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Pravá radost

Mons. Adam Rucki

Poslední rozhovor na str. 13

Vstupujeme do nového roku. Co zna-
mená mít pravou radost i v náročných 
časech? Příjemné emoce, dobrá nála-
da, příznivé okolnosti – na ničem z toho
nezávisí. Co je tedy jejím zdrojem? 

Arcibiskup
se zotavuje
Těsně před Vánoci se arcibiskup Jan 
Graubner po prodělaném covidovém 
onemocnění vrátil do domácího léčení. 
„Cítím se daleko lépe, i když k plnému 
návratu do služby to bude chtít ještě tro-
chu trpělivosti,“ uvedl předseda České 
biskupské konference. „Děkuji všem, 
kteří se za mé zdraví modlili. Situace 
byla vážná a já jsem Pánu za vše podě-
koval a byl připraven odejít do jeho mi-
losrdenství, ale zároveň jsem slíbil v prá-
ci pokračovat, pokud on bude chtít,“
dodal.

Před Štědrým dnem daroval krev-
ní plazmu již zotavený biskup Martin 
David, který covid-19 prodělal v říjnu. 
„Zaregistroval jsem, že se vybízejí dár-
ci k darování krevní plazmy, a tak jsem 
si řekl: třeba to může někomu pomoct, 
a třeba i zachránit život,“ zmínil krát-
ce poté, co usedl do dárcovského křesla.

(gra, tok)

„Je na místě rozptýlit největší obavy řady 
věřících a vnést do problematiky určité 
světlo. Proto chceme zopakovat: nechat 
se očkovat je morálně přípustné,“ píší 
čeští a moravští biskupové ve společném 
stanovisku k očkování proti covid-19.

Vakcinaci je podle nich třeba zvažo-
vat nejen s ohledem na zdraví vlastní, 
ale i druhých lidí a na společné dobro. 
„Při svém rozhodování tedy nemysle-
me jen na sebe, ale zvláště na nejzra-
nitelnější spoluobčany, pro něž nakazit 
se nemocí covid-19 znamená být ohro-
žen nejen na zdraví, ale též na životě,“
uvádějí biskupové.

Zároveň podotýkají, že nelze niko-
ho diskriminovat kvůli rozhodnutí ne-

nechat se očkovat. „Očkování obvykle 
není morální povinnost, a  proto musí 
být dobrovolné. V takovém případě však 
člověk musí zodpovědným způsobem 
udělat vše potřebné pro to, aby případ-
ně nenakazil druhé, zvláště ty, kteří ze 
zdravotních a  jiných důvodů očkováni 
být nemohou,“ doplňují.

I pro nejchudší země

Vatikánská Kongregace pro nauku víry 
ve své prosincové nótě uvedla, že očko-
vání je přijatelné i přesto, že při výzku-
mu a vývoji některých vakcín byly vyu-
žity plody potracené v 60. letech: „Užití 
proticovidových vakcín, které využily 

v procesu vědeckého výzkumu a výro-
by buněčné linie pocházející z  potra-
cených plodů, je mravně přijatelné.“ 
Kongregace navazuje na tři související 
vatikánské dokumenty z  předchozích 
let. Uvádí, že v případě současné pan-
demie „lze uplatnit veškeré vakcíny, kte-
ré budou uznány za klinicky bezpečné 
a účinné, za jasného vědomí, že použi-
tí takových vakcín neznamená formální 
spolupráci na potratu, z něhož pocháze-
jí buňky, za jejichž pomoci byly vakcíny 
vyrobeny“. Text prohlášení schválil pa-
pež František. Nóta v závěru apeluje, aby 
vakcíny byly dostupné i v nejchudších
zemích. (tez, tok)

Prohlášení biskupů na str. 6

PAPEŽ UZNAL HRDINSKÉ CTNOSTI 
PRVNÍHO ČESKÉHO SALESIÁNA 
P. IGNÁCE STUCHLÉHO (1869–1953).
Spolu s 200 českými salesiány prožil dra-
ma druhé světové války a zrušení jejich 
díla roku 1950. Prohlášení za „cti-
hodného“ je dalším krokem k blahořeče-
ní. K tomu bude nutné uznat zázrak na 
jeho přímluvu.  Snímek archiv salesiánů

Pouť důvěry 
Taizé na dálku
Vůbec poprvé se mezinárodní setkání 
mládeže s komunitou z Taizé, které kaž-
doročně připadá na závěr roku, koná 
v online podobě. S  tématem: „Mít na-
ději v době příznivé i nepříznivé,“ pro-
bíhá tato již 43. etapa Pouti důvěry na 
zemi od 27. prosince do 1. ledna – a to 
přímo v Taizé, odkud jsou po internetu 
přenášeny a vysílány modlitby i přednáš-
ky a kam se prostřednictvím webu www.
taize.fr připojují zájemci z celého světa. 
„Ačkoli zdravotní situace tentokrát ne-
umožňuje obvyklé shromáždění, uká-
zali jste kreativitu a představivost. Kéž 
vám tyto dny, kdy se společně modlíte 
a vzájemně podporujete ve víře a důvěře, 
pomohou k naději v dobrých i špatných 
časech,“ pozdravil účastníky papež Fran-
tišek. Představený komunity v Taizé bratr 
Alois pak v úvodním poselství vyzval ke 
vzájemné pomoci, spolupráci s Kristem 
a péči o společný domov. (cath.ch, sch) 

Vedení Charity Česká 
republika rozhodlo, že po 
dobu trvání pátého stupně 
PES koledníci nevyjdou. 
Koleda se tak přesouvá 
do online prostředí.

Kdyby opatření klesla do čtvrtého, či do-
konce třetího stupně, jsou koledníci při-
praveni vyrazit. Čas mají do 24. ledna. 
„Přihlásili se nám školy, rodiče, skau-
ti, kteří by chtěli koledovat. Cítí, že je ta 
sbírka potřebuje,“ sděluje koordinátor-
ka celé akce Gabriela Víšová z Charity 

ČR. Pokud budou králové moci vyrazit, 
budou mít roušky, dodržovat rozestupy, 
používat dezinfekci a nebudou vstupo-
vat do domácností. Mohou tedy koledo-
vat pouze venku a v případě panelových 
domů na chodbách.

Na webu www.trikralovasbirka.cz je 
nachystané virtuální koledování. „Sna-
žíme se i  do online prostředí přenést 
zážitek s  koledníky, takže tam budou 
k vidění alespoň na videu a budou ko-
ledovat pro každého návštěvníka této 
webové stránky. Připravili jsme i virtuál-
ní požehnání koledníkům a dárcům od 
Mons. Josefa Suchára z Neratova,“ při-
pojuje Víšová. 

Pokračování na str. 2

Tradiční poselství 
s požehnáním Městu a světu 
papež tentokrát pronesl 
zevnitř baziliky
sv. Petra. Mluvil o bratrství 
všech lidí, lásce v rodině, 
dopadech pandemie 
a vyzval ke zpřístupnění 
očkovací vakcíny všem. 

„Dítě, které Panna Maria přivedla na 
svět v Betlémě, Bůh daroval celé lidské 
rodině. Díky tomuto Dítěti můžeme Bo-
ha oslovovat ‚Otče‘, ‚Tati‘… V této histo-
rické chvíli, poznamenané ekologickou 
krizí i hospodářskou a sociální nerovno-
váhou zhoršenou pandemií, je více než 
kdy jindy důležité, abychom se k sobě 
chovali jako bratři a sestry,“ vyzval pa-
pež František v  poselství na Boží hod 
vánoční, které pronesl bez obvyklého 
pozdravu davů z balkonu na Svatopetr-
ském náměstí – a to kvůli zákazu vychá-
zení v Itálii. 

„V tomto temném a nejistém čase se 
objevují různá světla přinášející naději, 
k nimž náleží objev vakcín. Mají-li přiná-
šet naději celému světu, musí být k dis-
pozici všem,“ zdůraznil papež s tím, že 
na očkování mají nárok „zejména nej-
zranitelnější a nejpotřebnější“, a vyzval 

k solidaritě s nemocnými, nezaměstna-
nými nebo oběťmi domácího násilí. 

Svatý otec rovněž apeloval na řešení 
konfliktů v Sýrii, Iráku, Jemenu či Libyi. 
Přimlouval se za zlepšení izraelsko-pa-
lestinských vztahů, za Libanon, Náhor-
ní Karabach i východ Ukrajiny. Z afric-
kých států papež vzpomněl na Burkinu 
Faso, Mali a Niger, Etiopii, Mosambik, 
Jižní Súdán, Nigérii či Kamerun. A mod-
lil se za místa na americkém kontinentu, 
která se potýkají s covidem, obchodem 
s drogami a korupcí, zvláště zmínil Chi-
le a Venezuelu. „Nebeský král ať chrání 
obyvatele na jihovýchodě Asie, zejména 
na Filipínách a ve Vietnamu, kde četné 
bouře způsobily záplavy,“ pokračoval pa-
pež a připojil přímluvu za pronásledova-
né Rohingy. „Dítě se nám narodilo, Syn 
je nám dán (Iz 9,5). Přišel nás zachránit! 
Zvěstuje nám, že bolest a zlo nemají po-
slední slovo. Smířit se s násilím a nespra-
vedlností by znamenalo odmítat radost 
a naději Vánoc,“ zdůraznil František. 

A v závěru se modlil za rodiny. „Ježíš 
se narodil ve stáji, ale byl zahrnut lás-
kou Panny Marie i svatého Josefa. Boží 
Syn tělesným narozením posvětil man-
želskou lásku,“ uvedl s tím, že myslí i na 
ty, kdo jsou momentálně v izolaci: „Pro 
všechny ať jsou Vánoce příležitostí obje-
vit v rodině kolébku života a víry, místo 
laskavé přívětivosti, dialogu, odpuštění, 
bratrské solidarity, sdílené radosti a pra-
mene pokoje pro celé lidstvo.“

TEREZA ZAVADILOVÁ

Urbi et Orbi: Chovejme se jako bratři

„Díky tomuto Dítěti se všichni skutečně můžeme nazývat bratry: z každého kontinentu, jakéhokoli jazyka a kultury, s tím, co nás
spojuje i rozděluje, přece jsme všichni bratři a sestry,“ kázal papež František v poselství. Snímek ČTK

Koleda začne onlineOčkování? Morálně přípustné

Papež vyhlásil 
rok rodiny 
Od svátku sv. Josefa (19. března) vyhla-
šuje Svatý otec zvláštní Rok rodiny Amo-
ris laetitia, a to přesně na pětileté výročí 
od vydání této exhortace (povzbuzení) 
o lásce v rodině. Oznámil to minulou ne-
děli 27. prosince o svátku Svaté rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa. Mimořádný rok 
pak vyvrcholí desátým Světovým setká-
ním rodin 26. června 2022 v Římě. Jeho 
záměrem je povzbudit církev, aby věno-
vala větší pozornost rodinné pastoraci, 
a to zvláště v situaci, kdy pandemie vy-
nesla na světlo roli rodiny jako domácí 
církve. 

Vatikánský Úřad pro laiky, rodinu 
a život, který má program roku na sta-
rosti, už spustil nový web amorislaetitia.
va v několika světových jazycích. Jeho 
cílem je mj. šířit křesťanské učení o ro-
dině či více přiblížit zmíněnou papežovu 
exhortaci. (tez)

Více na str. 16
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Vzácný objev se podařil archeolo-
gům v klášterním komplexu v Mi-
levsku. Při zkoumání soustavy dutin 
v severní zdi kostela sv. Jiljí nalez-
li dřevěný relikviář zdobený zla-
tem a  stříbrem. Z  trosek dřevěné, 
nákladně zdobené schránky se jim 
podařilo vyzvednout jednu z nejpo-
svátnějších křesťanských relikvií – 
část hřebu z tzv. Pravého kříže. Pra-
vý kříž je tradiční označení pro kříž, 
na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. 
Zbytky Pravého kříže a další pašijo-
vé relikvie nalezla při své pouti do 

Svaté země císařovna sv. Helena 
a ve 4. století je přivezla do Říma.

„Na masivním zlatém plechu, 
který původně zdobil víko schrá-
ny, je tepáním vytvořený kříž a dvě 
písmena IR. Písmena lze v daném 
kontextu chápat jako zkratku pro la-
tinské – Iesus Rex, tedy Ježíš Král. 
Uvnitř dřevěných trosek se skrýval 
přibližně 6 cm dlouhý kus železné-
ho hřebu se zlatým křížkem,“ po-
pisují archeolog Pavel Břicháček
a geoinformatik Jiří Šindelář. První 
analýzy prokázaly, že se jedná o od-
seknutou část kovaného železného 
hřebu, na němž je vytvořena znač-
ka v podobě křížku. Křížek je podle 
první materiálové analýzy z 21kará-
tového zlata. 

Podle dendrologického posud-
ku lze v dřevěných troskách rozpo-
znat dva druhy dřeva: modřín a dub. 
Modřínové dřevo je radiokarbono-
vou metodou datováno do období 
1290 až 1394 a dřevo dubové do ob-
dobí let 260 až 416. (tok)

Na vzácné Englerovy varhany z po-
loviny 18. století, které patří mezi 
největší nástroje ve střední Evropě, 
si v olomouckém kostele sv. Mořice 
přinejmenším rok nikdo nezahraje. 
V rámci několik let trvajícího pro-
jektu, který zahrnuje restaurátorské 
práce v kostele nebo zpřístupnění 
jeho věže, se nyní hudební nástroj 
rozebírá a čeká ho generální oprava.

Proslulé varhany, jejichž jádro 
tvoří barokní nástroj vratislavské-
ho varhanáře Michaela Englera na-

zývaný již v době vzniku „Královna 
moravských varhan“, prošly velkou 
opravou naposledy před půlstoletím. 
Podle hudebníků není nástroj v dob-
ré kondici, opravit je třeba hlavně 
elektronické součásti. Renovaci ná-
stroje za 38 milionů Kč provádí slo-
vinská firma a pracovat na ní bude 
minimálně celý rok 2021. Kostel ale 
ztichlý nezůstane. „Máme ještě ma-
lé varhany a varhany digitální, kte-
ré historický nástroj nahradí,“ uvedl 
farář P. František Hanáček.  (gra)

Koleda začne online
Dokončení ze str. 1

Na webu trikralovasbirka.cz je 
k dispozici ke stažení „péefko“, kte-
ré půjde poslat e-mailem. 

Tříkrálová animace
do mobilů

Charita připravila také tříkrálové 
gify (krátké animace) pro mobilní 
aplikace. „Chceme alespoň tak na-

hradit osobní předávání radosti, 
setkávání a  požehnání,“ zmiňuje
Víšová. Na sociálních sítích Chari-
ta nabízí 3D rámečky na profilové 
fotky a na fotky na Instagram i na 
Facebook. Budou s korunou a nápi-
sem: „Jsem king“.

Podobně jako v  jiných letech 
odvysílá Česká televize Tříkrá-
lový koncert, který můžete vidět 
10. ledna od 18 hodin na ČT1. Ob-
vykle ho ČT vysílá z Městského di-
vadla v Brně, kam jako diváci při-

jíždějí koledníci z  celé republiky. 
To letos nebude možné, koncert 
proto proběhne v brněnském stu-
diu bez publika. Zazpívají na něm 
například Anna K, Michal Hrůza 
a  písničkář Pokáč. Jako obvykle 
bude během koncertu možné při-
spět prostřednictvím dárcovské 
smsky. K  vidění budou i  reportá-
že z míst, kde mají vybrané peníze
pomáhat.  (mach, tok)

Více v příloze Caritas v malém sešitě

Půlnoční bohoslužby 
proběhly netradičně 
v poloprázdných 
kostelích, před monitory 
počítačů, u televizních 
obrazovek nebo při 
domácích bohoslužbách.

Na tento Štědrý den půjde zapome-
nout jen těžko. Půlnoční sice dosta-
ly výjimku z povinného nočního zá-

kazu vycházení, ale povolené počty 
osob na metr čtvereční je i tak velmi 
omezily. Kostely mohly mít obsaze-
ných jen dvacet procent kapacity. 
Například do svatovítské katedrály 
bylo o štědrovečerní půlnoci vpuš-
těno jen 300 lidí, kteří se předem 
museli registrovat pomocí interne-
tového formuláře. Místa zmizela 
rychle. Pražský arcibiskup kardinál 
Dominik Duka při bohoslužbě po-
děkoval všem, „kdo pomáhají nést 
tíži doby“.

Podobný scénář s  monitorová-
ním návštěvnosti a registrací se čas-

to opakoval po celém území repub-
liky kromě plzeňské diecéze, kde se 
půlnoční neslavily vůbec. Tuto cestu 
volily i některé farnosti, jiné naopak 
bohoslužby přidávaly, aby se zájem-
ci na některou z nich dostali. 

Opatrnost a ohleduplnost

Farnosti věřícím kladly na srdce, 
aby se o volná místa na vánočních 
mších zkusili spravedlivě rozdělit. 
„Na půlnoční jsme letos nevyrazi-
li, raději jsme nechali místo těm, 
pro které je to často jediná návštěva 

kostela za rok,“ uvedla na Boží hod 
Marie z Klášterce nad Ohří. Kostel 
Nejsvětější trojice se tak nakonec 
nenaplnil ani do povolené kapacity, 
ačkoli v „normální“ roky bývá plno.

Ti, kdo zůstali doma, mohli vy-
užít online přenosů. Farnosti si na 
používání moderních technologií 
za poslední měsíce již dobře zvykly, 
a možností sledovat vánoční mši byl 
tak i na Štědrý večer bezpočet, n apří-
klad na webových stránkách mseon-
line.cz. Jinou variantou byla domácí 
bohoslužba (na kterou jsme přines-
li návod ve vánočním vydání KT).

Mnohé farnosti při těchto netra-
dičních Vánocích projevovaly ta-
ké jistou dávku kreativity. Tře-
ba v  Ludgeřovicích na Ostravsku
25. prosince vrcholila iniciativa „Ti-
chý přítel“. Na začátku adventu si 
farníci vylosovali osobu, na niž měli 
po čtyři týdny myslet a minimálně 
dvakrát měli dát o sobě nenápadně 
vědět. Na Boží hod si pak neznámé 
dvojice předaly malé dárky. 

KAREL PUČELÍK

Cenné varhany v Olomouci 
u sv. Mořice čeká oprava

V Milevsku našli vzácnou relikvii

Půlnoční v katedrále i v obýváku

Detail nalezeného hřebu. 

Komunita Sant‘Egidio 
pohostila o Vánocích 
lidi bez domova, chudé 
a osamělé v Praze, 
Brně i Olomouci. 

V  Praze se tentokrát božíhodový 
oběd pro 130 lidí konal ve vyhří-
vaném stanu na nádvoří františ-
kánského kláštera Panny Marie 
Sněžné, kde na hosty čekaly rybí 
polévka, řízek se salátem, cukroví 
a  dárky. Jídlo požehnal a  s  bezdo-
movci se pozdravil kardinál Domi-
nik Duka. Dobrovolníci za lidmi bez 
střechy nad hlavou vyrazili i  tam, 
kde žijí, a  zahráli jim koledy. Ke
štědrovečerní tabuli pozvala stovku 
pražských bezdomovců také Arci-

diecézní charita, a to do karlínského 
Azylového domu sv. Terezie. Opatře-
ní poznamenala i průběh vánočního 
oběda, který komunita každoročně 
pořádá v  Olomouci. „Hosty jsme 
tentokrát nezvali do Arcibiskupské-
ho paláce, ale vydali jsme se za ni-
mi tam, kde se běžně potkáváme,“ 
uvádí Magdalena Hýrková z pořa-
datelského týmu. Situace kolem ko-
ronaviru přitom podle ní neovlivni-
la jen průběh akce, nýbrž i přípravu 
dárků – lidem totiž přichystali ta-
ké tašky s  rouškami a  dezinfekcí.

Letošní okolnosti podle Hýrko-
vé nabídly příležitost být lidem blí-
že. „Každého jsme mohli navštívit 
a pozdravit osobně, to se nám při 
hromadném setkání nepodaří,“ ří-
ká. Přesto podle ní komunita doufá, 
že šlo o výjimku.  (tez, gra)

Více v diecézním zpravodajstvíVánoční oběd na nádvoří pražského kláštera františkánů.  Snímek Roman Albrecht / Člověk a Víra

Vánoční obědy pro potřebné

Tichý přítel

Českobudějovickému biskupovi Vlastimilu Kročilovi a kardinálu Dominiku Dukovi představil vzácný nález strahovský 
opat Daniel Janáček. Snímek ČTK
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Na znamení útěchy a naděje 
oznámily v poledne na 
Boží hod Kristovo narození 
zvony z belgických 
kostelů. Na přání tamních 
biskupů tím církev 
vyjádřila podporu všem, 
koho zasáhla pandemie 
koronaviru, i „solidaritu 
mezi námi všemi“.

Vánoční radost tak křesťané sdíleli na-
vzdory opatřením, která povolila účast 
na bohoslužbách vždy maximálně
15 lidem. „Jesličky jsou však stále stejné, 
všechny známé postavy jsou tu. Vánoční 
poselství může znovu zaznít: Bůh je nám 
blízký ve své lidskosti, Ježíš přichází sdí-
let naše postavení, Duch nás vytrhává ze 
strachu a nejistoty a vede nás k solidari-
tě s nejchudšími,“ uvedli belgičtí bisku-
pové podle týdeníku Dimanche ve svém 
vánočním poselství.

Gesta naděje přicházejí v období Vá-
noc i z dalších zemí. Poprvé od tragic-
kého požáru pařížské katedrály Notre 
Dame v dubnu 2019 zde na Štědrý ve-
čer zazpíval katedrální sbor. Koncert 
přenášely veřejnoprávní i katolická te-
levize. Všech osm zpěváků, violonce-
llista i varhaník museli dodržet přísná 
bezpečnostní opatření, neboť v chrámě 
probíhají záchranné práce. Ačkoli se je-
jich dokončení plánuje až na rok 2024 
a  půlnoční bohoslužbu místní farnost 
slavila v náhradních prostorách kostela
St. Germain, byl koncert podle arci-
diecéze „vysoce symbolický“ a  pro-
dchnutý „citem a nadějí“.

Pro katolíky ve Vietnamu letošní Vá-
noce znamenají navrácení některých bu-
dov, které církvi v 50. a 70. letech zaba-
vila tamní komunistická vláda. Jak uvedl 
deník La Croix, vláda nemovitosti ofici-

álně předala na tradičním předvánočním 
setkání se zástupci církve 22. prosince. 
Vládní úředníci přitom poděkovali vě-
řícím za nasazení v zápase s koronavi-
rem a za pomoc obětem katastrofálních 
říjnových záplav ve středním Vietnamu.

Stát nicméně náboženské komuni-
ty nadále bedlivě sleduje a také vánoční 
období je poznamenáno šikanou. „Úřa-
dy například pořádají kurzy pro studen-
ty o  adventních nedělích nebo stano-
vují zkoušky na 24. prosince,“ svědčí 
pro La Croix vietnamský emigrant ve 
Francii P. Joseph. O některý svůj maje-
tek musejí podle něj místní komunity 
bojovat, například prostřednictvím po-
kojných demonstrací. „Nedávno vláda 
vrátila budovu významného semináře 
na jihu země a tamní biskup ji obnoví,“ 
uvedl P. Joseph. „Umožní nám to ale 
místní úřady? Není to vůbec jisté a vše 
se bude muset zdlouhavě projednávat.“ 
Až v  roce 2018 vstoupil ve Vietnamu 
v platnost zákon udělující církvím a ná-
boženským společnostem právní sta-
tus. Vbrzku se očekává jmenování a ná-
stup papežského nuncia pro Vietnam.

V Iráku, kde se křesťanská komuni-
ta teprve pozvolna zotavuje z pronásle-
dování za občanské války (2014–2017), 
věřící poprvé prožili slavnost Narození 
Páně jako národní svátek. Už od roku 
2008 tamní vláda Vánoce několikrát „ad 
hoc“ prohlásila za sváteční dny, nicméně 
až nyní jde o oficiální ustanovení, kte-
ré chce být podle vlády vůči křesťanům 
vstřícným gestem – jak poukazují Vati-
can News. Podle komentátorů souvisí 
toto rozhodnutí s připravovanou návště-
vou papeže Františka v Iráku, která se 
plánuje na 5. až 8. března 2021.

Návrat běloruského pastýře

Se svým pastýřem mohli po týdnech ne-
jistoty a modliteb slavit Narození Páně 
katolíci v Minsku. 24. prosince se směl 
konečně vrátit domů zdejší arcibiskup 
a  šéf biskupské konference Tadeusz 

Kondrusziewicz. Toho 31. srpna – kvů-
li jeho předchozí kritice prezidenta Ale-
xandra Lukašenka a brutálního postupu 
úřadů vůči jeho odpůrcům – při návratu 
z návštěvy Polska odmítly vpustit do ze-
mě běloruské úřady. „Chci vyjádřit hlu-
bokou vděčnost všem, kteří mě podpo-
rovali a modlili se za můj rychlý návrat 
v této obtížné době zkoušek,“ poděkoval 
po návratu do Minsku arcibiskup Kon-
drusziewicz podle magazínu Catholic.
by. Vyslovil díky papeži Františkovi, je-
ho spolupracovníkům ve vatikánské 
kurii i  bývalému a  stávajícímu nunci-
ovi v  Bělorusku Claudiu Gugerottimu

a Ante Jozićovi, kteří se o  jeho návrat 
u představitelů státu osobně zasazovali. 
„Toto je moje země, zde jsem se narodil, 
zde chci žít a zde chci sloužit,“ prohlásil 
arcibiskup na tiskové konferenci.

Půlnoční mši svatou již Kondruszie-
wicz slavil po boku současného nuncia 
Ante Joziće a minského generálního viká-
ře biskupa Juryje Kasabuckého v mins-
ké katedrále. „Nečekané výzvy, které po-
stihly svět i naši zemi, ukázaly křehkost 
a zranitelnost moderního světového řá-
du a odhalily duchovní problémy dnešní-
ho člověka,“ řekl v kázání. „Koronavirus 
změnil obvyklý způsob života a přiměl 

nás přemýšlet o místě Boha a člověka 
v našich životech a lidských dějinách,“ 
pokračoval a dodal: „Složitá společen-
sko-politická situace v naší zemi nás po-
bízí, abychom věnovali více pozornosti 
Bohu a dodržovali jeho zákon. Mariina 
odpověď Bohu ‚ano‘ změnila dějiny svě-
ta, protože zahrnovala Spasitele, jehož 
narození dnes oslavujeme. Jak by vypa-
dal náš příběh, kdybychom souhlasili 
s Boží vůlí a řekli mu své ‚ano‘?!“ obrátil 
se arcibiskup ke shromážděným. 3. ledna
se s nimi sejde v minské katedrále znovu, 
aby mezi svými diecézany oslavil 75. na-
rozeniny. ALENA SCHEINOSTOVÁ

Vánoce – svátky dobrých zpráv

KRÁTCE
JEDINEČNÉ NÁLEZY V  GETSE-
MANSKÉ ZAHRADĚ představil Iz-
raelský památkový úřad společně 
s františkánskou Kustodií Svaté země. 
Archeologové zde odkryli židovskou ri-
tuální lázeň z Ježíšovy doby. Podle nich 
jde o důkaz, že Getsemany – v hebrejšti-
ně „lis na olej“ – tehdy byly zahradou, 
a  tedy skutečně mohou být oním mís-
tem, kde se Ježíš před svým ukřižováním 
podle evangelií modlil. „Podle židovské-
ho zákona totiž musíte být při výrobě ví-
na nebo oleje očištěni,“ vysvětlil za pa-
mátkáře Amrit Re’em. „Objev této lázně 
svědčí o tom, že zde před 2 000 lety exis-
tovala farma,“ dodal. Při výkopech byly 
objeveny též pozůstatky středověkého 
kostela s klášterem, které podle arche-
ologů dokazují, že poutnický ruch ve 
Svaté zemi neutichl ani pod nadvládou 
muslimů.

MEZINÁRODNÍ DEN LIDSKÉ-
HO BRATRSTVÍ ustanovila OSN na
4. února. Poprvé se bude připomínat už 

v nadcházejícím roce 2021. OSN vyzý-
vá členské státy, aby tento den prožívaly 
způsobem, který by podpořil meziná-
boženský a  mezikulturní dialog. Da-
tum bylo zvoleno s ohledem na historic-
ký dokument o bratrství mezi křesťany 
a muslimy, který právě 4. února 2019 
podepsali v Abú Zabí papež František 
a velký imám sunnitské univerzity al-
-Azhar Ahmad at-Tajjíb. V srpnu 2019 
byla zřízena Vysoká komise pro lidské 
bratrství, kde zasedají zástupci křesťa-
nů, židů i muslimů, včetně reprezentan-
tů Vatikánu. Právě tato komise navrhla 
generálnímu tajemníkovi OSN Antó-
niu Guterresovi, aby památný den usta-
novil.

VÁNOČNÍ PÍSEŇ „TICHÁ NOC“ 
spojila na Štědrý večer tisíce Němců. Na 
výzvu Evangelické církve v  Německu, 
Světové rady církví a  různých katolic-
kých diecézí zpívali lidé společně z oken 
a balkonů i u televizních, rádiových nebo 
internetových přijímačů. Jinak je totiž 
společný zpěv kvůli nákaze zakázán a na 
mnoha místech se nekonaly ani veřejné 

vánoční bohoslužby. Podle zemské bis-
kupky Kristiny Kühnbaum-Schmidtové 
byla akce „znamením útěchy o večeru, 
který bude tišší, než jak ho známe z mi-
nulosti“. Dvousetletou koledu Franze 
Xavera Grubera a P. Josepha Moora zpí-
val letos i sbor na podvečerní „půlnoč-
ní“ bohoslužbě ve svatopetrské bazilice 
v Římě.

„NEBOJ SE!“ JE NEJČTENĚJŠÍM 
BIBLICKÝM VERŠEM za rok 2020. 
Na tento citát z  knihy proroka Izaiá-
še (41,10) nejčastěji klikali uživatelé 
biblické mobilní aplikace YouVersion, 
která zaznamenala 600 milionů vyhle-
dávání z celého světa. Izaiášovým ver-
šem aplikace odpovídala na nejvíce 
zadávané klíčové slovo „strach“, hned 
poté lidé nejčastěji hledali „spravedl-
nost“ a „uzdravení“. Americká biblic-
ká společnost (ABS) sice zaznamena-
la v roce 2020 meziroční pokles zájmu 
o  čtení Bible, poptávka však stoupá 
právě o  biblické texty v  elektronické
podobě.

(custodia.org, vaticannews, katholisch.de)

Výzvu k ukončení federálních poprav zo-
pakovali v předvánočním čase američtí 
biskupové. USA prolomily sedmnáct let 
trvající embargo a popravily na federální 
úrovni už deset osob, další jsou v pořadí.

„Trest smrti nevede ke spravedlnosti. 
Spíše přispívá k narůstající neúctě k lid-
skému životu a udržuje kruh násilí v na-
ší společnosti,“ píše prezidentu Donaldu 
Trumpovi osm biskupů státu Maryland 
v dopise, kterým žádají o zrušení popravy 
Dustina Higgse naplánované na 15. ledna 
2021. „Alternativní tresty, jako doživotí 

bez možnosti odvolání, zajišťují dostateč-
nou ochranu společnosti,“ dodávají bis-
kupové podle online magazínu National 
Catholic Reporter. Higgs se v 90. letech 
dopustil trojnásobné vraždy právě na úze-
mí Marylandu. Mezi signatáři jsou balti-
morský arcibiskup William Lori či wa-
shingtonský arcibiskup kardinál Wilton 
Gregory. O intervenci se obrátili také na 
guvernéra Marylandu Larryho Hogana.

USA se vrátily k  federálním popra-
vám po sedmnáctileté přestávce za vlá-
dy prezidenta Donalda Trumpa. Počet za 

rok 2020 – uvádí agentura CNA – prola-
muje dosavadní rekord z roku 1938 (teh-
dy šlo o čtyři popravené). V exekucích se 
pokračuje i nyní během předávání pre-
zidentského úřadu, navzdory nepsaným 
zvyklostem. Američtí biskupové opako-
vaně žádají o  ukončení poprav, neboť 
jsou v rozporu s ideálem ochrany živo-
ta i s katolickým učením. To prohlašuje 
trest smrti za nepřípustný.

Na počátku prosince vydali v tomto 
smyslu prohlášení arcibiskupové Joseph 
Naumann, předseda biskupské komise 

pro život, a Paul Coakley, předseda vý-
boru pro domácí spravedlnost. Ujistili 
o modlitbě za rodiny obětí a poukázali na 
spáchané zlo, avšak připomněli, že „Pán 
nás miluje, i když si to nezasloužíme“. 
A s odvoláním na čas adventu a Vánoc 
doplnili: „Co na to říká narození naše-
ho Pána? Pán nepřichází proto, aby zni-
čil, ale aby zachránil. Můžeme následo-
vat Pánův příklad?“ Prezidenta Trumpa 
a generálního prokurátora (katolického 
vyznání) Williama Barra arcibiskupové 
vyzvali: „Zastavte tyto popravy!“

Nejvyšší soud USA čerstvě rozhodl, že 
na 12. ledna bylo chybně stanoveno da-
tum exekuce Lisy Montgomeryové, prv-
ní ženy, která má být v USA popravena 
po takřka 70 letech. Nové datum popra-
vy tak možná bude určeno až do funkční-
ho období nastupujícího prezidenta Joea
Bidena. Ten se dlouhodobě vyslovuje pro 
zrušení hrdelního trestu. O anulování po-
pravy Montgomeryové žádají také signa-
táři petice katolické organizace Catholic 
Mobilizing Network, mj. s poukazem na 
duševní nemoc odsouzené.  (sch)

VE FRANCOUZSKÉ TELEVIZNÍ SOUTĚŽI „FRANCIE MÁ TALENT“ zvítězil 
před Vánoci rodinný sbor Lefèvrových. Osmičlenná katolická rodina z Versailles – 
matka Anne, otec Gabriel a šestice potomků od 8 do 22 let – okouzlila svým podáním 
Písně písní či Cohenova Hallelujah. Společně začali zpívat při rodinných modlitbách 
a vystupují od roku 2017. „Sdíleli jsme řadu sympatických momentů a lidi to zasáhlo. 
Je to svědectví o rodině a v něm vidím pastorační rozměr. Nejde nám jen o zpívání pro 
zpívání, ale i o ukázku jednoty v rodině,“ objasnila po vítězství médiím matka Anne. 
 Snímek Facebook rodiny Lefèvrových

Trest smrti neznamená spravedlnost

„Žil jsem v naději na návrat, na to, že vám budu dále sloužit,“ řekl při kázání na půlnoční bohoslužbě v minské katedrále (na sním-
ku) tamní arcibiskup Tadeusz Kondrusziewicz, kterému ten den ráno po čtyřech měsících exilu běloruské úřady umožnily návrat do 
vlasti. „Jsme svědky vánočního zázraku,“ okomentoval návrat pomocný biskup Juryj Kasabucki.  Snímek Profimedia
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Příjemné emoce,
dobrá nálada, povahové 
vlastnosti nebo příznivé 
okolnosti života – na ničem
z toho pravá radost 
nezávisí. Na čem tedy?

„My křesťané jsme často vše, jen ne radostní. 
Jako by na nás ležela tíha celého světa, který 
máme spasit, vše zvládnout a ani si nemůžeme 
postěžovat – jsme přeci křesťané,“ zamýšlí se 
plaský oblát P. Vlastimil Kadlec. V rozhovoru 
pak zdůrazňuje, že pravá radost je darem od 
Boha, nikoliv lidskou snahou vydobytý maje-
tek. Ale smíme se vůbec radovat v srdci, zatím-
co celý svět trpí pandemií a lidé jsou sklíčeni 
strachem o život bližních?

Smíme, ba musíme. Apoštol Pavel nás vy-
zývá: „Stále se radujte!“ (1 Sol 5,16, srv. Flp 
4,4). Jenže: „Jde radost nařídit?“ ptá se arci-
opat pražského břevnovského kláštera P. Pro-
kop Siostrzonek OSB a pokračuje: „Vždyť my 
většinou chápeme radost jako podařené dovr-
šení snahy.“ Pravá radost podle něj spočívá ve 
vědomí, že Bůh se o nás stará: „Bohu nejsme 
obtížní, i když vidí naši slabost a nedokona-
lost.“ 

Dále jsme se zeptali, jak radost vnímá P. La-
dislav Heryán SDB, který ji šíří už od pohledu. 
„Pravou radostí je pro mě bohatství života v je-
ho různých formách. Ty všechny jsou pro mě 

projevem přítomnosti Boží, a jelikož na nich 
mohu mít účast, smím neustále tady a teď žít 
v Bohu,“ odpovídá salesián.

Ovšem nepleťme si pravou radost se zába-
vou. Jak kázal Mons. Tomáš Halík při litur-
gii nedávné neděle Gaudete (radostné): „Zá-
bava rozptyluje, zatímco radost sjednocuje, 

a to s druhými i s Bohem.“ Radost při slavení 
svátků je podle něj „jen ‚aperitivem‘ Božího 
království – hostiny, na kterou jsme pozváni“.

Motiv radosti se také prolíná téměř všemi 
texty papeže Františka. Nejzřetelnější je to 
v  jeho exhortaci nazvané Radost evangelia, 
která se od svého vydání v roce 2013 spontán-

ně označuje jako „programový“ text Františ-
kova pontifikátu. V tomto tématu ji přibližu-
je trvalý jáhen a proděkan českobudějovické 
Teologické fakulty Michal Opatrný. 

Svatý otec v  exhortaci mj. podotýká, že 
„ten, kdo předává radostnou zvěst, se nikdy 
nesmí tvářit, jako by se právě vrátil z pohřbu“. 
A při nedávné promluvě Anděl Páně papež ká-
zal: „Čím blíže je nám Pán, tím větší máme ra-
dost; čím je vzdálenější, tím jsme smutnější… 
Mám radost z toho, že je mi Pán nablízku, že 
mě miluje a že mě vykoupil?“

Bůh jásá v těch, 
kdo slouží druhým

Rovněž Benedikt XVI. vysvětloval, že i  ve 
světě, který je plný utrpení, je radost možná. 
V jedné ze svých promluv při Andělu Páně zdů-
raznil, že klíčem ke křesťanské radosti je služ-
ba. „Ano, radost vstupuje do srdce těch, kdo se 
dávají ke službě chudým. Bůh setrvává v těch, 
kteří takto milují, a jejich srdce jásá. Tomu ne 
vždy rozumíme, když se často snažíme ‚udělat‘ 
lidi šťastnými,“ podotkl. Ostatně o „malé“ ra-
dosti ze služby druhým lidem se v tématu dělí 
sekulární františkánka Věra Eliášková. 

K radosti je zapotřebí společenství, jak při-
pomíná P. Kadlec: „Skotský trinitární teolog 
12. století Richard ze Svatého Viktora říkával, 
že na to, aby byl Bůh dobrý, musí být jeden; 
na to, aby byl láska, musí být dva; a na to, aby 
byl radost, musí být tři. Proto je Bůh trojice.“

TEREZA ZAVADILOVÁ

Není to výsledek snahy, ale dar

Jak chápete radost?
Radost není emoce, neváže se na charakter, 
povahu ani původ – zda je někdo jižan, ne-
bo vážný seveřan, Ital, či Němec. A nejde ani 
o okolnosti našich životů – můžeme prožívat 
strachy a obavy, ale s  těmi může být radost 
kompatibilní, stejně jako s bolestí. Vždyť jed-
ním z nejradostnějších a zároveň nejsmutněj-
ších dní v roce je Zelený čtvrtek, kdy se rodí 
něco nového, církev, a to ze smrti. 

Samotný zdroj radosti ovšem není v tom, 
že jsme „dobří“ a že i  teď v pandemii doká-
žeme zatnout zuby, vše vydržet (a když má-
me strach, bičujeme se, že ho mít nesmíme). 
Radost je nám dána ve křtu jako dar: máme 
účast na Božím životě. A ten je pravou rados-
tí, v teologii říkáme blažeností – v podstatě jde 
o Boží štěstí, tedy o radost Syna z Otce a Otce 
ze Syna, kterou je Duch Svatý. 

Mnozí lidé tuto nelehkou dobu „přežívají“, 
náhlými starostmi přicházejí o radost z víry. 
Obracejí se na vás nyní častěji než dříve? 
Spousta strachů a obav se váže na lidskou sa-
motu. Ztráta blízkosti, z níž se radost vždy ro-
dí – ať už je to Boží blízkost vůči mně, nebo 
má blízkost k druhému člověku – je opravdový 
problém. Proto musíme tvořivě vymýšlet, jak 
být lidem i nyní nablízku. Často potřebují, aby 
jim někdo dal čas, přijal je a vyslechl – i po te-
lefonu. A jednou z cest, kterou dnes můžeme 
lidem nabízet, je právě návrat k radosti, na kte-
rou pozapomněli. 

Ale ne ve smyslu dalšího úkolu, který „musíme 
plnit“.
Naprosto ne! O tom je celé křesťanství – má-
me v sobě Ducha a tím i podíl na Božím životě. 
Jenomže během staletí jsme v církvi postavi-
li na hlavu dvě roviny a vyměnili ontologii za 
morálku – tedy podstatu, že je nám dán nový 
život v Kristu, za naši praxi konání dobra. Re-
zignovali jsme na moc Ducha Svatého a vzali 
životy do svých rukou. Ale v podstatě tím ome-
zujeme Boží působení, protože jakoby urču-

jeme, za co nás má mít rád! Většina z nás má 
v hlavě zakódováno, že když budeme dobrými 
křesťany a budeme plnit přikázání (radši víc 
přikázání než míň, ač jsme od Krista dostali 
jen jedno hlavní), bude nás Bůh mít rád. Ale je 
tomu naopak: my můžeme plnit přikázání prá-
vě v síle toho, že nás má Bůh rád. Měli bychom 
být těmi, jejichž radost vyvolává u druhých lidí 
údiv: Co je to za blázny, že se radují v takové 
nešťastné době?!

Kdy nastalo toto převrácení perspektivy?
Zdroj pravé radosti byl jasný církevním otcům, 
a dokonce ještě zdravé teologii ve středově-
ku. Nejsem církevní historik, ale myslím, že 
to pomalu začalo už tehdy, když se křesťanství 
stalo státním náboženstvím – když lidé začali 
být nuceni vyznávat víru panovníka, v  jehož 
zemi žijí. Nedocházelo tedy k obrácení, kdy by 
lidé zůstali s pusou dokořán nad tím, jak Bůh 
vstoupil do jejich života, ale začali být křtěni 
proto, že patřili na určité území. A dar jejich 
křtu už dál nerostl – což je mimochodem velmi 
podobné situaci, ve které žijeme dnes. 

Navíc se v době prvních křesťanských stá-
tů stala ta tragická věc, že se Hospodin začal 
připodobňovat panovníkovi – chápal se jako 
všemohoucí, vševědoucí a věčný, ale už ne-
byl tím blízkým a milosrdným Otcem, který 
s otevřenou náručí čeká na zápraží domu, až 
se k němu vrátí marnotratný syn. Tím jsme 
přestali být syny a stali se poddanými. Je to 
„zločin“ a důvodů k této „degeneraci“ je ob-
rovské množství. 

Je nám k něčemu užitečná blbá nálada, 
otrávenost, rozladěnost, a že se někdy – tento 
rok patrně častěji – cítíme špatně?
Obrovsky! Můžeme znovu objevit, kým jsme. 
Uplynulý rok jsme se totiž dostali na „absolut-
ní poušť“ a přišli o všechny dosavadní jistoty. 
Výhodou pouště je, že se na ní sice nedá žít, ale 
člověk se tam o sobě dozví pravdu – že je křeh-
ký a slabý, že se nemůže opřít o nic než o písek, 
který se mu sype mezi prsty. Opadla veškerá 
„šlehačka“ a „servis“ včetně toho liturgické-
ho. A zatímco dříve jsme se chovali jako siláci, 
teprve teď si můžeme přiznat svou nedostateč-
nost i omezení a konečně říct: Bože, přijď do 
mého života! Jsme-li totiž soběstační, dokonalí 
a výkonní, Hospodina, s prominutím, nepotře-
bujeme. Byli jsme stvořeni ke vztahu a v této 
době jsme Bohu blíže (ač on je nám blízko stále 
stejně). Nový život nezačíná ve chvíli, kdy má-
me vše připraveno a splněna všechna předse-
vzetí. Celá Bible je o tom, že potřebujeme svou 
slabost, a dokonce svůj hřích, abychom se se-
tkali s Hospodinem. Všechno je pak radostné 
pro toho, kdo se umí dívat. A neříkám tím, že 
každý má „svou pravdu“, nýbrž že úplně vše, 

co prožívám, je příležitostí setkat se s milují-
cím Bohem. Výhodou není, že vše zvládnu, ale 
že vím, že Bůh dokáže proměnit každou bolest 
v život, a to dokonce i samu smrt. 

Křesťané přesto mnohdy vidí svět v příliš 
černých barvách, takže potom nedovedou 
o radosti svědčit…
Tento problém je starý jako křesťanství samo. 
Typickým příkladem je příběh bohatého mla-
díka (Mt 19,16-22) – samotné plnění přikázá-
ní nás nemůže naplnit radostí. O to, abych měl 
účast na radosti Boží trojice, a o pokoj srdce 
tedy mohu jedině prosit a být mu otevřený. Ve 
středu našeho života musí být vědomí, co Bůh 
dělá pro nás, a ne naopak. Kdybych „musel“ po-
řád jen z vlastních sil milovat – partnera, part-
nerku, děti, kolegy v práci, ve farnosti, a dokon-
ce i nepřátele – budu jako popraskaná cisterna, 
z níž všichni čerpají, ale já nemám kde brát.
To potom končí buď frustrací, únavou a nega-
tivismem, nebo výčitkami svědomí, protože 
přikázání pořádně plnit nedokážu – ale u obojí-
ho jsem ve středu pořád já sám! Přitom „nulté 
přikázání“ na mě odevšad křičí: Nech se milo-
vat! To je sice krutě těžké, ale jinak z nás bu-
dou zahořklí křesťané, kteří všechno zkritizují. 

Je to těžké zřejmě hlavně pro ty, kteří nezakusili 
bezpodmínečnou lásku.
Odmalička jsme navíc učeni logice „něco za 
něco“ – logice zásluh a odměn. Žijeme tak už 
od dětství v účetnictví. Automaticky je proto 
přenášíme do vztahu s Bohem, ale skutečné 
obrácení je změnou k logice nezištnosti: mo-
hu růst ve svém lidství a stávat se lepším právě 
proto, že mě Bůh miluje. 

Nepřepadne vás jako kněze v celibátu někdy 
smutek z osamělosti – ačkoli kolem sebe asi 
pořád máte spoustu lidí?
Samozřejmě přepadne a jsou chvíle, kdy je mi 
líto, že mě nikdo nevezme za ruku. Mám však 
jednu velkou výhodu: Křtem pro mě ve 26 le-
tech začala radost, kterou jsem dosud neztratil 
– což neznamená, že jsem neplakal nebo ne-
byl smutný. Spíše jsem prožil klasická období 
neútěchy z modlitby. A s každou eucharistií
a každou chvilkou s Bohem tato radost roste. 
Navíc mám dar, že Hospodin se mi dává nej-
více poznat právě v setkání s druhými lidmi. 
Cílem celibátu či panenství přece není zůstat 
sám, nýbrž stát se plodným otcem nebo mat-
kou. Když jako celibátník nebudu (duchovně) 
otcem, budu nešťastný. Papež nyní vyhlásil 
Rok sv. Josefa, což není nic jiného než „rok 
otcovství“. (tez)

Na poušti se o sobě člověk dozví pravdu
 K čemu nám může být užitečná blbá nálada či 
otrávenost? Zvláště v době, kdy jsme přišli 
o mnohé dosavadní jistoty? P. VLASTIMIL KADLEC 
z Kongregace misionářů oblátů Panny Marie 
Neposkvrněné z komunity v Plasích na Plzeňsku za 
pandemie (i po telefonu) naslouchá lidem, kteří se 
trápí. Jeho velkým osobním tématem je radost.

Všechno je důvodem k radosti pro toho, kdo se umí dívat. 

Smíme se radovat v srdci, zatímco celý svět trpí? Snímky Pixabay
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Jak si uchovat radost nejen 
uprostřed dnešní pandemické 
situace, ale vůbec v životě, 
když narážíme na překážky 
a nepochopení druhých?

Když o pravé radosti uvažoval sv. František z Assisi, 
přirovnal ji k situaci, kdy ho v zimě, v blátě, sněhu 
a mrazu nepoznají vlastní bratři u brány kláštera, 
nepustí ho dovnitř, a navrch mu vynadají. A on se 
kvůli tomu nerozčílí (více v boxu níže).

K tomu není ani po 800 letech co dodat. Můžeme 
tuhle geniální myšlenku z přelomu raného a vrchol-
ného středověku jen zasadit do souvislostí našeho 
života v době, kdy pandemie vyvrátila ze základů 
dobu označovanou jako postmoderní. A nejen naše-
ho života, protože je to právě radost (ale nejen ona), 
co bychom měli sdílet s  jinými lidmi. Druhý vati-
kánský koncil, který skončil v prosinci 1965, učí, 
že „radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby 
je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových 
učedníků“. My křesťané často chceme sdílet smutek 
a úzkost druhých lidí, postarat se o ně, zatímco ra-
dost a naději sdílet nechceme nebo neumíme. 

Stát se více než lidskými

Právě k  tomu církev po celém světě opakovaně 
volá papež František. Už v roce 2013 ve svém po-
vzbuzení (exhortaci) Radost evangelia (Evange-
lii gaudium) citoval jeden starší dokument Rady 
latinskoamerických biskupů (CELAM), že život 
roste a zraje v té míře, s jakou ho vydáváme za ži-
vot druhých. A sám upozorňuje, že plně lidskými 
se stáváme teprve tehdy, kdy jsme „více než lidští“ 
– když dovolíme Bohu, aby nás vyváděl z nás samot-
ných, abychom dospěli ke svému opravdovějšímu
bytí. 

Setkání s Bohem je tedy zdrojem lidskosti. Bůh 
nás nejen volá, ale i uschopňuje, abychom sdíleli 
jak smutek a úzkost, tak radost a naději druhých 
lidí. „Toto přesvědčení nám umožňuje uchovat si 
radost uprostřed tak náročného a nesnadného úko-
lu (evangelizace), který si žádá celý náš život. Vy-
žaduje od nás všechno a současně nám vše nabízí,“ 
dodává papež. 

Ve své aktuální encyklice (okružním listu) o sou-
rozenectví všech lidí Fratelli tutti pak František 
upřesňuje, že cestou k smutkům a úzkostem, ale 
i k radostem a nadějím druhých lidí je sociální přá-
telství napříč vrstvami společnosti a smír mezi lid-
mi, národy a náboženstvími.

Nerozčílit se mezi svými 

Pravé radosti, jak o ní uvažoval sv. František, se pak 
nejlépe naučíme doma – v církvi, mezi svými. Když 
se dovedeme radovat, i když nám naši bratři a sestry 
nerozumí, dokážeme přijmout za vlastní i všechny 
lidi – a umíme se radovat, že se nerozčílíme, když 
nás napoprvé, ba napotřetí ani oni nepochopí. Když 
nás to nebude rozčilovat, dokážeme také najít cestu 
k jejich smutkům a úzkostem i radostem a nadějím.

Pravá radost je proto třeba radost biskupa, který 
se nezlobí kvůli tomu, když mu kněží odcházejí ze 
služby, když duchovní ani laici nemají dost horlivos-
ti a nasazení, když se zdá nejasné, jaká bude v na-
šich podmínkách budoucnost církve. 

Opravdovou radostí také je, když mám jako kněz 
či jáhen pocit marnosti, že se mi nedaří získat lidi 
ve farnosti ke spolupráci n ebo evangelizovat obec 
či město, kde působím, a nezlobím se kvůli tomu 
na ně. Skutečnou vánoční pastorační radostí pak 
bude, když se nebudeme povyšovat nad tzv. „jedno-
ročáky“ a nebudeme je tak nazývat – a ne proto, že 
letos ani nepřijdou. 

Pravá radost je tedy i radost řeholnic a řeholní-
ků, když nejsou roztrpčeni, že jejich řád nemá do-
rost, že se vyprazdňují kláštery, o něž se nemá kdo 
starat, nebo že se jejich kongregace musí spojovat 
do nových. Skutečná radost je radost laiků, kteří 
se nerozčílí kvůli svým dětem a jejich hledání sebe 
sama a vlastního místa v životě, kteří se nezlobí, že 
jim kněz ve farnosti kvůli množství pastoračních 

i administrativních povinností věnuje málo pozor-
nosti, a kteří se necítí dotčeni, když se musí dělit 
o zodpovědnost a čest za aktivity ve farnosti s ostat-
ními farníky. 

Čím tenčí nitka,
tím větší odpovědnost

Pravá radost je radost křesťanů, kteří se nevztekají 
a nezlobí, že svět není takový, jaký snad někdy bý-
val a jaký by ho chtěli mít. Když byl během proná-
sledování křesťanů v 50. letech s takovou situací 
konfrontován Mons. Oto Mádr, napsal ve své ese-
ji o způsobu umírání církve Modus moriendi círk-
ve: „I zcela slabý plamének života se může znovu 
rozhořet. Nic nás neopravňuje k tomu, abychom 
vlastní rezignací nahrávali smrti. Pasivní sebevraž-
da není mučednictví. Čím tenčí je nitka, tím větší 
je její odpovědnost, aby přenesla život do budouc-
na.“ 

Když se nerozčílíme a nezlobíme, že jsme křes-
ťany v době, kdy hoří jen malý plamínek víry, kdy 
máme chuť na vše rezignovat a pasivitou nahrá-
vat přetržení poslední nitky a  smrti, je to pravá
radost.

MICHAL OPATRNÝ,
trvalý jáhen a proděkan Teologické fakulty

v Českých Budějovicích

Ve františkánských kruzích se 
„pravá radost“ často připomíná, 
zvláště čekáme-li, že nám někdo 
vynadá, poníží nás, hodí nám 
vykonanou práci na hlavu či nás 
počastuje jiným „kartáčem“. 

Ironické použití tohoto spojení dává tušit, že málo-
kdo z nás se k „pravé radosti“ skutečně dopracoval. 
Ani já jsem na ni nedosáhla. Vybavuje se mi jen ně-
kolik životních radostí, které patří, bez jakéhokoli 
mého přičinění, k radostem čistým. Tady je jedna 
z nich.

V osmdesátých letech jsem odešla z práce a za-
čala dělat pečovatelku. S odstupem let mi to přijde 
jako jedno z nejšťastnějších životních období. Pečo-

vala jsem vždy o několik babiček či dědečků, které 
jsem navštěvovala doma a všelijak jim posluhovala. 
Někteří mi utkvěli v paměti. 

Starý strom se těžko přesazuje

Jednou takovou byla Tonička G. Prostá, milá, nezá-
ludná bytost, bývalá služka u pánů, která se nikdy 
nevdala a na stará kolena zůstala úplně sama. Po 
čase začala scházet. Najednou nemohla vstát a pře-
stalo jí chutnat. Se svou prvotní vášní konvertitky 
jsem ji začala přesvědčovat, aby přijala kněze s po-
mazáním nemocných a eucharistií. Nemusela jsem 
příliš vysvětlovat, Tonička do kostela nejspíš kdysi 
chodívala. Chvíli vzdorovala, ale nakonec kývla na 
souhlas. Bylo to téměř na poslední chvíli, protože 
začala ztrácet rozum. Běhala po ulici v noční košili 
– doma prý bylo moc lidí, kteří jí údajně leželi v po-
steli, takže už se tam nevešla, nebo seděli ve skříni… 
Ale návštěva kněze už byla domluvena. 

Jednoho dne jsem ji našla pod stolem oblečenou 
v kabátě, v rukou křečovitě svírala občanský průkaz. 
„Toničko, co se děje?“ – „Přijdou a chtějí občanku.“ 
– „A kdo?“ – „No, policajti přece!“ Za žádnou cenu 
nechtěla zpod stolu vylézt a přes „policajty“ jsme se 
nedostaly. Vtom zazvonil zvonek. P. Jan Baxant, kte-
rý byl tehdy u nás farářem, přišel s eucharistií. Ne-
nechal se rozhodit, rychle se zeptal na jméno a pak ji 
laskavým hlasem oslovil: „Toničko! Vylezte!“ Tonič-
ka zvedla hlavu a obrátila se na mě: „To je medvěd?“ 
– „Ne, Toničko, to je pan farář,“ vysvětlila jsem jí. 

Tonička se chytla knězovy ruky a poslušně si sed-
la. Chvíli ještě nedůvěřivě hleděla, ale přijala po-
mazání nemocných i eucharistii. Když přijala Pána 
Ježíše, začala se modlit. Netušila jsem, že to umí. 
Posléze se na pana faráře usmála, trochu se jako 
Popelka na plese uklonila a pak docela při smyslech 
řekla: „Nezlobte se, že tu nemám uklizeno.“ Pan fa-
rář jen tak mávnul rukou a Tonička začala souvisle 
vyprávět, že se bojí domova důchodců, ale dobře ví, 

že už doma být nemůže. „To víte, pane faráři, starej 
strom se těžko přesazuje.“ – „Ničeho se nebojte, To-
ničko,“ řekl jí kněz. „Však oni se o vás postarají.“ – 
„Myslíte?“ usmála se Tonička a vypadala v tu chvíli 
o padesát let mladší.

V domově jsme ji pak ještě s manželem navštívili 
a povozili po místní zahradě v kolečkovém křesle. 
V jednu chvíli se ke mně naklonila a zašeptala: „Já 
jsem teď věřící,“ obezřetně se kolem sebe rozhlédla, 
„ale nikomu to neříkej.“

To jsou takové malé radosti, docela nezaslouže-
né. Ráda bych se dopracovala k té „pravé radosti“ 
Františkově, ale je to zatraceně těžké. No uznejte, 
někdo vám nespravedlivě vynadá a vy mu máte od-
povědět: „Dobře děláš, bratře. Ještě přidej!“ Zřej-
mě to bude jiná liga, žádný okresní přebor… A tak 
mi nezbývá než se modlit: „Sv. Františku, oroduj 
za nás.“

VĚRA ELIÁŠKOVÁ,
členka III. řádu sv. Františka

Příběh o jedné malé, čisté a nezasloužené radosti

Jednoho dne u svaté Marie v Porciunkuli zavolal 
blažený František bratra Lva a řekl: „Bratře Lve, 
piš.“ A on odpověděl: „Jsem připraven.“ „Piš,“ 
řekl, „o tom, co je to pravá radost. Když přijde 
posel a řekne, že všichni pařížští mistři vstoupi-
li do řádu, napiš, že to není pravá radost. A že 
vstoupili také všichni zaalpští preláti, arcibisku-
pové a biskupové; a také francouzský král a an-
glický král, napiš, že ani to není pravá radost. 
Nebo to, že moji bratři šli k nevěřícím a obrátili 
je všechny na víru, či to, že mám takovou mi-
lost od Boha, že uzdravuji nemocné a konám 
mnoho zázraků – říkám ti, že v tom všem není 
pravá radost. Ale co je pravá radost? Vracím se 
z Perugie, je hluboká noc, blátivý zimní čas a je 
taková zima, že rampouchy zmrzlé vody se mi 

vytvářejí na kraji hábitu a bodají mě do nohou 
a z těchto ran vytéká krev. A já plný bláta, mra-
zu a ledu přicházím ke dveřím kláštera, a když 
jsem dlouho bušil a volal, přijde bratr a ptá se: 
‚Kdo je to?‘ Odpovídám: ‚Bratr František.‘ A on 
říká: ‚Jdi, to není vhodná doba na cestování, ne-
vstoupíš.‘ A když znovu naléhám, odpovídá: ‚Jdi, 
ty hlupáku a prosťáčku, nehodíš se k nám. Je nás 
tu tolik a takových, že tebe nepotřebujeme.‘ A já 
opět stojím u dveří a říkám: ‚Pro lásku Boží, při-
jměte mě na tuto noc.‘ A on odpoví: ‚Neudělám 
to. Jdi ke křížovníkům a tam popros.‘ Říkám ti, 
že jestli i potom budu trpělivý a nerozzuřím se, 
pak v tom je pravá radost, opravdová ctnost 
a spása duše.“ 

podle kapucinky.kapucini.cz

Svatý František o pravé radosti

Dokázat najít cestu ke smutkům a úzkostem i radostem a nadějím druhých. Ilustrační snímek Jiří Šťástka / Člověk a Víra

Pravé radosti se nejlíp naučíme doma
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Ad Františkova ekonomika 
KT 49/2020
To nejcennější a nejdůležitější v životě si nelze 
koupit penězi. Stará dobrá pravda, na kterou 
v běžném životě často zapomínáme a kterou 
v mnoha případech nalézáme, až když je poz-
dě. V médiích se v souvislosti s koncem aktuál-
ní ekonomické krize nemluví o tom, kdy se do 
společnosti navrátí důvěra a spokojenost, ale 
o tom, kdy se vrátíme k takovému růstu HDP, 
na jaký jsme byli zvyklí v době před krizí.

Proč? Je snad HDP indikátorem štěstí? Asi 
nejtrefněji popisuje aktuální pojetí ekonomiky 
Tomáš Sedláček. Tento ekonom přitom pou-

žívá příměr Tolkienova Pána prstenů. V něm 
existuje několik zemí. Mordor, který v době 
zbrojení a příprav na válku vykazuje podle je-
ho předpokladu růst HDP mezi 15 a 20 pro-
centy. A pak poklidná země elfů nebo hobitů, 
kde je růst HDP na nule. A Sedláček se velice 
správně ptá: „Kde byste chtěli žít?“

Pandemie nám dává ohromnou šanci začít 
znovu, oprostit se od zažitého stereotypního 
myšlení. Dává nám příležitost vrátit ekono-
mice její společenské a sociální souvislosti, 
přesně jak o tom mluví papež František. Je-
ho pojetí ekonomiky není žádným novátor-
ským počinem. Není ani o napadání a odmítá-
ní současného ekonomického řádu a už vůbec 
ne o zavržení soukromého vlastnictví, jak ně-

kdy bývá mylně interpretováno. Naopak. Prá-
vo vlastnit majetek je jedním z nejdůležitějších 
práv každého člověka, musí být ale spojeno 
s etickými požadavky, což rozebral v KT býva-
lý europoslanec Pavel Svoboda v článku „Proč 
nás vlastnictví zavazuje“.

Papež neodmítá hospodářský růst jako ta-
kový. Potřeba růstu je přirozeně zakořeněna 
v každém z nás. Ekonomický růst ovšem ne-
ní v tomto případě spojen s růstem bohatství. 
Namísto HDP, jak ho známe dnes, nastupu-
je HDP ve formě vyšší míry tolerance, vzdě-
lanosti, ekologického přístupu či důvěry. Do 
ekonomiky a potažmo do podnikání se tak na-
vrací důležité hodnoty, ze kterých by měly vy-
cházet, což se v poslední době nedělo.

Ekonomika, jak ji chápe papež František 
a která se neměří (pouze) bohatstvím a mate-
riálními statky, je ekologičtější, zodpovědněj-
ší, sociálně spravedlivější a solidárnější. Nepo-
čítá přitom s žádnými nákladnými reformními 
kroky, žádá pouze více respektu a zahrnování 
všech souvislostí.

Vezměme tyto souvislosti v potaz a nevra-
cejme se k době před covidem. Hledejme no-
vé způsoby, vní mejme, co je opravdu důležité 
a podstatné. Tudy totiž vede cesta k prosperitě, 
takové, která je neodmyslitelně spjata i s dů-
věrou a spokojeností obyvatel. Ty totiž nejsou 
přímo úměrné růstu či poklesu HDP, nedají se 
zaplatit penězi.

INGA PETRYČKA

Už déle než století vznikají 
v krkonošské Poniklé jako na 
jediném místě na světě vánoční 
ozdoby z foukaných skleněných 
perliček. V prosinci tuto 
unikátní sklářskou technologii 
zapsalo UNESCO na svůj 
seznam světového nehmotného 
kulturního dědictví.

Korálkové hvězdy, andílci, betlémky, ale ta-
ké zvířata, hudební nástroje nebo třeba auto-
mobily – to vše umějí vytvořit skláři na severu 
Čech v dílnách rodinné firmy Rautis, kde na-
vázali na tradici z roku 1902 a dodnes většinu 
práce odvádějí ručně tradičními postupy. Se-
verní Čechy s Jabloneckem v čele byly již od 
19. století výrobou skleněných perlí proslulé 
a produkty se odtud vyvážely do celého svě-
ta, zdejší technologii okopírovali dokonce i Ja-
ponci. Úkrok od bižuterie k vánočním ozdo-
bám pak přišel s rozmachem módy vánočních 
stromků právě počátkem 20. století. 

Stejně jako tehdy má firma Rautis síť domá-
cích zpracovatelů, které jednou za čas objede 
s novým materiálem a naopak si vyzvedne ho-

tové perle. Ty se předávají zase dalším, kteří 
z nich montují samotné ozdoby. Zatímco před 
stoletím se perle foukaly, barvily a navlékaly 
snad v každé rodině v Krkonoších, dnes má 
Rautis kolem dvaceti spolupracovníků a je je-
diným místem na světě, kde se ještě toto ře-
meslo udržuje.

Tvarování podle fantazie

Technologie sestává z několika kroků: sklář 
nad kahanem nahřeje skleněnou trubičku 
a do formy z ní vyfoukne řadu spojených per-
liček. Tato tzv. „klaučata“ se zevnitř vystříb-
ří a zvnějšku se mohou nabarvit do různých 
odstínů. Teprve potom se rozřežou na jednot-

livé korálky. Posledním krokem je navlékání 
na drátky a tvarování podle fantazie. Celkem 
Rautis vyrábí zhruba 20 tisíc ozdob včetně nej-
starších vzorů, na vánočních trzích nebo v e-
-shopu pak je jich běžně v nabídce kolem pě-
ti set. V běžných časech zve firma do Poniklé 
školní skupiny a další zájemce, aby si perlařinu 
sami vyzkoušeli. 

Pod názvem „Ruční výroba ozdob z fouka-
ných skleněných perlí pro vánoční stromek“ 
je tato stará technologie sedmým českým zá-
pisem na seznamu nehmotného kulturního 
dědictví UNESCO, spolu s modrotiskem, li-
dovým loutkářstvím, sokolnictvím, jízdou krá-
lů, slováckým verbuňkem a masopustními ob-
chůzkami. ALENA SCHEINOSTOVÁ

Vánoční ozdoby z Krkonoš dědictvím UNESCO

Česká biskupská konference 
(ČBK) vydává toto stanovisko 
v situaci pandemie nemoci 
covid-19, kdy se objevuje 
množství protichůdných tvrzení 
o očkování, z nichž některá 
jsou nepravdivá, překroucená 
nebo jsou součástí různých 
konspiračních teorií.

Vědci celého světa se v  tomto roce spojili 
v nevídaném úsilí, aby vyvinuli pokud mož-
no účinnou a bezpečnou vakcínu proti nemoci 
covid-19. Současně se však šíří pochybnosti 
o etice vývoje a výroby některých očkovacích 
látek, které jsou (domněle či skutečně) spo-
jeny s použitím tkání pocházejících z potrace-
ných lidských plodů.

Toto znepokojení je oprávněné: „Lidský ži-
vot je posvátný a nedotknutelný v kterémkoliv 
okamžiku své existence, tedy i v těch počáteč-
ních momentech, které předcházejí jeho na-
rození,“ napsal svatý Jan Pavel II. v encykli-
ce Evangelium vitae. Křesťanská tradice proto 
vždy odsuzovala (a stále odsuzuje) umělý po-
trat jako velké mravní zlo. Z tohoto důvodu také 
považuje využití buněk získaných při umělém 
potratu k lékařským účelům za nepřípustné. 

Očkovací látky proti covid-19 (i ostatním 
nemocem) lze vyrobit a testovat, aniž bychom 
nutně potřebovali materiál pocházející z  lid-

ských plodů. Na nich se na různých místech 
na světě usilovně pracuje. Současně ale bohu-
žel platí, že většina vakcín, která bude u nás 
pravděpodobně během následujících měsíců 
dostupná, byla vyvinuta s pomocí eticky pro-
blematického materiálu.

V Evropské unii se aktuálně uvažuje o na-
sazení celkem sedmi vakcín proti covid-19. 
Některé výzkumné týmy a farmaceutické spo-
lečnosti při vývoji vakcíny vůbec nepoužily 
buněčné kultury pocházející z  potracených 
lidských plodů (CureVac), jiné je naopak při 
vývoji a/nebo výrobě očkovacích látek uplatni-
ly (AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV). 
V ostatních případech se na těchto buňkách 
jen testovala účinnost výsledné vakcíny a její 
způsob vývoje a výroby byl jinak morálně nezá-
vadný (BioNtech-Pfizer, Moderna, NovaVax).

Ne všechny vakcíny proti covid-19 jsou si 
tedy (z etického hlediska) rovny. V této souvis-
losti je třeba připomenout zásadní vyjádření 
Papežské akademie pro život z let 2005 a 2017 
a Kongregace pro nauku víry z roku 2008. Ty-
to dokumenty jasně rozlišují mezi morální 
zodpovědností vědců a producentů léčiv, kteří 
používají morálně problematický biologický 
materiál, a morální zodpovědností příjemců 
konkrétních vakcín. Pokud není k dispozici ji-
ná vakcína a pokud existuje nebezpečí závaž-
ného ohrožení zdraví, je morálně přípustné dát 
se očkovat nebo očkovat jiné, a to i vakcínou vy-
vinutou s použitím buněk získaných morálně 
problematickým způsobem. Ke stejnému závě-
ru dochází i nejnovější dokument Kongregace 
pro nauku víry z 21. prosince 2020, který dále 
upřesňuje, že se to týká i situace „v zemích, 
kde lékařům a pacientům nejsou eticky bezpro-

blémové vakcíny k dispozici nebo kde je jejich 
distribuce obtížnější kvůli speciálním podmín-
kám skladování a přepravy, nebo když jsou ve 
stejné zemi distribuovány různé typy vakcín, 
ale zdravotnické orgány neumožňují občanům 
vybrat si vakcínu k očkování“.

Aby se předešlo veřejnému pohoršení, mu-
sí být jasné, že příjemce takové vakcíny nijak 
neschvaluje způsob, jak byla vyrobena, a po-
dle svých možností též usiluje o to, aby byla 
v budoucnu dostupná morálně přijatelná al-
ternativa.

Každý člověk má povinnost pečovat o své 
zdraví, protože představuje vzácný Boží 
dar, jak o  tom píše i  Katechismus katolické
církve v článku 2288. Prevence infekčních one-
mocnění je důležitou součástí ochrany života 
a zdraví, kdy nejde jen o nás, ale také o druhé 
lidi a o společné dobro.

Co se týče obav o zdravotní bezpečnost vak-
cín, které pociťuje nemálo věřících rodičů, lé-
kařů a jiných osob, je možné říci toto: Je jistě 
oprávněné žádat zodpovědné instituce a osoby 
o objasnění často kladených otázek, principů 
fungování vakcín i mechanismů kontroly jejich 
zdravotní neškodnosti. Současně je však tře-
ba k alarmujícím zprávám na sociálních sítích 
a v jiných médiích přistupovat s kritickým úsud-
kem a ověřovat je u více nezávislých odborníků.

Úkolem České biskupské konference není 
suplovat činnost vlády či Ministerstva zdra-
votnictví v této oblasti. Je však na místě roz-
ptýlit největší obavy řady věřících a vnést 
do problematiky určité světlo. Proto chce-
me zopakovat: nechat se očkovat je morálně 
přípustné. Vakcinaci je třeba zvažovat nejen 
s ohledem na zdraví vlastní, ale i druhých lidí 

a na společné dobro. Při svém rozhodování 
tedy nemysleme jen na sebe, ale zvláště na nej-
zranitelnější spoluobčany, pro něž nakazit se 
nemocí covid-19 znamená být ohrožen nejen 
na zdraví, ale též na životě.

Na druhé straně nelze nikoho diskri-
minovat kvůli rozhodnutí nenechat se 
očkovat.  Očkování obvykle není morál-
ní povinnost, a  proto musí být dobrovol-
né. V takovém případě však člověk musí zod-
povědným způsobem udělat vše potřebné pro 
to, aby případně nenakazil druhé, zvláště ty, 
kteří ze zdravotních a jiných důvodů nemohou 
být očkováni.

Svatý Pavel VI. při jedné příležitosti při-
pomněl, že o žádné otázce týkající se člověka 
„nelze uvažovat jen v částečných perspekti-
vách ať biologických, či psychologických. (…) 
Je nezbytné brát v úvahu celého člověka a celé 
poslání, k němuž je povolán, tedy (…) též hle-
diska nadpřirozená a věčná“.

My křesťané máme být pro celou společ-
nost  svědky naděje v  moc Kristova vzkříše-
ní. Zdraví i lidský život je jistě velkou hodnotou 
– ale tou nejvyšší je vykoupení a věčná spá-
sa člověka. Proto nezapomínejme na útěchu 
a posilu plynoucí z eucharistie, milost svátosti 
smíření a pomazání nemocných a hojné Boží 
dary, které si můžeme vyprosit na přímluvu 
svatého Josefa během tohoto mimořádného 
roku. Buďme připraveni kterýkoli den potkat 
tváří v tvář toho, který je Cesta, Pravda a Ži-
vot – a především největší láska našeho srdce.

Mons. ANTONÍN BASLER,
biskup zodpovědný v ČBK za oblast bioetiky 

Odkazy na související církevní dokumenty
a odborný poznámkový aparát na www.cirkev.cz. 

Snímky rautis.cz

Stanovisko ČBK k očkování 



Křesťanství
Svět
Kultura P E R S P E K T I V Y 1
Do roku 2021 vstupme nově
Arcibiskup Jan Graubner

Zdravý náboženský život křesťana 
je účinným lékem na problémy 
dnešní doby. O to více záleží na tom, 
abychom se udrželi na výši Božího 
povolání, dokázali číst znamení doby 
a otevírali svá srdce Kristu. Nový rok 
je příležitostí k obnově naší víry. 

Letošní Vánoce měly mimořádně dlou-
hý advent. Aspoň se mi zdá, že celá 
doba pandemie byla už jakýmsi ad-
ventem. Zastavila nás, ochromila, 

uzavřela. Ukázala nám, že věci nemusí běžet 
podle nás, že všechno může být jinak. Dokon-
ce i lékaři a politici ukázali, že nemají věci ve 
svých rukou, jak by si přáli. My jsme se ob-
čas bouřili nejen proti nemoci či strachu, ale 
i  proti omezení našich práv, třeba účastnit
se bohoslužeb.

Adventní očekávání nás vedlo do Starého 
zákona a nechalo zaznít různým prorokům, 
kteří nejen utěšovali a slibovali příchod Spasi-
tele, ale také kárali a vyzývali k pokání. Když 
jsem slyšel volání lidí po právu na bohoslužby, 
často se mi zdálo, že i nám mohou být adreso-
vána Boží slova o tom, že se mu nelíbíme, že 
už nechce poslouchat naše modlitby a přijímat 
oběti, protože se musíme napřed změnit a za-
čít se dívat Božíma očima. Pak nám pomůže. 
On neotálí. On přišel a už je tu. Oslavili jsme 
jeho narození. Otevřme mu svá srdce i naše 
rodiny, aby mohl ukázat svou spásu. Vracet 
život do doby před pandemií by ovšem bylo 
jako vracet se do Starého zákona. Do nového 
roku musíme vstoupit nově.

Kdo je člověk?
Domnívám se, že jako křesťané dnešnímu svě-
tu nejvíce dlužíme křesťanský pohled na člo-
věka. Svět se bije o lidská práva, a přitom čas-
to jde o bezpráví na slabších. Přehnaná práva 
jedince oslabují rodinu, jednostranná práva 
dospělých oslabují práva dětí, bezohledná 
práva mocných zneužívají slabé. Dokonce: 
Žádný nebo malý počet dětí je prezentován jako 
uvědomělý přístup k ochraně přírody, který si za-
slouží ocenění. A když už je dítě na cestě, veřejné 
mínění si již dávno vydobylo zákony o možnosti po-
tratu. Biolog má jasno: druh, který zabíjí vlast-
ní mláďata, protože se mu o ně nechce starat, vy-
mře… Pak bylo třeba ještě člověka přesvědčit, že 
jediným důvodem, proč zde na světě být, je zábava 
– fi lmy, hudba, sex, nápoje, cestování, restaura-
ce, pláže, nic víc. A až člověk pochopí, že oprav-
du o nic víc v životě nejde, až nastane eutanazie 
duše, pak – pokud již bude sytý života – nabíze-
jí, aby bez ohledu na věk spáchal spořádaně sebe-
vraždu, při níž mu pomůže lékař (Marek Orko
Vácha).

Společnost má problém se shodnout, kdo je 
člověk, co je rodina, kdo je muž a kdo žena. 
Beseda s mladými mi ukázala, že neznají pali-
ativní léčbu a jsou pro eutanazii jen ze soucitu 
s trpícími, že potrat je pro ně jen vyřešením 
problému nechtěného těhotenství, že mnohým 
nahradí děti čtyřnozí domácí mazlíčci, pro něž 
žádají práva podobná lidským atd. Zdá se mi, 
že společným základem mnoha současných 
problémů je nedostatečné pochopení člověka. 
Strach o život starých lidí v době pandemie 
znovu zvedá otázku: Kdo je člověk? Podle ně-
kterých je člověk jen živočišný druh. To ovšem 
vede k výše zmíněným důsledkům.

Spolupracovníci Boží
Křesťan věří, jak říká katechismus, že člově-
ka stvořil Bůh jako muže a  ženu ke svému 
obrazu, že mu dal svobodu ke konání dobra 
a svěřil mu péči o přírodu, kterou může zod-
povědně užívat, ale ze svého správcovství se 
bude zodpovídat. Když člověk zneužil svobo-
du a svou chybu nebyl schopen napravit, stal 
se Bůh člověkem a šel na kříž, aby člověka vy-
koupil. To znamená, že člověk má cenu Boha, 
který za něj zemřel. To je člověk!

Bible hned na začátku říká, že Bůh stvořil 
člověka k svému obrazu. (Jaká důstojnost!) 
A že jej stvořil jako muže a ženu, kteří vytváře-
jí „jedno tělo“ a jako manželé a rodiče mohou 
předávat lidský život. Tím jedinečným způso-
bem spolupracují na díle Stvořitele. Jsou spo-
lupracovníci Boha. (Jaké povýšení!) Jsou po-

voláni, aby měli účast na Boží prozřetelnosti 
vůči ostatním tvorům podle příkladu Stvořite-
le, který miluje všechno, co je. Z toho vyplývá 
jejich zodpovědnost za svět, který jim Bůh svě-
řil. Člověk byl stvořen jako dobrý a jako pří-
tel Stvořitele, s nímž se mohl stýkat. Žil v ráji 
a obdělávání zahrady nebylo pro něj namá-
havou prací. Byl v harmonii se sebou samým 
i s tvorstvem. Byl svatý a měl účast na božském 
životě. Neměl zemřít ani trpět. Člověk vlád-
noucí nad světem dovedl především ovládat 
sám sebe. Byl neporušený a spořádaný, proto-
že nepodléhal žádostivosti, která z něho dělá 
otroka smyslových rozkoší, lačnosti po majet-
ku a nerozumnému zdůrazňování se.

Láska
až do krajnosti
Tragickou změnu způsobil hřích, který není 
jen chybným krokem. Zneužití svobody spo-
jené s neposlušností ukazuje, že člověk dal 
přednost sobě před Bohem, sám se postavil na 
místo Boha a ztratil soulad nejen s Bohem, ale 
i se sebou samým – s Božím obrazem, s příro-
dou… Kde chybí spojení s Bohem, chybí po-
koj i síla, narušená přirozenost pak narušuje 
všechno. Nebudeme se zabývat důsledky hří-
chu. Stačí si uvědomit, kolik zla vidíme, kriti-
zujeme, oplakáváme jeho oběti. Člověk padlý 
do hříchu nebyl v Božím plánu, i když to Bůh 
dopustil, protože bez svobody nemají lidské 
skutky hodnotu a ke svobodě patří možnost 
jejího zneužití.

Bůh, který je láska, jak říká sv. Jan, nemůže 
nemilovat. Kdyby láska nemilovala, nebyla by. 
Bůh nemůže nebýt. Proto miluje stále, všech-
ny, vždy jako první a až do krajnosti. Proto 
přichází jako Spasitel v Ježíši Kristu. Nemu-
sel by, ale rozhodl se přijít skrze dívku Marii 

a svůj příchod učinil závislým na jejím ano. 
Tak jedná Bůh s člověkem, dělá ze své strany 
maximum, a přitom chce mít člověka za spo-
lupracovníka, a to navzdory tomu, co se stalo 
v ráji. Tak ho bere vážně. To je člověk!

Kristus, který přišel člověka vykoupit, mu 
znovu nabízí důstojnost a učí ho žít odpoví-
dajícím způsobem – sice už ne jako neporu-
šeného v ráji, ale jako vykoupeného, osvobo-
zeného, který se navrátil do otcova domu, jak 
ukazuje podobenství o milosrdném otci a mar-
notratném synu, který dostal nový šat a prsten 
důstojnosti. Otec pro něj uspořádal hostinu. 
Každý, kdo se obrátil k otci, kdo se navrátil, 
dostal ve křtu nový život, má žít novým ži-
votem a s novým vztahem nejen k Bohu, ale 
i k lidem a přírodě.

Kristus
v nejmenších bratřích
Kristus sám vychovává své učedníky k plnému 
lidství vykoupeného člověka. Ten nežije pro 
sebe, ale miluje svého zachránce a natolik se 
s ním sjednocuje, že Bůh přebývá v něm. Kdo 
mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec 
ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si 
u něho příbytek (Jan 14,23). Sjednocení s Kris-
tem ukřižovaným nemusí být lehké, ale může 
dát úžasnou cenu všemu bolestnému, co člo-
věk prožívá. Když to spojí s Kristovým křížem, 
má účast na vykoupení lidstva. Kdo chce jít za 
mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj 
mě… Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale 
ztratí svou duši? (Mt 16,24.26). To učí dívat se 
na vše, co člověk řeší, ze správného úhlu, z po-
hledu věčnosti. Pohled na každého člověka 
určují Kristova slova: Cokoliv jste udělali pro jed-
noho z těchto mých nejmenších bratří, pro mě jste 
udělali (Mt 25,40). Pak není možné mít dobrý 

vztah ke Kristu a člověka zneužívat, vykořis-
ťovat, urážet, pomlouvat…

Otevírat své srdce Pánu
Sv. Pavel učí: Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristo-
vými? Nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Sva-
tého, který ve vás bydlí a kterého vám dal Bůh, a že 
už nepatříte sami sobě? Byli jste přece koupeni, a to 
za vysokou cenu. Oslavujte proto Boha svým tělem
(1 Kor 6,15.19-20). Kdo má k  lidskému tělu 
úctu jako k Božímu chrámu, pečuje o tělo, ale 
neničí ho, nezneužívá, neposkvrňuje. Pavel 
zdůrazňuje: Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve 
vás bydlí Boží duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho 
zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám 
jste vy! (1 Kor 3,16). Jaká důstojnost! Samo-
zřejmě to má důsledky: Žijte způsobem hodným 
toho povolání, které jste dostali: buďte při tom vše-
stranně pokorní, mírní a trpěliví, snášejte se navzá-
jem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu 
ve smýšlení spojeni poutem pokoje (Ef 4,2-3). Ne-
vymlouvejte se, že na to nemáte dost sil, pro-
tože: Boží láska je nám vylita do srdce skrze Du-
cha Svatého, který nám byl dán (Řím 5,5). Když 
v těžké situaci nedokážeme milovat či odpus-
tit, můžeme říci: Já na to sice nemám, ale mi-
luj a odpouštěj ty ve mně, dávám k dispozici
své srdce.

Tak má křesťan vidět každého člověka, pro-
tože Kristus zemřel za všechny. Vidím-li tak 
nejen člověka dobrého a milého, ale i špatného 
a nepřítele, nejen mocného, ale i bezbranného, 
nemohu nikomu ubližovat. Pak musím chránit 
právo každého na dobré jméno, právo dětí na 
věrnou lásku otce i matky, právo nevinných 
na čistotu, které nesmějí pošlapávat zločinci 
bohatnoucí ze závislosti druhých na alkoholu, 
drogách, hrách a pornografi i; musím chránit 
důstojnost žen zneužívaných predátory, kte-
ří si je na chvíli kupují; musím chránit život 
nenarozených, protože i za ně Kristus zemřel. 
I to je posláním budovatelů křesťanské kultury.

Do nového roku 
s Pannou Marií
Do nového roku vstupujeme svátkem Matky 
Boží, která je ideálním vzorem člověka. Sou-
částí běžného myšlení je kariéra – stále stou-
pat, jen ne sloužit. Proto chybějí pracovníci ve 
služebných profesích i děti v rodinách, protože 
těm je třeba sloužit. Snaha o vyšší postavení 
a větší vliv jsou dobré, pokud v nich nehledá-
me sebe, nýbrž větší příležitost k službě. Ma-
riino: „Jsem služebnice Páně,“ ukazuje, že prá-
vě služba tvoří základ Kristova království, v němž 
sloužit znamená kralovat (Mulieris dignitatem; 
apoštolský list Jana Pavla II. O důstojnosti 
a povolání ženy – pozn. red.). Jak velký uzdra-
vující dopad na společnost by mohlo mít po-
chopení služby po vzoru Panny Marie!

Mariina cesta osvobozuje od sebestřednosti 
a uzavřenosti. Milostiplná je plná Boha, pro-
to je čistá, svobodná od sebe. Ona na ničem
nelpí, nic si pro sebe nenechává. Vzdává se 
i svých snů a plánů, své vůle, když jejím jedi-
ným cílem je, aby se naplnila vůle Boží. Její 
čistota jistě má svůj počátek v neposkvrněném 
početí, ale někteří duchovní autoři říkají, že 
dovršení dochází pod křížem, když se vzdá Je-
žíše, když ztratí všechno – a do její prázdnoty 
vstoupí Jan, kterého jí dal Ježíš jako náhradu 
za sebe. V něm vstoupilo na Ježíšovo místo do 
Mariiny prázdnoty celé lidstvo, aby se v ní se-
tkalo s Bohem, který ji naplnil. 

Mají-li lidé zasvěcení Bohu žít věrně čisto-
tu, musí mít odvahu ztratit všechno a nechat 
se naplnit Bohem. Pokud se člověk ve svém 
duchovním snažení zaměří na hledání a plně-
ní vůle Boha, kterému se zasvětil, není těžké 
zapomínat na sebe. Zbavit se zlozvyků či zvyk-
nout si na sebezápor potřebuje silnou moti-
vaci. Uchvácení Bohem, naplnění Bohem je 
dostatečnou protiváhou ztrát, které dělá člo-
věk vědomým rozhodnutím prodat vše, co má, 
a získat drahocennou perlu či koupit pole, kte-
ré skrývá poklad. Podobné je to v manželství, 
které nevzniklo ze zištných důvodů, nýbrž 
z lásky, jež hledá dobro druhého. Totéž platí 
pro celou oblast manželského a rodinného ži-
vota, který prožívá mimořádnou krizi. 

Věřím, že právě mariánská cesta může uzdra-
vit i rodiny. Zdravý náboženský život křesťana 
je účinným lékem na problémy dnešní doby. 
Dnes začínáme nový rok, dnes je příležitost 
začít nově. Záleží na každém z nás.
Autor je olomoucký arcibiskup a předseda ČBK 

Nový rok je příležitostí k obnově naší víry. Snímek Jarmila Fussová / Člověk a Víra



jedním jeho proteinem, zpravidla tím, který se 
nachází někde na povrchu viru a na který rea-
gují buňky imunitního systému, případně jen 
jeho RNA, jak jsme si řekli výše. To je samo-
zřejmě mnohem bezpečnější, protože tělo už 
s patogenem při očkování vůbec nepřijde do 
styku, a omezuje to výskyt nežádoucích vedlej-
ších účinků. Připomínám, že touto technologií 
se již mnoho desítek let připravuje mj. veškerý 
inzulin, který zachraňuje životy milionů diabe-
tiků po celém světě.

Některé proteiny musíme připravovat přímo 
v lidských buňkách – a tady máme problém, 
protože běžné lidské buňky se v laboratoři ne-
množí neomezeně. Právě proto už před desít-
kami let vědci vytvořili řadu nádorových nebo 
embryonálních buněčných linií, které se pro 
tyto účely používají. Například u mne v labo-
ratoři běžně používáme pro studium rekom-
binantních proteinů buňky známé pod zkrat-
kou HEK (human embryonal kidney cells), 
jejichž předchůdce opravdu někdy začátkem 
70. let někde v Holandsku izolovali z lidského 
plodu. Vedle toho se používá řada buněčných 
linií pocházejících z hlodavců nebo opic. Ty 
se po desetiletí množí v laboratořích a pracu-
jí s nimi tisíce vědců z celého světa, mj. při
vývoji vakcín. 

Vakcíny tedy žádné buňky potracených 
lidských plodů neobsahují. Není vyloučeno, 
že u některých z nich bylo v průběhu výroby 
použito buněčné linie, jejíž pramáti před 
tisíci generací byla lidská embryonální či ná-
dorová buňka. Nebo buňka šimpanze. Jestli 
s  tím máte problém, budete se muset vzdát 
nejméně poloviny moderní medicíny, včetně 
nejúčinnějších protinádorových léků. Já bych 
to nedoporučoval.

Farizejská
otázka
Nakonec se přiznám, že mi celá ta disku-
se o „použití buněk z potracených lidských 
plodů“ připadá mimořádně farizejská. Stej-
ně jako farizeové vyčítali Kristovi, že dělá 
zázraky a  uzdravuje i  v  sobotu, ačkoli tím 
porušuje přikázání, vyčítá někdo vědcům, 
že dnes používají buněčné linie, které před 
padesáti lety někdo vytvořil z potraceného 
plodu. Na onoho nemocného ubožáka fa-
rizeové v době Kristově kašlali, šlo jim jen 
o  vlastní morální nadřazenost. Na ty tisíce 
umírajících denně kašlou zase naši současní
farizeové. 

Kvůli vývoji vakcín nebyl potracen jediný 
lidský plod. Svět má milion a jeden vážný etic-
ký problém a nepotřebuje, abychom si vymýš-
leli další. Vakcíny jsou veliké, dobré dílo, které 
zachraňuje lidské životy. Jejich autoři si zaslou-
ží naši vděčnost a  obdiv. 
A ohrožení bližní si zaslou-
ží zase vakcínu, ne pokry-
tecké moralizování a šíření 
konspiračních teorií.

Autor je profesor 
biochemie a prorektor 
Univerzity Karlovy
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Vakcíny zachraňují životy

ANKETA:

Slavili jste o Vánocích domácí
bohoslužbu? 
a) ano; 
b) ne.
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Podarujete někoho 
předplatným KT?
a) ano (22); 
b) ne (102).

© Jan Hrubý

FEJETON
P. Karla Skočovského

Já snad na ty dveře přitluču velikou cedu-
li,“ posteskl si nedávno jeden můj kolega 
kněz, když poněkud pobledlý vycházel ze 
zpovědnice, kde strávil předešlé tři ho-

diny. Vrhl jsem na něho tázavý pohled. „Bude 
na ní nápis: ‚Zákaz vyznávání hříchu roztržité 
modlitby‘.“ 

Oba jsme se tomu zasmáli. Pak spolubra-
tr pokračoval: „Lidé se zpovídají z  toho, že 
jsou roztržití při modlitbě a  v  kostele při 
mši... A přitom je to hřích jen tehdy, když 
si za to opravdu můžeme sami. Když si tře-
ba při modlitbě člověk pustí televizi. Nebo 
se někdo modlí Otčenáš, jako když zrovna 
musí na malou. Jinak je to jen naše obyčej-
né lidské omezení.“ Chvíli bylo ticho. Jak já 
mu rozumím, pomyslel jsem si. Také bych 
někdy nejradši u  vchodu do kostela rozdá-
val knížku s příhodným názvem: „Jak potě-
šit zpovědníka“. Sám časem napíšu její po-
kračování: „Dobrá zpověď začíná po roztržité
modlitbě“.

„Věřím, že někoho opravdu trápí, že nedá-
val pozor při růženci. To beru. Ale snad nikdo 
v dějinách lidstva se nezpovídal z toho, že byl 
roztržitý při společném rodinném obědě. Ane-
bo při sexu. A přitom jedno, druhé i  třetí je 
vážná a svatá věc.“ 

Zeptal jsem se, jak to myslel s  tou roztěka-
ností při jídle. „Mít telefon položený na stole, 
a to i když po něm pořád nekoukáš, je, jako bys 
všem lidem okolo říkal: ‚Čekám, až mi napíše 
nebo zavolá někdo zajímavější, než jste vy.‘ 
Zkus někdy s sebou na večeři s přáteli přinést 
ten starý telefon se sluchátkem a vytáčecím čí-
selníkem a dej ho před sebe. A uvidíš, jak bu-
dou reagovat.“

Od té doby se v mém životě změnilo pár věcí: 
Z roztržité modlitby se nezpovídám. Když mi 
při rozhovoru s Bohem utečou myšlenky, zas se 
pokojně vrátím a nedě-
lám z toho vědu. A můj 
mobilní telefon během 
oběda odpočívá v šuplí-
ku. Společné jídlo je totiž 
vážná a svatá věc…   

Co kdyby náhodou 
zrovna volal papež? 
Inu, zavolá později.

Rozpačitý
dárek
GLOSA
Karla Pučelíka

Povzbudivá zamyšlení se po strá-
vení vánočních svátků s  rodi-
nou a přáteli obvykle nepíší ni-
jak těžko. Ovšem po únavném 

roce s pandemií je to trochu jiné. Nic-
méně i  tak v našem světě mezi problé-
my a obavami nalézáme klíčící výhonky 
naděje. Jde o to, vytrvat a počkat si, než
vyrostou. 

Například brexitová dohoda, kterou 
britští a evropští vyjednavači o štědrove-
černím odpoledni podarovali nejen ner-
vózní obchodníky a  cestovatele. Je to 
vlastně takový ne zrovna povedený vánoč-
ní dárek, u kterého upřímně poznamená-
me: „To snad ani nemuselo být…“ Je to 
taková šála, kterou byste si nikdy nekou-
pili. Parádu s ní rozhodně neuděláte, ale 
v případě nouze třeba ochrání před váž-
ným promrznutím a několika následnými 
dny v posteli. A to se počítá. Navíc se zase 
jednou ukázalo (podobně jako v případě 
výsledků amerických voleb), že se chod 
světa nemůže zastavit, i když je polovina 
světa rozhádaná. A že umění dohodnout 
se je lepší, než si za každou cenu stát na 
svém.

Několik velkých uzlů se v  minulém 
roce rozmotalo, ale v tom nadcházejícím 
čeká stále mnoho otázek na rozuzlení. My 
křesťané naštěstí víme, že temnota světlo 
nikdy nepohltí. Výsledek se dostaví, ov-
šem ne bez práce a vytrvalosti.

Ve věku 88 let před Vánoci zemřel 
Mons. Jiří Skoblík, přední český 
morální teolog, který měl schopnost 
nejen ptát se, ale především vzbuzovat 
touhu po tázání u druhých. 

VZPOMÍNKA 
P. Davida Vopřady 

Vím, že mnoho čtenářů má na Mons. 
Jiřího Skoblíka více čerstvějších 
vzpomínek než já – ať už z  Kato-
lické teologické fakulty Univerzity 

Karlovy, nebo z jeho působení u sv. Ignáce či 
sv. Benedikta na Hradčanech. Já jsem jej potkal 
ve třetím ročníku svého studia na fakultě, kde 
přednášel morální teologii. A tak se rozdělím 
o malý střípek, pro mě cenný mentální otisk, 
který mi zbude po P. Skoblíkovi, jenž defi nitiv-
ně vykročil do Boží náruče v neděli Gaudete.

V tíživé atmosféře stojatých vod, která před 
dvaceti lety na fakultě panovala, si mě tehdy 
Dr. Skoblík rychle získal svou schopností ptát 
se a vzbuzovat touhu po tázání u druhých. 

Zvlášť v oblasti jeho milované morální teo-
logie, kde je příliš snadné obvinit moralistu 
z  přešlapu, to není právě jednoduché počíná-
ní! Jiří Skoblík ale neuhýbal před otázkami, 
které jako zpovědník znal. Byl zvyklý vycházet 
z běžné lidské zkušenosti. 

Těžko zapomenout na pravidelné hodiny 
morální teologie od půl deváté ráno. Jiří Skob-
lík tam často přicházel s  již přečteným výtis-
kem deníku Metro, který si donesl ze stanice 
Dejvická. Vybral z něj některý z krátkých člán-
ků či jejich titulků a tomu věnoval několik ná-
sledujících minut diskuse, kterou obvykle za-
čínal větou: „Pánové, máme tu takový bizarní 
problém!“ Většinou morální. Tímto pravidel-
ným probíráním vztahu běžných situací vyža-
dujících mravní odpověď člověka nám vštěpo-
val a snad i vštípil, že teologie a přemýšlení 
o otázkách „víry a mravů“ není diskusí u aka-
demického stolu, nýbrž čímsi, co stojí ve služ-
bě Božího lidu a konkrétních lidí, na jejichž 
místě jde teolog ke kořeni věcí, aby byl scho-
pen tam, kde je – ať jako kněz, či laik – pomoci 
a dodat naděje. Tento snímek z ranních hodin 
se mi vybavuje pokaždé, když při výuce dojde 
řeč na švýcarského teologa Karla Bartha a jeho 
okřídlený výrok, že teolog musí v jedné ruce 
držet Písmo svaté a v druhé dnešní noviny. 
„Skoblíček“ tuto defi nici cele naplňoval.

Ve výše řečeném se však neskrývala pou-
ze pedagogická taktika. O Mons. Skoblíkovi 
jsme i  jako bohoslovci věděli, že jej zajímají 
otázky na hraně. Svědčily o tom nejen stříz-
livé otázky na okraj jeho pojednání jednotli-
vých morálních dilemat v  jeho učebnici, ale 
i zájem, který lidsky i odborně projevoval li-
dem v nelehké situaci vzhledem k jejich po-
hlavní identitě. Nakolik si vzpomínám, Mons. 
Skoblík vždy hovořil o lidech v takové situaci 
velmi vstřícně a zvláště o otázce homosexuali-
ty a transsexuality intenzivně přemýšlel. Plo-
dy svého uvažování pak vydal v knize Trans-
sexualismus: morálně- a duchovně-teologické 
aspekty (2006), která svědčí o zásadní otevře-
nosti, s níž k tématům, která v leckterých cír-
kevních kruzích zůstávají tabu, přistupoval. 
Myslím, že být na straně těch, kdo v církvi stojí 
v nelehké situaci, sám vnímal jako naplnění 
häringovské „lásky, která je víc než přikázání“.

Nezbývá mi než doufat, 
že o tento postoj otevřenos-
ti a pokory k pravdě v sobě 
i ve snažení našich studen-
tů a kandidátů služby bude 
někdo v církvi nadále pečo-
vat. U sebe ale především!
Autor je kněz a teolog, 
proděkan KTF UK

V jedné ruce Bibli, v druhé noviny

Kolem vakcín proti nemoci covid-19 
se objevuje spousta nebezpečných 
mýtů a poplašných zpráv. 

KOMENTÁŘ 
Jana Konvalinky

Epidemie koronaviru, kterou pro-
žíváme, má spoustu rysů, jež jsme 
v  téhle míře zatím nikdy neviděli. 
Ještě nikdy v  dějinách se kvůli in-

fekční nemoci doslova nezastavil celý svět: 
od Hongkongu přes Sydney až po New 
York a Prahu. A taky ještě nikdy nebyl svět 
tak plný poplašných zpráv, dezinformací, 
nesmyslů, polopravd a  lží, které se šíří pro-
střednictvím internetu rychleji než samotný 
virus, a možná nakonec způsobí ještě víc ško-
dy. Pojďme se na některé ty zprávy podívat
podrobněji.

Jenom chytrý trik
Poplašná zpráva č. 1: Vakcíny obsahují DNA, kte-
rá změní vaše geny! Nikdo neví, co to udělá s vaší 
dědičností!

Stručná odpověď: Je to nesmysl, žádná 
známá vakcína s vaší DNA nic neudělá. Kde 
se ten nesmysl vzal? Některé vakcíny, které 
se už v  těchto dnech proti koronaviru pou-
žívají (třeba ty od fi rmy Pfi zer a Moderna) 
obsahují ribonukleovou kyselinu (RNA). 
Využívají chytrého triku: do vašich buněk 
vloží RNA, která je jakýmsi předpisem pro 
výrobu proteinů. Tato RNA nese předpis 
na výrobu povrchového proteinu z korona-
viru. Buňka si ji splete se svou vlastní RNA 
– a s  její pomocí ten protein vyrobí. Ten se 

pak odebere na membránu příslušné buň-
ky, čímž dává imunitnímu systému signál: 
„Pozor, je tady virová infekce! Do zbraně!“ 
Imunitní systém začne mobilizovat bílé kr-
vinky úplně stejně (nebo dokonce ještě víc), 
jako kdyby se do buňky dostal celý virus. Až 
to koronavirus doopravdy zkusí, bude mít
smůlu.

A není to nebezpečné? Není. Ta RNA se ne-
dostane do jádra vašich buněk, kde je uložena 
DNA, a tím pádem ani nemůže nijak ovlivnit 
vaši genetickou informaci, nemá jak a nemá 
kde. Navíc, cizí RNA se dostává do vašich 
buněk každou chvíli ( např. s každou infekcí 
RNA virem, třeba když dostanete chřipku 
nebo rýmu). Ta RNA celého patogenního viru 
vašim genům nic neudělá, tím méně jim může 
něco udělat její malý kousek, který kóduje 
jen jeden virový protein. Genetická zombie 
katastrofa se odkládá. 

Ani buňka
z embrya
Poplašná zpráva č. 2: Vakcíny obsahují buňky z po-
tracených lidských plodů! 

Žádná vakcína neobsahuje jedinou buňku 
z potracených lidských plodů. Tím bychom 
mohli skončit, ale možná se pojďme podívat 
na to, kde tato nebezpečná fáma vznikla.

Vakcíny proti virům (podobně jako pro-
ti bakteriím, ale o ty nám teď nejde) se dří-
ve většinou připravovaly ze živých, ale osla-
bených virů, které vybudí imunitní odpověď 
organismu (ale nezpůsobí nemoc), nebo pří-
mo z umrtvených, zcela inaktivovaných virů. 
V posledních desetiletích se stále více přechází 
na očkování pomocí takzvané rekombinantní 
vakcíny: neočkuje se celým virem, nýbrž jen 
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Už 30 let vychází 
čtvrtletník České 
křesťanské akademie 
Universum. Co 
čtenářům přináší 
a jaké úkoly si 
klade do budoucna, 
přiblížil editor 

JOSEF BERÁNEK.

Jaká je historie revue Universum? K dnešní po-
době čtvrtletníku ČKA byla poměrně dlouhá 
cesta.

První číslo Universa vyšlo ještě před
Sametovou revolucí v roce 1989. Při-
pravila je skupina vědců, kteří pra-
covali v různých oborech, ale všichni 

měli něco společného: křesťanské přesvědčení 
neprožívali v napětí ke své práci, spíše naopak, 
zajímal je i širší kontext vědecké práce. � to 
lidé jako Jan Bednář, Jiří Grygar, Jiří Vackář, 
Jan Fischer a další pak založili Přírodovědec-
kou sekci ČKA a ve vydávání Universa pokra-
čovali. Od roku 1998 revue dlouho vycházela 
ve spolupráci s nakladatelstvím Portál. V té 
době se její záběr rozšířil o kulturní a spole-
čenskovědní témata a já jsem dostal příležitost 
se na něm podílet.

Jak se záběr časopisu proměnil? Které osobnosti 
na jeho stránkách promlouvají?
Součástí proměny zaměření časopisu bylo, 
že jsme zavedli rubriky rozhovorů, komentá-
řů a kulturních recenzí. První velký rozhovor 
jsme připravili s  jezuitou P. Janem Rybářem 
a v některých číslech bývá rozhovorů víc. Je 
to čtivý žánr. Hovořili jsme třeba s teologem 
P. Paulem Zulehnerem, biblistou Petrem Po-
korným, fi lozofy Charlesem Taylorem či Pau-
lem Valadierem, překladatelem Janem Vla-
dislavem, chartistkou Marií Rút Křížkovou, 
disidentkou Danou Němcovou, tajným bis-
kupem Janem Konzalem – zkrátka s teology, 
sociology, psychology, fyziky, církevními před-
staviteli, ale také s obhájkyněmi lidských práv, 
podnikateli, novináři, umělci… Naší výhodou 

bylo, že si můžeme vybírat osobnosti, které 
mají co říci, nemusíme se ohlížet na to, zda jsou
oblíbené. 

Zaměřujeme se na přírodovědná a  spole-
čenskovědní témata zajímavá z křesťanského 
pohledu, na sociálně-politické problémy a na 
evropskou spolupráci. Jako první jsme díky 
Petru Kolářovi začali pravidelně publikovat 
překlady z renomovaných jezuitských revuí, 
jako jsou francouzské Etudes či německé Sti-
mmen der Zeit.

Kultuře a historii se v Universu zase věnují 
Lukáš Jirsa, Jan Stříbrný a Přemysl Rut. 

 
Jak se Universum liší od jiných periodik pro 
vzdělanější katolíky, jako jsou revue Salve či už 
zaniklé Teologické texty, a  jakou stopu v něm 
má ČKA?
Lišíme se nejspíše tím, že nejsme teologický 
časopis. Netvoříme ani monotematická čísla. 
Zajímá nás křesťanský pohled na společenská, 
vědecká, kulturní či historická témata. Proto 
jsme už před lety psali například nejen o po-
třebě náboženského dialogu s  islámem, ale 
také o zásadních rizicích politického islámu, 
proto píšeme o  nejmodernějších metodách 
genetických úprav a jejich etických souvislos-
tech, o originálních misionářích a jejich pojetí 
nové evangelizace a tak dále. 

ČKA dodává časopisu celkové ladění, kromě 
toho Universum uveřejňuje zkrácené přednáš-
ky z různých kolokvií a konferencí, které ČKA 
pořádá – díky tomu může nabídnout zajíma-
vé texty i od velmi zaneprázdněných autorů. 
Díky spolupráci ČKA s Ackermann-Gemeinde 
vydávání časopisu fi nančně podporuje právě 
i tato sudetoněmecká katolická organizace. 

Daří se podle vás v křesťanských médiích dosta-
tečně propojovat různé názorové a spirituál-
ní proudy? Dostávají stejný prostor a možnost 
diskuse?
Křesťanských médií je celá dlouhá řada. 
I teologické fakulty mají své odborné časopisy, 
různé komunity a spolky mají své magazíny či 
webové stránky. Prostoru k vyjádření je, zdá 
se mi, dostatek. Co chybí, je chuť číst a pře-
mýšlet o tom, jak nás jiný, dobře formulovaný 

názor může obohatit. Bez živého setkávání, 
jaká pořádá ČKA nebo třeba redakce Salve 
v Dominikánské 8, se snadno ocitneme v názo-
rové přestřelce, někdy i naschvál vyostřené do 
krajnosti. Ono se to pak dobře čte, ale vytrácí 
se chuť hledat pravdivé jádro, něco hluboce 
lidského a společného – jak bohužel dobře 
známe z „diskusí“ na sociálních sítích.

O co v tomto směru usilujete vy?
Universum je názorový časopis. Vyhledáváme 
autory a publikujeme texty, které považujeme 
za nosné. Nehledáme ale do anket a podob-
ných článků protichůdné názory za každou 
cenu. 

Universum čtou převážně vysokoškolští stu-
denti, pedagogové, vědci, technici, často třeba 
lidé pracující na radnicích. Tedy ti, které zají-
má křesťanský pohled na věc, jimž je blízké 
motto „myslet a věřit“ – tedy snesou delší tex-
ty a nuancovanější analýzy. Ať už jde o gene-
tiku, roli náboženství ve společnosti, tender, 
či uprchlickou krizi. Taková témata jsou sama 
o sobě polemická. Občas dostaneme rozčilené 
reakce, ale jsou-li vyargumentované, rádi je 
otiskneme.

Jakou vizi máte do příštích let?
Je zřejmé, že těžiště zájmu čtenářů se přesouvá 
na internet. Budeme muset zvážit jiný obchod-
ní model, a sice texty zveřejňovat průběžně na 
webu s prosbou o fi nanční podporu ze strany 
čtenářů. Takhle funguje třeba jezuitský Ame-
rica Magazine. � štěná verze by nadále vychá-
zela pro ty, kdo si rádi delší texty čtou v klidu 
a v elegantní grafi cké úpravě. Takové rozhod-
nutí ovšem nezáleží jen na mně, Universum 
řídí redakční rada.

Kde lze Universum koupit, případně si před-
platit?
Distribuce Universa je náročná, časopis prodá-
vají knihkupci či faráři jen z nadšení, ekono-
micky to nedává smysl, a tak je nejjistější si je 
předplatit (prostřednictvím webu ČKA www.
krestanskaakademie.cz nebo webu distributo-
ra www.send.cz).

Alena Scheinostová

Složitá témata očima křesťana 

PŘÍBĚH MATEŘSTVÍ PANNY MARIE 
připomíná po celé vánoční období v kostele 
sv. Stanislava v Jemnici rozměrná liturgická 
korouhev. Jejím autorem je brněnský výtvarník 
Karel Rechlík, autor řady chrámových vitráží, 
maleb či kreseb s křesťanskou tematikou. 
S jemnickým duchovním Mons. Josefem 
Brychtou na korouhvích spolupracují už 
řadu let, v místním kostele se střídají podle 
liturgického období. Aktuální „Madona mezi 
hvězdou a mečem“ má podle výtvarníka 
„upozornit na rozpětí mezi ‚šťastnou hvězdou‘, 
která vedla mudrce na cestě k novorozenému 
Spasiteli, a mečem, který v budoucnu poraní 
srdce jeho Matky“.  Snímek archiv autora 

Milan Tesař

Evangelický farář a písničkář 
Svatopluk Karásek, který 
zemřel 20. prosince ve věku 
78 let, byl básníkem víry.

Dokládá to jedním ze svých nejsilněj-
ších textů: „Z celého srdce snad mi-
luješ Boha svého, v rachotu tepu sly-
šíš ten tichý hlas jeho. Nebe se zatmí 

a v tom v tobě všechno zmírá. Ty ohněm zpru-
buj sám sebe a v popelu zbyde ti víra. – Jseš 
tu obehnán pevnou železnou stěnou a železný 
tyče tě postrkem blíž ke zdi ženou. V tý zdi je 
řetěz, kterej kruh uzavírá. Vyrvi ten řetěz, je tu 
hromada šrotu – a to vedle je víra.“

Karáskova vlastní víra byla pravidelně 
podrobována zkouškám. Přišel o novorozené 
děti-dvojčata, okusil věznění (za mříže se do-
stal v 70. letech v procesu s kapelou  e Plastic 
People of the Universe, mj. se svým katolic-
kým kamarádem z  jinošských let, saxofonis-
tou Vratislavem Brabencem) a odešel do exilu 
ve Švýcarsku, musel se vyrovnat s nečekanou 
smrtí manželky a na sklonku života po mrtvici 
nemohl zpívat ani kázat. I tehdy však rozdával 
naději a víru – to když jej přátelé, kteří k jeho 
cti založili rockovou skupinu Svatopluk, brá-
vali na koncerty, kde vsedě tančil a pobrukoval 
si refrény.

Jeho písničkářství stálo na přebírání ame-
rických melodií a  částečně i  textů, na něž 
rouboval nové české verše, často zvukově 
podobné těm původním anglickým. Když Ka-
rásek spustil: „Sejmou ti podobu, sejmou…“ 
(podle „Say no to the devil, say no“ v  jedné 
z  jeho nejslavnějších písní „Řekni ďáblovi 
ne“) nebo: „Já jsem ňákej stounavej…“ (podle 
originálního „Angel rolled the stone away“), 
mnoho fanoušků se s  tím dokázalo ztotož-
nit a nemálo z nich to posunulo ve víře o kus
dál.

V roce 1997 se Karásek ze Švýcarska vrátil 
do Prahy. Nebyl tu jen farářem, ale také po-
slancem, členem Rady České televize či vlád-
ním zmocněncem pro lidská práva. A  stále 
také písničkářem. Na začátku 90. let natočil 
kazetu Nebeská kavárna se skupinou Oboroh, 
která později převzala do svého repertoáru ně-

které jeho písně. Svou vlastní rockovou kape-
lu si pak Karásek „vypůjčil“ od kolegy Kar-
la Vepřeka. Přejmenováním původní Chudák 
paní Popelková vznikla kapela Pozdravpám-
bu, s níž v roce 1999 natočil jedno ze svých 
nejsilnějších alb Halelujá!!

Když jej v roce 2010 mozková příhoda při-
pravila o  možnost dál zpívat, hrát a  kázat, 

založil na jeho počest bývalý člen skupiny 
Pozdravpámbu a klasický kontrabasista Ros-
tislav Tvrdík právě zmíněnou skupinu Sva-
topluk, která dál nesla pochodeň Karáskovy 
tvorby a rozdávala v rockovém prostředí ra-
dost, víru a naději. Když evangelický farář s ky-
tarou, který několika způsoby a zcela po svém 
uměl vysvětlit, co je to víra, v prosinci „doma-

chroval“ – tak totiž chtěl, aby ostatní o jeho od-
chodu hovořili, objevila se na sociálních sítích 
spousta silných svědectví. „Stounavého Svá-
ťu“ totiž respektovali i lidé, kteří to zatím mají 
k Bohu a křesťanství daleko. Ale možná také 
oni jednou vyrvou řetěz ze zdi a najdou víru.

Autor je hudební redaktor Radia Proglas 

Svatopluk Karásek, písničkář víry

Svatopluk Karásek na pódiu s kapelou Svatopluk v roce 2018. Poslední rozloučení 23. ledna 2021 z pražského evangelického kostela U Salvátora se bude přenášet 
online.  Snímek ČTK



Zdeněk A. Eminger 

Opět stojíme na rozhraní starého 
a nového roku. Podle dobrého zvyku 
se ohlížíme a bilancujeme, ale zároveň 
hledíme do budoucnosti, plánujeme 
a činíme různá předsevzetí. Avšak 
po událostech z minulého roku jako 
bychom procitli ze špatného snu. Říkat, 
že už nic nebude stejné jako dřív, zní 
trochu otřepaně. Navzdory tomu naše 
naděje spočívá v tom, že jsme stále 
Bohem zváni k úplně novému začátku.

Člověk je útvar vrstevnatý, ale pokud 
žije, je podroben otřesům a vnitřním 
dislokacím. Co bylo zatlačeno, může 
se dostat ke slovu, a co bylo navrchu, 

může se propadnout do nepaměti. Pramen, je-
hož krystaličná čistota uváděla lidi v údiv, může 
přes noc zaniknout a nikdy se už nevrátit,“ na-
psal básník, překladatel, diplomat a vězeň ko-
munistického režimu Josef Palivec. Kdo četl 
jeho dopisy z vězení ženě Heleně, rozené Čap-
kové, ví, do jaké duchovní hloubky sestupoval 
a co z ní vynášel – pro sebe i druhé – na povrch.

Tři králové ohlásili na dnešní poměry vlast-
ně docela potichu a civilně narození Ježíše, 
Spasitele světa a krále Židů. Přišli až odněkud 

z východu tři mudrci, hvězdopravci, a museli 
být dlouho na cestě a obezřetní, aby v pořád-
ku donesli své dary (zlato, kadidlo a myrhu) 
a mohli se tomuto neznámému dítěti poklonit. 
Do jakých slov bychom mohli shrnout jejich 

poselství? V Ježíši, Božím Synu, nastala jedi-
nečná proměna světa, který vedle všech těch 
bohů a bůžků dostal naději, na niž se odteď 
odváží vsadit mnozí, kteří se do konce časů 
narodí. Šlo o nový, neopakovatelný začátek, 
o prolomení bran smrti, o vrcholné uzdravení 
člověka. 

� to tři muži potvrdili, co prožívá možná 
každý z nás. Na první setkání s Ježíšem v jeho 
slově, v  jeho milosti, v  jeho svátostech nelze 
už nikdy zapomenout. Člověk, jak napsal Jo-
sef Palivec, je „podroben otřesům a vnitřním 
dislokacím“ a hrozí mu, že v životě může z mi-
nuty na minutu přijít o všechno, co tvořilo zá-
klad jeho života. O jedno však přijít nemůže, 
a to i kdyby sebevíc chtěl. O vědomí, že jednou 
poznal Boha, a že i kdyby se sebevíc snažil ho 
ze svého srdce a mysli vytěsnit, nepodaří se mu 
to. Bůh se nevzdává. Bůh se nedá. Bůh člověka 
nepustí a bude v jeho radosti a smutku s ním. 
Je jeho stále novým začátkem. 

Co je v životě důležité?
Zatímco konec starého roku, který nebyl pro 
mnoho lidí vůbec jednoduchý, vedl k bilan-
cování, nový rok začíná našimi předsevzetími, 
touhami a sny. Není na tom nic špatného. Tak 
to má být. Křtem jsme se zrodili k novému ži-
votu, který nás osvobodil pro konání velkých 
věcí. Ještě víc než kdy dřív bude pro nás le-
tos důležité setkávání, a aby nikdo nezůstával 

sám. Bude pro nás důležité mít ohled k slabým 
a nemocným, k těm, kdo přišli o práci, o ilu-
ze, o zdraví, nebo dokonce o někoho ze svých 
blízkých. Mnoho věcí může „přes noc zanik-
nout“. Pro mnoho věcí, které jsme ztratili, bu-
deme plakat. 

Těžký čas uplynulého roku ukázal, co je v ži-
votě důležité a nenahraditelné – láska, přá-
telství, rodina, děti, víra, společenství, církev 
jdoucí ve stopách Ježíšových a spravedlivý po-
žadavek, aby se demokratická země postarala 
o  ty, kteří v důsledku pandemie neviditelné 
smrti přišli skoro o všechno. Tři králové se při-
šli poklonit Bohu, který je ta největší Solidari-
ta, Pomoc a Ochrana, z níž můžeme do sytosti 
odezírat pro své vlastní jednání. Řada věcí, kte-
rých jsme si dopřávali „nad rámec“, se dnes jeví 
jako zbytečná. Objevujeme sebe a objevujeme 
Boha. Jak to celé dopadne, nevíme. Naděje ale 
spočívá v tom, že jsme i tentokrát byli v Kristo-
vě narození pozváni k úplně novému začátku. 

Autor je křesťanský teolog
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Karel Šimr

Prolog evangelia podle Jana (1,1-18)
nám představuje jádro naší víry jako 
pod zvětšovacím sklem. Uslyšíme 
ho během liturgie o druhé neděli 
po Narození Páně. Slovo, o němž 
hovoří apoštol Jan, od nikoho z nás 
není daleko, protože v něm se Bůh 
rozhodl přebývat mezi námi.

O Vánocích se někdy říká, že jsou to 
Velikonoce pro děti: už zde vstupu-
je světlo do temnot světa, Boží Syn 
se vydává jako bezbranné dítě do 

tvrdých rukou svých vlastních, kteří ho nepři-
jali. Na rozdíl od Lukášova vyprávění o naro-
zení dítěte ale Jan hovoří spíše o tom, že my 
jsme se stali Božími dětmi: „Těm pak, kteří ho 
přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Bo-
žími dětmi“ (Jan 1,12).

Jak se to týká nás?
Když se na Vánoce podíváme z hlediska církev-
ních dějin, zjistíme, že jde o poměrně pozdní 
svátek, který vznikl vedle Velikonoc jako dru-
hý křestní termín. Tolik totiž bylo těch, kdo 
toužili po vstupu do církve. Vánoce tedy ne-
jsou jen vzpomínkou na to, jak to bylo s Kris-
tovým narozením. Jeho oslava je pro křesťany 
svátkem jejich nového narození s Kristem! 

Velikonoční rozměr křtu zdůrazňuje, že vě-
řící jsou s Kristem pohřbeni a povstávají s ním 
k novému životu, Vánoce vedle toho akcentují 
křest jako znovuzrození. Evangelista Lukáš 
popisuje Ježíšovo narození v Betlémě a Jan se 
nad tím ptá: Jak se to týká nás? Tato otázka 
pak výslovně zazní ve třetí kapitole jeho evan-
gelia z úst Nikodémových: „Jak se může člo-
věk narodit, když už je starý?“ A Ježíš odpoví: 
„Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo 
z vody a z Ducha, nemůže vejít do království 
Božího“ (Jan 3,4-5). I když se možná cítíme 
až příliš dospělí, můžeme se stát znovu dětmi: 
Božími. A kdo zestárl hříchem, může se stát 
novým stvořením v Kristu. Být spojen s tím, 
kdo je věčným Slovem, principem všeho, smy-
slem a Božím plánem také našeho života.

Ano, Ježíšův rodokmen, který Matouš počí-
tá od Abrahama a Lukáš od Adama, píseň na 
začátku Janova evangelia dotahuje až do věč-
nosti – k „arché“ (počátku). Dává tak křesťan-
ské víře vskutku kosmický dosah. Ten, který 
se narodil v Betlémě a v němž jen hrstka lidí 
tehdy poznala svého Vykupitele, je ten, v němž 
podle Pavla žijeme, pohybujeme se a jsme. Je 
prostředníkem a modelem všeho stvoření. Bez 
něj není nic, co je. A v nepochopitelném zá-
zraku vtělení – „včlověčení“ Božím – zazářil 
a stále září jako světlo v temném světě. Pla-
tí, že od nikoho z nás není daleko, protože 
se v něm Bůh rozhodl přebývat mezi námi, 

doslova s námi stanovat. Zatímco ve starých 
dobách putoval Bůh se svým lidem na cestě 
z egyptského otroctví do zaslíbené země pro-
střednictvím stanu setkávání, nyní s námi kráčí 
ze smrti k životu ve svém Synu. 

Už teď je skutečností, o  čem zpívá Jan 
v evangeliu, že věřícím v Krista dal Bůh „moc 
stát se Božími dětmi“. Vánoce jsou tedy svát-
kem našeho dětství, našeho Božího dětství. 
Dítě dostává vše jako dar, nic si ještě nemůže 
zasloužit. Z této skutečnosti vychází také oby-
čej vzájemného obdarovávání a skoro mystic-
ká zkušenost, jakou jsme jako děti zakouše-
li u vánočního stromku: „Z jeho plnosti jsme 
byli obdarováni my všichni milostí za milostí“ 
(Jan 1,16). Biblisté říkají, že tento výraz je ob-
tížné přeložit. Může vyjadřovat novou milost 

v Kristu místo té staré, darované skrze Mojží-
še v podobě Zákona ve Staré smlouvě. Může 
znamenat „milost a jen milost“. A je také mož-
né toto spojení přeložit jako „milost za vděč-
nost“ (protože řecké slůvko charis znamená 
milost i vděčnost). Každopádně je tím zřejmé, 
že křesťanská existence je něčím zcela darova-
ným. Nový život dostáváme za „děkuju“. 

Nestyděl se být 
jedním z nás
Být Božími dětmi dokonce znamená mít podíl 
na plnosti Kristovy milosti. „�  se nenarodi-
li, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských 

otců, nýbrž narodili se z Boha“ (Jan 1,13). Ne-
jsme jen adoptovanými, osvojenými dětmi Bo-
žími, ale opravdu jsme se podle Jana z Boha 
narodili! Skrze Ducha a vodu křtu jsme se 
skutečně stali pokrevními bratry Kristovými 
a toto sourozenectví s ním (i spolu navzájem) 
se stále znovu aktualizuje u stolu Páně! Máme 
účast na Boží přirozenosti a je nám otevřen ne-
vyčerpatelný pramen Boží dobroty, moudros-
ti, čistoty a lásky. Smíme je přijímat a máme je 
předávat dál. Nemusíme se stydět považovat je 
za vlastní, protože Kristus se nestyděl stát se 
jedním z nás a vzít na sebe naši špínu a zlobu.

Autor je evangelický farář v Chrástu 
u Plzně a působí jako odborný asistent 
na TF JCU v Českých Budějovicích 

Bůh je náš stále nový začátek

Narodili jsme se z Boha

Básník Josef Palivec se svou ženou Helenou, 
rozenou Čapkovou. Snímek Paměť národa

Albrecht Dürer: Klanění tří králů (1504, olej na dřevě, Galleria degli Uffizi, Florencie). Snímek archiv KT
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So 9. 1. 226 248 783 881 226 248 1014 1132 1014 1132 247 272 248 272 248 272 248 273 227 249 249 273 1019 1138 249 273 248 273 261 288 260 286 229 252 260 287 260 287 261 287 263 291 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. 

Kdybychom se lidí kolem nás zepta-
li, jak trávili Vánoce, dozvíme se, že 
někoho nejvíc potěšily dárky, jiný se 
dobře najedl a napil a další rodina 
třeba sportovala. Ale co znamenají 
Vánoce pro nás věřící? 

Odpověď nám nabízí 1. kapitola 
Janova evangelia, když mluví o „pra-
vém světle, které osvěcuje každého 
člověka“, aby poznal, že pravým vá-
nočním darem je Slovo, které bylo 
od počátku u Boha a stalo se tělem, 
aby přebývalo mezi námi, dalo nám 
moc stát se Božími dětmi a ve smr-
telném těle vidět Boží slávu plnou mi-
losti a pravdy. Pak porozumíme, že 
Vánoce nejsou jen svátky, které kon-
čí, ale že představují skutečnost, jež 
trvá a přináší stálou naději. Není tedy 
pravda, že na počátku tohoto na-
šeho světa byla slepá náhoda nebo 
souhra přírodních sil, nýbrž všemo-
houcí Boží láskyplné slovo. V jedné 
historické hodině a na jednom mís-
tě „se Slovo stalo tělem a přebývalo
mezi námi“. 

Boží Syn se stal člověkem, jedním 
z nás, a podobal se nám ve všem kro-
mě hříchu. Stalo se v judském Betlé-
mě, že Bůh, který sídlí v nepřístup-

ném světle, se objevil v našem středu. 
Neplatí tedy, že Bůh je pouze v nebi 
a člověk na zemi, Bůh je daleko a my 
se s ním nemůžeme setkat. Naopak 
nás ujišťuje: „Hle, já jsem s vámi 
po všechny dny až do konce světa“ 
(Mt 28,30). Bůh je uprostřed nás, 
provází nás a pomáhá nám snášet 
naše radosti i bolesti. Neboť od bet-
lémské události netrůní Bůh nad svě-
tem jako nedostupný Pán, nýbrž jako 
všudypřítomná a milosrdná síla, která 
je jeho středem a dává všemu smy-
sl. Proto ho můžeme ve světě hledat 
a vnímat jeho přítomnost zcela ve 
smyslu Rahnerova výroku, že „věří-
cí zítřka bude muset zakoušet Boha, 
nebo vůbec přestane věřit“. Proto 
chudí pastýři mohli volat: „Pojďme do 
Betléma podívat se na to, co se tam 
stalo.“ A mudrci z východu se mohli 
vydat na cestu a dojít do cíle, protože 
viděli hvězdu jako znamení, které je 
dovedlo až na místo, kde bylo Dítě. 
Nyní mohl Jan Křtitel na něho ukázat 
prstem se slovy: „Hle, beránek Boží, 
který snímá hříchy světa.“ A i apo-
štol Tomáš může říci: „Pojďme i my, 
ať zemřeme s ním,“ abychom s ním 
mohli žít. 

Neboť to všechno se neodehrálo 
jen v betlémské stáji. Děje se to všu-
de, kde Bůh stojí u dveří, klepe a tr-
pělivě čeká, až mu člověk otevře, aby 
mohl vstoupit a zůstat u něho; hledá 
tedy člověka, který přijme světlo, jež 
přišlo na svět, aby přebývalo s námi 
lidmi a osvěcovalo nám cestu. „Všem, 
kdo ho přijali, dal moc stát se Boží-
mi dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, 
kdo se zrodili z Boha.“ Všichni, kdo 
měli víru a odvahu ho přijmout, udě-
lali ničím nenahraditelnou zkušenost, 
že právě on je pravým světlem a živo-
tem, bezpečnou cestou a jedinečnou 
pravdou. 

Prosme tedy našeho Pána Ježíše 
Krista, který byl na počátku, přišel na 
svět a přebývá mezi námi jako náš mi-
lující bratr, aby nám požehnal a udělil 
nám dar nepřeslechnout jeho tlukot 
a otevřít mu dveře svého srdce, aby 
se i na nás uskutečnilo ono vánoč-
ní přislíbení: „Viděli jsme jeho slávu 
plnou milosti a pravdy!“ A abychom 
o tom vydávali svědectví našim brat-
řím a sestrám, hledajícím, často zkla-
maným životem a klopýtajícím upro-
střed zmatků současného světa.

P. MILOSLAV FIALA OPraem.

1. ČTENÍ Sir 24,1-4.12-16
Kniha pochází z 2. st. př. Kr. a tvo-
ří ji především řada přísloví směřo-
vaných jako poučení mladému muži 
vstupujícímu do života. V naší části 
čteme hymnus na moudrost, v němž 
Bůh rozkazuje moudrosti, aby přebý-
vala v Izraeli.

Čtení z knihy
Sirachovcovy
Moudrost se sama chválí a slaví upro-
střed svého lidu. Otvírá svá ústa ve 
shromáždění Nejvyššího a velebí se 
před jeho zástupy: Tvůrce veškeren-
stva mi dal rozkaz, můj stvořitel mi 
poručil vztyčit stan. Řekl mi: „Usaď 
se v Jakubovi, v Izraeli měj své dědic-
tví!“ Před věky na počátku mě stvo-
řil, až na věky být nepřestanu. Před 
ním ve svatostánku jsem konala svou 
službu a pak na Siónu jsem obdržela 
sídlo. Usadil mě v městě, které milo-
val jako mě, v Jeruzalémě vykonávám 
svou moc. V lidu plném slávy jsem za-
pustila kořeny, v Pánově údělu, v jeho 
dědictví.

MEZIZPĚV Žl 147,12-13.14-15.19-20
Vracíme se k myšlence 1. čtení, kde 
Bůh poroučí své moudrosti, Božímu 
slovu, aby se stalo tělem, a z tohoto 
Božího přání se i nám zrodila či do-
slova narodila Záchrana.

* Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 
námi. Nebo: Aleluja.
Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, 
chval svého Boha, Sióne, 
že zpevnil závory tvých bran, 
požehnal tvým synům v tobě.
*
Zjednal tvému území pokoj a sytí tě 
jadrnou pšenicí. Sesílá svůj rozkaz na 
zemi, rychle běží jeho slovo.
*
Oznámil své slovo Jakubovi, 
své zákony a přikázání Izraeli. 
Tak nejednal se žádným národem: 
nesdělil jim svá přikázání.
*

2. ČTENÍ Ef 1,3-6.15-18
Na začátku textu čteme první část 
skvělého, ale poněkud náročného 

hymnu, v němž se odráží víra po-
pisující vztah Otce a Syna. Druhá 
část čtení navazuje v původním tex-
tu na konec hymnu a ukazuje vzne-
šenost povolání, které se křesťanům 
dostalo.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla 
Efezanům 
Buď pochválen Bůh a Otec naše-
ho Pána Ježíše Krista, on nás zahr-
nul z nebe rozmanitými duchovními 
dary, protože jsme spojeni s Kristem. 
Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před 
stvořením světa, abychom byli před 
ním svatí a neposkvrnění v lásce, ze 
svého svobodného rozhodnutí nás 
předurčil, abychom byli přijati za jeho 
děti skrze Ježíše Krista. (To proto,) 
aby se vzdávala chvála jeho vzneše-
né dobrotivosti, neboť skrze ni nás 
obdařil milostí ve svém milovaném 
(Synu). Slyšel jsem, jak věříte v Pána 
Ježíše a jakou lásku projevujete všem 
křesťanům, a proto nepřestávám za 
vás děkovat, když na vás vzpomínám 
ve svých modlitbách, aby vám Bůh 

našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, 
udělil dar moudře věci chápat a jejich 
smysl odhalovat, (takže budete moci 
mít) o něm správné poznání. On ať 
osvítí vaše srdce, abyste pochopi-
li, jaká je naděje těch, které povolal, 
jaké poklady slávy (skrývá) křesťa-
nům jeho dědictví.

EVANGELIUM  Jan 1,1-18
Prolog naznačuje teologii celého 
Janova evangelia s typickými prv-
ky, jako je protiklad světla a tmy, 
vyhrocení, vztah Otce a Syna na-
zývaného zde Slovo (řecky Logos). 
Toto označení má velké teologické
důsledky.

Slova svatého evangelia podle Jana
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo 
u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo 
na počátku u Boha. Všechno povsta-
lo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, 
co jest. V něm byl život a ten život byl 
světlem lidí. To světlo svítí v temnotě 
a temnota ho nepohltila. Byl člověk 
poslaný od Boha, jmenoval se Jan. 

Přišel jako svědek, aby svědčil o tom 
světle, aby všichni uvěřili skrze něho. 
On sám nebyl tím světlem, měl jen 
svědčit o tom světle. Bylo světlo pra-
vé, které osvěcuje každého člověka; 
to přicházelo na svět. Na světě bylo 
a svět povstal skrze ně, ale svět ho ne-
poznal. Do vlastního přišel, ale vlast-
ní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, 
dal moc stát se Božími dětmi, těm, 
kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili 
ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle 
muže, ale z Boha. A Slovo se stalo 
tělem a přebývalo mezi námi. Viděli 
jsme jeho slávu, slávu, jakou má od 
Otce jednorozený Syn, plný milosti 
a pravdy. Jan o něm vydával svědec-
tví a volal: „To je ten, o kterém jsem 
řekl: ‚Ten, který přijde po mně, má 
větší důstojnost, neboť byl dříve než 
já.‘“ Všichni jsme dostali z jeho plnos-
ti, a to milost za milostí. Neboť Zákon 
byl dán skrze Mojžíše, milost a prav-
da přišly skrze Ježíše Krista. Boha ni-
kdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, 
který spočívá v náručí Otcově, ten 
(o něm) podal zprávu.

neděle 3. 1.  Jan 1,1-18
Janův prolog navazuje na hymnus 
Moudrosti v dnešním prvním, staro-
zákonním čtení. Chci se k němu vra-
cet, číst jej jako báseň… s vděčností 
a s hrdostí, že i já jsem Božím dítě-
tem!

pondělí 4. 1. Jan 1,35-42
Jaké kouzlo osobnosti muselo 
z Pána vyzařovat! Jak se druzí cítí se 
mnou? Origenes: „Když chceš ně-
koho přivést k Ježíši, ukaž mu, kde
bydlíš.“

úterý 5. 1. Jan 1,43-51
Chci k Pánu a k jeho církvi přistupo-
vat bez předsudků. Ostatně, co dob-
rého může vzejít ze mě samotného…

středa 6. 1. Iz 60,1-6
Zdaleka přicházejí národy, i ti, které 
jsme nezvali. Možná rozhlásí Hospo-
dinovu chválu lépe než my, v křesťan-
ství zabydlení.

čtvrtek 7. 1. 1 Jan 3,22-4,6
I dnes je důležité přiznat si, že Ježíš 
přišel jako člověk v těle. Připustit si 

Ježíšovo lidství ať dá nový impulz na-
šim vztahům v rodině, společnosti 
i v církvi.

pátek 8. 1.  1 Jan 4,7-10
Pastýři zvěstují a vyprávějí. Předse-
vzetí do nového roku: ani já si nechci 
nechávat radostnou zvěst pro sebe!

sobota 9. 1.  1 Jan 4,11-18
Posvátná bázeň, to ano, ale strach 
nemá mít ve vztahu k Bohu místo. 
Dokonalá láska strach vyhání!

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského 

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. 
Sláva tobě, Kriste, tys byl hlásán po-
hanům, sláva tobě, Kriste, tys došel 
víry ve světě. 
Aleluja.
Evangelium Jan 1,1-18
Krédo, preface o Narození Páně.
Žaltář 2. týdne

4. 1. – pondělí po 2. neděli 
po Narození Páně
Barva bílá, mše feriální, 
1. čtení 1 Jan 3,7-10 
Žl 98,1.7-8.9 odp.: Uzřely všechny 
končiny země spásu našeho Boha. 
Evangelium Jan 1,35-42

5. 1. – úterý po 2. neděli po Narození Páně
Barva bílá, mše feriální, 
1. čtení 1 Jan 3,11-21 
Žl 100,1-2.3.4.5 odp.: 
Plesejte Hospodinu, všechny země! 
Evangelium Jan 1,43-51
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Večerní mše z vigilie: Gloria, Krédo, 
preface o Zjevení Páně, v římském 
kánonu vlastní V tomto společenství. 
Nelze použít čtvrté anafory.
Dnes nebo zítra je možno žehnat 
vodu, kadidlo a křídu 
(Obřady žehnání, s. 566).

6. 1. – slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
– doporučený svátek
Barva bílá, mše vlastní, Gloria, 
1. čtení Iz 60,1-6 
Žl 72,1-2.7-8.10-11.12-13, odp.: 
Budou se ti, Hospodine, 
klanět všechny národy země.
2. čtení Ef 3,2-3a.5-6
Zpěv před evangeliem: Aleluja. Viděli 
jsme jeho hvězdu na východě a přišli 
jsme se poklonit Pánu. Aleluja.

Evangelium Mt 2,1-12
Preface o Zjevení Páně, v římském 
kánonu vlastní „V tomto společenství 
slavíme posvátný den…“ 
Nelze použít čtvrté anafory. 
Dnes není dovolena pohřební mše.

7. 1. – čtvrtek po Zjevení Páně
Barva bílá, mše feriální,
1. čtení 1 Jan 3,22-4,6 
Žl 2,7b-8.10-11, odp.:
Dám ti v majetek národy. 
Evangelium Mt 4,12-17.23-25
Nebo:
Sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze
Barva bílá, mše o sv. Rajmundovi.

8. 1. – pátek po Zjevení Páně
Barva bílá, mše feriální,
1. čtení 1 Jan 4,7-10 
Žl 72,1-2.3-4ab.7-8, odp.: 
Pane, budou se ti klanět všechny 
národy země. 
Evangelium Mk 6,34-44

9. 1. – sobota po Zjevení Páně
Barva bílá, mše feriální,
1. čtení 1 Jan 4,11-18 
Žl 72,1-2.10.12-13, odp.: Pane, bu-
dou se ti klanět všechny národy země. 
Evangelium Mk 6,45-52
Nešpory 1. a večerní mše 
z následujícího svátku.

10. 1. – svátek Křtu Páně
Modlitba uprostřed dne má nedělní 
žalmy z 3. týdne.
Barva bílá, mše vlastní, Gloria, 
1. čtení Iz 55,1-11 nebo Iz 42,1-4.6-7 
Iz 12,2-3.4bcd.5-6, odp.: S radostí 
budete vážit vodu z pramenů spásy. 
2. čtení 1 Jan 5,1-9 nebo Sk 10,34-38
Zpěv před evangeliem: Aleluja. Jan 
viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: 
Hle, beránek Boží, který snímá hří-
chy světa. Aleluja.
Evangelium Mk 1,6b-11
Krédo, preface vlastní. 
Nelze použít čtvrté anafory.
Po dnešní modlitbě před spaním 
končí doba vánoční.

(hfr)

Otevřme svá srdce Slovu, které se stalo tělem
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KNĚŽSKÉ VÝROČÍ

� P. Jan Peřina, farář ve Vysokých 
Popovicích, byl vysvěcen na kněze
13. 12. 1970 v  Brně a  primiční mši 
sv. slavil 26. 12. 1970 v rodné Polné 
u Jihlavy. Přejeme do dalších let Boží 
přízeň a požehnání, ochranu P. Ma-
rie, dobré zdraví a neutuchající oso-
bitý humor a děkujeme za láskyplnou 
a starostlivou péči. Vděční farníci vy-
sokopopovické farnosti. KV 1–2291

VZPOMÍNÁME
� Dne 25. 12. 2020 
by se dožila 90 let 
paní Marie Gédu-
šová (roz. Gam-
bová) ze Švábenic. 
S vděčností a láskou 
vzpomínají dcery 

Marie, Pavla a Božena s rodinami.
 V 1–2289

SLUŽBY – PRÁCE
� https://bit.ly/3gq7Wr1 Jste ve vě-
ku nad 50 let, nekuřáci, s angličtinou 
a chtěli byste být zaměstnáni 3 měsí-
ce jako pečovatel pro mé rodiče Jana 
a Patrick ve věku 78 a 82 let v ang-
lickém Tauntonu? Kontaktujte Paul: 
pknight016@gmail.com  B 1–2270

KOUPĚ – PRODEJ
� Křesťanský antikvariát koupí (du-
chovní, filozofie, umění, poezie, ces-
topisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti 
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. 
Mob.: 720 254 225.  K 1–2203
� Koupím vánoč. ozdoby, řetězy, osvět-
lení, betlém aj. Mob.: 603 410 736. 

K 1–2253
�  Puzzle betléma 
260–2 028 dílků. Cena 
180–500 Kč. Řím.kat. 
farnost Třebíč-město, 
Martinské nám. 20, 674 
01 Třebíč; 728 045 354; 

www.trebicmartin.cz  K 1–2255 
� Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas v jakémkoli stavu. Mob.: 775 
480 777.  K 1–2287

SEZNÁMENÍ
� Pracovitý, cílevědomý a atraktivní 
muž hledá šikovnou, štíhlou katoličku 
do 37 let, klidnou, pohodovou, vese-
lou a  láskyplnou, ke společnému křes-
ťanskému životu. Jsem muž, 45 let, VŠ.
E-mail: joy2906@icloud.com, mob.: 
777 297 064.  S 1–2227
� Aktivní katolík, 58 let, výška 172 cm, 
hledá katoličku po padesátce. Nejlépe 
mírné povahy. Značka Jižní Čechy. 

S 1–2264

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 čtyři knížky z edice

PŘEJI TI...
... VYTRVALOST BOJOVNÍKŮ
... ODVAHU ZAČÍNAT STÁLE ZNOVU
... OPRAVDOVÉ ŠTĚSTÍ
... PĚKNÉ DNY od nakladatelství Doron.

Kontaktní adresy:

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

Liturgický
kalendář

2020–2021
Ofi ciální průvodce
liturgickým ro-
kem České bis-
kupské konfe-
rence. Praktická 
pomůcka pro du-
chovní i laiky na-
poví, kdy se slaví 
které svátky, a pro-
vede jednotlivými 
liturgickými ob-

dobími. Poslouží nejen kněžím, jáh-
nům, ministrantům a varhaníkům! 
Kalendář by neměl chybět v sakristii 
ani na kůru.

Krouž. vazba, 180 str., 85 Kč 

Karmelitánské nakladatelství, s.r.o.: 
Zákaznický servis, Thákurova 3, 160 00, Praha 6 – 
Dejvice, Tel: 230 233 591, zasilky@kna.cz, www.

ikarmel.cz P&A Nebojsa: Uhřice 76, 683 33, tel.: 
602 789 568, 517 367 656, e-mail: pnebojsa@
cmail.cz VELKOOBCHODNÍ OBJEDNÁVKY: 
obchod@kna.cz, tel.: 230 233 591 Hosana: 

Komenského 3, 757 01 Valašské Meziříčí, e-mail: 
hosanavalmez@seznam.cz, tel.: 732 369 080

Kontaktní adresy:

Přeskočit horu
Zdeněk Jančařík
Autor původně 
chtěl čtenářům 
předložit čtivou 
praktickou příruč-
ku, jak zdárně ab-
solvovat duchovní 
cvičení. Jak se na ně 
připravit, co si s se-
bou vzít i nevzít, 
čím se nenechat 

zaskočit, co se bude během těch dnů 
odehrávat v jejich nitru, co je může 
polekat a co rozptylovat, takže celá 
snaha přinese jen poloviční užitek. 
Jenže do duchovních cvičení vstupuje 
každý i se svým osobním životním pří-
během, i ten se tu hlásí o slovo! Před 
účastníkem se tu rozbalují vzpomínky 
na dětství, na různá zranění, na vlast-
ní konverzi a cestu ke kněžství. Aspoň 
to se přihodilo autorovi knížky, salesi-
ánskému knězi a známému publicis-
tovi.  Brož., 155 str., 179 Kč

Gedeón
Jan B. Zach
Příběh
biblického
bojovníka
D r a m a t i c k ý 
příběh starozá-
konního soud-
ce Gedeóna je 
určen čtená-
řům od 12 do 
102 let. Mů-
žeme ho číst 

jako dobrodružný western, staro-
zákonní apokryf nebo jako podo-
benství o cestě člověka ke zralos-
ti a hledání autentického vztahu
k Bohu.  Váz., 232 str., cena 235 Kč
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O třetím adventním víkendu 
nečekaně zemřel Mons. ADAM 
RUCKI († 69), biskupský vikář 
ostravsko-opavské diecéze 
pro péči o duchovní povolání, 
bývalý spirituál kněžského 
semináře a exercitátor, 
který by v těchto dnech 
slavil sedmdesátiny. Při této 
příležitosti ještě stihl poskytnout 
rozhovor pro lednové vydání 
měsíčníku třinecké farnosti, 
který nabídl rozhovor KT.

Letošní rok není jednoduchý: Jak toto období 
prožíváte vy?
Celý svět zakouší velké exercicie – věřící i nevě-
řící. Mnozí pochopili, že nejsou bohy, ale pouze 
křehkými stvořeními, která může jejich Stvo-
řitel kdykoli odvolat. Tento zvláštní rok poklá-
dám za jeden velký advent-příchod. Advent vy-
žaduje ticho. Měli jsme více času na modlitbu, 
duchovní četbu a adoraci. To nám pomohlo 
prohlubovat důvěrný vztah s Ježíšem.

V křesťanském životě je nejdůležitější vztah 
s milujícím Bohem. Kdo miluje a je milován, 
čte přání v očích milované bytosti a všechno 
je snadné. Bůh k nám přichází v tichu noci do 
betlémské jeskyně jako Dítě, které vztahuje 
ručky ke každému člověku, usmívá se třeba 
i na zločince, nic si o něm nepomyslí. Dává 
nám čas, který nám závidí světci v nebi. Oni 
už čas nemají, ale my ho můžeme proměnit 
v  lásku. A až Děťátko doroste, budeme pro-
měněni jeho milostí. Kdo miluje, přichází vždy 
tiše, jako maminka jde po špičkách k postýlce 
spícího děťátka, aby mu narovnala přikrývku. 
Stejně tiše k nám přichází náš Spasitel v mod-
litbě, ve slově i na oltáři, aby nás proměňoval 
svou láskou. Můžeme říci, že tento zvláštní rok 
byl dobou milosti.

V listopadu jste celebroval mši svatou v televizi 
Noe a v kázání jste lidi vyzval, aby se nebáli. 
Řekl jste, že se už těšíte na setkání s Pánem 
a jste na ně připraven. Jak se nebát smrti 
a zcela se odevzdat do rukou Božích?
Sv. Terezie Veliká každý večer vyjadřovala ra-
dost, že je zase blíže příchodu Ježíše, kterého 
tolik milovala. Kdo miluje, ten se nebojí. Může 
se milující dívka bát odejít z domova, aby by-
la se svým milujícím snoubencem? Pohanský 
strach není u věřícího křesťana na místě. Když 
se bojí, nepochopil naši víru. Buď je to samo-
spasitelný člověk, který spoléhá pouze na své 
skutky, anebo mu schází důvěra. Malá Terezka 
spolu se sestrou Faustynou jednohlasně říkají: 
„Žádný těžký hřích tak nezraňuje Boží srdce 
jako nedůvěra.“ Apoštol Pavel zase nesčetně-
krát opakuje, že jsme spaseni milostí našeho 
Pána díky víře.

Spása se dokonává na této zemi, kdy Pán 
proměňuje naše srdce, kdy Duch Svatý rozpa-
luje naše srdce stále větší láskou k Bohu i k li-
dem. Sv. Kateřina Sienská zdůrazňuje: „Bůh 

se dívá jedině na touhu našeho srdce a tepr-
ve na druhém místě na naše dílo.“ To je vel-
mi konejšivé. A sv. Augustin říká, že touha po 
Bohu je nepřetržitou modlitbou. Co se bude 
dít, když se spojí moje ubohá touha s neko-
nečnou touhou Snoubence mé duše! Prosme 
denně o stále hlubší touhu. Tuto modlitbu Bůh 
vždycky vyslyší.

Spoustě lidí jste ukázal, že život křesťana musí 
být plný naděje a radosti. Svým „napojením na 
Krista“ jste jich mnoho oslovil. Kdo naopak 
oslovil a motivoval vás?
Měl jsem štěstí, že jsem vyrůstal v křesťan-
ské rodině – i když se s úsměvem dá namít-
nout, že kdo se narodil v garáži, nemusí být 
ještě řidičem. Když se ohlédnu, vděčím spous-
tě krásných lidí, se kterými jsem se setkal,
a u každého z nich se učil.

Nejvíce vděčím mamince. Říká se, že ví-
ru pijeme s mateřským mlékem. Bůh u ní byl 
přes všechny lidské slabosti vždycky na prv-
ním místě. A je-li na prvním místě Bůh, je na 
správném místě všechno ostatní v našem ži-
votě. Maminka se snažila žít podle Boží vůle 
a hodně pomáhala ostatním, zvlášť mě dojímal 
její soucit s trpícími. Měli jsme větší hospodář-
ství, práce bylo mnoho a někdy doslova galeje. 
Přesto si našla čas na modlitbu i na duchov-
ní četbu. Nejednou nám při větších pracích 
pomáhaly sousedky, a když při svačině začaly 
babské řeči, okamžitě začala vyprávět, co pře-
četla, aby sytila také jejich duše.

Dvakrát do týdne byla v naší dědině večerní 
mše svatá. I při největších pracích, když se ko-
naly žně, někdo z rodiny musel na bohoslužbu. 
Když jsme na podzim sklízeli bohatou úrodu, 
maminka měla v očích slzy vděčnosti a vždy 
opakovala: „Když budete, děti, všechno dělat 
s Pánem, zakusíte v životě velké požehnání.“

Vybavíte si s ní konkrétní příběh z dětství
či dospívání?

Nezapomenu na jeden okamžik, kdy jsem 
ve 12 letech musel přenášet ostrevky (stoja-
ny na seno) z jednoho pole na druhé. Bylo asi
30 stupňů a kamarádi se šli koupat do řeky 
Olše. V tu chvíli jsem vyprskl: „Jsem tu jak ga-
lejník, podívej se, jak mám od ostrevek modré 
rameno.“ Maminka na to: „Že se nehanbíš, 
podívej se, jak těžký kříž musel nést náš Pán, 
aby tě spasil.“ Už jsem mlčel a rozjímal.

Mám dojem, že mi pro víru dala víc než kně-
ží a seminář. Nejvíc jsem si u ní cenil, jak při-
jímala spoustu mládeže, se kterou jsem za ní 
jezdil už jako kněz ze svých farností – z Třince, 
Stříteže, Valašských Klobouk, Napajedel nebo 
Spytihněvi. A později přijížděli zase bohoslov-
ci z olomouckého semináře, kteří na chalupě 
mívali týdenní exercicie nebo ročníkové víken-
dy. Nikdy neřekla, že je jich moc, ale vždycky 
napekla hromady drožďových koláčů s domá-
cím tvarohem, ale nejvíc chutnaly koblihy-kre-
pliky. Když poctila mé přátele, byl jsem ještě 
víc poctěn já sám – a radost rostla. Měla v pa-
měti maminku Dona Boska, kterou on v za-
čátcích své činnosti s mládeží pořádně zatížil.

Když mladí lidé přemýšlejí o své životní cestě, 
jak mají poznat, kam je Bůh volá?
Náš cíl je nebe, domov věčného Otce. Zde na 
zemi jsme pouze výletníci. Kdo směřuje k to-
muto cíli, povede bohatý a krásný život, který se 
stane darem pro druhé. Ve Frýdku na zdi u ces-
ty je nápis: „Věci viditelné nasytí pouze tvoje 
oči, ale neviditelné naplní tvoje srdce.“ Věčnost 
začíná dnes. Když jdeme cestou lásky, s Láskou 
se nemineme. Tam nahoře se nebudou ptát na 
naše plevy, ale na zrno našeho srdce. „Byl jsem 
hladový a dali jste mi jíst, žíznivý a dali jste mi 
pít… Co jste udělali pro toho nejmenšího, mně 
jste učinili.“ Zlodějka smrt nám všechno vez-
me, ale srdce oloupit nedovede. Buďme nebes-
kými milionáři, proměňujme náš čas a majetek 
na lásku. Kdo tomuto světu ve velkém zmatku 
pomůže? Pouze ti, kterým Bůh rozšířil srdce.

Na co se těšíte o Vánocích a co byste popřál sobě 
i druhým?
Aby se v příštím roce konal Štědrý den 365krát, 
aby nebe bylo v našich srdcích, vztazích, v na-
šich rodinách, ve školách i na pracovištích. 
Kde je Bůh, tam je nebe.

Kéž nám Bůh dá touhu Jana Křtitele, která 
ho přivedla k řece Jordánu, aby tam poznal 
Beránka-Ježíše a uviděl Ducha Svatého, který 
sestupoval jako holubice. A když člověk uvidí 
Beránka i Ducha, uslyší také Otcův hlas: „Ty 
jsi můj milovaný syn, moje milována dcera, 
v tobě mám zalíbení.“ Beránek je mírný, holu-
bice je mírná, Bůh je mírný. Mírnost se skrývá 
v chudobě ducha vždycky! Ať i na nás sestoupí 
Boží mírnost a citlivost. Naše srdce, promě-
něné Božím chlebem, ať je voňavým chlebem, 
aby každý, kdo si z našeho srdce ulomí, zaku-
sil chuť žít. Buďme hostií pro tento svět, který 
tolik hladoví, a ukažme mu Beránka, jak to 
udělal Jan Křtitel. HANA WORKOVÁ,
 redaktorka třineckého farního měsíčníku  Most

Jako syn soukromě 
hospodařících zemědělců, navíc 
kněz si nedávno zemřelý Mons. 
Adam Rucki prošel také několika 
srážkami s komunistickým 
režimem. Přesně před dvěma 
lety o nich vyprávěl pro 
sdružení Post Bellum v rámci 
projektu Paměť národa, odkud 
jeho vzpomínky přebíráme.

„Byly to trošku galeje, ale bylo to krásné, fan-
tastická příprava na život. Nikdy mi pak ne-
bylo těžko,“ ohlížel se Mons. Adam Rucki za 

dětstvím nedaleko Jablunkova na česko-pol-
sko-slovenském trojmezí. Třináctihektarové 
hospodářství v beskydských kopcích poskyto-
valo rodině soběstačnost, do práce se ovšem 
odmala musely zapojovat i děti. „Pásli jsme 
krávy, sušili seno, mlátili obilí,“ vzpomínal 
kněz.

První konflikt s režimem nepřímo zažil už 
tehdy, při kolektivizaci vesnice. „Za sedlá-
ky skoro denně chodili lidé z národního vý-
boru a také si je předvolávali. Pamatuji si, že 
když se taťka jednou nedostavil, přišel pro 
něj policajt,“ popisoval Adam Rucki. A když 
to soudruhům nešlo po dobrém, přijely v ro-
ce 1959 traktory, aby meze rozoraly násilím. 
„Mamka byla zrovna se sousedkou na kopci, 
a když začali orat, udělala sousedka znamení 
kříže a vrhla se pod traktor. Za chvíli se se-
běhla spousta žen z okolí, s vidlemi nebo hole-
mi, a přiměly traktoristy zastavit,“ líčil Mons. 

Rucki, který do kněžského semináře mohl na-
stoupit jedině díky politickému uvolnění kon-
cem 60. let.

Jeho kněžské působení přerušily nejen 
dvouletá vojenská služba, ale v roce 1985 ta-
ké vězení, ke kterému byl odsouzen za četbu 
Bible s mladými lidmi v Třinci. „Ve vazbě jen 
malá místnůstka, se mnou šest chlapů a nej-
horší bylo, že kouřili, a já na to nebyl zvyklý. 
Taky nervy pracovaly. V tu chvíli jsem se začal 
s Pánem hádat: ‚Pěkně jsi mě odměnil!‘ A pak 
jsem slyšel hlas: ‚Dobře se to říká z kazatelny, 
v každé situaci chvalte Pána. No, tak začni! Ne 
za zlo, ale ve zlu chval Pána.‘ A já jsem se vzpa-
matoval. Najednou mi do srdce vstoupil pokoj, 
ani hlava už mě nebolela. Bylo mi dobře, cítil 
jsem se osvobozený,“ vzpomínal Adam Rucki.

Vědomí svobody jej pak uchránilo i  před 
pokušením od Státní bezpečnosti. „Přišli za 
mnou, že prý můžou proces anulovat a že do-

stanu nádhernou faru – za podpis spolupráce. 
Dostal jsem strach, začal jsem se modlit. Kdy-
bych podepsal, zradil bych Ježíše, který pro 
mě byl vším. Ani lidem bych se nemohl po-
dívat do očí. Řekl jsem, ať mě radši zabijí. Cí-
til jsem se pak nádherně svobodný,“ vyprávěl 
kněz, který v té době mohl pracovat jen jako
dělník.

Ke kněžské službě ho znovu pustili až po 
půldruhém roce, a to ještě daleko od domo-
viny, na jižním Valašsku. I zde se ale věnoval 
mládeži. „Nic se nezměnilo, jen jsme byli opa-
trnější,“ dodal a své vyprávění uzavřel: „Sou-
hlasím s větou, na kterou jsem kdesi narazil: 
‚Když je dobře na svědomí, vyspíš se i na ka-
meni.‘ Nebyl jsem odvážný, mou největší si-
lou a oporou byl Ježíš, který mě uchránil od 
špatnosti a slabosti. Jsem díky němu šťastný 
člověk. V  srdci mám radost a  mám rád lidi
kolem.“ JIŘÍ GRAČKA 

Ať je naše srdce voňavým chlebem

Přišli za mnou, že dostanu nádhernou faru

„Buďme hostií pro tento svět,“ vybízí Mons. Adam Rucki. Snímek Miroslav Novotný / Člověk a Víra

Mons. ADAM RUCKI (8. ledna 1951
– 12. prosince 2020) se narodil 
v Bukovci u Jablunkova, roku 1974 
přijal v Českém Těšíně kněžské svěcení. 
Působil v Havířově, Frýdku, Třinci 
a Stříteži. V roce 1984 byl zatčen 
za „maření státního dozoru nad 
církvemi“ a odsouzen ke tříměsíčnímu 
odnětí svobody, současně přišel 
o státní souhlas a po propuštění 
pracoval jako dělník. Od roku 1985 
působil ve Valašských Kloboukách, 
pak v Napajedlích a Spytihněvi a byl 
děkanem zlínského děkanátu. V letech 
1995–2005 pracoval jako spirituál 
v Arcibiskupském kněžském semináři 
v Olomouci a poté byl až do své smrti 
biskupským vikářem pro péči o duchovní 
povolání v ostravsko-opavské diecézi.
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Dělat dobře a pečlivě svou 
práci, mít ve věcech pořádek, 
být dochvilný, snažit se co 
nejlépe vychovávat děti, žít 
zdravě, ale také dobře vypadat 
a žít dobře svou víru… Co by 
na tom mělo být špatného? 
Jenže snaha být „dost dobří“, 
až „dokonalí“ nám může 
pořádně komplikovat život. 

„Jsem dokonalý, takže se cítím skvěle. Bohu-
žel pouze nakrátko, protože potřebuji být stá-
le dokonalejší…“ Německý psychoterapeut 
Heinz-Peter Röhr v knize Nedostatečný pocit 
vlastní hodnoty (Portál 2013) píše, že je to prá-
vě pocit vlastní nedostatečnosti, který lidi nu-
tí, aby za každou cenu usilovali o dokonalost. 
Mnozí tím trpí, ale nedokážou z toho vystou-
pit, nedovedou slevit ze svých nároků, z po-
žadavků na sebe (i na druhé). Potom se třeba 
i domácí úklid může stát nutkavou činností. 
„Jakmile dotyčný činnost přeruší, vystupuje 
na povrch starý pocit nedostatečnosti. Bludný 
kruh se uzavírá ve chvíli, kdy se člověk začne 
sám odsuzovat právě pro své extrémní uklíze-
ní,“ konstatuje Röhr.

Psycholožka Pavla Koucká říká, že mnozí 
lidé opírají svou sebedůvěru právě o perfek-
cionismus: „Dokud jsem dokonalý, mohu mít 
dobré sebevědomí. Ale jakmile tam bude trh-
linka, sebevědomí se zhroutí.“ A pak takoví 
lidé přicházejí do psychologických poraden. 
„Postoj, kdy člověk musí mít vše dokonalé, ji-
nak to nepustí z mysli, je vyčerpávající. Ob-
těžuje samotné perfekcionisty i  jejich okolí 
– pokud to není zaměstnavatel, který z per-
fekcionismu svého zaměstnance může těžit,“ 
sděluje Pavla Koucká. A dodává, že u mno-
hých lidí je na vině úzkost: například co by si
pomyslela návštěva, kdyby přišla a já neměla 
uklizeno, nebo co by se stalo, kdyby moje děti 
nejedly zdravě, co udělá zaměstnavatel, když 
moje práce nebude dokonalá… 

Tereza Zahrádková, vedoucí pražské porad-
ny Therapia, uvádí, že její klienti, kteří zakou-
šejí zmíněné problémy, nebyli v dětství přijí-
máni takoví, jací jsou: „Byla tam podmínečná 
láska a oni si vytvořili představu, že aby byli ro-
diči milováni, musí být dokonalí. Musí všech-
no dělat na sto procent. Vytvořili si představu, 
že kdyby byli nedokonalí, lásky se jim nedo-
stane.“ Tereza Zahrádková dále vysvětluje, že 
se to odehrává v nevědomé rovině a postupem 
času rozšiřuje do ostatních oblastí života. Ta-
koví lidé nepřijímají sami sebe, neberou v úva-
hu své pocity, emoce, zkrátka co se jim chce 
nebo nechce, na co mají či nemají energii. Po-
žadují po sobě jen výkon. 

Psycholožka v  neposlední řadě líčí pří-
běh klientky, která jako dítě nesměla projevit 
vztek, smutek ani další emoce. Ve své profe-
si je sice úspěšná, ale zahlcená prací, protože 
ji neumí odmítnout – a má pocit, že to nikdo 

neudělá tak dobře jako ona. A protože je toho 
moc, nezvládá to a propadá pocitům neschop-
nosti. To se projevuje i v manželství, protože 
je málo doma, a navíc neumí manžela zapojit 
do domácích prací. Je totiž přesvědčena, že 
i tohle je její práce – a vyčítá si, že ji nezvládá.

Nepříjemné napětí

Pavla Koucká varuje, že perfekcionismus vede 
k nestíhání, a tím k ještě větší nedokonalosti. 
Vypráví příběh maminky, která si dávala velmi 
záležet, aby její děti jedly zdravě, a proto čtyři 
hodiny denně trávila u plotny. „Ale nedaly by 
se ty čtyři hodiny věnovat dětem i jinak? Den 
má dvacet čtyři hodin pro každého,“ podotýká 
Pavla Koucká. 

Podle jejích zkušeností je velmi čas-
to zlomem, kdy ženy cítí nutnost vystou-

pit z  perfekcionismu, doba, kdy se po ma-
teřské vrací do práce. Než přišly děti, byly
perfekcionistky v práci. S malými dětmi se jim 
ještě dařilo zvládat domácnost a mít ji pod kon-
trolou, ale když se vrací do zaměstnání, už to 
nejde tak dokonale, jak by si přály. A pak jsou 
velmi vyčerpané, frustrované, zoufalé, snad-
no vznikají partnerské spory a napětí, že to 
doma není dokonalé. „Tyto ženy až při dětech 
pochopí, že v práci nemohou nasazovat veče-
ry a víkendy, že nebudou mít doma vždycky 
napečeno, natož uklizeno. Pro člověka, který 
je zvyklý mít vše perfektní, není vůbec jedno-
duché něco neudělat, pustit. Teprve postupně 
se učí nemít zodpovědnost za vše, dílčí úkoly 
někomu svěřit nebo odložit,“ konstatuje Pav-
la Koucká. Pro mnohé může být inspirativní 
návštěva u přátel, kteří nemají dokonale ukli-
zeno, ale je tam uvolněná atmosféra, pohoda 

a nepořádek nikomu nevadí, zatímco v rodině, 
kde se příliš dbá na dokonalost, bývá napětí.

Jak z toho ven?

Tereza Zahrádková poukazuje, že někomu 
může trvat půl roku, jinému i více let, než se 
z perfekcionismu „vyléčí“. Ovšem jen za před-
pokladu, že chce a že je ochoten snížit nároky. 
„Ti lidé jsou hluboce přesvědčeni, že jednají 
dobře a že ostatní jsou líní. Svůj perfekcioni-
smus považují za hodnotu, ale je to hodno-
ta nehodnotná, protože mají stále pocit ne-
schopnosti a nedokonalosti,“ varuje Tereza 
Zahrádková. Chce-li z toho člověk vystoupit, 
musí být ochoten zariskovat, že zdánlivě ztra-
tí svou hodnotu, že bude čelit nepříjemným 
pocitům o sobě samém. U mnohých klientů 
poradny Therapia pomáhá, když si uvědomí 
podmíněnou lásku svých rodičů a určitou ma-
nipulaci k výkonům, nebo přijetí skutečnosti, 
že i z chyb se můžeme poučit. „U někoho je 
úzkost ze selhání tak nepříjemná, že raději na-
konec riskne pocit nehodnoty, než aby se dál 
soužil,“ srovnává Tereza Zahrádková. 

Rovněž psycholožka Pavla Koucká míní, že 
rozhodující je vnitřní motivace i frustrace z da-
ného stavu: „Perfekcionismus má tendenci se 
rozvíjet a člověka pohlcovat. Je dobré to o so-
bě vědět. Když to jednou překonáte a víte, že 
jste něco dokázali pustit, svět se nezbořil a by-
la větší pohoda, pravděpodobně to podruhé 
a potřetí už zvládnete snáz.“ Na závěr Pavla 
Koucká vybízí rodiče, aby nevychovávali malé 
perfekcionisty, ale aby jim nechávali prostor 
pro ně samotné – zvlášť když vědí, že s tím sa-
mi mají problém. KATEŘINA ŠŤASTNÁ

Když je „dokonalosti“ až příliš 

Záleží vám na tom, co si 
o vás ostatní myslí, máte 
strach z neúspěchu, selhání, 
z odmítnutí? Nedokážete 
přijímat kritiku, ale nedokážete 
ani chválit? Máte přehnané 
nároky na sebe i na své okolí? 
Vyčítáte si svá selhání – a možná 
vás někdy těší selhání jiných?

Usilujete o  to, být perfektní, nebo chcete 
být „dokonalí, jako je dokonalý náš nebeský 
Otec“? Jde vám o iluzi – nebo o pravdu? P. Pe-
tr Vacík SJ vysvětluje, že rozhodující v našem 
snažení je motivace. Důvod, proč o něco usi-
luji. „Snažím se být lepším člověkem, mít lepší 
vztahy a víc poznat Boha? Nebo se chci víc líbit 
sám sobě? A násilím se znetvořovat podle ob-

razu, který jsem si o sobě vytvořil? Svatý Ignác 
říká, že aby něco bylo dobré, musí to mít dob-
rý začátek, prostředek i konec. V současnosti 
perfekcionismem většinou myslíme egoismus, 
nikoli snahu o pozitivní dokonalost. Celá věc je 
velmi ztížená tím, že naše ego nám zadá začá-
tek, prostředek i konec. A celý ten proces nám 
vyhodnotí jako dobrý. Řekne nám, že je přece 
naší povinností, abychom byli dokonalí, pak že 
musíme jít cestou sebezdokonalování, a nako-
nec nás odmění iluzí, že jsme o něco dokona-
lejší než ostatní,“ objasňuje P. Vacík.

Podle něj je v náboženství mnoho slepých 
uliček sebezdokonalování. Například perfek-
cionismus morální, kdy se naše ego rozhodne 
nepřestoupit, co si samo zakázalo, a vykonat, 
co si předsevzalo. Nebo perfekcionismus spi-
rituální, který se chce postavit na místo Boha. 
Nakonec P. Vacík zmiňuje ten úplně nejpovrch-
nější perfekcionismus, tedy naši honbu za tím, 
jak nás budou vidět ostatní. „Klasický perfek-
cionista je průměrný člověk, který se neustále 

snaží stavět do popředí svůj výkon a zdůrazňu-
je, co všechno vykonává,“ uvádí na svém webu 
rakouský psychiatr, psychoterapeut a neurolog 
Raphael Bonelli, mj. autor knihy Perfekcionis-
mus – Když cíl je nutnost (Omega 2017). Když 
svým perfekcionistickým klientům říká, že se 
musí naučit přijmout sebe sama ve své prů-
měrnosti, pociťují, jako by jim vrážel nůž do 
srdce. „Průměrnost je pro ně naprostá katast-
rofa,“ konstatuje. V rozhovoru pro Kathpress 
pak Bonelli zmiňuje, že církev má obrovský 
poklad, který nabízí cestu z klamu perfekcioni-
smu: svátost smíření. „Při ní je Bůh ten, koho 
prosím o odpuštění. Vyslovení a přiznání vlast-
ní viny je prokazatelně prospěšné. Velmi cenný 
je upřímný pocit pokání,“ kontaktuje Bonelli 
s tím, že to nemůže nabídnout žádná terapie. 
Terapeutická praxe je totiž „zóna bez morál-
ky“, jelikož se psychiatři a terapeuti musí zříct 
jakéhokoli hodnocení v otázkách viny.

Francouzský kněz a vychovatel Denis Sonet 
v knize Pocity viny a jak jim čelit (Karmelitánské 

nakl. 2013) popisuje perfekcionismus jako for-
mu pýchy, kdy člověk trpí, nedosáhl-li cíle, který 
si stanovil. Oproti tomu láska podle Soneta se 
k dokonalosti sice snaží dělat pokroky, ale po-
korně přijímá, že nebude nikdy moci dosáhnout 
ideálu, a odevzdává se do Božího milosrdenství.

„Zdravá touha po dokonalosti nechává po-
stupně odumírat vlastní ego. Pokrok na takové 
cestě se ukáže třeba tím, že máme větší trpěli-
vost s nedokonalostí sebe sama i druhých. Člo-
věku na dobré cestě k dokonalosti vůbec není 
líto, že ostatní jsou v jeho očích na tom lépe 
než on sám. Raduje se, obdivuje je a motivuje 
ho to,“ říká P. Petr Vacík.

„Až když člověk převezme zodpovědnost 
za svá rozhodnutí a skutky, i za ty špatné, má 
kormidlo ve svých rukou. Protože teprve po-
dařená integrace vlastní viny umožní člověku 
šťastný život,“ uvádí Raphael Bonelli ve zmí-
něném rozhovoru a dodává, že v tomto ohledu 
nejsou terapie a svátost smíření konkurence, 
nýbrž naopak dvě doplňující se nabídky. (kš)

Průměrnost není katastrofa

Jeden nosič vody v Indii měl dvě objemná 
vědra. Každé viselo na konci hole, kterou měl 
opřenou za krkem. Jedno z věder bylo prasklé. 
A tak každý den nosič donesl do domu svého 
pána pouze jedno a půl vědra vody. Dokona-
lé vědro bylo pyšné, zatímco ubohé prasklé 
vědro se stydělo za svou vlastní nedokona-
lost. Po dvou letech toho, co si vědro bylo vě-
domo svých hořkých selhání, se začalo nosiči 
omlouvat: „Za poslední roky jsem bylo schop-
né donést jenom polovinu nákladu, protože 
prasklina způsobuje, že voda uniká ven ce-
lou zpáteční cestu.“ Nosiči vody bylo starého 
prasklého vědra líto, a tak soucitně řekl: „Až 
se budeme vracet, chci, aby sis všímalo nád-
herných květin, které rostou po cestě.“ Staré 
vědro si všímalo nádherných lučních květin na 

kraji cesty a trochu ho to potěšilo, ale na konci 
cesty se stále cítilo smutně, protože vytrousi-
lo polovinu svého nákladu – a tak se nosiči za 
své selhání opět omluvilo. Nosič vědru řekl: 
„Všimlo sis, že květiny rostly jenom na tvojí 
straně cesty? Je to proto, že jsem o tvé praskli-
ně věděl. Podél tvojí strany cesty jsem zasadil 
květinová semínka a každý den, co jsme se vra-
celi od pramene, jsi je zalévalo. Dva roky jsem 
takto mohl tyto nádherné květy trhat a zdobit 
jimi stůl svého pána. Kdybys nebylo právě ta-
kové, jaké jsi, tato nádhera by nikdy nezdobila 
jeho dům.“ 

Z knihy Katriny J. Zenové
Když život nejde podle tvých představ

(Karmelitánské nakl. 2013; redakčně kráceno)

Jste-li zaměřeni na pečlivost a dokonalé provedení, dávejte pozor, abyste až nezdravý perfekcionismus nepřenesli na své děti. Snímek Pixabay
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Jednou z nejhorších věcí na světě je zá-
vist mezi kněžími. Jakou kdo má farnost, 
plat, auto, přízeň biskupa. Tato neřest 
dokáže udělat z dobrého kněze zahořk-
lého podivína. Hned druhý den občan-
ského roku najdeme v kalendáři skvělé 
příklady ve věcech kněžského přátelství 
a pokory, svaté biskupy ze 4. století Basi-
la Velikého a Řehoře Naziánského. 

Řehoř o jejich přátelství, které vzniklo 
během studií, napsal: „Spolu jsme bydle-
li, spolu jsme jedli, měli jsme jedno srdce 
a totéž smýšlení, a tak jsme den ze dne je-
den ve druhém rozněcovali vřelejší a mo-
hutnější touhu. Vedla nás stejná naděje 
na vzdělání, věc to nejvíce záviděníhodná. 
Nebyla v tom závist, závodění však u nás 
mělo smysl. Oba jsme bojovali ne proto, 
aby si jeden odnesl první cenu, nýbrž aby 
ji přenechal druhému, protože oba jsme 
pokládali slávu druhého za svou.“ 

Případné pochybnosti o čistotě tako-
vého vztahu nejsou na místě. Řehoř totiž 
pokračuje: „Oba jsme měli jeden úkol 
a  jednu snahu, totiž ctnostně žít v na-
ději na budoucí věci, a tak se připravit, 
abychom se před odchodem z  tohoto 
světa odtud odstěhovali. To jsme totiž 
měli před očima a podle toho jsme za-
měřovali svůj život i všechny své skut-
ky; jednak jsme se řídili Božím příkazem 
a jednak jsme se vzájemně povzbuzova-
li v úsilí o ctnost. A nevypadá-li to ja-
ko přílišná domýšlivost, když říkám, 
že jsme jeden druhému byli přesnou 
normou, podle níž se rozezná správné 
od špatného.“ 

Umíme dnes vůbec ocenit skutečné 
hluboké přátelství? Pamatujete na vítěz-
ství judisty Krpálka na olympiádě v Riu? 
Pral se a své vítězství věnoval zemřelému 
kolegovi a nejlepšímu kamarádovi. Basil 

a Řehoř se společně prali o větší vzdělání 
a víru, vysněným vítězstvím pro ně byla 
svatost. Oba totiž dobře znali hlubokou 
víru a úsilí o svatost ze svých rodin. 

Církev dnes ctí jako svaté Basilovi ro-
diče, babičku a tři jeho sourozence; Ře-
hoř se musí spokojit „jen“ s třemi světci 
z rodiny – matkou, sestrou a bratrem. 
Oba horlili pro věci Boží a bránili cír-
kev před vrtochy bludařů i  mocných. 
Řehoř patřil mezi předsedající První-
ho konstantino-
polského koncilu 
a  východní křes-
ťanské mnišství 
se dodnes řídí Ba-
silovými pravidly. 
Povzbuzení pro 
nás? Společně 
a s vervou za Kris-
tem! P. JIŘÍ KORDA 

Proč trvá 
vánoční 
období
právě
do svátku 
Křtu Páně?

Tato otázka je příležitostí, abychom po-
znali historické kořeny tohoto svátku. 
Ve 3. století se objevila sekta baziliánů, 
která začala 6. ledna slavit Ježíšův křest 
jako moment zrození Božího Syna. V je-
jich mylném pojetí ovšem nebyl Ježíš Bo-
žím Synem od početí, nýbrž až od oka-
mžiku křtu. 

Církev na to zareagovala tak, že ve 
stejný den začala slavit slavnost Zjevení 
Páně, což je na Východě dodnes hlav-
ní svátek narození Ježíše Krista. S tou-
to událostí se záhy začal připomínat Je-
žíšův křest a také se na Východě v tento 
den křty udílely (v západní tradici pře-
vládl zvyk křtít o Velikonocích či Letni-
cích).

Ve 4. století se na Východě 25. pro-
since připomínal kromě narození Páně 
příchod mudrců a 6. leden zůstal vyhra-
zen Ježíšovu křtu a svatbě v Káni Galilej-
ské. Na Západě se ovšem ve stejné době 
25. prosince slavilo pouze narození Páně 
a na 6. ledna připadaly hned tři události: 
příchod mudrců, Ježíšův křest i svatba 
v Káně Galilejské. Spojení těchto tří udá-
lostí dodnes připomíná antifona ke kan-
tiku Panny Marie v breviáři: „…dnes při-
vedla hvězda mudrce k jesličkám, dnes 
byla na svatbě proměněna voda ve víno, 
dnes chtěl být Kristus v řece Jordánu po-
křtěn od Jana…“

Dnes v  naší západní tradici svátek 
Křtu Páně připadá „až“ na neděli po 
slavnosti Zjevení Páně a uzavírá vánoč-
ní období. Při Ježíšově křtu zaznívá z ne-
be Otcův hlas, na Ježíše sestupuje Duch 
Svatý, Ježíš odchází na poušť a začíná 
veřejně vystupovat. Křest Páně je tedy 
událostí, která uzavírá Ježíšovo dětství, 
jeho skrytý život a zároveň otevírá novou 
etapu jeho poslání. Je tedy příznačné, že 
okamžik Ježíšova veřejného vystoupení 
je zároveň naším vstupem do nové doby 
– „liturgického mezidobí“.

P. PETR SOUKAL Sv. Basil se sv. Řehořem žili na území dnešního Turecka a byli nazváni „světly Kapadocie“ .

Dívám se na vzrostlý smrk na na-
ší zahradě a vzpomínám na dobu, 
kdy byl ještě maličký a my jsme si ho 
koupili v  květináči – jako vánoční 
stromeček. Je tomu už dobrých dva-
cet let, ale jako by to bylo dnes. 

Našeho Spasitele a jeho lásku ke 
všemu stvoření můžeme nalézat na 
nejrůznějších místech, u  všemož-
ných lidí a překvapivě i ve „věcech“. 
Alespoň mně se tak stalo, právě 
v příběhu našeho stromečku. 

Nejprve jsme jej dali na bal-
kon, za chvíli do obývacího poko-
je a krásně jej ozdobili. Blyštivými 
kouličkami, třpytivými řetězy, růz-
nobarevnými lucerničkami a celou 
tou nádherou, jak je u  vánočního 
stromečku obvyklé. Však měl také 
zdobit náš příbytek až do Štědré-
ho dne a důstojně přivítat Ježíškův
příchod.

Stál tam a  jakoby nesměle vo-
něl jehličím a připomínal, co je mu 
vlastní – svoji přirozenost v příro-
dě. Vedle toho nám však stále slou-
žil svou nádherou, když jsme zpívali 
koledy a předávali si dárky. Všich-
ni mysleli na druhé a předháněli se, 
kdo komu udělá největší radost. Cí-
tila jsem ale, že i ten náš stromek 
pod vší tou vánoční ozdobou jakoby 
myslel na to, zda i on bude obdaro-
vaný – svobodou. Takový dárek by 
nás nic nestál, je však pěkným výra-
zem úcty k přírodě, k životu, ke vše-
mu stvoření. 

Po slavnosti Tří králů jsme stro-
meček přemístili do auta a vyrazili 
na venkov. Vybrali jsme pěkné mís-
to v rohu zahrady, manžel vyhlou-
bil větší jámu. Stromeček jakoby byl 
nejistý, co s ním teď bude. A pak si 
oddechl. Když byl usazený, hlína 
zasypala jeho kořeny, voda dodala 
vláhu, už si byl jistý sám sebou. Jako 
kdyby si řekl: Díky, lidé. Tady mohu 
díky vám slavit příchod Spasitele 
každý rok a kynout mu jehličnatý-
mi větvemi, v nichž hostím zpěvné 
ptactvo. Děkujeme za celé stvoření, 
Bože. Čtenářka JARMILA

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

Příběh opravdového přátelství
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského (2. ledna)

Vánoční 
stromek

Bůh v mém životě

Svátek
Křtu Páně

Odpovědna

O knížku Bruna Ferrera Světlo pro duši 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. Knížky do soutěže 
věnovalo nakladatelství Portál.

Ukázka: Myšlenka na tento den, večer před spaním, ráno před zaháje-
ním každodenního režimu… Opět je tu Bruno Ferrero a jeho malé pří-
běhy pro duši, schopné zahřát srdce, dát radu, posílit dobré rozhodnutí, 
vyvolat úsměv... (viz tajenka). 

Tajenka z KT č. 50 zněla: „duševními problémy velmi trpěla“. Knížku 
Joëla Pralonga Cesta důvěry se sv. Terezičkou, kterou do soutěže vě-
novalo nakladatelství Portál, z ískávají Iwona Halecka z Ostravy, Sva-
topluk Řehoř z Moravského Berouna a Anna Krzystková z Horního 
Těrlicka. Blahopřejeme. 
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Připravujeme

Svoboda v manželství
Vstupem do manželství se muž a že-
na nezříkají své osobní svobody. Kde 
jsou její hranice? A jak překonávat 
těžkosti v jejím různém chápání? 

Věda a víra 
Dva světy jen zdánlivě vzdálené. 
Věda nesnižuje vážnost víry a víra 
nedává odpovědi na otázky, které 
klade a  zkoumá věda. Kde se tyto 
obory mohou potkat?

Čas krize je časem Ducha Svatého
Promluva k římské kurii 
– 21. prosince 2020

Krize, kterou pandemie představu-
je, je dobrou příležitostí ke krátké 
reflexi o významu krize jako takové. 
Krize se dotýká všech a všeho. Zahr-
nuje ideologie, politiku, ekonomiku, 
technologie, ekologii a náboženství. 
Je nevyhnutelnou etapou individuál-
ních i společných osudů. Vypadá jako 
mimořádná událost, vyvolává obavy, 
neklid, nerovnováhu a nejistotu a tý-
ká se rozhodnutí, která je třeba při-
jmout. Etymologický kořen slovesa 
znamená „tříbení“, jež po žních pro-
čišťuje pšeničné zrno. Bible je plná 
osob, které jsou tříbeny a které prá-
vě tímto způsobem uskutečňují dě-
jiny spásy. Reflexe o krizi nás varuje, 
abychom nesoudili církev unáhleně, 

na základě krizí vyvolaných skandá-
ly včerejška a dneška, jako to učinil 
prorok Eliáš (1 Kr 19,14). Kolikrát 
jen se naše analýzy církve jeví jako 
popis zbavený naděje. Výklad reali-
ty, který postrádá naději, nelze ozna-
čit za realistický. Naděje dává našim 
analýzám, co nedokáže postřehnout 
naše krátkozrakost. Ten, kdo nevidí 
krizi ve světle evangelia, omezuje se 
pouze na pitvu ostatků. Krizí jsme 
zděšeni nejenom proto, že jsme ji 
zapomněli hodnotit, jak nás vybízí 
evangelium, ale poněvadž jsme za-
pomněli, že krizi nás v první řadě vy-
stavuje právě samotné evangelium. 
Jestliže však znovu najdeme odva-
hu a pokoru říci nahlas, že čas krize 
je časem Ducha Svatého, pak i tvá-
ří v tvář prožitku temnot, slabostí, 
křehkostí, rozporů a dezorientace už 
nebudeme zdrceni, nýbrž zachová-

me si vnitřní jistotu, že věci dostávají 
novou formu plynoucí výlučně z pro-
žitku milosti skryté v  temnotách. 

Chtěl bych vás vybídnout, abys-
te nezaměňovali krizi za konflikt. 
To jsou dvě různé věci. Krize má 
zpravidla pozitivní vyústění, zatím-
co konflikt vždy vytváří spor, rivali-
tu a zdánlivě neřešitelné protiklady 
mezi lidmi. Logika konfliktu vždy 
hledá „viníky“, které je třeba ocej-
chovat a jimiž je třeba opovrhovat, 
a „spravedlivé“, které je třeba ospra-
vedlňovat, aby vznikl nezřídka pod-
manivý dojem, že ta či ona situace se 
nás netýká. Tato ztráta pocitu sou-
náležitosti přeje růstu či utvrzování 
určitých postojů elitářské povahy, 
jakož i „uzavřených skupin“, kte-
ré prosazují omezující a stranickou 
logiku, jež ochuzuje všeobecnost 
našeho poslání. Novost, kterou kri-

ze uvádí a po níž touží Duch, nikdy 
není protikladem ke starému, nýbrž 
novostí, jež klíčí z toho, co je staré, 
a přináší vždy užitek: „Jestliže pše-
ničné zrno nepadne do země a neod-
umře, zůstane samo; odumře-li však, 
přinese hojný užitek“ (Jan 12,24). 

Co tedy dělat v době krize? Přede-
vším ji přijmout jako čas milosti, který 
je nám dán, abychom pochopili Bo-
ží vůli. Musíme vstoupit do zdánlivě 
protichůdné logiky, v níž „když jsem 
slabý, právě tehdy jsem silný“. Zásad-
ní je nepřerušovat náš dialog s Bo-
hem, i kdyby byl namáhavý. Modlit 
se není snadné. Musíme se modlit bez 
přestání. Neznáme žádné jiné řešení 
zakoušených problémů, než jedině 
více se modlit a zároveň dělat vše, co 
je v naší moci, s větší nadějí. Modlitba 
nám umožní doufat proti všemu oče-
kávání. (vaticannews; kráceno)

KRÁTCE
MÍROVOU DOHODU ZNESVÁ-
ŘENÝCH JIHOSÚDÁNSKÝCH 
VŮDCŮ podepsanou ve Vatikánu 
po duchovních cvičeních s papežem 
v roce 2019 připomínají ve společ-
ném vánočním poselství do africké 

země papež František, anglikánský 
primas Justin Welby a kazatel skot-
ské presbyteriánské církve Martin 
Fair. V zemi už takřka deset let zuří 
krvavý etnický konflikt, který má nej-
méně 400 tisíc obětí a čtyři miliony 
lidí vyhnal z domovů. „Malý pokrok, 
jehož bylo dosaženo, nás potěšil, 

avšak víme, že nedostačuje k tomu, 
aby vaši lidé plně pocítili účinky mí-
ru,“ píše trojice duchovních, která 
ujišťuje o modlitbách a slibuje navští-
vit zemi, jakmile to situace umožní. 

VATICAN NEWS JSOU NOVĚ 
I V HEBREJŠTINĚ. Stala se 37. ja-
zykem, v němž oficiální vatikánský 
portál přináší zprávy o papeži a dění 
v církvi. „Pro křesťany má symbolic-
kou důležitost – je to jeden z jazyků, 
který stál u kořenů církevních dějin 
a společně s řečtinou a aramejštinou 
je jazykem Písma,“ komentoval la-
tinský patriarcha Jeruzaléma arci-
biskup Pierbattista Pizzaballa OFM.

NETFLIX CHYSTÁ DOKUMEN-
TÁRNÍ SÉRII PODLE PAPEŽO-
VY KNIHY La saggezza del tempo 
(v anglickém překladu pod názvem 
„Sdílet moudrost času“), která před 
dvěma lety vyšla v péči P. Antonia 
Spadara SJ, šéfredaktora čtrnácti-
deníku La Civiltà Cattolica. Čtyřdíl-
ný dokument bude o mezigenerač-
ních vztazích a darech, které mohou 

lidé nad 70 let sdílet s  lidmi do
30 let, a to napříč zeměmi světa. Ob-
jeví se v něm svědectví amerického 
veterána, syrské babičky, španělské-
ho fotbalisty nebo afrického řeme-
slníka, ale též amerického režiséra 
Martina Scorseseho. Součástí bude 
exkluzivní rozhovor na pokračování 
s papežem Františkem.

„ J A K O  C E D R  Č E R P E J T E 
Z  HLOUBI SVÝCH KOŘENŮ 
společného soužití, abyste znovu 
objevili svou identitu národa, kte-
rý nedovolí, aby padl sen těch, kteří 
věřili v budoucnost krásné a prospe-
rující země,“ píše papež ve vánoč-
ním poselství do Libanonu (zvané-
ho Zemí cedrů), jež je adresováno 
kardinálu Bécharu Boutrosovi Rai-
ovi, maronitskému patriarchovi An-
tiochie. Libanoncům, jejichž země 
se zmítá v politické a ekonomické 
krizi zhoršené vůbec nejvyšším po-
čtem převážně syrských uprchlíků 
na obyvatele, slibuje František svou 
brzkou návštěvu.

(vaticannews, cna, crux, tez)

LITURGII NAROZENÍ PÁNĚ slavil papež František v bazilice sv. Petra jen za omezené účasti věřících a již od půl 
osmé večer, aby se lidé stihli dostat domů do zákazu vycházení. „Ježíšovo narození nám každý rok umožňuje vnitřně 
se znovuzrodit a nalézt sílu čelit každé zkoušce,“ kázal papež. „A přece, hledíme-li na nevděčnost člověka vůči Bohu 
a na nespravedlnost k tolika našim bratřím, objeví se pochybnost: Udělal Pán dobře, že nám tolik daroval? Dělá dobře, 
že k nám stále chová důvěru? Nepřeceňuje nás?“ tázal se Svatý otec a zdůraznil: „Ano, přeceňuje, protože nás k smrti 
miluje. Bůh ví, že jediný způsob, jak nás zachránit, je zahojit nás zevnitř. Pouze Ježíšova láska proměňuje život, hojí ty 
nejhlubší rány, vysvobozuje z bludného kruhu nespokojenosti, zloby a hořekování.“  Snímek ČTK

Papež vyhlašuje od 
svátku sv. Josefa
(19. března) zvláštní Rok 
rodiny Amoris laetitia. 
Bude to přesně pět let 
od vydání této jeho 
exhortace (povzbuzení) 
o lásce v rodině. 

Ambicí tohoto mimořádného ro-
ku, který vyvrcholí desátým Svě-
tovým setkáním rodin 26. června 
2022 v Římě, je povzbudit církev, 
aby věnovala větší pozornost pas-
toraci rodin (přípravě na man-
želství nebo řešení partnerských 
obtíží), jakož i  lépe se obeznámit 
s  textem Amoris laetitia a učením 
papeže Františka – shrnují Vatican
News. 

Rozhodnutí oznámil papež 
o svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie 
a Josefa minulou neděli při modlit-
bě Anděl Páně. „Svěřme Svaté ro-
dině nazaretské, a zvláště svatému 

Josefovi, starostlivému snoubenci
a otci, tento rok rodin celého světa,“ 
vyzval František. A v promluvě zmí-
nil nutnost podpory rodin zasaže-
ných současnou krizí: „Myslím na 
rodiny, které v posledních měsících 
ztratily svého člena nebo byly zkou-
šeny pandemií.“

Domácí církev

„Zkušenost pandemie ještě více vy-
nesla na světlo centrální úlohu rodi-
ny jako domácí církve a zdůraznila 
význam vztahů mezi rodinami, které 
činí církev rodinou rodin,“ vysvětlu-
je vatikánský Úřad pro laiky, rodinu 
a život. Ten se bude podílet na du-
chovních, pastoračních a kulturních 
programech tohoto roku. Farnosti, 
diecéze, univerzity, církevní hnutí 
či rodinná sdružení dostanou k dis-
pozici materiály o rodinné spiritua-
litě, výchově mladých lidí, formaci 
či přípravě na manželství. Některé 
materiály jsou zatím dostupné na 
amorislaetitia.va (anglicky, fran-
couzsky, španělsky, portugalsky 
a italsky). TEREZA ZAVADILOVÁ

Titul papežova poselství k 54. Svě-
tovému dni míru (1. ledna 2021) zní 
„Kultura péče jako cesta k  míru“. 
Volbu tématu podle něj podnítilo 
množství projevů solidarity v uply-
nulém „pandemickém roce“, ale i sí-
lící nacionalismus, rasismus, xeno-
fobie a  válečné konflikty. Po vzoru 
milosrdenství Ježíše, apoštolů a prv-
ních křesťanů papež vybízí: „Kom-
pas orientovaný na principy sociální
nauky církve se může stát vodítkem 
také pro vztahy mezi státy, které by se 
měly inspirovat bratrstvím, vzájem-
nou úctou a  dodržováním meziná-
rodního práva.“ František v poselství 
opakuje svou nedávnou výzvu k za-
ložení světového fondu na potírání 
hladu a pomoc rozvojovým zemím, 
jenž by čerpal ze zdrojů, které by ji-
nak státy vynaložily na jaderné zbra-
ně. V textu vyzdvihuje úlohu výchovy 
ke vzájemné úctě v rámci rodiny.  (tez)

Papež 
vyhlásil
rok rodiny

Kompas, co
vede k míru

Na tradiční výstavě jesliček na Berniniho kolonádě ve Vatikánu je mezi 
sedmdesáti betlémskými scénami k vidění miniaturní soška papeže Františka 
před svatopetrskou bazilikou. Připomíná mimořádné Urbi et Orbi v dešti 
z 27. března 2020. Snímek Facebook 100 Presepi in Vaticano
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Kalendář
BRNO 
� 31. 12. v 16.00 v katedrá-
le sv. Petra a Pavla silvestrov-
ská mše sv. s diecézním bisku-
pem Vojtěchem Cikrlem.

STŘELICE
� Živý betlém ve Střelicích 

bude letos v online formě, a to 
1. 1. 2021 v  18.00. Více na 
stránkách farnosti: https://
farnost-strelice.cz/.

VRANOV
U BRNA
� Duchovní centrum Vra-
nov nabízí těm, kdo se naka-
zili onemocněním covid-19 
a  mají bezpříznakový prů-

běh nemoci, strávit karan-
ténu v tichém prostředí kláš-
tera. Čas zde mohou prožít 
v meditaci i tichu, kdy budou 
mít v případě zájmu zajištěné 
i celodenní stravování. Každý 
ubytovaný bude v  izolaci od 
ostatních a nebude smět při-
jímat návštěvy. Personál je 
k dispozici na telefonu s po-
mocí „za dveřmi“. Více in-

formací na tel. 604 509 455 
– P. Karel Hanslík OM nebo 
pište na dc-vranov@katolik.
cz.

ŽAROŠICE
� 31. 12. silvestrovská mše
sv. v 16.00. 

Kontakt:
fojtikova-l@seznam.cz 

Od prvního ledna 
roku 2021 bude mít 
Brno novou farnost. 
Na sídlišti v Líšni je 
už tolik věřících, že 
potřebují svou vlastní.

„Po projednání s kněžskou ra-
dou brněnské diecéze a  po 
kladném vyjádření brněnského 
děkana i farářů sousedních far-
ností zřizuji Římskokatolickou 
farnost Brno-Nová Líšeň. Bu-
de vyčleněna z dosavadní Řím-
skokatolické farnosti u kostela
sv. Jiljí v Brně-Líšni,“ informoval 
brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Ve zřizovacím dekretu je ten-
to krok odůvodněn faktem, že 
je na území sídliště v Líšni sou-
středěno velké množství věří-
cích obyvatel. Dalším důvodem 
je zamýšlené postavení nové-
ho kostela zasvěceného Duchu 
Svatému, který se má stát far-
ním kostelem nové farnosti. 
V dekretu je také popsáno přes-
né územní vymezení. Duchov-
ním správcem nově zřízené far-
nosti biskup jako excurrendo 
administrátora ustanoví kanov-
níka Královské stoliční kapitu-
ly sv. Petra a Pavla ThLic. Petra 
Šikulu. 

Touha po kostelu

„Myšlenka postavit mezi bytov-
kami líšeňského sídliště kostel 
se zrodila už na konci osmdesá-
tých let. První mše svatá byla ale 
v sídlištním komplexu slavena 

před třiceti lety o první nedě-
li adventní druhého prosince. 
Tehdy byl k bohoslužbě využit 
prostor kulturního střediska. 
V roce 1992 byla založena Na-
dace pro radost. Ta začala shro-
mažďovat prostředky na stavbu 
nového kostela a duchovní pé-
če  byla svěřena salesiánům,“ 
připomněla něco z  novodobé 
historie sídliště mluvčí Biskup-
ství brněnského Martina Jan-
dlová. 

Projekt byl rozvržen do něko-
lika fází od stavby prostor pro 
volnočasové aktivity dětí a mlá-
deže po stavbu kostela s komu-
nitním centrem. 

Salesko roste

Díky štědrosti dárců vznik-
lo před pětadvaceti lety Salesi-
ánské středisko mládeže, tzv. 
Salesko, které zahájilo svou 
činnost prvního září roku 1995 

ve stavební buňce, tzv. „likusá-
ku“. V letech 1998 až 1999 by-
la postavena tělocvična, kde se 
dodnes slouží mše svaté. Dru-
há etapa výstavby se veřejnosti 
otevřela v roce 2004. Do sou-
časné podoby byl areál dobu-
dován v  roce 2010. Když ne-
jsou hygienická omezení kvůli 
koronaviru, Salesko nabízí 
80 až 100 různých kroužků roč-
ně a během týdne projde stře-
diskem osm set až tisíc účastní-
ků od nejmenších s rodiči až po 
dospělé.

Zároveň se zde utvořilo 
mladé společenství křesťanů, 
které se v počtu zhruba tří set 
osob prozatímně schází k ne-
dělním bohoslužbám v  tělo-
cvičně. Završením stavebního 
úsilí bude kostel Ducha Svaté-
ho jako duchovní centrum té-
měř dvacetitisícového sídliště 
se zázemím pro farnost. Sou-
časně má poskytovat prostory 

pro charitní, kulturní i vzdělá-
vací aktivity nabídnuté všem 
obyvatelům. Základní kámen 
budoucího kostela požehnal 
27. září 2009 při návštěvě Brna 
papež Benedikt XVI. 

Vítěz soutěže

V architektonické soutěži o ná-
vrh kostela s komunitním cent-
rem letos odborná porota přidě-
lila nejvíce hlasů tomu z ateliéru 
architektů Jana Soukupa a Jana 
Trčky z Plzně. 

Před novou farností nyní 
stojí nemalý úkol ve spolupráci 
s Nadací pro radost a architek-
ty finalizovat projekt, připravit 
podklady pro stavební řízení 
a zároveň zajistit finanční pro-
středky k realizaci stavby. Před-
pokládané náklady se pohybují 
okolo 120 milionů korun, při-
čemž 70 milionů je potřeba ješ-
tě získat. LENKA FOJTÍKOVÁ

Biskup Cikrle zřídí novou farnost v Brně

Při oslavě vánočních svátků bývá tělocvična na sídlišti v Brně-Líšni plná. Snímek Renata Lorencová
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Letošní Tříkrálová 
sbírka, která startuje 
na Nový rok a potrvá 
až do 24. ledna, bude 
jiná než předešlé. 

Kvůli epidemiologické situaci se 
totiž neuskuteční v klasické po-
době, kdy se koledníci setkávají 
s dárci tváří v tvář.

Králové na síti

„Nastane-li uvolnění všech 
opatření, klasickou tříkrálovou 
koledu s požehnáním domovů 
bychom očekávali do 24. ledna, 
kdy prodloužený termín sbírky 
končí,“ říká mluvčí Diecézní 
charity České Budějovice Mar-
tina Nováková. „Jinak se usku-
teční Tříkrálová sbírka s ome-
zeními tak, aby zajistila bezpečí 
koledníků i dárců. Nechceme 
ale naše příznivce připravit 
o  požehnání, které koledníci 
vnášejí do domovů, a pokusíme 
se nově podporovatele oslovit 
také online,“ doplňuje. 

„Chceme tímto vyzvat zejmé-
na mladší generaci, aby pomoh-
la svým rodičům a prarodičům 
přispět do online kasičky, kte-
rá je přístupná na webu www.
trikralovasbirka.cz a  umožní 
darovat podle konkrétní obce, 

kterou si dárci zvolí,“ přidává se 
ředitel Diecézní charity Jiří Ko-
hout. „Otevíráme tak společně 
nový prostor třem králům, kteří 
přinášejí požehnání a prostřed-
nictvím dárců darují pomoc nej-
potřebnějším,“ zdůrazňuje.

Požehnání v televizi

V sobotu 2. ledna se mělo v Čes-
kých Budějovicích konat tra-
diční diecézní zahájení sbírky 
s požehnáním biskupa. Kvůli 
zákazu shromažďování většího 
počtu osob Charita ovšem akci 

již počátkem prosince zrušila. 
„Tříkrálové požehnání pro Čes-
ké Budějovice tak bude kvůli 
epidemické situaci související 
s pandemií nově přesunuto do 
online prostoru,“ uvádí primá-
tor Jiří Svoboda, který se ak-
ce i sbírky každoročně účast-
ní. „V připravované reportáži, 
kterou odvysílá Jihočeská tele-
vize začátkem ledna, lidé uvidí 
a uslyší zdravici tří králů i po-
žehnání kříd představitelem 
biskupství. Město tuto charita-
tivní akci podporuje pravidelně 
a stejně tomu bude letos, kdy ji 

podpoříme částkou 10 tisíc ko-
run,“ dodává primátor. 

Peníze pro seniory 

Charity v diecézi jsou s impro-
vizací srozuměny, kupříkladu 
Farní charita Katovice bude 
sbírku pořádat netradiční for-
mou. „Je nám líto, že Boží po-
žehnání pro naše rodiny a do-
movy, které jsme každý rok 
přinášeli přímo k  lidem, nyní 
nebudeme moci zanést osob-
ně,“ říká Miroslav Čapek z tam-
ní Charity. „Dáme požehnané 
křídy i tříkrálové dárky do obcí 
na veřejně přístupná místa, aby 
si je lidé vzali a využili ve svých 
rodinách. Když budou chtít při-
spět na charitní dílo, budou na 
těchto místech i tříkrálové po-
kladničky, dar mohou zaslat 
též elektronicky na číslo účtu: 
66008822/0800 v. s. 77702011, 
využít QR kód či dárcovskou 
DMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 
korun na číslo 87 777. U nás 
budou kasičky jen do soboty 
16. ledna. Výtěžek sbírky věnu-
jeme na domácí péči o seniory, 
postižené a potřebné a na vol-
nočasové aktivity pro všechny 
lidi v našich farnostech,“ před-
stavuje Miroslav Čapek s tím, že 
kvůli pandemii se neuskuteční 
ani 29. křesťanský ples, pláno-
vaný v Katovicích na 30. ledna. 

RADEK GÁLIS

Českobudějovičtí salesiáni 
spustili v prosinci projekt Sale-
siánský med. Rozšířili tak své 
výchovné a vzdělávací působení. 

O projektu přemýšlel součas-
ný ředitel Salesiánského stře-
diska mládeže Ondřej Trojek již 
od roku 2013. „Letos 8. prosin-
ce jsme konečně spustili prodej 
našeho prvního Salesiánského 
medu, kvalitního, poctivého 
a originálního produktu, a  to 
i  s ambicí nového finančního 
zdroje, který pomůže pracovat 
s mladými lidmi v našem stře-
disku,“ říká Ondřej Trojek a do-
dává: „Jeho zakoupením lidé 
kupují nejen med, ale i příběh, 
který můžeme psát do srdcí na-
šich mladých lidí.“ 

Za podpory města České Bu-
dějovice nakoupili včelařské vy-

bavení i dětské včelařské kombi-
nézy a umožnili dětem návštěvy 
ve včelnici. Projekt je spojen 
s řadou ochotných lidí, kteří se 
na něm podílejí. „Na včelaření 
nás baví, jak nás příběh medu 
spojuje a obohacuje. I děti mají 
možnost stát se aspoň na krát-

ký čas včelaři, aby poznaly to-
hle povolání zblízka,“ uvažuje 
Ondřej Trojek, jenž si přeje, aby 
byl za pár let jejich Salesiánský 
med oblíbený a dostupný v celé 
České republice, dokonce i v sa-
motném italském Turíně, koléb-
ce salesiánské rodiny.  (rag)

Tříkrálová sbírka zatím online

Salesiáni nabízejí med s příběhem

Salesiánský med od prosince putuje na stoly zájemců. 
 Snímek Salesiánské středisko mládeže 

Kalendář
KATOVICE
� Kostel sv. Filipa a Jaku-
ba: Mše sv. s poděkováním 
za rok 2020 a prosbou za 
zemřelé 31. 12. v 17.00. 

TÁBOR-KLOKOTY
� Poutní  kostel :  Mše 
sv. na poděkování za uply-
nulý rok a prosba o Boží po-
moc do nového roku 31. 12. 
v 17.00. 
� Novoroční varhanní kon-
cert Ladislav Šotek, zpěv 
Jana Wilkes, 1. 1. od 15.30, 
přenos online na www.
klokoty.cz nebo na Youtu-
be Farnost Klokoty, výtě-
žek koncertu na presbytář 
v Klokotech.

Kontakt: ragal@seznam.cz

Českobudějovický primátor Jiří Svoboda přispívá na Tříkrálovou 
sbírku pravidelně.  Ilustrační snímek autor
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Když dal v roce 1990 
královéhradecký 
biskup Karel 
Otčenášek pokyn 
k založení diecézního 
zpravodaje IKD 
– Informace 
královéhradecké 
diecéze, šlo tenkrát 
pouze o několik 
listů obsahujících 
jen stručné zprávy.

Po třiceti letech existence zpra-
vodaje se jeho obsah zásadně 
proměnil, stejně jako před ně-
kolika lety název – Adalbert. 
Dnešní diecézní měsíčník má 
slušnou předplatitelskou zá-
kladnu. Každý měsíc projde 
rukama několika tisíc čtenářů 
a další si ho přečtou na diecéz-
ních webových stránkách www.
bihk.cz. „IKD jsem zaznamenal 
už ve svém rodišti v  Hrocho-
vě Týnci, když jsem ještě jako 
kluk ministroval. V Adalbertu 
oceňuji rozhovory se zajíma-
vými osobnostmi vždy spoje-
nými s naší diecézí. Své místo 
v něm mají Charitní listy při-
nášející informace o velmi pro-
spěšných službách Diecézní 
charity,“ přibližuje generální 
vikář Mons. Jan Paseka. Adal-

bert je podle něj časopis, který 
informuje celou rodinu diecé-
ze o událostech v její minulosti
i současnosti. 

„Osobně si raději přečtu tiš-
těnou verzi než tu elektronic-
kou. Myslím si, že také mnoha 
ostatním lidem je papír v rukou 
příjemnější. Vždyť o tištěné bro-
žurky, které naše biskupství vy-
dává v adventní a postní době, je 

stále zájem, přestože jsou záro-
veň zveřejňovány na diecézním 
webu i v elektronické podobě,“ 
dodává.

Redakci Adalbertu se během 
let podařilo postavit tým lidí 
tvořících pro měsíčník pravi-
delně texty týkající se historic-
kých skutečností, dění v diecézi, 
dále texty teologické či filozo-
fické, často psané populárně-

-naučnou formou, aby byly blíz-
ké i lidem, kteří nejsou teologic-
ky vzdělaní.

Inspirace na jih

Časopis inspiruje i za hranice-
mi diecéze. „Jako předseda re-
dakční rady měsíčníku česko-
budějovické diecéze Setkání 
vnímám Adalbert coby určité 
zrcadlo, které si při práci nasta-
vuji. Dávat dohromady čtenář-
sky přitažlivý diecézní časopis 
není za současné masmediál-
ní úrovně vůbec jednoduché. 
K jeho informativní a formač-
ní roli přistupuje schopnost 
oslovit co nejširší okruh čtená-
řů,“ popisuje Jan Kotous. Ve-
dle praktikujících musí podle 
něj diecézní časopis zaujmout 
ty, kdo sice nenavštěvují pra-
videlně bohoslužby, avšak cítí 
se být stále součástí komunity 
věřících. „Časopis by měl rov-
něž vědět, jak oslovit veřejnost, 
včetně kritiků církve a církevní-
ho prostředí. A právě to splňu-
je Adalbert mírou vrchovatou,“ 
připojuje Jan Kotous, podle ně-
hož královéhradecký diecézní 
zpravodaj upoutá i grafickým 
zpracováním. 

Adalbert právě začal svůj
31. ročník. Pokud jej zájemci 
nemají k dispozici v kostelích či 
na farách, stačí si napsat o jeho 
předplatné na adalbert@bihk.
cz. Vždy na začátku měsíce bude 
doručen každému domů. 

PAVEL J. SRŠEŇ  

Diecézní časopis vychází už 30 let

Titulní strana Adalbertu s arcibiskupem Otčenáškem. Repro KT

Spolek Přátelé 
Zahrádky vyhlásil 
veřejnou sbírku 
na opravu žulové 
sochy Panny Marie 
z roku 1738.

Je blízko kostela na bývalém 
náměstí městečka Zahrádka 
zbouraného kvůli stavbě pře-
hrady Švihov na řece Želivce. 
„Přestože je socha kulturní pa-
mátkou, není jasné, komu pat-
ří, a tak ji nikdo neudržuje. Ob-
nova bude stát několik set tisíc 
korun. Spolek už má nabídky na 

restaurování sochy. Práce bude 
možné zahájit, až se na ně sejde 
dost peněz,“ sdělil Jan Čihák 
ze zahrádeckého spolku, podle 
kterého je autorem sochy zřej-
mě pardubický sochař Jakub 
Teplý. Mohutná barokní plasti-
ka znázorňující Bolestnou Pan-
nu Marii na podstavci vysokém 
skoro tři metry je podle spolku 
sice stabilní, kamenné části vy-
kazují jen povrchové porušení, 
jenže spáry mezi díly podstavce 
se rozestupují. 

Městečko Zahrádka muse-
lo ustoupit vodárenské nádrži 
před padesáti lety. Kostel spra-
vuje Národní památkový ústav. 
Na opravy kostela svatého Víta 

s vnitřními historickými malba-
mi, stojícího nyní u přehrady, 
sehnali Přátelé Zahrádky bě-
hem deseti let více než 2,3 mili-
onu korun. V loňském roce tak 
mohl být pořízen i zvon nesou-
cí jméno po Josefu Toufarovi, 
který byl ze Zahrádky přeložen 
do jemu osudné Číhoště. Kostel 
byl bez zvonu čtyřicet let, zvo-
nění se z jeho věže znovu ozývá 
od loňského 26. října. Spolek 
Přátelé Zahrádky se chce po-
dle Jana Čiháka zaměřit také na 
památky blízko kostela, kde se 
kromě mariánské sochy zacho-
valy kašna a část kříže. Podrob-
nosti o sbírce na www.zahradka.
euweb.cz. (srp)

Přátelé Zahrádky pokračují v opravách Kalendář
KOCLÍŘOV
� Fatimská vigilie 12. 1.
M a r i á n s k é  v e č e ř a d l o 
v 17.30, mše svatá v 18.00, 
přednáška a adorace. 
� Fatimský den 13. 1. Růže-
nec v 8.30, mše svatá v 9.00, 
obnova zasvěcení Nepo-
skvrněnému srdci Panny 
Marie, žehnání nemocným 
v 10.00, modlitba u Andě-
la míru a  uctění ostatků
sv. Františka a  Hyacinty. 
Modlitba u základního ka-
mene pro stavbu Capelinha.  
V případě, že nebude možná 
fyzická účast, vše online na 
www.cm-fatima.cz. 

Kontakt: srsen@bihk.cz
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Po více než 
půlstoletí začaly 
znovu odbíjet věžní 
hodiny barokního 
kostela sv. Petra 
a Pavla v Křemýži. 

Hodiny křemýžského koste-
la fungovaly naposledy v roce 
1959, po více než šesti deseti-
letích ticha je ale opět k živo-
tu přivedl mistr hodinář Jan
Bittersmann z Jeníkova. Slav-
nostní uvedení do provozu 
a požehnání proběhlo už před 
Vánoci. „Věříme, že s novými 
hodinami přichází lepší časy 
pro místní kostel, který čeká 

ještě spousta práce,“ uvedl ma-
teriální správce farnosti Robert 
Kotyšan s poděkováním za pod-

poru obci Ohníč, pod kterou 
Křemýž spadá a která na opra-
vu přispěla. 

Rekonstruované hodino-
vé soukolí požehnal duchov-
ní správce farnosti P. Radomír 
Kuchař z teplické salesiánské 
komunity. „Čas nás provází ce-
lý život a je důležité, abychom 
s  ním hospodařili vždy uváž-
livě,“ řekl mezi jiným v krátké 
promluvě před samotným po-
žehnáním.

Kromě hodin se postupně 
opravují další části kostela, le-
tos prošly rekonstrukcí podlahy 
a lávky věže i půdního prostoru, 
obec Ohníč finančně podpořila 
též první etapu obnovy střechy, 
která je v havarijním stavu. Prá-
ce na rekonstrukci barokního 
chrámu z počátku osmnáctého 
století budou pokračovat i v no-
vém roce.

KAREL PUČELÍK

Křemýžský kostel má opět hodiny

Františkán P. Antonín Kejdana 
zemřel ve čtvrtek 10. prosince 
v 88 letech. „Zůstává mi v pa-
měti jako člověk širokého srd-
ce, hlavně pro chudé, pro ty, 
kteří nikoho nemají, ty, kteří 
jsou často na okraji vztahů. Pří-
tel chudých. Skvělý bratr, kněz, 
pro mnohé jako otec,“ vzpo-
míná Bernard Ondřej Mléčka 
OFM z liberecké františkánské 
komunity, kde P. Kejdana dlou-
hé roky žil a působil. „Zemřel 

připravený. Jak napsal kama-
rád, když se Antonín dozvěděl, 
že se blíží konec, usmál se a po-
děkoval za radostnou zprávu, 
že se již brzy setká s Pánem,“
dodává.

Čestný občan

P. Kejdana v  Liberci působil 
s několikaletou přestávkou už 
od obnovení komunity na začát-
ku 90. let, a tak  na něj vzpomíná 

také veřejnost v Liberci. I proto 
mu zastupitelstvo města při za-
sedání 10. prosince udělilo čest-
né občanství. 

S františkánem P. Antonínem 
Pavlem Kejdanou se komunita 
a jeho nebližší rozloučili při zá-
dušní mši 19. prosince v kostele 
sv. Antonína Paduánského v Li-
berci-Ruprechticích. Následně 
byl uložen do hrobu na tamním 
hřbitově.

 (puč)

Zemřel františkán P. Antonín Kejdana

Ocenění hejtmana míří do Horní Police

Zástupci farnosti i obce se sešli v rekonstruované věži.
 Snímek Petr Macek / Člověk a Víra

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

� TEPLICE
Online přenos nedělních bo-
hoslužeb v 9.00 na fac ebooko-
vém profilu Římskokatolická 
farnost Teplice. Stejně tak 1. 1. 
� Dobročinný silvestrovský běh 
31. 12., běhat se může kdeko-

li, více informací a pravidla na 
www.salesianiteplice.cz. Výtě-
žek bude věnován na nové stře-
disko Živý dům.

RASPENAVA
� Online přenos nedělní bo-

hoslužby 3. 1. v 10.30 a v úterý
5. 1. v 18.00 na youtubovém 
profilu Farnost Hejnice.

Kontakt:
pucelik@katyd.cz

Generální sekretář České bis-
kupské konference P. Stanislav 
Přibyl CSsR získal ocenění hejt-
mana Libereckého kraje Marti-
na Půty. 

P. Stanislav Přibyl, někdej-
ší generální vikář litoměřické 
diecéze, se totiž vedle svých po-
vinností v Praze stará o farnost 
v Horní Polici a nedalekém Je-
zvé. Právě v Horní Polici se le-
tos podařilo dokončit generální 

opravu místního chrámu i ce-
lého poutního areálu, a navá-
zat tak na tradici významného 
poutního místa.

„Pozornosti hejtmana Li-
bereckého si nesmírně vážím. 
Je to v mém životě první tako-
vé ocenění. Mám z něho radost 
především proto, že je to uznání 
ze strany civilní autority a týká 
se činnosti církve. Mezi církví 
a společností je mnoho nedoro-

zumění, možná i napětí. Vždyc-
ky jsem usiloval o to, abychom 
tvořili v  jistém smyslu jedno-
tu. Křesťan je zároveň obča-
nem a sousedem,“ uvedl P. Při-
byl. „Ambicí služebníka církve 
přece má být takové svědectví 
křesťanského života, aby mu 
rozuměl každý. Proto mě také 
nesmírně potěšil důvod tohoto 
uznání: za dlouhodobou prá-
ci v propojování církve a veřej-

nosti. Propojovat – to dělám rád 
a baví mě to. Vím, že podnětem 
k ocenění byla obnova poutního 
areálu v Horní Polici. A tak tato 
chvála padá nejen na mě, ale na 
celý tým lidí, kteří se o obnovu 
zasloužili,“ dodal.

Sedm oceněných vybírala 
z 22 nominovaných porota slo-
žená ze zástupců kulturních, 
vzdělávacích a zdravotnických 
organizací kraje.  (puč)
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Kalendář
HUTISKO-SOLANEC
� Nedělní mši svatou lze sle-
dovat v  přímém přenosu od 
8.45 na webu www.hvfree.net/
kamery/hutisko-kostel, dal-
ší dny podle rozpisu na www.
farnosthutisko.cz.

STARÉ
MĚSTO
� Mše svaté v přímém přeno-
su se vysílají na kanálu You-
tube „Farnost Staré Měs-
to“ v neděli od 7.00 a 10.00, 
v pondělí, středu, pátek a so-
botu od 18.00. Více na www.
farnoststaremesto.cz.

VELEHRAD
� Duchovní cvičení pro všech-
ny, kteří přijali svátosti cír-
kve v  dospělosti,  od 22. do 
24. 1. povede P. Vítězslav Ře-
hulka, více informací a aktua-
lizace na www.stojanov.cz nebo 
na tel. 572 571 420 a 733 741
896.

ZLÍN
� Společenství vdov a vdovců 
zve ke společné modlitbě za no-
vá kněžská povolání: připojit se 
lze každý první čtvrtek v měsíci 
– nejblíže tedy 7. 1. – ze svého 
domova, podněty k modlitbě 
jsou dostupné na webu www.
vdovyavdovci.cz.
Kontakt: gracka@katyd.cz

Nabídku osvědčených i nových 
akcí, ale i možnost využít služeb 
ministrantské fary slibuje nový 
arcidiecézní spolek Ministranti 
ADO.

Navázal na činnost Arci-
diecézní ministrantské rady – 
neformálního sdružení kněží, 
bohoslovců a laiků, kteří se od 
roku 2012 věnovali pastora-
ci ministrantů a pořádali nebo 
pomáhali organizovat řadu ak-
cí. „Navíc začínáme provozo-
vat ‚ministrantskou faru‘ jako 
místo formace, sdílení, sportu 
a výchovy ke službě,“ přiblížil 
poslání spolku, který má pou-
kazovat na důležitost a potřebu 
ministrantské služby, jeho před-
seda a biskupský delegát pro pé-
či o ministranty P. Jiří Kupka.

Novým místem setkávání se 
stane dosud nevyužívaná fa-
ra v Náměšti na Hané. Budova 
proto od února do září loňské-
ho roku prošla rozsáhlou rekon-
strukcí vnitřních prostor i části 
venkovních objektů. „Drtivou 
většinu prací zajistili svépomocí 
studenti Teologického konviktu 
v Olomouci a farníci z Náměš-
tě i okolí,“ doplnil kněz. Rekon-

strukcí nicméně podle něj práce 
na domě věnovaném ministran-
tům nekončí. „Do budoucna 
připravujeme zvelebení vnější-
ho pláště budovy, pokračování 
v opravách venkovních objektů, 
výstavbu venkovního hygienic-
kého zázemí nebo vznik kaple,“ 
vyjmenoval P. Kupka.

V plánech sdružení jsou ved-
le toho léty prověřené akce: jak 
ty, které pořádá samo sdružení 
a patří mezi ně třeba arcidiecéz-
ní ministrantská pouť, florba-
lový turnaj o pohár sv. Václava 
nebo pořádání formačního kur-
zu MiniFor, tak řada dalších, na 
nichž se členové podílejí s další-
mi organizacemi. „Jde například 
o  ministrantský víkend s  vo-
jenskou tematikou Cross For-
ce, ministrantský den v Arcibis-
kupském kněžském semináři, 
prázdninový putovní tábor, let-
 ní ministrantský tábor na Arše 
v Rajnochovicích nebo duchov-
ní cvičení a obnovy v semináři,“ 
zmínil P. Kupka a dodal: „Jejich 
přehled i další informace lze na-
lézt na našich webových strán-
kách www.ministranti.info.“
 (gra)

Ministranti budou mít faru

Na osobní rozměr koledování 
proto zatím mnozí rezignovat 
nechtějí. Pokud to epidemio-
logická situace umožní, vyrazí 
do ulic. „Připravujeme se i na 
klasickou koledu a do poslední 
chvíle budeme doufat, že ji pan-
demie zcela neznemožní. Vět-

šina koledníků se těší, že opět 
vyrazí přát lidem požehnaný 
nový rok a prosit o příspěvek 
pro potřebné,“ říká koordiná-
torka sbírky v Charitě Olomouc 
Veronika Velčovská a zdůrazňu-
je s úsměvem: „I jejich nadšení 
a radost jsou nakažlivé.“

Jinde už naopak vědí, že 
u dveří dárců králové nezazvoní. 
„Na základě statistik šíření ne-
moci covid-19 a po zralé úvaze 
jsme dospěli k zásadnímu, od-
vážnému a zodpovědnému roz-
hodnutí: V obcích a městech, 
kde Tříkrálovou sbírku zajišťu-
je zábřežská Charita, se fyzicky 
koledovat nebude,“ prohlásil už 
v polovině prosince ředitel Cha-
rity Zábřeh Jiří Karger. Místo 
toho využijí nástroje připrave-
né centrálně Charitou ČR: on-
line kasičku a koledu.

Zároveň připouští, že roz-
hodnutí vů bec nebylo snadné 

a osobní setkání se nahradit ne-
dá. „Jako poskytovatel zdravot-
ních a sociálních služeb máme 
ovšem mnoho zkušeností s tím, 
jak bolestná je ztráta nejbliž-
ších, kteří zemřeli předčasně, 
a v žádném případě nechceme 
dárce ani dobrovolníky vysta-
vovat zbytečnému riziku. Zdra-
ví a život jsou cenné hodnoty, 
které nechceme a  nemůžeme 
ani v nejmenší míře ohrozit,“ 
zdůraznil a zakončil: „Za to by 
nám žádný finanční výtěžek 
shromážděný do pokladniček 
nestál.“

 JIŘÍ GRAČKA

Koleda naživo i „bezkontaktně“
Pracovníci Charit olomoucké arcidiecéze se 
připravují na „bezkontaktní“ variantu Tříkrálové 
sbírky, zároveň ale zdůrazňují, že bez osobního 
setkání by koledě scházelo cosi podstatného.

 Na sto čtyřicet lidí pohostili v neděli 27. 12. při tradičním vánočním 
obědě v Olomouci lidé z komunity Sant’Egidio. Místo společného 
setkání v Arcibiskupském paláci se s nimi ale kvůli epidemickým 
opatřením museli potkávat tentokrát individuálně. „Balíčky s jídlem 
i dárky jsme rozdávali na třech předem stanovených místech a další 
čtyři skupinky pak ještě prošly obvyklé trasy, kterými za potřebnými 
chodíme každý týden,“ uvedla za pořadatele Magdalena Hýrková. 

Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra
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Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 
se většina farníků zapojila do 
zvláštního adventního kalen-
dáře – psali zamyšlení na Boží 
slovo každého adventního dne 
na webové stránky farnosti. 
„Zprvu mě napadlo udělat po-
dobná zamyšlení spolu s kapla-
nem a jáhnem, ale pak jsem si 
říkal, že by to mohla být aktivi-
ta celé farnosti – vzájemné obo-
hacení i povzbuzení do vztahů, 
které jsou teď, co se týče aktivit 
a setkání, omezené,“ poukazuje 
místní farář P. Jan Slavík s tím, 

že část farníků to přijala s rados-
tí jako výzvu, další část měla oba-
vy. „Ale nakonec do toho kaž-
dý cosi vložil, občas s mírným 
nátlakem,“ usmívá se P. Slavík. 

Plnou důvěru dal svým mla-
dým farníkům hlučínský farář 
P. Petr Rak. Ti o adventu točili 
videa pro děti a připravili k nim 
pracovní materiály. „Každoroč-
ně chystáme adventní aktivitu 
pro farníky, letos jsme stáli před 
náročnějším úkolem,“ přibližuje 
jedna z tvůrkyň Marie Hájovská. 
Inspirací jim byla valašská far-

nost Hovězí, díky čemuž vznik-
la talk show Na kafíčko se svět-
cem. „Každou adventní neděli 
jsme zveřejňovali na webu far-
nosti videa rozhovorů se světci. 
Jejich jména jsme neprozrazo-
vali, diváci se na ně snažili přijít. 
Správnou odpověď se dozvědě-
li v následujícím videu,“ uvádí 
Anežka Chrástecká, další z tvůr-
čího týmu, a  doplňuje: „Před 
samotným natáčením probíha-
la poměrně náročná příprava: 
nastudování životopisu světce, 
vytvoření scénáře, aranžmá do-
mácího natáčecího studia apod. 
Farní mládež se ujala rolí herců, 
moderátorů, kameramanů i stři-
hačů. I když nám videa zabrala 
mnoho času, všichni jsme si při 
natáčení užili spoustu legrace.“

( jap)

Na kafíčko se světcem

Celou řadu lidí 
v ostravsko-
-opavské diecézi 
zasáhla v polovině 
prosince zpráva 
o náhlém úmrtí 
biskupského vikáře 
pro pastoraci Mons. 
Adama Ruckiho. 

Z  mnohých úst, i  kněžských, 
zaznělo: „Jako by mi zemřel tá-
ta.“ Na věčnost totiž odešla jed-
na z duchovních opor diecéze. 

Bylo jedno, zda ho lidé zna-
li půl roku, nebo přes čtyřicet 
let. Jejich slova byla plná vděku 
a superlativů. Nezáleželo ani na 
místě, kde působil. Velmi oslo-
vil lidi, kteří se s ním setkali jak 
na Ostravsku, tak na Zlínsku, 
kam ho po vězení a navrácení 
souhlasu tzv. uklidili. „S otcem 
Adamem jsem se poprvé potkal 
jako bohoslovec v olomouckém 
kněžském semináři, když tam 
nastoupil jako spirituál. Z té do-
by mám na něj vzpomínku jako 
na muže modlitby. Denně měl 
před očima seznam všech bo-
hoslovců a za každého se mod-
lil jeden Zdrávas v  růženci,“ 
vzpomíná biskup Martin David. 
„Když se vrátil do rodné diecéze 

a byl pověřen službou biskup-
ského vikáře pro duchovní po-
volání, stal se pro kněze i bisku-
py zpovědníkem a neúnavným 

povzbuzovatelem. Vždy s úsmě-
vem přinášel slovo povzbuzení, 
ujišťoval o modlitbě, navštěvo-
val kněze a pomáhal jim nést ob-

tíže služby. Věřím, že Bůh dá na-
ší diecézi ‚nového otce Adama‘, 
který bude v této službě pokra-
čovat,“ připojuje biskup David.

Hlubokou stopu zanechal 
Mons. Rucki i  ve Valašských 
Kloboukách. „Když otci Ada-
movi komunisté vrátili tzv. 
státní souhlas, chtěli ho uklidit 
do nějakého zapadákova, aby 
‚neškodil‘. Byl tedy poslán do
Valašských Klobouk. Naše far-
nost tak zažila skvělé čtyři roky. 
Jeho dětské mše s kytarou byly 
nezapomenutelné, stejně jako 
jeho promluvy, příběhy, které 
vyprávěl v hodinách nábožen-
ství, nebo cesty, když nás vo-
zil Cipískem, jak se říkalo pol-
skému fiatu,“ vzpomíná farník 
František Janáč. 

„Znám ho jako mladého ak-
tivního kněze, který měl rád 
hudbu, uměl lidi povzbuzovat, 
dokázal najít jejich dary a pobí-
zel je k jejich používání,“ nešetří 
slovy uznání Bohuslava Ligoc-
ká, jíž sloužil jako zpovědník. Ve 
společenství s ním prožila i řadu 
duchovních cvičení a za komu-
nistů tajná setkání na horách. 
„Připomínal, aby lidi chodili 
před svatostánek, a neustále žil 
s radostí v srdci. Řekl by nám: 
‚Radujte se, neustále se raduj-
te.‘ Byl úžasný, velice empatický 
a plný dobroty a lásky – tato slo-
va ho přesně vystihují,“ uzavírá 
Ligocká.  JANA PRAISOVÁ

Kalendář
OSTRAVA
� Katedrála Božského Spa-
sitele: Výstava velkoformáto-
vých fotografií spolku Člověk 
a Víra od 10. 1. do 19. 2. Ver-
nisáž výstavy proběhne 10. 1. 
po mši v 10.30.
� Televize Noe bude 5.  1. 
v   1 8 . 0 0  ž i v ě  p ř e n á š e t
Tříkrálovou mši sv., kterou bu-
de sloužit prezident Diecézní 
charity ostravsko-opavské 
P. Jan Larisch. 
 
PRADĚD
� Charita sv. Martina ve spo-
lupráci s  Horskou službou 
zahájí Tříkrálovou sbírku 
2. 1. ve 14.00 tradiční jízdou 
skútry s tříkrálovou kasičkou 
na Praděd.

Kontakt: jpraisova@doo.cz 

Adam Rucki, kněz plný dobroty a lásky 

Zamyšlení farníků pro farníky,
online videa pro děti či pomoc potřebným –
to je malý výčet některých aktivit farností 
v době adventní a čase vánočním. 

Do katedrály se s Mons. Adamem Ruckim přišli 19. prosince
rozloučit rodina, kněží i oba biskupové diecéze – František Lobkowicz
a Martin David.  Snímek Zdeněk Poruba / Člověk a Víra
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Kalendář
PLZEŇ
� Novoroční mši svatou bu-
de 1. 1. od 10.30 celebrovat 
biskup Tomáš Holub v koste-
le Nanebevzetí Panny Marie. 
Vzhledem k aktuální epide-
miologické situaci je třeba se 
k účasti na bohoslužbě při-
hlásit na tel. 733 741 676 
nebo 737 814 525, případně 
osobně na faře ve Františ-
kánské ulici.
� Sytý hladovému věří  – 
Diecézní charita Plzeň ve 
spolupráci s  dárcovskou 
platformou znesnáze21 
spustila sbírku, jejímž cílem 
je pořízení kontejneru urče-
ného k uchovávání a výdeji 
potravin potřebným lidem na 
Domažlicku. Více informací 
a možnost online přispět na-
jdete na www.bip.cz nebo na 
www.znesnaze21.cz. 
� Nad slunce krásnější – 
výstava Plzeňská madona 
a krásný sloh je k vidění ve 
výstavní síni Masné krámy 
až do 28. 3. dle vývoje proti-
epidemických opatření.
Kontakt: 
ourednikova@katyd.cz

Sošku Ježíška uložil do jesliček dřevěného betléma u katedrály sv. Bartoloměje biskup Tomáš Holub
ve čtvrtek 17. prosince. Vzhledem k epidemické situaci akce proběhla bez účasti širší veřejnosti,
nicméně betlém u vánočního stromu na náměstí Republiky zval k zastavení po celé svátky. 
  Snímek Jiří Strašek

Biskup Tomáš 
Holub promluvil 
k zastupitelům 
města Plzně na 
jejich předvánočním 
zasedání 14. prosince. 
Jako hlavní téma 
zvolil současnou 
pandemickou situaci 
a z ní vyplývající výzvy:

Nechal jsem se inspirovat ci-
táty papeže Františka z  jeho 
nejnovější, letošního října pu-
blikované encykliky Fratelli 
tutti – volně přeloženo „všich-
ni jsme bratři“. Papež zde pí-
še: „Světová tragédie, jakou je 
pandemie covid-19, přechodně 
oživila povědomí, že jsme svě-
tovou komunitou, která se pla-
ví na jedné lodi, kde problémy 

jednoho člověka jsou problémy 
všech…“ A  končí jasným va-
rováním: „Smýšlení: zachraň 
se, kdo můžeš, rychle zdege-
neruje do: všichni proti všem, 
což by bylo horší než jakákoli
pandemie.“ 

Papež si za přesvědčení, že 
jedinou cestou ke smysluplné 
post-covidové budoucnosti je 
hledání a vytváření společné-
ho napříč kulturami, vysloužil 
u mnohých, včetně nemalé čás-
ti samotných katolíků, velkou 
kritiku.

Je kvůli tomu považován za 
utopického, a tedy nebezpečné-
ho snílka, který místo obrany 
tradičních křesťanských hodnot 
před útokem jinověrců mluví 
o bratrství napříč náboženství-
mi. Pro tuto svoji otevřenost je 
pak označován mnohými uvnitř 
i vně církve za liberála, socialis-
tu, nebo dokonce za neomar-
xistu.

Úplně všichni, a  tedy i my, 
stojí nyní před dilematem, 
o kterém papež hovoří. Zda ces-

ta dál v současné situaci je spo-
jena s vytvářením uzavřených 
obranných enkláv našeho na-
vyklého stylu života, nebo zda 
naší inspirací a orientací má být 
poctivě míněná otevřenost vů-
či dramatické různosti měnící-
ho se světa. Zda cestou vpřed je 
uzavřenost před jinakostí a po-
žadavky druhých, nebo otevře-
nost, která sice nutně relativizu-
je mnohé z toho, na co jsme byli 
zvyklí, ale také nás v mnohém 
obohacuje. A vyhnout se odpo-
vědi na tuto otázku není v sou-
časné době zodpovědné a nako-
nec vlastně ani možné.

Začít zdola

Papež všechny lidi dobré vů-
le vizionářsky a naléhavě vyzý-
vá, aby se rozhodli pro otevře-
nost, kterou nazývá bratrstvím 
a sociálním přátelstvím. Vyzý-
vá naléhavě, ale nikoli naivně. 
Zdůrazňuje, že přijmout jeho 
výzvu znamená zásadní změnu 
perspektivy, s kterou jsme zvyk-

lí posuzovat svět a své přebý-
vání v něm. A tak zve každého, 
kdo má uši k slyšení: „Je třeba 
začít zdola a případ od přípa-
du jednat na té nejkonkrétnější 
a místní úrovni a potom jít dál 
k nejširším obzorům naší vlasti 
a celého světa.“ 

A  já se k  papeži jako jeho 
velký podporovatel přidávám. 
A zvu vás všechny, ženy a mu-
že dobré vůle: přijměme situaci 
pandemie, která zatřásla mno-
hým, o čem jsme se domnívali, 
že vytváří pevný rámec našeho 
hledání štěstí a plnosti života, 
jako skutečnou výzvu. 

Jako výzvu ke změně per-
spektivy, s kterou hledáme ces-
tu dál. Nejenom v osobním ži-
votě, ale i v životě našeho města 
a ve stylu městské politiky. Vez-
měme vážně, že v tomto hledá-
ní jsme přes nejrůznější zájmy 
a názory na jedné lodi a že se 
vzájemně potřebujeme, že ote-
vřenost pro druhé je naší spo-
lečnou nadějí.

biskup TOMÁŠ HOLUB

Cestou vpřed je otevřenost, řekl biskup
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Nejprve to vypadalo, že se kvů-
li protipandemickým opatře-
ním tento 23. ročník tradičního 
oběda ani neuskuteční, ale na-
konec se díky výjimce minister-
stva zdravotnictví přesunul do 
venkovního vyhřívaného stanu 
s  betlémem na nádvoří kláš-
tera Panny Marie Sněžné na 
Jungmannově náměstí. Obvyk-

le se obědy komunity chystají
v Arcibiskupském paláci a v bu-
dově dejvického kněžského
semináře.

Mimo rybí polévku a řízek se 
salátem na hosty čekaly cukro-
ví a dárky. Sváteční menu, kte-
ré tradičně požehnal kardinál 
Dominik Duka, roznesli lidé
z komunity i na místa, kde li-

dé bez přístřeší žijí. „Po obědě 
jsme vyrazili s řízky a dárky ještě 
do holešovického squatu,“ po-
pisuje Jan Janda, člen komuni-
ty a jeden z hlavních organizá-
torů. „Smyslem bylo předat jim 
vánoční radost, a  proto jsme 
s sebou vzali i kytary a zahrá-
li vánoční koledy,“ doplňuje. 
Další tři skupinky dobrovol-
níků vyrazily na pražská ná-
draží, aby roznesly zbylé balíč-
ky. Celkem s přípravou oběda 
pomáhalo kolem 60 dobro-
volníků. 

„Z  výrazů lidí bez domova 
byla cítit vděčnost a bylo vidět, 

jak jsou tím momentem zasaže-
ni. Uvědomil jsem si, že se toho 
od našich přátel na ulici máme 
ještě hodně co učit – asi jako od 
malého Ježíška, který zatím je-
nom leží v jeslích, ale už je na-
ším učitelem,“ uvažuje nahlas 
Jan Janda. 

Sant’Egidio už 23. prosince 
uspořádalo také koncert pod 
okny pražského Domova pro 
seniory Chodov. A ke Štědro-
večerní tabuli pozvala sto praž-
ských bezdomovců Arcidiecézní 
charita, a to do karlínského Azy-
lového domu sv. Terezie. 

TEREZA ZAVADILOVÁ

Půlnoční mši svatou ve svatovítské katedrále slavil kardinál
Dominik Duka společně s omezeným počtem účastníků. Areál 
Pražského hradu je kvůli pandemii jinak veřejnosti uzavřen. 
 Snímek Roman Albrecht / Člověk a Víra

Vánoční obědy pro chudé

Kalendář
PRAHA
� Pouť po starobylé poutní 
stezce Via Sancta Mariana
31. 12. v 13.00 od Mariánské-
ho sloupu na Staroměstském 
náměstí k bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie ve Staré Bolesla-
vi. Mši sv. o půlnoci slaví kardi-
nál Dominik Duka. Aktualiza-
ce na www.viasanctamariana.
cz.
� Mše sv. na poděkování Bo-
hu 31. 12. v 16.00, slavnost 

Matky Boží  Panny Marie
1. 1. v 10.00 online na kated-
rala.tv. Aktuální informace na 
katedralasvatehovita.cz. 
� Mše sv. v kostele Pražské-
ho Jezulátka 1. a 3. 1. v 10.00 
a 19.00 (nutná rezervace na 
mail@pragjesu.cz nebo tel. 
725 346 555). Mše sv. v kláš-
teře Fortna 1. a  3. 1. v  9.00 
(nutná rezervace na te l . 
739  658  808), kostel otevře-
ný 1. 1. – 3. 1. v 10.00–17.00, 
tichá meditace online  kaž-
dé úterý 8.00–8.30 (více na
fortna.eu).

� Náš digitální domov – zá-
znam debaty Gemmy Serrano 
a Dity Malečkové 7. 1., Fra-
telli tutti – přenos debaty Lu-
káše Noska, P. Josefa Prokeše 
a Petra Štici 13. 1. Obě v 19.30 
na Youtube kanále „Domini-
kánská 8“.
� Pouť do Filipova 12. 1., mše 
sv. v  17.00. Odjezd od kos-
tela Neposkvrněného početí 
Panny Marie (Ke Strašnické 
10) ve  12.30. Registrace na
charita@farnoststrasnice.cz 
nebo tel. 605 481 365 (více na
farnoststrasnice.cz).

STARÁ BOLESLAV
� Bazilika otevřena denně 
v 10.00–16.00. Aktuální roz-
pis mší sv. na facebook.com/
PoutniMistoStaraBoleslav. 
Online přenosy na starabole-
slav.com/online-prenosy.

SVATÁ HORA
� Bazilika otevřena den-
ně v  6.30–16.00 (svatohor-
ský betlém do 18.00), mše sv. 
v 7.00, 9.00 a 17.00, online pře-
nosy na www.svata-hora.cz.

Kontakt: zavadilova@katyd.cz

Na 130 lidí bez domova nebo chudých 
a osamělých pohostila Komunita 
Sant‘Egidio o Božím hodu vánočním 
v pražském františkánském klášteře. 



Televize / Rozhlas KT
3. — 9. ledna 2021 TIPY A PROGRAMY

NEDĚLE 3. 1. 
12.50 Sváteční slovo husit-
ského faráře Miroslava Ku-
bíčka. Víra – naděje – láska
12.55 Křesťanský magazín
13.25 S Attenboroughem 
na Mravenčí hoře. Kdo jsou 
vlastně vládci hor a jaké jsou 
jejich strategie přežívání? 
Br./austr. dok. 
14.55 Tajemství Vatikánu 
(1/5). Bazilika sv. Petra.
Vat. cyklus

NEDĚLE 3. 1. 
8.30 Jak to vidí… 
astronomka Kateřina 
Hoňková. Sváteční setkání 
Zbigniewa Czendlika 
13.04 Pohádka. Timothée 
de Fombelle: Tobiáš Lolness 
(1/5). Tajemství stínky
15.20 O češtině od A do Z
17.04 Meteor. Populárně-
-vědecký magazín 
18.30 Dokuseriál. 
Rok pod rouškou (1/5)
22.00 Četba na pokračová-
ní. Bohumil Hrabal: 
Bambini di Praga 1947 
(7/9). 
Připravil Jiří Vondráček

NEDĚLE 3. 1. 
8.00 Spirituála. 
Duchovní Evropa. 
Svatá Jenovéfa s Voltairem 
pod jednou kupolí
8.30 Spirituála. 
Ke kořenům. Bohatství
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. 
Varhanní Vánoce českých 
mistrů
11.00 Radioseriál. Jiří 
Blažek: Listy důvěrné (1/3) 
12.00 Polední zvony. 
Z věže farního kostela 
sv. Františka z Assisi 
v Děčíně-Podmoklech
12.20 Polední koncert. 
Těš se a užívej radostí, neb 
nedlouhé jsou všechny… 
13.30 Povídka. 
Arthur Schnitzler: Já
18.30 Četba na pokračová-
ní. Jan Němec: 
Dějiny světla (2/15) 

NEDĚLE 3. 1. 
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století

DVĚ KORUNY 
V dokumentárním filmu, který zobrazuje dosud neznámá fakta 
ze života sv. Maxmiliána Kolbeho, budete mít možnost sledovat 
jeho příběh od dětství až po hrdinské rozhodnutí položit život za 
spoluvězně v Osvětimi. Ve filmu uvidíte dokumentární fotografie 
pořízené v Polsku, Japonsku a Itálii a uslyšíte svědectví Kazimier-
ze Piechowského, který se s P. Kolbem setkal během jeho poby-
tu v koncentračním táboře. Slova, která od něj slyšel, jej promě-
nila a duchovně řídila po celý jeho život. Dívejte se v neděli 3. 1. 
ve 20.05.

SEDM DIVŮ V TĚRCHOVÉ
Na pondělní dopoledne pro vás televize Noe připravila doku-
ment věnovaný 440. výročí obce Těrchová, které si obec připo-
mněla v dubnu 2020. Jak je všeobecně známo, obec díky nád-
herné přírodní scenerii, jánošíkovské legendě a jedinečnému 
folkloru – těrchovská muzika je dokonce zapsaná v UNESCO! 
– patří mezi nejznámější i nejnavštěvovanější slovenské lokality. 
Kromě toho se však Těrchová může pochlubit dalšími unikáty 
a divy, které ji proslavily jak doma, tak v Evropě, či dokonce ve 
světě. Sedm takových divů reflektuje stejnojmenný filmový doku-
ment věnovaný zmíněnému jubileu obce, který uvidíte v pondělí 
4. 1. v 8.50. TEREZIE HECZKO

JAK SE VÁM LÍBÍ:
TO NEJLEPŠÍ ZE SVĚTA
Na týden od 4. ledna připravil hudební redaktor Progla-
su Milan Tesař speciální program. V denících Jak se vám lí-
bí se zaměří na ty nejzajímavější zahraniční hosty. V pon-
dělí 4. ledna se můžete těšit na anglického písničkáře Sama 
Lee. V úterý 5. 1. nás čeká bosenský zpěvák Damir Imamo-
vić. Středa 6. ledna přinese rozhovor s bosenskou zpěvačkou 
Amirou Medunjanin. Na čtvrtek 7. 1. je připraven pořad se 
zpěvačkou Azizou Brahim ze Západní Sahary. V pátek 8. led-
na se v deníku Jak se vám líbí představí polsko-jemenská zpě-
vačka Rasm Almashan. Poslouchejte vždy od 19.15. Sobot-
ní vydání bude 9. ledna od 15.15 věnováno americké skupině
Atlas Maior.

Milan Tesař se také nedávno stal šéfem prestižního evropské-
ho žebříčku World Music Charts Europe. V sobotu 9. ledna pro 
vás připravil pořad Slyšte, lidé! zaměřený na to nejlepší, co se 
v roce 2020 objevilo v tomto žebříčku, na němž se podílejí re-
daktoři z přibližně 40 evropských rádií. Začátek je v 19.15. Ví-
ce informací o hudebním programu Proglasu najdete na webu 
hudba.proglas.cz.
 SABINA HAUSEROVÁ

SVĚT MARTINA KASÍKA
V prvním lednovém týdnu se 
setkáte s Jiřím Pavlicou a jeho 
hostem Martinem Kasíkem, 
jedním z nejúspě šnějších na-
šich i světových klavíristů. Ví-
tězství v soutěži Pražského jara 
1998 a Young Concert Artists 
v New Yorku 1999 mu ote-
vřelo cestu do světových kon-
certních síní i na mezinárodní 
festivaly. Jak potkávat svět ve 
čtvrtek 7. 1. ve 20.05.

ETIOPIE: NADĚJE EXISTUJE
NA DRUHÉ STRANĚ
Dokument o situaci v etiop-
ských uprchlických táborech.
V Etiopii se v současnos-
ti nachází více než 720 000 
uprchlíků, kteří sem přicháze-
jí z Jižního Súdánu, Somálska 
a Eritreje. Odděleni od rodin 
dlouhodobě čelí nemožnosti 
se usadit nebo přesídlit, proto 
zde panuje nejistota a frustra-
ce. Uvidíte 4. 1. v 18.40.

VĚČNÉ SLIBY
SESTRY NOEMI
Mši svatou,  při níž bude sest-
ra Noemi z Kongregace milo-
srdných sester III. řádu svaté-
ho Františka v Opavě skládat 
věčné sliby, bude televize Noe 
živě přenášet z kostela svatého 
Vojtěcha v Opavě.

Bohoslužbu můžete sledo-
vat v neděli 3. 1. v 15.00, v den 
svátku Nejsvětějšího jména
Ježíš. 

ZJEVENÍ PÁNĚ
Tříkrálová znamení aneb Lido-
vé obyčeje o svátku Zjevení Pá-
ně je název Folklorního okén-
ka, které na středu 6. 1. 16.55 
připravuje Zdeněk Vejvoda. 
Mši svatou Proglas odvysílá 
od 18.00. O významu slavnos-
ti Zjevení Páně bude ve středu 
6. 1. od 22.00 hovořit v pořa-
du ostravského studia duchov-
ní správce farnosti Kozmice 
u Hlučína P. Petr Šustáček.

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Od 4. ledna se můžete těšit na 
cestovní deník Filipa Breindla: 
Za misionáři Amazonie. Ten-
tokrát se vydáte na návštěvu 
Guyany a Surinamu. Zjistíte 
více o dvou neznámých jiho-
amerických státech, o tamní 
přírodě, lidech a samozřejmě 
církvi, která české cestovatele 
pozvala ke slavení Velikonoc. 
Poslouchejte každý všední den 
v 11.05 a ve 21.30.

KŘESŤAN A SVĚT
V prosinci 2020 uběhlo 16 let 
od úmrtí teologa a filozofa 
Mons. Karla Vrány. V mládí 
ministroval P. Josefu Toufaro-
vi. Působil jako rektor papež-
ské koleje Nepomucenum v Ří-
mě, dosáhl titulu preláta Jeho 
Svatosti a byl nositelem Řádu 
T. G. Masaryka IV. třídy. Novi-
nář, překladatel a básník Tomáš 
Koloc 3. 1. od 20.15 mj. prozra-
dí, jaký měl vliv na něj osobně.

Hudební redaktor Milan Tesař, šéf prestižního žebříčku 
World Music Charts Europe.

Dokumentární film, který zobrazuje dosud neznámá fakta ze 
života sv. Maxmiliána Kolbeho, uvidíte v neděli 3. 1. ve 20.05.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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10.30 Dar Boha otce církvi 15.00 Mše sv. s věčnými sliby 20.10 Božena (1/4)

8.15 Boh k tebe hovorí 8.20 Klbko – Svätá 
omša (11) (P) 8.35 Tvorivo (P) 9.05 LUXá-
reň 9.35 Nová kvalita života (Liturgický rok 
B) 9.40 Boh k tebe h ovorí 10.00 Svätá litur-
gia z Košíc (P) 11.40 Katechéza (P) 12.00 
Anjel Pána 12.40 Ruženec / Radostný ruže-
nec 13.10 Melódie Vianoc 14.40 Týždeň s... 
(farnosť Divina) 15.00 Hodina milosrden-
stva 15.30 Ruženec z Lúrd 16.00 Staromód-
ny 18.00 Fara v meste Ora et labora (P) (3) 
18.30 Svätá omša (P) 19.30 Tvorivo 
20.00 Modlitba za odvrátenie epidémie (P) 
20.45 Tradičné Vianoce Pastierov 
22.15 Pavol VI., nepochopený pápež

12.25 Alpské lyžování: SP Chorvatsko. Přímý 
přenos 1. kola slalomu žen ze Záhřebu 13.30 
Skoky na lyžích: Turné čtyř můstků Rakous-
ko. Přímý přenos hlavního závodu z Inns-
brucku 15.15 Cyklokros: SP Nizozemsko. 
Přímý přenos závodu mužů z Hulstu 16.10 
Alpské lyžování: SP Chorvatsko. Přímý pře-
nos 2. kola slalomu žen ze Záhřebu 17.15 
Hokej: Tipsport extraliga 20.50 Cyklokros: 
SP Nizozemsko. Záznam závodu žen z Hul-
stu 22.10 Sportovní zprávy 22.30 Turné čtyř 
můstků Rakousko 0.15 Branky, body, vteřiny 
 0.30 Alpské lyžování: SP Chorvatsko 
 1.30 Hokej: Tipsport extraliga

6.00 Prostě zvířata (5) 7.10 Neobjasněná 
akta Egypta (8) 8.15 Utajené příběhy čes-
kých dějin (7, 8) 9.10 UFO: Ztracené důka-
zy II (1) 10.20 Neuvěřitelné příběhy (15, 16) 
11.25 Predátoři oceánů (1) 12.25 Lovec ry-
bích obrů II (6) 13.25 Nacisté na drogách 
14.45 Letadlové lodě v boji (4) 15.55 Krkav-
ci: Okřídlení výtržníci 16.55 Africké šelmy II 
(6) 17.55 Na střechách měst I (2) 19.00 An-
thony Bourdain: Neznámé končiny VIII (3). 
Japonsko 20.00 Skrytá tvář superhrdinů (4). 
Fr. dok. 21.05 Ocelová srdce V (4). Něm. 
dok. 22.05 Jak fungují stroje (5) 23.05 Obří 
lodě (5) 0.05 Výpravy do vesmíru (1) 7.05 

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.30  Pohádka pro pamětníky... Vojtěch 

Štursa – 80 let. Zlatá panna. Poh.
 7.35  Pro pamětníky... 

Florenc 13,30. Kom.
 9.05  Václav Vydra – 65 let. 

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

zahraničních zajímavostí
 11.00  Tomáš Töpfer – 70 let. 

Život na zámku. 
Královské bydlení. Čes. seriál

 11.55  Večer plný překvapení. Pořad 
z oblíbeného zábavného cyklu 
Možná přijde i kouzelník 

 13.00  Zprávy
 13.05  Jak chutná láska. Poh.
 14.15  Sňatky z rozumu (1/5). 

Osudy podnikatelských 
rodin Nedobylů a Bornů 

 15.45  Hříšný tanec. Am. film 
 17.25  Čarovný kamínek. 

Výpravná česko-slovenská poh. 
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování Sportky a Šance
 20.10  Božena (1/4). 

Premiéra čtyřdílného dramatu 
o první české spisovatelce

 21.35  Snowboarďáci. Vojtěch Kotek 
a Jiří Mádl v kultovní kom. 

 23.14  Výsledky losování Šťastných 10
 23.15  Čas smyslnosti. Am. hist. film
 1.10  Bolkoviny
 2.05  Banánové rybičky. 

Na téma „jak přežít vděčnost“
 2.35  Žiješ jenom 2x. Folkař Zdeněk
 3.00  Sváteční slovo husitského 

faráře Miroslava Kubíčka
 3.05  Buďte pozdraven, pane Jouda!
 3.55  Zahrada je hra. Jeřáb a arónie 
 4.25  Pod pokličkou
 4.50  Dámský dietní dýchánek

 6.00  Raníček. O krtkovi
 6.05  Zvonečkovi
 6.30  Prasátko Peppa VII
 6.40  Kvarteto rohů – 

Výlet k moři. Anim. speciál
 7.10  Zou
 7.20  Ovečka Shaun. Br. anim. 
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Československý filmový 

týdeník 1971 (1338/2379)
 9.15  Hledání ztraceného času: 

O tom zimním sportování
 9.35  Habsburkové: Pád orlů. Cyklus ČT
 10.05  Průzkumníci. Expediční dokument 
 10.55  Hledání nové Země. Expedice 

záchrany lidstva. Dok. BBC
 12.25  Království divočiny: Husy velké. 

Ptáci a člověk v oblacích. Jap. dok. 
 12.50  Sváteční slovo husitského 

faráře Miroslava Kubíčka. 
Víra – naděje – láska

 12.55  Křesťanský magazín
 13.25  S Attenboroughem na Mravenčí 

hoře. Br./austr. dok. 
 14.20  Kočka není pes. Agresivní 

Modřej a teritoriální Frankie
 14.55  Tajemství Vatikánu: Bazilika

sv. Petra (1/5). Vatikánský cyklus
 15.45  Amundsen. Nor. koprod. snímek 

o největším polárníkovi historie 
 17.50  S kuchařem kolem světa: 

Komorské ostrovy. Okouzlující 
gurmán Fred Chesneau. Fr. cyklus

 18.45  Večerníček. 
Kubula a Kuba Kubikula

 18.55  Zlatý svět ve Zlatých Horách
 19.20  Zajímavosti z regionů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Vládce Paříže. Fr. drama 
 22.00  Volný pád. Am. film 
 23.55  Dokumentární klub. Benátky: 

Technologická výzva. Fr. dok.
 0.50  Ve jménu vlasti VIII (12/12). 

Váleční zajatci. Am.
 1.55  Industriál na hraně
 2.20  V zajetí železné opony

6.30 Ninjago IX (8) 6.55 M*A*S*H (155, 
156) 7.50 Svět ve válce (18). Okupace. Br. 
dok. 9.05 Prima SVĚT 9.30 Silvestrovská 
Partička 2020 11.00 PARTIE Terezie Tomán-
kové 11.55 Receptář prima nápadů 12.50 
Libovky Pepy Libického 13.15 Vychytáv-
ky Ládi Hrušky 13.55 Libovky Pepy Libic-
kého 14.20 Nekonečný příběh. Něm./am. 
fantasy 16.20 Najednou jsme rodina. Am. 
kom. 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 
19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOWTI-
ME 20.15 Úsměvy smutných mužů. Čes. film 
22.25 Pravidla podsvětí. Am. akč. 
 0.25 Brubaker. Am. film

10.00 Příběh se starou lenoškou 11.05 Pís-
ně ze staré Prahy podruhé aneb pivo došlo 
11.40 Ples ČST 12.00 Domácí štěstí. Tento-
krát ze světa kožichů a kožešin 12.25 Raj-
ské zahrady II. 12.45 Moravěnka 13.30 Přijď 
a nechoď sám 14.25 Televizní písničky a son-
gy Jaromíra Klempíře 15.00 Vrabci z devá-
tého poschodí 15.45 Trocha šafránu z tele-
vizního archivu 17.10 Věšák 17.50 Tchyně. 
TV hra 18.55 Události za okamžik a počasí 
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny 
20.05 Ostrov plný písniček 20.50 Tak nevá-
hej a toč speciál. Eduard Hrubeš uvádí gej-
zír humoru a poťouchlostí domácího videa 

14.55 Hádej, jak moc tě mám rád – Až na 
samý měsíc a zpět 15.25 Vynálezce Alva 
15.35 Věda je zábava III 16.00 Dobrodruž-
ství Kocoura v botách II 17.05 Ovečka Shaun 
17.15 Čtvrtý král. Fr. anim. 17.45 Kriminál-
ka 5.C (1/13). Případ modrého pírka 18.10 
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerní-
ček 18.50 Nová dobrodružství medvídka 
Pú (32/50) 19.15 Phineas a Ferb II (36/39) 
19.40 Kiwi a Strit 19.50 Bob a Bobek na ces-
tách 20.00 Události v kultuře 20.15 Ham-
let 22.25 Amy Winehouse: I Told You I Was 
Trouble. Live In London 23.35 Claudia Car-
dinalová. Fr. dok. 0.25 ABBA: Koncert 

4.45 Scooby-Doo: Shaggyho souboj. Am. 
anim. 6.00 Scooby-Doo: Prokletí Speed Dé-
mona 7.20 Malí lidé. Br. kom. 
 9.00 Raubíř Ralf. Am. anim. 
10.45 Teleshopping 
11.15 Blbý a blbější. Am. kom. 
13.10 Šťastný Nový rok. Am. film 
15.20 Vzhůru do oblak. Am. anim. 
17.00 U nás na farmě. Am. anim. 
18.15 Auta 3. Am. anim. 
20.00 Velký Gatsby. Austr./am. film 
22.30 Ďábel. Am. horor 
23.50 Zelená zóna. Vál. drama 
 1.45 Vincentův svět. Am. film 

6.00 Oggy a Škodíci VII. Fr./kan. anim. 6.15 
Tlapková patrola (25, 26) 7.10 Looney Tu-
nes: Úžasná Show (5, 6). Am. anim. 7.55 Ka-
čeří příběhy (61, 62). Am. anim. 8.45 Paní 
Zima. Něm. film 9.50 Živá panenka. Am. film 
11.30 Inkoustové srdce. Něm./br./am. film 
13.20 Zrození šampióna. Am. film 15.35 Po-
licajt ze školky. Am. kom. 17.40 Agent v suk-
ni. Am./něm. kom. 19.30 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Román pro 
ženy. Čes. kom. 22.05 Smrtonosná zbraň 3. 
Am. akč. 0.15 Agent v sukni. Am./něm. kom. 
 1.50 Červená Karkulka. Am./kan. film 
 3.50 Paní Zima

 6.05  U NÁS aneb od cimbálu 
o lidové kultuře (17. díl): 
Vánoce se Soláňem

 7.00  Poklady pod sněhem. Půvabný film 
o přátelství a síle odpuštění podle 
knižní předlohy Patricie St. John

 9.05  Pěšky bez hranic
 10.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 11.05  Vezmi a čti: Prosinec 2020
 11.25  Poutníci času (3. díl): 

s Jaroslavem Šímou [P]. 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 
 12.45  Pouť (The Way, 2010)
 15.00  Mše svatá s věčnými sliby

sestry Noemi: kostel 
sv. Vojtěcha v Opavě [L] 

 16.35  Jako hořčičné zrnko (3. díl)
 17.25  Muzikanti, hrajte: Vánoční 

koncert DH Májovanka [P] 
 18.30  Sedmihlásky: 

Na záhumňú; Sedí vrabček
 18.35  Cirkus Noeland (35. díl): 

Roberto, Kekulín a svatý František
 19.00  Svatá Kateřina Sienská. 

Film pro děti
 19.25  Ovečky: 2. neděle po 

Narození Páně
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Dvě koruny: 

Svatý, jakého svět neznal [P]
 21.45  Řád. Hist. film. drama 

v hl. rolích s Markem Vašutem 
a Sašou Rašilovem

 23.25  Má vlast: 
Vánoční koncert z kostela 
sv. Šimona a Judy v Praze

 0.50  Vánoční posezení ve skanzenu
 1.20  Polední modlitba 

Sv. otce Františka
 1.35  Noční repríza dopoledních 

pořadů

 0.05   Kolem se toč! 1.05 Komorní hud-
ba 2.00 Zrcadlo týdne 2.15 Komen-
tář týdne (R) 3.00 Z archivu hudeb-
ních pořadů 5.00 Varhanní hudba 
5.30 Písně 5.57 Myšlenka na den
(R 11.57, 17.55) 6.05 Čteme z křesť. 
periodik 6.30 Evangelium: Jan
1,19-25 6.35 Ranní chvály 6.50 Du-
chovní slovo 7.00 Radio Vatikán (R)

 7.30 Komentář týdne
 7.45 TWR: Studna slova
 8.00  Duchovní hudba: F. Liszt: 

Christus – Vánoční oratorium
 9.00  Mše svatá (z kostela 

sv. Bartoloměje v Pardubicích)
 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Dar Boha otce církvi 3/6
 11.00  Proglaso (biblický kvíz)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie:

F. Liszt: Preludia, 
F. Mendelssohn-Bartholdy: 
Koncert pro housle a orchestr, 
N. Rimskij-Korsakov: Symfonie

 13.30  Knihovnička: Madeleine 
Albrightová: Peklo a jiné destinace

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka: Jak se straka 

Pika chystala na zahradní slavnost
 14.30  Blahopřání
 16.00  Písničky z archivu
 16.30  A capella na kanapi
 16.55  Dotýkání světla: Setkání 

s rodiči svaté dcery 1/2 (R)
 18.00  Modlitba za rodiny
 19.00  Kubula a Kuba Kubikula 9/20
 19.15  Kolem se toč
 20.15  Křesťan a svět: Mons. Karel Vrána 

– nejen ministrant P. Toufara
 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Koncert vážné a duchovní 

hudby: J. J. Ryba: Česká mše 
vánoční, A. V. Michna z Otradovic 
a díla J. E. Kypty a P. Fialy

 23.50 Duchovní slovo

12.50 Sváteční slovo



PO
N

D
ĚL

Í 
4.

 1
. 

11.05 Za misionáři Amazonie 8.50 Sedm divů v Těrchové 20.10 Teorie tygra 20.00 Jako letní sníh

12.30 Na hromádce s ex (8), II (1). Am. 
13.10 Ordinace v růžové zahradě 2 (854). 
Matka tygřice 14.20 Castle na zabití IV (18) 
15.10 Mentalista IV (7). Rudé probleskující 
světlo 16.00 Mentalista IV (8). Růžové ša-
ty 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpoled-
ní Televizní noviny, Sportovní noviny 17.35 
Co na to Češi 18.30 Ulice (3961) 19.30 Te-
levizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 
20.20 Specialisté (6). Poslední blues. Čes. 
krimi 21.10 Specialisté (7). Burzovní horeč-
ka 22.05 Whiskey Cavalier (11). Univerzitní 
utajení 22.55 Mentalista IV (7, 8) 0.35 Castle 
na zabití IV (18) 1.15 Whiskey Cavalier (11)

5.10 Tom a Jerry: Kouzelný prsten. Am. 
anim. 6.05 Šťastný Nový rok. Am. film 8.05 
Zimní love story. Am. film 9.30 Vzhůru do 
oblak. Am. anim. 11.15 Teleshopping 
11.45 Auta 3. Am. anim. 
13.30 Teleshopping
14.00  V srdci moře.

Austr./kan./am./br./šp. film 
16.10 Velký Gatsby. Austr./am. film 
18.30 Johnny English. Br. film 
20.00 Jmenuji se Sam. Am. film 
22.30 Nebezpečné myšlenky. Am. drama 
 0.20 Červená Karkulka. Am./kan. film 
 2.05 Ďábel. Am. horor 

16.45 Dětská dopravní policie 16.55 Med-
vídkova poradna 17.10 Moje zahrádka 
17.15 Michal chrání přírodu 17.20 Kouzelná 
školka 17.50 Dobrodružství Kocoura v bo-
tách III 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.55 Nová dobrodružství 
medvídka Pú (33/50) 19.15 Phineas a Ferb II 
(37/39) 19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouš-
ka. Pohádky Boženy Němcové 20.00 Udá-
losti v kultuře 20.15 Z první řady... Novo-
roční koncert Vídeňských filharmoniků 2021 
22.45 Malíři zvuku: tři generace, tři přístupy. 
Dok. 23.15 Slovenská vlna. Majster kat 
 1.00 Elvis: 68 Comeback Special 

12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď poča-
sí, sportovní zprávy 12.30 Rajské zahrady II. 
Pohádková Dobříš 12.50 Brňáci. Hraje mo-
ravská dechová kapela 13.30 Šance. Legen-
dární zábavný pořad 14.40 Divadélko v gala. 
Velký zábavný pořad 15.55 Kabaret U dob-
ré pohody. Pestrý kaleidoskop písniček, scé-
nek, parodií a veselých výstupů 17.10 Pís-
ničky kolem nás 17.20 Přejděte na druhou 
stranu (1/5). Střecha 18.10 Věšák 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Události 
19.56 Branky, body, vteřiny 
20.05 Jistě, pane ministře 
21.05 Snář aneb Večer splněných přání 

8.00 Panorama 8.30 Dakarské ozvěny 8.55 
Dakar 2021 9.30 Alpské lyžování: FIS Maga-
zín SP 9.55 Alpské lyžování: SP Chorvatsko 
10.55 Cyklokros: SP Nizozemsko 12.05 Pa-
norama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 Turné 
čtyř můstků Rakousko 15.15 Snowboar-
ding: FIS Magazín SP 15.45 Dakarské ozvě-
ny 16.15 Hokej den poté 17.00 Volejbal: 
UNIQA Extraliga 19.30 Florbal: Livesport 
Superliga 22.00 Dakarské ozvěny 22.25 Da-
kar 2021 23.00 Hokej den poté 23.45 Bran-
ky, body, vteřiny 0.00 Hokej: MS U20 2021 
Kanada 2.50 Volejbal: UNIQA Extraliga 5.10 
Archiv D: Na bruslích do pohádky 

10.25 Pavol VI., nepochopený pápež 11.25 
Trojkráľový sprievod (P) 12.00 Anjel Pá-
na 12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / 
Bolestný ruženec 13.10 Z javora (Vianoč-
ný špeciál) 13.50 Fundamenty (Gaudium et 
spes – Ľudské spoločenstvo) 15.00 Hodina 
milosrdenstva 15.30 Ruženec z Lúrd 16.00 
Vaticano (P) 16.30 Tradičné Vianoce Pas-
tierov 18.00 Fara v meste (4). Brána milosr-
denstva (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ru-
ženec / Ruženec svetla 20.00 Krátke správy 
(P) 20.15 A teraz čo? (P) 20.30 V Samárii 
pri studni (P) 22.00 Pani Marta 22.30 Mo-
ja misia – magazín 23.00 Hudobné pódium

Cesta jako žádná ze sta 8.30 Průlomové ob-
jevy II (6) 9.30 Nadměrný náklad (2) 10.30 
Jedinečný Napoleon 12.10 Tatra kolem svě-
ta 2 (3) 13.10 Aljaška: Rok v divočině (1) 
14.05 Akta Tesla (1) 15.05 Neuvěřitelné pří-
běhy (37, 38) 16.00 Mistři hlubin 17.05 Svět 
pod hladinou (9, 10) 18.10 Psí trenéři (5, 6) 
19.05 Poslední ráje (6). Něm. dok. 20.00 
Cesty snů (3). Dálnice skrz Pamír. Něm. 
dok. 20.55 Anthony Bourdain: Neznámé 
končiny IX (6). Trinidad 21.45 Neobjasně-
né případy NASA (7) 22.40 Odpočítávání 
k Apollu (3, 4) 23.35 Utajené příběhy čes-
kých dějin III (3) 0.05 Znamení zla: Runy SS

 6.05  Noční univerzita: P. Josef Hurt 
– Biskup Štěpán Trochta

 7.05  Indie: Jeden
 7.35  Outdoor Films 

s Marcelou Krplovou (76. díl): 
Uganda, Rwanda

 8.50  Sedm divů v Těrchové [P]
 9.30  V pohorách po horách (40. díl)
 9.40  Moudrost mnichů: Recept na muže
 10.00  Řád
 11.40  Sedmihlásky
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple na Salaši [L]
 12.50  Příběhy odvahy a víry: 

Svatý Serafim (7. díl)
 13.20  Výpravy do divočiny: 

Afrika Dr. Emila Holuba
 14.25  Můj chrám: Prof. Royt, 

prorektor Univerzity Karlovy, 
v katedrále sv. Víta

 14.45  Betlém ve 21. století: Když se 
tradice snoubí s technologiemi

 14.55  Noční univerzita: CSA Třešť 2014
 16.00  V souvislostech
 16.25  Dvě koruny: 

Svatý, jakého svět neznal
 18.05  Vezmi a čti: Prosinec 2020
 18.20  O Mlsálkovi (4. díl): Jak Kunďaba 

s Puclíkem přejeli Mlsálkovi ocásek
 18.40  Etiopie: Naděje existuje 

na druhé straně [P] 
 19.10  Alibaba na Mohelnickém 

dostavníku
 19.35  Moudrost mnichů: Recept na muže
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Biblická studna [L]. 

Zamyšlení nad biblickými texty 
s Petrem Vaďurou a jeho hostem

 21.10  ARTBITR – Kulturní 
magazín (102. díl) [P]

 21.20  Vánoční ozvěny
 22.30  Kulatý stůl: 

Workoholismus na vzestupu?
 0.10  Stíny na kolébce – Afrika
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

12.45 Walker, Texas Ranger IV (25). Zá-
zrak v Middle Creeku 13.40 Jake a tlusťoch 
V (12). Jen ty, jen já 14.35 Policie Hamburk 
VII (16). Helen 15.30 Námořní vyšetřova-
cí služba IX (24) 16.25 Policie v akci. Čtyři 
případy, čtyři lidské osudy 17.25 Krimi zprá-
vy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Poča-
sí 19.55 SHOWTIME 20.15 Rosamunde Pil-
cher: Program na lásku 22.10 Hudson a Rex 
II (10). Obětní beránek 23.00 Policie v akci 
23.55 Námořní vyšetřovací služba IX (24) 
0.50 Walker, Texas Ranger IV (25) 1.45 Jake 
a tlusťoch V (12) 2.40 Prostřeno!

 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: Jan 1,35-42 6.05 
Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo 
6.45 Ranní zíváček 7.00 Radio Vati-
kán (R) 7.15 Pozvánky 7.45 Třikrát 
z Proglasu 8.05 Ranní magazín

 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.15  TWR: Stopy
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Zprávy Proglasu
 11.05  F. Breindl: 

Za misionáři Amazonie 1/14
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

M. Bruch: Cansone, 
Adagio, P. I. Čajkovskij:
„Zimní sny“

 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  Kubula a Kuba Kubikula 10/20
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Sam Lee
 20.00  Modlitba živého 

radostného růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  F. Breindl: 

Za misionáři Amazonie 1/14
 22.00  Studio Č. Budějovice: 

Jak hořet, ale neshořet
 22.30  Noční linka s Martinem Holíkem: 

Co nám uplynulý rok dal a co vzal
 23.50 Duchovní slovo

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  S Attenboroughem na Mravenčí 

hoře. Br./austr. dok. 
 9.55  Čaj, káva, čokoláda. Fr. dok. 
 10.45  S kuchařem kolem světa: 

Belgie. Fr. cyklus
 11.45  Nosorožec dvourohý
 11.55  Zlatý oříšek 2020
 12.50  Československý filmový 

týdeník 1971 (1338/2379)
 13.05  Zlatý svět ve Zlatých Horách
 13.35  S kuchařem kolem světa: 

Kolumbie. Fr. cyklus
 14.30  Christian Dior – elegance 

ztraceného ráje. Fr. dok. 
 15.25  Dobrodružství vědy a techniky. 

Imunoterapie – paprsek naděje pro 
pacienty s rakovinou. Něm. dok. 

 15.55  Tajemství královského 
cestování (2/2). Br. dok. 

 16.45  Záhada Hitlerovy smrti. Fr. dok. 
 17.45  Divnopis. Oskořínek
 17.50  Úžasná prasata. Br./něm. dok. 
 18.45  Večerníček. 

Kubula a Kuba Kubikula
 18.55  Putování časem paní Marie Malé
 19.20  Mizející místa domova: Prales 

u Poděbrad. S Václavem Cílkem 
za původní říční krajinou Polabí

 19.40  Postřehy odjinud. 
Finsko očima Petra Voldána. 
Traktor rovná se Zetor

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Jako letní sníh –

Život J. A. Komenského
 21.45  Velikáni filmu: Tom Hardy. 

Země bez zákona. Am. krimi drama 
 23.40  Útěk v řetězech. Am. film
 1.15  Vhodné oblečení 

podmínkou. Fr. dok. 
 2.05  Průzkumníci. Dok. 
 2.55  Historie.cs
 3.45  Na moll
 4.30  Případ pro ombudsmana

 5.59  Studio 6. 
Ranní infoservis ČT

 9.00  Otec Brown VIII. 
Nebeský chór. Br. det.

 9.45  Střevíčky. 
Povídka z oblíbeného 
cyklu Bakaláři 1983

 10.00  Dalskabáty, hříšná ves aneb 
Zapomenutý čert. 
Poh. kom. 

 12.00  Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Sama doma
 14.00  Po stopách hvězd.

Obrazový životopis slavných 
– tentokrát Jiřiny Jiráskové 

 14.30  Útěk ze seriálu. 
Kom. 

 15.55  To je vražda, napsala X. 
Odkaz domu Borbeyů 

 16.45  Cestománie. Tchaj-wan: 
Probuzený ostrov

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

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování SAZKAmobil šance
 20.10  Teorie tygra. Kom.
 21.54  Výsledky losování Šťastných 10 

a Extra renty
 21.55  Samotáři. Kom.
 0.05  Tucker & Dale vs. Zlo. 

Kan./am. parodie
 1.35  AZ-kvíz
 2.00  Dobré ráno
 4.30  Kalendárium
 4.45  Sváteční slovo husitského 

faráře Miroslava Kubíčka
 4.55  Podzámecká zahrada v Kroměříži
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech
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16.00 Lednový magazín 16.00 Neboť jsem hladověl ... 21.05 Dobrá čtvrť. Zpátky domů 10.25 Vzkaz Jiřího Suchého

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

Odkaz domu Borbeyů 
 9.55  Radostný život posmrtný. 

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

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Sama doma
 14.00  Václav Vydra – 65 let. 

Řezník. Povídka z oblíbeného 
cyklu Bakaláři 1999

 14.25  Sňatky z rozumu (1/5)
 15.55  To je vražda, napsala X. 

Vraždící fantom 
 16.45  Cestománie. Chile: 

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

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.10  Miroslav Donutil – 70 let. 

Doktor Martin (1/16). Pražák
 21.05  Dobrá čtvrť. 

Zpátky domů. Čes. seriál 
 21.59  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 22.00  Revival. Kom. 
 23.50  Jiří Sovák – 100 let. Bohouš. 

Mikrokomedie
 0.20  AZ-kvíz
 0.45  Banánové rybičky. 

Na téma „jak si užít slzy“ 
 1.20  Zajímavosti z regionů
 1.45  Pod pokličkou. Aloe nám 

svědčí, dokonce i léčí 
 2.10  Dobré ráno
 4.40  Kočka není pes. Agresivní 

Modřej a teritoriální Frankie
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  S kuchařem kolem světa: 

Komorské ostrovy. Fr. cyklus
 9.55  Habsburkové: Pád orlů
 10.25  Vzkaz Jiřího Suchého
 10.40  Versailles za kulisami. Fr. dok. 
 11.40  Benátky: 

Technologická výzva. Fr. dok. 
 12.40  S kuchařem kolem světa: 

Tchaj-wan. Fr. cyklus
 13.35  Ukradené srdce
 14.05  Křídla války: Bombardéry. Br. dok. 
 14.50  Úžasná prasata. Br./něm. dok. 
 15.40  Letadla, která změnila svět: 

SR-71 Blackbird. Br. dok. 
 16.30  Království divočiny: 

Husy velké. Jap. dok.
 16.55  Ještěří zákony. Am. dok. 
 17.50  Nádherná Amerika: Jako stvořená 

pro Hollywood. Am. dok. 
 18.45  Večerníček. Sněžný muž Hugo
 18.55  Běžkotoulky. Horní Bečva
 19.10  Tesání vlastního osudu. Životní 

cesta sochaře Albína Poláška
 19.40  Postřehy odjinud. 

Finsko očima Petra Voldána. 
České stopy v Helsinkách

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Americká válka: Kodex 

japonského válečníka. Br. dok. 
 20.55  Karolína.

Časosběr. dok. „Sestřičky“
 22.05  Projekt nacismu: 

Předurčeni k moci. Něm. dok. 
 23.00  Grantchester (1/6). Br. det. 
 23.50  Doktorka Fosterová (1/5). Br. seriál 
 0.45  Jestli se rozzlobíme, budeme zlí
 2.20  Národ sobě 2.0. Dok. 
 3.15  Před půlnocí. Svaté poslání? 
 3.40  Historie.cs
 4.35  Na moll
 5.00  Hypermarket, jeho pán a otrok
 5.25  Tanečníci Martina a Tomáš 

Markovi. Dok. 

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.30 Na hromádce s ex II 
(2, 3) 13.10 Ordinace v růžové zahradě 2 
(855). Tohle je tvůj konec 14.20 Castle na 
zabití IV (19) 15.10 Mentalista IV (9). Rudé 
tričko 16.00 Mentalista IV (10). Fuga v ru-
dém 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpole-
dní Televizní noviny, Sportovní noviny 17.35 
Co na to Češi 18.30 Ulice (3962) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Mejdan v Las Vegas. Am. kom. 22.05 Whis-
key Cavalier (12). Jedna jako druhá 22.55 
Mentalista IV (9, 10) 0.35 Castle na zabití IV 
(19) 1.15 Whiskey Cavalier (12) 

4.25 Malí lidé. Br. kom. 5.50 Zimní love sto-
ry. Am. film 7.20 Mentalista IV (7, 8) 
 9.00 Živá panenka. Am. film 
10.35 Teleshopping 
11.10 Velký Gatsby. Austr./am. film 
13.35 Teleshopping 
14.05 Yes Man. Am. kom. 
15.50 Jmenuji se Sam. Am. film 
18.10 Život nebo něco takového. Am. film 
20.00  Legenda o opilém Mistrovi.

Hong. akč. film 
22.00 Blade: Trinity. Am. akč. 
23.55 Jason Bourne. Am./čín. akč. 
 2.05 Nebezpečné myšlenky. Am. drama 

15.40 Zachraňme Zemi 15.55 Alenka v říši 
GIFů 16.10 Planeta YÓ 16.45 Ty Brďo! Re-
klama 17.10 Hýbánky 17.20 Kouzelná škol-
ka 17.50 Dobrodružství Kocoura v botách 
III 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 
Večerníček 18.55 Nová dobrodružství med-
vídka Pú (34/50) 19.15 Phineas a Ferb II 
(38/39) 19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouš-
ka 20.00 Události v kultuře 20.15 ArtZóna 
21.05 Tohle jsme my IV (16/18). New York, 
New York, New York 21.50 Kino Art. Před 
ranními červánky. Něm. film 23.35 Queen: 
Magic Tour v Budapešti 0.35 Amy Winehou-
se: I Told You I Was Trouble

10.05 Tybys. Lajdárna 11.30 Za vesnickými 
muzikanty 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Před-
pověď počasí, sportovní zprávy 12.30 Rajské 
zahrady II. Zapomenutý Bečov 12.50 Sta-
robrněnka. Hudebně zábavný pořad 13.30 
Snář aneb Večer splněných přání 14.15 Šan-
ce. Silvestrovské vydání hudebně zábavného 
pořadu 15.25 Gondolán session 16.20 Pře-
jděte na druhou stranu (2/5). Trhlina 17.10 
Věšák 17.50 Jistě, pane ministře 18.55 Udá-
losti za okamžik a počasí 19.00 Události 
19.56 Branky, body, vteřiny 
20.05 Jistě, pane ministře 
21.05 Snář aneb Večer splněných přání 

6.00 Florbal: Livesport Superliga 8.25 Pano-
rama 9.00 BBV po 25 letech 9.05 Dakarské 
ozvěny 9.30 Dakar 2021 10.05 Hokej: MS 
U20 2021 Kanada 12.05 Panorama 12.25 
Sportovní zprávy 12.55 Tour de Ski 2021 
Itálie 14.10 Dakarské ozvěny 14.40 Tour de 
Ski 2021 Itálie 16.05 Na skialpech přes ho-
ry 16.25 Turné čtyř můstků Rakousko 18.00 
Hokej: HC Škoda Plzeň – HC Oceláři Třinec 
21.45 Dakarské ozvěny 22.10 Dakar 2021 
22.45 Tour de Ski 2021 Itálie 0.00 Tour de 
Ski 2021 Itálie 1.20 Branky, body, vteřiny 
1.30 HC Škoda Plzeň – HC Oceláři Třinec 
3.30 Hokej: MS U20 2021 Kanada 

12.40 Ruženec / Ruženec svetla 13.15 
Quo vadis 13.50 Katechéza 14.10 Medzi 
nebom a zemou 15.00 Hodina milosrden-
stva 15.15 Boh k tebe hovorí 15.30 Ruže-
nec z Lúrd 16.05 Správy zo Svätej zeme (P) 
16.30 V škole Ducha (Ján Buc: Chceme viac 
od Boha?) (P) 17.00 Doma je doma 18.00 
Fara v meste (5). Deň zatvorených dverí (P) 
18.30 Svätá omša (P) 19.30 Krátke správy 
(P) 19.45 Týždeň s... 20.00 Modlitba za od-
vrátenie epidémie zo Šaštína (P) 20.45 vKon-
texte (P) 21.15 Peter medzi nami (P) 21.30 
Benedikt XVI. – z úcty k pravde (P) 22.35 Va-
ticano 23.05 Akatist 23.45 Z prameňa

9.05 Tajemství vesmíru II (10) 10.00 Silicon 
Valley: Skrytý příběh (3) 10.55 Řád a chaos 
(1) 12.05 Majestátní vlaky III (5) 13.05 Nor-
ské domy snů III (3) 14.00 Tajemství světo-
vých muzeí III (1) 14.55 Hitlerův kruh zla (5) 
15.55 David Attenborough: Zvířecí dynas-
tie (1) 17.00 Yorkshire: Rok v divočině (1) 
17.55 Divoké příběhy (1) 18.55 Nezkrotná 
Indočína (1). Br. dok. 20.00 Nefertiti: Osa-
mělá královna (1). Isl. dok. 21.05 Postavili 
bychom to dnes? (3). Am. dok. 22.05 Veteri-
nář z Yorkshiru VIII (10) 23.00 Poslední ráje 
(17) 23.55 Stavba černobylského sarkofágu 
1.00 Záhady nacistických vražd (6)

 6.05  Pro vita mundi: 
biskup František V. Lobkowicz

 6.50  Všade dobre, v  Terchovej najlepšie!
 7.45  Hlubinami vesmíru 

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

 8.25  Indonésie: Povolání žít spolu
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Moudrost mnichů:

Recept na zdrženlivost
 9.30  V souvislostech
 9.55  Ateliér užité modlitby
 11.00  Vánoční Devítka
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Ruce Panny Marie
 13.30  Historie a současnost 

Matice svatohostýnské
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Muzikanti, hrajte
 15.40  Hovory z Rekovic: Karel Loprais
 16.00  Neboť jsem hladověl 

a dali jste mi jíst! [P]
 16.15  Vánoční posezení ve skanzenu
 16.50  Znovu v Nazaretu
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  O Mlsálkovi
 18.50  Svatá Kateřina Sienská
 19.15  Moudrost mnichů: 

Recept na zdrženlivost
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

5. 1. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Klapka [P]
 21.05  Velehradská zastavení: 

Díl 7. Cestami ekumenismu
 21.15  Řeckokatolický magazín [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Varhanní koncert: kostel 

sv. Michaela archanděla v Hlohovci
 22.30  Cesta k církvi – Život a osud 

P. Alexandra Meně
 23.35  Terra Santa News: 30. 12. 2020
 0.00  Jako hořčičné zrnko (3)

10.55 Rosamunde Pilcher: Láska s výho-
dami. Něm. film 12.45 Walker, Texas Ran-
ger IV (26). Dvorana slávy 13.45 Jake a tlus-
ťoch V (13). Bouřlivá doba (1/2) 14.40 Po-
licie Hamburk VII (17). Nevěstino tajemství 
15.35 Námořní vyšetřovací služba X (1). 
Nejvyšší zaujatost 16.25 Policie v akci. Čtyři 
případy, čtyři lidské osudy 17.25 Krimi zprá-
vy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Poča-
sí 19.55 SHOWTIME 20.15 Agatha Chris-
tie: Plavý kůň (1/2). Br. krimi 21.30 7 pádů 
Honzy Dědka 22.40 Fachmani 23.05 Policie 
v akci 0.00 Námořní vyšetřovací služba X (1)

 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: Jan 
1,43-51 6.05 Ranní chvály 6.20 Du-
chovní slovo 6.45 Ranní zíváček 
7.15 Pozvánky 7.45 Třikrát z Pro-
glasu 8.05 Ranní magazín

 9.00 Dopoledne s Proglasem
 10.15  TWR: Tichá pošta
 10.30  Vonička pro milovníky 

dechovky
 11.00  Zprávy Proglasu 
 11.05  F. Breindl: 

Za misionáři Amazonie 2/14
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

G. Tartini: Koncert pro housle 
a orchestr, J. D. Zelenka: Sonáta, 
G. F. Händel: Concerto grosso

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Barvínek: Lednový magazín
 16.55  Slyšte, lidé! To nejlepší 

z domácí scény 2020 (R)
 18.00  Mše svatá (z rozhlasové 

kaple Sv. Ducha, za zemřelé 
posluchače Proglasu)

 18.45  Kubula a Kuba Kubikula 11/20
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Damir Imamović
 20.00  Modlitba živého 

radostného růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  F. Breindl: 

Za misionáři Amazonie 2/14
 22.00  Studio Praha: Betlém očima 

současných poutníků
 23.50 Duchovní slovo
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16.55 Tříkrálová znamení  10.00 Mše svatá z Vatikánu 16.45 Cestománie. Severní Irsko 13.55 Křesťanský magazín

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

Vraždící fantom
 9.50  Na kus řeči. Legendy slovenského 

divadla a filmu – Magda 
Vášáryová a Milan Kňažko 

 10.35  Miroslav Donutil – 70 let. 
Doktor Martin (1/16). Pražák

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

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Sama doma
 14.00  Tak neváhej a toč speciál
 15.05  Hnízdo (1/12). Sl. seriál 
 16.00  To je vražda, napsala X. 

Virtuální vražda 
 16.45  Cestománie. 

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

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování Sportky a Šance
 20.10  Hříšní lidé Města pražského (1/13). 

Přísaha. Seriál krimi příběhů 
 21.00  Hercule Poirot. 

Pět malých prasátek. Br. film
 22.34  Výsledky losování Šťastných 10
 22.35  Komici na jedničku. 

Stella Zázvorková
 23.25  Kolo plné hvězd. Zábavný 

večer Aleše Cibulky
 0.20  AZ-kvíz
 0.45  Banánové rybičky.

Na téma „jak si užít hory“
 1.25  Z metropole, Týden v regionech 
 1.50  Pod pokličkou. 

Sílu česneku znali už v pravěku
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Kluci v akci
 5.15  Černé ovce

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Putování časem paní Marie Malé
 9.30  Mata Hari. Něm. dok.
 10.25  Ještěří zákony. Am. dok. 
 11.15  Projekt nacismu: 

Předurčeni k moci. Něm. dok. 
 12.10  Čaj, káva, čokoláda. Fr. dok. 
 13.05  Nádherné Španělsko: 

Pobřeží a pláže (1/3). Šp. dok.
 13.55  Křesťanský magazín
 14.25  Člověk plus – budoucnost našich 

smyslů (1/5). Hmat. Cyklus BBC
 15.15  Klíč. Magazín nejen pro 

zdravotně postižené
 15.45  Hannibal: Římské tažení. 

Dokudramatický portrét
 16.40  Tajemství Vatikánu: Bazilika 

sv. Petra (1/5). Vatikánský cyklus
 17.30  Karolína. Časosběr. 

dok. „Sestřičky“
 18.45  Večerníček. Sněžný muž Hugo
 18.55  Tajemství královského 

cestování (2/2). Br. dok. 
 19.40  Postřehy odjinud. 

Finsko očima Petra Voldána. 
Design na prvním místě

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Kamera na cestách:

Krásy bretaňského pobřeží. Fr. dok. 
 21.00  Mistři medicíny: 

Monika Arenbergerová
 21.30  České rybí legendy: Štika
 22.25  Letecké katastrofy: 

Nedorozumění. Kan. dok. 
 23.10  Lovec (1/12). V lese. It. det. 
 0.05  Jako letní sníh 

– Život J. A. Komenského
 1.45  Versailles za kulisami. Fr. dok. 
 2.45  Člověk z ráje
 3.10  Historie.cs
 4.00  Notes
 4.45  Mistryně světa v psí agility 

Adéla Králová. Dok. 
 5.10  Duchovní doteky Evy Pilarové

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.30 Na hromádce s ex II (4, 
5) 13.10 Ordinace v růžové zahradě 2 (856). 
Anděl má volný ruce 14.20 Castle na zabití 
IV (20) 15.10 Mentalista IV (11). Vždy sá-
zej na rudou 16.00 Mentalista IV (12). Krva-
vý Valentýn 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.35 Co na to Češi 18.30 Ulice (3963) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Výměna manželek XIII 21.30 Ma-
lé lásky II 22.25 Whiskey Cavalier (13). Čes-
ká spojka 23.15 Mentalista IV (11, 12) 
 0.55 Castle na zabití IV (20)

4.25 V srdci moře. Austr./kan./am./br./šp. 
film 6.10 Yes Man. Am. kom. 8.00 Mentalis-
ta IV (9, 10) 9.40 U nás na farmě. Am. anim. 
10.55 Teleshopping 
11.25 Jmenuji se Sam. Am. film 
13.45 Teleshopping 
14.15 Inkoustové srdce. Něm./br./am. film 
16.10  Legenda o opilém Mistrovi.

Hong. akč. 
18.00 Policajt ze školky. Am. kom. 
20.00 Ve stínu. Čes./sl./pol. det. thriller 
22.10 Neváhej a zavolej... Am. kom. 
23.50 Smrtonosná zbraň 3. Am. akč. 
 2.00 Blade: Trinity. Am. akč. 

15.40 DějePIC! Sámo, první vládce Čechů 
16.10 Planeta YÓ 16.45 Země patří Luně III 
16.55 Olí a Jůla 17.10 Hýbánky 17.20 Kou-
zelná školka 17.50 Dobrodružství Kocoura 
v botách III 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávič-
ky 18.45 Večerníček 18.55 Nová dobrodruž-
ství medvídka Pú (35/50) 19.15 Phineas 
a Ferb II (39/39) 19.40 Lesnílci 19.45 Čtení 
do ouška 20.00 Události v kultuře 20.15 Klo-
bouk dolů... 21.10 Na plovárně s Natálií Hej-
kovou 21.40 Měsíc s českou legendou… Petr 
Kostka. Spanilá jízda 23.10 Příběhy umění: 
Královské zahrady (1/5) 0.05 Peep Show III 
(4/6). Sestření 0.30 ABBA: Koncert

10.45 Silvestrovský koktejl 11.40 Písničky na 
zítra 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď 
počasí, sportovní zprávy 12.30 Rajské za-
hrady II. Brněnské městské parky 12.50 Šo-
hajka. Hudebně zábavný pořad 13.30 Snář 
aneb Večer splněných přání 14.20 Šance. 
Hudebně zábavný pořad 15.30 Rytmus v pa-
tách. Ypsilonka hraje a zpívá na téma swing 
16.25 Přejděte na druhou stranu (3/5). 
Školka 17.15 Věšák 17.50 Jistě, pane minist-
ře 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 
Události 19.56 Branky, body, vteřiny 
20.05 Jistě, pane ministře 
21.05 Snář aneb Večer splněných přání

9.40 Hokej: MS U20 2021 Kanada 11.35 
Běžkotoulky Horní Bečva 11.45 Panorama 
12.05 Alpské lyžování: SP Chorvatsko 13.20 
Tour de Ski 2021 Itálie 14.10 Dakarské ozvě-
ny 14.40 Tour de Ski 2020 Itálie 15.25 Alp-
ské lyžování: SP Chorvatsko 16.25 Turné čtyř 
můstků Rakousko 19.00 Sport roku 2020 
(6/10) 19.15 Svět motorů: Speciál 19.35 
Svět motorů: Aktuálně 19.55 Dakarské ozvě-
ny 20.20 Dakar 2021 20.55 Házená: Faerské 
ostrovy – Česko 22.35 Olympijský magazín 
23.00 Alpské lyžování: SP Chorvatsko 
 0.05 Turné čtyř můstků Rakousko 
 2.40 Branky, body, vteřiny 

7.00 Ruženec / Slávnostný ruženec 8.10 Za-
budnuté poklady (P) 8.20 Môj tajný priateľ 
(P) 9.30 Týždeň s... 10.00 Svätá omša z Va-
tikánu (P) 11.40 Na ceste k Bohu: Sväté Bo-
hozjavenie 12.00 Anjel Pána 12.30 Ruženec 
/ Radostný ruženec 13.00 Vianočný koncert 
Križovianka 14.40 Môj tajný priateľ 15.15 
Melódie Vianoc 16.50 Pani Marta 17.30 
Trojkráľový sprievod 18.00 Fara v meste (6). 
Božie cesty (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.30 
Na ceste k Bohu: Sväté Bohozjavenie 19.50 
Sviatočný príhovor (P) 20.00 Svätý Ignác 
z Loyoly (P) 22.10 Opera Betlehem 
23.00 Benedikt XVI. – z úcty k pravde

10.10 Výpravy do vesmíru (1) 11.15 Ta-
jemství vesmíru III (3) 12.10 Na střechách 
měst I (2) 13.10 Anthony Bourdain: Nezná-
mé končiny VIII (3) 14.05 Jak fungují stro-
je (5) 15.00 Obří lodě (5) 15.55 Skrytá tvář 
superhrdinů (4) 17.05 Ocelová srdce V (4) 
17.55 Kouzlo finské divočiny (5, 6) 19.00 Af-
rické šelmy (3). Br. dok. 20.00 Země: Zákla-
dy naší planety (1). Vzduch. Am. dok. 21.00 
Do divočiny: Indický ráj (1). Am. dok. 22.05 
Ross Kemp: Ozbrojené složky (1/2) 23.05 
Sousedské noční můry IV (9) 23.55 Hitlero-
va kronika (13) 1.00 Hitlerův poslední rok 
(2/2) 2.00 Hon na Hitlera III (6)

 6.05  Pro vita mundi: Leo Žídek. 
Největší umění je umění odpouštět

 6.55  Zpravodajské Noeviny: 5. 1. 2021
 7.15  Noční univerzita: CSA Třešť 

2014: přednáška Hany 
Imlaufové – Vztahy

 8.20  Jezuitské redukce v Paraguayi
 8.40  Moudrost mnichů: 

Recept na zbožnost
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.10  Sedmihlásky
 9.15  Radovan Lukavský stoletý
 10.00  Mše svatá ze slavnosti 

Zjevení Páně: z baziliky 
sv. Petra v Římě [L]

 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Zpravodajské Noeviny: 5. 1. 2021
 12.30  Den na koncilu
 13.25  600. výročí obce Mojš [P]
 13.40  Příroda kolem nás: Hadilov 

písař a daňčí říje na Vysočině
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Tři mušketýři: MFF Strážnice 2017
 16.25  Svobodný člověk Václav 

Malý. Dok. o politickém 
a duchovním působení 
osobnosti katolického kněze

 16.55  Biblická studna
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.15  O Mlsálkovi (6. díl): 

Jak Mlsálka bolely zuby
 18.30  Mezi pražci: Prosinec 2020
 19.15  Moudrost mnichů
 19.30  Terra Santa News: 6. 1. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Adorace [L]
 21.15  Mexiko – země indiánů
 21.30  Za obzorem
 22.05  Noční univerzita: Marek 

Macák – Jiným nablízku [P]
 22.45  Příběhy odvahy a víry
 23.15  Bible pro Severní Koreu
 23.55  Adopce srdce
 0.30  Skryté poklady: Christian

10.00 M*A*S*H (158, 159) 10.55 Rosa-
munde Pilcher: Anděl strážný. Něm./br. film 
12.45 Walker, Texas Range r V (1). Vyšší moc 
13.40 Jake a tlusťoch V (14). Bouřlivá do-
ba (2/2) 14.35 Policie Hamburk VII (18). 
Riskantní rozhodnutí 15.30 Námořní vyše-
třovací služba X (2). Obnova 16.25 Policie 
v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 17.25 
Krimi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 
Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Mordparta 
(1). Nevěsta 21.35 Show Jana Krause 22.35 
Poklad z půdy 23.30 Policie v akci 
 0.25 Námořní vyšetřovací služba X (2)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Křesťan 
a svět (R) 3.00 Folklorní okénko 
5.00 Písně 5.27 Myšlenka na den 
(R 11.57, 17.55) 6.00 Evangelium:
Mt 2,1-126.05 Ranní  chvály 
6.20 Duchovní slovo 6.45 Ranní zí-
váček 7.00 Radio Vatikán (R) 7.15 
Pozvánky 7.45 Třikrát z Proglasu 

 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.15  TWR: Klika
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Zprávy Proglasu
 11.05  F. Breindl: 

Za misionáři Amazonie 3/14
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: Z díla J. J. Ryby, 

F. X. Brixiho, J. S. Bacha, 
G. P. Telemanna a A. Corelliho

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

Ostrov delfínů
 16.55  Folklorní okénko: 

Tříkrálová znamení 
aneb Lidové obyčeje 
o svátku Zjevení Páně

 18.00  Mše svatá (slavnost Zjevení 
Páně, z kostela Panny Marie 
Pomocnice v Brně-Žabovřeskách)

 18.45  Kubula a Kuba Kubikula 12/20
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Amira Medunjanin
 20.00  Modlitba růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  F. Breindl: 

Za misionáři Amazonie 3/14
 22.00  Studio Ostrava: 

Králové, nebo mudrci? 
A kolik jich bylo...

 22.30  Noční cukrárna
 23.50  Duchovní slovo
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16.55 Muzikantské rody 20.05 Jak potkávat svět 15.10 Otec Brown VIII. 10.50 Tajemství Vatikánu

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

Virtuální vražda 
 9.45  Světák Jan Libíček
 10.40  Hříšní lidé Města pražského 

(1/13). Přísaha. 
Seriál krimi příběhů 

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

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Sama doma
 14.00  Tak neváhej a toč speciál
 15.10  Otec Brown VIII.

Nebeský chór. Br. det. 
 15.55  To je vražda, napsala X. 

Příbuzenské vztahy 
 16.45  Cestománie. Francie: 

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

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.10  Miroslav Donutil – 70 let. 

Doktor Martin (2/16). Vyhazov
 21.05  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

experimenty a vyprávění
 21.35  Máte slovo s M. Jílkovou
 22.34  Výsledky losování Šťastných 10
 22.35  Zpátky se Sobotou. 

Smoljak a Svěrák
 23.25  Kolo plné hvězd. Zábavný 

večer Aleše Cibulky
 0.20  AZ-kvíz
 0.55  Banánové rybičky. 

Na téma „pohodlí“
 1.25  Zahrada je hra. 

Stínomilné rostliny od A do Z 
 1.45  Chalupa je hra
 2.10  Dobré ráno
 4.40  Sváteční slovo husitského 

faráře Miroslava Kubíčka

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  S kuchařem kolem světa: 

Belgie. Fr. cyklus
 9.55  Nádherná Amerika: Jako stvořená 

pro Hollywood. Am. dok.
 10.50  Tajemství Vatikánu: Bazilika

sv. Petra (1/5). Vatikánský cyklus
 11.45  Dokumentární klub. 

Internet věcí. Br. dok. 
 12.35  Zlatý svět ve Zlatých Horách
 13.05  Muzeum alchymie
 13.15  Poslední tajemství Třetí říše II: 

Přízrak U-513. Něm. dok. 
 14.10  Záhada Hitlerovy smrti. Fr. dok. 
 15.10  Americká válka: Kodex 

japonského válečníka. Br. dok. 
 16.00  Evropa dnes. Hotovosti, 

sbohem! Něm. dok.
 16.30  Nádherné Španělsko: 

Pobřeží a pláže (1/3). Šp. dok. 
 17.20  České rybí legendy: Štika
 18.15  Mistři medicíny: 

Monika Arenbergerová
 18.45  Večerníček. Sněžný muž Hugo
 18.55  Dobrodružství vědy a techniky. 

Imunoterapie – paprsek naděje 
pro pacienty s rakovinou

 19.25  Vesnicopis. Velké Karlovice
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Výpravy za poznáním. 

Nejzajímavější města na 
světě (1/6). Am. dok. 

 21.00  V karavanu po Česku (1/6)
 21.30  Zakázaný Bůh (1/13). Mučedník 

se smíchem na rtech. Dok. 
 22.00  Mamas & Papas
 23.50  Queer: Virus, láska, naděje. Dok. 
 0.20  Hamlet. Film. adaptace
 2.30  Tesání vlastního osudu. Životní 

cesta sochaře Albína Poláška
 3.00  Před půlnocí
 3.30  Čaj pro třetího
 3.55  Zveme vás... na hasičský bál
 4.30  Duchovní kuchyně

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.30 Na hromádce s ex II (6, 
7) 13.10 Ordinace v růžové zahradě 2 (857). 
Chvíle pravdy 14.20 Castle na zabití IV (21) 
15.10 Mentalista IV (13). Rudá je nová čer-
ná 16.00 Mentalista IV (14). Na první po-
hled 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpole-
dní Televizní noviny, Sportovní noviny 17.35 
Co na to Češi 18.30 Ulice (3964) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Ordinace v růžové zahradě 2 (1003). Do na-
ha 21.30 Život ve hvězdách 22.05 Smrto-
nosná zbraň II (1) 22.55 Mentalista IV (13, 
14) 0.35 Castle na zabití IV (21) 

4.35 U nás na farmě. Am. anim. 5.40 Živá pa-
nenka. Am. film 7.20 Mentalista IV (11, 12) 
 8.55 Policajt ze školky. Am. kom. 
10.50 Teleshopping 
11.25 Zrození šampióna. Am. film 
13.45 Teleshopping 
14.15 Absolvent. Am. drama 
16.15 Ve stínu. Čes./sl./pol. det. 
18.15 Agent v sukni. Am./něm. kom. 
20.00 Flubber. Am. kom. 
21.45 Žlutí ptáci. Am. drama 
23.35 John Wick. Am. akč. 
 1.20 Neváhej a zavolej... Am. kom. 
 2.40 Blade: Trinity. Am. akč. 

15.40 Hrajeme si s haraburdím 15.55 Sám 
v muzeu. Kašparův Blériot 16.10 Plane-
ta YÓ 16.45 Země patří Luně III 16.55 Olí 
a Jůla 17.10 Hýbánky 17.20 Kouzelná škol-
ka 17.50 Dobrodružství Kocoura v botách 
III 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 
Večerníček 18.55 Nová dobrodružství med-
vídka Pú (36/50) 19.15 Phineas a Ferb III 
(1/35) 19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouška 
20.00 Události v kultuře 20.15 Miss Potter 
21.45 Ještě hořím? (1/6). Martina a Tomáš 
Markovi, tanečníci 22.15 Cesty Zdeňka Má-
cala 22.45 Kid 23.40 Hudební klub. Sounds 
Like Friday Night (1, 2/6) 1.15 ArtZóna

9.00 Pohádka pro pamětníky 9.30 Tybys. 
Rozvod 10.20 Silvestrovský koktejl 11.15 
Hudba je lék 12.00 Zprávy ve 12 12.20 
Předpověď počasí, sportovní zprávy 12.30 
Rozhlédni se, člověče 12.50 Tarogato hraje 
prim. Hudebně zábavný pořad 13.30 Snář 
aneb Večer splněných přání 14.30 Šance. 
Hudebně zábavný pořad 15.40 Telegramiá-
da 16.25 Přejděte na druhou stranu (4/5). 
Bazén 17.15 Věšák 17.55 Jistě, pane minist-
ře 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 
Události 19.56 Branky, body, vteřiny 
20.05 Jistě, pane ministře 
21.05 Snář aneb Večer splněných přání 

8.05 Panorama 8.40 Dakarské ozvěny 9.05 
Dakar 2021 9.40 Házená: Faerské ostro-
vy – Česko 11.20 Jindřich Trpišovský 2020 
11.30 Olympijský magazín 11.55 Běžkotoul-
ky 12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprávy 
12.55 Tour de Ski 2020 Itálie 13.45 Biatlon: 
SP Německo 15.55 Dakarské ozvěny 16.25 
Alpské lyžování: SP Chorvatsko 17.30 Turné 
čtyř můstků Rakousko 20.10 Biatlon: SP Ně-
mecko 21.45 Dakarské ozvěny 22.10 Dakar 
2021 22.45 WRC 2020 0.00 Branky, body, 
vteřiny 0.10 Házená: Faerské ostrovy – Čes-
ko 1.50 Florbal: Livesport Superliga 
 4.15 Cyklokros: SP Nizozemsko

8.55 Z javora (Vianočný špeciál) 9.30 Quo 
vadis (Sila bratstva) 10.00 Sviatočný prího-
vor 10.10 Matka Cabrini 11.50 A teraz čo? 
12.00 Anjel Pána 12.20 Ruženec / Slávnost-
ný ruženec 12.50 Svätý Ignác z Loyoly 15.00 
Hodina milosrdenstva 15.30 Ruženec z Lúrd 
16.05 Večera u Slováka (Krst Krista Pána) 
(P) 16.35 Slovo v obraze (Bohorodička) 
17.00 Na Zakarpatí s láskou (P) 18.00 Fara 
v meste (7). Samaritán 18.30 Svätá omša (P) 
19.30 Krátke správy (P) 20.00 Modlitba za 
odvrátenie epidémie (P) 20.45 Nová kvalita 
života (Liturgický rok B) 21.30 Oslobodenie 
kontinentu / Ján Pavol II. a pád komunizmu

11.10 Utajené příběhy českých dějin III (3) 
11.45 Znamení zla: Runy SS 12.45 Psí tre-
néři (5, 6) 13.45 Poslední ráje (6) 14.35 Ne-
objasněné případy NASA (7) 15.35 Odpo-
čítávání k Apollu (3, 4) 16.25 Cesty snů (3) 
17.20 Anthony Bourdain: Neznámé končiny 
IX (6) 18.05 Predátoři oceánů (2) 19.05 Lo-
vec rybích obrů II (7). Nilští predátoři 20.00 
Válečné továrny (1). Br. dok. 20.55 Tajné na-
cistické základny (1). Kan. dok. 21.50 Fan-
tastická pětka: Příběh geparda 22.55 Afric-
ké šelmy III (1) 23.50 UFO: Ztracené důka-
zy II (2) 0.50 Neuvěřitelné příběhy (17, 18)
 1.50 Neobjasněná akta Egypta (9)

 6.05  Pro vita mundi: Luboš Nágl
 6.50  Etiopie: Naděje existuje 

na druhé straně
 7.25  Terra Santa News: 6. 1. 2021
 7.50  Jako hořčičné zrnko (3. díl) 
 8.40  Moudrost mnichů: Recept na nudu
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Neboť jsem hladověl a dali jste mi 

jíst! Dok. o salesiánské pomoci
 9.30  Kulatý stůl: Workoholismus 

na vzestupu?
 11.10  Zpravodajské Noeviny: 5. 1. 2021
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.10  V pohorách po horách (40. díl): 

Vršatec – Bílé Karpaty
 12.20  Letem jazzem (6. díl): 

Jazzové Vánoce
 13.30  Momentka z ostrova krásy: 

Korsika
 13.40  Poutníci času (3. díl): 

s Jaroslavem Šímou
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Slavnostní vyhlášení vítězů 

XVIII. Mezinárodního festivalu 
outdoorových filmů

 16.40  Večeře u Slováka: 
Svátek Křtu Páně [P]

 17.10  Živě s Noe [P]
 17.25  Modlitba růžence z kaple 

Telepace v Ostravě [L]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  Moudrost mnichů: 

Recept na nudu
 19.00  Ovečky: Svátek Křtu Páně [P]
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

7. 1. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Jak potkávat svět (81. díl): 

s Martinem Kasíkem [L] 
 21.30  Za obzorem
 22.05  Pod lampou [P]
 0.10  Vánoční koncert skupiny

Poutníci
 1.05  Noční repríza dopoledních pořadů

12.40 Walker, Texas Ranger V (2). Vlastenec 
13.35 Jake a tlusťoch V (15). Člověk nikdy 
neví  14.35 Policie Hamburk VII (19). Rána 
pro štěstí 15.30 Námořní vyšetřovací služ-
ba X (3). Fénix 16.25 Policie v akci. Čtyři pří-
pady, čtyři lidské osudy 17.25 Krimi zprávy 
17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAV-
NÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 
SHOWTIME 20.15 Agatha Christie: Plavý 
kůň (2/2). Br. krimi 21.30 Ano, šéfe! 22.35 
Mordparta (1). Nevěsta 23.50 Policie v akci 
0.45 Námořní vyšetřovací služba X (3) 1.35 
Walker, Texas Ranger V (2) 2.25 Jake a tlus-
ťoch V (15) 3.20 Prostřeno!

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Dotýkání svět-
la (R) 3.00 Hrajte, kapely! (R) 

 5.00 Písně 
 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 17.55) 
 5.45 Radio Vatikán (R)
 6.00  Evangelium: Mt 4,12-17.23-25 
 6.05 Ranní chvály 
 6.20 Duchovní slovo 
 6.45 Ranní zíváček 
 7.15 Pozvánky 
 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.15  TWR: Nejen chlebem
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Zprávy Proglasu
 11.05  F. Breindl: 

Za misionáři Amazonie 4/14
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: J. W. Hertel: 

Koncert pro trubku a orchestr,
J. Ch. Bach: Koncert „Blondýna“ 
a J. V. A. Stamic: Orchestrální tria

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu 
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Na dřeň: S Terezou Pospíšilovou
 16.55  Hrajte, kapely! 

Muzikantské rody: Kubešové
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny 

Marie Sněžné v Praze)
 18.45  Kubula a Kuba Kubikula 13/20
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Aziza Brahim
 20.00  Modlitba živého růžence světla
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  F. Breindl: 

Za misionáři Amazonie 4/14
 22.00  Studio Olomouc: 

Uprostřed africké svobody 
aneb (ne)všední život v Keni

 23.50  Duchovní slovo
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16.55 Malé dějiny hudby 20.05 Kulatý stůl 21.05 13. komnata J. Svěceného 20.00 Zázračná planeta

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

Příbuzenské vztahy 
 9.50  Na kus řeči
 10.35  Miroslav Donutil – 70 let. 

Doktor Martin (2/16). Vyhazov
 11.30  AZ-kvíz
 12.00  Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Sama doma
 14.00  Václav Vydra – 65 let. Ztráty 

a nálezy. Povídka z oblíbeného 
cyklu Bakaláři 1997

 14.20  Tomáš Töpfer – 70 let. 
Měsíční údolí

 15.35  Tomáš Töpfer – 70 let.
Neobyčejné životy. 
Tomáš Töpfer

 16.30  Cestománie. Etiopie: 
Běžec na dlouhou trať

 17.00  Bydlet jako... na terase
 17.30  AZ-kvíz. Soutěž pro každého
 18.00  Události v regionech
 18.25  Kde domov můj? Zábavná 

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování Sportky a Šance
 20.10  Kukačky (1/13). Rod. seriál 
 21.05  13. komnata 

Jaroslava Svěceného
 21.34  Výsledky losování 

Šťastných 10
 21.35  Všechnopárty. Zábavná 

talk show Karla Šípa
 22.25  Profesionálové. Liščí doupě 

na střeše. Br. krimi
 23.20  Srdíčko
 0.50  AZ-kvíz
 1.15  Toulavá kamera
 1.45  Objektiv
 2.30  Dobré ráno
 5.00  Jehněčí jedna báseň
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  S kuchařem kolem světa: 

Komorské ostrovy. Fr. cyklus
 9.55  Madame Sans-Gene. Kom. 
 11.35  Hannibal: Římské tažení. 

Dokudramatický portrét 
 12.30  Člověk plus – budoucnost našich 

smyslů (1/5). Hmat. Cyklus BBC
 13.20  Království divočiny: 

Husy velké. Jap. dok. 
 13.50  Ještěří zákony. Am. dok. 
 14.40  Kus dřeva ze stromu (1/26). 

S výtvarníkem Martinem 
Patřičným o kráse dřeva 

 15.00  Letadla, která změnila svět: 
SR-71 Blackbird. Br. dok.

 15.50  Křídla války: Bombardéry. Br. dok.
 16.35  Hranice v srdci (1/16). 

Gorolské trojmezí
 17.05  Hledání nové Země. Dok. BBC
 18.35  Krásy evropského pobřeží: 

Baskicko. Fr. dok.
 18.45  Večerníček. Sněžný muž Hugo
 18.55  Ukradené srdce
 19.20  Mizející místa domova: 

Velké polabské lásky
 19.40  Postřehy odjinud. Finsko očima 

Petra Voldána. Příroda je posvátná
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Zázračná planeta:

Primáti (1/3). Tajemství 
přežití. Z kolekce BBC Earth

 21.00  Bílá královna (1/10). 
Láska ke králi. Br. seriál

 22.05  Fargo II (1/10). 
Čekání na Holanďana 

 22.50  Fargo II (2/10). Před zákonem 
 23.50  Od soumraku do úsvitu. 

Am. akč. horor 
 1.35  Poslední tajemství Třetí říše II: 

Přízrak U-513. Něm. dok. 
 2.25  Historie.cs
 3.20  Rodinné křižovatky: 

Manželky s vůní dálek 

11.00 Co na to Češi 11.45 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.30 Na hromádce s ex 
II (8, 9) 13.10 Ordinace v růžové zahradě 2 
(858). Prosím tě, neumírej! 14.20 Castle na 
zabití IV (22) 15.10 Mentalista IV (15). Válka 
růží 16.00 Mentalista IV (16). Jeho myšlen-
ky byly rudé 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.35 Co na to Češi 18.30 Ulice (3965) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Rychle a zběsile. Am. akč. 
22.05 Prci, prci, prcičky 2. Am. kom. 
23.55 Mentalista IV (15, 16)

5.35 Šípková Růženka. Něm. film 6.30 Le-
genda o opilém Mistrovi. Hong. akč. 8.20 
Mentalista IV (13, 14) 10.00 Batkid začíná. 
Am. dok. 11.30 Teleshopping 12.00 Život 
nebo něco takového. Am. film 13.50 Tele-
shopping 14.20 Nakládačka 2: Zpátky na 
led. Am. kom. 
16.15 Flubber. Am. kom. 
17.50 Marley a já. Am. film 
20.00 Lorax. Am. anim. 
21.35 Tulák z širých plání. Am. western 
23.35 Ve stínu. Čes./sl./pol. det. thriller 
 1.30 Žlutí ptáci. Am. drama 
 2.55 Neváhej a zavolej... Am. kom. 

14.50 Už tam budem? 15.20 Pes a jeho 
blog III (19/24) 15.40 Wifina 16.10 Ope-
race jauu! VII 16.40 DVA3 16.55 Terčin zví-
řecí svět 17.10 Hýbánky 17.50 Dobrodruž-
ství Kocoura v botách III 18.15 Šmoulové 
18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 
Nová dobrodružství medvídka Pú (37/50) 
19.15 Phineas a Ferb III (2/35) 19.40 Les-
nílci 19.45 Čtení do ouška 20.00 Události 
v kultuře 20.15 Linka 20.40 Pop-rockové pó-
dium. LENNY Live 21.45 Příběhy světové 
hudby. Slavná alba: Simply Red – Stars. Br. 
dok. 22.35 Jméno růže (1/8) 23.30 Miran-
da III (3/6) 0.00 Tohle jsme my IV (16/18)

10.15 Silvestrovský koktejl 11.10 Člověče, 
nezlob se! Hudebně zábavný pořad 12.00 
Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, spor-
tovní zprávy 12.30 Rozhlédni se, člověče. 
Milníky v historii rozhleden 12.50 Skoroňá-
ci. Hudebně zábavný pořad 13.30 Snář aneb 
Večer splněných přání 14.35 Šance. Hudeb-
ně zábavný pořad 15.40 Talenti 16.25 Pře-
jděte na druhou stranu (5/5). Silvestr 17.15 
Věšák 17.50 Jistě, pane ministře 18.55 Udá-
losti za okamžik a počasí 19.00 Události 
19.56 Branky, body, vteřiny 
20.05 Jistě, pane ministře 
21.05 Snář aneb Večer splněných přání 

8.20 Panorama 8.55 BBV po 25 letech 9.00 
Dakarské ozvěny 9.25 Dakar 2021 10.00 ME 
rally 2020 10.30 Biatlon: SP Německo 12.05 
Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 
Běžkotoulky 13.10 Tour de Ski 2021 Itálie 
14.05 Biatlon: SP Německo 15.35 Tour de 
Ski 2021 Itálie 16.10 Skeleton: SP Němec-
ko 17.00 Dakarské ozvěny 17.30 Skoky na 
lyžích: SP Německo 18.30 Tour de Ski 2021 
Itálie 19.25 Biatlon: SP Německo 21.00 Ho-
kej: Buly 22.05 Dakarské ozvěny 22.30 Da-
kar 2021 23.05 Skeleton: SP Německo 0.25 
Branky, body, vteřiny 0.35 Tour de Ski 2021 
Itálie 2.05 Skoky na lyžích: SP Německo

7.00 Svätá omša (P) 7.40 Ruženec / Bolest-
ný ruženec 8.10 Pozvánka (P) 8.25 Wemik 
(4). Zelený nos (P) 9.00 Klamstvá o euta-
názii 10.00 Krátke správy 10.20 Ruženec 
/ Sedembolestný ruženec 12.00 Anjel Pá-
na 12.40 Ruženec / Ruženec svetla 13.15 
Vaticano 13.50 V škole Ducha ( Ján Buc: 
Chceme viac od Boha?) 14.20 Peter medzi 
nami 15.00 Hodina milosrdenstva 16.05 Pa-
ni Marta 17.30 Moja misia – magazín 18.00 
Správy zo Svätej zeme 18.30 Svätá omša (P) 
20.00 Krátke správy (P) 20.30 Krásna histó-
ria zázračnej medaily (P) 21.50 Mandera, 
Keňa 2015 22.20 Quo vadis (Sila bratstva)

9.05 Záhady světových válek III (3) 10.00 
Stavba černobylského sarkofágu 11.05 Zá-
hady nacistických vražd (6) 12.00 Divoké 
příběhy (1) 13.05 Nezkrotná Indočína (1) 
14.05 Nefertiti: Osamělá královna (1) 15.10 
Postavili bychom to dnes? (3) 16.15 Veteri-
nář z Yorkshiru VIII (10) 17.10 Poslední ráje 
(17) 18.05 Tatra kolem světa 2 (4) 19.05 Al-
jaška: Rok v divočině (2). Jaro. Br. dok. 20.00 
Tuleni: Cesta za přežitím. Fr. dok. 21.10 Svět 
pod hladinou (11, 12) 22.05 Akta Tesla (2) 
23.05 Neuvěřitelné příběhy (39, 40) 
23.55 Řád německých rytířů: Vzestup a pád
 1.55 Kolosální vzdušná přeprava (1)

 6.05  Pro vita mundi: MUDr. 
Bendito Garcia N´Dua

 6.45  Zpravodajské Noeviny: 7. 1. 2021
 7.10  České Vánoce – Rakovnická hra

Vánoční: Svatováclavský 
hudební festival 2018

 8.05  Od Františka k Františkovi
 8.40  Moudrost mnichů: Recept na stres
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Jánošíkove dni v Terchovej 2019
 9.55  Vánoční podarúnok
 10.15  Biblická studna
 11.20  ARTBITR – Kulturní 

magazín (102. díl)
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  Mexiko – země indiánů
 13.05  Zeno Kaprál básník 
 13.35  Alibaba na Mohelnickém 

dostavníku
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Naše Horní Lideč
 15.25  Etiopie: Naděje existuje 

na druhé straně
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 7. 1. 2021
 16.25  Filipíny – SILSILA – 

Ve spojení s Všemohoucím
 16.55  Klapka
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.15  Sedmihlásky
 18.20  O Mlsálkovi (8. díl): 

Jak začal Mlsálek trénovat 
na zimní olympiádu

 18.30  Útulek svatého Juana Diega
 18.45  Poletuchy: na skok do Betléma
 19.35  Moudrost mnichů: Recept na stres
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Kulatý stůl [L]. 

Interaktivní diskusní pořad
 21.40  Za obzorem
 22.15  Cvrlikání (31. díl): Quanti Minoris
 23.25  Santiago Gapp
 0.00  Záliv svatých
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

10.00 M*A*S*H (160, 161) 10.55 Rosamun-
de Pilcher: Láska mezi jahodami. Něm./br. 
film 12.40 Walker, Texas Ranger V (3). Duch 
13.35 Jake a tlusťoch V (16). Dojde k jistým 
změnám 14.35 Policie Hamburk VII (20). 
Příležitost dělá zloděje 15.30 Námořní vyše-
třovací služba X (4). Ztraceni v moři 16.25 
Policie v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 
17.25 Krimi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Mili-
onář mezi námi 21.30 Můj hříšný muž. Čes. 
film 23.35 Policie v akci 
 0.30 Námořní vyšetřovací služba X (4)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Z archivu slo-
vesných pořadů (R) 3.00 Z archi-
vu hudebních pořadů (R) 5.00 Pís-
ně 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 
17.55) 5.45 Radio Vatikán (R) 6.00 
Evangelium: Mk 6,34-44 6.05 Ran-
ní chvály 6.20 Duchovní slovo 6.45 
Ranní zíváček 7.15 Pozvánky 

 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00 Dopoledne s Proglasem
 10.15  TWR: Uši k duši
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Zprávy Proglasu
 11.05  F. Breindl: 

Za misionáři Amazonie 5/14
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 190. výročí úmrtí 

Františka Václava Kramáře
 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Korunka 

k Božímu milosrdenství
 16.00  Křesťan a svět: Mons. Karel Vrána 

– nejen ministrant P. Toufara (R)
 16.55  Oktáva: 

Malé dějiny hudby 
12/12: Vánoční 2

 18.00  Mše svatá 
(z kostela Panny Marie Pomocnice 
v Brně-Žabovřeskách)

 18.45  Kubula a Kuba Kubikula 14/20
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Rasm Almashan
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  F. Breindl: 

Za misionáři Amazonie 5/14
 22.00  Dar Boha otce církvi 4/6: 

Znamení společenství
 23.50  Duchovní slovo



21.20 G. Rossini: Popelka 21.45 Vánoční koncert Gen Rosso 14.40 Hostinec U kamenného stolu 16.55 Kamera na cestách

 6.00  Raníček. Radovanovy radovánky
 6.05  Zvonečkovi
 6.30  Prasátko Peppa VIII
 6.40  Olí a Jůla. Fr. anim. 
 6.50  Máša a medvěd III
 7.10  Zou
 7.20  Ovečka Shaun. Br. anim. 
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Běžkotoulky. Jeseníky
 9.10  Člověk z ráje
 9.40  Náš venkov: Hotařská koleda
 10.05  Putování za písničkou. S Jožkou 

Šmukařem po krajích českých, 
moravských a slezských – Horácko

 10.35  Cesta dřeva: Velké dřevo (2/2)
 11.05  Lvi na stromech. Am. dok. 
 11.55  V karavanu po Česku (1/6)
 12.20  Letecké katastrofy: 

Nedorozumění. Kan. dok. 
 13.10  Jak se žije zvěrolékařům 

podle Věry Chytilové
 13.25  Babylon
 13.50  Dej si pohov, kámoši. Am. kom. 
 15.35  Princezny na export. Dok. 
 16.00  Zvířata věčného sněhu. Dok. BBC
 16.55  Kamera na cestách:

Krásy bretaňského pobřeží
 17.50  Zázračná planeta:

Primáti (1/3). Tajemství 
přežití. Z kolekce BBC Earth

 18.45  Večerníček. Sněžný muž Hugo
 18.55  Hranice v srdci (1/16). 

Gorolské trojmezí
 19.20  Brány
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Kateřina Veliká (1, 2/4). Br. seriál 
 21.50  Motýlek. Am. film
 0.00  Lovec (1/12). V lese. It. det. 
 1.00  Doktorka Fosterová (1/5). Br. seriál 
 1.50  Křídla války: Bombardéry. Br. dok. 
 2.35  Před půlnocí
 3.05  Čaj pro třetího
 3.30  Ochránce
 4.00  Rodinné křižovatky: 

52 dní na útěku
 4.25  Duchovní kuchyně: Pravoslaví

6.05 Tlapková patrola II (1, 2). Am./kan. 
anim. 7.00 Looney Tunes: Úžasná Show 
(7, 8). Am. anim. 7.50 Kačeří příběhy (63, 
64). Am. anim. 8.40 O zlaté huse. Něm. film 
10.20 Ženich na útěku. Am. kom. 12.05 
Volejte Novu 12.40 Výměna manželek XIII 
13.55 Mejdan v Las Vegas. Am. kom. 15.40 
Svátek matek. Am. film 17.45 Alvin a Chi-
pmunkové. Am. anim. kom. 19.30 Televiz-
ní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Kong: Ostrov lebek. Am./čín./austr. akč. 
22.20 Muž z oceli. Am./kan./br. film 0.45 
Dluh 2.35 Specialisté (6) 3.30 O zlaté huse 
5.00 Novashopping 

 5.50 O bílém hadovi. Něm. film 
 7.25 Absolvent. Am. drama
 9.15 Mentalista IV (15, 16) 
10.55 Teleshopping 
11.25 Řachanda. Čes. film 
13.30 Flubber. Am. kom. 
15.05 Lorax. Am. anim. 
16.30 Éra Supermanů. Am. anim. 
18.10 Rychle a zběsile. Am. akč. 
20.00 Vesmírní kovbojové. Am. film 
22.30 Přepadení ve vzduchu. Am. akč. 
 0.00 Prci, prci, prcičky 2. Am. kom. 
 1.45 Tulák z širých plání. Am. western 
 3.25 Žlutí ptáci. Am. drama

12.50 Vládce knih 14.05 Jirka a bílé myšky 
14.20 Šikulové 14.50 Šmoulové 15.15 Čím 
budu, až povyrostu? 15.45 Nadia: Tajemství 
Modré vody 16.10 Super třída II 16.35 Dob-
rodružství Kocoura v botách III 17.20 Oveč-
ka Shaun 17.30 MasterChef Junior V (2/16) 
18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Ve-
černíček 18.55 Nová dobrodružství med-
vídka Pú (38/50) 19.15 Phineas a Ferb III 
(3/35) 19.40 Kiwi a Strit 19.50 Bob a Bobek 
na cestách 20.00 Události v kultuře 20.15 Je 
nám ctí... Coco Chanel – 50 let od úmrtí. Co-
co Chanel. Fr./belg. drama 22.00 Kino Art. 
Mlčení 0.40 LENNY Live 

9.00 Tybys. Poklad 10.10 45 let Ypsilon-
ky 12.00 Domácí štěstí. Tentokrát o Fran-
zi Kafkovi 12.25 Rozhlédni se, člověče. Od 
skalních vyhlídek k architektonickým dílům 
12.45 Dolanka. Hudebně zábavný pořad 
– tentokrát s dechovou kapelou z Ratíško-
vic 13.25 Snář aneb Večer splněných přá-
ní 14.10 Šance. Hudebně zábavný pořad 
15.20 Kufr Silvestr 16.20 Horolezci 17.40 
Hry bez hranic 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Bylo nás pět (1/6)
21.05 Snář aneb Večer splněných přání

8.55 Sokolský zpravodaj 9.05 Dakarské 
ozvěny 9.30 Dakar 2021 10.05 Archiv D: 
Bronzová štafeta 10.35 Na skialpech přes 
hory 10.50 Panorama 11.15 Studio ČT sport 
11.35 Alpské lyžování: SP Rakousko 12.40 
Biatlon: SP Německo 13.25 Cyklokros: M ČR 
2021 Jabkenice 14.40 Biatlon: SP Německo 
15.55 Skoky na lyžích: SP Německo 17.45 
Peter Šťastný 17.55 Dakarské ozvěny 18.25 
Tour de Ski 2021 Itálie 20.05 Házená: Čes-
ko – Faerské ostrovy 22.00 Dakarské ozvěny 
22.25 Dakar 2021 23.00 Boby: SP Německo 
 0.10 Branky, body, vteřiny 
 0.25 Alpské lyžování: SP Rakousko

7.00 Svätá liturgia (P) 8.00 Tvorivo (Vianoč-
ný špeciál) 8.25 Klbko – Svätá omša (11) 
8.45 Nová kvalita života (Liturgický rok B) 
09.30 Týždeň s... 10.20 Trojkráľový sprievod 
10.55 Benedikt XVI. – z úcty k pravde 12.00 
Anjel Pána 12.20 Loretánske litánie 
13.50 Na Zakarpatí s láskou 
14.10 Akatist 
16.00 Premeny Oščadnice (P) 
17.00 Luxáreň (P) 
18.30 Svätá omša (P) 
20.00 Spravodajský súhrn (P) 
20.30 Don Camillo (1/5) 
22.30 Zabudnuté poklady

11.00 Hitlerův poslední rok (2/2) 12.05 
Kouzlo finské divočiny (5, 6) 13.10 Africké 
šelmy (3) 14.05 Ross Kemp: Ozbrojené slož-
ky (1/2) 15.05 Sousedské noční můry IV (9) 
16.00 Země: Základy naší planety (1) 17.05 
Do divočiny: Indický ráj (1) 18.05 Majestát-
ní vlaky III (6) 19.05 Norské domy snů III (4). 
Nor. dok. 20.00 David Attenborough: Zvíře-
cí dynastie (2). Br. dok. 21.00 Yorkshire: Rok 
v divočině (2). Léto. Br. dok. 21.55 Tajemství 
světových muzeí III (2) 22.50 Hitlerův kruh 
zla (6) 23.50 Megatovárny (1) 0.50 Řád 
a chaos (2) 2.00 Kronika programu Apollo 
(2) 2.55 Tajemství vesmíru II (11) 

 6.05  Pro vita mundi: Petr Levíček. 
I postižené děti jsou 
požehnáním, říká sólista opery 
Národní divadla v Brně

 6.45  Příroda kolem nás: Hadilov 
písař a daňčí říje na Vysočině

 7.05  Poutníci času (3. díl): 
s Jaroslavem Šímou

 7.25  Sedmihlásky
 7.30  Cirkus Noeland (35. díl): 

Roberto, Kekulín a svatý František
 7.55  Ovečky: Svátek Křtu Páně
 8.20  Barberbieni
 9.20  GOODwillBOY IV (13. díl)
 10.00  V posteli POD NEBESY V (2. díl)
 10.55  Veselé Vánoce
 11.25  Moudrost mnichů: 

Recept na vztek a škodolibost
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Angelus Domini
 12.05  Pod lampou
 14.10  Továrna mezi vodami
 14.50  Cenacolo: svědectví o Lásce, 

milosrdenství a přátelství
 15.30  Setkání citeristů v Lukově
 15.50  Plzeňáci: MFF Strážnice 2019
 17.25  Příběhy odvahy a víry: 

Petr Čaadajev (8. díl)
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 19.00  Můj chrám: Prof. Royt, 

prorektor Univerzity Karlovy, 
v katedrále sv. Víta

 19.15  Moudrost mnichů:
Recept na vztek a škodolibost

 19.30  V souvislostech [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Hlubinami vesmíru 

s dr. Vladimírem Kopeckým Jr., 
Astrobiologie 2. díl [P]

 20.45  V pohorách po horách (42. díl): 
Poludňový Grúň – Malá Fatra

 21.00  Mezi pražci: Leden 2021 [P]
 21.45  Vánoční koncert Gen Rosso [P]
 23.30  Za obzorem
 0.05  Harfa Noemova: 

A. Dvořák – Mše D dur

7.20 Bolek a Lolek si hrají (1). Motokáry. Pol. 
anim. 7.40 M*A*S*H (161–163) 9.05 Auto-
salon.tv 10.00 7 pádů Honzy Dědka 11.05 
Hudson a Rex (10). Temné umění. Kan. kri-
mi 12.00 Milionář mezi námi 13.10 Odvrá-
cená tvář Paříže (7). Záhada na Sorbonně. 
Fr. krimi 15.00 Skutečné vraždy: Ztracená 
lebka. Am. myst. 16.50 Dva muži hlásí pří-
chod. Čes. kom. 18.52 Počasí 18.55 HLAV-
NÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 
SHOWTIME 20.15 Asterix a Obelix. Fr. kom. 
22.20 7 životů. Am./br./fr./belg. sci-fi thri-
ller 0.45 Zlodějská partie. Am. thriller 
 2.40 Vražedné spolčení. Kan. thriller

 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:

Mk 6,45-52 
 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: Lednový magazín (R)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: Z díla

W. A. Mozarta, J. I. Linka, J. A. 
Bendy a K. Ditterse von Dittersdorf

 13.30  Knihovnička:
Madeleine Albrightová: 
Peklo a jiné destinace (R)

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Písničky pro hezké odpoledne
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.15  Jak se vám líbí: Atlas Maior (R)
 16.00  Čteme z křesťanských periodik
 16.15  Hudební listování
 16.55  Na dřeň: 

S Terezou Pospíšilovou (R)
 18.00  Zprávy a Zrcadlo týdne
 18.20  Komentář týdne
 18.30  Folklorní sedmička
 19.00  Kubula a Kuba Kubikula 15/20
 19.15  Slyšte, lidé! World Music Charts 

Europe – to nejlepší z roku 2020
 20.15  Dotýkání světla: 

Setkání s rodiči svaté dcery 2/2
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Tóny ze scény: G. Rossini: 

Popelka 1/2
 22.30  Modlitba živého slavného růžence
 23.50  Duchovní slovo

 6.00  Střevíčky. Povídka z oblíbeného 
cyklu Bakaláři 1983

 6.15  Pohádka pro pamětníky... Vojtěch 
Štursa – 80 let. Třetí sudička

 7.00  Pohádka pro pamětníky... Tomáš 
Töpfer – 70 let. Tři obři a vlak

 7.35  Tomáš Töpfer – 70 let. Měsíční údolí
 8.50  Neobyčejné životy. Tomáš Töpfer
 9.45  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

experimenty a vyprávění 
 10.15  Otec Brown VIII. 

Včelí královna. Br. det.
 11.05  Všechnopárty. Zábavná 

talk show Karla Šípa
 12.00  Z metropole, Týden v regionech 
 12.25  Hobby naší doby
 12.50  Postřehy odjinud.

Horní Rakousko očima 
Pavla Poláka. Císař a jeho láska

 13.00  Zprávy
 13.05  Václav Vydra – 65 let. 

Králi, já mám nápad. Poh. 
 14.00  Sychravé království
 14.40  Pro pamětníky... 

Josef Gruss – 50 let od úmrtí. 
Hostinec „U kamenného stolu“

 16.15  Hercule Poirot. 
Pět malých prasátek. Br. film

 17.55  Kočka není pes. Utlačovaný 
Herbert a nedůvěřivý Rex

 18.25  Kluci v akci
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.10  Zázraky přírody. Záb. show
 21.20  Maigret a Dlouhé bidlo. 

Fr. seriál 
 22.59  Výsledky losování 

Šťastných 10 a Euromiliony
 23.00  Místo činu – Berlín. 

Žíravina. Něm. krimi 
 0.25  Na forbíně (tm)
 1.10  Krásný Dvůr
 1.30  Chalupa je hra
 1.50  Přes nový práh
 2.15  Bydlení je hra
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Organizaci Tříkrálové sbírky v celé zemi 
má na starosti GABRIELA VÍŠOVÁ. Do 
poslední chvíle před jejím zahájením 
musí Charita reagovat na měnící se 
epidemiologická opatření. Ptali jsme se, 

jak tuto největší humanitární akci v České republice 
proměňuje pandemie.

Pandemie Tříkrálovou 
sbírku nepoloží 

caritas
Inzertní příloha Katolického týdeníku 1/2021 29. prosince 2020 – 4. ledna 2021

 
ONLINE!

 

Jaká bude letošní Tříkrálová sbírka? 
Její základ vždy tvořilo setkání koled-
níků i dárců. V těchto dnech však za-
tím nemůžeme do ulic vyrazit. Platí 
totiž pátý stupeň protiepidemických 
opatření a vedení Charity v soula-
du s těmito předpisy rozhodlo, že ve 
stupni pět koleda naživo probíhat ne-
bude. A tak se zkrátka musíme pře-
stěhovat do online prostředí na www.
trikralovasbirka.cz, kam jsme umístili 
virtuální kasičku. 

Připravujeme i online žehnání pre-
zidenta Charity biskupa Pavla Posáda, 
které budeme přenášet přes Face-
book 2. ledna.

V těchto dnech asistenti už mohou 
ve spolupráci s dobrovolníky v po-
čtu maximálně dvou osob roznést do 
schránek informace o online koledě 
a nálepky K+M+B 2021. Nemohou ale 
kontaktovat veřejnost a chodit s koru-
nami a v kostýmech. 

Jak bude virtuální 
koledování vypadat? 
Naše snaha je sbírku na www.
trikralovasbirka.cz co nejvěrněji pře-
nést do internetového prostředí. Sna-
žíme se tam zprostředkovat i zážitek 
s koledníky, takže tam budou k vidě-
ní alespoň natočení a budou koledo-
vat pro každého návštěvníka webu. 
Přichystali jsme i video s požehnáním 
od Mons. Josefa Suchára z Neratova 
koledníkům i dárcům. Ke stažení pak 
chystáme dáreček v podobě péefka, 
které půjde poslat e-mailem. Připra-
vujeme též tříkrálové gify pro mobilní 
aplikace. Chceme alespoň tak nahra-
dit osobní předávání radosti, setkává-
ní, požehnání. 

Jak bude na webu probíhat nebo 
vypadat samotná sbírka?
Dárci budou moci přispět převodem 
ze svého účtu nebo bankovní kartou. 
Jakoukoliv libovolnou částkou. Pro 
rozlišení účelu bude možné použít 
různé variabilní symboly. Univerzální 
777 rozdělí peníze mezi všechny pro-
jekty. A pokud chce někdo darovat co 
nejvíce své místní Charitě, zadá své 
město, třeba Domažlice, a bude to 
stejné, jako by fyzicky daroval koled-
níkům do kasičky. Podle všeobecných 
pravidel sbírky pak dostane tamní 
Charita 65 procent darované částky. 

Pokračování na str. 10

Covidová pandemie se valí světem a nebere ohledy na lidské potřeby, touhy, 
plány ani na letité tradice. To bohužel platí i pro lednové koledování v rámci 
Tříkrálové sbírky. Nicméně nic na světě nedokáže koledníky zbavit odhodlání 
přinést lidem radost z koledy a požehnání, a tak se rozhodli navštívit všechny 
domovy bezpečně, v souladu s protiepidemickými opatření. Vydali se na 
dlouhou cestu, aby všem lidem mohli zazpívat a požehnat online. Stačí jen 
otevřít jim virtuální dveře na počítači a zažít stejný pocit, jako by stáli na 
prahu a dávali ze sebe všechno, ostatně jako vždycky. Za jejich výkon je 
navštívení mohou odměnit do webové kasičky, a přispět tak na pomoc lidem 
v nouzi.  Snímek Charita ČRSnímek Ludmila Bujnovská



Dokončení ze str. 9

Zapojujete do propagace 
i sociální sítě? 
Snažíme se aktivně působit i tam. Bu-
deme pravidelně publikovat příspěv-
ky, které budou směřovat na online 
koledu. Chceme poprosit naše koled-
níky, kteří nebudou moci koledovat, 
aby natočili, jak koledují doma v obý-
váku nebo i venku. 

Prosíme také mladé lidi, aby po-
mohli svým prarodičům a ukázali jim 
online koledu. Pro starší generaci to 
příliš přístupná varianta není. Ale sko-
ro každý má v okolí někoho, kdo mu 
zvládne ukázat web, aby si mohl kole-
du užít alespoň tak. 

Na sociálních sítích chystáme i 3D 
rámečky na profilové fotky a na fot-
ky na Instagram i na Facebook. Bude 
s korunou a nápisem: „jsem king“. Vě-
říme, že takhle bude sbírka vidět i na 
sociálních sítích. 

A kdyby bylo možné 
koledovat fyzicky? 
V případě, že bychom se navrátili do 
stupně čtyři, bychom vyrazili. Naši 
dobrovolníci jsou doslova na znač-
kách. Pokud to situace a hygienické 
předpisy umožní, vyrazí do ulic měst 
i vsí. Králové budou mít roušky, dodr-
žovat rozestupy, používat dezinfekci 
a nebudou vstupovat do domácností. 

Takže koledníci možná přeci jen 
dostanou kasičky a vyjdou do ulic? 
Na místní úrovni to ve spolupráci 
s hygienickými stanicemi budou ře-
šit diecézní ředitelé a oblastní či farní 
Charity podle vývoje epidemie. 

Nařízení vlády platí pro všechny, 
a proto minimalizujeme všechna rizi-
ka. Nikoho nechceme ohrozit – naše 
krále ani dárce. Rušíme proto i všech-
ny děkovné akce pro koledníky, jako 
bruslení, společná návštěva kina a po-
dobně. Vynahradit jim to chceme v lé-
tě, až bude příznivá situace. 

Kde lidé zjistí, kdyby se nakonec 
v jejich městě nebo vsi koledovalo? 
Na webových stránkách Charit u nich 
v regionu. Nejlépe je hledat na strán-
kách místní nebo diecézní Charity, 
která má za úkol tuto informaci zve-
řejnit a aktualizovat. Na webu www.
trikralovasbirka.cz budeme na tyto 
stránky jednotlivých Charit odkazo-
vat. Nejsme schopni to uřídit a aktu-
alizovat centrálně. Budou nejspíš re-
giony, kde se koledovat bude, a jinde 
koledníci nevyjdou. 

Mohl by to nakonec umožnit 
i prodloužený termín sbírky. 
Začínáme už na Nový rok a sbírka po-
trvá až do 24. ledna. Termín platí pro 
celou republiku. Charity mohou sbír-
ku uspořádat kdykoli v tomto rozme-
zí. Počítám, že se to budou snažit vy-
užít, protože jsou místa, kde se na ni 

vysloveně těší. Hlásí se nám školy, ro-
diče, skauti, kteří by chtěli koledovat. 
Propad počtu skupinek však vidíme 
už nyní. 

Bude letos Tříkrálový koncert? 
Desátého ledna od 18 hodin jej Česká 
televize odvysílá na prvním programu. 
Také koncert musel doznat změn kvůli 
covidu. Jindy jej přenášíme z městské-
ho divadla v Brně, kam přijíždějí jako 
diváci koledníci z celé republiky. To ur-
čitě nebude možné, a proto se bude 
vysílat ze studia v Brně a bez publika. 
Výběr interpretů je ale velmi zajíma-
vý. Zazpívají například Anna K, Michal 

Hrůza a Pokáč. Tak doufáme, že ko-
ledníkům, kteří to mají za odměnu, se 
bude program líbit. Během koncertu 
bude možné přispět prostřednictvím 
dárcovské smsky. A k vidění budou
reportáže z míst, kde budou peníze 
pomáhat. 

Proč je výnos sbírky
pro Charitu tak důležitý? 
Jakou roli hrají tyto peníze 
v jejím hospodaření? 
Nemalou. V celkovém objemu peněz, 
s nimiž hospodaříme při pomoci po-
třebným lidem, je to poměrně malá 
částka, ač je to třeba sto milionů. Ale 

díky těmto penězům pomáháme fi-
nancovat řadu našich větších projektů 
v sociálních službách. Rozpočty Cha-
rit jsou postavené na přísně sledova-
ných projektech a dotacích a volných 
peněz mají k dispozici velmi málo. Jak-
koli se užití každé koruny z Tříkrálové 
sbírky musí vykazovat, lze je využívat 
volněji – platí u nich jiný než dotační či 
projektový režim a umožňují Charitám 
udělat něco navíc, co by jinak nebylo 
možné. Také často z Tříkrálové sbírky 
spoří na větší projekty. Z těchto pro-
středků se mimo jiné opravují budo-
vy nebo nakupují automobily pro pe-
čovatelky. 

Veliký význam má sbírka pro malé 
místní Charity, jejichž rozpočty bývají 
opravdu napjaté. Tady platí naše hes-
lo: „každá koruna pomáhá,“ obzvlášť 
a je nabíledni, že v roce 2021 mnoho-
násobně. 

Charitám se nejen zvýšily náklady 
na pomoc, ale zvyšuje se i počet kli-
entů – finanční problémy mají např. 
samoživitelky a samoživitelé. Momen-
tální situace na ně tvrdě dopadá a oni 
hledají u Charity pomoc. Přibudou li-
dé bez domova, protože přijdou vý-
padky příjmů. Přichází stále více kli-
entů. Jsme připraveni pomáhat, ale ta 
pomoc něco stojí. Proto potřebujeme 
peníze. Víc než kdy jindy. 

Věříte ve štědrost? Jiné sbírky 
ukázaly, že lidé na vzájemnost 
v době pandemie slyší. 
Obyvatelé České republiky v tom Cha-
ritu nenechají. Přednost Tříkrálovky, 
která je postavená na osobním setká-
ní, se v pandemii mění v zásadní pro-
blém. Co naši sbírku jindy zvýhodňu-
je, nás nyní limituje. Pořád říkáme, že 
Tříkrálovka není jen o penězích, ale 
i o setkání. 

Nejsme virtuální sbírka. Přijďte na 
web, něco si kupte a my někde po-
můžeme – to u nás neplatí. Lidé krá-
le vítají, házejí do kasičky. Dokonce ve 
velkých firmách, kam koledníci přišli, 
dárci preferovali hotovost do kasič-
ky. Chtěli zažít pocit fyzicky darovat. 
Spousta dárců nemá moc peněz, tu-
díž přispívají drobnými. Také staří lidé 
nejsou zvyklí posílat příspěvky z kon-
ta nebo kartou. Je to pro nás otevře-
né pole neorané. Třeba tak oslovíme 
i jiné skupiny obyvatel, kteří se s naši-
mi koledníky – zvlášť ve velkých měs-
tech – třeba nesetkají. Díky tomuto
virtuálnímu způsobu budou moci při-
spět. 

Víte, ale i kdyby byl výsledek nižší, 
Tříkrálovou sbírku to nepoloží. Solida-
rita je silnější než virus. Charita navíc 
ukazuje, že si peníze zaslouží a dokáže 
je využít i v době covidu. Všechny je-
jí služby fungovaly. Máme v tom čisté 
svědomí – s lidmi jsme zůstali, i když 
například nebyly k dispozici ochranné 
pomůcky. Prokázali jsme, že děláme 
dobře svoji práci, a motivace přispět 
tu jistě bude.  JIŘÍ MACHÁNĚ 

Pandemie Tříkrálovou sbírku nepoloží 
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Mnohatýdenní přípravy na sbírku v těchto dnech vrcholí.  Snímek ACHO 

K + M + B 2021. Snímek Štěpán Langášek



Už je to jasné: Tříkrálová 
koleda bude! Možná 
k vám opravdu přijdou 
děti s pokladničkou 
a možná také ne. To 
není jisté. O koledu však 
nikdo nepřijde, stačí 
mít po ruce počítač, 
laptop, tablet nebo 
alespoň chytrý telefon. 
Anebo někoho, kdo si 
s těmi věcičkami rozumí. 
Skrze ně vám požehná 
Mons. Josef Suchár.

Nic nového pod sluncem, vždyť 
i papež žehná „městu Římu i celé-
mu světu“ prostřednictvím televiz-
ní obrazovky nebo rádiových vln. 
A těch mší, co jsme letos z vlast-
ního obýváku prožili na Youtube!
Mons. Josef Suchár k takovému ná-
padu přikývl – sám léta koleduje a od 
přirozenosti je to člověk velmi pod-

nikavý. Žije a pracuje v Neratově, na 
faře hned vedle ohromného kostela, 
který však koncem války přišel o stře-
chu i veškeré vybavení, a bylo jen otáz-
kou času, kdy se zřícenina rozpadne 
docela. Ten příběh o zachráněných 
holých stěnách, nové prosklené stře-
še a jednoduché moderní výzdobě 
znovuvzkříšeného chrámu už nejspíš 
všichni znáte. Psalo se o tom zázraku 
snad všude a loni vydal redaktor KT 
Tomáš Kutil s P. Josefem na toto téma 
knihu rozhovorů. Dnes totiž do této 
osady na konci světa ročně přijíždějí 
tisíce lidí a Sdružení Neratov dává prá-

ci dvě stě padesáti lidem, z nichž dvě 
stovky mají handicap. 

Neratov v Orlických horách je zkrát-
ka pojem a charismatického kněze si 
před třemi lety všimli i v České spoři-
telně. A P. Josef se stal tváří jejich dob-
ročinné kampaně. Dodnes na focení, 
kdy se ocitl v obklíčení vizážistů a mas-
kérek, pobaveně vzpomíná a vypráví, 
jak ho nacpali do jakýchsi nových kal-
hot a krátký pásek mu zezadu nasta-
vili provázkem: „Teď stůjte a tvařte se 
přirozeně!“ pobídli ho vzápětí. Na nos 
poprášený pudřenkou mu nasadili brý-
le bez skel, aby se při focení neleskla. 

Ty brýle bez čoček dostal na památ-
ku, a jak se nám teď při natáčení tří-
králového požehnání hodily! Do Ne-
ratova jsme počátkem prosince přijeli 
v komorním obsazení: fotograf a sou-
časně filmař a řidič v jedné osobě Ja-
kub Žák a já coby asistent. P. Josefa 
jsme potrápili jen přiměřeně. 

Do slunce západu
Nejdříve nás provedl chrámem, který 
zůstává stále otevřen ve dne i v noci, 
to „aby se lidé kostela nebáli“. Protože 
meditace v posvátném prostoru s prů-
hledem na hvězdné nebe je pro mno-
hé hledající silným magnetem. Konají 
se tu svatby, křtiny i poslední rozlou-
čení. Můžete přispět do pokladničky 
a ve „svíčkovišti“ zapálit svíčku, třeba 
za přítele, který už odešel. Po nových 
šnekovitých schodech jsme vystoupali 
na zánovní kůr. 

Pak jsme natáčeli ve farní pracovně 
Josefovu úvahu o dobročinnosti a po-
třebnosti Tříkrálové sbírky. S advent-
ním věncem na stole. Také toto zamy-
šlení si pustíte na webových stránkách 
Tříkrálové sbírky. 

A nakonec ono požehnání. V kos-
tele a před ním i na protějším zasně-
ženém svahu a vždy raději několikrát 
Mons. Josef Suchár neúnavně žehnal 
do kamery, dokud slunce nezmizelo 
za obzorem. JAN OULÍK

Mons. Josef Suchár v neratovském kostele. Snímek Jakub Žák 

Chlapcova léčba je pro rodinu ve 
všech ohledech velmi náročná, při po-
slední Tříkrálové sbírce se jí rozhodla 
pomoci Farní charita Cheb. 

 I přes nepřízeň osudu chlapec se 
svým postižením a přidruženými ob-
tížemi zápasí ze všech sil. „Je to velký 
bojovník. Po narození mu lékaři pro-
rokovali, že navždy zůstane upoután 
na vozíku,“ říká jeho maminka. Chlap-
ce čekalo několik vážných zákroků, 
mezi nimi zavedení spojky mezi moz-
kovou komorou a podbřišnicí pro od-
tok mozkomíšního moku nebo umělé 
prodloužení Achillovy šlachy. „Potřetí 
se naučil znovu chodit a do školy šel 
letos v září po svých,“ přibližuje ma-
minka náročnost léčby a synovu sna-
hu překonávat všechny překážky, kte-
ré se v jeho životě tak často objevují. 

K tomu, že se chlapec před začát-
kem školního roku zase rozchodil, 
přispěl i jeho letní týdenní rekondič-
ní pobyt v Lázních Bělohrad pro dě-
ti s problémy pohybového aparátu. 
A právě tento pobyt byl z větší čás-
ti podpořen penězi vykoledovanými 
dobrovolníky v Tříkrálové sbírce, ne-
hradí jej totiž pojišťovna. Cílem zdej-
ších procedur a terapií bylo odstra-
nění bolesti po druhé operaci dolních 
končetin, zlepšování kondice a osvoje-
ní nových cviků, v jejichž procvičová-
ní chlapec pokračuje doma. Nicolas si 
zde zamiloval zejména hiporehabilita-
ci – léčebnou jízdu na koni, ale dosta-
lo se mu i slatinných zábalů, využíval 
rehabilitační bazén, biolampu, absol-
voval různé koupele a cvičil s fyziote-
rapeutem. 

„Nicolas je velmi společenský kluk. 
Miluje život. Mohu říci, že ti, kdo mu 
pomáhají, se stali téměř součástí na-
ší rodiny. Skoro všichni v jeho životě 
zůstávají a on se s nimi rád dělí o své 
pokroky. Znamená to pro něj velkou 
motivaci. Nikdy to nevzdat, bojovat, 
a hlavně nikoho nezklamat. Má tak 

velké množství kamarádů! Ve svém 
srdci zůstává velmi skromný. Má jedi-
né přání, být zdravý a chodit do školy 
se svými vrstevníky,“ nahlíží do zákou-
tí synovy duše maminka.

Léčba je
bohužel nákladná

Boj o chlapcovo zdraví však stále po-
kračuje, ukázalo se, že se mu zhoršuje 
epilepsie a je vystaven dalším rizikům. 
V lednu bude muset podstoupit léčbu 
kortikoidy. V jejím průběhu ovšem ne-
bude moci cvičit, což může mít neblahé 
dopady na jeho psychomotorický vývoj.

„Léčba je bohužel nákladná. Spous-
ta podpůrných projektů byla v letoš-
ním roce zrušena, což se negativně 
promítne v příštím roce,“ přibližuje na 
přelomu roku maminka finanční mož-
nosti rodiny pro další léčbu. „Bez po-
moci a podpory by Nicolasův zdravot-
ní strav rozhodně nebyl takový, jako je 
dosud,“ dodává.

I proto na Chebsku vyjdou tři krá-
lové koledovat znovu na pomoc malé-
mu Nicolasovi – bojovníkovi.

PETR ŠIMEK 

Požehnání z Neratova, místa zázraků
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Tři králové na pomoc malému bojovníkovi
Nicolas je sedmiletý kluk, kterého poznamenal 
komplikovaný příchod na svět. Od narození trpí 
postižením, má mozkovou obrnu a je ochrnutý 
na polovinu těla. Přidávají se další obtíže a za svůj 
krátký život podstoupil již sedm náročných operací. 

Bojovník Nicolas. Snímek autor
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V den předávání daru 
z Tříkrálové sbírky slavil 
Michal své patnácté 
narozeniny. Blahopřáli 
jsme mu a jako dárek 
mu dali rehabilitační 
polohovací válec 
zakoupený z výtěžku, 
který přinesli koledníci 
od dobrých lidí. 

Jak říká maminka, oslavu Michalových 
narozenin pořádají vždy v jiný den. 
„Nemůžu oslavovat v den, kdy jsme 
se špatně rozhodli a vybrali si naši po-
rodnici. Nikdy však o narozeninovou 
oslavu syna nepřipravíme,“ svěřila se 
maminka Alena.

První týdny těhotenství nasvědčo-
valy tomu, že se narodí dvojčata. Jed-
no z dětí se po čase přestalo vyvíjet. 
Situace ohrožovala život toho druhé-
ho – Michala. Vymodlené miminko se 
tak muselo narodit předčasně.

„Původně jsem měla rodit v Roud-
nici nad Labem. Vzhledem k předčas-
nému porodu a obezřetnosti míst-
ní nemocnice nám bylo doporučeno 
rodit jinde. Alternativou byly dvě po-
rodnice. Zdánlivě snadná volba, která 
změnila život celé rodině. Na svět při-
šlo zdravé miminko. V té době však na 
JIP pro nedonošené děti řádila infek-
ce. Chytlo ji tam pět dětí z osmi. Mezi 
nimi náš Míša. Ačkoli se narodil o dva 
měsíce dříve, jeho porodní váha byla 
2,5 kg. To ho nejspíš zachránilo. Vím 
o dvou dětech, které nepřežily,“ vzpo-
míná maminka.

„Infekce u Míši způsobila sepsi ce-
lého těla. Následkem zvýšeného krev-
ního tlaku nastalo masivní krvácení 
do mozku. To lékaři řešili léky, kte-
ré ovšem způsobily, že je chlapec pl-

ně neslyšící. Po krvácení zůstal vel-
ký hematom, jehož následkem přišel 
skoro o celou levou hemisféru. V pě-
ti měsících mu musela být do hla-
vičky voperována hadička, která od-
vádí přebytečný mozkomíšní mok 
z mozkových komor do dutiny břiš-

ní,“ přibližuje jeho zdravotní stav
maminka.

Míša už absolvoval nesčetně opera-
cí. Má těžkou mentální retardaci, au-
tismus a hůře zpracovává zrakové in-
formace, špatně navazuje oční kontakt 
a jeho život trápí spousta jiných zdra-
votních neduhů. Nyní ho čeká další vět-
ší operace. Ta by měla zabránit defor-
maci dolních končetin. „Hrozí, že by 
měl velké bolesti a mohl by přestat chtít 
chodit. Když už nemůžeme pomoci hla-
vě, chceme zachránit alespoň nohy,“ 
popisuje maminka a Míša se mezitím 
hlasitě dožaduje pozornosti. Maminka 
ho pohladí a láskyplně mu povídá: „Ne-
vyměnili bychom tě za nic na světě.“ 

Míša podstupuje každodenní cvi-
čení s rodiči. Alespoň dvakrát v týd-
nu navštěvuje denní stacionář. I zde 
probíhá fyzioterapie. Každý rok chla-
pec jezdí do Janských Lázní, kde inten-
zivně rehabilituje. Dárek z Tříkrálové 
sbírky pomůže celé rodině při zvládá-
ní zdravotních obtíží a Míšovi přinese 
úlevu. EVA HADAŠOVÁ

Navzdory okamžikům, které mění život

Rok 2020 
byl pro 
Arcidiecézní 
charitu 
Praha 

jedním z nejnáročnějších 
období v její novodobé 
historii. Za uplynulými 
měsíci se ohlíží
její ředitel
JAROSLAV NĚMEC. 

Jak ovlivnil koronavirus 
pražskou Charitu? 
Stejně jako při povodni v roce 2002 
jsme museli reagovat okamžitě. Opat-
ření se dotkla všech našich sociálních 
služeb. S prosbou o pomoc přicházeli 
lidé, kteří Charitu nikdy předtím nepo-
třebovali. Psali nám samoživitelky, lidé, 
kteří přišli o práci, živnostníci. Bez pří-
jmů se ocitlo mnoho lidí, kterým jsme 
dávali jídlo a finanční pomoc. Zároveň 
se zvedla vlna solidarity. Lidé darova-
li ochranné prostředky a přispívali na 
pomoc jak u nás, tak v zahraničí. Nově 
jsme pomáhali cizincům trvale žijícím 
v ČR, kteří se nemohou vrátit do své 
země a neumí se česky domluvit s úřa-
dy. V době pandemie jsme samozřej-

mě měli na paměti i duchovní pomoc 
zejména v Domovech seniorů. Naši 
klienti jsou často kněží, hospodyně 
a další osoby, které pracovaly v círk-
vi. Myslím, že přes veškerá omezení, 
i např. při bohoslužbách, nikdo soci-
álně ani duchovně nestrádal.

Část výtěžku z Tříkrálové sbírky jste 
se rozhodli věnovat právě na pomoc 
lidem zasaženým koronavirem. 
Obracelo a stále se na nás obrací vel-
ké množství lidí, kteří během nouzo-
vého stavu přišli o práci. Nemají z če-

ho zaplatit nájem, léky, a dokonce ani 
potraviny! Kolikrát jsem četl zoufalé 
zprávy lidí, že jim zbývá jídlo na den 
či dva a pak nevědí, co budou dělat. 
Obvykle jsou tito lidé překvapeni, že 
jim odpovíme a dokážeme rychle po-
moci. K tomu potřebujeme i výnos Tří-
králové sbírky. Peníze na tuto přímou 
pomoc sice máme z jiných veřejných 
sbírek, ale potřeba je větší než naše 
možnosti. 

Na začátku nouzového stavu 
se v médiích vyzdvihovala 

práce určitých profesí. Sociální 
pracovníci mezi nimi nebyli.
Sociální práce u nás je zatím nedoce-
něná. Přitom sociální služby využívají 
statisíce lidí, kteří jsou na jejich pomo-
ci závislí. Pracovníci v domovech pro 
seniory či pro lidi s postižením, v azy-
lových domech, v noclehárnách, v pe-
čovatelské službě a osobní asistenci – 
ti všichni stáli v první linii. Ti všichni 
museli pokračovat ve své práci, pro-
tože zajišťují nepostradatelnou péči. 
Je nepředstavitelné zastavit práci pe-
čovatelek, které zajišťují nákupy seni-
orům v domácnostech, pomáhají jim 
s hygienou a péčí o domácnost. 

Zmínil jste pomoc v zahraničí. 
Rozvojové země jsou daleko zranitel-
nější. Nemají dobré zdravotnictví. Ma-
sy chudých lidí jsou závislé na denním 
příjmu z námezdní práce. V Indii ploš-
ná karanténa způsobila téměř humani-
tární krizi, než si vláda uvědomila váž-
nost situace a rozhodla o rozvolnění. 
Měli jsme strach, jak se situace v roz-
vojových zemích vyvine. Chtěli jsme 
být připraveni. Obrátil jsem se proto 
osobním dopisem na dárce, kteří pod-
porují naše zahraniční projekty. Ve 
všech oblastech, kde působíme, jsme 
mohli sociálně potřebným distribuo-
vat potravinovou pomoc a ochranné
prostředky. Zároveň kardinál Dominik 
Duka napsal dopis všem biskupům, se 
kterými spolupracujeme v Indii, Ugan-
dě a Bělorusku. Přislíbil pomoc mod-
litbou i podporou stávajících projektů.

JARMILA LOMOZOVÁ 

Zasáhla je pandemie, koleda pomůže

Cvičení s Michalem. Snímek autorka

Koledníci pomáhají i v době pandemie.  Snímek Alois Vašků
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Přes deset let 
profesionálně vedl 
Tříkrálovou sbírku 
v brněnské diecézi 
PETR KUBÍČEK. Přispěl 
k tomu, že se sbírka stala 
součástí života tisíců lidí 
– koledníků, organizátorů 
a dárců. Peníze získané 
během těchto let 
pomohly Charitě v péči 
o tisíce potřebných lidí. 

Které role jste během Tříkrálové 
sbírky absolvoval? 
Deset let jsem byl koordinátorem sbír-
ky pro celou brněnskou diecézi. Mo-
je práce zahrnovala také Tříkrálový 
koncert, kde jsem pomáhal jako or-
ganizátor, svačinář nebo uklízeč. Pří-
ležitostně jsem sháněl dary na přípra-
vu Tříkrálové sbírky. Dnes, pokud to 
možnosti dovolí, chodívám jako ko-
ledník s dětmi v Jundrově a Náměšti 
nad Oslavou.

Jak se sbírka proměnila 
v průběhu let? 
S každým ročníkem přichází novin-
ka, s níž se sbírka proměňuje k lepší-
mu. Například webová aplikace sčí-
tající výnos, elektronizace dárcovství, 
dárcovský Tříkrálový koncert, žehnací 
samolepky nebo koledování na stán-
cích v centru Brna. Ale jádro zůstává 
stejné: solidaritou motivované a často 

nadšené zapojení koledníků i dárců, 
radost ze sdíleného společenství bě-
hem sbírky, dobrý pocit po vydařené 
akci. Získané peníze navíc Charitě po-
mohou v péči o nejpotřebnější. Svým 

způsobem lze sbírku považovat za 
prodloužení vánočních svátků. 

Tříkrálová sbírka už přes 
dvacet let pomáhá přepsat 

některé těžké životní osudy. 
Které podpořené projekty vám 
dodávaly sílu do práce?
Nejvíce si pamatuji projekty, za nimiž 
jsem viděl konkrétní příběh člověka. 
Každá charitní služba, která byla pod-
pořena, často takové silné příběhy 
má. I po letech si proto dobře vyba-
vuji službu Rodinný sociální asistent 
Znojmo, Raná péče Třebíč nebo lidi 
z Chráněného bydlení sv. Michaela 
v Brně. Všem těmto službám Tříkrá-
lová sbírka pomohla v rozvoji a díky 
tomu zlepšila životy mnoha lidí, rodin 
a dětí.

Mění se i koledníci? 
Přicházejí noví zájemci a současně se 
pořád lze setkat s lidmi, kteří koledu-
jí od prvních let sbírky. Každý přiná-
ší do sbírky něco jiného. Bylo období, 
kdy se zdálo, že v řadách brněnských 
sbírkových asistentů, kteří se starají 
v městských částech a obcích o orga-
nizaci sbírky, takřka nedochází k ob-
měně. Pak se to však pohnulo a na 
přípravných schůzkách se objevilo 
mnoho nových tváří s novou energií, 
se kterými se spolupracovalo stejně 
úžasně jako s jejich předchůdci. 

Ukazuje se, že pandemie silně 
přesouvá komunikaci mezi lidmi do 
online prostředí. Jak vidíte propojení 
světa internetu s tradiční sbírkou? 
Síla sbírky je ve vykročení z pohod-
lí domova a digitálního světa k lidem 
tváří v tvář. Za běžných okolností by 
tohle mělo, jak pevně věřím, zůstat 
jádrem sbírky bez ohledu na inovace 
a internet. Nicméně aktuální situace 
ukazuje, že Tříkrálová sbírka by měla 
možnosti, které nabízí digitální svět, 
umět využít. 

SIMONA CÍSAŘOVÁ

Tříkrálová sbírka je prodloužením Vánoc

Chodili od domu k domu a šířili ra-
dost společně s Božím požehnáním. 
Děkovali za finanční dary, jež po-
mohou lidem ve velmi obtížné život-
ní situaci, kterou sami nedokážou
vyřešit.

„Neštěstí nechodí po horách, ale 
po lidech. Takové přísloví jsme s ro-
dinou bohužel procítili i my. Vyho-

řel nám celý dětský pokojík a byt byl 
zanesen sazemi a dýmem,“ vzpomí-
nají na neveselou událost Kučerovi. 
V onen den jim požár vzal kus domo-
va a rodiče s dětmi rázem čelili těžké 
životní zkoušce. Díky Bohu v den, kdy 
v jejich bytě hořelo, odjeli všichni na 
výlet na Velehrad a nikdo nebyl ohro-
žen na životě. Oheň způsobila tech-

nická závada, která se dala stěží před-
vídat.

Chvíle beznaděje však brzy vystří-
daly srdečné projevy solidarity a po-
moci. Arcidiecézní charita Olomouc 
se rozhodla uvolnit finanční částku 
z výtěžku Tříkrálové sbírky, která je ur-
čena na pomoc těm, kdo se ocitli v ži-
votní nouzi. Tentokrát to byli právě 
jejich koledníci. Částka pokryla nákla-
dy na rekonstrukci bytu a Kučerovi se 
mohli opět nadechnout.

Vyzkoušeli sílu Tříkrálové 
sbírky na vlastní kůži

Koledníci si vyzkoušeli sílu Tříkrálové 
sbírky na vlastní kůži. Zkouška to byla 
těžká a nesporně toho rodině hodně 

vzala. Na druhé straně jim však uká-
zala zázračnou moc lidské a Boží po-
moci. „Na jedné straně nečekaná, ne-
pochopitelná a zcela zdrcující živelná 
pohroma se nám stala zrcadlem k po-
znání, že dílo Charity je živým projek-
tem, který reflektuje potřeby nejen 
v dalekém horizontu vzdálených kon-
tinentů a zemí, ale zcela konkrétně, ta-
dy a teď – jmenovitě, a hlavně rychle,“ 
líčí své pocity Kučerovi.

„Jsme si vědomi i závazku, který teď 
neseme dál. Je to závazek pomoci vůči 
těm, kdo dříve či později budou potře-
bovat podanou ruku. Je to velký úkol 
pro nás i naše děti,“ uzavírají rodiče, 
kteří se svými dětmi, pokud to situace 
dovolí, letos opět nasadí papírové ko-
runy a budou lidem žehnat do nového 
roku.  ANETA KRÁLOVÁ

Koledníkům shořel byt, Charita je v tom nenechala
Rodina Kučerových se zapojuje do Tříkrálové
sbírky v olomouckém děkanátu už řadu let.
Rodiče se svými dětmi Gabrielou, Markem 
a Michaelem rok co rok oblékají královské kostýmy,
nosí pokladničku na příspěvky 
a zpívají tradiční koledu. 

Kubíčkovi na koledě. Snímek autorka
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První lednové dny 
obvykle patří malým 
králům i v ostravsko-
-opavské diecézi.
Z ulic velkých měst
i zapadlých vesniček
se nese veselé: „…štěstí, 
zdraví vinšujem vám…“ 
a s přáním požehnání
do nového roku 
koledníčci žádají 
o příspěvek pro lidi 
v nouzi. Poprvé
za dvacetiletou historii 
sbírky budou skupinky 
králů vypadat jinak. 

Možná za koledou vyrazí jen Kašpar 
a Melichar, kteří kromě koruny a hvězdy 
budou mít navíc roušku a rukavice, spo-
jovat je bude ale stejné odhodlání a od-
vaha vykročit na pomoc potřebným.

Koronavirová krize, která už té-
měř rok zasahuje do životů nás všech, 
ovlivní i průběh Tříkrálové sbírky 

2021. I přes omezení a s respektem 
k aktuální situaci jsou králové připra-
veni přinést požehnání přímo k vám, 
navíc v době, kdy je lidská solidarita 
a soudržnost zapotřebí více než kdy 
jindy.

„Rozměr Tříkrálové sbírky už zda-
leka neznamená pouhé vybírání mincí 
do plastových pokladniček. Nese s se-
bou poselství naděje pro potřebné, 
kterým navzdory mnohdy těžkému 
životnímu osudu nabízí pomocnou 
ruku charitní síť. Vykoledované pro-
středky se tak mění v konkrétní po-
moc lidem v nouzi,“ vysvětluje přesah 
sbírky Lukáš Curylo, ředitel Diecézní 
charity ostravsko-opavské. 

Potřebnost sbírky potvrzuje také 
ředitel opavské Charity Jan Hanuš: 
„Tříkrálové prostředky jsou pro pro-
voz našich služeb velmi důležité a kaž-
doročně tvoří významnou položku 
v rozpočtu naší Charity. Díky loňské 
sbírce jsme podpořili např. naše te-
rénní služby, mezi něž patří charitní 
ošetřovatelská služba, charitní pečo-
vatelská služba a mobilní hospic Po-
kojný přístav.“ Všechny tři služby po-
máhají seniorům a vážně nemocným 
lidem v domácím prostředí. Za dary 
ze sbírky pořídila Charita Opava po-
lohovací postele, invalidní vozíky ne-
bo kyslíkové koncentrátory. Podobně 
je tomu v ostatních 18 Charitách, kte-

ré působí napříč Moravskoslezským 
krajem a v části Jesenicka. V Chari-
tě Ostrava využili největší část výtěž-
ku letošní sbírky na spolufinancování 
oprav Charitního domu sv. Benedik-
ta Labre. Půlmilionová částka míří na 
opravu tohoto denního centra pro li-
di bez domova. „V roce 2019 jsme dí-
ky této službě mohli pomoci více než  
1 500 lidem bez přístřeší – jak v den-
ním centru, tak v terénu,“ upřesňuje 
Dalibor Kraut z Charity Ostrava. Dal-
ší finance pak podpořily např. nákup 
speciálního automobilu pro přepravu 
lidí s handicapem. To slouží klientům 
Charitního střediska sv. Anežky České 
a usnadňuje jim mobilitu při cestách 
za nákupem nebo k lékaři. Podobných 
záměrů jsou každý rok desítky a neji-
nak tomu bude v roce 2021, vykole-
dované prostředky podpoří v ostrav-
sko-opavské diecézi 56 konkrétních 
projektů Charit. 

I přes nejistotu, kterou dnešní dny 
přináší, zůstává v charitních služ-
bách pevně zakotvené poslání Cari-
tas – milosrdné lásky s cílem proka-
zovat jejím prostřednictvím pomoc 
lidem v nouzi. „Rád bych touto ces-
tou poděkoval všem, kdo věnují úsilí 
a čas pomoci potřebným, a zejména 
lidem, kteří se do sbírky zapojí a ne-
ní jim lhostejný osud lidí, kteří se v ži-
votě potýkají s různými problémy. 
Děkujeme za vaši štědrost!“ shrnuje
Lukáš Curylo.

SYLVA LEJSKOVÁ

Děkujeme za vaši štědrost

Díky Tříkrálové sbírce mohou charitní 
pečovatelky pomáhat desítkám rodin. 
Jednou z nich jsou Dolečkovi.

Když děti „vyletí z hnízda“, přichází 
nová životní etapa: péče o nemohou-
cí rodiče. Co člověk v plné síle zažil se 
svými dětmi, se ve vyšším věku opaku-
je s rodiči: ranní vstávání, jídlo, hygie-
na. Omezení sociálních kontaktů pak 
vyváží nenápadné, zato hluboké oka-
mžiky blízkosti. To vše  zažívají i Doleč-
kovi, kteří se starají o maminku. S ná-
ročnou péčí rodině pomáhají sestry 
a pečovatelky z Oblastní charity Ústí 
nad Orlicí. Jejich službu podporují ko-
ledníci a dárci Tříkrálové sbírky. 

O 107letou Lidmilu Junkovou se 
stará její 80letá dcera. „Maminku 
mám u sebe už 16 let. Zůstala u nás 
po operaci slepého střeva, to jí by-
lo 91 let,“ uvádí Lidmila Dolečková, 
a pokračuje: „Když za ní o stých na-
rozeninách přišel pan starosta a ptal 
se, co jí má přinést příští rok k naro-
zeninám, řekla: ‚No, kdybych si mohla 
poručit, bůček, knedlík a červené zelí.‘ 
Do té stovky to šlo, pak se ovšem její 
stav začal zhoršovat.“ 

„Charita k nám začala jezdit v roce 
2011, to bylo mamince 98 let. Zlomila 
si tehdy ruku,“ vypráví Lidmila Doleč-
ková. Mnoho let má od Charity půjče-
nou polohovací postel. „Čtyři roky je 
maminka zcela ležící, s okolím už té-

měř nekomunikuje. Nyní k nám jezdí 
dvakrát denně pečovatelky – pomů-
žou nám maminku omýt, polohovat. 
Sestřičky jezdí třikrát týdně na ošetře-
ní dekubitu a převaz. Jsou to všechno 
milionová děvčata. Bez nich bychom 

to nezvládli. Vždycky přijdou s úsmě-
vem, povzbudí nás, jsou nám oporou. 
I babička je vnímá. A když se s ní loučí, 
někdy se na ně usměje nebo pokyne 
hlavou,“ sděluje paní Dolečková a do-
dává: „Jde to díky Charitě a díky tomu, 
že jsme na to s manželem dva. Sama 
bych to nezvládla. Když potřebujeme, 
pomůžou děti. Jeden čas jsem měla 
stržená záda, loni na podzim byl zase 
vážně nemocný manžel. Ale teď už je 
zase vše dobré…“

Odměnou je úsměv
Návštěvy z Charity nejsou dlouhé, za-
to intenzivní. Pečovatelky a sestřičky 
udělají přesnými pohyby perfektně 
svou práci. Usmívají se, pozorně sle-
dují pacientku; promluví na ni, i když 
vědí, že odpověď nedostanou. S paní 
Dolečkovou probírají novinky ohled-
ně stavu její maminky. V bytě je veselá, 
uvolněná nálada. Nakonec paní Jun-
kovou pohladí a i ona na rozloučenou 
pokyne hlavou a mírně se usměje. A to 
je, jak říkají pečovatelky a sestřičky, ta 
největší odměna.  IVA MARKOVÁ

Jsou to milionová děvčata

Péči o maminku Dolečkovi zvládají s pomocí orlickoústecké Charity. Na
provoz pečovatelské služby přispívali dárci v Tříkrálové sbírce.  Snímek autorka 

Tři králové na Ostravsku pomohli klientům Charitního střediska sv. Anežky 
České.  Snímek Charita Ostrava 
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Díky koledníkům 
Tříkrálové sbírky 
se daří pomáhat 
až v daleké Gruzii. 
Mise Charity Česká 
republika odstartovala 
projekt, který se 
zaměřuje na zlepšení 
životního prostředí 
v horské obci Oni. 

Díky Slovenské rozvojové agentuře 
a penězům z Tříkrálové sbírky projekt 
v regionu Rača pomáhá se zavedením 
odpadového hospodářství – nákupem 
potřebné infrastruktury, školeními 
a osvětou. V Gruzii tak vzniká funkč-
ní systém odpadového hospodářství 
v odlehlých horských oblastech také 
díky Tříkrálové sbírce, ze které na ten-
to projekt odešlo přes 430 tisíc korun.

Pro ochranu životního prostředí 
je velmi důležité zapojení široké i od-
borné veřejnosti. Společně s míst-
ními úředníky a představiteli samo-
správy se podařilo vytvořit plán sběru 
a nakládání s odpady v městské sa-
mosprávě Oni. Školením prošli za-
městnanci firmy, která má na starosti 
sběr odpadu a částečně jeho třídění
i recyklaci. 

Pro zvýšení efektivity místního od-
padového hospodářství je na příští 
rok naplánován nákup nového pope-
lářského vozu a kontejnerů na tříděný 
odpad, které obdrží místní samosprá-
va. Protože je většina komunálního 
odpadu v obci tvořena biologickým 
odpadem, pomáhá Charita místním 

obyvatelům i zemědělcům při zakládá-
ní kompostáren, v nichž se dá biologic-
ký odpad rozložit a využít pro potřeby 
zemědělství. Kompost pak může na-
hradit chemická hnojiva, a přispět tak 
k ekologicky šetrnému zemědělství.

Do projektu se podařilo zapojit 
i širokou veřejnost, včetně dětí. Na-

příklad při tzv. „ploggingu“. Jedná 
se o ekologický sport, který vznikl ve 
Švédsku. Jeho jméno je odvozeno ze 
švédského „plocka upp“, což zname-
ná „zvedat“. Druhá část slova vychází 
z výrazu pro kondiční běh – jogging. 
Během ploggingu tedy účastníci bě-
hají a po trase sbírají odpadky.

První ploggingová událost proběh-
la v září v několika vesnicích regionu 
Rača. Zapojili se do ní rodiče, děti 
i učitelé z vesnic Glola, Chiora, Ghebi 
a podařilo se sesbírat odpad nejen 
z ulic a náměstí, ale také z turistických 
tras, okolí silnic a přilehlých lesů. Sbě-
rem to ale zdaleka nekončilo – také 
bylo potřeba odpad vytřídit. 

Událost proběhla za podpory míst-
ní samosprávy, která zařídila odvoz 
nasbíraného a roztříděného odpa-
du do sběrného bodu v Kutaisi. Dě-
ti i dospělí účastníci se během ní do-
zvěděli více o problematice vzniku 
i nakládání s odpady a seznámili se 
se zásadou tří R – Reduce, Reuse, 
Recycle, tedy omezuj, znovu použij 
a recykluj. Brzy poté se podobné ak-
ce podařilo uspořádat v dalších ves-
nicích v oblasti a v příštím roce se
uskuteční další. 

Ochrana životního prostředí je glo-
bální téma, které je důležité pro čes-
kou i zahraniční sekci Charity Česká 
republika. Za hranicemi České repub-
liky se ekologickým tématům věnuje 
například naše mise v Mongolsku, kde 
se nám podařilo vytvořit moderní sys-
tém recyklace stavebního odpadu.

JAN MACAL 

Nejen v pandemii 
a nejen v České republice 
pomáhá Tříkrálová 
sbírka. Arcidiecézní 
charita Olomouc 
každoročně podporuje 
z části výnosu také 
Studijní fond na Ukrajině. 
Od svého vzniku před 
jedenácti lety pomohl 
už 83 studentům. 

Budoucnost patří mladým a vzděla-
ným lidem. Jenže snaha a přirozené 
nadání nestačí, když se narodíte v chu-
dé rodině na Ukrajině, doma chybí je-
den z rodičů a na vysněnou školu ne-
jsou v rodinném rozpočtu peníze. 

Anebo dokonce není žádné „doma“ 
a rodinu dítěti „z ulice“ tvoří vychova-
telé a spolubydlící v dětském domově.
Projekt Studijní fond na Ukrajině dává 
šanci právě takovým mladým lidem. 
Podporuje ty sociálně znevýhodněné 

při studiu na ukrajinských vyšších od-
borných a vysokých školách. A často 
způsobí naprostý zvrat v jejich živo-
tech – obrat k lepším životním vyhlíd-
kám. A záleží jen na mladých lidech, 
zda šanci využijí a vytrvají.

Studenti pocházejí z města Terno-
pil, kde olomoucká Charita naváza-
la spolupráci s místní Charitou, a ta-
ké z Dětského domova „Živá perla“ 
v Bortnykách. Konkrétní studenty 
vybírají ukrajinští partneři na zákla-
dě sociálního šetření. Jsou mezi nimi 
děti z vícedětných rodin, ze sociálně 
slabých rodin nebo ti, kteří opouš-
tí dětské domovy. „Studijní fond po-
mohl už více než dvěma desítkám na-
šich chlapců, a to nejen materiálně. 
Mnozí cítí podporu v době, kdy za-
čínají samostatný život,“ říká Ruslan 
Markiv, ředitel dětského domova 
v Bortnykách.

„Pomoc obyvatelům Ukrajiny má 
u nás již dlouholetou tradici a pod-
poru mladých lidí v rámci projek-
tu ‚Studijní fond‘ považujeme za 
zvlášť důležitou. Jsem rád, že i díky 
dárcům Tříkrálové sbírky nese své 
dobré plody,“ zdůrazňuje Václav 
Keprt, ředitel Arcidiecézní charity
Olomouc. 

KHRYSTYNA NOVODVORSKA

Studijní fond dává šanci mladým na Ukrajině 

Tříkrálová sbírka pomáhá také v Gruzii

Chlapci z domova v Bortnykách. Díky Studijnímu fondu dostali šanci najít 
v životě dobré uplatnění. Snímek autorka

Osvětová akce v okolí obce Oni.  Snímek archiv ACHO
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sr. Radima Ivančicová,
zástupkyně ředitele Azylového domu
sv. Terezie v Praze

K letošní Tříkrálové 
sbírce přistupuji 
s velikou pokorou. 
Na jedné straně na 
jejím výtěžku závisí 
spousta nezastupi-
te lných  char i t -
ních služeb, které 
v dnešní době po-

třebuje více a více lidí. Na druhé stra-
ně mnoho lidí přišlo o práci a zdroj 
příjmů, a tak je možné, že se v kasič-
kách sejde skromnější výtěžek. 

Odevzdejme proto celou akci do 
Božích rukou. Zachovejme si vnitřní 
pokoj a důvěru v Boží prozřetelnost. 
Ať Tříkrálovou sbírku provází Boží po-
žehnání a ať sbírka probouzí v lidech 
radost, že mohou obdarovat. Charita 
je důvěryhodná a dárci se mohou spo-
lehnout, že dokáže být jejich prodlou-
ženou rukou v pomoci potřebným. 

Oldřich Haičman,
ředitel Diecézní charity Brno

Celoživotní práce 
v Charitě mi přiná-
ší setkání s lidmi 
bez domova, vliv-
nými politiky, nad-
šenými dobrovol-
níky nebo peču-
j íc ími  b l ižn ími .
Některé životní pří-

běhy člověka zasáhnou natolik, že i po 
letech si vybavuji všechny detaily. 

Ve vztazích, kdy se otevře barevná 
paleta osudů, totiž můžeme poznávat 
i sami sebe. Třeba ani nedokážeme 
popsat, proč nás vzájemné setkání to-
lik obohatilo, ale cítíme hlubokou blíz-
kost a spojení.

A právě na takových setkáních pev-
ně stojí i tradiční Tříkrálová sbírka. Ne-
ní důležité, zda se budeme moci po-
zdravit tváří tvář, nebo pod rouškou, 
či online. Ale zda si zachováme ra-
dost ze vzájemného sdílení a pomoci. 

To nám žádná epidemie nemůže vzít. 
Přeji všem požehnané setkání nejen 
při Tříkrálové sbírce!

Tomáš Holub,
plzeňský biskup 
Jedním z velmi sil-
ných podobenství 
Nového zákona je 
to o chudé vdově, 
která daruje malou 
minci do chrámové 

pokladnice. A Ježíš na to říká, že dává 
ze svého nedostatku.

Dávat z toho, co je pro nás důle-
žité, abychom se podělili s těmi, kte-
ří mají ještě méně, znamená dávat 
část svého srdce. A celá Tříkrálová 
sbírka je ve své podstatě znamením 
ochoty dělit se z křesťanské lás-
ky. Letos možná bude toto zname-
ní zářit ještě jasněji nežli v letech
minulých.

(mach)

Podělit se z nedostatku znamená dát kus srdce
Zeptali jsme se, proč potřebujeme 
Tříkrálovou sbírku zvláště v této době. 

Tříkrálová sbírka znamená ochotu dělit se.  Snímek Martin Ivan


