525, případ-
ně osobně na faře. 
  Aktuální informace o  bo-
hoslužbách a  dalších akcích 
během Vánoc, případné on-
line přenosy na www.bip.cz.
  Tradiční štědrodenní Živý 
betlém na nám. Republiky se 
letos neuskuteční, ale bude od-
vysílán 24. 12. od 14.00 na in-
ternetu, a to na facebookovém 
profilu Staroplzeneckého Živé-
ho betlému, města Starý Plze-
nec a farnosti Starý Plzenec.

  Věž katedrály sv. Barto-
loměje bude o Vánocích otevře-
na 24. 12. od 10.00 do 15.00, 
25. a  26. 12. od 10.00 do 
16.00, 27. až 30. 12. od 10.00 
do 17.00, 31. 12. od 10.00 do 
15.00 a 1. 1. od 11.00 do 15.00. 
Poslední vstup je možný vždy 
půl hodiny před koncem otví-
rací doby. Samotná katedrála 
sv. Bartoloměje je uzavřena 
kvůli rekonstrukci interiéru.
  Nad slunce krásnější – vý-
stava Plzeňská madona a krás-
ný sloh je k vidění ve výstavní 
síni Masné krámy až do 28. 3. 
dle vývoje protiepidemických 
opatření.

Kontakt:
ourednikova@katyd.cz

Všem, kdo chtěli uctít Světový den památky zesnulých dětí, zapálit 
svíčku, případně připojit osobní vzkaz či modlitbu byl v neděli večer 
13. prosince otevřen plzeňský kostelík U Ježíška. Svíce si zájemci 
mohli na místě i vlastnoručně vyrobit.  Snímek Jiří Strašek
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Vánoce 
s Charitou
Arcidiecézní charita 
Praha v těchto dnech
pomáhá nejen
lidem bez domova,
kteří o Vánocích
ještě více prožívají 
svou osamělost 
a chudobu.
„V kontrastu k radosti, kterou 
prožívá zbytek společnosti, je 
opuštěnost ještě bolestnější. 
Proto pro stovku z nich chystá-
me štědrovečerní pokrm a dár-
kové balíčky,“ přibližuje Sta-
nislav Fiala, ředitel Azylového 
domu sv. Terezie. A  slouží se 
mše svatá za přežití zimy. 

Charita v  celé arcidiecézi 
pečuje i o  rodiny v nouzi. Je-
den z charitních azylových do-
mů pro matky s dětmi – Gloria 
na Barrandově – vede školská 
sestra Imelda Jana Hrdličko-
vá. „Některé maminky jsou 
smutné, že nemohou koupit 
dětem, co by si přály. Snaží se 
o to i za cenu dalšího zadluže-
ní,“ sděluje řeholnice. Proto 
s  matkami mluví o  tom, jaké 
dárky mohou dětem připra-
vit i bez peněz a s vědomím, že 
největším darem je pro každé-
ho Ježíš Kristus. Dárky Chari-
ta rozdává dětem v azylových 
domech, sociálních bytech ne-
bo těm ze sociálně potřebných
rodin.

Seniorům se Charita věnu-
je v  domovech a  v  pečovatel-
ské službě. Třeba v  Domově 
sv. Rodiny pro lidi s mentálním 
a  kombinovaným postižením 
se chystá štědrovečerní večeře 
pro obyvatele tamních nanej-
výš osmičlenných domácností 
se zpěvem koled. „Výzdobu kli-
enti vyrábějí v rámci terapií,“ 
poznamenává ředitel domova 
Pavel Kopka. Obyvatelé domo-
vů společně tvoří adventní věn-
ce, pečou cukroví a scházejí se 
k modlitbě a rozjímání.

V  neposlední řadě Charita 
pomáhá migrantům a přesíd-
leným krajanům začlenit se do 
české společnosti a učí je slavit 
Vánoce „po našem“: zdobit cuk-
roví, vyrábět ozdoby, zpívat ko-
ledy a mnoho dalšího – jak dopl-
ňuje Světlana Porsche, vedoucí 
Střediska Migrace. (tez)

Rok se s rokem 
sešel a opět se 
můžeme v  ro-
dinném kruhu 
sejít u jesliček, 
do kterých se 
n a r o d i l o  ž i -
dovské matce 

Mirjam dítě, pojmenované Je-
hošua, počesku Ježíš, v překla-
du ten, který je naší záchranou 
i naší budoucností. 

Mějme tedy tento Boží příslib 
na paměti, zvláště v nadcháze-
jícím roce 2021, který bude po-
znamenán naším společným 
bojem proti nepatrnému mik-
roorganismu odněkud ze vzdá-

lené Číny, který ale dokázal 
zpřevracet vše, co jsme v naší 
společnosti donedávna považo-
vali za jistotu. 

V právě narozeném Ježíškovi 
jsme získali naději, že nás ne-
beský Otec už nikdy neopustí. 
Tak se s nadějí dívejme i za ho-
rizont roku 2021, který bude, 
pravda, rokem sčítání škod po 
smrtící epidemii, ale zároveň 
může být impulzem pro naši 
společnost. Položme si otáz-

ku, proč k tomu všemu muselo 
dojít. Nebyli jsme jako lidstvo 
už příliš pyšní a sebejistí? Ne-
vytěsnili jsme ze svého života 
Boha? 

V  nadcházejícím roce za-
jisté budeme mít dostatek ča-
su, abychom si každý mohli na 
položené otázky poctivě odpo-
vědět. 

Kardinál DOMINIK DUKA, 
arcibiskup pražský

Mějme na paměti Boží příslib

Kalendář
PRAHA
  Katedrála sv. Víta – půl-
noční mše sv. 24. 12., slavnost 
Narození Páně 25. 12. v 10.00 
(přenos na Katedrála TV), 
mše sv. na poděkování Bohu 

31. 12. v 16.00, slavnost Mat-
ky Boží Panny Marie 1. 1. 2021 
v 10.00.
 Online adventní rekolekce – 
modlitba jako dialog a setkání 
19. – 20. 12., doprovází Mar-
tin Staněk a Irena Göbelová 
CSTF, přihlášky na farnostsal-
vator.cz.

 Adventní zastavení na Fort-
ně – otevřena je křížová chod-
ba v  přízemí, zahrada, vel-
ký sál a  kostka nad Prahou 
– ve všední dny v 9.00–19.00 
(v 17.00–19.00 hoří na zahra-
dě oheň).

Kontakt: zavadilova@katyd.cz

Sedm betlémů se 
v pražské arcidiecézi 
o svátcích nově otevře 
veřejnosti v rámci 
projektu Křesťanské 
Vánoce. Celkem 
jich bude k vidění 
více než padesát.

Kaple sv. Michala v Dejvicích 
nebo kostel Českobratrské cír-
kve evangelické v Braníku, kos-
tel sv. Václava ve Dvorech-Veli-
bech, nižborský kostel Povýšení 
sv. Kříže, kostel sv. Jana Křtite-
le ve Všejanech, kostel Naroze-
ní Panny Marie v Pičíně nebo 
kostel sv. Vavřince v Žebráku 
– všechny tyto chrámy se letos 
nově zapojily do celostátního 
projektu Křesťanské Vánoce. 
Lákají k prohlídce jesliček, a to 
od Štědrého dne po celé vánoč-
ní období.

„Navzdory koronakrizi máme 
letos početní rekord zapojených 
betlémů,“ raduje se Kristina
Poláčková z  pražského arci-

biskupství, která má organi-
zaci betlémů v rámci projektu 
na starosti. Novinkou letošní-
ho devátého ročníku Křesťan-
ských Vánoc je výzva pro děti 
předškolního věku a z prvních 
stupňů ZŠ. Ty se mohou zúčast-
nit soutěže o nejlepší (nejdéle 
dvouminutové) video s tématem 
„Co jsme zažili s domácím betlé-
mem“. Lze je zasílat do 6. ledna 
na betlemy.praha@apha.cz. 

Akci doplňuje vánoční hra 
pro děti „Sestav si svůj bet-
lém“, tentokrát v  provedení

akademické malířky Jindry 
Hubkové. V každém ze zapoje-
ných kostelů je pro děti k dis-
pozici jedna z  31 postaviček 
s  biblickým citátem na zadní 
straně figurky, z nichž si děti
složí scénu u jesliček. 

Kompletní seznam betlémů, 
jejich otevírací dobu a dopro-
vodný program lze nalézt na 
webu krestanskevanoce.cz. 

Aktuální informace o souvi-
sejícím projektu Betlémské svět-
lo jsou na betlemskesvetlo.cz.

 TEREZA ZAVADILOVÁ

Kam o svátcích na jesličky

Jesličky ve Všejanech.  Snímek Křesťanské Vánoce



Televize / Rozhlas KT
20. — 26. prosince 2020 TIPY A PROGRAMY

NEDĚLE 20. 12. 
17.30 Adventní koncerty 
České televize.
Přímý přenos z kostela
sv. Cyrila  a Metoděje v Kar-
líně je věnován organizaci 
Smiling Crocodile z Prahy

NEDĚLE 20. 12. 
10.00 Mše svatá 4. neděle 
adventní. Farář P. Michael 
Špilar v mimořádném pří-
mém přenosu z Komunitní-
ho centra Matky Terezy 
13.25 Sváteční slovo 
pomocného brněnského 
biskupa Pavla Konzbula. 
Boží nabídka pro Marii
13.30 Křesťanský magazín
14.00 Uchem jehly. 
Setkání Martiny Viktorie 
Kopecké s Dagmar Peckovou
14.25 Cesty víry. 
Srbské Vánoce. Třídenní 
oslava narození Ježíše Krista 
očima našich jižních sousedů

NEDĚLE 20. 12. 
8.30 Jak to vidí… Lucie Žáč-
ková, Nedoklubko. Sváteční 
setkání Z. Czendlika 
18.30 Dokuseriál. 
Komunitní zahrada (3/3)
22.00 Četba na 
pokračování. Nedokončený
portrét (7/14)

NEDĚLE 20. 12.
8.00 Spirituála. 
Duchovní Evropa. 
Skotští presbyteriáni aneb 
Církev, která zrušila Vánoce
8.30 Spirituála. Ke koře-
nům. Náboženství ve filmu
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. 
Tempus adventus. Adventní 
hudba českého baroka
11.00 Radioseriál. 
Francis Scott Fitzgerald: 
Něžná je noc (10) 
11.35 Ludwig van Beetho-
ven: Sonáta pro violoncello 
a klavír č. 2
12.00 Polední zvony. 
Ze zvonice poutního areálu 
v Horní Polici
12.20 Polední koncert. 
Hravý Beethoven
18.30 Četba na pokra-
čování. Stefan Zweig: Josef 
Fouché – portrét jednoho 
politika (3/14)

NAROZENÍ SPASITELE S TELEVIZÍ NOE
Také letos o Vánocích se s televizí Noe rozhodně nudit nebude-
te. Přijměte pozvání ke sledování pořadů ve čtvrtek 24. prosince 
a v pátek 25. prosince. Celý program na oba dny sledujte v příloze.

ČTVRTEK 24. 12.
Na 12.10 je připravena adventní obnova nazvaná Jak prožít Vá-
noce s P. Vojtěchem Kodetem. V 18.15 se můžete těšit na vánoční 
příběh Veselé Vánoce. Hlavními hrdiny jsou děti Danny a Dora, 
které se snaží smířit s tím, že nadcházející Vánoce pro ně nebu-
dou velkolepou slavností. V 18.45 sledujte Poklady pod sněhem 
– filmový příběh o přátelství a síle odpuštění podle knižní před-
lohy Patricie St. John. Ve 22.00 jste zváni ke sledování vigilie ze 
slavnosti Narození Páně, která bude přenášena z kostela sv. Jana 
Křtitele v Dolní Lutyni.

PÁTEK 25. 12.
Ve 12.00 udělí papež František tradiční požehnání Urbi et Orbi. 
Ve 12.55 uvidíte Živý betlém, záznam lidové hry o narození Ježí-
še podle evangelia sv. Matouše. V 17.05 bude odvysílán rodinný 
film Tajemství divokého lesa, natočený podle knižní předlohy Pa-
tricie St. John. Odehrává se na jihu Anglie v roce 1940 a vypráví 
o sourozencích Rút a Filipovi, kteří bydlí u své přísné tety Marké-
ty, zatímco jejich rodiče jsou v zámoří.  TEREZIE HECZKO

VÁNOCE NA PROGLASU
I letos jsme pro vás na Proglasu připravili speciální vánoční 
program.

Na Štědrý den zazní sváteční pohádky v 9.00, 11.00 a 14.00. 
Četbou evangelia narození v 16.00 vstoupíme do doby vánoční. 
Těšit se můžete na štědrovečerní lidovou hudbu, koledy a krátké 
vánoční příběhy.

Na první svátek vánoční zazní pravidelný přímý přenos Urbi et 
Orbi v 11.57. Dále se například můžete vydat na prohlídku me-
chanických betlémů. Do Třebechovic pod Orebem za Janem An-
dresem vás pozve redaktor Martin Weisbauer 25. 12. od 18.00.

Nabídneme vám i přenosy bohoslužeb: půlnoční mši svatou 
24. 12. od 21.00 z kostela Narození Jana Křtitele v Rokytnici nad 
Rokytnou, na první svátek vánoční 25. 12. od 9.00 z katedrály 
svatých Petra a Pavla v Brně, na sv. Štěpána 26. 12. od 9.00 z kos-
tela sv. Bartoloměje v Pardubicích, v neděli 27. 12. od 9.00 z kos-
tela sv. Augustina v Brně, na svátek sv. Silvestra 31. 12. od 16.00 
na poděkování za uplynulý rok z kostela Panny Marie Sněžné 
v Praze a na slavnost Matky Boží Panny Marie 1. 1. od 9.00 z ka-
tedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Více informací najdete na www.
proglas.cz. 

 SABINA HAUSEROVÁ

POVOLÁNÍ
K Roku svatého Jana Pavla II. 
připravil Paweł Woldan diva-
delní hru o cestě Karola Wojty-
ly ke kněžství. Děj se odehrává 
v období druhé světové války, 
kdy budoucí papež duchovně 
dospívá. Karol se setkává s Ja-
nem Tyranowskim, který jej se-
znamuje s úvahami o mysti-
ce a povzbuzuje, aby na sobě 
duchovně pracoval. Dívejte se 
v sobotu 26. 12. ve 20.05. 

POLÁRNÍ PŘÍBĚH
V rodinném filmu bojují o život 
od narození až do dospělosti 
polární medvídě Nanu a mlá-
dě mrože Seela. Jejich matky 
je už nechrání před predátory 
ani před smrtí v souboji. Avšak 
největší výzvou pro Nanu a Se-
ela je přežít krutou změnu kli-
matu v Arktidě, která s sebou 
přináší akutní nedostatek po-
travy. Ke zhlédnutí snímku zve-
me v sobotu 26. 12. v 16.20.

MODLITBA SVĚTLA 
Ve farnosti Ostrava-Zábřeh 
proběhne modlitební setkání 
se zástupci mobilního hospi-
ce Ondrášek. Povede je farář 
P. Vítězslav Řehulka, úvodní slo-
vo bude mít Bronislava Husov-
ská, ředitelka hospice. Zpěvem 
a hraním setkání doprovodí 
schola z farního kostela Svaté-
ho Ducha v Ostravě-Zábřehu. 
K přímému přenosu se můžete 
připojit v neděli 20. 12. v 17.00.

SBĚRATELSTVÍ
Na sv. Štěpána, kdy se lidé 
zpravidla navštěvují, zavítáme 
ke sběratelce Marii Bašeové 
a jejímu synovi Milanovi. Pa-
ní doktorka za svůj život shro-
máždila největší sbírku svatých 
obrázků u nás. Sbírá i betlémy, 
madonky na pohlednicích, de-
vocionální grafiku a PF s praž-
skými motivy. Na rozhlasovou 
prohlídku se můžete vydat 
v sobotu 26. 12. od 18.00.

JAK SE VÁM LÍBÍ
Album Vánoce – písničky z Bet-
léma představí 25. 12. v 19.15 
Milan Tesař s jeho autory Jose-
fem Fojtou a Emanuelem Míš-
kem. Jedinečným způsobem 
vám na něm herečka Barbora 
Hrzánová prozradí, jak Ježíšek 
přišel na buben. Herec Josef 
Polášek vás zase vlakem zave-
ze až k jesličkám do Betléma. 
Koupit je můžete i v našem au-
dionakladatelství Slyš.to.

DOPOLEDNE S PROGLASEM
Ve středu 23. 12. se od 9.00 se-
tkáme s MUDr. Petrem Smej-
kalem, který se po letech prá-
ce ve Spojených státech stal 
hlavním epidemiologem praž-
ského IKEM a letos ve sdělova-
cích prostředcích komentoval 
průběh pandemie koronavi-
ru. Jedná se o první rozhovor 
s významnými osobnostmi 
roku 2020, další naladíte od
28. do 31. 12. vždy od 9.00.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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9.00 Mše svatá 10.10 Poutníci času 17.30 Adventní koncert z Karlína

9.05 LUXáreň 9.35 Nová kvalita života 9.40 
Boh k tebe hovorí 10.00 Svätá omša (P) 
11.15 Spravodajský súhrn 11.40 Katechéza 
(P) 12.00 Anjel Pána (P) 12.20 Loretánske 
litánie 12.40 Ruženec / Radostný ruženec 
13.15 V Samárii pri studni 14.40 Týždeň 
s... 15.00 Hodina milosrdenstva 15.15 Boh 
k tebe hovorí 15.30 Ruženec z Lúrd 16.00 
Na tónoch vďačnosti 16.40 Vo svetle pravdy 
18.30 Svätá omša (P) 19.20 Svätá rodina 
hľadá príbytok (6) 19.40 Tvorivo (P) 20.00 
Modlitba za odvrátenie epidémie zo Šaštína 
(P) 20.45 Quo vadis (P) 
21.15 Medzi nebom a zemou (P)

8.15 M ČR v automobilových rally 2020 
8.45 M ČR motokáry 2020 8.55 Svět 
motorů: Aktuálně 9.20 Motorismus: Rally 
Belgie 9.50 Alpské lyžování: SP Itálie 10.50 
Alpské lyžování: SP Francie 11.50 Biatlon: 
SP Rakousko 12.45 Klasické lyžování: 
SP Německo 13.40 Alpské lyžování: SP 
Itálie 14.20 Biatlon: SP Rakousko 15.35 
Cyklokros: SP Belgie 17.00 Hokej: Rusko 
– Finsko 19.00 Boby: SP Rakousko 20.55 
Freestyle lyžování: FIS Magazín SP 21.30 
Studio fotbal – Dohráno 22.10 Cyklokros: 
SP Belgie 23.05 Alpské lyžování: SP Francie 
 0.05 Branky, body, vteřiny

7.10 Neobjasněná akta Egypta (6) 8.20 
Utajené příběhy českých dějin (3, 4) 
9.10 UFO: Ztracené důkazy (5) 10.20 
Neuvěřitelné příběhy (11, 12) 11.15 
Neviditelná řeka 12.30 Lovec rybích obrů 
II (4) 13.30 Druhá světová: Totální válka 
(6) 14.45 Letadlové lodě v boji (2) 15.50 
Skuteční Angry Birds 16.55 Africké šelmy 
II (4) 17.55 Michael Palin v Severní Koreji 
(2/2) 18.55 Anthony Bourdain: Neznámé 
končiny VIII (1). Am. dok. 20.00 Skrytá tvář 
superhrdinů (2). Fr. dok. 21.05 Ocelová 
srdce V (2). Něm. dok. 22.05 Jak fungují 
stroje (3) 23.05 Obří lodě (3) 

 6.00 Zajímavosti z regionů
 6.30  O spící princezně, šípkových 

růžích a uražené víle. Poh.
 7.25  Vlastimil Brodský – 100 let. 

Tajemství hradu 
v Karpatech. Čes. film 

 9.05 Úsměvy Jana Šťastného
 9.45 Kalendárium
 10.00 Toulavá kamera. Mozaika z regionů
 10.30  Objektiv. Magazín 

zahraničních zajímavostí
 11.00 O dívce, která šlápla na chléb. Poh. 
 11.55  Kouzelník ještě nepřišel. 

Z cyklu Možná přijde i kouzelník 
 13.00 Zprávy
 13.05 O víle Arnoštce. Poh. 
 13.55 Poutníci. Poh. 
 14.40 Zlatovláska. Poh. 
 15.55  František Filip – 90 let. Utrpení 

mladého Boháčka. Čes. kom. 
 17.30  Adventní koncerty České 

televize. Přímý přenos z kostela 
Cyrila a Metoděje v Karlíně

 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 Kouzla králů. Poh. 
 21.45 Dobrý voják Švejk
 23.29 Výsledky losování Šťastných 10
 23.30 Slavná hudební čísla
 0.25 Manéž Bolka Polívky
 1.40  Banánové rybičky. 

Na téma „jak si užít vůně“ 
 2.15 Žiješ jenom 2x. Tanečnice Eliška
 2.45  Sváteční slovo pomocného 

brněnského biskupa 
Pavla Konzbula

 2.50 Přes nový práh
 3.15 Bydlení je hra
 3.40 Chalupa je hra
 4.00 Zahrada je hra
 4.25 Pod pokličkou
 4.50 Vánoce bez ryb
 5.15 Etiketa. Pěšky i autem

 6.00 Raníček. O krtkovi
 6.05 Zvonečkovi
 6.35 Prasátko Peppa VII
 6.40 Zou
 6.55 Ovečka Shaun. Br. anim. 
 7.00 Otec Mrazík. Fr. anim.
 7.30 Studio Kamarád
 9.00  Československý filmový 

týdeník 1970 (1335/2379)
 9.15  Hledání ztraceného času
 9.35  Království divočiny: Tany. Jap. dok.
 10.00  Mše svatá 4. neděle 

adventní. Farář Michael 
Špilar v mimořádném 
přímém přenosu z KCMT 

 10.50 Alpské lyžování: SP Francie
 10.55 Habsburkové: Smrt vznešených cílů
 11.25 Chcete mě?
 13.25  Sváteční slovo pomocného 

brněnského biskupa Pavla 
Konzbula. Boží nabídka pro Marii

 13.30 Křesťanský magazín
 14.00  Uchem jehly. Setkání farářky 

Martiny Viktorie Kopecké 
s mezzosopranistkou 
Dagmar Peckovou

 14.25  Cesty víry: Srbské Vánoce. 
Třídenní oslava narození 
Ježíše Krista očima našich 
jižních sousedů

 14.50 Projekt Orwell aneb 2 + 2 = 4?
 15.10 Notting Hill. Br./am. kom. 
 17.10 Alžírsko. Fr. dok. 
 18.45 Večerníček. Maxipes Fík
 18.55 Folklorika: Goralské Vánoce
 19.20 Zajímavosti z regionů
 19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Hrabě Monte Christo 

(1/4). Fr. minisérie 
 21.45 Králova zahradnice. Br. film 
 23.40  Dokumentární klub. 

Jak žije čínský miliardář. Br. dok. 
 0.25  Ve jménu vlasti VIII (10/12). 

Předurčený řidič. Am. seriál 
 1.20  Evropa dnes. Pizza – celosvětový 

hit rychlého občerstvení. Něm. dok.

6.05 Psí život (22). Haf-Haf pohár. Fr. anim. 
6.35 Ninjago VIII (6). Tichý. Dán. anim. 7.05 
M*A*S*H (151, 152) 8.00 Svět ve válce 
(17). Ráno. Br. dok. 9.15 Prima SVĚT 9.45 
Fachmani 10.20 Šéfem za pár minut 11.00 
PARTIE Terezie Tománkové 11.50 Receptář 
prima nápadů 12.45 Libovky Pepy Libického 
13.10 Vychytávky Ládi Hrušky 13.50 Jak se 
staví sen 14.30 Parta hic. Čes. kom. 16.30 
Hodinový manžel. Čes. kom. 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 
Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 KAPKA 
NADĚJE 22.15 Smrtonosná zbraň 4. Am. 
akč. thriller 0.50 Torpédo U235

10.20 Martin Růžek – 25 let od úmrtí. Martin 
Růžek 11.00 Vánoce s Helenou 12.00 
Domácí štěstí. Půvabné časy Ivy Hüttnerové, 
tentokrát o vánoční výzdobě 12.30 Kde 
bydlely princezny. Telč 12.45 Halabalašou 
13.40 Babička (1/2). TV film 15.05 Frantík. 
Povídka z oblíbeného cyklu Bakaláři 1981 
15.30 Trocha šafránu z televizního archivu 
16.45 Věšák 17.30 Vánoční posezení 
u muziky 18.00 F. L. Věk (7/13) 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Události 
19.52 Branky, body, vteřiny 20.05 Babička 
(2/2) 21.25 Jiří Sovák – 100 let. Přezůvky 
s sebou

13.00 Karsten a Petra slaví Vánoce 14.15 
Loupeživý krysák 14.40 Šmoulové 15.05 
Děsivé dějiny 15.35 Věda je zábava III 
16.00 Dobrodružství Kocoura v botách 
II 17.10 Ovečka Shaun 17.15 Q Pootle 
5: Šťastné a vesmírné! 17.45 Pan Větvík 
18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 
Večerníček 18.50 Nová dobrodružství 
medvídka Pú (19/50) 19.15 Phineas a Ferb 
II (23/39) 19.40 Kiwi a Strit 19.50 Bob 
a Bobek na cestách 20.00 Události v kultuře 
20.15 Česká filharmonie živě u vás IV 21.45 
New York, New York. Am. muzikál 0.25 
G. Verdi: La traviata 2.50 Iva Bittová – Zvon 

5.10 Film o filmu – Můj příběh 5.35 
Teleshopping 6.10 Tajemství mého úspěchu. 
Am. kom. 8.15  Divočina. Kan. anim. 
9.40 Ocelová pěst. Ind./am. akč. 12.05 
Teleshopping 12.35 Přijde letos Ježíšek? 
Čes. film 14.35 Alenka v říši divů. Am. fantasy 
16.30 Bláznivá dovolená v Evropě. Am. kom. 
18.15 Ochránce. Kan./am. kom. 
20.00 Polární expres. Am. anim. film 
21.55 Zodiac. Am. thriller 
 0.55  Bourneovo ultimátum. 

Něm./am. film 
 3.00 Můj příběh. Čes. drama 
 4.30 Film o filmu – Můj příběh 

6.10 Oggy a Škodíci VII. Fr./kan. anim. 6.25 
Tlapková patrola (20, 21) 7.20 Looney 
Tunes: Úžasná Show (3). Am. anim. 7.45 
Kačeří příběhy (50, 51). Am. anim. 8.35 
Krok za krokem VII (18) 8.55 Žabí král aneb 
Železný Jindřich. Něm. film 10.10 Vánoce 
s Holly. Am./kan. film 12.00 Královské 
Vánoce. Am. fi lm 13.45  Dinosaurus. 
Am. anim. 15.10 Rytíři ze Šanghaje. Am. 
akč. 17.25 Popelka. Am./br. film 19.30 
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 
20.20 Šťastný nový rok. Čes./sl. film 22.15 
Gravitace 23.55 Prázdniny. Am. film
 2.15 Krok za krokem VII (19) 

 6.05 Řeckokatolický magazín 
 6.20 Turzovka
 6.45 Hriňovský kostelík na Islandu
 7.15  Uzdrav naši zem s imitátorem 

Václavem Faltusem
 8.20 Cvrlikání: Ponk
 9.30 Večeře u Slováka
 9.55 Příroda kolem nás
 10.10  Poutníci času (2. díl): 

s Petrem Neužilem [P]
 10.30 Mše svatá [L]
 11.30  Vezmi a čti: Prosinec 2020. Novinky 

z křesťanské literatury s Kateřinou 
Lachmanovou a Ignácem Muchou

 11.45 Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba 

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

uplynulého týdne
 13.25 Poletuchy: na skok do Betléma
 14.15 Muzikanti, hrajte
 14.40 Noční univerzita
 15.55  V pohorách po horách 

(61. díl): Harrachovy kameny
 16.05  Cirkus Noeland: Roberto, 

Kekulín a šťastný den [P]
 16.35  Ovečky v karanténě: 4. neděle 

adventní. Katechetický pořad 
pro kluky a holky 1. stupně ZŠ 
v době pandemie covid-19

 17.00 Modlitba světla [L]
 18.00 Mše svatá z kaple Telepace [L]
 19.00 Jako hořčičné zrnko (1. díl)
 19.50 Přejeme si…
 20.05  Život Ježíše Krista (2/2)
 21.40  Benefiční koncert Pavla Helana 

pro Mary´s Meals: Praha
 23.15 Klapka: O Františku Derflerovi
 0.15 Polední modlitba Sv. otce Františka
 0.35 Za obzorem
 1.05  V pohorách po horách (18. díl): 

Rabštejn – Hrubý Jeseník
 1.15 Za obzorem
 1.45  Noční repríza dopoledních 

pořadů [P]

 0.05   Kolem se toč! 1.05 Komorní hudba 
2.00 Zrcadlo týdne 2.15 Komentář 
týdne (R) 3.00 Z archivu hudebních 
pořadů 5.00 Varhanní hudba 5.30 
Písně 5.57 Myšlenka na den (R 
11.57, 17.55) 6.05 Čteme z křesť. 
periodik 6.30  Evangelium: Lk
1,26-38 6.35 Ranní chvály 6.50 
Duchovní slovo 7.00 Radio Vatikán 
(R) 7.30 Komentář týdne 

 7.45 TWR: Studna slova 
 8.00  Duchovní hudba: Mešní 

proprium, Adventní zpěvy, 
Doba adventní a vánoční, Tři 
starobylé adventní zpěvy

 9.00  Mše svatá ze čtvrté 
neděle adventní

 10.00 Varhanní hudba 
 10.30  Dar Boha Otce církvi 1/6: 

Církev o zasvěceném životě (R)
 11.00 Proglaso (biblický kvíz)
 12.00 Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

Z díla G. Rossiniho, 
W. A. Mozarta a P. I. Čajkovského

 13.30  Knihovnička: Zdeněk Kožmín: 
Bubáčci. Naddeníky 1998–2002

 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 4/6: 

S Tobiášem a Sárou (R)
 18.00 Modlitba za rodiny
 19.00  Lukášovo pátrání 20/25: 

Římský velitel
 19.15 Kolem se toč
 20.15 Křesťan a svět 
 20.45 Radio Vatikán
 21.05 Večerní chvály
 21.20  Koncert vážné a duchovní

hudby: Ludus Danielis, 
z díla K. J. Einwaldta, 
Ch. Luytona a H. L. Hasslera

 23.50 Duchovní slovo

14.25 Cesty víry: Srbské Vánoce
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22.30 Noční linka... 21.15 Artbitr  20.10 Princezna a půl království 18.55 Uchem jehly s D. Peckovou 

11.00 Co na to Češi 11.45 Tescoma s chutí 
12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.30 Na hromádce s ex 
(2, 3). Am. 13.10 Ordinace v růžové 
zahradě 2 (851). Nová strategie 14.20 
Castle na zabití IV (15) 15.10 Mentalista 
IV (1). Šarlatové stuhy 16.00 Mentalista 
IV (2). Malá rudá knížka 16.57 Odpolední 
Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, 
Sportovní noviny 17.25 Mise nový domov 
II 18.50 Comeback 19.30 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Vesničko má 
středisková 21.55 Poslední samuraj 
 0.35 Mentalista IV (1, 2) 

5.35 Teleshopping 6.35 Něco jako láska. 
Am. kom. 8.25 Nezapomenutelné Vánoce. 
Am./kan. kom. 
10.05 Teleshopping 
10.40 Alenka v říši divů. Am. fantasy 
12.30 Teleshopping 
13.05  Harry Potter a Princ dvojí krve. 

Am./br. film 
15.50 Polární expres. Am. anim. 
17.35 Prázdniny. Am. film 
20.00 Willow. Am. film 
22.25 Cellular. Něm./am. thriller 
 0.05 300: Vzestup říše. Am. akč. 
 1.50 Zodiac. Am. thriller 

14.45 Bludiště 15.20 Pes a jeho blog III 
(5/24) 15.40 S Jakubem v přírodě 16.10 
Planeta YÓ 16.45 Agent v kapse 2 17.00 
Rejpavá žížala 17.15 Skobičiny 17.20 
Kouzelná školka 17.50 Dobrodružství 
Kocoura v botách II 18.10 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Nová 
dobrodružství medvídka Pú (20/50) 19.15 
Phineas a Ferb II (24/39) 19.40 Vánoční 
koledy 19.45 Čtení do ouška. Kočování za 
pohádkou II 20.00 Z první řady... Louskáček 
– Vánoční příběh 22.00 Slovenská vlna. 
Pacho, hybský zbojník 23.25 Akce. Historie 
souboru La Fura dels Baus 

12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď 
počasí, sportovní zprávy 12.30 Kde bydlely 
princezny. Bouzov 12.50 Halabalašou. 
Eduard Hrubeš a Velkopopovická Kozlovka 
slaví závěr roku 13.40 Babička (2/2) 15.00 
Dům. Není dárek jako dárek. Povídka 
z oblíbeného cyklu Bakaláři 1975 15.25 
Trocha šafránu z televizního archivu 16.45 
Věšák 17.30 Vánoční posezení u muziky 
18.00 František Filip – 90 let. F. L. Věk (8/13) 
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 
Události 19.56 Branky, body, vteřiny 
20.05 Vlastimil Brodský – 100 let 
21.25 Purpura na plotně

9.50 Alpské lyžování: SP Itálie 11.55 
Panorama 12.10 Volejbalový magazín 12.30 
Alpské lyžování: SP Itálie 14.05 Florbal: FbŠ 
Bohemians – ACEMA Sparta Praha. Přímý 
přenos utkání Livesport Superligy mužů 
16.40 Hokej: HC Dynamo Pardubice – HC 
VÍTKOVICE RIDERA 19.30 AERO Odolena 
Voda – SK VOLEJBAL Ústí nad Labem 
21.55 Studio fotbal – Dohráno Plus 22.50 
Sportovní zprávy 23.10 Alpské lyžování: SP 
Itálie 0.40 Branky, body, vteřiny 
 0.50  Hokej: HC Dynamo Pardubice 

– HC VÍTKOVICE RIDERA 
 2.50 Volejbalový magazín 

11.25 Srbsko – semienka nádeje 12.00 Anjel 
Pána 12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec 
/ Bolestný ruženec 13.10 Na tónoch 
vďačnosti 13.50 Fundamenty 15.00 Hodina 
milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 
16.05 Vaticano (P) 16.40 Týždeň s... (farnosť 
Žehra) 16.55 Shahbaz Bhatti – muž, ktorý 
mal sen (P) 17.30 Doma je doma (P) 18.30 
Svätá omša (P) 19.00 Svätá rodina hľadá 
príbytok (7) 20.00 Krátke správy (P) 20.15 
A teraz čo? (P) 20.30 V Samárii pri studni (P) 
22.00 Godzone magazín 22.30 Moja misia 
– magazín 23.00 Hudobné pódium 23.45 
Z prameňa

10.05 Poklady Británie: Odhalená bojiště 
(5) 11.25 Tatra kolem světa 2 (1) 12.25 
Kanada: Rok v divočině (3) 13.25 UFO: 
Ztracené důkazy II (10) 14.35 Neuvěřitelné 
příběhy (33, 34) 15.30 Kapří monstra III (3) 
16.40 Svět pod hladinou (5, 6) 17.50 Psí 
trenéři (1, 2) 18.50 Poslední ráje (4). Pobřeží 
Suluského moře. Něm. dok. 20.00 Cesty snů 
(1). Z Isfahánu do Samarkandu. Něm. dok. 
20.55 Anthony Bourdain: Neznámé končiny 
IX (4). Queens 21.55 Neobjasněné případy 
NASA (5) 22.50 Tajemství vesmíru III (12) 
23.50 Utajené příběhy českých dějin III (1) 
0.25 Nil: Pět tisíc let historie (4) 

 6.05  Neboj se doplout aneb Umění 
doprovázet: Co nás připravuje 
o pokoj a jak se bránit?

 6.30 Na druhý pohled: 4. díl
 8.05 Má vlast: Zámek Holešov II
 9.00 Živě s Noe [L]
 9.20  Outdoor Films s Pavlem 

Kořínkem a Leošem Hustákem: 
Z Kopřivnice na sedmitisícovku 
Minya Konga (Tibet)

 10.55  Kmochův Kolín 2019: Dechový 
orchestr Harmonie 1872 Kolín

 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: 

Exarcha Fjodorov
 13.25 Myanmar – Hora snů
 14.00 Za obzorem [L]
 14.35 Bohem zapomenuté kouty
 15.10  Noční univerzita: CSA Třešť 2014: 

přednáška Pavla Fischera – Rodina
 16.00 V souvislostech
 16.20 Cvrlikání: Jan Burian
 17.30  Bazilika s tajemným světlem: 

Mariánská bazilika
 17.45 Živě s Noe [P]
 18.00 Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.55  O Mlsálkovi: Jak se Mlsálek 

naučil jíst mrkvičku
 19.05  Hop Trop na Mohelnickém 

dostavníku 2015 (4. díl)
 19.50 Přejeme si…
 20.05 Ateliér užité modlitby [L] 
 21.15  ARTBITR – Kulturní 

magazín (101) [P]
 21.30 Za obzorem
 22.05 Noemova pošta: Prosinec 2020
 23.40 Hovory z Rekovic: Milan Švihálek
 0.00  Sešli se, aby pomohli… (2020): 

koncert na podporu Charitního 
domu sv. Benedikta Labre – 
nízkoprahového denního centra 
pro lidi bez domova (15. ročník)

 1.30 Noční repríza dopoledních pořadů 

10.20 Rosamunde Pilcher: Zahrada rajských 
pokušení. Něm. film 12.20 Walker, Texas 
Ranger IV (23). V obležení 13.20 Jake 
a tlusťoch V (10). Pojď ke mně blíž 14.20 
Policie Hamburk VII (14). La Paloma 15.25 
Námořní vyšetřovací služba IX (22). Hrátky 
s ohněm 16.25 Policie v akci. Čtyři případy, 
čtyři lidské osudy 17.25 Krimi zprávy 17.50 
Policie v akci 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ 
ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 
SHOWTIME 20.15 Nejslavnější české 
muzikály 22.00 SUPERŠÉF 24 HODIN DO 
PEKLA A ZPĚT 23.10 Hudson a Rex II (9). 
Rex ve městě 0.10 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 1,39-45 6.05 
Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo 
6.45 Ranní zíváček 7.00 Radio 
Vatikán (R) 7.15 Pozvánky 

 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00 Dopoledne s Proglasem
 10.15 TWR: Stopy
 10.30 Vonička lidových písní
 11.00 Zprávy Proglasu
 11.05 K. Čapek: Svatá noc, Lazar
 12.00 Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

Z. Fibich: Štědrý večer, 
Šestero písní, Symfonie č. 3

 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 21/25: Kornélius
 19.00 Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: The Peacock Tree
 20.00  Modlitba růžence 

(z komunitní kaple salesiánů 
v Brně-Žabovřeskách)

 20.45 Radio Vatikán 
 21.05 Večerní chvály 
 21.30 K. Čapek: Svatá noc, Lazar
 22.00  Studio Ostrava: 

Dětští varhaníci bratři 
Pončové z Frýdku

 22.30  Noční linka s Hanou 
Svanovskou: Boží láska vítězí 
aneb Ježíš jako největší dar

 23.50 Duchovní slovo

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30 Hroší nadvláda. Am. dok.
 9.20 Fanfán Tulipán. Fr./it. kom. 
 11.00 Babylon. Dok. 
 11.30  Klíč. Magazín nejen pro 

zdravotně postižené
 11.55  Československý filmový 

týdeník 1970 (1335/2379)
 12.10 Vánoční království
 12.40 Tajemství jarních tůní
 13.10  Dobrodružství vědy a techniky. 

Rostliny – dokážou myslet 
a vnímat? Něm. dok. 

 13.40 Byla jednou jedna kráva. Fr. dok.
 14.35 Alenka v zemi zázraků. Čes. film
 16.10 Krkonoše (1/2)
 16.55 Krkonoše (2/2)
 17.50 Chytrý jako koza. Fr. dok. 
 18.45 Večerníček. Maxipes Fík
 18.55  Uchem jehly. Setkání farářky 

Martiny Viktorie Kopecké 
s mezzosopranistkou 
Dagmar Peckovou

 19.25  Obrázky z Francie: Provence. 
Gurmánské putování za 
vínem a melouny

 19.40  Postřehy odjinud. Neznámá 
Francie očima Jana Šmída. 
Hlavní město Alp

 19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Hrabě Monte Christo 

(2/4). Fr. minisérie 
 21.50  Miláček. Br./it. adaptace románu 

Guye de Maupassanta 
 23.35  Bláznivá střela 2: 

Vůně strachu. Kom.
 0.55 Queer: Vzkazy v láhvi
 1.25  Casanova, geniální 

svůdník. Něm. dok. 
 2.10 Historie.cs
 3.00 Rodinné křižovatky: Závršani
 3.30  Novohradsko – krajina 

mého srdce. Dok.
 3.55 Ta naša kapela
 4.25 Designtrend

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

Počestný zloděj. Br. det.
 9.50  Banánové rybičky. 

Vánoční show Haliny Pawlowské 
 10.45  Šance. Vánoční vydání hudebně 

zábavného pořadu s Josefem 
Dvořákem a Miroslavem Vladykou

 12.00 Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

zprávy, Události v regionech plus
 12.30 Zkouška
 12.50  František Filip – 90 let. 

Utrpení mladého 
Boháčka. Čes. kom. 

 14.20 Dobrý voják Švejk
 16.05 Veselé vánoční (pří)hody 2011
 17.00  2 plus 1 

s Miroslavem Donutilem
 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 Princezna a půl království. Poh. 
 21.40  Poslušně hlásím. 

Pokračování filmu 
Dobrý voják Švejk 

 23.14 Výsledky losování Šťastných 10
 23.15  Tak mi tedy řekněte. 

Záb. pořad 
 0.15  Banánové rybičky. 

Na téma „jak si užít romány“
 0.55 Toulavá kamera
 1.25  Z metropole, 

Týden v regionech
 1.50 Kalendárium
 2.05  Sváteční slovo pomocného 

brněnského biskupa 
Pavla Konzbula

 2.15 Dobré ráno
 4.50 Kluci v akci
 5.15  Etiketa. 

Letadlem i autobusem
 5.30 Události v regionech
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22.00 V chráněné dílně 22.05 Koncert Hradišťanu 20.10 Dvanáct měsíčků 10.10 Křesťanský magazín

 5.59 Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00 Kavárnička dříve narozených
 9.45 Z Divadélka pod věží
 10.45  Zajíc v pytli. Hud. záb. představení 

Miloslava Šimka a Jiřího 
Krampola z divadla Semafor

 12.00 Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30 Poklad. Kom. 
 12.45  Vlastimil Brodský 

– 100 let. Počítání oveček
 14.05 Cesta do Rokycan. Kom.
 14.45  Poslušně hlásím. 

Pokračování filmu 
Dobrý voják Švejk

 16.15  Veselé vánoční (pří)hody. 
Sváteční posezení s Miroslavem 
Donutilem a jeho hosty

 17.00  Škoda lásky. 
Zimní speciál oblíbeného 
povídkového cyklu 

 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 Dvanáct měsíčků. Poh. 
 21.45  Sportovec roku. 

Slavnostní vyhlášení novinářské 
ankety Klubu sportovních 
novinářů za rok 2020

 23.04  Výsledky losování 
Šťastných 10 a Euromiliony

 23.05 Slavné dialogy
 23.55 Donutil nás opět k smíchu
 0.30 Objektiv
 1.00  Banánové rybičky. Na 

téma „jak využít křídla“
 1.25 Zajímavosti z regionů
 1.50 Vánoce bez ryb
 2.20 Dobré ráno
 4.50 Milovníci vína (16/16)
 5.20 Etiketa. Promoce
 5.30 Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Projekt Orwell aneb 
2 + 2 = 4? Čes. dok. 

 9.25  Mizející místa domova: 
Ašsko, země ztracená

 9.40  Cesty víry: Srbské Vánoce. 
Třídenní oslava narození 
Ježíše Krista očima našich 
jižních sousedů

 10.10 Křesťanský magazín
 10.35  Putování za muzikou. Jožka 

Šmukař uvádí nejlepší dechovky 
z Čech a Moravy – Podhoranka 

 11.05  Folklorika: Goralské 
Vánoce. Vánoční svátky na 
Těšínsku a Jablunkovsku 

 11.35  Život cestovatelů Jiřího 
Hanzelky a Miroslava Zikmunda 
podle Hany Pinkavové

 11.50 Království divočiny: Tany. Jap. dok. 
 12.15 Nepovedený čert. Poh. 
 12.45 Tatínkova sláva. Fr. film
 14.35  Jane Goodallová

– nová generace. Fr. dok. 
 15.25  Orient Express mezi mýtem 

a realitou. Fr. dok. 
 16.50 Králova zahradnice. Br. film 
 18.45 Večerníček. Maxipes Fík
 18.55  Muzeum betlémů. Unikátní 

muzeum v karlštejnském podhradí 
 19.05  Běžkotoulky. 

Bedřichov a Jiřetín pod Bukovou
 19.15  Betlémská hvězda. Poetický 

dokument o vánočním poselství, 
vzniku skleněného betlému

 19.40  Postřehy odjinud. Neznámá 
Francie očima Jana Šmída. 
Tenkrát u Le Beca

 19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Hrabě Monte Christo 

(3/4). Fr. minisérie
 21.50 Diana. Br. film
 23.45  Ve jménu vlasti VIII (11/12). 

Učitelka angličtiny 
 0.35 Jak žije čínský miliardář. Br. dok. 

9.10 Mise nový domov II 10.30 Comeback. 
Absťák 11.00 Co na to Češi 11.50 Tescoma 
s chutí 12.00 Polední Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 12.30 Na hromádce 
s ex (4, 5) 13.10 Ordinace v růžové zahradě 
2 (852). Cesta do pekel 14.20 Castle na 
zabití IV (16). 15.10 Mentalista IV (3). Rudé 
balónky 16.00 Mentalista IV (4). Kolo kolo 
mlýnský 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní 
noviny 17.25 Mise nový domov II 18.50 
Comeback 19.30 Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 20.20 Honza málem králem 
22.00 Uprchlík 0.25 Mentalista IV (3, 4) 

 5.30 Teleshopping 
 6.00 Ocelová pěst. Ind./am. akč. 
 7.55 Polární expres. Am. anim. 
 9.40 Mentalista IV (1, 2) 
11.25 Teleshopping 
11.55 Dinosaurus. Am. anim. 
13.20 Teleshopping 
13.50 Ochránce. Kan./am. kom. 
15.35 Willow. Am. film 
17.55 Rytíři ze Šanghaje. Am. akč. 
20.00 Wonder Woman. Am./čín./hong. film 
22.30 Skleněné peklo. Am. film 
 1.35 Cellular. Něm./am. thriller 
 3.15 Můj příběh. Čes. drama

14.30 Andy na safari 14.45 Lvíčata 15.15 Pes 
a jeho blog III (6/24) 15.40 Biblická pátrání 
II 15.55 Terčin zvířecí svět 16.10 Planeta 
YÓ 16.45 Ty Brďo! Kožich 17.10 Tance 
z pohádkového rance 17.20 Kouzelná školka 
17.50 Dobrodružství Kocoura v botách II 
18.15 Šmoulové: Vánoční speciál 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 Nová 
dobrodružství medvídka Pú (21/50) 19.15 
Phineas a Ferb II (25/39) 19.40 Vánoční 
koledy 19.45 Čtení do ouška 20.00 Události 
v kultuře 20.15 Komedie není legrace – Jiří 
Menzel 21.35 Kino Art. Krajina stínů 
23.45 Snění o židovských vánocích

11.35 Písničky z obrazovky 12.00 Zprávy 
ve 12 12.20 Předpověď počasí, sportovní 
zprávy  12.30  Kde bydlely princezny. 
Křivoklát 12.50 Ta naše dechovka 13.15 Pro 
pamětníky... František Filip – 90 let 14.30 
Martin Růžek – 25 let od úmrtí a koled 15.15 
Jiří Sovák – 100 let. Psohlavci 15.40 Trocha 
šafránu z televizního archivu. Pomluva, 
Pyžamo a něco navíc 16.55 Věšák 17.40 
Vánoční posezení u muziky 18.10 František 
Filip – 90 let. F. L. Věk (9/13) 18.55 Události 
za okamžik a počasí 19.00 Události 19.56 
Branky, body, vteřiny 20.05 Arabesky 
21.15 Veselá je dědina. Hud. záb. pořad

9.10 Hokej: HC Dynamo Pardubice – HC 
VÍTKOVICE RIDERA 11.10 Snowboarding: 
FIS magazín SP  11.35  Ral ly Belgie. 
Nejdůležitější momenty závodu mistrovství 
světa 12.05 Panorama 12.25 Sportovní 
zprávy 12.55 Freestyle lyžování: FIS Magazín 
SP 13.25 Běžkotoulky. Bedřichov a Jiřetín 
pod Bukovou 13.40 Studio fotbal – Dohráno 
Plus 14.40 Fotbal: SK SIGMA Olomouc – FK 
Jablonec 17.05 Hokej: HC Olomouc – Bílí 
Tygři Liberec 20.40 Alpské lyžování: SP 
Itálie 22.40 Sportovní zprávy 23.00 Fotbal: 
SK SIGMA Olomouc – FK Jablonec 
 0.45 Branky, body, vteřiny 

13.50 Katechéza 14.10 Medzi nebom 
a zemou 15.00 Hodina milosrdenstva 
(P) 15.15 Boh k tebe hovorí (P) 15.30 
Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Správy zo 
Svätej zeme (P) 16.30 V škole Ducha (P) 
17.05 Viera do vrecka (P) 17.30 Doma je 
doma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.00 
Svätá rodina hľadá príbytok (8) (P) 19.30 
Krátke správy (P) 19.45 Týždeň s... 20.00 
Modlitba za odvrátenie epidémie zo Šaštína 
(P) 20.45 vKontexte (P) 21.15 Benedikt 
XVI. – emeritný pápež (P) 22.15 Láska 
a rodičovstvo (Manželská láska) (P) 22.35 
Vaticano 23.05 Taizé 23.45 Z prameňa

6.05 Pod hladinou 6.45 Skotsko z výšky (2) 
8.00 Tajemství vesmíru II (8) 9.00 Silicon 
Valley: Skrytý příběh (1) 10.00 Všechno 
a nic (1) 11.20 Majestátní vlaky III (3) 12.25 
Norské domy snů III (1) 13.25 Dynastie: 
Rodiny, které změnily svět (3) 14.30 Hitlerův 
kruh zla (3) 15.45 Pravěký pták 16.45 
Karpatští predátoři (1/2) 17.50 Divoký Nový 
Zéland (4) 18.50 Divočina mezi Korejemi. 
Novozél. dok. 20.00 Starodávné cesty II (4). 
Dere Street. Br. dok. 21.00 Postavili bychom 
to dnes? (1). Am. dok. 22.05 Veterinář 
z Yorkshiru VIII (8) 23.05 Poslední ráje (15) 
 0.05 Zapomenuté megastavby III (11) 

 6:05 CampFest 2018
 6.55 Kulatý stůl: Víra a kultura
 8.30  V pohorách po horách

(40. díl): Vršatec – Bílé Karpaty 
 8.40 Vezmi a čti: Prosinec 2020
 9.00 Živě s Noe [L]
 9.15 V souvislostech
 9.40  Noční univerzita: P. Jan Linhart 

– Plná slávy? Úvahy o církvi
 10.50  Čas pro Malawi
 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  Proměna duchovního 

malířství napříč staletími
 13.15  Hlubinami vesmíru 

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

 14.00 Za obzorem [L]
 14.35 Na větrné hůrce
 14.55 Nebojte se...
 16.00 Muzikanti, hrajte
 16.25  Poutníci času (2. díl): 

s Petrem Neužilem
 16.40 Cvrlikání (37. díl): Kupodivu
 17.45  Animovat znamená 

vdechnout život
 18.00 Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45 Praha, neklidné srdce Evropy
 19.50 Přejeme si…
 20.05  Buon giorno s Františkem [P]. 

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

 20.50  Zpravodajské Noeviny: 
22. 12. 2020 [P]

 21.10 Řeckokatolický magazín [P]
 21.30 Za obzorem
 22.05  Koncert Hradišťanu 

a Filharmonie Bohuslava Martinů. 
Z Kongresového centra Zlín

 0.00 Jako hořčičné zrnko (1. díl)
 0.50 Terra Santa News: 16. 12. 2020
 1.10  Noční repríza dopoledních pořadů
 6.05 Zpravodajské Noeviny

9.05 M*A*S*H (153, 154) 10.20 Rosamunde 
Pilcher: Láska nad propastí. Něm. film 12.20 
Walker, Texas Ranger IV (24). Moskevská 
spojka 13.20 Jake a tlusťoch V (11). Protože 
tě miluji 14.25 Policie Hamburk VII (15). 
Mlčeti měď 15.25 Námořní vyšetřovací 
služba IX (23). V prachu 16.25 Policie v akci. 
Čtyři případy, čtyři lidské osudy 17.25 Krimi 
zprávy 17.50 Policie v akci 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 
Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Show Jana 
Krause 21.25 Prima Partička 23.30 Policie 
v akci 0.25 Námořní vyšetřovací služba IX 
(23) 1.20 Walker, Texas Ranger IV (24)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Kukadlo (R) 
3.00 Z archivu hudebních pořadů 
(R) 5.00 Písně 5.27 Myšlenka na 
den (R 11.57, 17.55) 5.45 Radio 
Vatikán (R) 6.00  Evangelium: 
Lk 1,46-56 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: Nahoru
 10.30 Vonička pro milovníky dechovky
 11.00 Zprávy Proglasu 
 11.05  K. Čapek: 

O pěti chlebech, Benchanan
 12.00 Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

Z díla J. F. Fascha, 
G. F. Händela a P. Hellendaala 

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

Brno hudební VIII. (R)
 18.00  Mše svatá 

(z baziliky sv. Kříže v Kežmarku, 
skrze Radio Lumen)

 18.45  Lukášovo pátrání 22/25: 
Cizinec

 19.00 Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

La Sra. Tomasa
 20.00  Modlitba živého 

radostného růžence 
 20.45 Radio Vatikán 
 21.05 Večerní chvály 
 21.30  K. Čapek: 

O pěti chlebech, Benchanan
 22.00  Studio Brno: 

Svatí a požehnání 
– návštěva v chráněné dílně

 23.50 Duchovní slovo
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12.05 Oskar Nedbal 19.30 Terra Santa News 20.10 Anděl Páně 17.10 Ježíš Nazaretský

 5.59 Studio 6. Ranní infoservis ČT 
 9.00 Popelka. Poh. 
 10.40  Lokomotiva. 

Povídka z oblíbeného 
cyklu Bakaláři 1975

 11.05  Veselé vánoční (pří)hody 2007. 
Sváteční posezení 
s Miroslavem Donutilem 
a jeho hosty

 12.00 Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, 

sportovní zprávy, 
Události v regionech plus 

 12.30 Podivná nevěsta. Poh. 
 13.20 Přání k mání
 15.00  Královský slib. 

Poh. 
 16.35  O zakletém králi 

a odvážném Martinovi. Poh. 
 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 Anděl Páně. Poh. 
 21.45 Láska nebeská. Br. film 
 23.54  Výsledky losování 

Šťastných 10
 23.55 Menšíkoviny
 0.20 Zkouška
 0.40 Manéž Bolka Polívky
 1.50  Banánové rybičky. 

Zábavná talk show 
Haliny Pawlowské

 2.20  Strejda Čtvrtek. 
Čes. poh. 

 3.15 Bydlení je hra
 3.40 Chalupa je hra
 4.00 Zahrada je hra
 4.25 Barevné Vánoce
 4.55 Pod pokličkou
 5.15 Etiketa. Korespondence
 5.30 Události v regionech

 6.00  Dobrodružství vědy 
a techniky. Rostliny – 
dokážou myslet a vnímat?

 6.30 Továrna na čokoládu (1/2). Br. dok. 
 7.15 Diana. Br. film 
 9.10 Královnina korunovace. Br. dok. 
 10.05 Alžírsko. Fr. dok.
 11.35  Vánoce v Ypsilonce. 

Oslava svátků v bláznivé scénické 
koláži herců a přátel divadla 

 12.25 Nejkrásnější dar. Poh. 
 13.00 Maminčin zámek. Fr. film 
 14.35  Evropa dnes. 

Těstoviny – jednoduché 
a všestranné. Něm. dok. 

 15.05  Země – Den na zázračné 
planetě. Dok. BBC Earth

 16.40 Herbář
 17.10 Ježíš Nazaretský (1/4). It./br. film 
 18.45 Večerníček. Maxipes Fík
 18.55  Život cestovatelů 

Jiřího Hanzelky 
a Miroslava Zikmunda 
podle Hany Pinkavové

 19.15 Babylon. Dok. 
 19.40  Postřehy odjinud. 

Neznámá Francie
očima Jana Šmída. 
Jak se vaří ve mlýně

 19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Hrabě Monte Christo 

(4/4). Fr. minisérie 
 21.40 Svatý rok. Fr. kom. 
 23.15  Krásky z Moulin Rouge – 

pohled do zákulisí. Fr. dok.
 0.10  Orient Express mezi mýtem 

a realitou. Fr. dok. 
 1.35 Byla jednou jedna kráva. Fr. dok.
 2.30 Tajemství jarních tůní
 3.00 Historie.cs
 3.50 Případ pro ombudsmana
 4.05 Pes známý neznámý
 4.15 Designtrend
 4.30 Historik Jan Zelenka 
 4.55  Žijeme s vírou. 

Když se slavit musí 

11.45 Tescoma s chutí 12.00 Polední 
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 
12.30 Na hromádce s ex (6, 7). Am. 13.10 
Ordinace v růžové zahradě 2 (853). Nejlepší 
nápad 14.20 Castle na zabití IV (17) 15.10 
Mentalista IV (5). Krev a písek 16.00 
Mentalista IV (6). Kde jen může být Carmine 
O´Brien 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní 
noviny 17.25 Mise nový domov II 18.50 
Comeback 19.30 Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 20.20 Ledové království 
22.00 Skála. Am. akč. 0.25 Mentalista IV 
(5, 6) 1.50 Castle na zabití IV (17) 

4.40 Teleshopping 5.10 Nezapomenutelné 
Vánoce. Am./kan. kom. 
 6.40 Mentalista IV (3, 4) 
 8.20 Vánoce s Holly. Am./kan. film 
10.05 Teleshopping 
10.40 Willow. Am. film 
12.55 Teleshopping 
13.30 Prázdniny. Am. film 
15.55 Wonder Woman. Am./čín./hong. film 
18.20 Z lásky nebo pro peníze. Am. kom. 
20.00 Vánoční prázdniny. Am. kom. 
21.55 Šéfové na zabití 2. Am. kom. 
23.50 Gravitace. Am./br. sci-fi thriller 
 1.25 Komici. Am. kom. 

16.30 Myška Maisy II 16.35 Tom a krajíc 
chleba s jahodovou marmeládou a medem 
16.40 Esa z pralesa 16.55 Draci v hrnci 
17.15 Hudební perličky Pavla Šporcla 
17.20 Kouzelná školka 17.50 Dobrodružství 
Kocoura v botách II 18.10 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 Nová 
dobrodružství medvídka Pú (22/50) 
19.15 Phineas a Ferb II (26/39) 19.40 
Vánoční koledy 19.45 Čtení do ouška 
20.00 Události v kultuře 20.15 Petr Bende: 
Vánoční Symfonie Tour 2019 21.15 Příběhy 
filmových legend 22.00 Andělské hlasy 
22.30 Koncert pro papeže 

9.00 František Filip – 90 let. F. L. Věk (9/13) 
9.45 František Filip – 90 let10.50 Došli 
jsme k vám na koledu 11.25 Půjdem spolu 
do Betléma 12.00 Zprávy ve 12 12.20 
Předpověď počasí, sportovní zprávy 12.30 
Arabesky 13.40 Zadáno pro Karla Gotta 
14.35 Pacholátko 15.35 Trocha šafránu 
z televizního archivu 16.45 Jiří Sovák – 100 
let. Věšák. Čes. kom. 17.25 Vánoční posezení 
u muziky 17.55 František Filip – 90 let. F. L. 
Věk (10/13) 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, body, 
vteřiny 20.05 Kotva u přívozu 21.35 Písničky 
pod stromeček

8.00 Panorama 8.25 Fotbal: SK SIGMA 
Olomouc – FK Jablonec 10.15 Boby: SP 
Rakousko 12.05 Panorama 12.25 Sportovní 
zprávy 12.55 Hokej: HC Olomouc – Bílí 
Tygři Liberec 14.55 Biatlon: SP Rakousko 
16.40 Rally Belgie. Nejdůležitější momenty 
závodu mistrovství světa 17.05 Olympijský 
magazín 17.30 Svět motorů 18.45 Na 
skialpech přes hory. Ötztalské údolí 19.05 
Alpské lyžování: SP Francie. Záznam sjezdu 
žen z francouzského Val-d‘Isere 20.35 Sport 
roku 2020 22.05 Sportovní zprávy 22.25 
Svět motorů 23.40 Rally Belgie 0.05 Branky, 
body, vteřiny 0.20 Sport roku 2020 

10.20 Slovo v obraze (Vtelenie) 10.30 
Správy zo Svätej zeme 10.55 Doma je doma 
12.00 Anjel Pána 12.20 Z prameňa (P) 
12.40 Ruženec / Radostný ruženec 13.15 
Godzone magazín 13.50 Hudobné pódium 
(P) 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 
Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Klbko a rodina 
(O vstávaní) 16.25 Tvorivo 16.55 Guru 
alebo Ježiš (P) 17.30 Doma je doma (P) 
18.30 Svätá omša (P) 19.00 Svätá rodina 
hľadá príbytok (9) 20.00 Krátke správy (P) 
20.15 Prehľad katolíckych periodík (P) 20.30 
Katechéza 20.50 Katolicizmus(P) 21.45 Na 
tónoch vďačnosti 22.25 V Samárii pri studni 

7.30 Jak pivo změnilo svět (4) 8.30 Géniové 
proti Hitlerovi (1) 9.35 Apollo: Neznámí 
hrdinové (1/2) 10.35 Tajemství vesmíru 
III (1) 11.35 Michael Palin v Severní Koreji 
(2/2) 12.35 Anthony Bourdain: Neznámé 
končiny VIII (1) 13.30 Jak fungují stroje 
(3) 14.30 Obří lodě (3) 15.30 Skrytá tvář 
superhrdinů (2) 16.45 Ocelová srdce V (2) 
17.45 Kouzlo finské divočiny (1, 2) 18.55 
Africké šelmy (1). Br. dok. 20.00 Divoké 
hrady (4). Alhambra. Am./něm. dok. 21.00 
Do divočiny: Arktida (2). Am. dok. 22.05 
Mimo kontrolu (7) 23.20 Sousedské noční 
můry IV (7) 0.15 Hitlerova kronika (11) 

 6.25 Noční univerzita
 7.10 Dopisy z rovníku
 7.50  Adventní koncert smíšeného sboru 

Marika Singers. Záznam koncertu 
z kostela sv. Václava v Lanškrouně

 9.00 Živě s Noe [L]
 9.15 Made in Ružomberok
 10.00 O Slunovratu
 11.35 Živě s Noe [L]
 11.45 Přejeme si… [P]
 12.00 Polední modlitba [L]
 12.05 Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.45  Hana a Petr Ulrychovi & Javory 

Beat na Folkových prázdninách
 14.00 Za obzorem [L]
 14.35  Zpravodajské Noeviny: 

22. 12. 2020
 14.55 Cvrlikání (81. díl): Ponk
 16.05 Ateliér užité modlitby
 17.10  Příroda kolem nás: Naši přátelé 

v ZOO. Žirafy a želvy
 17.25  Velké ticho v Poličanech. Krátký 

umělecký portrét sester trapistek
 17.45 Živě s Noe [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.50  O Mlsálkovi (3. díl): 

Mlsálek a letadlo
 19.00  Ceferino Jiménez Malla 

– Cikán v nebi
 19.30  Terra Santa News: 

23. 12. 2020 [P]
 19.50 Přejeme si…
 20.05  Adorace [L]. 

Příležitost k zastavení, 
ztišení, usebrání, rozjímání, 
niternému rozhovoru s Bohem

 21.10  Zachraňme kostely: 
poutní kostel Navštívení Panny 
Marie ve Skocích u Žlutic

 21.30 Za obzorem
 22.05 Noční univerzita
 23.15 Strážce majáku
 23.25 Příběhy odvahy a víry
 0.00 Večer chval (83. díl): Brno Worship
 1.00 Noční repríza dopoledních pořadů 
 6.05 Terra Santa News: 23. 12. 2020

6.15 Psí život (25). Kdo s koho 6.45 Ninjago 
VIII (7). Hra masek 7.15 Meteor Monster 
Truck (31). Sinkerova šťastná pumpa. Am. 
anim. 7.55 Lízin let do nebe (čb). Čes. film 
10.15 Vánoce a spol. Fr. kom. 12.15 Falešná 
kočička (čb). Čes. film 14.45 Rolničky, kam 
se podíváš. Am. film 16.45 Hříšný tanec. 
Am. film 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ 
ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 
SHOWTIME 20.15 Pyšná princezna (čb). 
Čes. film 21.55 Než jsem tě poznala. Br./
am. film 0.10 Smrtonosná zbraň 4. Am. akč. 
thriller 2.50 Lízin let do nebe (čb) 
 5.40 Pohoda u krbu 

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Křesťan a svět 
(R) 3.00 Folklorní okénko 5.00 Písně 
5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 
17.55) 6.00 Evangelium: Lk1,57-66 
6.05 Ranní chvály 6.20 Duchovní 
slovo 7.00 Radio Vatikán (R) 7.15 
Pozvánky 7.45 Třikrát z Proglasu 

 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne 

s Proglasem 
s Petrem Smejkalem

 10.15 TWR: Zrcadlo
 10.30 Vonička lidových písní
 11.00 Zprávy Proglasu
 11.05  K. Čapek: 

O desíti spravedlivých, 
Pseudolot

 12.00 Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

90. výročí úmrtí Oskara Nedbala
 13.00 Zprávy Proglasu
 13.45 Dnešek v kalendáři
 14.00 Třikrát z Proglasu
 15.00 Zprávy Proglasu
 16.00  Než zazvoní zvonec: 

Ženich pro princeznu Terezku
 16.55 Folklorní okénko: Písně beze slov...
 18.00  Mše svatá 

(kostela Panny Marie Pomocnice
v Brně-Žabovřeskách)

 18.45  Lukášovo pátrání 
23/25: Za městem

 19.00 Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Rajiv Jayaweera
 20.00  Modlitba růžence 

(z komunitní kaple salesiánů 
v Brně-Žabovřeskách)

 20.45 Radio Vatikán 
 21.05 Večerní chvály 
 21.30  K. Čapek: O desíti 

spravedlivých, Pseudolot
 22.00  Studio Olomouc: Lípa jako prostor 

pro setkávání nejen křesťanů
 22.30 Písně
 23.50 Duchovní slovo
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16.00 Četba evangelia 14.25 Jesličky svatého Františka 12.30 Nesmrtelná teta 18.55 Pražské Jezulátko 

 6.00  Čepice. J. Bohdalová 
v hlavní roli malé TV komedie

 6.20  Zlatovláska. 
Oblíbená hudební pohádka

 7.35  Lotrando a Zubejda. Pohádka 
plná radosti, lásky i chytrého 
humoru, ve které najde své štěstí 
příliš slušný lupič Lotrando 
až v daleké Solimánii

 9.15 Nejlepší přítel. Výpravná pohádka
 10.55  Tři veteráni. Veselá filmová 

pohádka podle Jana Wericha 
pro malé i dospělé

 12.30  Nesmrtelná teta. Štěstí pomine, 
Rozum se ztratí! Jenom já, Závist, 
jsem věčná... Jiřina Bohdalová 
v hlavní roli české filmové 
pohádky na motivy K. J. Erbena

 14.09  Losování Mimořádné 
Sportky a Šance

 14.10  Peklo s princeznou. Tereza 
Voříšková a Jiří Mádl ve velké 
výpravné koprodukční pohádce

 15.54 Výsledky losování Šťastných 10
 15.55  Šíleně smutná princezna. 

Helena Vondráčková a Václav 
Neckář v hudební pohádce

 17.20  Byl jednou jeden král... Jan 
Werich v české filmové pohádce, 
ve které zvítězí sůl nad zlatem 
a moudrost nad hloupostí 

 19.00  O vánoční hvězdě. Premiéra 
velké výpravné zimní pohádky

 20.30  Tři oříšky pro Popelku. 
Libuše Šafránková v hlavní 
roli příběhu o krásné dívce 
a jejím kouzelném dárku

 21.55  Pelíšky. 
Hvězdně obsazená filmová 
komedie o dětech a jejich rodičích

 23.55  Kristian. Otevřete oči, neodolatelný 
svůdce žen opět přichází... 
Stále svěží komedie Martina Friče

 1.30  Lokomotiva. Povídka z oblíbeného 
cyklu Bakaláři 1975

 1.55  Manéž Bolka Polívky

 6.00 Sušický betlém
 7.00 Ježíš Nazaretský (1/4). It./br. film 
 8.35  Ta naše dechovka. Jan Slabák 

a dechová kapela Valaška 
 9.00  Slaměná krása. Nositelé tradic 

lidových řemesel se věnují tentokrát 
starým pletařským technologiím

 9.35 Vánoce v divoké přírodě. Něm. dok. 
 10.25 Bosé nohy v parku. Am. kom. 
 12.10 Loupežnická balada. Poh.
 12.35 Naše tradice: Štědrý den
 13.05 Hudba mého srdce. Am. film
 15.05  Jordánsko – země, kudy 

kráčely dějiny. Fr. dok.
 16.05  Vánoční posezení u muziky. 

Sváteční podvečer s lidovou 
písničkou a vyprávěním

 16.30  Nejkrásnější památky světa: 
Portugalsko – Klášter 
Ježíše Krista v Tomaru

 16.35  Vánoční promluva synodního 
seniora ČCE a předsedy 
ERC Daniela Ženatého

 16.45 Ježíš Nazaretský (2/4). It./br. film 
 18.20  Vánoční koledy v obýváku. 

Nejkrásnější vánoční 
písně, milé štědrovečerní 
povídání a sváteční přání 

 18.55  Pražské Jezulátko. 
Jedna z nejdůležitějších 
pamětihodností Prahy 

 19.55  Vánoční koncert Karla 
Gotta z pražské Lucerny

 21.20  Ježíšek, Santa Claus a Děda Mráz 
nadělují. Vánoční svátky v různých 
koutech světa. Fr. cestopis

 23.05 Bílé Vánoce Lucie Bílé v Opeře 
 0.00  Půlnoční bohoslužba. 

Přímý přenos vánoční bohoslužby 
z baziliky na Starém Brně

 1.20  Česká mše vánoční v Římě. 
Poetické vánoční zastavení 

 1.45 Královnina korunovace. Br. dok.
 2.40  Magický kruh Vánoc. Poutní 

barokní kostel ve Křtinách bude 
svědkem vánoční magické chvíle

5.50 Mickey: Co se ještě stalo o Vánocích. 
Am. anim. 7.00 Popelka. Am./br. film 8.45 
Chobotnice z II. patra. Čes. kom. 10.30 
Anděl na horách. Čes. kom. 12.10 Z pekla 
štěstí. Čes. film 14.20 Hledá se Nemo. Am. 
anim. 16.05 Oslava v Ledovém království. 
Am. anim. 16.10 Ledové království: Vánoce 
s Olafem. Am. anim. 16.40 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 17.05 Nebojsa. 
Čes./sl. film 18.40 Princezna se zlatou 
hvězdou. Čes. poh. 20.15 Tři bratři. Čes. film 
21.55 Pretty Woman. Am. kom. 
 0.05 Vesničko má středisková. Čes. film 
 1.45 Anděl na horách. Čes. kom. 

5.05 Teleshopping 5.35 Bláznivá dovolená 
v Evropě. Am. kom. 7.05 Medvídek Pú. Am. 
anim. 8.05 Mentalista IV (5, 6) 
 9.40 Rytíři ze Šanghaje. Am. akč. 
11.35 Královské Vánoce. Am. film 
13.10 Má mě rád, nemá mě rád. Am. kom. 
14.45 Starožitníkův krám. Ir. drama 
16.35 Vánoční prázdniny. Am. kom. 
18.15  Dračí srdce 3: Čarodějova kletba. 

Am. fantasy 
20.00 Králova přízeň. Br. drama 
22.15 Princ a pruďas. Am. kom. 
 0.05 Uprchlík. Am. akč. 
 2.25 Šéfové na zabití 2. Am. kom.

16.00 Rá Rá, hlasitý lvíček 16.10 Hádej, 
jak moc tě mám rád 16.20 Myška Maisy 
II 16.30 Tom a krajíc chleba s jahodovou 
marmeládou a medem 16.35 Esa z pralesa 
16.45 O krtkovi 16.55 Draci v hrnci 17.15 
Hudební perličky Pavla Šporcla 17.20 
Kouzelná školka 17.50 Dobrodružství 
Kocoura v botách II 18.10 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 Česká 
mše vánoční 19.35 Vánoční koledy 19.40 
Zpívejte s námi 19.45 Čtení do ouška 20.00 
Vánoční koncert z Valdštejnského paláce 
20.50 Cirque du Soleil 22.25 Česká mše 
vánoční 23.15 Sagrada Familia 

12.30 Vánoce s Hradišťanem 13.00 A zlehka 
zazvoní 14.05 František Filip – 90 let 15.05 
Hezký Štědrý večer 15.55 Slyšte je pilně 
a neomylně… 16.25 Vlastimil Brodský – 100 
let. Štědrý večer pana rady Vacátka 17.10 
Herecké Vánoce. J. Bohdalová V. Menšík, 
J. Werich a další 18.10 Štědrý večer nastal 
18.15 Hej, mistře – Česká mše vánoční 
19.00 František Filip – 90 let. Noc pastýřů 
20.55 Vůně jehličí. Vánoční vyprávění 
a písničky 21.50 Šestý den je sobota. 
Vánoční kaleidoskop písniček a vyprávění 
22.50 Felixír 
 0.00 Půlnoční bohoslužba

14.10 Mimořádné výkony 2020 14.25 České 
ligy a závody 2020 14.45 Martina Sáblíková 
2020 15.00 Lední hokej 2020 15.15 Ondřej 
Palát 2020 15.30 Zimní sporty 2020 16.00 
Ester Ledecká 2020 16.30 Míčové hry 2020 
16.45 Atletika 2020 17.00 Vodní sporty 
2020 17.15 Jiří Prskavec 2020 17.30 Fotbal 
2020 18.20 Jindřich Trpišovský 2020 18.30 
Cyklistika 2020 19.00 Tenis 2020 19.20 
Petra Kvitová 2020 19.40 Mimořádné 
výkony 2020 19.55 Tour de France 2020 
21.20 Horská kola: MS 2020 Rakousko 
22.15 Dakar 2020 23.10 Alpské lyžování: 
FIS Magazín SP 23.35 Sezona v sedle 

8.45 Na tónoch vďačnosti 9.30 Quo vadis 
10.00 Krátke správy 10.10 Viera do vrecka 
10.25 vKontexte 10.55 Doma je doma 
12.00 Anjel Pána 12.20 Ruženec (Radostný 
ruženec) 12.40 Ruženec / Slávnostný 
ruženec 13.10 Jozef a jeho bratia (P) 14.40 
Karol (P) 16.00 Bonifác a zázračný anjel (P) 
16.40 Zabudnuté poklady 16.50 Niečo viac 
(P) 18.00 Vianočný koncert skupiny Sokoly 
(P) 19.00 Vaticano 19.30 Chlieb z neba 
(P) 21.10 Katechéza (Vianoce) (P) 21.30 
Svätá omša v noci Narodenia Pána 22.30 
Sviatočný koncert skupiny Hradišťan & Jiří 
Pavlica (P) 23.50 Týždeň s... (farnosť Žehra)

9.10 Železnice ve Skalistých horách (1) 
10.20 Utajené příběhy českých dějin III (1) 
10.50 Nil: Pět tisíc let historie (4) 11.50 Psí 
trenéři (1, 2) 12.55 Poslední ráje (4) 14.00 
Neobjasněné případy NASA (5) 15.00 
Tajemství vesmíru III (12) 16.00 Cesty snů 
(1) 16.55 Anthony Bourdain: Neznámé 
končiny IX (4) 17.55 Tajemství lesního 
potoka. Něm. dok. 19.00 Lovec rybích obrů 
II (5). Kan. dok. 20.00 Počátky válečných 
vůdců. Fr. dok. 21.05 Letadlové lodě v boji 
(3) 22.15 Zvířecí stavby 23.25 Africké šelmy 
II (5) 0.25 UFO: Ztracené důkazy (6) 
 1.35 Neuvěřitelné příběhy (13, 14) 

 6.30  V ten vánoční čas aneb Permoník 
a betlémy na ostravském hradě

 7.20 Noemova pošta: Prosinec 2020
 9.00  Sedmihlásky (1. díl): 

Vánoce, Vánoce, skoro-li budete
 9.10 Hermie a vánoční dort
 9.50  Cirkus Noeland (26. díl)
 10.20 Noemova archa
 11.10 Jak se staví betlém?
 11.45 Přejeme si… [P]
 12.00 Angelus Domini
 12.10  P. Vojtěch Kodet – Adventní 

obnova: Jak prožít Vánoce
 12.50 Moudrost mnichů: Recept na muže
 13.05  Betlém ve 21. století: Když se 

tradice snoubí s technologiemi [P]
 13.20 Harfa Noemova: Z vánoční revue
 13.50 Vánoční posezení ve skanzenu [P]
 14.25 Jesličky svatého Františka
 15.40  Betlémy v pohraničí
 16.05 Poletuchy: na skok do Betléma
 16.55  Vánoční ozvěny: Rybova 

Česká mše vánoční v podání 
dětí ZUŠ Hodonín a Senica

 18.05 Sedmihlásky: Štědrý večer nastal
 18.15 Veselé Vánoce
 18.45 Poklady pod sněhem
 20.35 Přejeme si…
 20.50  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře (103. díl): 
Neseme vám tu novinu

 22.00  Vigilie ze slavnosti 
Narození Páně: Dolní Lutyně, 
kostel sv. Jana Křtitele [L]

 23.15 Evangelium podle Matouše
 0.20  Vánoční koncert ČFS Brno: 

Besední dům Brno
 1.30  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře (67. díl): 
Vánoční speciál se souborem 
SĽUK – Vinšujeme Vám…

 2.55  Grande Moravia Ladislava 
Pavluše: Tak jsou tady Vánoce

 4.30  Betlémské zpívání
Radka Žaluda

 5.00 Noční repríza dopoledních pořadů 

6.15 Psí život (26). Švábi 6.45 Ninjago VIII 
(8). Hrůza přichází 7.15 Meteor Monster 
Truck (34). Dvojčata. Am. anim. 7.55 Kozí 
příběh. Čes. anim. 9.45 Lízino štěstí (čb). 
Čes. film 12.05 Trollové. Am. anim. film 
13.50 Provdám svou ženu (čb). Čes. kom. 
15.40 Táta je doma 2. Am. kom. 17.45 Počasí 
17.50 HLAVNÍ ZPRÁVY 17.55 Sedmero 
krkavců. Čes. poh. 20.15 Sám doma. Am. 
kom. 22.25 Matky na tahu o Vánocích. Am. 
kom. 0.40 Moje tlustá řecká svatba. Am./
kan. kom. 
 2.40 Dávám tomu rok. Br. kom. 
 4.45 Jak se staví sen 

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Duchovní hudba 2.00 Dotýkání 
světla (R) 3.00 Hrajte, kapely! 
(R) 4.00 Písně 5.00 Duchovní 
hudba 5.57 Myšlenka na den (R 
11.57, 17.55) 6.05 Ranní chvály 
6.30 Evangelium: Lk 1,67-79 6.50 
Duchovní slovo 7.00 Radio Vatikán 
(R) 7.15 Písničky pro sváteční ráno 

 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00 Pohádka: O oslíkovi a O volkovi
 10.15 TWR: Nejen chlebem
 10.30 Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Pohádka: 

Kašpar, Melichar a Baltazar
 12.00 Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a střípek: 

Z díla P. J. Vejvanovského,
J. S. Bacha a A. Corelliho

 13.45 Dnešek v kalendáři
 14.00 Pohádka: Izák a jeho ovečky
 14.15 Písničky pro sváteční odpoledne 
 16.00  Četba evangelia 

narození: Lk 2,1-20
 16.05 Koledy a vánoční příběh
 16.30  Štědrovečerní lidová hudba: 

Moravské Vánoce 
v nahrávkách z roku 1981

 17.00 Dar tří králů
 18.00 Vánoce na starém bělidle
 18.15 Duchovní hudba
 19.00  Lukášovo pátrání 24/25: 

Kde najdu Ježíše?
 19.00 Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Koledy a vánoční příběh
 20.15 Radio Vatikán 
 20.30 Večerní chvály 
 20.45 Vánoční písně
 21.00  Půlnoční mše svatá 

(z kostela Narození 
Jana Křtitele v Rokytnici 
nad Rokytnou)

 22.00 Koledy a vánoční příběh
 23.00 Duchovní hudba
 23.50 Duchovní slovo
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19.15 Jak se vám líbí 20.05 Za úsvitu vstaneme  21.50 Marečku, podejte mi pero! 10.35 Premonstráti

 6.00 Tři veteráni. Poh.
 7.35  Elixír a Halíbela. 

Poh.
 8.30  Císař a tambor. 

Poh. 
 9.45 Duch nad zlato. Poh. 
 11.20 Princezna a písař. Poh. 
 12.45  Princezna ze mlejna. 

Čes. poh. 
 14.30  Třetí princ. 

Čes. film. poh. 
 16.00 Láska rohatá
 17.30  Jak vytrhnout velrybě 

stoličku. Kom. 
 18.55 Události za okamžik a počasí
 19.00 Události
 19.52 Branky, body, vteřiny
 20.05 Losování Sportky a Šance
 20.10  Hodinářův učeň. 

Film. poh. 
 21.50  Jiří Sovák 

– 100 let. Marečku, 
podejte mi pero! Čes. film 

 23.24 Výsledky losování Šťastných 10
 23.25 Láska nebeská. Br. film
 1.35  Banánové rybičky. 

Na téma 
„jak přežít Vánoce“ 

 2.00 Manéž Bolka Polívky
 3.05  Chalupa je hra. 

Po stopách betlémů 
 3.30  Bydlení je hra. 

Posezení u krbu 
i u televize

 3.50  Pod pokličkou. 
Vanilka a skořice 
přivábí vám Vánoce 

 4.15  Sváteční slovo 
pomocného brněnského 
biskupa Pavla Konzbula

 4.20  Ten vánoční čas. 
Lidové koledy z Valašska 
hraje Beskydská muzika

 4.55  Vůně jehličí. 
Vánoční vyprávění 
a písničky 

 6.00  Orient Express mezi 
mýtem a realitou 

 7.20 Ježíš Nazaretský (2/4). It./br. film 
 8.55  Krása z proutí. Zachování a rozvoj 

tradičních lidových řemesel je 
v rukou šikovných jednotlivců

 9.30  Vánoční bohoslužba 2020. 
Přímý přenos vánoční liturgie 
ze sboru Českobratrské 
církve evangelické v Praze 8 – 
Kobylisích. Bohoslužbě předsedá 
synodní senior Daniel Ženatý

 10.35  Premonstráti. 
Druhá největší řeholnická 
komunita u nás slaví 900 let

 11.20  Naše tradice:
Boží hod a svatý Štěpán

 11.45  Legenda o sv. Jiří. 
Účinkuje Chorea Bohemica

 11.55  Urbi et Orbi. 
Přímý přenos vánočního 
požehnání papeže Františka

 12.25 Vodníkova princezna. Poh. 
 13.00 Illes Medes
 13.35 Nebeská řeka. Rak. dok.
 14.30 Královna Viktorie. Br./am. film
 16.15  Fénix jménem Libušín. 

Ikonická stavba legendárního 
architekta Dušana Jurkoviče

 17.05 Ježíš Nazaretský (3/4). It./br. film 
 18.45 Večerníček. Maxipes Fík
 18.55 Folklorika: Goralské Vánoce
 19.25 Křehké Vánoce valašské
 19.50  Postřehy odjinud. Neznámá 

Francie očima Jana Šmída. 
Lyon v jiném světle

 20.00 Někdo to rád horké. Am. kom. 
 22.05 Něžné kuře. Fr. kom. 
 23.50  Faunovo velmi pozdní 

odpoledne. Kom. 
 1.25  Jane Goodallová – nová generace
 2.15 Historie.cs
 3.10 Ochránce
 3.35 Krvavá brána Moravy
 4.05  Móda – Extravagance – 

Manýry. Nejen o kloboucích 

5.55 Tlapková patrola (22) 6.20 Kačeří 
příběhy (52). Am. anim. 6.40 Zvonilka 
a velká záchranná výprava. Am. anim. 7.55 
Čarovné dědictví. Čes./něm. poh. 9.25 
Veselé Vánoce přejí chobotnice. Čes. kom. 
11.10 Princ Bajaja. Čes. film 12.40 Z pekla 
štěstí 2. Čes. poh. 14.35 Honza málem 
králem. Čes. film 16.15 Hledá se Dory. 
Am. anim. kom. 17.55 O statečném kováři. 
Čes. film 19.30 Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 20.20 Harry Potter a Relikvie 
smrti – část 1. Am./br. film 22.45 Šílený Max: 
Zběsilá cesta. Austr./am. film 0.50 Jízda 
švárů. Am. akč. 2.30 Skála. Am. akč. 

4.55 Teleshopping 5.25 Z lásky nebo pro 
peníze. Am. kom. 7.05 Lego Scooby-Doo: 
Strašidelný Hollywood. Am. anim. 8.20 Má 
mě rád, nemá mě rád. Am. kom. 9.55 Dračí 
srdce 3: Čarodějova kletba. Am. fantasy 
11.40 Vánoční prázdniny. Am. kom. 13.20 
Špioni jako my. Am. kom. 15.10 Pidilidi. Br./
am. film 16.35 Vesničko má středisková. 
Čes. film 18.15 Dračí srdce: Boj o trůn. Am. 
fantasy 20.00 Úžasňákovi. Am. anim. kom. 
22.10 Swordfish: Operace Hacker. Am. film 
 0.00 Wonder Woman. Am./čín./hong. film 
 2.15 Princ a pruďas. Am. kom. 
 3.50 Šéfové na zabití 2. Am. kom.

16.00 Rita a krokodýl 16.05 Rá Rá, hlasitý 
lvíček 16.15 Hádej, jak moc tě mám rád 
16.25 Myška Maisy II 16.30 Tom a krajíc 
chleba s jahodovou marmeládou a medem 
16.40 Esa z pralesa 16.50 O krtkovi 17.00 
Draci v hrnci 17.20 Kouzelná školka 17.50 
Dobrodružství Kocoura v botách II 18.10 
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 
18.50 Nová dobrodružství medvídka Pú 
(23/50) 19.15 Phineas a Ferb II (27/39) 
19.40 Vánoční koledy 19.45 Čtení do ouška 
20.00 Andrea Bocelli: Mé Vánoce 20.55 
A. Honegger: Král David 22.15 Oblomov 
0.30 Záhady mysli Agathy Christie. Br. dok. 

12.55 Kost v krku. Malá vánoční komedie 
13.30 Máme se rádi. Kom. 14.15 Řemen. 
Vánoční příběh  14.50  Ráno budeme 
moudřejší. O hledání vzájemného pochopení 
v čase Vánoc 16.00 Vánoční koncert Hany 
Zagorové. Recitál z pražské Lucerny 16.55 
Vánoce v Ypsilonce. Oslava svátků v bláznivé 
scénické koláži herců a přátel divadla 17.50 
Karel Gott 1986. Z vyprodané Sportovní 
haly v Praze 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 19.52 Branky, body, 
vteřiny 20.05 To neznáte Hadimršku. Čes. 
kom. 21.35 Vánoční koncert Hany a Petra 
Ulrychových

11.30 Snowboarding: FIS Magazín SP 
12.00 Panorama 12.35 Motorismus: Ve 
zpětném zrcátku 13.35 Sezona v sedle 14.35 
Estetické sporty: Chvíle okouzlení 15.35 Můj 
fotbal. Magazín 15.55 Olympijský magazín 
16.20 Snowboarding: FIS Magazín SP 16.50 
Alpské lyžování: SP Francie. Záznam sjezdu 
žen z francouzského Val-d‘Isere 18.15 
Alpské lyžování: SP Itálie. Záznam Super 
G mužů z italské Val Gardeny 20.00 Hokej: 
Slovensko – Švýcarsko 22.55 Lední hokej 
2020 23.10 Ondřej Palát 2020 23.30 Ve 
zpětném zrcátku 0.25 Sezona v sedle 
 1.20 Estetické sporty: Chvíle okouzlení 

8.45 Dobrodružstvá chrobáčikov 9.10 
Katolicizmus 10.10 Katechéza (Vianoce) 
10.30 Svätá omša z Bratislavy 12.00 Urbi 
et Orbi 12.30 Ruženec (Radostný ruženec) 
13.00 Legenda o troch stromoch 13.30 
Tvorivo (Vianočný špeciál) 14.00 Z javora 
(Vianočný špeciál) 14.30 Tradičné Vianoce 
Pastierov 16.00 Chlieb z neba 17.40 Nová 
kvalita života (Liturgický rok B) 18.00 Fara 
(1) Príchod (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.30 
Klbko a rodina 19.50 Sviatočný príhovor 
(P) 20.00 Svätá rodina (P) 21.20 Jasličková 
pobožnosť z Terchovej 22.55 Vaticano 
23.25 Quo vadis (Štedrák zo škôlky) 

8.30 Záhady světových válek III (1) 9.30 
Zapomenuté megastavby III (11) 10.30 
Záhady nacistických vražd (4) 11.30 Divoký 
Nový Zéland (4) 12.35 Divočina mezi 
Korejemi 13.50 Starodávné cesty II (4) 
14.50 Postavili bychom to dnes? (1) 15.55 
Veterinář z Yorkshiru VIII (8) 16.55 Poslední 
ráje (15) 17.55 Tatra kolem světa 2 (2) 19.00 
Kanada: Rok v divočině (4). Léto. Br. dok. 
20.00 Kapří monstra III (4). Španělsko. Br. 
dok. 21.10 Svět pod hladinou (7, 8) 22.15 
Tajemství zednářů 23.35 Neuvěřitelné 
příběhy (35) 0.10 Neuvěřitelné příběhy (36) 
 0.35 Franco a španělská diktatura (4)

 6.05  ARTBITR – Kulturní 
magazín (101. díl)

 6.20 Borotinské betlémy
 6.40 Bůh je s námi
 8.10  Ovečky v karanténě: 

Svátek Svaté rodiny [P]
 8.30 Sedmihlásky (80. díl)
 8.40 Františkovy jesličky
 10.00  Mše svatá ze slavnosti 

Narození Páně: Dolní Lutyně, 
kostel sv. Jana Křtitele [L]

 11.20 České a Moravské betlémy (2. díl)
 11.45 Přejeme si… [P]
 12.00 Požehnání Urbi et Orbi [L]
 12.40 Moudrost mnichů: Samostatnost
 12.55  Živý betlém: Dřevěné městečko 

Valašského muzea v přírodě, 
Rožnov pod Radhoštěm

 13.50 Poklady pod sněhem
 15.40  České Vánoce – Rakovnická 

hra Vánoční: Svatováclavský 
hudební festival 2018

 16.35  Cirkus Noeland (32. díl): Roberto, 
Kekulín a Betlémská hvězda

 17.00 Sedmihlásky
 17.05 Tajemství divokého lesa
 18.20  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře (103. díl): 
Neseme vám tu novinu. 
Vánoční skladby s Vojenským 
uměleckým souborem Ondráš

 19.25 Slovenské betlémy (1. díl)
 19.50 Přejeme si…
 20.05  Za úsvitu vstaneme [P]. O velkém 

přátelství dvou kluků, kteří 
hledají, kam se ztratil Padre Pio. 
Rodinný film, který získal ocenění

 21.55  Příběh Marie [P].
Hraný film o dívce, která
se naučila normálně žít, 
ač byla od narození hluchá a slepá

 23.35  Moudrost mnichů
 23.55 Jak potkávat svět (7. díl): se Střípky
 1.15  Vánoční koncert ostravské 

konzervatoře
 2.00 Noční repríza dopoledních pořadů 

6.05 Max Steel I (1). Cizinci. Am./kan. 
anim. 6.30 Ninjago VIII (9). Pravý potenciál 
6.55 Trollové. Am. anim. 8.45 Madla zpívá 
Evropě (čb). Čes. film 11.00 Sám doma. 
Am. kom. 13.10 Hotel Modrá hvězda (čb). 
Čes. kom. 15.10 Pyšná princezna (čb). Čes. 
film 16.50 Panna a netvor. Čes. poh. 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Sám 
doma 2: Ztracen v New Yorku. Am. kom. 
22.50 Dokonalý polibek. Kan. kom. 0.40 
Falešná kočička (čb). Čes. film 3.05 Žoldáci 
spravedlnosti. Am./jihoafr. akč. thriller 
 5.35 Pohoda u krbu 

 0.05  Maličkým (R) 1.00 Duchovní hudba 
2.00 Z archivu slovesných pořadů 
(R) 3.00 Z archivu hudebních 
pořadů (R) 5.00 Duchovní hudba 
5.57 Myšlenka na den (R 11.53, 
17.55) 6.30 Evangelium: Lk 2,1-14 
6.35 Ranní chvály 6.50 Duchovní 
slovo 7.00 Radio Vatikán (R) 

 7.15 Písničky pro sváteční ráno 
 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Vánoční písně
 8.30  Duchovní hudba: 

J. S. Bach: Kantáta Unser 
Mund sei voll Lachens

 9.00  Mše svatá ze slavnosti 
Narození Páně (z katedrály 
sv. Petra a Pavla v Brně)

 10.15 TWR: Uši k duši
 10.30 Vánoční lidová hudba
 11.00  Vánoční pohádka: Vyprávění 

o tom, jak Pom, Třeš, Ci a Cit 
a Jahů bydleli v jednom domečku

 11.57 Urbi et Orbi
 12.00 Polední modlitba
 12.30  Hudební siesta a poezie: Z díla

J. N. Hummela, W. A. Mozarta,
T. G. Albinoniho a G. F. Händela 

 13.45 Dnešek v kalendáři
 14.00 Vánoční pohádka: O kohoutovi
 14.30 Vánoční písně a příběh
 16.00 Vánoční liturgie a symboly
 16.55 Oktáva: Jubilant Bohuslav Korejs
 18.00 Mechanické betlémy
 18.25 Duchovní hudba
 19.00  Lukášovo pátrání 25/25: 

25. prosince – Boží hod 
vánoční – Narodil se Ježíš

 19.15  Jak se vám líbí: 
Vánoce – písničky z Betléma

 20.15 Příběh o zrození
 20.45 Radio Vatikán 
 21.05 Večerní chvály 
 21.30  Dotýkání světla
 22.00 Vánoční písně a příběh
 22.30 Živý růženec (radostný)
 23.50 Duchovní slovo



14.00 Pohádka: Vánoční vůně 16.20 Polární příběh 21.40 Na samotě u lesa 17.05 Ježíš Nazaretský

 6.00 Ježíš Nazaretský (3/4). It./br. film
 7.35  Na cestě po jižním Jordánsku. 

S Jiřím Bartoškou 
a Miroslavem Donutilem 

 8.00  Běžkotoulky. Janov nad Nisou 
a Albrechtice vJizerských horách

 8.15  Callasová, Kennedyová a Onassis – 
dvě královny a jeden král. Fr. dok. 

 9.45  Tajemství královského 
cestování (1/2). Br. dok. 

 10.30 Něžné kuře. Fr. kom. 
 12.15 Kde bydlí strašidla
 12.50 Grónsko – šepot ledu. Fr. dok. 
 13.45 Někdo to rád horké. Am. kom.
 15.45  Komedie není legrace 

– Jiří Menzel. Dok. 
 17.05 Ježíš Nazaretský (4/4). It./br. film 
 18.45 Večerníček. Maxipes Fík
 18.55  Krásy evropského pobřeží: 

Italský Jadran. Fr. dok. 
 19.05 Byla jednou jedna kráva. Fr. dok. 
 20.00 Prázdniny v Římě. Am. kom. 
 22.00 Ukradli torzo Jupitera. Fr. kom. 
 23.40  Hra o jablko...mezi mužem a ženou 

ve filmu režisérky Věry Chytilové
 1.15  Ježíšek, Santa Claus a Děda 

Mráz nadělují. Fr. cestopis
 2.55  Krásy evropského pobřeží: 

Ostrov barev. Fr. dok. 
 3.00  Tajemství věstonických Venuší. 

Archeologická kauza, která 
nebyla nikdy objasněna 

 3.55  Oživlé dřevo. 
O řezbářích a betlémech 

 4.15  Vánoce, vánoce, skoro-li budete. 
Vánoční tradice a kolední 
obchůzka na Horňácku 

 4.35  Moravské Vánoce. 
Hudebně-naučný pořad 
odkrývající krásu tradičních 
Vánoc na Moravě

 5.00  Uchem jehly. Vánoční setkání 
Zbigniewa Czendlika se 
zpěvačkou Hanou Ulrychovou

 5.30  Habsburkové: 
Smrt vznešených cílů

6.15  Zvonilka: Tajemství křídel. Am. 
anim. 7.30 Pohádka o dešťové víle. Něm. 
poh. 8.40 Princezna ze mlejna (1). Poh. 
9.40 O statečném kováři. Čes. film 11.10 
Nejkrásnější hádanka. Čes. poh. 13.00 
Vánoční poselství prezidenta republiky 
Mi loše  Zemana 13.20  O medvědu 
Ondřejovi. Čes. film 14.15 Pretty Woman. 
Am. kom. 16.25 O princezně Jasněnce 
a létajícím ševci. Čes. poh. 17.55 Císařův 
pekař. Čes. film 19.30 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Čertova 
nevěsta. Čes. film 22.10 Bourneův odkaz. 
Am. akč. 0.30 Poldův švagr. Am. film

5.30 Teleshopping 6.00 Mickey: Co se 
ještě stalo o Vánocích. Am. anim. 7.05 
Starožitníkův krám. Ir. drama 8.50 Pidilidi. 
Br./am. film 10.20 Dračí srdce: Boj o trůn. 
Am. fantasy 12.00 Honza málem králem. 
Čes. film 13.40 Úžasňákovi. Am. anim. kom. 
15.35 Aljaška. Am. film 17.30 Harry Potter 
a Relikvie smrti – část 1. Am./br. film 
20.00  Alenka v říši divů: 

Za zrcadlem. Am. film 
22.05 Doom. Am./čes. film 
 0.00 Skála. Am. akč. 
 2.20  Swordfish: 

Operace Hacker. Am. film

13.25 Selma zachraňuje Vánoce (11, 12/24) 
13.50 Santův učeň 15.10 Q Pootle 5: 
Šťastné a vesmírné! 15.40 Nadia: Tajemství 
Modré vody 16.05 Super třída II 16.35 
Dobrodružství Kocoura v botách II 17.20 
Ovečka Shaun 17.25 Alfa a Omega: Vánoční 
dobrodružství 18.10 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 Nová 
dobrodružství medvídka Pú (24/50) 19.15 
Phineas a Ferb II (28/39) 19.40 Kiwi a Strit 
19.45 Zpívejte s námi 19.50 Bob a Bobek 
na cestách 20.00 G. Verdi: Nabucco 22.20 
Bůh vám dopřeje 23.50 Petr Bende: Vánoční 
Symfonie Tour 2019

12.00 Domácí štěstí 12.30 Vánoce s Mladou 
muzikou. Hraje a zpívá dětský soubor ze 
Šardic 13.00 Táta k příštím Vánocům 14.15 
Než se zvedne opona 14.50 O Vánocích 
už nechci slyšet ani slovo. TV kom. 16.05 
Vánoční Růženka 16.40 Na Vánoce dlouhý 
noce, Nedočkavý koledník; Koleda, koleda 
Štěpáne 16.45 Vánoční stromek Yvetty 
Simonové 17.25 Vánoční setkání 18.05 
Múzy v muzeu. Vánoční vyprávění mistrů 
pera, štětce, dláta a melodie 18.55 Události 
za okamžik a počasí 19.00 Události 19.52 
Branky, body, vteřiny 20.05 Přednosta 
stanice 21.35 Vánoce s Jožkou Černým

10.40  Na skialpech přes hory  10.55 
Freestyle lyžování: FIS magazín SP 11.25 
Extrémní sport: Dolomitenmann 2020 11.45 
Mimořádné výkony 2020 12.00 Panorama 
12.35 Hokej: Slovensko – Švýcarsko 14.35 
Motorismus: WRC 2020 15.50 ME rally 2020 
16.25 Alpské lyžování: SP Francie. Záznam 
sjezdu žen z francouzského Val-d‘Isere 
18.00 Alpské lyžování: SP Itálie. Záznam 
sjezdu mužů z italské Val Gardeny 19.25 
Hokej: Buly 20.00 Hokej: Česko – Švédsko 
22.55 Sport roku 2020 0.25 Branky, body, 
vteřiny 0.45 Na skialpech přes hory 
 1.00 Freestyle lyžování: FIS magazín SP

7.30 Klbko – Svätá omša (10) 7.45 Kráľovstvo 
bez hraníc 8.15 Tvorivo 8.45 Benedikt XVI. 
– emeritný pápež 9.40 Sviatočný príhovor 
10.00 Svätá omša z Trnavy 11.15 Slovo 
v obraze 12.00 Anjel Pána 12.30 Ruženec 
/ Bolestný ruženec 13.00 Princ Egyptský 
14.25 Vianočný koncert DH Križovianka 
15.40 Koledovanie Dobrej noviny 16.00 
Svätá rodina 17.30 LUXáreň (P) 18.00 Fara 
(2) Veľké upratovanie (P) 18.30 Svätá omša 
19.20 Tvorivo (Vianočný špeciál) 20.00 
Príbeh Márie (P) 21.40 Melódie Vianoc – 
Záznam vianočného koncertu 
23.15 Guru alebo Ježiš (P) 

6.05 Obyvatelé arabských moří (5) 7.10 
Hon na Hitlera III (4) 8.05 Podivuhodná 
věda (21) 9.05 Hitlerova kronika (11) 10.10 
Hitler versus Churchill (2/2) 11.20 Kouzlo 
finské divočiny (1, 2) 12.30 Africké šelmy (1) 
13.35 Mimo kontrolu (7) 14.50 Sousedské 
noční můry IV (7) 15.50 Divoké hrady 
(4) 16.55 Do divočiny: Arktida (2) 17.55 
Majestátní vlaky III (4) 19.00 Norské domy 
snů III (2) 20.00 Bláznivý svět veverek. Fin./
něm. dok. 21.05 Karpatští predátoři (2). Br. 
dok. 22.05 Dynastie: Rodiny, které změnily 
svět (4) 23.20 Hitlerův kruh zla (4) 
 0.25 Silicon Valley: Skrytý příběh (2)

 6.05  Betlém ve Španělské 
kapli v Novém Jičíně 

 6.15 Vánoční podarúnok
 6.40 Veselé Vánoce. Vánoční příběh 
 7.10  Barberbieni. Dobrodružný 

anim. film o Pavlínce, dceři nově 
jmenovaného kapitána Švýcarské 
gardy ve Vatikánu, a třech včelkách 
z kamenného erbu slavného rodu

 8.10 Za úsvitu vstaneme
 10.00  Mše svatá ze svátku 

sv. Štěpána: kostel sv. Marka, 
Ostrava-Heřmanice [L]

 11.15  Betlém ve 21. století: 
Když se tradice snoubí 
s technologiemi. 
Dok. o atypické výrobě dřevěného 
betlému na čtyřosém CNC stroji

 11.25  Moudrost mnichů: 
Recept na nudu

 11.45 Přejeme si… [P]
 12.00 Polední modlitba [L]
 12.20  Vánoční revue 

k 60. výročí založení JKGO
 13.40 Příběh Marie
 15.15  Koncert Václava Hudečka. 

Vánoční koncert s komorním 
orchestrem Barocco 
Sempre Giovanne

 16.20 Polární příběh [P]
 18.05  Františkovy jesličky: 

Schola brněnské mládeže. 
Koledy 

 19.25 Sedmihlásky
 19.30 V souvislostech [P]
 19.50 Přejeme si…
 20.05  Povolání [P]. 

Polský film o cestě Karola 
Wojtyly ke kněžství

 21.25  Moudrost mnichů: 
Recept na stres

 21.45 O bozích a lidech
 23.50  Letem jazzem (6. díl): 

Na téma „jazzové Vánoce“
 1.00  Noční repríza 

dopoledních pořadů

6.10 Max Steel I (2). Oběti 6.35 Ninjago 
VIII (10). Velký problém, malé Ninjago 
6.55 Velké putování Bolka a Lolka (3). 
Smolná loď. Pol. anim. 7.25 Sám doma 2: 
Ztracen v New Yorku. Am. kom. 9.55 Pyšná 
princezna (čb). Čes. film 11.35 Prstýnek 
(čb). Čes. kom. 13.30 Vánoční poselství 
prezidenta republiky Miloše Zemana 13.50 
Sedmero krkavců. Čes. poh. 16.00 Muž se 
železnou maskou. Am. film 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 
Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 S čerty 
nejsou žerty. Čes. poh. 22.25 Jeníček 
a Mařenka: Lovci čarodějnic. Am. fantasy

 0.05  Noční bdění 1.00 Duchovní hudba 
2.00 Oktáva (R) 3.00 Z archivu 
hudebních pořadů (R)  5.00 
Duchovní hudba 5.57 Myšlenka 
na den (R 11.57, 17.55) 6.30 
Evangelium: Mt 10,17-22 6.50 
Duchovní slovo 7.00 Radio Vatikán 
(R) 7.15 Vánoční písně 7.45 Třikrát 
z Proglasu 8.05 Vánoční písně 

 8.30 Duchovní hudba
 9.00  Mše svatá ze svátku 

sv. Štěpána (z kostela
sv. Bartoloměje v Pardubicích)

 10.00  Duchovní hudba: 
Z díla C. Balbastra 
a J. F. N. Segera 

 10.30 Vánoční lidová hudba
 11.00 Svatoštěpánské Proglaso
 12.00 Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

Z díla J. D. Zelenky, 
J. S. Bacha a G. P. Telemanna

 13.45 Dnešek v kalendáři
 14.00  Pohádka: 

Vánoční vůně
 14.30 Vánoční písně a příběh 
 15.15  Jak se vám líbí: 

Vánoce – písničky z Betléma (R)
 16.00  Jesličky betlémské, 

hromniční i pašijové
 16.15 Hudební listování
 16.55 Duchovní hudba
 18.00 Sběratelství jako vášeň
 18.30 Folklorní sedmička
 19.00 Kubula a Kuba Kubikula 1/12
 19.15 Slyšte, lidé! Vánoční vydání
 20.15  V první linii – 

s Tomášem Zdechovským
 20.45 Radio Vatikán 
 21.05 Večerní chvály
 21.30  Dotýkání světla: 

Modleme se 6/6: Se Štěpánem
 22.00  Vánoční písně a příběh
 22.30  Modlitba živého 

radostného růžence
 23.50 Duchovní slovo

 6.00 Šíleně smutná princezna. Hud. poh.
 7.25 Tajemství mořské panny. Ván. poh. 
 8.10  Jiří Sovák – 100 let. 

Dařbuján a Pandrhola. 
Film. poh.

 9.30 RumplCimprCampr. Poh. 
 11.05  Princezna ze mlejna 2. 

Čes. poh. 
 13.00  Vánoční poselství 

prezidenta republiky 
Miloše Zemana

 13.15 Princové jsou na draka. Poh. 
 14.15 Dešťová víla. Snímek ČT
 15.50 Tři oříšky pro Popelku. Poh. 
 17.20  Jak dostat tatínka 

do polepšovny. Kom.
 18.55 Události za okamžik a počasí
 19.00 Události
 19.52 Branky, body, vteřiny
 20.05 O léčivé vodě. Čes. poh. 
 21.40  Na samotě u lesa. 

Kom. 
 23.14  Výsledky losování 

Šťastných 10 a Euromiliony
 23.15  Nezapomenutelné scénky. 

Václav Postránecký uvádí 
deset nejoblíbenějších 
zábavných scének 

 0.10  Vlastimil Brodský – 100 let.
Štědrý večer pana rady 
Vacátka. Vánoční příběh

 0.50  Banánové rybičky. Hosté Helena 
Štáchová a Pavel Zedníček 

 1.25  Manéž Bolka Polívky. Oblíbená 
show s hvězdnými hosty 

 2.35 Chalupa je hra
 3.00  Po stopách hvězd. 

Obrazový životopis slavných – 
tentokrát Libuše Šafránkové 

 3.30  Fleret. Vánoční album 
známé skupiny 

 4.05  Vánoce s Hutkou. České 
a moravské lidové koledy v osobité 
interpretaci známého písničkáře

 4.30 Herecké Vánoce
 5.30 Herbář
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Televize / Rozhlas KT
27. prosince 2020 — 2. ledna 2021 TIPY A PROGRAMY

NEDĚLE 27. 12. 
12.40 Sedmero krkavců. 
Pohádka B. Němcové 
o odvaze a statečnosti 

NEDĚLE 27. 12. 
12.35 Postřehy odjinud.
Řím očima Jana Šmída. 
Kavárna, nebo galerie?
12.45 Prázdniny v Římě
14.40 Jordánsko – země, 
kudy kráčely dějiny. 
Obrazová pouť úžasnou 
biblickou zemí Blízkého 
východu. Fr. dok.

NEDĚLE 27. 12. 
8.30 Jak to vidí... 
P. Bonaventura Štivar, 
sekretář provincie kapucínů 
na Loretě a autor knih. 
Sváteční setkání sestry
Angeliky 
13.04 Pohádka. Šárka Kos-
ková: Pastýřská koleda 
15.20 O češtině od A do Z. 
Praktická škola naší mateř-
štiny s humorem a nadhle-
dem
17.04 Meteor. 
Populárně-vědecký magazín 
18.30 Dokuseriál. 
Třeba jednou (1/1)
22.00 Četba na pokračová-
ní. Agatha Christie: Nedo-
končený portrét (14/14)

NEDĚLE 27. 12. 
8.00 Spirituála. 
Duchovní Evropa. 
Svatý Jan na Patmu a v oleji
8.30 Spirituála. 
Ke kořenům. Andělé
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. 
Latinská vánoční hudba 
Adama Michny z Otradovic 
a jeho současníků 
12.00 Polední zvony
12.20 Polední koncert. 
Varhany na MHF Leoše 
Janáčka 2020: Louis Vierne, 
G. F. Händel, J. S. Bach,
Igor Stravinskij 
13.30 Povídka

NEDĚLE 27. 12. 
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století

SILVESTR S TELEVIZÍ NOE
Na čtvrtek 31. 12. pro vás televize Noe připravila pestrou progra-
movou nabídku. 10.05 Zlaté opojení – v době zlaté horečky se tu-
lák Charlie Chaplin vydává na Aljašku, na cestu za zbohatnutím.
13.50 Maktub – španělský rodinný film. Zaneprázdněný muž, 
otec rodiny, se setká se smrtelně nemocným chlapcem a jejich 
přátelství mu promění život.
15.55 Chaplin na kolečkových bruslích – pracuje jako číšník a na-
vštěvuje dráhu pro bruslaře na kolečkových bruslích, čímž vzniká řa-
da komických situací, které vrcholí na jedné velké bruslařské party.
17.00 První nešpory ze slavnosti Matky Boží Panny Marie z bazi-
liky sv. Petra v Římě.
20.05 Silvestr v karanténě – zveme ke sledování hudební revue 
se zpěvákem Petrem Sovičem a jeho Golden Big Band Prague. 
Nalaďte se na příchod nového kalendářního roku. Těšit se mů-
žete na zajímavé hosty, pestrý hudební koktejl těch nejlepších 
domácích melodií a také na humorné scénky moderátorské dvo-
jice Petr Sovič – Pavel Helan. Užijte si večer ve společnosti tele-
vize Noe, která chce být i poslední den v letošním roce poslem 
dobrých zpráv.
22.00 Přejeme si... Silvestrovský speciál.
00.00 Mše svatá z baziliky Nanebevzetí Panny Marie
na Sv. Hostýně. TEREZIE HECZKO

DOPOLEDNE S PROGLASEM
Čas na sklonku prosince bývá pro mnohé z nás časem bilančním. 
Proto přineseme rozhovory s osobnostmi, které svým způsobem 
výrazně zasáhly do celospolečenského dění. V pondělí 28. 12. 
od 9.00 nabídneme rozhovor s respektovaným historikem, ba-
datelem a vědcem Petrem Čornejem, letošním držitelem něko-
lika prestižních literárních cen za monumentální biografii Jana 
Žižky. V úterý 29. 12. od 9.00 přineseme rozhovor s Prof. Tomá-
šem Halíkem. Jeden z nejznámějších českých teologů vydal letos 
knihu Čas prázdných kostelů, kde reflektuje své podivuhodné 
Velikonoce a nabízí svůj úhel pohledu na období, v němž se křes-
ťané tak nečekaně ocitli. Naše pozvání k rozhovoru přijala také 
ekonomka, vysokoškolská pedagožka a rektorka Mendelovy uni-
verzity Danuše Nerudová, s níž budeme hovořit o potřebě soli-
darity a dopadech koronavirové krize na nás všechny. Nenechte 
si ujít ve středu 30. 12. od 9.00. Silvestrovské vydání bude pat-
řit hudebníkovi Pavlu Helanovi, který nejen na Proglasu odehrál 
svůj živě přenášený benefiční koncert, ale vídat jste ho pravidel-
ně mohli také na obrazovkách ČT, kde doprovázel přímé přenosy 
svátečních bohoslužeb.

 SABINA HAUSEROVÁ

VELKÝ PŘÍBĚH O LÁSCE
Hudebně dramatické vystou-
pení vypráví o narození Ježí-
še Krista. Pěvecký sbor Ireny 
Szurmanové se sólisty vystou-
pí za doprovodu komorního 
orchestru složeného z členů 
Janáčkovy filharmonie Ostrava 
a absolventů Janáčkovy kon-
zervatoře Ostrava. Mluvené 
slovo přednesou herci Miro-
slav Etzler a Eva Kodešová. 
Sledujte v pátek 1. 1. ve 20.05.

LÉTO S LIŠKOU
Příběh o přátelství dívky Ber-
tille s liškou. Bertille trvá dlou-
ho, než se jí podaří lišku ocho-
čit. Postupně si na ni ale liš-
ka zvyká a projevuje jí čím dál 
větší důvěru. Bertille je šťast-
ná, když si s ní a s jejími lišča-
ty může hrát. Pak se ale začí-
ná na lišku zlobit, protože ji 
neposlouchá. Jak příběh po-
kračuje, se dozvíte 27. 12. 
20.05. 

KID 
Melodramatický příběh o tulá-
kovi, který se ujme nalezeného 
dítěte a zahrne je otcovskou 
péčí, je jedním z nejslavnějších 
filmů Charlieho Chaplina. Na 
počátku dvacátých let, kdy byl 
uveden do kin, znamenal ná-
padný obrat ve vývoji Chapli-
novy tvorby. Od všech před-
cházejících krátkých grotesek 
se lišil námětem a stylem. Dí-
vejte se v neděli 27. 12. 18.15.

OKTÁVA
V pátek 1. 1. od 16.55 již poje-
denácté nabídne Proglas seriál 
Malé dějiny hudby. Předchozí 
části sledovaly české skladate-
le ve světě i doma. Tentokrát se 
do období klasicismu vydáme 
znovu. Představíme si české 
kantory, jejichž díla se docho-
vala většinou jen v místě jejich 
působení – na některém z ků-
rů. Zaměříme se na tvůrce čes-
kých a moravských pastorel.

NA DŘEŇ
Každý by rád věděl, jak zaru-
čit šťastné a láskyplné manžel-
ství. Manželé Kadaňkovi spolu 
vychovali pět dětí, zažili šťast-
né i těžké chvíle, a i když jas-
ný recept na spokojený vztah 
nemají, o lásce toho ví mnoho. 
Nadějeplné povídání na silves-
trovský večer připravuje Alžbě-
ta Havlová. Nenechte si ujít ve 
čtvrtek 31. 12. od 18.00 nebo 
v sobotu 2. 1. od 16.55.

FOLKLORNÍ OKÉNKO
Koledování či koleda je ve slo-
vanské lidové kultuře obřad-
ní pochůzka doprovázená zpě-
vem písní. Ještě před 150 lety 
se na českých a moravských 
vesnicích koledovalo s takovou 
intenzitou, že se s obchůzkami 
začalo na Štědrý den a konči-
lo se až na Tři krále. Nejvíce se 
koledovalo na svátek sv. Štěpá-
na a na Tři krále. Více se dozví-
te ve středu 30. 12. od 16.55.

Šťastný nový rok 2021! Svatosilvestrovský večer začíná
na Proglasu ve čtvrtek 31. prosince od 22.30. 

Užijte si silvestra ve společnosti televize Noe, která chce být 
i poslední den v letošním roce poslem dobrých zpráv.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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19.15 Galahitparáda 20.05 Léto s liškou 20.10 Anděl Páně 2 

8.25 Klbko – Svätá omša (P) 8.45 GU100 
(P) 9.05 LUXáreň 9.35 Nová kvalita života 
(Liturgický rok B) 9.40 Boh k tebe hovorí 
10.00 Svätá liturgia z Michaloviec (P) 12.00 
Anjel Pána (P) 12.20 Týždeň s... (farnosť 
Žehra) 13.00 Koledovanie Dobrej noviny 
13.30 Terchovské Vianoce (P) 14.30 
Pražské Jezuliatko (P) 15.30 Z javora 
(Vianočný špeciál) 16.05 Príbeh Márie 
17.45 Zabudnuté poklady 18.00 Fara (3) 
Rómeo a Júlia (P) 18.30 Svätá omša (P) 
20.00 Modlitba za odvrátenie epidémie (P) 
20.45 Sv. Brigita Švédska (P) 
21.45 Medzi nebom a zemou (P)

6.00 Hokej: Česko – Švédsko 8.00 Panorama 
8.35  Běžkotoulky.  Janov nad Nisou 
a Albrechtice v Jizerských horách 8.50 
Svět motorů 10.05 Biatlon: SP Rakousko 
12.05 Panorama. Aktuální povětrnostní 
zpravodajství 12.35 Archiv D: Zasloužilý 
stadion 13.10 Na skialpech přes hory 13.30 
Cyklokros: SP Belgie 16.35 Alpské lyžování: 
SP Francie 17.40 Alpské lyžování: SP Itálie 
19.35 Olympijský magazín. Týdenní přehled 
novinek nejen z olympijského světa 20.00 
Hokej: Finsko – Švýcarsko. Přímý přenos 
22.55 Cyklokros: SP Belgie 
 1.50 Branky, body, vteřiny 

6.20 Prostě zvířata (4) 7.35 Neobjasněná 
akta Egypta (7) 8.40 Utajené příběhy 
českých dějin (6) 9.05 UFO: Ztracené 
důkazy (6) 10.15 Neuvěřitelné příběhy (13, 
14) 11.20 Tajemství lesního potoka 12.25 
Lovec rybích obrů II (5) 13.25 Počátky 
válečných vůdců 14.30 Letadlové lodě 
v boji (3) 15.45 Zvířecí stavby 16.50 Africké 
šelmy II (5) 17.55 Na střechách měst I (1). 
Fr. dok. 19.00 Anthony Bourdain: Neznámé 
končiny VIII (2). Nashville 20.00 Skrytá tvář 
superhrdinů (3) 21.05 Ocelová srdce V (3) 
22.05 Jak fungují stroje (4) 23.05 Obří lodě 
(4) 0.05 Apollo: Neznámí hrdinové (2/2)

 6.00 Zajímavosti z regionů
 6.25 Kristian. Kom. 
 8.00  O kominickém učni 

a dceři cukráře. Poh. 
 9.05  František Filip – 90 let. 

Úsměvy Františka Filipa
 9.45 Kalendárium
 10.00  Toulavá kamera. 

Mozaika z regionů
 10.30  Objektiv. 

Magazín zahraničních 
zajímavostí

 11.00  Byl jednou jeden král... 
Čes. poh.

 12.40 Sedmero krkavců. Poh. 
 14.05 Prázdniny pro psa. Kom. 
 15.25  Jiří Sovák – 100 let. 

Zabil jsem Einsteina, 
pánové. Čes. sci-fi kom. 

 17.00  Láska na vlásku. 
Čes./sl. poh.

 18.55  Události za okamžik 
a počasí

 19.00 Události
 19.52 Branky, body, vteřiny
 20.05 Losování Sportky a Šance
 20.10  Anděl Páně 2. 

Film. poh. 
 21.45  Adéla ještě nevečeřela. 

Kom. 
 23.29 Výsledky losování Šťastných 10
 23.30  Televarieté. Silvestrovské vydání 

legendárního revuálního pořadu 
 0.30 Manéž Bolka Polívky
 1.40  Banánové rybičky. 

Na téma „jak si užít hlad“
 2.15  Žiješ jenom 2x. 

Ať se práší za kočárem...
 2.40 Sváteční slovo Petra Vrbackého
 2.45 Zahrada je hra
 3.10 Chalupa je hra
 3.35 Pod pokličkou
 3.55 Bon Appétit!
 4.25 Strejda Čtvrtek. Čes. poh. 
 5.15 Etiketa. Telefonování
 5.30 Zajímavosti z regionů

 6.00 Ježíš Nazaretský (4/4). It./br. film 
 7.35  Československý filmový 

týdeník 1970 (1336/2379)
 7.50  Hledání ztraceného času: 

O tom, v čem je pravda
 8.10  Hrabě Monte Christo 

(1/4). Fr. minisérie 
 9.50  Habsburkové: Soumrak 

bohů. Marné snahy zastavit 
povodeň revolucí 

 10.20  Na Měsíc a zpět za 8 dnů.
Dok. BBC

 11.50  Záhady mysli Agathy 
Christie. Br. dok.

 12.35  Postřehy odjinud. Řím očima Jana 
Šmída. Kavárna, nebo galerie?

 12.45 Prázdniny v Římě. Am. kom. 
 14.40  Jordánsko – země, kudy kráčely 

dějiny. Obrazová pouť biblickou 
zemí Blízkého východu. Fr. dok.

 15.35 Velký Gatsby. Am. film 
 17.55 Továrna na čokoládu (2/2). Br. dok. 
 18.45 Večerníček. Maxipes Fík
 18.55  Expedice Grand Canyon. Vodácké 

dobrodružství na řece Colorado
 19.20 Zajímavosti z regionů
 19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00 Nebožtíci přejí lásce. Am. kom. 
 22.25 Prachy v prachu. Fr. kom. 
 23.50  Marilyn – Aukce jednoho 

života. Br. dok.
 0.40  Ve jménu vlasti VIII (11/12). 

Učitelka angličtiny 
 1.30  Evropa dnes. Těstoviny – 

jednoduché a všestranné
 1.55  Premonstráti
 2.40  Dominik Duka. Portrét 

pražského arcibiskupa
 3.00  Uchem jehly. Setkání 

Z. Czendlika s redaktorkou 
a členkou Terezínské iniciativy 
Doris Grozdanovičovou

 3.25 Co jsme my, budete i vy! Dok. 
 3.55  Škola folklorních tradic. 

Čtyřsemestrální kurz pro 
zájemce o tradiční kulturu

6.15 Max Steel I (3). Stíny 6.40 Ninjago 
IX (1). Prvorozená. Dán. anim. 7.10 Velké 
putování Bolka a Lolka (5). Opičí král 7.35 
Meteor Monster Truck (37). Píchavice. 
Am. anim. 8.20 Sám doma 3. Am. kom. 
10.25 Dokonalý polibek. Kan. kom. 12.15 
Švadlenka (čb). Čes. kom. 14.10 Dunston: 
Sám v hotelu. Am. kom. 15.55 Zorro: 
Tajemná tvář. Am. film 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 
19.55 SHOWTIME 20.15 Jak se budí 
princezny. Čes. poh. 22.15 Jméno růže 0.55 
Zítra vstanu a opařím se čajem. Čes. sci-fi 
kom. 2.55 Jedlíci aneb Sto kilo lásky

12.00 Domácí štěstí. Tentokrát o zvonech 
12.30 Jiří Sovák – 100 let. Sólo pro... Hud. 
záb. pořad 13.00 Kde bydlely princezny. 
Krakovec 13.20 Přednosta stanice 14.50 Jiří 
Sovák – 100 let. Klavír. Povídka z oblíbeného 
cyklu Bakaláři 1973 15.05 Trocha šafránu 
z televizního archivu 16.20 Věšák 17.00 
Recepty doktora Kudrny. Kom.  18.05 
František Filip – 90 let. F. L. Věk (11/13) 
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 
Události 19.52 Branky, body, vteřiny 
20.05  František Filip – 90 let. 

Podnájemníci. Kom. 
21.20 Jednou v roce na Vánoce

14.45 Dokonalé Vánoce 15.10 Super třída II 
15.35 Věda je zábava III 16.00 Dobrodružství 
Kocoura v botách II 17.10 Ovečka Shaun 
17.15 Vánoční čas Myšáka a Krtka 17.45 
Narozené dítě 18.10 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Nová 
dobrodružství medvídka Pú (25/50) 19.15 
Phineas a Ferb II (29/39) 19.40 Kiwi a Strit 
19.45 Zpívejte s námi 19.50 Bob a Bobek 
na cestách 20.00 Události v kultuře 20.15 
Ludwig van Beethoven – 250 let. Ludwig van 
Beethoven. Něm./čes. drama 22.15 Harold 
Lloyd. Něm. dok. 23.10 Cirque du Soleil 
0.45 John Williams ve Vídni 

4.40 Teleshopping 5.10 Lego Scooby-Doo: 
Strašidelný Hollywood. Am. anim. 6.30 
Špioni jako my. Am. kom. 8.15 Aljaška. Am. 
film 10.10 Teleshopping 10.40 Úžasňákovi. 
Am. anim. kom. 12.35 Anděl na horách. Čes. 
kom. 14.15 Alenka v říši divů: Za zrcadlem. 
Am. film 
16.05  Bláznivá dovolená 

v Las Vegas. Am. kom. 
17.50 Pretty Woman. Am. kom. 
20.00 Interstellar. Am. sci-fi film 
23.05 Noční zvířata. Am. psych. thriller 
 1.10 Bourneův odkaz. Am. akč. 
 3.25 Doom. Am./čes. film 

5.55 Kačeří příběhy (54). Am. anim. 6.15 
Zvonilka a piráti. Am. anim. 7.30 Jak se Franta 
naučil bát. Čes. kom. 8.10 Princezna ze 
mlejna (2). Poh. 9.10 Chobotnice z II. patra. 
Čes. kom. 11.00 Přítelkyně pana ministra. 
Čes. kom. 12.45 Šťastný nový rok. Čes./
sl. film 14.30 Princezna se zlatou hvězdou. 
Čes. poh. 16.00 Ledové království. Anim. 
muz. 17.40 Oslava v Ledovém království. 
Am. anim. 17.50 Ledové království: Vánoce 
s Olafem. Am. anim. 18.10 Pekařův císař. 
Čes. film 19.30 Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 20.20 S tebou mě baví svět. 
Čes. film 21.55 Zelená míle. Am. film 

 6.05 Řeckokatolický magazín
 6.25 Slovenské betlémy (1. díl)
 6.50  Ovečky v karanténě: 

Svátek Svaté rodiny
 7.10  Ježíš pro děti. V prvním 

století si parta dětí povídá, 
co viděli a slyšeli o Ježíši

 8.15  Sedmihlásky (3. díl)
 8.20 Povolání
 9.40 Moudrost mnichů
 10.00  Mše svatá ze svátku Svaté rodiny: 

kostel sv. Jana a Pavla, Místek [L]
 11.20  Betlémy v pohraničí: 

Hledání Proboštovy a Wittigovy 
inspirace. Dok. Studia 107 
o mechanických betlémech

 11.45 Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba 

Sv. otce Františka [L]
 12.20  Muzikanti, hrajte
 13.15  O bozích a lidech. Cenami 

ověnčený hraný fr. film podle 
skutečných událostí o osudu 
komunity trapistických mnichů 
v alžírském Tibhirine

 15.20 Jako hořčičné zrnko (2. díl)
 16.15 Sedmihlásky
 16.20 Odvaha otce Karola
 17.35  Cirkus Noeland: 

Roberto, Kekulín a dvojník
 18.05 Hermie – Vánoční koleda
 18.15  Kid [P]. 

Melodramatický příběh o tulákovi 
a nalezeném dítěti. Jeden 
z nejslavnějších filmů Ch. Chaplina

 19.30  Moudrost mnichů
 19.50 Přejeme si…
 20.05  Léto s liškou [P]. Pravdivý příběh 

o přátelství holčičky a lišky
 21.45 Bella
 23.15  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře (103. díl): 
Neseme vám tu novinu

 0.20 Polední modlitba Sv. otce Františka
 0.35 Má vlast Praha-Žofín
 1.40 Noční repríza dopoledních pořadů

 0.05   Galahitparáda 1.05 Komorní hudba 
2.00 Vánoce s vůni dřeva (R) 3.00 
Z archivu hudebních pořadů 5.00 
Varhanní hudba 5.30 Písně 5.57 
Myšlenka na den (R 11.57, 17.55) 
6.05 Čteme z křesť. periodik 6.30 
Evangelium: Lk 2,22-40 6.35 Ranní 
chvály 6.50 Duchovní slovo 

 7.00 Radio Vatikán (R) 
 7.45 TWR: Studna slova
 8.00  Duchovní hudba:

J. S. Bach: Kantáty
 9.00 Mše svatá 
 10.00 Varhanní hudba 
 10.30  Dar Boha Otce církvi 

2/6: Zasvěcený život 
a Nejsvětější trojice (R)

 11.00 Proglaso (biblický kvíz)
 12.00 Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

P. I. Čajkovskij: 
Koncert pro klavír a orchestr, 
W. A. Mozart: Serenáda

 13.30  Knihovnička: 
Jiří Padevět: Republika

 13.45 Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka: 

Jak se straka Pika chystala 
na zahradní slavnost

 14.30 Písně
 16.00 Písničky z archivu
 16.30 Synkopy na kanapi
 16.55 Bible, chleba, kakao (R)
 18.00 Modlitba za rodiny
 19.00 Kubula a Kuba Kubikula 2/12
 19.15 Galahitparáda
 20.15  Křesťan a svět: 

Od nespokojenosti ke 
komunální politice

 20.45 Radio Vatikán
 21.05 Večerní chvály
 21.20  Koncert vážné a duchovní hudby: 

N. Short: Sen o Herodovi, 
C. Camille Saint-Saëns: Vánoční 
oratorium, F. Schubert: Kvintet

 23.50 Duchovní slovo

14.40 Jordánsko 
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22.00 Mechanické betlémy 16.15 Barberbieni 14.35 Marečku, podejte mi pero! 11.50 Den na zázračné planetě

5.55 Tom a Jerry: Návrat do Země Oz. 
Am. anim. 7.15 Král Drozdí brada. Něm. 
film 8.20 Princezna ze mlejna (3). Poh. 
9.20 Veselé Vánoce přejí chobotnice. Čes. 
kom. 11.10 Hledá se Nemo. Am. anim. 
12.50 U pěti veverek (čb). Čes. kom. 14.20 
Nebojsa. Čes./sl. film 15.55 Tři bratři. Čes. 
film 17.40 Sněžní psi. Kan./am. film 19.30 
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 
20.20 Řachanda. Čes. film 22.20 Déja Vu. 
Am. akč. 0.30 Hannibal. Am./br. film 
 2.45 U pěti veverek 
 4.15 Jak se Franta naučil bát. Čes. kom. 
 4.55 Novashopping 

5.15 Teleshopping 5.45 Zvonilka a velká 
záchranná výprava 7.00 Chobotnice z II. 
patra. Čes. kom. 8.45 Přítelkyně pana 
ministra. Čes. kom. 10.30 Teleshopping 
11.00 Alenka v říši divů: Za zrcadlem. Am. 
film 12.55 Čarovné dědictví. Čes./něm. 
poh. 14.20 Teleshopping 14.50 Oslava 
v Ledovém království. Am. anim. 15.00 
Ledové království: Vánoce s Olafem. Am. 
anim. 15.20 Princezna se zlatou hvězdou. 
Čes. poh. 16.45 O statečném kováři. Čes. 
film 18.15 Westernstory. Čes. kom. 20.00 
Divočáci. Am. akč. film 21.50 Pravda zabíjí. 
Am. krimi 0.10 Šílený Max: Zběsilá cesta

16.10 Myška Maisy II 16.15 Tom a krajíc 
chleba s jahodovou marmeládou a medem 
16.20 Esa z pralesa 16.35 Pipi, Pupu 
a Rosemary 16.55 Draci v hrnci 17.20 
Kouzelná školka 17.45 Dobrodružství 
Kocoura v botách II 18.10 Šmoulové 
18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 
Nová dobrodružství medvídka Pú (26/50) 
19.15 Phineas a Ferb II (30/39) 19.40 
Lesnílci 19.45 Čtení do ouška. Kočování za 
pohádkou II 20.00 Události v kultuře 
20.15 Z první řady... Bratři Karamazovi 
22.30 Original Vintage Orchestra 
23.30 Andrea Bocelli: Mé Vánoce 

11.00 Blázinec ve všech poschodích. Hud. 
féerie 11.35 Písničky z obrazovky. Známé 
i méně známé lidové písně 12.00 Zprávy 
ve 12 12.20 Předpověď počasí, sportovní 
zprávy 12.30 Kde bydlely princezny. Žleby 
12.50 Silvestr s Moravankou. Pestrá směs 
dechovkových evergreenů a hitů 13.20 
Silvestr 1886. Mozaika humorných příběhů 
14.35 Prázdniny pro psa. Kom. 15.55 
Trocha šafránu z televizního archivu 17.10 
Věšák 17.50 F. L. Věk (12/13) 18.55 Události 
za okamžik a počasí 19.00 Události 19.56 
Branky, body, vteřiny 20.05 František Filip – 
90 let 21.15 Vánoce s Helenou

8.40 Hokej: Česko – Rusko 10.35 Olympijský 
magazín 11.00 Panorama 11.20 Alpské 
lyžování: SP Itálie 13.20 Na skialpech přes 
hory 13.35 Běžkotoulky. Janov nad Nisou 
a Albrechtice v Jizerských horách 13.50 
Florbal: Superliga ve florbalu. Přímý přenos 
utkání Livesport Superligy 16.20 Skoky na 
lyžích: Turné čtyř můstků Německo 17.50 
Hokej: Mountfield HK – Bílí Tygři Liberec. 
Přímý přenos 21.25 Sportovní zprávy 21.45 
Hokej: Česko – Rusko. Záznam utkání MS 
hráčů do 20 let 23.45 Branky, body, vteřiny 
 0.00  Skoky na lyžích:

Turné čtyř můstků Německo 

9.40 Láska a rodičovstvo 10.10 Koledovanie 
Dobrej noviny 10.30 Benedikt XVI Emeritný 
pápež 11.25 Guru alebo Ježiš 12.00 Anjel 
Pána 12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec 
/ Radostný ruženec 13.15 Z javora 13.50 
Katolicizmus 15.00 Hodina milosrdenstva 
(P) 15.30 Ruženec z Lúrd 16.05 Vaticano 
(P) 16.30 Dobrá novina, šťastná hodina 
17.00 Sv. Brigita Švédska 18.00 Fara (4) 
(P) 18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ruženec 
/ Radostný ruženec 20.00 Krátke správy 
(P) 20.15 Sv. Brigita Švédska (P) 21.15 
Terchovské Vianoce 22.00 Niečo naviac 
23.10 Hudobné pódium 23.45 Z prameňa

9.50 Poklady Británie: Odhalená bojiště 
(6) 11.05 Tatra kolem světa 2 (2) 12.05 
Kanada: Rok v divočině (4) 13.15 Tajemství 
zednářů 14.35 Neuvěřitelné příběhy (35, 
36) 15.30 Kapří monstra III (4) 16.40 Svět 
pod hladinou (7, 8) 17.50 Psí trenéři (3, 4) 
18.55 Poslední ráje (5). Namibie: Živoucí 
poušť. Něm. dok. 20.00 Cesty snů (2) 20.55 
Anthony Bourdain: Neznámé končiny IX (5). 
Omán 21.55 Neobjasněné případy NASA 
(6) 22.55 Odpočítávání k Apollu (1, 2) 
23.55 Utajené příběhy českých dějin III (2) 
 0.25 Nikita Chruščov: Rudý car 
 1.35 Zapomenuté megastavby III (1) 

 6.05 Poutníci času (2. díl)
 6.20 České a moravské betlémy (2. díl)
 6.45  Cirkus Noeland (30. díl): 

Roberto, Kekulín a dvojník
 7.15 Odvaha otce Karola
 8.30  Sedmihlásky (83. díl): 

Stójí kostelíček
 8.35 Kid
 9.50 Léto s liškou
 11.30  Moudrost mnichů: Recept 

na samotu. Novinářka Judyta 
Syrek se v prostředí krakovské 
restaurace setkává s P. Leonem 
Knabitem, benediktinem 
z kláštera v Tyńci, a probírá 
důležité, mnohdy i kontroverzní, 
otázky lidského života

 11.45 Přejeme si… [P]
 12.00 Angelus Domini
 12.05 Nevinně o víně
 13.10 Borotinské betlémy
 13.30 Bella
 15.00 Betlémská mláďátka dnes [P]
 15.50 V souvislostech
 16.15 Barberbieni
 17.10 Hermie a jeho přátelé
 17.40 Moudrost mnichů
 18.00 Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.55  Živý betlém: Dřevěné městečko 

Valašského muzea v přírodě, 
Rožnov pod Radhoštěm. Záznam 
lidové hry o narození Ježíše 
podle evangelia sv. Matouše

 19.50 Přejeme si…
 20.05  Don Bosco (1. díl). Pravdivý 

příběh člověka, který v italském 
Turíně 19. st. začal dílo, které 
dodnes žije na celém světě 

 21.50  Mise. Legendární br. film 
s Robertem De Nirem v hlavní 
roli s podmanivou hudbou 
Ennia Morriconeho

 23.55 Poletuchy: na skok do Betléma 
 0.45  Vánoční koncert 

Tomáše Kočka a Orchestru
 1.40 Noční repríza dopoledních pořadů

6.10 Max Steel I (4). Sportovci 6.35 Ninjago 
IX (2). Železo a kámen 7.05 Sám doma 3. 
Am. kom. 9.10 Lucie, postrach ulice. Čes. 
kom. 10.50 Panna a netvor. Čes. poh. 12.50 
Konečně sami (čb). Čes. kom. 14.40 Zakletá 
Ella. Am. kom. 16.40 S čerty nejsou žerty. 
Čes. poh. 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ 
ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 
SHOWTIME 20.15 Princ a Večernice. Čes. 
poh. 22.00 Dámský klub. Am. kom. 0.15 
Moje tlustá řecká svatba. Am./kan. kom. 
2.05 Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic. 
Am. fantasy 3.55 Jak se staví sen 
 5.40 Pohoda u krbu 

 0.05  Maličkým II. (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) 5.45 Radio 
Vatikán (R) 6.00 Evangelium: Mt 
2,13-18 6.05 Ranní chvály 

 6.20 Duchovní slovo 
 7.15 Pozvánky 
 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem 

s Petrem Čornejem
 10.15 TWR: Stopy
 10.30 Vonička lidových písní
 11.00 Zprávy Proglasu
 11.05  Karel Čapek: 

Balada o Juraji Čupovi
 12.00 Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

J. Suk: Píseň lásky, 
B. Godard: Koncertní 
skladba pro flétnu a orchestr, 
F. Schubert: Symfonie

 13.00 Zprávy Proglasu
 13.45 Dnešek v kalendáři
 14.00 Třikrát z Proglasu
 15.00 Zprávy Proglasu
 16.00 Kukadlo
 16.55 Galahitparáda (R)
 18.00  Mše svatá 

(z kostela Panny 
Marie Sněžné v Praze)

 18.45  Kubula 
a Kuba Kubikula 3/12

 19.00 Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Atlas Maior
 20.00 Modlitba živého růžence
 20.45 Radio Vatikán 
 21.05 Večerní chvály 
 21.30  Karel Čapek: 

Balada o Juraji Čupovi
 22.00 Mechanické betlémy (R)
 22.30 Písně 
 23.50 Duchovní slovo

 6.00 Chytrý jako koza. Fr. dok. 
 6.55  Loupežnická balada. 

Poh. pro neslyšící děti a jejich 
rodiče ve znakovém jazyce

 7.20  Krkonoše (1/2). Nejvyšší 
české hory s nejkrásnějšími 
a nejpozoruhodnějšími místy 

 8.10 Krkonoše (2/2)
 9.00  Hrabě Monte Christo 

(2/4). Fr. minisérie 
 10.45  Československý filmový 

týdeník 1970 (1337/2379)
 11.00  Jane Goodallová – 

nová generace. Fr. dok. 
 11.50  Země – Den na zázračné 

planetě. Dok. BBC Earth
 13.25 Ukradli torzo Jupitera. Fr. kom. 
 15.00 Příběhy zahrad. Dok. film 
 15.55  Pohlednice Martina Kratochvíla: 

Posvátné jeskyně
 16.05  Tajemství královského 

cestování (1/2). Br. dok. 
 16.50 Snídaně u Tiffanyho. Am. kom. 
 18.45 Večerníček. Maxipes Fík
 18.55  Krásy evropského pobřeží: 

Kréta. Fr. dok. 
 19.00  Sagrada Familia. 

Současnost geniálního díla 
architekta Gaudího. Šp. dok. 

 19.40  Postřehy odjinud. 
Neznámá Francie očima 
Jana Šmída. 
Vinice pod kapličkou

 19.50  Zprávy v českém 
znakovém jazyce

 20.00 Tenkrát na Západě
 22.50 Kašpárek. Fr./it. kom. 
 0.35  Bláznivá střela 33 (1/3): 

Poslední trapas. Am. krimi kom. 
 1.55 Prachy v prachu. Fr. kom. 
 3.15  Vzácná nemoc. 

Proč neobvyklé choroby způsobují 
dvojnásobnou bolest?

 3.40  V zajetí železné opony: 
Hodit zatáčku 

 3.55 Na samotě

 6.00  Kde bydlely princezny. 
Červená Lhota

 6.15 Cesta do Rokycan. Kom. 
 6.55  Popelka. 

Tradiční vánoční pohádka
 8.35  Sedm a jedna noc. 

Povídka z oblíbeného 
cyklu Bakaláři 1997

 9.00  Kavárnička dříve narozených. 
Silvestrovské vydání 
oblíbeného pořadu 

 9.45  Odkud já vás znám. 
Fenomenální komik Felix Holzmann 

 10.30 Třetí princ. Čes. poh. 
 12.00 Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Pod Jezevčí skálou. 

Městský kluk Tomáš Holý 
zažívá u dědečka na Šumavě 
nečekaná dobrodružství

 13.45 O Ptáku Ohniváku. Poh. 
 14.35  Jiří Sovák – 100 let. 

Marečku, podejte mi 
pero! Čes. film 

 16.05 Zázračný nos. Čes./sl. poh. 
 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 Šťastný smolař. Poh. 
 21.50  Tankový prapor. Danny Smiřický 

a jeho historky z vojenské služby
 23.04 Výsledky losování Šťastných 10
 23.05  Zas je tady Silvestr. 

S Václavem Postráneckým si 
připomeneme nejúspěšnější 
silvestrovské scénky

 0.00  Poklad. 
Televizní komedie 

 0.15  Banánové rybičky. 
Zábavná talk show 
Haliny Pawlowské

 0.45 Toulavá kamera
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16.00 To nejlepší z Barvínků 16.50 MFF Strážnice 2015 10.30 Dařbuján a Pandrhola 13.35 Vánoce v divoké přírodě 

 6.00 Kde bydlely princezny. Vranov
 6.15 Podivná nevěsta. Poh. 
 7.05 Kotva u přívozu. Kom. 
 8.40  Silvestr s dědou. Povídka 

z oblíbeného cyklu Bakaláři 1997
 9.00  Činčin. Přátelské setkání 

M. Rottrové a jejích hostů 
ve speciálním vydání 
Divadélka pod věží

 9.45  Takhle jsme to nemysleli. 
S Jiřím Lábusem, Oldřichem 
Kaiserem a Jiřím Kornem 

 10.30  Jiří Sovák – 100 let. Dařbuján 
a Pandrhola. Filmový přepis 
pohádky Jana Drdy 

 12.00 Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Na pytlácké stezce. Pokračování 

filmu Pod Jezevčí skálou
 13.45 Na samotě u lesa. Kom.
 15.20  Silvestr na přání aneb Čí jsou hory 

Kavčí. Legendární silvestrovský 
pořad s Vladimírem Menšíkem

 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 Čertí brko. Snímek ČT
 21.45 Pupendo. Čes. kom. 
 23.44  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 23.45  Na kus řeči – Silvestrovský 

koktejl Miroslava Donutila
 0.40  Banánové rybičky. 

Na téma „jak přežít Silvestra“
 1.05 Objektiv
 1.35  Bydlení je hra. Růžový pokojík 

s obrovským srdcem
 2.00 Chalupa je hra
 2.20 Zahrada je hra
 2.45 Jaroměřice nad Rokytnou 
 3.05  Žiješ jenom 2x. 

Napovídat povoleno

 6.00  Ježíšek, Santa Claus a Děda Mráz 
nadělují. Vánoční svátky v různých 
koutech světa. Fr. cestopis

 7.40 Tatínkova sláva. Fr. film 
 9.30  Hrabě Monte Christo 

(3/4). Fr. minisérie
 11.15  Jordánsko – země, kudy 

kráčely dějiny. Fr. dok. 
 12.10  Slaměná krása. Nositelé tradic 

lidových řemesel se věnují tentokrát 
starým pletařským technologiím

 12.40 Hra kočky s myší. Fr. dok. 
 13.35  Vánoce v divoké 

přírodě. Něm. dok. 
 14.25 Nosorožec dvourohý
 14.40 Svatý rok. Fr. kom. 
 16.15  Na Měsíc a zpět za 8 dnů. Detailní 

rekonstrukce přelomové vesmírné 
mise Apolla 11. Dok. BBC

 17.45  S kuchařem kolem světa: 
Kolumbie. Okouzlující gurmán 
Fred Chesneau. Fr. cyklus

 18.45  Večerníček.
Kubula a Kuba Kubikula

 18.55  Běžkotoulky. Janov nad Nisou 
a Albrechtice v Jizerských horách

 19.05  Pohlednice Martina 
Kratochvíla: Bhamo

 19.10  Opustit Angkor. Nevšední pohled 
na světoznámou kulturní památku

 19.40  Postřehy odjinud. Neznámá 
Francie očima Jana Šmída

 19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00 Pro hrst dolarů. It. film
 21.45 Brutální Nikita. Fr. thriller 
 23.40  Ve jménu vlasti VIII 

(12/12). Váleční zajatci 
 0.45  Marilyn – Aukce jednoho 

života. Br. dok.
 1.35 Snídaně u Tiffanyho. Am. kom. 
 3.25 Kam zmizel ten nový song
 3.50  V zajetí železné opony: 

De Profundis. Dok. cyklus o krutosti 
i absurditě komunistického režimu 

 4.05  Hranice dokořán 
– Rozmówki polsko-czeskie

6.00 Kačeří příběhy (55). Am. anim. 6.20 
Scooby-Doo a duch labužník. Am. anim. 
7.40 Princ Bajaja. Čes. film 9.10 Z pekla 
štěstí. Čes. film 11.20 Hledá se Dory. Am. 
anim. kom. 13.00 O princezně Jasněnce 
a létajícím ševci. Čes. poh. 14.25 Císařův 
pekař. Čes. film 15.55 Čertova nevěsta. Čes. 
film 17.50 Ať žijí duchové! Čes. film 19.30 
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 
20.20 Yeti: Ledové dobrodružství. Am. 
anim. film 21.55 Šerifové. Am. akč. 
 0.15 Červený drak. Am./něm. thriller 
 2.20 Bourneův odkaz. Am. akč. 
 4.50 Novashopping 

5.30 Teleshopping 6.00 Zvonilka: Tajemství 
křídel. Am. anim. 7.05 Veselé Vánoce 
přejí chobotnice. Čes. kom. 8.50 Pohádka 
o dešťové víle. Něm. poh. 9.55 U pěti 
veverek. Čes. kom. 11.25 Teleshopping 
11.55 O medvědu Ondřejovi. Čes. film 
12.50 Teleshopping 
13.25 Agent WC40. Am. kom. 
14.45 Westernstory. Čes. kom. 
16.30 Tři bratři. Čes. film 
18.10 Nejkrásnější hádanka. Čes. poh. 
20.00 Seznamte se, Joe Black. Am. film 
23.15 Týden bez závazků. Am. kom. 
 1.05 Poldův švagr. Am. film 

16.10 Tom a krajíc chleba s jahodovou 
marmeládou a medem 16.15 Esa z pralesa 
16.25 Pipi, Pupu a Rosemary: Louskáček 
16.50 O krtkovi 16.55 Draci v hrnci 17.20 
Kouzelná školka 17.50 Dobrodružství 
Kocoura v botách II 18.10 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Nová 
dobrodružství medvídka Pú (27/50) 19.15 
Phineas a Ferb II (31/39) 19.40 Lesnílci 
19.45 Čtení do ouška 20.00 Události 
v kultuře 20.15 Robert Plant v Londýně 
21.35 Kino Art. Seber prachy a zmiz. Am. 
film 23.00 Hollywoodská továrna na smích. 
Něm. dok. 23.55 Harold Lloyd

11.00 Silvestrovské sny Jiřiny Bohdalové 
12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď 
počasí, sportovní zprávy 12.30 Kde bydlely 
princezny. Raduň 12.50 Velké lásky Standy 
Procházky. Hudebně zábavný pořad 13.45 
Silvestr. Silvestrovské vydání Televizního 
klubu mladých z roku 1980 14.55 Pod 
Jezevčí skálou 16.10 Věšák 16.55 Večírek 
pro liché. Kom. 17.50 F. L. Věk (13/13) 
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 
Události 19.56 Branky, body, vteřiny 
20.05  František Filip – 90 let.

Dopis psaný španělsky. Kom. trilogie 
21.10 Silvestrovská omeleta

10.30 Freestyle lyžování: FIS magazín SP. 
Přehled ze závodů uplynulého víkendu 
11.00 Panorama 11.20 Alpské lyžování: 
SP Itálie. Přímý přenos Super G mužů 
z italského Bormia 13.20 Snowboarding: 
FIS Magazín SP 13.50 Volejbal: UNIQA 
Extraliga. Přímý přenos utkání 16.20 Skoky 
na lyžích: Turné čtyř můstků Německo 18.40 
Alpské lyžování: SP Itálie. Záznam Super 
G mužů z italského Bormia 20.00 Hokej: 
Česko – USA. Přímý přenos utkání MS hráčů 
do 20 let z kanadského Edmontonu 22.50 
Sportovní zprávy 23.10 Skoky na lyžích: 
Turné čtyř můstků Německo 

12.00 Anjel Pána 12.20 Z prameňa (P) 12.40 
Ruženec / Radostný ruženec 13.15 Spojení 
vierou 13.50 Katechéza 14.10 Medzi nebom 
a zemou 15.00 Hodina milosrdenstva 15.15 
Boh k tebe hovorí 15.30 Ruženec z Lúrd 
16.05 Správy zo Svätej zeme (P) 16.30 
V škole Ducha (P) 17.00 Sv. Brigita Švédska 
18.00 Fara (5) (P) 18.30 Svätá omša (P) 
19.00 Bernadeta (Princezná z Lúrd) (P) 
19.30 Krátke správy (P) 19.45 Týždeň s... 
20.00 Modlitba za odvrátenie epidémie 
zo Šaštína (P) 20.45 vKontexte (P) 21.15 
Gréckokatolícky magazín (P) 21.30 Pavol 
VI., nepochopený pápež (P) 22.35 Vaticano 

9.05 Silicon Valley: Skrytý příběh (2) 10.05 
Všechno a nic (2) 11.25 Majestátní vlaky III 
(4) 12.30 Norské domy snů III (2) 13.25 
Dynastie: Rodiny, které změnily svět (4) 
14.35 Hitlerův kruh zla (4) 15.50 Bláznivý 
svět veverek 16.55 Karpatští predátoři 
(2/2) 17.55 Divoký Nový Zéland (5) 19.00 
Příběhy z podzemí. Něm. dok. 20.00 Leni 
Riefenstahlová: Ledová vášeň. Něm. dok. 
21.05 Postavili bychom to dnes? (2). Římské 
Koloseum 22.10 Veterinář z Yorkshiru VIII 
(9) 23.20 Poslední ráje (16) 
 0.10 Zapomenuté megastavby III (12) 
 1.10 Záhady nacistických vražd (5)

 6.05  Noční univerzita: Kateřina 
Lachmanová, Pavol Strežo – 
Změním úděl svého lidu

 7.15 Dobrá novina, šťastná hodina
 7.45 Hermie a lhářka Flo
 8.15 Svatá Kateřina Sienská
 8.45  Cirkus Noeland (31. díl): Roberto, 

Kekulín a detektivní kancelář
 9.10  Sedmihlásky (81. díl): 

Pásli ovce pastýři
 9.15  Moudrost mnichů:

Recept na podařený vztah
 9.35 V souvislostech
 10.00 Don Bosco (1. díl)
 11.45 Přejeme si… [P]
 12.00 Angelus Domini
 12.10  Muzikanti, hrajte: 

Vánoce s DH Križovianka. 
Speciální vánoční díl 

 13.05 Mise
 15.05 Se sládkem [P]
 16.00 Noemova archa
 16.50  MFF Strážnice 2015: 

Vyšla hvězda na kraj světa
 18.00 Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45 Sedmihlásky
 18.50  Vánoční koncert skupiny 

Poutníci. Záznam vánočního 
koncertu bluegrassové skupiny 
v ostravském studiu Telepace. 
Kromě poutnických skladeb 
zazní písně s vánoční tematikou 
z oblasti swingu, country music 
a samozřejmě nechybí koledy

 19.50 Přejeme si…
 20.05 Don Bosco (2. díl)
 21.50  Moudrost mnichů: 

Práva žen, práva matek
 22.10  Bůh v Krakově. 

Polský hraný film 
ze současnosti

 23.50  Fatima – Poslední tajemství. 
Je posledních 100 let ve světě 
ovlivněno událostmi ve Fatimě? 

 1.10 Terra Santa News: 23. 12. 2020
 1.30 Noční repríza dopoledních pořadů

6.15 Max Steel I (5). Seraf 6.45 Ninjago IX 
(3). Rádio Svobodné Ninjago 7.15 Dunston: 
Sám v hotelu. Am. kom. 9.05 …a zase ta 
Lucie! Čes. kom. 10.50 Psí poslání. Am. film 
12.50 S čerty nejsou žerty. Čes. poh. 14.55 
Roztomilý člověk (čb). Čes. kom. 16.55 Jak 
se budí princezny. Čes. poh. 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 
Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Noc na 
Karlštejně. Čes. muzikál 22.05 Hon na 
ponorku. Am. akč. 0.55 Dokonalý polibek. 
Kan. kom. 2.45 Solomon Kane. Fr./čes./br. 
fantasy thriller 
 5.25 Pohoda u krbu 

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Kukadlo (R) 
3.00 Z archivu hudebních pořadů 
(R) 5.00 Písně 5.27 Myšlenka na den 
(R 11.57, 17.55) 5.45 Radio Vatikán 
(R) 6.00 Evangelium: Lk 2,22-35 
6.05 Ranní chvály 6.20 Duchovní 
slovo 7.15 Pozvánky 

 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem 

s Tomášem Halíkem
 10.15 TWR: Nahoru
 10.30  Vonička pro 

milovníky dechovky
 11.00 Zprávy Proglasu 
 11.05  Jan Neruda: 

Svatováclavská mše
 12.00 Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

J. S. Bach: 
Koncert pro trubku, 
smyčce a continuo, 
G. P. Telemann: Ouvertura

 13.00 Zprávy Proglasu
 13.45 Dnešek v kalendáři
 14.00 Třikrát z Proglasu
 15.00 Zprávy Proglasu
 16.00  Barvínek: 

To nejlepší 
z Barvínků roku 2020

 16.55  Slyšte, lidé! 
Vánoční vydání (R)

 18.00 Mše svatá 
 18.45  Kubula 

a Kuba Kubikula 4/12
 19.00 Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Andrej Šeban
 20.00 Modlitba živého růžence 
 20.45 Radio Vatikán 
 21.05 Večerní chvály 
 21.30  Jan Neruda: 

Svatováclavská mše
 22.00 Příběh o zrození (R)
 23.50 Duchovní slovo
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16.55 Přišla jsem na koledu 16.20 Terchovské Vianoce  20.10 Tajemství staré bambitky 13.35 Grónsko – šepot ledu 

 6.00 Kde bydlely princezny. Telč
 6.20 O Ptáku Ohniváku. Poh. 
 7.05  Televarieté. Silvestrovské vydání 

legendárního revuálního pořadu 
 8.05 Buďte pozdraven, pane Jouda!
 9.00 Adéla ještě nevečeřela. Kom. 
 10.45 Škola princů. Úsměvná pohádka
 12.00 Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30 Za trnkovým keřem
 13.40  Boháč a chudák. 

Poh. na motivy K. J. Erbena 
 14.55  Silvestr hravý a dravý. 

Legendární silvestrovský pořad 
s Vladimírem Menšíkem 

 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 Tajemství staré bambitky. Poh. 
 21.40  Černí baroni...aneb 

Válčili jsme za Čepičky. Kom. 
 23.19 Výsledky losování Šťastných 10
 23.20  Na kus řeči – Silvestrovský 

koktejl Miroslava Donutila
 0.15  Půlhodina pravdy. Silvestrovské 

vydání oblíbené rodinné soutěže
 0.50  Góly, fóry, legendy. Veselé 

a mnohdy neuvěřitelné okamžiky 
 1.30 Vínečko, ne voda
 2.20  Zahrada je hra. 

Jaký kámen sluší zahradě? 
 2.45  Konopiště. 

Zuzana Slavíková provází 
zámeckým parkem spojeným 
s koncem monarchie 

 3.05 Silvestrovské překvapení
 3.30 Silvestr s četníky
 4.00 S četníky v civilu
 4.25 Buďte pozdraven, pane Jouda!
 5.15 Etiketa. Vernisáž a spol.
 5.30 Události v regionech

 6.00  Premonstráti. 
Druhá největší řeholnická 
komunita u nás slaví 900 let

 6.40 Továrna na čokoládu (2/2). Br. dok. 
 7.30  Maminčin zámek. 

Volné pokračování filmu 
Tatínkova sláva. Fr. film 

 9.05  Hrabě Monte Christo 
(4/4). Fr. minisérie

 10.40  Callasová, Kennedyová a Onassis – 
dvě královny a jeden král. Fr. dok. 

 12.10  Krása z proutí. Zachování a rozvoj 
tradičních lidových řemesel je 
v rukou šikovných jednotlivců

 12.45 Divočina ve městech. Něm. dok. 
 13.35  Grónsko – šepot ledu. 

Kouzelný pohled na svět, který 
by měl zůstat zmrzlý! Fr. dok. 

 14.30  S Attenboroughem na Mravenčí 
hoře. Br./austr. dok. 

 15.25  Nebožtíci přejí lásce. 
Jack Lemmon v hlavní roli 
klasické americké komedie 

 17.45  S kuchařem kolem světa: 
Tchaj-wan. Okouzlující gurmán 
Fred Chesneau. Fr. cyklus

 18.45  Večerníček. Kubula 
a Kuba Kubikula

 18.55  Tajemství královského 
cestování (1/2). Br. dok. 

 19.40  Postřehy odjinud. Neznámá 
Francie očima Jana Šmída

 19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Pro pár dolarů navíc. 

It. koprod. western 
 22.15 Leon. Fr./am. thriller 
 0.05  Tenkrát na Západě. Drama 

pomsty, lásky a nenávisti. 
Slavný it./am. western 

 2.45  Byznys jménem chudoba. Lze 
vydělávat na bídě a profitovat 
z těch, co téměř nic nemají? 

 3.10  V zajetí železné opony: 
V bubnu přes berlínskou zeď 

 3.25  Hranice dokořán 
– Rozmówki polsko-czeskie

5.55 Kačeří příběhy (56). Am. anim. 6.15 
Scooby-Doo: Shaggyho souboj. Am. anim. 
7.40 O šesti labutích. Něm. film 9.20 
Z pekla štěstí 2. Čes. poh. 11.15 Hostinec 
U kamenného stolu (čb). Čes. kom. 13.00 
Řachanda. Čes. film 15.00 Pekařův císař. 
Čes. film 16.10 Hrátky s čertem. Čes. 
film 17.45 Kamarád do deště 2: Příběh 
z Brooklynu. Čes. film 19.30 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Mrazík. Rus. 
film 21.50 Gladiátor. Am./br. velkofilm 0.35 
Zelená zóna. Vál. drama 2.25 Hostinec 
U kamenného stolu 4.10 Comeback. Absťák 
4.40 Novashopping 

5.20 Teleshopping 5.50 Zvonilka a piráti. 
Am. anim. 6.55 O medvědu Ondřejovi. Čes. 
film 7.50 Bláznivá dovolená v Las Vegas. Am. 
kom. 9.30 Interstellar. Am. sci-fi 
12.25 Teleshopping 
13.00 Císařův pekař. Čes. film 
14.30 Teleshopping 
15.00  O princezně Jasněnce 

a létajícím ševci. Čes. poh. 
16.30 Sněžní psi. Kan./am. film 
18.10 Šťastný nový rok. Čes./sl. film 
20.00 Sex ve městě 2. Am. kom. 
22.40 Big Lebowski. Am. kom. 
 0.45 Zelená míle. Am. film 

16.10 Esa z pralesa 16.25 O krtkovi 16.30 
Pipi, Pupu a Rosemary: Don Pipichotte 
16.55 Draci v hrnci 17.20 Kouzelná školka 
17.45 Dobrodružství Kocoura v botách II 
18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 
Večerníček 18.55 Nová dobrodružství 
medvídka Pú (28/50) 19.15 Phineas a Ferb II 
(32/39) 19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouška 
20.00 Události v kultuře 20.15 Klobouk 
dolů. Claudia Cardinalová. Fr. dok. 21.05 
Roger Waters – The Wall. Br. dok. 23.15 
Vhodné oblečení podmínkou. Fr. dok. 0.10 
Robert Plant v Londýně 1.30 Christian Dior 
– elegance ztraceného ráje

10.30 Jiří Sovák – 100 let a Vlastimil Brodský 
– 100 let. Světáci po 20 letech. Záb. pořad 
11.50 Písničky kolem nás 12.00 Zprávy ve 12 
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 
12.30 Kde bydlely princezny. Veselý Kopec 
12.50 Kytička k narozeninám 13.35 Silvestr 
81 aneb co bylo a nebylo v silvestrovském 
klubu mladých 14.55 Na pytlácké stezce. 
Pokračování filmu Pod Jezevčí skálou 16.15 
Šťastný a veselý vrátného Metelky. Kom. 
16.45 Věšák 17.25 Útěk ze seriálu 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Události 
19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 Trhák 
21.40 Humor barevně a černobíle

12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprávy 
12.55  Běžkotoulky. Janov nad Nisou 
a Albrechtice v Jizerských horách 13.05 
Paralympijský magazín 13.25 Olympijský 
magazín. Týdenní přehled novinek nejen 
z olympijského světa 13.50 Svět motorů 
15.00 Basketbal: Kooperativa NBL. Přímý 
přenos utkání basketbalové Kooperativa 
NBL 17.00 Hokej: HC Dynamo Pardubice 
– HC Sparta Praha 20.00 Hokej: Finsko – 
Slovensko. Přímý přenos utkání MS hráčů 
do 20 let z kanadského Edmontonu 22.55 
Svět motorů 0.00 Branky, body, vteřiny 
 0.10 Basketbal: Kooperativa NBL 

10.20 Slovo v obraze (Tvár) 10.30 Správy 
zo Svätej zeme 10.55 Pražské Jezuliatko 
12.00 Anjel Pána 12.20 Z prameňa (P) 
12.40 Ruženec / Radostný ruženec 13.15 
STOPovanie 13.50 Hudobné pódium (P) 
15.00 Hodina milosrdenstva 15.30 Ruženec 
z Lúrd 16.05 Klbko a svätá omša (10) 16.25 
GU100 16.55 Prostonárodná vianočná 
omša (P) 17.15 Fatima – Výzva Rusku 
(P) 18.00 Fara (6) (P) 18.30 Svätá omša 
19.00 Ruženec / Radostný ruženec 20.00 
Krátke správy (P) 20.10 Prehľad katolíckych 
periodík (P) 20.15 Oslobodenie kontinentu 
21.50 Fundamenty 22.50 Z javora 

7.10 Jak pivo změnilo svět (5) 8.10 Géniové 
proti Hitlerovi (2) 9.15 Apollo: Neznámí 
hrdinové (2/2) 10.15 Tajemství vesmíru III 
(2) 11.15 Na střechách měst I (1) 12.35 
Anthony Bourdain: Neznámé končiny VIII 
(2) 13.30 Jak fungují stroje (4) 14.30 Obří 
lodě (4) 15.30 Skrytá tvář superhrdinů (3) 
16.35 Ocelová srdce V (3) 17.45 Kouzlo 
finské divočiny (3, 4) 18.55 Africké šelmy 
(2). Br. dok. 20.00 Divoké hrady (5). 
Neuschwanstein. Am./něm. dok. 21.00 Do 
divočiny: Arktida (3). Am. dok. 22.05 Mimo 
kontrolu (8) 23.15 Sousedské noční můry IV 
(8) 0.10 Hitlerova kronika (12) 

 6.05 Vánoční podarúnok
 6.25 Jesličková pobožnost z Oščadnice
 7.55  Vánoční ozvěny: Rybova 

Česká mše vánoční v podání 
dětí ZUŠ Hodonín a Senica

 9.00 Moudrost mnichů: Autorita otce
 9.20  Generální audience 

papeže Františka [L]
 10.20 Veselé Vánoce
 10.50  Znovu v Nazaretu: 

Archeologie a tradice Ježíšova 
města. Známý italský novinář 
a dokumentarista Alberto 
Castellani se vydává do Nazareta

 11.45 Přejeme si… [P]
 12.00 Angelus Domini
 12.10  ARTBITR – Kulturní 

magazín (101. díl) 
 12.25 Bůh v Krakově
 14.10 Don Bosco (2. díl)
 15.50  Za obzorem 

s Taťjanou Medveckou
 16.20 Terchovské Vianoce: Trnava [P]
 17.20 Hermie a Stanley na táboře
 17.50 Sedmihlásky: Dyž Panna Maria
 18.00 Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.50  20 let Akademie Václava Hudečka: 

Luhačovice. Mladí talentovaní 
houslisté mají možnost být 
alespoň deset dní studenty 
uznávaného houslového virtuosa 

 19.15  Moudrost mnichů: 
Recept na výchovu

 19.30 Terra Santa News: 30. 12. 2020 [P] 
 19.50 Přejeme si…
 20.05  Motýlí cirkus. Nick Vujicic 

v hlavní roli oceňovaného 
krátkometrážního filmu

 20.30  Místní hrdina. Br. film o vítězství 
lidskosti nad hamižností

 22.20  Grande Moravia Ladislava 
Pavluše: Tak jsou tady Vánoce

 0.00  Generální audience 
papeže Františka

 0.20 Vánoční koncert skupiny Poutníci
 1.15 Noční repríza dopoledních pořadů

6.15 Max Steel I (6). Poskok 6.45 Ninjago IX 
(4). Jak postavit draka 7.10 Meteor Monster 
Truck (40). Fanoušci. Am. anim. 7.55 Velké 
putování Bolka a Lolka (7). Cesta na slonovi 
8.10 Rolničky, kam se podíváš 2. Am. kom. 
10.00 Cirkus v cirkuse. Čes./sl. kom. 12.50 
Jak se budí princezny. Čes. poh. 14.45 
Dědečkem proti své vůli (čb). Čes. kom. 
16.55 Princ a Večernice. Čes. poh. 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 
Strašidla. Čes. kom. 22.45 Věčně mladá. Am. 
film 1.00 Jméno růže. Fr./it./něm. film 3.45 
Jak se staví sen 5.30 Pohoda u krbu 

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Křesťan a svět 
(R) 3.00 Folklorní okénko (R) 5.00 
Písně 5.27 Myšlenka na den (R 
11.57, 17.55) 6.00 Evangelium: Lk 
2,36-40 6.05 Ranní chvály 

 6.20 Duchovní slovo 
 6.45 Ranní zíváček 
 7.00 Radio Vatikán (R) 
 7.15 Pozvánky 
 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem 

s Danuší Nerudovou
 10.15 TWR: Zrcadlo
 10.30 Vonička lidových písní
 11.00 Zprávy Proglasu
 11.05  Jan Neruda: 

Přivedla žebráka na mizinu
 12.00 Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

A. Rubinstein: 
Koncertní kus,
A. Dvořák: Serenáda

 13.45 Dnešek v kalendáři
 14.00 Třikrát z Proglasu
 15.00 Zprávy Proglasu
 16.00 Než zazvoní zvonec: Tříhlavý drak
 16.55  Folklorní okénko: 

Přišla jsem k vám na koledu...
 18.00  Mše svatá 

(z kostela Panny 
Marie Pomocnice 
v Brně-Žabovřeskách)

 18.45 Kubula a Kuba Kubikula 5/12
 19.00 Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Erik Rothenstein
 20.00 Modlitba živého růžence 
 20.45 Radio Vatikán 
 21.05 Večerní chvály 
 21.30  Jan Neruda: 

Přivedla žebráka na mizinu
 22.00 Sběratelství jako vášeň (R)
 22.30 Písně
 23.50 Duchovní slovo
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22.30 Svatosilvestrovský... 13.50 Maktub 15.35 Svatojánský věneček 20.00 Lijavec

 6.00  Pohádka pro pamětníky. 
Doktorská pohádka

 6.45  Jiří Sovák – 100 let. Zabil jsem 
Einsteina, pánové. Čes. sci-fi kom. 

 8.25  Silvestr svobodného pána. 
Crazy komedie 

 8.55  Silvestry Vladimíra Menšíka. 
Úsměvná vzpomínka na 
jedinečného herce a vypravěče 

 9.40 Pták Ohnivák. Poh. 
 11.10  Co takhle svatba, 

princi? Hud. poh. 
 12.45 O pokladech. Poh. 
 14.10  Pro pamětníky... 

Noční motýl. Čes. film 
 15.35 Svatojánský věneček. Poh. 
 17.14 Výsledky losování Šťastných 10
 17.15 Čert ví proč. Poh. 
 19.00  Jiří Sovák – 100 let. 

Bohouš. Mikrokom. 
 19.25  168 hodin Silvestr. 

Mimořádné vysílání z Malé Strany! 
Doporučují 4 z 5 předsedů

 20.00  Zázraky přírody. Moderátoři 
Maroš Kramár a Vladimír Kořen 

 21.00  Karel Gott – úsměvy nehasnou. 
Netradiční pohled na 
legendárního zpěváka

 22.05  Všechnopárty. Silvestrovské vydání 
oblíbené talk show Karla Šípa

 23.00  Do roka a do dna. Jana Paulová 
s Pavlem Zedníčkem zavzpomínají 
na nejlepší historky a vtipy 

 0.01 Novoroční přípitek
 0.03  U muziky na Silvestra. 

Velká popůlnoční směska 
anekdot a nejznámějších 
lidových písniček 

 0.55  Silvestr 79 aneb 
Hrajeme si jako děti. 
Legendární silvestrovský pořad 

 3.30 Silvestrovský trapas. Kom. 
 3.50  Chacha, cheche, chichi...!

Dělat legraci není žádná sranda
 4.15  Světáci. Nestárnoucí kom. 

Zdeňka Podskalského 

 6.00  Expedice Grand Canyon. Vodácké 
dobrodružství na řece Colorado

 6.30  S kuchařem kolem světa: Kolumbie
 7.25  Čaj, káva, čokoláda. 

Dějiny čaje, kávy a čokolády 
na evropských stolech. Fr. dok. 

 8.20  Naše tradice: Silvestr a Nový rok. 
S Miroslavem Táborským 

 8.50  Byt. O platnosti pikantního 
rčení: „co je v domě, není 
pro mě“. Am. kom. 

 10.50  Bimboland. Muže nezajímá 
tvé IQ, ale zcela jiné hodnoty! 
Gérard Depardieu ve fr. kom. 

 12.20  Claudia Cardinalová. 
Tajemství nádherné ženy 
a skvělé herečky. Fr. dok. 

 13.15 Manželská rána. Br./fr. rom. kom. 
 14.45 Úžasná prasata. Br./něm. dok. 
 15.40  Jestli se rozzlobíme, 

budeme zlí. It. bláznivá kom. 
 17.20  Postřehy odjinud. 

Champagne očima Jana Šmída. 
Všechno začal Dom Perignon

 17.30  Bažanti. Pop-music a vojna? 
Fr. kom. se skupinou Les Charlots 

 18.50  Jára Cimrman. 
Jak vidí přední 
odborníci různých oborů 
Járu Cimrmana, 
populárního českého génia

 19.30  Stopa vede do Liptákova. První 
dokumentární film o světoborné 
roli zapomenutého génia 

 20.00  Lijavec. Hra s opravdovým 
deštěm. Oblíbené představení 
Divadla Járy Cimrmana

 21.40  Pomáda. John Travolta a Olivia 
Newton-Johnová v hlavních 
rolích slavného am. muzikálu

 23.30  Na stojáka... the best of. To nejlepší 
z originálního stand-up humoru

 0.01 Novoroční přípitek
 0.03  To nejhorší z Pečeného sněhuláka. 

Ebola českého humoru útočí 
v silvestrovském speciálu

5.45 Kačeří příběhy (57). Am. anim. 6.10 
Scooby-Doo: Prokletí Speed Démona. Am. 
anim. 7.35 Kráska a zvíře. Něm./rak. film 
9.15 Hrátky s čertem. Čes. film 10.50 Ať žijí 
duchové! Čes. film 12.25 Ducháček to zařídí 
(čb). Čes. kom. 14.05 Auta 3. Am. anim. 
15.50 S tebou mě baví svět. Čes. film 17.35 
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 
18.05 Krakonoš a lyžníci. Čes. film 19.30 
Silvestrovské Televizní noviny 20.40 Tvoje 
tvář má známý hlas VII. 0.00 Ztracený v O2 
aréně 1.35 Ducháček to zařídí 
 3.20 Kráska a zvíře. Něm./rak. film 
 4.50 Novashopping 

4.00 Teleshopping 4.30 Pohádka o dešťové 
víle. Něm. poh. 5.30 Scooby-Doo a duch 
labužník. Am. anim. 6.40 Jak se Franta 
naučil bát. Čes. kom. 7.20 Z pekla štěstí. 
Čes. film 9.20 Hostinec U kamenného stolu 
(čb). Čes. kom. 11.10 Teleshopping 11.40 
Agent WC40. Am. kom. 13.05 Pekařův císař. 
Čes. film 14.20 Teleshopping 14.50 Major 
Payne. Am. film 16.30 Kamarád do deště 2: 
Příběh z Brooklynu. Čes. film 18.10 Čertova 
nevěsta. Čes. film 20.00 Blbý a blbější. Am. 
kom. 22.00 Piráti na vlnách. Br./něm./fr. 
kom. 0.25 Déja Vu. Am. akč. 
2.35 Pozdravy ze spermabanky. Am. kom. 

15.45 Rá Rá, hlasitý lvíček 15.55 Hádej, jak 
moc tě mám rád 16.05 Myška Maisy II 16.10 
Tom a krajíc chleba s jahodovou marmeládou 
a medem 16.20 Esa z pralesa 16.30 Vůně 
mrkve 17.00 Draci v hrnci 17.20 Kouzelná 
školka 17.50 Dobrodružství Kocoura 
v botách II 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.50 Nová dobrodružství 
medvídka Pú (29/50) 19.15 Phineas a Ferb II 
(33/39) 19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouška 
20.00 Elvis: 68 Comeback Special 21.00 
Amy Winehouse: I Told You I Was Trouble. 
Live In London 22.05 Queen: Magic Tour 
v Budapešti 23.05 ABBA: Koncert 

9.00 Silvestr je za dveřmi. Velký hudebně 
zábavný pořad 11.45 Silvestr 1967 12.00 
Domácí štěstí12.25 Silvestrovský trapas. 
Kom. 12.45 Dlouhá silvestrovská noc 13.35 
Jablko. Kom. 14.15 Za trnkovým keřem 
15.35 Dokonalý muž, dokonalá žena. Kom. 
16.05 Úsměvy silvestrovské 16.45 Silvestr 
u cimbálu 17.15 Silvestrovský bonus 18.15 
Co všechno neodnesl čas 20.00 Světáci. 
Kom. 21.40 Vyvěste fangle. Písničky Jiřího 
Šlitra a Jiřího Suchého v podání předních 
herců pražských divadel 22.00 Silvestr budiž 
pestr aneb Do půlnoci mnoho času nezbývá 
0.01 Novoroční přípitek

10.55 Olympijský magazín 11.15 Panorama 
11.35 Fotbal: Silvestrovské derby. Přímý 
přenos tradičního utkání bývalých hráčů 
pražských S 13.50 Skoky na lyžích: Turné 
čtyř můstků Německo 15.20 Sezona v sedle 
16.20 Estetické sporty: Chvíle okouzlení 
17.20 Motorismus: Ve zpětném zrcátku 
18.20 Skoky na lyžích: Turné čtyř můstků 
Německo 19.45 Mimořádné výkony 2020 
20.00 Hokej: Česko – Rakousko 22.55 České 
ligy a závody 2020 23.15 Martina Sáblíková 
2020 23.35 Lední hokej 2020 23.50 Ondřej 
Palát 2020 0.10 Zimní sporty 2020 
 0.40 Ester Ledecká 2020 

9.00 Z javora 9.30 Spojení vierou 10.00 
Krátke správy 10.10 Viera do vrecka (Krása) 
10.25 Oslobodenie kontinentu 10.55 Doma 
je doma 12.00 Anjel Pána 12.20 Z prameňa 
12.40 Ruženec / Radostný ruženec 
13.10 LUXáreň 13.35 Vianočný koncert 
Križovianka 14.35 Prostonárodná vianočná 
omša 15.00 Hodina milosrdenstva 15.30 
Ruženec z Lúrd 16.00 Opera Betlehem 
17.00 Prvé vešpery a Te Deum z Vatikánu 
(P) 18.00 Fara (7) (P) 19.00 Terchovské 
Vianoce 20.00 Ako Pán Boh dá (P) 21.30 
Boží šramot – Trojkráľový koncert (P) 23.30 
Rok korunuješ, Pane, svojou dobrotou

9.05 Železnice ve Skalistých horách (2) 
10.10 Utajené příběhy českých dějin III (2) 
10.45 Nikita Chruščov: Rudý car 11.50 Psí 
trenéři (3, 4) 12.55 Poslední ráje (5) 14.05 
Neobjasněné případy NASA (6) 15.10 
Odpočítávání k Apollu (1, 2) 16.05 Cesty 
snů (2) 17.00 Anthony Bourdain: Neznámé 
končiny IX (5) 18.00 Predátoři oceánů (1). 
Kosatky. Novozél. dok. 19.00 Lovec rybích 
obrů II (6) 20.00 Nacisté na drogách. Am. 
dok. 21.10 Letadlové lodě v boji (4). USS 
Ford. Am. dok. 22.25 Krkavci: Okřídlení 
výtržníci 23.25 Africké šelmy II (6)
 0.25 UFO: Ztracené důkazy II (1) 

 6.05 Jako hořčičné zrnko (2. díl)
 6.55 Terra Santa News: 30. 12. 2020
 7.15  Sedmihlásky (88. díl)
 7.20 Za obzorem s Taťjanou Medveckou
 7.45 Motýlí cirkus
 8.10 Místní hrdina
 10.05 Zlaté opojení [P]
 11.45 Přejeme si… [P]
 12.00 Angelus Domini
 12.10  Silvestr na faře. Zábavný 

pořad s pozvanými hosty 
z prostor břevnovského 
kláštera. Provází P. Petr Prokop 
Siostrzonek a Lucie Výborná

 13.50 Maktub
 15.55  Chaplin na kolečkových 

bruslích [P]
 16.25  Sedmihlásky
 16.30  ARTBITR – Kulturní 

magazín (101. díl)
 16.40  Moudrost mnichů: 

Recept na výchovu
 17.00  První nešpory ze slavnosti 

Matky Boží Panny Marie 
z baziliky sv. Petra v Římě [L]

 18.20  Jak potkávat svět (59. díl)
 19.45 Přejeme si…
 20.05  Silvestr v karanténě [P]. 

Hud. revue se zpěvákem 
Petrem Sovičem a jeho 
Golden Big Band Prague

 21.40  V souvislostech [P]. 
Společně se propojme v tento 
slavnostní podvečer

 22.00  Přejeme si...
Silvestrovský speciál [L]

 0.00  Mše svatá z baziliky Nanebevzetí 
Panny Marie na Sv. Hostýně [L] 

 1.15  Benefiční koncert Pavla Helana 
pro Mary´s Meals: Praha

 2.50  Klasika folklorně: Rožnov pod 
Radhoštěm. Záznam koncertu 
z Komorního amfiteátru 
Valašského muzea v přírodě 

 4.20  Jak potkávat svět: 
s Prague Cello Quartet

6.10 Max Steel I (7). Lavina 6.35 Ninjago 
IX (5). Zlatá stezka 7.05 Cirkus v cirkuse 
9.50 Tři chlapi na cestách. Čes. kom. 11.50 
Princ a Večernice. Čes. poh. 13.40 Král Králů 
(čb). Čes. kom. 15.45 Noc na Karlštejně. 
Čes. muzikál 17.43 Počasí 17.45 HLAVNÍ 
ZPRÁVY 17.50 Milionový závod. Am. kom. 
20.15 7 pádů Honzy Dědka – Silvestr 
21.55 Silvestrovská Partička 2020 
23.15 Český mejdan s Impulsem 
 0.00 Vrať se do hrobu! Čes. kom. 
 2.05 Komici s.r.o. The Tour. Čes. kom. 
 4.10 Jak se staví sen 
 5.45 Pohoda u krbu 

 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: Jan1,1-18 
 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 

s Pavlem Helanem
 10.15 TWR: Nejen chlebem
 10.30  Vonička 

pro milovníky dechovky
 11.00 Zprávy Proglasu
 11.05  Karel Čapek: Romeo a Julie, 

Pan Hynek Ráb z Kufštejna
 12.00 Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

Z díla P.-A. Genina, 
H. W. Ernsta, F. Godefroida 
a P. I. Čajkovského

 13.00 Zprávy Proglasu
 13.45 Dnešek v kalendáři
 14.00 Třikrát z Proglasu 
 15.00 Zprávy Proglasu
 16.00  Mše svatá na poděkování 

za uplynulý rok 
(z kostela Panny 
Marie Sněžné v Praze)

 16.55  Hrajte, kapely! 
Zveme vás do země Vánoc

 18.00  Na dřeň: 
S manžely Kadaňkovými 
o lásce

 19.00 Kubula a Kuba Kubikula 6/12
 19.15 Jak se vám líbí: Michal Noga
 20.00 Habaďůra: Černé údolí
 20.45 Radio Vatikán 
 21.05 Večerní chvály 
 21.30 Galahitparáda
 22.30 Svatosilvestrovský večer
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10.30 Poselství papeže 20.05 Velký příběh o lásce  20.10 Poslední aristokratka 14.50 Vzkaz Jiřího Suchého 

 6.00  Pohádka pro pamětníky. Dobro 
a zlo. Podle bratří Grimmů 

 6.25  Pro pamětníky... 
Noční motýl. Čes. film

 7.55  Dalskabáty, hříšná ves 
aneb Zapomenutý čert. 
Pohádková komedie Jana Drdy

 9.50  Jezerní královna. Filmová 
pohádka pro celou rodinu 

 11.20  Ať přiletí čáp, královno! Volné 
pokračování hudební pohádky 
Co takhle svatba, princi? 

 13.00  Tři životy. Vojtěch Dyk 
ve výpravné pohádce 

 14.15  Pro pamětníky... Rodinné 
trampoty oficiála Tříšky. Čes. kom.

 15.50  Tajemství Lesní země. 
Výpravná poh.

 17.05  Kouzelník Žito.
Velká výpravná poh. 

 18.55 Události za okamžik a počasí
 19.00 Události
 19.52 Branky, body, vteřiny
 20.05 Losování Sportky a Šance
 20.10  Poslední aristokratka. 

Rodinná kom. Jiřího Vejdělka 
podle bestselleru Evžena Bočka

 21.55  Ten, kdo tě miloval. Rodinná kom. 
podle románu Marie Poledňákové

 23.24 Výsledky losování Šťastných 10
 23.25  Pro pamětníky... Rodinné trampoty 

oficiála Tříšky. Čes. kom. 
 1.05  Bolkoviny. Bolek Polívka 

vypráví úsměvné historky
 1.55  Banánové rybičky. 

Na téma „jak přežít konce“
 2.35  Zkus mít vkus. 

Jak nosit svá kila s elegancí 
 3.00  Chalupa je hra. Tašky nebo 

šindele můžou být i umělé 
 3.25 Zahrada je hra
 3.45  Bydlení je hra. Pokoj s trochou 

marcipánu a spoustou 
čokolády pro dvě princezny 

 4.10  Pod pokličkou. Bez masa 
i klobásy děti rostou do krásy 

 6.00  Krásy evropského pobřeží: 
Anglická Riviéra. Jedinečné 
letecké pohledy ve fr. dok. 

 6.05  S kuchařem kolem světa: 
Tchaj-wan. Okouzlující gurmán 
Fred Chesneau. Fr. cyklus

 7.05  Grónsko – šepot ledu. 
Kouzelný pohled na svět, který 
by měl zůstat zmrzlý! Fr. dok.

 7.55  Bermudský poetický trojúhelník 
nad Vysočinou. 
Českomoravská vrchovina. Dok. 

 8.50  Mary Poppins. Julie Andrewsová 
jako pohádková chůva ve 
slavném muzikálu. Am. film

 11.05  Postřehy odjinud. Štýrsko 
očima Marie Woodhamsové. 
Lipicáni z Piberu

 11.15  Novoroční koncert Vídeňských 
filharmoniků 2021

 13.50  Novoroční promluva kardinála 
Dominika Duky. O čase, lidech 
a naději pro naši civilizaci

 14.00  Zlatý oříšek 2020. Předávání cen 
Zlatého oříšku se na obrazovky 
vrací již podvaadvacáté

 14.50  Vzkaz Jiřího Suchého. Legendární 
divadelník, zpěvák, textař a herec 

 15.05  Postřehy odjinud. Amerika očima 
Jana Šmída. New York Petra Síse

 15.10  Apartmá v hotelu Plaza. Walter 
Matthau v hlavní roli am. filmu 

 17.05 Národ sobě 2.0. Dok. 
 18.00  Novoroční ekumenická slavnost. 

Přímý přenos z kostela Slezské 
církve evangelické a. v. 
v Návsí u Jablunkova

 19.00  Fénix jménem Libušín. 
Ikonická stavba legendárního 
architekta Dušana Jurkoviče

 20.00  Meky. Energický filmový 
portrét Mekyho Žbirky 

 21.20  Amundsen. Nor. koprod. snímek 
o největším polárníkovi historie 

 23.25  Mata Hari. Krásná špiónka, mocní 
policajti a politici. Něm. dok. 

5.55 Oggy a Škodíci VII. Fr./kan. anim. 6.05 
Kačeří příběhy (58). Am. anim. 6.25 Tom 
a Jerry: Kouzelný prsten. Am. anim. 7.30 
Šípková Růženka. Něm. film 8.35 Šťastný 
Nový rok. Am. film 10.30 Yeti: Ledové 
dobrodružství. Am. anim. 12.05 Anton 
Špelec, ostrostřelec (čb). Čes. kom. 13.40 
Krakonoš a lyžníci. Čes. film 15.00 Johnny 
English. Br. film 16.35 Mrazík. Rus. film 
18.05 Obušku, z pytle ven! Čes. poh. 19.30 
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 
20.20 Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 
22.35 Červená Karkulka. Am./kan. film 
 0.20 Anton Špelec, ostrostřelec 

4.45 Agent WC40. Am. kom. 6.05 Ducháček 
to zařídí (čb). Čes. kom. 7.40 Z pekla štěstí 
2. Čes. poh. 9.35 Sněžní psi. Kan./am. film 
11.20 Šťastný nový rok. Čes./sl. film 
13.05 Hrátky s čertem. Čes. film 
14.40 Ať žijí duchové! Čes. film 
16.10 Blbý a blbější. Am. kom. 
18.05 Řachanda. Čes. film 
20.00 Raubíř Ralf. Am. anim. film 
21.50  Královna Alžběta: 

Zlatý věk. Br./fr./am./něm. drama 
23.55 Hannibal. Am./br. film 
 2.15  Červený drak. 

Am./něm. thriller 

15.50 Rá Rá, hlasitý lvíček 16.00 Hádej, 
jak moc tě mám rád 16.15 Myška Maisy 
II 16.20 Tom a krajíc chleba s jahodovou 
marmeládou a medem 16.25 Esa z pralesa 
16.35  Míla a záhada žlutého stromu 
17.00 Draci v hrnci 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 (30/50) 19.15 Phineas a Ferb II 
(34/39) 19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouška 
20.00 Novoroční koncert České filharmonie 
2021 21.30 Michael Bolton: Live at the Royal 
Albert Hall 23.05 Versailles za kulisami

9.00 Život je kabaret. Hudebně zábavný 
pořad 9.55 Gazdina roba. TV adaptace 
dramatu Gabriely Preissové 10.50 František 
Filip – 90 let 12.00 Domácí štěstí. Půvabné 
časy podle Ivy Hüttnerové 12.30 Trhák. 
Ztřeštěná hud. kom. Ladislava Smoljaka 
a Zdeňka Svěráka 14.00 Fantom biografu 
14.50 Trocha šafránu z televizního archivu 
15.50 František Filip – 90 let. Lístek do 
památníku. TV film 17.15 Radostný život 
posmrtný. Kom. 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 19.52 Branky, body, 
vteřiny 20.05 Legendární dvojice 
21.00 Vysílá studio A

12.50 Motorismus: Ve zpětném zrcátku 
13.50 Turné čtyř můstků Německo 16.10 
České ligy a závody 2020 16.30 Martina 
Sáblíková 2020 16.50 Lední hokej 2020 
17.05 Ondřej Palát 2020 17.25 Zimní 
sporty 2020 17.55 Ester Ledecká 2020 
18.30 Míčové hry 2020 18.45 Atletika 2020 
19.00 Vodní sporty 2020 19.15 Jiří Prskavec 
2020 19.35 Fotbal 2020 20.25 Jindřich 
Trpišovský 2020 20.40 Cyklistika 2020 21.15 
Tenis 2020 21.35 Petra Kvitová 2020 21.55 
Mimořádné výkony 2020 22.10 Turné čtyř 
můstků Německo 0.30 Branky, body, vteřiny 
 0.45 Hokej: Česko – Rakousko

7.00 Ruženec (Radostný ruženec) 7.30 
Fatima – Výzva Rusku 8.10 Pozvánka (P) 
8.25 Fatima (Deň, keď slnko tancovalo) (P) 
9.00 Vaticano 9.30 Svätá omša z Vatikánu 
12.00 Anjel Pána 12.40 Ruženec / Radostný 
ruženec 13.10 Opera Betlehem 14.00 Dobrá 
novina, šťastná hodina 14.30 Jasličková 
pobožnosť z Očšadnice 16.05 Ako Pán Boh 
dá 17.30 Pani Marta (P) 18.00 Fara v meste 
(1) (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.20 Fatima 
(Deň, keď slnko tancovalo) 19.50 Sviatočný 
príhovor (P) 20.00 Máriina krajina (P) 
22.00 Matka Cabrini (P) 
23.45 Gréckokatolícky magazín 

6.25 Neznámé krajiny (5) 7.25 Hitlerova 
kronika (1) 8.35 Záhady světových válek III 
(2) 9.35 Zapomenuté megastavby III (12) 
10.35 Záhady nacistických vražd (5) 11.35 
Divoký Nový Zéland (5) 12.35 Příběhy 
z podzemí 13.35 Leni Riefenstahlová: 
Ledová vášeň 14.50 Postavili bychom to 
dnes? (2) 15.55 Veterinář z Yorkshiru 
VIII (9) 16.55 Poslední ráje (16) 17.55 
Tatra kolem světa 2 (3) 19.00 Aljaška: Rok 
v divočině (1). Zima. Br. dok. 20.00 Mistři 
hlubin. Fr. dok. 21.10 Svět pod hladinou (9, 
10) 22.10 Akta Tesla (1) 23.15 Neuvěřitelné 
příběhy (37, 38) 0.15 Jedinečný Napoleon

 6.05  Noční univerzita: 
Panna Maria učednice – 
P. Vojtěch Kodet, ThD., OCarm.

 7.00  Cirkus Noeland: Roberto, 
Kekulín a kouzelné hodiny

 7.40 Maktub. Šp. hraný rodinný film
 9.40 Moudrost mnichů: Ideál matky
 10.00  Mše svatá ze slavnosti

Matky Boží, Panny Marie 
z baziliky sv. Petra v Římě [L]

 11.35  Poselství svatých: 
Marie, matka Ježíšova

 11.45 Přejeme si… [P]
 12.00 Polední modlitba [L]
 12.20 Popelka Nazaretská
 13.05  Mexiko – země indiánů [P]. 

Dok. přináší svědectví českého 
misionáře Jiřího Brabce 

 13.20  Zahrada Mariánská – Zvěstování: 
kostel Navštívení Panny 
Marie Lechovice. Záznam 
komponovaného pořadu 

 14.25  Chiara Luce Badano – 
Neobyčejný příběh obyčejné dívky

 15.10  Ovečky: 2. neděle 
po Narození Páně [P]

 15.35 Sedmihlásky
 15.45  Psí život [P]. Příběh 

tuláka Charlieho Chaplina 
a opuštěného psíka Scrapse

 16.30  Slavnostní uvedení 
nové mariánské písně na 
loretánské zvonkohře

 18.00  Putování tučňáků [P]. Film 
plný humoru a odvahy malých 
tvorů vzdorovat drsné přírodě

 19.30 Moudrost mnichů: Rodinné hádky
 19.50 Přejeme si…
 20.05  Velký příběh o lásce: 

Hud. dramatizace nejen 
vánočního příběhu [P] 

 21.40  Život nikdy nekončí. Fr. film
 23.15 Má vlast: Kroměříž
 0.40 Fatima: Poselství Rusku
 1.20  Noční repríza 

dopoledních pořadů

6.20 Max Steel I (8). Žraloci 6.50 Ninjago 
IX (6). Dvě lži, jedna pravda 7.15 Roztomilý 
člověk (čb). Čes. kom. 9.15 Zakletá Ella. 
Am. kom. 11.05 Katakomby (čb). Čes. 
kom. 12.55 Nejlepší ženská mého života. 
Čes. kom. 14.50 Nekonečný příběh. Něm./
am. fantasy 16.55 Noc na Karlštejně. 
Čes. muzikál 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ 
ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 
SHOWTIME 20.15 Najednou jsme rodina. 
Am. kom. 22.45 Daria. Čes. thriller 0.45 
Katakomby (čb). Čes. kom. 2.30 Nejlepší 
ženská mého života (čb) 4.25 Jak se staví 
sen 5.45 Pohoda u krbu 

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Z archivu 
s lovesných pořadů (R) 3.00 
Z archivu hudebních pořadů 
(R) 5.00 Duchovní hudba 5.57 
Myšlenka na den (R 11.57, 17.55) 
6.30 Evangelium: Lk 2,16-21 6.35 
Ranní chvály 6.50 Duchovní slovo 

 7.00 Radio Vatikán (R) 
 7.15 Sváteční písně 
 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Písně pro sváteční ráno 
 8.30 Duchovní hudba
 9.00  Mše svatá (z katedrály 

sv. Petra a Pavla v Brně)
 10.00 Duchovní hudba
 10.15 TWR: Uši k duši
 10.30 Poselství papeže Františka
 11.00  Pohádka: 

Proč chameleon mění barvu; 
Proč má dikobraz bodliny

 11.30 Vonička lidových písní
 12.00 Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

Z díla J. S. Bacha,
G. P. Telemanna a J. D. Zelenky

 13.45 Dnešek v kalendáři
 14.00  Sváteční pohádka: 

Pohádka o nevidomém krtkovi
 15.00 Zprávy Proglasu
 15.10 Mariánské litanie
 16.00  Křesťan a svět
 16.55 Oktáva: Malé dějiny hudby Vánoční
 18.00 Matka Páně podle Písem
 18.45 Kubula a Kuba Kubikula 7/12
 19.00 Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: World Music 

Charts Europe – leden 2021 
 20.00 Modlitba živého růžence 
 20.45 Radio Vatikán 
 21.05 Večerní chvály 
 21.30 Jan Čep: Cesta na jitřní
 22.00  Dar Boha Otce církvi 3/6: 

Zasvěcený život 
a Nejsvětější trojice

 23.50 Duchovní slovo



19.15 Nejlepší české... 21.00 Pouť 12.25 Po stopách hvězd 16.50 Podivuhodná Dlouhá zeď

 6.00 Raníček. O krtkovi
 6.05 Zvonečkovi
 6.30 Prasátko Peppa VII
 6.35 Pat a Mat nás baví
 6.45 Timmy záchranářem. Anim. speciál
 7.05 Zou. Anim.
 7.20 Ovečka Shaun. Br. anim.
 7.30 Studio Kamarád
 9.00  Běžkotoulky. Tentokrát 

navštívíme Horní Bečvu
 9.10  Cesta dřeva: Malé dřevo (1/2)
 9.45  Tajemství královského 

cestování (2/2). Br. dok. 
 10.30  Mata Hari. Krásná špiónka, mocní 

policajti a politici. Něm. dok. 
 11.25  Kypr, ostrov bohyně 

Afrodity. Kouzla tajuplného 
ostrova. Fr. dok. 

 12.20  Divočina ve městech. Mysleli 
jste si, že žijí jen v přírodě 
daleko od nás? Něm. dok. 

 13.10  Madame Sans-Gene. Koprod. 
hist. kom. od Christian-Jaquea

 14.50  Tesání vlastního osudu. Životní 
cesta sochaře Albína Poláška

 15.20  Krásy evropského pobřeží: 
Útěk do Cadizu. Jedinečné 
letecké pohledy ve fr. dok. 

 15.30  Meky. Energický filmový 
portrét Mekyho Žbirky 

 16.50 Podivuhodná Dlouhá zeď. Br. dok. 
 17.45  S kuchařem kolem světa: 

Belgie. Okouzlující gurmán 
Fred Chesneau. Fr. cyklus

 18.45  Večerníček. 
Kubula a Kuba Kubikula

 18.55 Hra kočky s myší. Fr. dok. 
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Rasputin. Gérard Depardieu 

jako osudový muž carské rodiny 
Mikuláše II. Fr./rus. hist. drama 

 21.50 Skandální odhalení. Am. film
 23.55 Brutální Nikita. Fr. thriller
 1.50  Expedice Grand Canyon. 

Vodácké dobrodružství 
na řece Colorado

5.55 Oggy a Škodíci VII. Fr./kan. anim. 6.10 
Tlapková patrola (23, 24) 7.00 Looney 
Tunes: Úžasná Show (4). Am. anim. 7.25 
Kačeří příběhy (59, 60). Am. anim. 8.10 
O bílém hadovi. Něm. film 9.55 Zimní love 
story. Am. film 11.30 V srdci moře. Austr./
kan./am./br./šp. film 13.35 Yes Man. Am. 
kom. 15.25 Život nebo něco takového. 
Am. film 17.15 Marley a já. Am. film 19.30 
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 
20.20 Jason Bourne. Am./čín. akč. film 
22.25 John Wick. Am. akč. 0.10 Krvavý příliv. 
Am. thriller 2.05 Yes Man. Am. kom. 
 3.55 Šípková Růženka. Něm. film

4.40 Major Payne. Am. film 6.10 Scooby 
Doo a kletba 13. ducha. Am. anim. 7.30 Tři 
bratři. Čes. film 9.05 Seznamte se, Joe Black. 
Am. film 12.15 Teleshopping 
12.45 Raubíř Ralf. Am. anim. 
14.25 Yeti: Ledové dobrodružství
16.05 Malí lidé. Br. kom. 
17.45  Harry Potter a Relikvie smrti 

– část 2. Am./br. film 
20.00 Vzhůru do oblak. Am. anim. film 
21.50 Vincentův svět. Am. film 
23.40 Gladiátor. Am./br. velkofilm 
 2.20  Královna Alžběta: Zlatý věk. 

Br./fr./am./něm. drama

14.45 Dokonalé Vánoce 15.10 Kvarteto rohů 
– Na vrchol hory 15.40 Jak to chodí u hrochů 
15.45 Nadia: Tajemství Modré vody 16.10 
Super třída II 16.40 Dobrodružství Kocoura 
v botách II 17.25 Ovečka Shaun 17.30 
MasterChef Junior V (1/16) 18.15 Šmoulové 
18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 
Nová dobrodružství medvídka Pú (31/50) 
19.20 Phineas a Ferb II (35/39) 19.40 
Kiwi a Strit 19.50 Bob a Bobek na cestách 
20.00 Události v kultuře 20.15 Je nám ctí... 
Lazebník sevillský 22.55 Kino Art. Kid. Am. 
groteska 23.50 Elvis: 68 Comeback Special 
 0.50 Queen: Magic Tour v Budapešti

9.00 Josefina 10.05 Silvestr U zvonečku 
11.05 S Helenou na Broadway 12.00 
Domácí štěstí 12.30 Rajské zahrady II. 
Mnohotvárná Troja 12.45 Bojané 13.30 
Písně ze staré Prahy poprvé... 14.00 Televizní 
písničky a songy Vítězslava Hádla. Z pořadu 
„Kam zmizel ten starý song“ 14.35 Víc než 
případ 15.50 Trocha šafránu z televizního 
archivu 17.10 Věšák 17.50 Nevěsta. TV 
hra 18.55 Události za okamžik a počasí 
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny 
20.05 Silvestrovský klub mládeže. Karel Šíp 
a Jaroslav Uhlíř uvádí speciální vydání TKM 
21.00 Řekněte mi, kdo to je. Záb. pořad

10.50 Sokolský zpravodaj. Aktuality ze 
sokolského hnutí 11.00 Vodní sporty 2020 
11.15 Jiří Prskavec 2020 11.50 Severská 
kombinace: SP Estonsko 12.20 Běžkotoulky. 
Horní Bečva 12.35 Severská kombinace: SP 
Estonsko 13.20 Skoky na lyžích: Turné čtyř 
můstků Rakousko. Přímý přenos kvalifikace 
závodu z Innsbrucku 15.05 Severská 
kombinace: SP Estonsko 16.50 Svět motorů 
18.00 Hokej: MS U20 2021 Kanada. Přímý 
přenos čtvrtfinálového utkání MS hráčů 
do 20 let z Edmontonu 20.55 Archiv D: Na 
bruslích do pohádky 21.30 Hokej: MS U20 
 0.25 Branky, body, vteřiny

7.00 Svätá liturgia 8.00 Viera do vrecka 
(Krása) 8.15 Eucharistické zázraky 8.25 
Klbko – Svätá omša (Modlitba Pána) 
9.00 Vianočný koncert – Ket sme prišľi 
povinčovac 10.00 Sviatočný príhovor 
10.20 Prostonárodná vianočná omša 10.55 
Pavol VI., nepochopený pápež 12.00 Anjel 
Pána 12.40 Ruženec / Radostný ruženec 
13.10 LUXáreň 13.45 Láska a rodičovstvo 
(Antikoncepcia) 14.05 Máriina krajina 16.00 
Fatimská sobota (P) 18.00 Fara v meste (2) 
18.30 Svätá omša (P) 19.40 GU100 20.00 
Staromódny (P) 22.05 Katechéza (Vianoce) 
22.20 Eucharistické zázraky 

6.05 Modravé hlubiny I (1) 7.10 Hon na 
Hitlera III (5) 8.05 Podivuhodná věda (22) 
9.05 Hitlerova kronika (12) 10.20 Hitlerův 
poslední rok (1/2) 11.35 Kouzlo finské 
divočiny (3, 4) 12.45 Africké šelmy (2) 13.45 
Mimo kontrolu (8) 14.50 Sousedské noční 
můry IV (8) 15.55 Divoké hrady (5) 16.55 
Do divočiny: Arktida (3) 18.00 Majestátní 
vlaky III (5) 19.00 Norské domy snů III (3) 
20.00 David Attenborough: Zvířecí dynastie 
(1). Br. dok. 21.05 Yorkshire: Rok v divočině 
(1). Jaro 22.05 Tajemství světových muzeí 
III (1). Kan. dok. 23.05 Hitlerův kruh zla (5) 
0.10 Silicon Valley: Skrytý příběh (3) 

 6.05  Vánoční revue 
k 60. výročí založení JKGO

 7.25  Odvaha otce Karola. 
Život Karola Wojtyly zachycen 
v kresleném filmu nejen pro mladé

 8.40  Ovečky: 2. neděle 
po Narození Páně

 9.15 Noemova archa
 10.05  Putování tučňáků. Film plný 

humoru a odvahy malých tvorů 
vzdorovat drsné přírodě

 11.35  ARTBITR 
– Kulturní magazín (101. díl)

 11.45 Přejeme si… [P]
 12.00 Angelus Domini
 12.10  U NÁS aneb 

od cimbálu o lidové kultuře: 
Novoroční koncert Hradišťanu

 13.10 Radovan Lukavský stoletý [P]
 13.55  Život nikdy nekončí. Fr. film. 

Náhoda přivedla bývalého 
boxera a alkoholika Lea ke 
dveřím ochrnuté Muriel

 15.30  Koncert skupiny Kamelot [P]. 
Záznam koncertu z Tonstudia

 17.30  Příběhy odvahy a víry: 
Svatý Serafim: 
Na zemi anděl, v nebi člověk

 18.00  Cvrlikání SPECIÁL: 
Spirituál kvintet. 
Hud. pořad s povídáním 
a zajímavými interprety

 19.30 V souvislostech [P]
 19.50 Přejeme si…
 20.05  Pěšky bez hranic. 

Filmový dok. Evy Toulové – 
příběh moderního poutnictví

 21.00  Pouť. Americký doktor Tom 
(Martin Sheen) nastupuje 
neplánovanou pouť do 
Santiaga de Compostela

 23.10  Jak potkávat svět (74. díl): 
s multiinstrumentalistou 
Michalem Žáčkem

 0.35 Znovu v Nazaretu
 1.30 Noční repríza dopoledních pořadů

6.05 Max Steel I (9). Kolize 6.30 Ninjago IX 
(7). Nejslabší článek 6.55 M*A*S*H (155) 
7.25 Autosalon.tv 8.30 Hudson a Rex (9). 
Vražda v přímém přenosu. Kan. krimi 9.30 
Dámský klub. Am. kom. 11.30 Odvrácená 
tvář Paříže (6). Fr. krimifilm 13.30 Anna 
a král. Am. film 16.25 Strašidla. Čes. kom. 
18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 
Sport 19.50 Počasí 
19.55 SHOWTIME 
20.15 Manžel na zkoušku. Am. kom. 
22.35 Elitní zabijáci. Am./austr. thriller 
 0.55 Daria. Čes. thriller 
 2.55 Anna a král

 0.05  Noční bdění 1.00 Komorní hudba 
 2.00 Oktáva (R)
 3.00 Z archivu hudebních pořadů (R) 
 5.57 Myšlenka na den (R 11.57, 17.55) 
 6.30 Evangelium: Jan 1,19-25 
 6.35 Ranní chvály 
 6.50 Duchovní slovo 
 7.00 Radio Vatikán (R) 
 7.30 Komentář týdne 
 8.00 TWR: Na sobotní frekvenci Proglasu
 9.00 Pozvánky a písničky
 10.30 Vonička pro milovníky dechovky
 11.00 Zprávy Proglasu
 11.05  Barvínek: To nejlepší 

z Barvínků roku 2020 (R)
 12.00 Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

Z díla G. P. Telemanna, J. S. Bacha, 
G. F. Händela a J. Haydna

 13.30  Knihovnička: Jiří Padevět: 
Republika (R)

 13.45 Dnešek v kalendáři
 14.00 Písničky pro hezké odpoledne
 15.00 Zprávy Proglasu
 15.15  Jak se vám líbí: 

Dominik Wania (R)
 16.00 Čteme z křesťanských periodik
 16.15 Hudební listování
 16.55  Na dřeň: 

S manžely Kadaňkovými 
o lásce (R)

 18.00 Zprávy a Zrcadlo týdne
 18.20 Komentář týdne
 18.30 Folklorní sedmička
 19.00 Kubula a Kuba Kubikula 8/12
 19.15  Slyšte, lidé! 

Nejlepší české nahrávky 
roku 2020

 20.15 Dotýkání světla 
 20.45 Radio Vatikán 
 21.05 Večerní chvály
 21.20  Tóny ze scény: Z. Fibich: 

Nevěsta messinská 2/2
 22.30  Modlitba živého 

slavného růžence
 23.50 Duchovní slovo

 6.00  Pohádka pro pamětníky. Maruška. 
Je sůl opravdu nad zlato? 

 6.30  Pták Ohnivák. Výpravná poh. 
režiséra Václava Vorlíčka 

 8.00  Jezerní královna. Filmová 
pohádka pro celou rodinu 

 9.35  František Filip – 90 let. 
Neobyčejné životy

 10.25  Otec Brown VIII. 
Nebeský chór. Br. det. 

 11.15  František Filip – 90 let. 
Všechnopárty

 12.00 Z metropole, Týden v regionech 
 12.25  Po stopách hvězd.

Obrazový životopis slavných – 
tentokrát Miroslava Donutila

 12.50  Postřehy odjinud. Trentino očima 
Jaroslava Skalického. Dolce vita

 13.00 Zprávy
 13.05  O ševci Ondrovi a komtesce 

Julince. Poh. 
 13.55 Hvězda života. Poh. 
 14.55  Pro pamětníky... 

Florenc 13,30. Kom. 
 16.25  Srdíčko. Jana Hlaváčová 

jako kriminalistka řeší 
vraždu na Novém Světě 

 17.55  Kočka není pes. Agresivní 
Modřej a teritoriální Frankie

 18.25 Kluci v akci. Inspirace na dobrá jídla
 18.55 Události za okamžik a počasí
 19.00 Události
 19.52 Branky, body, vteřiny
 20.05 Vlastníci. Kom.
 21.40 Hříšný tanec. Am. film
 23.19  Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
 23.20 Milenec. Fr. drama 
 1.15  Bolkoviny. Bolek Polívka 

vypráví úsměvné historky 
 2.00  Poslední leč Josefa Langmilera
 2.50 Bydlení je hra
 3.15 Zahrada je hra
 3.40  Vlašim. Zuzana Slavíková 

provází romantickým zámeckým 
parkem nad řekou Blanicí 
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