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Další krok
k blahořečení
P. Kajpra
Zapečetěné krabice
s dokumenty k blahořečení
P. Adolfa Kajpra SJ (1902–
1959), oblíbeného kazatele,
exercitátora, publicisty,
vydavatele a vězně nacismu
i komunismu, bude
nyní moci přezkoumat
vatikánská Kongregace
pro svatořečení.

Tři králové přicházejí online

na Vyšehradě). Kvůli vládním opatřením
se mše sv. konala jen v omezeném počtu
a přenášela se online. Ještě předtím naposledy zasedl tribunál činitelů Kajprova
procesu a složil slavnostní přísahu. Jeho členy jsou mj. historici Marek Šmíd,
Jaroslav Šebek či Jan Stříbrný.

Předběhl svou dobu

V lágrech obou totalitních režimů strávil P. Adolf Kajpr 13 a půl roku (v letech
1941–45 a 1950–59). Ve věku 57 let zemřel s podlomeným zdravím v leopoldovské vězeňské nemocnici po dvojím
infarktu „v pověsti svatosti“ – jak o něm
ostatně hovořil papež Jan Pavel II.
Jeho kauza se posouvá do Vatikánu.
„Uzavření diecézní fáze procesu znamená, že se nenašla překážka, aby pokračoval,“ objasňuje Kajprův řádový
spolubratr P. Jan Regner SJ. „Vyzdvihl
bych pravdivost jeho života a aktuálnost
myšlenek. Byl tak proniknutý Božím
Duchem, že jeho texty nezastarávají –
například ty o nacionalismu nebo roli
církve ve společnosti,“ upozorňuje.
Téměř rok a půl dlouhá diecézní fáze
byla první ze tří v procesu blahořečení.
Skončila v pondělí 4. ledna mší svatou
a oficiálním oznámením kardinálem Dominikem Dukou v kostele sv. Ignáce na
pražském Karlově náměstí, kde P. Kajpr sloužil a kde
jsou od podzimu 2019 uloženy jeho ostatky
(po exhumaci z leopoldovského hřbitova
byly roku 1968
nejprve uloženy
v řádové hrobce

Za diecézní fází procesu, která běžela od
září 2019, a díky své rychlosti se dokonce označuje za „turboproces“, se ohlíží
postulátor Kajprovy kauzy Vojtěch Novotný, děkan Katolické teologické fakulty UK: „Mnohem zřetelněji jsem si za tu
dobu uvědomil, že P. Kajpr hledal způsoby a prostředky, jak hlásat evangelium do současné doby, do sekularizované společnosti, ve které lidé často tápavě
hledají. Došlo mi, že právě v důsledku
toho se dostal do střetu s oběma totalitami. A dnes to z něj dělá patrona našich
současných snah o evangelizaci.“ Postulátor dále připomíná, že Kajpr si byl vědom, že lidi dostihne zvěst o Kristu tam,
kde je něco „pálí a zajímá“ – a že noviny jsou tudíž mnohdy tou nejlepší kazatelnou. „Je to vlastně i logika pozdější pastorální konstituce Radost a naděje
(Gaudium et spes) Druhého vatikánského koncilu, že církev sdílí radosti i bolesti své doby,“ vysvětluje Novotný s tím, že
Kajpr zde vlastně předběhl koncil.
P. Regner zase poukazuje na to, že
Kajpr „nebyl klerikální, ale zvěstoval
evangelium lidem, kteří kvůli tehdejší
viditelné tváři církve nedokázali Krista
čestně přijmout“. Ostatně jím vedený
list Katolík po roce 1945 hojně četli i lidé
z necírkevního prostředí. „Fascinuje mě
na něm, jak bystře dokázal analyzovat
svou situaci a dívat se na ni perspektivou
naděje. Nepodléhal společenským náladám, ale šel odvážně proti proudu a také byl velmi poctivý – nebál se kritizovat
ani vlastní řád, když viděl něco nesprávného. Je mi velkým vzorem,“ dodává
jezuita.
Pokračování na str. 2

Očkování
zvolna začíná

Každý ať
40 let ochránci Tříkrálové
požehnání v KT přináší pokoj
Evropy

První dávky vakcín proti covidu se již
dostaly k zaměstnancům některých církevních zařízení. „V Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
v Praze neočkujeme, ale pomoc nám
nabídla Ústřední vojenská nemocnice.
Naši zdravotníci budou očkováni tam,“
uvádí mluvčí Jitka Kalousková. O očkování zde stojí 90 % zaměstnanců. V Nemocnici Milosrdných bratří v Brně je už
naočkována třetina z 600 zaměstnanců
a 29 pacientů z oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných. Za tři týdny je čeká druhá dávka. Diecézní charita Brno
plánuje zahájit očkování v první polovině ledna v celém Jihomoravském kraji
a také v části Kraje Vysočina, přednostně
půjde o klienty z pobytových služeb pro
seniory. Následně, v další fázi, poskytne
vakcínu pracovníkům v přímé péči a kli(tok)
entům v terénních službách.
Komentář na str. 8

Už 40 let jsou svatí Cyril a Metoděj spolupatrony Evropy. 31. prosince 1980 je
jimi vyhlásil papež Jan Pavel II. apoštolským listem Egregiae virtutis viri (Muži vynikajících ctností). Právě o sto let
dříve vyzdvihl dílo soluňských bratří papež Lev XIII. encyklikou Grande munus
(Vznešený úkol) a uvedl jejich liturgický
svátek do kalendáře všeobecné církve.
„Sv. Cyril a Metoděj, uctívaní na Východě i na Západě, jsou pro všechny svědky
jednoty nerozdělené v prameni a schopné držet pospolu, co je rozdílné. Kéž nás
svým životem inspirují k cestám jednoty a kéž nám ji svou přímluvou vyprosí,“ napsal v poselství k letošnímu výročí
kardinál Kurt Koch, předseda Papežské
rady pro jednotu křesťanů. Ochránci Evropy jsou soluňští bratři spolu se sv. Benediktem, sv. Brigitou, sv. Kateřinou Sienskou a sv. Terezií Benediktou od Kříže.
(vaticannews)

I při online koledě na www.trikralovasbirka.cz se dárci setkají s nefalšovanými koledníky. Na videu jim zpívají tito tři králové.
Snímek Charita ČR

Do virtuální pokladničky
na webu Tříkrálové sbírky
přispělo za první tři
lednové dny už 2 500 lidí.
„Budeme moc rádi, když naši koledníci,
kterých je 70 tisíc, pomohou i s online
koledou – například svým starším příbuzným, pro které je tato forma obtížná.
Ukažte svým babičkám a dědečkům, jak
na to,“ vyzývá hlavní koordinátorka Tříkrálové sbírky Gabriela Víšová. Jednotlivé Charity také v těchto dnech rozmis-

Současná omezení kvůli pandemii brání
koledníkům Tříkrálové sbírky vyrazit do
ulic. „Aby čtenáři Katolického týdeníku
nepřišli o tradiční požehnání na veřejích domů, posíláme jim v tomto vydání
vložené samolepky s tradičními písmeny žehnací modlitby K + M + B 2021.
Mohou je nalepit na domovní dveře své
i svých přátel a známých,“ poukazuje koordinátorka Tříkrálové sbírky Gabriela
Víšová.
Ač králové prozatím osobně nedorazí, Charitě lze přispět prostřednictvím
tříkrálových webových stránek www.
trikralovasbirka.cz. „Rádi bychom, aby si
lidé mohli alespoň nalepením samolepky připomenout tradiční požehnání i návštěvu tří králů. Potěší nás, když přispějí
do naší online pokladničky. Charita díky tomu může pomáhat zvláště v náročné době, kterou prožíváme,“ zdůrazňuje
(mach)
mluvčí Charity ČR Jan Oulík.

ťují statické kasičky. Budou k dispozici
ve většině míst, kde diecézní, oblastní
či farní Charity sídlí, najdete je v mnoha kostelích. „Jednáme také s lékárnami, obchody s potravinami a obecními
úřady, tedy s místy, která jsou otevřená
i v nejpřísnějším pátém protiepidemickém stupni,“ připojuje Víšová. Klasické
koledování bude možné až při přechodu
do čtvrtého stupně.

Video s domácí koledou
Charita rovněž zve koledníky, aby si
oblékli kostýmy, nasadili koruny a natočili video s domácí koledou. „Zazpí-

Novoroční promluvu pronesl papež kvůli
protipandemickým opatřením z knihovny Apoštolského paláce namísto balkonu. Nedal na sobě přitom znát bolesti zad
a nohy kvůli ischias, které mu zabránily slavit silvestrovskou bohoslužbu i tu
novoroční (při nich jej zastoupili kardinálové Giovanni B. Re a Pietro Parolin).
V promluvě papež zmínil lekci z pandemie pro každého z nás. Podle něj nás
naučila, jak důležité jsou starost o bližní a pokoj v rodinách. „Každý ať se snaží
přičinit o to, aby to byl rok bratrské solidarity a pokoje pro všechny, plný důvěřivého očekávání a naděje, rok, který svěřujeme nebeské ochraně Panny Marie,“
uzavřel. Slavnost Matky Boží Panny Marie je od roku 1968 i Světovým dnem míru. Letos papež vyzývá k mírovému řešení dlouholetého konfliktu v hladovějícím
Jemenu a k modlitbám za Nigérii. (tez)
Více na str. 8 a 16

vejte, zahrajte na nástroje, krále nakreslete, vyrobte maňásky nebo je třeba
postavte z lega jako my. Video nahrajte
na Facebook nebo Instagram a označte nás jako Tříkrálová sbírka,“ stojí ve
výzvě.
Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. V roce 2020 vybrali koledníci přes
130 milionů korun, za celou dobu existence sbírky už 1,5 miliardy. Peníze pomohou ve stovkách projektů, většina
z nich zůstává tam, kde byly vybrány.
Podpořit sbírku lze i pomocí DMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60 či 90) na číslo
(tok)
87 777.

Svoboda v manželství

Doma na str. 14

Věda a víra
Dva světy, které jsou zdánlivě ve střetu.
Stojí ale skutečně víra a věda proti sobě?
O tom, že tomu tak není, se vyjadřuje řada duchovních i vědců. Dnes jde v tomto
vztahu spíše o partnerství, které se doplTéma na str. 4–5
ňuje.

www.katyd.cz

Z domova i ze světa
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Rekordní nadílka pro Ukrajinu
Už počtvrté se čeští dárci zapojili do mikulášské
nadílky pro ukrajinské děti, které žijí v bojové
zóně na východě země, a nově i pro děti
z Žitomyrské oblasti nedaleko Černobylu.
Cílem nadílky je obdarovat potřebné
a přinést jim kousek radosti do nuzných podmínek, v nichž žijí.
„V roce 2020 přispěli dárci na
nadílku více než 150 tisíci korunami. Díky tomu se nám podařilo splnit všech 85 zaznamenaných přání
a dětem žijícím v blízkosti bojových
zón jsme na místě předali 160 mikulášských balíčků,“ shrnuje loňskou
nadílku Miroslav Hodeček, vedoucí
humanitárního střediska Diecézní
charity ostravsko-opavské.
„Mysleli jsme, že vzhledem k situaci kolem covidu nebudou lidé ochot-

ní dávat tolik, co v minulých letech,
a proto jsme vytipovali jen 50 nejpotřebnějších dětí,“ přibližuje strategii Veronika Mechová, humanitární
pracovnice Střediska humanitární
pomoci a rozvojové spolupráce. Ale
mezinárodní solidarita zafungovala, jak nečekali. Vybralo se více než
v minulých letech – přes 230 tisíc
korun. „Počet dětí, které jsme nakonec mohli potěšit, byl tak díky dárcům dvojnásobný. Obdarovali jsme
přes sto dětí,“ dodává Mechová.
Pracovníci střediska humanitární pomoci nyní na Ukrajinu kvů-

li zavřeným hranicím sami odjet
a předat dárky nemohli, proto oslovili své partnerské organizace, aby
dárky nakoupily, zabalily a předaly. Posloužil jim k tomu seznam vytvořený z přání dětí, které napsaly
sv. Mikuláši. „Někteří dárci si vybrali na našich webových stránkách
konkrétní dítě. Poslali jsme tedy
svým partnerům informaci, kolik
tento dárce dal peněz, aby dárek odpovídal jejich hodnotě. Každé dítě
se při předávání nafotí, tudíž si dárci
mohou své obdarované dítě dohledat na webu nebo Facebooku Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity,“
upozorňuje Veronika Mechová.
Dárci tak mohou prostřednictvím
snímku prožít radostnou chvíli
předání.
JANA PRAISOVÁ

Každé obdarované dítě na Ukrajině se vyfotí s dárkem, na který mu čeští dárci
poslali finanční prostředky. Snímek archiv Diecézní charity ostravsko-opavské

Další krok k blahořečení P. Kajpra
Dokončení ze str. 1
Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil
Adolf Kajpr roku 1928 a o sedm let
později přijal po studiích v rakouském Innsbrucku kněžské svěcení.
Na přelomu 30. a 40. let byl redaktorem čtyř řádových časopisů, do nichž
sám přispíval – Obrození, Dorost,
Nové směry a Posel Božského Srdce
Páně. Psal otevřeně proti nacionalismu, rasismu a antisemitismu, za což
ho opakovan ě napomínalo gestapo,
než ho v březnu 1941 zatklo kvůli
„štvavým“ a „nenávistným“ článkům proti Říši. Prošel pankráckou
věznicí, Terezínem, Mauthausenem

– kde pracoval v hrůzném kamenolomu – i táborem v Dachau, kde se
potkal s pozdějším kardinálem Josefem Beranem.
Zmíněný čtrnáctideník a posléze
týdeník Katolík (měl podtitul „List
pro kulturu a život z víry“) s nákladem až 30 tisíc výtisků, jehož byl
P. Kajpr ve třech poválečných letech šéfredaktorem, byl však po
komunistickém puči v únoru 1948
označen za „protistátní a reakční“ a ztratil povolení k tisku. Kajprovo další zatčení následovalo za
dva roky v rámci známého monstrprocesu Machalka a spol. P. Kajpra

NOVOROČNÍ EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU prožili zástupci křesťanských církví v Návsí u Jablunkova. Přenášela ji Česká televize a hostila Slezská
církev evangelická augsburského vyznání, katolickou církev zastupoval biskup
Martin David. Mottem letošní ekumenické slavnosti bylo: „Víra činná, naděje
vytrvalá a láska usilovná“.
Repro KT

v něm (mj. spolu se želivským opatem Bohumilem Vítem Tajovským)
odsoudili za „velezradu“ na 12 let,
z nichž devět si odpykal na Pankráci, na Mírově, ve Valdicích a v Leopoldově. Svědectví jeho spoluvězňů
hovoří o jeho hluboké víře, o duchovních promluvách k nim, o povzbuzeních posílaných tajně ven
laikům i o přípravě tajných noviců.
Přezkum, zda byl Kajpr mučedníkem (tedy zda jeho smrt způsobilo pronásledování pro víru a zda
ji podstoupil s vědomím tohoto rizika), nyní proběhne ve vatikánské
Kongregaci pro svatořečení. A pak

kauza bude moci být předána ke konečnému rozhodnutí Svatému otci. Vatikán prošetří též příkladnost
Kajprova života. „Ověřovat se budou
dokumenty, mezi něž patří soupis písemností nebo dobrozdání ze stran
diecézního biskupa i postulátora,“
uvádí P. Regner. „Není to vyznamenání, po kterém by P. Kajpr toužil nebo si ho mohl v nebi ‚připnout‘ jako
metál. Je to podstatné spíše pro nás
– církev tím dává najevo, že blahoslavený je nám vzorem či inspirací,
že v dané situaci obstál,“ podotýká
jezuita. A postulátor Vojtěch Novotný uzavírá: „Tento proces má za

cíl učinit zadost pověsti, která tuto
osobnost provází.“
Život P. Kajpra nyní připomíná
i první část třináctidílného dokumentárního seriálu České televize
„Zakázaný Bůh“, který se věnuje
boji o přežití katolické církve za komunismu, s názvem „Mučedník se
smíchem na rtech“ – právě tak totiž
tento kněz zemřel.
V Česku je v současnosti více než
deset kandidátů blahořečení, mezi
nejznámější patří P. Josef Toufar či
kardinál Josef Beran.

KRÁTCE

2020 budeme vzpomínat s vděčností. Vždyť jsme slavili narození toho,
kterému Bůh dal své jméno – Emanuel, Bůh s námi,“ dodává. A v listě
děkuje mj. za loňské vztyčení Mariánského sloupu i zasvěcení barrandovského chrámu Krista Spasitele
a připomíná Rok sv. Ludmily.

Hoře. Jejich klášter požehnal v roce
2007 kardinál Miloslav Vlk a v červenci 2013 byla komunita Venio povýšena na opatství. První abatyší se
stala sestra Carmen Tatschmurat,
do té doby převorka. „Tenkrát se tím
uzavřela dlouhá cesta k uznání naší
formy benediktinského života. Dnes
jsme jedno společenství, které žije
na dvou místech. Pravidelně se společně setkáváme, mluvíme a modlíme se oběma jazyky; některé české sestry žijí v Mnichově a německé
zase v Praze,“ popisují benediktinky. Protože sestra Carmen dosáhla
věku 70 let, vybraly nyní sestry její
nástupkyni. Novou abatyši čeká ještě slavnostní benedikce (uvedení do
úřadu), o jejímž termínu sestry zatím nerozhodly.

POPRVÉ OD ZNOVUVZTYČENÉHO PRAŽSKÉHO MARIÁNSKÉHO SLOUPU se o Silvestru
vydali poutníci do Staré Boleslavi
po starobylé poutní cestě Via Mariana. Předchozí rok šli v rámci obnovené tradice poprvé. První mši
svatou tohoto roku pak o půlnoci na
Nový rok oslavil kardinál Dominik
Duka v tamní bazilice před Palladiem země české. „Má modlitba patřila především vám sužovaným nemocí, opuštěností a obavami. Prosil
jsem také, abychom posilněni ve víře
v duchu Ježíšova bratrství s odvahou
vstupovali do nového roku,“ shrnuje pražský arcibiskup v novoročním
pastýřském listu. „Věřím, že i na
tyto Vánoce koronavirového roku

NOVOU ABATYŠÍ česko-německého opatství
Venio (v překladu Přicházím) byla
minulý týden
v Mnichově
zvolena na
12 let sestra Francesca
Šimuniová z české komunity. V Česku tyto sestry sídlí v Praze na Bílé

TEREZA ZAVADILOVÁ

Více na str. 10

(tez, tok)

Vystudovaní kaplani posílí péči v nemocnicích
Kurz Nemocniční
kaplan, který obsahuje
300 vyučovacích
a praktických hodin,
zakončilo v prosinci
12 lidí. Zhruba polovina
z nich už v nemocnicích
působí, ostatní se
tam jít chystají.
Kurz, který pořádá Evangelická teologická fakulta UK v Praze ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou, je podmínkou,
aby kaplani a kaplanky mohli působit v nemocnicích. Kromě teo-

retické výuky a psychologické průpravy, včetně reflexe svého jednání, názorů i postojů, absolvovali
studenti praxi pod vedením nemocničních kaplanů tří různých
církví.

Zkušenost
s vlastní nemocí
„Motivací ke kurzu pro mě byla vlastní zkušenost s nemocí před
několika lety. Sám jsem v tu dobu
potřeboval kaplana, který by mě povzbudil, pomohl mi zorientovat se
a dodal potřebné síly. Ale žádný tam
nebyl. Proto jsem si řekl, že když to
se mnou zdravotně dopadne dobře,
budu se snažit do nemocnice vrátit
jako kaplan,“ svěřuje se KT Libor
Kratochvíla, který by měl začít půso-

bit v paliativním týmu malé nemocnice v Jeseníku. Kurz, který označuje jako „laboratoř sebezkušenosti“,
mu podle jeho slov pomohl vidět
reálněji sebe i lékařské prostředí,
které je plné bolesti, avšak zároveň
naděje.

Doprovázení
nemocné babičky
Další absolventka Pavla Kokaislová je nemocniční kaplankou již od
března 2018. Nejprve v Praze na
Bulovce, nyní v Nemocnici Na Pleši. „Největší motivací k této službě
pro mě byla zkušenost s nemocí,
umíráním a smrtí v okruhu mé rodiny a zároveň blízké doprovázení mé
nemocné maminky a babičky v posledním období jejich života. Svou

cestu k nemocničnímu kaplanství
ráda přirovnávám k mozaice nebo
dílkům puzzle a svoji službu v nemocnici vnímám jako ucelení obrazu nebo zacvaknutí dílků do sebe,“
popisuje.
Během své služby pociťuje, že
naslouchání nebo modlitba pacientům velmi pomáhají. „Potěší je
a posilují jejich naději. Rozhovory
mohou pacienty postupně dovést
i k uspořádání mnohých záležitostí,
k postupnému překonávání strachů
a úzkostí, které v době nemoci často
řeší,“ připojuje kaplanka. Podle jejích slov se po kurzu dívá na službu
kaplana v nemocnici novým pohledem. V této oblasti jí rozšířila obzory a ukázala význam ekumenických
vztahů i spolupráce v týmu se zdravotníky. Právě ta je důležitou součástí kurzu.

Nemocniční kaplany sdružují
v Česku dvě organizace – Asociace
nemocničních kaplanů a Katolická
asociace nemocničních kaplanů.
Ve zhruba osmi desítkách nemocnic a nemocničních zařízení působí
přes sto kaplanů a kaplanek z katolické církve a několik desítek z dalších církví. Kontakty na ně lze nalézt
na webu kaplan-nemocnice.cz.

Kurz nabízí tři školy
Každý kaplan musí být vyslán svou
církví, mít ukončené magisterské
teologické vzdělání, minimálně tři
roky působit v pastorační péči a absolvovat zmíněný kurz nemocničního kaplanství. Ten lze kromě Prahy
studovat v Olomouci nebo Českých
Budějovicích.
TOMÁŠ KUTIL
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Pouť důvěry zůstala v Taizé
Historicky první online setkání mladých lidí s komunitou
bratří v Taizé propojilo sedm stovek jednotlivců
a 120 skupin z celého světa. „Setkání po internetu
umožnilo účast každému – nejen v Evropě, ale i mimo
ni,“ děkuje komunita na svém facebookovém profilu.
Tuto již 43. etapu Pouti důvěry na zemi –
jak se každoroční ekumenické setkání na
přelomu roku jmenuje – zastřešilo téma:
„Mít naději v době příznivé i nepříznivé“. Ve dnech od 27. prosince do 1. ledna
vysílali bratři díky mladým dobrovolní-

kům modlitby a workshopy přímo z Taizé nebo zařazovali předem připravené
pozdravy a přednášky. Zájemci se mohli
aktivně připojit po včasné registraci nebo program pouze sledovat. Zaslanými
pozdravy je podpořili papež František,

anglikánský arcibiskup canterburský
Justin Welby, generální sekretář Světové rady církví reverend Ioan Sauca a zástupci dalších církví či předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
„Během posledních měsíců se nám
mnoho mladých lidí svěřilo s obavami
z budoucnosti, které mají: Jaká naděje
nám může ukázat směr? Co pro nás může
být spolehlivou oporou, když je všechno
tak nestabilní? Za co stojí žít? Další hlasy
se ozývají: Odolávejme rozčarování a všímejme si znamení naděje,“ oslovil mládež představený komunity v Taizé bratr
Alois (všechny texty a odkazy jsou v češ-

tině dostupné na webu taize.fr/cs) a ujistil: „Uprostřed těžkostí dneška můžeme
zahlédnout důvody k naději, a doufat dokonce i tam, kde už naděje není. Spojme
se proto s ostatními lidmi, kteří se rozhodli žít jinak než my – s křesťany z jiných denominací, věřícími ostatních náboženství i s agnostiky nebo ateisty, kteří
se také angažují v solidaritě a sdílení.“
Jednotlivá online setkání pak účastníky učila, jak znamení naděje rozpoznávat, jak překonávat pocity hněvu a nespravedlnosti, jak se vyrovnat s existencí
násilí v dnešní společnosti či jak se naděje dotýká osudů migrantů.

Původně se setkání na konci uplynulého roku mělo konat v italském Turíně. Tomu ovšem zabránila koronavirová pandemie, stejně jako modlitebním
návštěvám bratří v různých evropských
městech, jež plánovali na první lednové
dny. Turín se proto chystá mladé lidi přijmout v prosinci 2021. Města se v hostitelství střídají, právě před 30 lety (na
přelomu let 1990 a 1991) toto setkání
poprvé hostila Praha na pozvání kardinála Františka Tomáška. Mladí lidé se
s bratry z Taizé vrátili do Prahy ještě roku 2014.
ALENA SCHEINOSTOVÁ

Více svobody
pro pákistánské
křesťany
Netradičním vánočním
dárkem podarovala
pákistánská láhaurská
arcidiecéze 42 křesťanů,
roku 2015 nevinně
odsouzených za údajný
podíl na vraždě dvou
muslimů a osvobozených
v lednu 2020.
Arcidiecéze propuštěným darovala rikši a motocykly k provozování přepravních služeb nebo jim vybavila obchůdky
a provozovny občerstvení. „Je to vánoční dárek pro vás všechny, abyste mohli
znovu stabilizovat své životy a žít důstojně,“ řekl podle agentury Fides obdarovaným arcibiskup Sebastian Francis Shaw.
Diecézní program ocenily i úřady, které potvrdily nevinu obdarovaných. Mezi nimi je jeden muslim, který byl spolu
s ostatními uvězněn poté, co sebevražední atentátníci zaútočili v Láhauru na dva
kostely a dav poté zlynčoval dva údajné
spolupachatele.
Před Vánoci byl též v Pákistánu po
dvanácti letech prohlášen za nevinného a propuštěn z vězení osmatřicetiletý křesťan Imrán Masíh. Nejvyšší soud
v Láhauru zvrátil rozsudek, kterým prvoinstanční soud poslal muže za údajné rouhání na doživotí za mříže. Masíha
roku 2009 obvinil muslimský soused ze
spálení Koránu, obvinění se však nyní
ukázalo jako vykonstruované.

„Je to dobrá zpráva pro spravedlnost,
pro křesťany, pro tuto zemi,“ sdělil podle
agentury Fides Masíhův obhájce Chalíl
Tahír Sandhu, který v kauzách údajného
rouhání křesťany často zastupuje. Advokát však poukázal, že jeho klient strávil
ve vězení nevinně dvanáct let a jeho stání
před Nejvyšším soudem bylo sedmdesátkrát odloženo. Zkritizoval i sám zákon proti rouhání, zavedený roku 1986
za vlády generála Zijáula Muhammada
Haka – hlavy tehdejší vojenské diktatury. „Od té doby se údajná rouhání objevují pomalu všude,“ podotkl Sandhu
s tím, že je tento zákon „zneužíván už
příliš dlouho“.
Požadavek na jeho zrušení oživila
kauza Asie Bibiové, křesťanky, která vinou tohoto zákona strávila deset let v cele smrti. Roku 2018 byla osvobozena po
nátlaku mezinárodního společenství
a nyní žije v exilu.

Zákony o rouhání
jako dostupná zbraň
Počátkem prosince poukázala Americká
komise pro mezinárodní náboženskou
svobodu (USCIRF), že zákony proti
rouhání platí dosud v 84 zemích světa.
Vedle Rakouska, Polska nebo Francie
jsou to Rusko, Indie, Egypt, Írán nebo
právě Pákistán, tedy státy, kde je tato
legislativa zneužívána k náboženskému pronásledování. „Existence zákonů
o rouhání dává extremistům právo vzít
zákon do svých rukou a používat násilí
mimosoudně,“ varuje komise v tiskové
zprávě na svém webu uscirf.gov. (sch)

SEDM LIDSKÝCH ŽIVOTŮ A ŠKODY NA VÍCE NEŽ 2 000 BUDOVÁCH SI V CHORVATSKU vyžádala série silných zemětřesení v posledních prosincových dnech. Nejpoškozenější je město Petrinja poblíž Záhřebu, v sousedním Sisaku se zřítila i věž katedrály,
stejně jako desítky dalších kostelů v oblasti. Lidem, kteří přišli o domovy a majetek, pomáhá mj. tamní Charita. Věřící se scházejí
před zničenými kostely k modlitbě růžence. K jednodennímu státnímu smutku se církev připojila dny modlitby a postu; záhřebský
arcibiskup kardinál Josip Bozanić sloužil za všechny oběti mši svatou, kterou přenášela veřejnoprávní média. „Kéž se za pomoci
mezinárodního společenství brzy podaří drahému obyvatelstvu Chorvatska přinést úlevu v jeho utrpení,“ vzkázal Chorvatům papež
František.
Snímek Biskupství sisacké

KRÁTCE

„O MNĚ NEMLUVME. EVANGELIZACE PŘICHÁZÍ SHORA, to on musí
evangelizovat a přijímat duše,“ řekl roku 2017 v rozhovoru pro Katolický týdeník
slavný francouzský herec a režisér Robert Hossein. Dne 31. prosince zemřel, den
po svých 93. narozeninách, na následky onemocnění koronavirem. Hossein je
u nás nejznámější jako představitel hraběte de Peyrac z filmů o Angelice. Poté, co
se v 70. letech nechal ve svých 50 letech pokřtít jako katolík, však vytvořil řadu děl
s křesťanskou tematikou: mj. Člověk zvaný Ježíš, Ježíš – vzkříšení, Nebojte se!
(o sv. Janu Pavlu II.) či Žena jménem Marie. Toto představení předvedl roku 2011
v Lurdech před 25 tisíci poutníků (viz snímek). Karmelitánské nakladatelství vydalo
roku 2018 s Hosseinem knižní rozhovor Vlk pohlazený Bohem.
Snímek France3

RELIKVIE SV. MAXMILIÁNA KOLBEHO uložili do kaple polského parlamentu ve Varšavě. Ta je zasvěcena Matce Boží – Matce církve a slouží oběma
komorám, sejmu i senátu. Aby relikvie
tohoto mučedníka nacismu do kaple přibyly k relikviím sv. Jana Pavla II.
a sv. Gianny Berettové Mollové, žádali
sami zastupitelé. Slavnosti oficiálního
přenesení relikvií se před Vánoci účastnili zástupci obou komor i minoritského
řádu, ke kterému náležel i sv. Maxmilián
Kolbe. Tento polský teolog a propagátor katolického tisku zemřel roku 1941
v koncentračním táboře v Osvětimi. Svatořečen byl roku 1982.
BĚLORUSKÝ ARCIBISKUP TADEUSZ KONDRUSIEWICZ, metropolita
minsko-mohilevský, vzhledem k dovršení kanonického věku odstoupil z úřadu a papež František jeho odstoupení
přijal. Pro diecézi běloruské metropole
jmenoval apoštolského administrátora
sede vacante, dominikána Kazimierza

Wielikosielece. Ten byl dosud pomocným biskupem diecéze pinské. Na konci
srpna 2020 běloruské úřady zabránily
arcibiskupu Kondrusiewiczovi v návratu
do vlasti vzhledem k jeho předchozí kritice režimu. Po řadě intervencí ze strany
Vatikánu se metropolita mohl o Vánocích vrátit. 3. ledna pak dovršil 75 let –
kanonický věk pro odchod do důchodu.
V ROCE 2020 BYLO ZABITO 20 MISIONÁŘŮ, jak sečetla vatikánská agentura Fides. Je to osm kněží, šest laiků,
tři řeholnice, jeden řeholník a dva bohoslovci. Nejvíce obětí zemřelo na americkém kontinentě. V Evropě byly dvě
oběti, a to italští kněží. Agentura Fides
počty misionářů – jak označuje bez rozdílu všechny pastorační pracovníky –
zemřelých násilnou smrtí sleduje každý
rok, za posledních 20 let je to souhrnně
536 obětí včetně pěti biskupů. V letošním roce agentura též připomíná stovky
kněží, řeholníků a řeholnic zemřelých ve
službě nemocným koronavirem na tuto
nákazu. Po lékařích jsou v Evropě právě kněží další skupinou, kterou covid-19

výrazně decimuje. Mezinárodní organizace Reportéři bez hranic zase zmínila za
rok 2020 pět desítek zabitých novinářů
a mediálních pracovníků. Mezi ně patří
např. křesťanský novinář Qais Javed zastřelený v prosinci v Pákistánu.
DESKOVOU HRU NA MOTIVY DÍLA G. K. CHESTERTONA vyvinula skupina katolických autorů různých
národností a na crowdfundingové platformě Kickstarter sbírá prostředky na
její anglojazyčné vydání. Hra se jmenuje „Vyšetřování otce Browna: Smrt
sira Percyho Coldwella“ a inspiruje se
populární Chestertonovou postavou
katolického kněze otce Browna, který
moudrostí a vhledem do lidských srdcí
řeší kriminální příběhy. Ve hře pro šest
hráčů, která zabere zhruba 45 až 90 minut, vystupuje i Brownův knižní protivník, zločinec Flambeau. Jak autoři uvedli, „pověst katolických kněží byla v naší
společnosti poškozena, tudíž se domníváme, že postava jako otec Brown je užitečným prostředkem k nápravě jejich
(cna, vaticannews, fides)
reputace“.

Věda a víra
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Dialog při hledání pravdy
Katolická církev se nejen
prostřednictvím vatikánských
úřadů snaží držet krok
s vědeckým vývojem.
Vatikánské kongregace, akademie i jednotliví
křesťanští duchovní se dlouhodobě vyjadřují
k medicínským a etickým otázkám, jako například při nynější podpoře vakcín proti koronaviru. Na konci listopadu také papež František shromáždil k přemýšlení nad světovou
ekonomikou mladé ekonomy, podnikatele a finančníky z celého světa. Jezuité pracují v astronomických observatořích a Vatikán sleduje
problematiku nových technologií a umělé inteligence i jejích etických dopadů.
Jeden z argumentů odpůrců náboženství
přesto tvrdí, že odporuje vědě a vzdělanosti. Církev přitom po staletí byla spojována se
školami, univerzitami a knihovnami (a samozřejmě s historickými přešlapy), jak potvrzuje
teolog P. Martin Weiss. Mezi duchovními lze
najít význačné badatele a vědce, jen namátkou
zakladatele genetiky, brněnského augustiniána Johanna Gregora Mendela.

Příklad spolupráce. Při montáži masek od ČVUT spolupracovali bubenečtí farníci.
Snímek archiv ČVUT

„Augustiniánský světec sv. Tomáš z Villanovy říkával, že věda bez víry je nebezpečná
jako meč v ruce dítěte. Víra a věda mají spolupracovat, ne bojovat proti sobě. Víra dává vědě
pokorný způsob poznání a otvírá jiný možný
náhled na věci,“ zamýšlí se pro KT augustiniánský kněz a pedagog P. Juan Provecho. „Snažím se vést neustálý dialog víry, kultury a vědy,
a to beze strachu hledání, abych mohl odhalit
pravdy, které přináší věda a technika. Trvalý dialog mezi vírou a kulturou mi pak pomáhá vést žáky k hledání Boha ve vlastním nitru
v procesu získávání nových poznatků,“ dodává tento kněz a ředitel Školy sv. Augustina.
O tom, že víra a věda rozhodně nejsou v protikladu, se vyjadřuje řada duchovních a vědců.
Například nedávno zesnulý vlivný intelektuál
a londýnský rabín Jonathan Sacks v knize Velké partnerství shrnul: „Věda rozebírá věci, abychom viděli, jak fungují. Náboženství je dává
dohromady, abychom viděli, co znamenají.“
Jak ale ve svém textu píše kněz a biolog P. Marek Vácha, v současnosti se už nemůžeme spokojit s tvrzením, že si věda a víra neodporují.
Je třeba toto partnerství dále rozvíjet. Svou
roli zde má i teologie, která svými metodami
a pravidly zapadá mezi ostatní vědy, jak uvádí
KAREL PUČELÍK
teolog Dominik Opatrný.

Bádání má být modlitbou
Víra dává nadšení k poznávání
světa. Židovsko-křesťanská
tradice navíc říká, že studium
je formou modlitby.
Nestuduji především proto, abych udělal maturitu, abych složil zkoušky na vysoké škole
nebo abych později dobře obstál ve své profesi.
To vše jistě ano, ale vědecké bádání především
otevírá oči k poznání Boha. Věda je modlitbou, přesněji řečeno: může se a má se modlitbou stát.
Řeknu to na příkladu. Národní galerie v Praze uspořádala výstavu Rembrandt:
Portrét člověka. Divák nemusí vůbec nic
o Rembrandtovi vědět, nemusí znát jeho životopis, jeho bolesti a životní osudy; z těch
obrazů leccos zazáří. Obrazy mi řeknou cosi
podstatného o citlivosti malíře, o jeho smyslu pro krásu, smyslu pro detail, o jeho trápeních i radostech. To je důvod, proč se
věnujeme vědě. Příroda je umělecké dílo –
a její studium otevírá oči pro poznání umělce.
Sv. Augustin to říká hezky: Bože, musíš být
dokonalý, neboť ona, příroda, je dokonalá.

Musíš být krásný, neboť ona je krásná. Ale především musíš být, neboť ona jest.
Jiný teolog Fabrice Hadjadj, připomíná, že
co se týče přírody, Bůh po nás nechce aplaus,
nýbrž kritiku. Tedy nejen abychom jako snobové tleskali, jak je příroda krásná, ale přitom
se vůbec neobtěžovali ji poznat, nýbrž abychom četli její knihu list po listu. Jen na knihu,
kterou opravdu přečtu, mohu napsat kritiku.
Jestliže Tomáš Akvinský a po něm papež František píší, že každý organismus je písmenem
knihy, dostává studium přírody nový rozměr.
Americký biolog Ed Wilson se smělostí sobě
vlastní píše, že kdo má opravdu rád přírodu,
musí poznat aspoň deset tisíc druhů. Wilson
sám uznává, že ani on zřejmě tolik druhů nepozná, ale je jasné, co chce říct.
Věnování se vědě tedy můžeme pokládat za
mystickou činnost, kontemplaci. Pravoslavný
teolog Pavel Evdokimov právě v tomto smyslu volá, aby už byli svatořečeni vědci, kteří,
jistě v etických mantinelech, směnili svůj čas
a energii za poznávání světa.
Víra tedy dává nadšení, smysl a důvod k vědeckému poznávání světa. Věda naopak zpětně rozšiřuje znalosti díla. Mně osobně dává
věda tři impulzy. Prvním z nich je pocit nesamozřejmosti tohoto světa. Díky vědě nyní

vnímáme planetu Zemi jako velikou botanickou zahradu, osvětlenou Sluncem v černém
kosmu; jako loď plovoucí vesmírem, odkud
se ozývá zpěv ptáků a z jejíž paluby visí girlandy květin; jako příběh barevnější a neuvěřitelnější, než jsou Tolkienova Středozem nebo
Lewisova Narnie. Díky vědě máme dnes vozítka na Marsu a vidíme rozdíly mezi oběma
planetami. Díky vědě jsme zasaženi doposud
nevysvětlitelným zázrakem vědomí – nejen
člověka, ale zřejmě všech nebo všech „vyšších“ tvorů. Atomy se v zygotě, první buňce
dítěte, propojí, buňka se rozdělí na dvě, pak
na čtyři, pak vývoj pokračuje a po devíti měsících se dítě narodí – a po chvíli namaluje strop
Sixtinské kaple. Jak to vzniká, nevíme. Ale díky vědě víme, že je to mnohem složitější, než
jsme si kdy mysleli.

Je těžké být ateistou
Druhým impulzem je tedy pocit zázračnosti.
Tím třetím, který mi věda dává, je pocit krásy.
Nejsem astrofyzik a těm věcem nerozumím,
ale moc rád se dívám na fotografie galaxií
z Hubbleova teleskopu. Podobně se velmi rád
dívám na fotografie nitra buněk pořízených
současnými mikroskopy – s rozlišením, o kte-

rém se nám za časů našich studií ani nesnilo.
Subjektivně tam vnímám dotek stejné ruky.
Vnitřek buňky jako katedrála. Galaxie jako
umělecká díla. Vesmír by nemusel být krásný,
ale je. Jsme první generace, jež tyto věci vidí,
jsme první generace, která vnímá nesamozřejmost světa: ze žhavého kotouče plynů a prachů
vzniká Země a na ní my, kdo jsme kdysi hořeli
ve hvězdách, ze žhavé lávy vzniká Botticelliho
Venuše vystupující z moře, z víření nerozumné
hmoty rozum, ze sobeckých genů láska. Těžko
je být na Zemi ateistou.
Nelze tedy v roce 2021 již pořádat konference na téma „Věda a víra“ a na nich se ubezpečovat, že si věda s vírou neprotiřečí, nýbrž si
naopak podávají ruce. To mi přijde už hodně
málo. Navrhuji vzít vědu vážně, věnovat se jí
(na té rovině, jak mi osobní situace dovoluje)
a nechat ji, ať mi rozšíří obzor i srdce, abych
skrze ni vnímal krásu světa. Mladým lidem navrhuji, aby vstali, vzali atlas květin a vyrazili
ven. Mladý člověk, zdá se mi, tohle potřebuje.
Sám se již považuji za seniora. Zvláštní věc,
už si s sebou dnes atlasy neberu, a když nepoznám květinu či motýla, už se tím netrápím.
Už se jen dívám. To je požehnání stáří.
P. MAREK VÁCHA,
kněz a biolog, přednosta Ústavu etiky na 3. LF UK

Světlo, nebo brzda vzdělanosti?
Jaký byl přínos křesťanství
a církví pro oblast vědy
a vzdělání? Na toto téma by
se dalo hovořit dlouhé hodiny
na odborných konferencích
i lidových shromážděních.
Téma mnohé nenechávalo v minulosti ani
v současnosti lhostejnými. Často můžeme nalézt hodnocení církví, zejména katolické, jako
tmářky a brzdy veškerého pokroku. Na druhé straně můžeme nalézt tvrzení, která církev
chválí za její přínos pro kulturu a vzdělanost
lidstva. A každý z těchto názorů bude do určité
míry pravdivý.
Je nutné mít na paměti, že žádný obraz
dějin nelze vnímat ostře černobíle. Vždyť již
o prvních křesťanech panovalo přesvědčení,
že nepřikládali vzdělání a učenosti téměř žádný význam. Ba ano, mnohde nalezneme i opovržlivé tvrzení, že první následovníci Krista
byli jacísi prosťáčkové, kteří snad ani neuměli číst a psát. Jistě, nadutí a samolibí farize-

ové pohrdali učedníky Páně, ale připomeňme, že ne všichni byli prostí rybáři od jezera.
Vždyť apoštol Pavel takříkajíc sedával jako žák
u nohou nejpřednějšího židovského učence
Gamaliela.

Doba barbarů?
Ale nejen předáci židovského národa pohrdali prvními křesťany coby nevzdělanci. Totéž se o křesťanech domnívali tehdejší
mudrci a filozofové. Ovšem právě z řad filozofů vzešla postava sv. Justina, která nám
může být sympatická svou tolerancí k předkřesťanské moudrosti a velice důkladnou
apologií křesťanství adresovanou císaři
Antoniovi Piovi.
Přechod ze světa antické moudrosti do světa „středověkých barbarů“ získal chmurnou
nálepku „temný“ zejména pro svou netoleranci, brutální praktiky inkvizice, upalování kacířů a podobně. Je však nutno připomenout, že
právě církev přinesla již starým Germánům
a Slovanům světlo nejenom křesťanské víry,
ale i vzdělání. Ke středověku neodmyslitelně
patří svět kvetoucích klášterních, katedrálních
a farních škol. Kdo by neznal postavy, jako je
Albert Veliký či Tomáš Akvinský?

Z doby středověku nicméně upoutají naši
pozornost i takové osobnosti, které neváhaly
ostře tepat nešvary doby i na nejvyšších místech, a tak zde musíme zmínit mimo známé
postavy, jako byl Jan Hus či Jeroným Pražský,
třeba statečného Marsilia z Padovy, kterého
papež pro jeho dílo Defensor pacis označil
za pekelnou nestvůru v jícnu ďáblově počatou. Dílo, které z hlubin středověku oslovovalo mnohé i na prahu novověku a bylo bráno
mocnými tohoto světa jako ideální model vztahu státu a církve.
Rád bych také poukázal na skutečnost, že
někdy pokládáme svět středověkých učenců
za výhradně „mužskou záležitost“ s tím, že
žena ve středověké společnosti měla za úkol
starat se pouze o rodinu a mohla se „realizovat“ eventuelně ještě v oblasti sociálně-charitativní ošetřováním nemocných ve špitálech
či rozdáváním almužen hladovějícím. Kromě
rodinného života tak de facto existoval pro ženu ve středověku už jen svět kláštera. Ten ale
ženám nabízel, jak nám dokumentuje kupříkladu postava Hildegardy z Bingenu, do určité
míry možnost seberealizace v oblasti kultury
a vědy. Vždyť Hildegardiny spisy z oblasti medicíny zažívají v dnešní době přímo renesanci a jistě není bez zajímavosti, že roku 2012

papež Benedikt XVI. prohlásil sv. Hildegardu
za učitelku církve.

Paradoxy novověku
Co říci o vztahu církve k vědám v novověku?
Dlouze by se dalo hovořit o postavě P. Koniáše
a pálení knih, ale zároveň o jezuitských školách, které ve své době byly jedinečným přínosem v oblasti vzdělanosti. Vzhledem k tomu,
že v roce 2020 jsme si mimo jiné připomínali
kulaté výročí úmrtí Jana Amose Komenského, rád bych závěrem připomenul jeho slova napsaná na konci Kšaftu umírající matky
jednoty bratrské. Slova, která můžeme i my
dnes po mnoha staletích pokládat za stále živá a aktuální: Poněvadž Pán náš poručil Písma svatá zpytovati, odkazuji tobě národe český
a moravský za dědictví knihu Boží, biblí svatou, kterouž synové moji z původních jazyků do
češtiny s pilností velkou (do patnácte let na té
práci strávivše několik učených mužů) uvedli.
Přijmiž to tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá. A užívej toho ke slávě Boží a svému v dobrém
vzdělání…
P. MARTIN WEIS,
profesor Teologické fakulty
Jihočeské univerzity
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Teologie zapadá do světa vědy
Teologie má v akademickém světě
stejné povinnosti jako ostatní
vědy. Má však také za úkol živit
víru a ukazovat možnosti, jak ve
světě projevovat Boží lásku.
„Na teologické fakultě to máte opravdu náročné,“
pustil se se mnou do řeči jeden sběratel svatých obrázků. „Svatých je hrozně moc a je těžké se v nich
vyznat.“ Ten pán vlastně vyslovil laskavě, ale naivně
častou představu, že posláním teologa je být studnicí vědění. Jenže teologie, stejně jako ostatní vědy,
není jen souhrnem znalostí.
Každá věda je spíš společenským projektem: vytváří komunitu vědců a uživatelů, vyvíjí se, uspořádává do podoborů a má svůj ekonomický aspekt.
Je-li teologie vyučována na univerzitě, může být
zároveň církevní misí v akademickém světě. Pro
teology to znamená stejné povinnosti jako pro
ostatní vědce: musí podávat granty, psát články
a knihy, které dostanou před otištěním i po něm jejich kolegové k posouzení. Kromě toho musí katoličtí
teologové respektovat církevní pravidla. Stejně jako
lékařské fakulty kontroluje ministerstvo zdravotnictví, dohlíží na teologickou fakultu zblízka místní
biskup a zdálky římská kurie.
V roce 2007 Benedikt XVI. ustanovil agenturu hodnotící kvalitu církevních univerzit a fakult
Avepro. O deset let později papež František vydal
apoštolskou konstituci Veritatis gaudium (O církevních univerzitách), v níž dal pravidla pro fungování teologických fakult. Ty mají sloužit obnově
evangelizace prostřednictvím rozlišování, očišťování a reformy. Mají se stát „prozíravými kulturními laboratořemi“, kde bude církev „performativně interpretovat“ svět kolem nás ve světle Kristova
zjevení (VG 3). Slovo „performativně“ zde znamená, že teologii nesmí jít o poznání, nýbrž o dosažení
změny. I teologové proto ráno vstávají, aby alespoň
trošku změnili svět.
Přesně takhle postupoval už Tomáš Akvinský ve
13. století. Když dostal za úkol připravovat dominikánské novice ke službě kazatelů a zpovědníků,
vůbec se mu nelíbilo tehdejší odtržení praktické morálky od křesťanské víry. Morální sumy obsahovaly
vyčerpávající seznamy pravidel a detailní katalogy
hříchů, ovšem ztrácelo se v nich to nejpodstatnější:
Bůh, k němuž směřujeme, a jeho plán spásy. Proto
napsal Tomáš Akvinský své nejznámější dílo Sumu teologickou, v níž morální pravidla začlenil mezi
pojednání o Bohu a jeho stvoření na jedné straně
a vykoupení skrze Krista na straně druhé. K tomuto
počinu se mu velmi hodila Aristotelova etika, která
je postavena na otázce: Je to, co dělám, v souladu
s tím, kam chci v životě dojít?

Změna pohledu na Bibli
Ještě jeden příklad změny stojí za zmínku. V moderní době se i teologie rozdělila na mnoho podoborů, mezi nimiž zaujímá důležité místo biblistika.

Teologické dílo nekončí v knihovnách starobylých klášterů, musí jít dopředu s dobou.
Přelom 19. a 20. století přinesl obrovský pokrok ve
zkoumání Bible, založeném na interpretačních metodách z historie a filologie. Změnil se pohled na
biblický text a na jeho význam pro křesťanskou etiku. V návaznosti na to rozpracoval německý teolog
Alfons Auer tzv. autonomní morálku, která si klade
kontroverzní otázky: Co je na morálním poselství
Bible nové a co dobové? Co musí křesťan následovat
a co je jen starověká kultura?
Návod, jak mají dnes teologové pracovat, stanovili biskupové na Druhém vatikánském koncilu
zejména v Dekretu o výchově ke kněžství (Optatam totius, 16). Cílem biblistiky je poskytovat „prohloubený pohled na hlavní témata božského zjevení“, dodávat povzbuzení a živit víru. K tomu má

Snímek ze Strahovské knihovny Tomáš Ježek / Člověk a Víra

používat celou paletu nových metod výkladu vycházejících jak z historie textu, tak z jeho jazykové analýzy. Dogmatická teologie má vést k pronikání do
Božích tajemství, nakolik je to možné. Začíná od
naslouchání Písmu a církevním otcům a pokračuje
k domýšlení toho, co není řečeno explicitně. A konečně morální teologie má objasňovat, k jak vznešenému poslání nás Bůh volá a jak můžeme ve světě
projevovat křesťanskou lásku. Aby toto poslání splnila, musí se „živit naukou Písma“ a opírat o ostatní vědy: o filozofii (ve středověku byla známá jako
„služka teologie“), ale také o psychologii, sociologii,
bioetiku, neurovědy a další.
Jestliže teologie navazuje na pokrok v ostatních
vědách, neznamená to, že se jen pasivně přizpůso-

buje. Musí se také umět kriticky ozvat, když některý
vědec začne za vědu vydávat svůj světonázor. Například na konci 19. století teologové pozorně promýšleli, co znamená Darwinova evoluční teorie pro
nauku o stvoření. Když ale začal anglický spisovatel
a filozof Aldous Huxley z evoluce vyvozovat ateismus nebo Darwinův syn George eugeniku, rozhodně se ozvali. Jindy se teologové dělí se svými kolegy
o otázky, inspiraci a o zkušenost jednoty v různosti
poznání. Denně totiž zakoušejí, jak je lidské poznání mnohovrstevnaté, vzájemně propojené a ve svých
různých projevech směřující k jedinému cíli.

nější budou nová nebesa a nová země, kde bude mít
svůj domov spravedlnost, kde všichni ti tvorové dojdou svého naplnění a my je konečně budeme poznávat dokonale?

Petra Oulíková,
historička umění, působí na KTF UK
Na počátku stála otázka,
kdo je na těch obrazech,
koho a co představují. Tedy
docela obyčejná zvídavost
středoškolačky, která na
grafické škole v pražské
Hellichově ulici úspěšně
absolvovala předmět „dějiny výtvarného umění“. Nevybavuji si dnes přesně,
která scéna či postava upoutala mou pozornost
a má na svědomí, že jsem na pomoc otevřela Bibli.
Vždyť kde jinde se o těch tajuplných osobách v tak
zvláštních kostýmech a pózách dočtu více? A s četbou Bible přišli do cesty lidé, kteří měli víru a dokázali o ní hovořit, vysvětlit neznámé. A někdy tehdy
přeskočila jiskra. Následovaly biblické hodiny a příprava na biřmování, protože pokřtěná jsem byla
v dětství. A pak již odborná cesta k zamilovaným
dějinám umění, po níž, spolu s vírou v toho, který to
všechno pro naše oči stvořil, kráčím dodnes.
Občas si vzpomenu na slova jednoho kněze, že
kvůli malbě či soše nikdo neuvěří. Jenže Bůh má
mnoho nástrojů, jak oslovit naše srdce, tak proč mu
(puč)
zbytečně zavírat vrátka.

DOMINIK OPATRNÝ,
teolog, působí na CMTF
olomoucké univerzity

Víra přidává další rozměr
Vědců z různých oborů jsme
se zeptali: Jak vaši vědeckou
práci ovlivňuje víra?
Stanislav Balík, politolog a historik, děkan Fakulty
sociálních studií Masarykovy univerzity
Jelikož platí ono biblické:
„Po ovoci poznáte je“, zřejmě by to měla být otázka
pro ty, kdo mohou výsledky
mé výzkumné práce politiky a společnosti posuzovat.
Každopádně se ale snažím
o věrnost pravdě. Ke zkoumaným problémům přistupuji z perspektivy člověka
jakožto vrcholu Stvoření a současně Božího obrazu.
Proto je pro mě důležitá žido-křesťanská koncepce
lidské důstojnosti, která z těchto dvou předpokladů
pramení. Snažím se najít a pochopit i kořeny
přístupů opačných.
Prakticky mě pak křesťanské zakotvení přivedlo
k některým tématům na pomezí politologie a historie, jako je vztah státu a církve v minulosti a současnosti, v demokracii a nedemokracii nebo třeba
český antiklerikalismus v podobě antikatolicismu,

kdy se snažím ukázat hluboké kořeny tohoto fenoménu ovlivňujícího českou politiku půl druhého století apod.
P. Matúš Kocian, kněz a přírodovědec
Práce každého přírodovědce směřuje k odhalování,
jak je tento svět vytvořen
a jaké v něm panují zákonitosti. Konkrétně se při své
práci snažím vyznat v tom,
jaké druhy hmyzu spolu
s námi obývají naši planetu. Je jich hodně a většina
ještě na objevení čeká. Cítím se někdy tak trochu jako Adam v ráji, který dostal za úkol pojmenovat živočichy. Ve své monografii jednoho rodu drabčíků (brouků – pozn. red.)
jsem tak nazval na dvě desítky nových druhů jmény
biblických postav. Při této práci jsem rovněž konfrontován s neuvěřitelnou rozmanitostí přírody a také s krásou, která je skryta i v tom nejmenším tvoru.
Jak naznačuje Ježíš, „ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen“ jako leckterý třímilimetrový
brouček. I nevěřící kolegové jsou při tom jako u vytržení. Víra tomu dává smysl, rozměr navíc. Vidíme,
že všechno se to navzájem požírá a jednoho dne se
veškerá ta marnivá krása rozpadne v prach. Oč krás-

Jiří Grygar, astrofyzik
Svou víru jsem získal od rodičů a rozvíjel v hodinách
katolického náboženství
v těžkých časech světové
války a následně pod vlivem znamenitých kněží
i teologů během čtyřicetileté totality. Brzy jsem pochopil, že se nám darem
života nabízí možnost přispět k duchovnímu i materiálnímu pokroku lidstva.
Když se nám povede najít si svou parketu, máme
smysl vlastního života vytyčen. Měl jsem štěstí, že
jsem si své povolání vybral v devíti letech. Systematicky jsem se na ně připravoval od tak útlého věku
většinou vlastním úsilím a nakonec se stal astrofyzikem. Kromě své vědecké práce a výchovy studentů
se věnuji popularizaci přírodních věd širší veřejnosti, protože se domnívám, že i laické poznání, jak vesmír funguje, mysl člověka zušlechťuje a obohacuje
vědomím, že existence vesmíru je zázrak.
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Hřeb jako kotva upevňující víru
V samém
závěru
uplynulého
roku
představili
archeologové
a strahovští
premonstráti unikátní nález
relikvií v Milevsku, které spadá
pod strahovskou kanonii.
O významu nálezu, jenž vzbudil
nemalou pozornost, jsme
hovořili se strahovským opatem
DANIELEM JANÁČKEM.
Co archeologové našli?
V severní zdi kostela sv. Jiljí objevili, zdokumentovali a vyzdvihli trosky dřevěné schrány,
původně zdobené zlatými a stříbrnými křížky,
rybičkami a dalšími geometrickými ozdobami. Na masivním zlatém plechu, který původně zdobil víko schrány, je vytepán kříž a dvě
písmena „IR“. Písmena lze v daném kontextu
číst jako zkratku pro latinské „Iesus Rex“, tedy
Ježíš Král. Uvnitř dřevěných trosek se skrýval
přibližně 6 cm dlouhý kus železného hřebu.
První analýzy prokázaly, že se jedná o odseknutou část kovaného železného hřebu, na
němž je vytvořena zlatá značka v podobě křížku. Křížek je podle první materiálové analýzy
z 21karátového zlata, které má podle složení původ na Blízkém východě. Dendrologický
průzkum dřeva pak ukázal, že dřevěné trosky
schrány tvoří dva druhy dřeva – modřínové
a dubové. Modřínové dřevo je radiokarbonovou metodou datováno do období 1290–1394
našeho letopočtu a dřevo dubové do období
260–416.

Vzácná relikvie – úlomek hřebu.

Českobudějovický biskup Vlastimil Kročil (zcela vlevo), kardinál Dominik Duka, strahovský opat Daniel Janáček a archeolog Pavel Břicháček
při prezentaci nálezu v klášteře v Milevsku.
Jak se vlastně takový nález podařil? Čím to, že
o tom prostoru a relikvii premonstráti nevěděli?
Archeologický výzkum areálu se v Milevsku
provádí od šedesátých let. Díky moderním 3D
technologiím se podařilo získat nové informace o cenném historickém dědictví a odhalit některá jeho tajemství, která upadla v zapomnění. Technika 21. století umožňuje prohlížet
si objekty v nových perspektivách (tj. i z míst
běžně nedostupných), a hledat tak v historických budovách skryté souvislosti. Umožňuje
správnou interpretaci jednotlivých částí stavby a napovídá způsob, jakým skládat střípky
poznání z dávno zapomenutých časů. Schody
k přístupové chodbě viděli všichni, kdo navští-

Snímky Václav Kittel

vili kostel sv. Jiljí. Jenže chodba k „trezorové
místnosti“ byla předělena trámem, byla tedy
nepřístupná. Dutina vedoucí z ní má průměr
pouhých 26 x 16 cm. Teď jsme se dostali za ni,
což přineslo nečekaný objev.
Je důvodné se domnívat, že kus hřebu ukrytý
a nalezený v Milevsku je skutečně tím, kterým
byl ke dřevu kříže přibit Ježíš Kristus?
To samozřejmě nevíme. A nejsem si ani jist, zda
by se to vůbec dalo dokázat. Samotný hřeb ale
nebyl předmětem zkoumání. Na druhé straně
dřevo ze zhruba 4. století mluví samo za sebe.
Co víme, je, že císařovna Helena byla velkou
ctitelkou Ježíše Krista, navštívila Jeruzalém,
podle tradice nalezla svatý kříž a mnohé relikvie rozdělila svým oblíbeným městům, jako byly Konstantinopol, Řím a Trevír. Jistými cestami se taková relikvie dostala až do Milevska.
Podstatné však je, že tyto relikvie jsou především „svědky víry“ lidí, jako byli sv. Helena
a ostatní křesťané, kteří žili dávno před námi.
Odkazují na Boha a vytvářejí duchovní a emocionální spojení s Ježíšem.
Jaký je náboženský význam tohoto nálezu? Proč
je předmětem úcty a co to vlastně znamená?
Relikvie (z latinského „relinquere“ – „ponechat, zanechat“ – tedy „to, co zůstalo“) rozdělujeme do několika tříd. Do 1. třídy patří těla svatých nebo jejich části. 2. třída zahrnuje
předměty, kterých se svatí dotýkali, používali
je nebo jimi byli mučeni. Náš hřeb by tedy spadal do této kategorie. Do 3. třídy pak řadíme
tzv. relikvie přikládané, dotykové, tedy předměty, jež se dotkly relikvií 1. třídy.
Relikvie jsou otázkou „živosti“, vztahu a víry. Svatí zemřeli, a přece zůstávají živí. Tam,

kde si k nim člověk vytvoří vztah a roste tím
jeho víra ve vzkříšení, zůstává přítomno celé
velikonoční poselství Ježíše Krista. Tedy i skrze malý hřeb si mohu vybudovat vztah k Ježíši,
protože mi může připomenout ohromnou Boží lásku a já k ní mohu přistoupit blíž. Tím hřebem proto nemáme a nechceme něco dokazovat. Je to spíše kotva, která je schopna upevnit
naši víru ve zmrtvýchvstání a prohloubit naše
spojení s Ježíšem Kristem.
Relikvie jsou i důsledkem Vánoc. Ježíš Kristus přijal naše tělo a materii. Spása není jenom
čistě duchovní záležitostí, jinak by se věčné
Logos (Slovo) nepotřebovalo stát tělem. Ale
ono se tělem stalo a nechalo se přibít na kříž.
Tento hřeb mi tuto skutečnost může připomínat a chce i mne pevněji připojit ke Kristu a dát
mi naději, že také mé utrpení, bolesti a hříchy byly s Kristem přibity na dřevo kříže. Na
jednom relikviáři svatého kříže z 12. století
u sv. Petra v Římě je prý napsáno: „Zvenčí vidíš dřevo, uvnitř Krista.“ Tato věta může být
vodítkem přístupu k ostatkům i pro nás.
Takové relikvie obvykle „daroval“
kostelu či klášteru panovník nebo bohatý
a bohabojný šlechtic a bývaly shledávány
jako vzácnosti nedozírné hodnoty. Co to tedy
znamenalo a znamená pro milevský klášter
a premonstráty?
Archeolog Pavel Břicháček, který se dlouhodobě věnuje výzkumu v Milevsku, už dávno
upozorňoval na ohromný kulturní a historický
význam tamního kláštera. Již před slovanskou
misií zde fungoval křesťanský bohoslužebný
život. Nález schrány s relikvií by jenom potvrzoval jeho odborné názory.
JIŘÍ MACHÁNĚ

Poděkování předplatitelům a čtenářům KT
Vážení a milí čtenáři a předplatitelé Katolického týdeníku,
srdečně vás zdravíme z redakce s přáním hojnosti Božího
požehnání v novém roce 2021. Vstupujeme do něj s nadějí, že
se nám s Boží pomocí podaří překonat jednu z nejnáročnějších
výzev posledních let v podobě nakažlivé nemoci.
Chceme vám jménem celé redakce poděkovat
za přízeň, kterou jste nám v uplynulých měsících zachovali, a za všechna slova podpory
a povzbuzení, která jsme od vás obdrželi. Děkujeme i za konstruktivní kritické připomínky
a náměty.
Pracujeme střídavě z domova a z redakce,
jak nám to vládní omezení a zdraví jednotlivých redaktorů umožní. Někteří z nás nemocí již prošli, ale díky dodržování všech hygienických předpisů jsme se dosud ani v jednom
případě nenakazili navzájem. Práce na dálku
a v omezeném režimu i v prostorách redakce

je velmi náročná na organizaci i komunikaci.
Chybí nám každodenní debaty nad aktualitami, pohledy do tváře, úsměvy, gesta. A žerty,
jimiž se čas od času počastujeme, zavánějí na
Skypu nebo v telefonu mnohdy spíše nedorozuměním.
Spousta textů i rozhovorů musela v uplynulých týdnech vznikat po telefonu, e-mailu
a některá setkání s respondenty či reportáže
se mohly uskutečnit jen v omezené míře nebo
jsme na ně museli rezignovat.
Potěšilo nás, že se na jaře i během podzimu podařilo udržet distribuci KT do farností

i přesto, že řada kostelů byla uzavřená a lidé
nemohli přicházet na bohoslužby, tedy ani si
zakoupit výtisk novin. Děkujeme všem kněžím
i laikům, kteří se o doručování listu konkrétním
čtenářům ve farnosti postarali, a zprostředkovali jim tak jejich pravidelné a oblíbené čtení.
Připomínáme, že po dobu nouzového stavu je nové číslo KT vždy v sobotu k dispozici
ve formátu pdf na www.katyd.cz. Pandemická situace má pro Katolický týdeník paradoxně i svůj přínos – uspíšili jsme vývoj a přípravu nové podoby webu, který předplatitelům
umožní jednodušší přístup k elektronickému
obsahu Katolického týdeníku.
Velkou radost máme z toho, že se naši čtenáři během adventní doby rozhodli věnovat
svým blízkým dárkové předplatné KT. Pod
stromečky více než tří stovek obdarovaných
tak putovalo předplatné na celý rok.
V těchto týdnech obdrží valná většina předplatitelů složenky či výzvy k úhradě předplatného, které přichází vždy sedm týdnů před
jeho koncem. Děkujeme všem, kteří naši práci
podpoří obnovením předplatného. Nedora-

zí-li během pěti týdnů úhrada, upomíná náš
distributor čtenáře ještě dva týdny před vypršením lhůty. Pokud se někomu stalo, že na
obnovu předplatného zapomněl, může jeho
úhradu provést ještě nyní na začátku ledna
a zpětně obdrží i poslední dvě vydání KT.
Díky pozornosti našich čtenářů se nám daří
ve srovnání s ostatními tiskovinami, jejichž náklad setrvale klesá, udržet počet výtisků na solidní úrovni 33 tisíc.
Velké poděkování za udržení takového počtu patří také všem duchovním správcům a jejich spolupracovníkům, kteří umožňují a podporují prodej a distribuci KT v kostelech. Je to
prakticky jediné místo, kde se zájemci mohou
s listem českých a moravských diecézí napoprvé či pravidelně setkávat. V neposlední řadě
děkujeme všem, kdo KT využívají jako pastorační nástroj k povzbuzení osamělých seniorů
či lidí, kteří mají s církví jen omezený nebo občasný kontakt.
Za celou redakci
KATEŘINA KOUBOVÁ, šéfredaktorka
a P. STANISLAV PŘIBYL CSSR, jednatel KT
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Odvaha nazaretského tesaře
Papež František

zrakem“, kterým Bůh zachraňuje Dítě a jeho
matku. Nebe zasahuje a důvěřuje v odvážnou
vynalézavost tohoto muže: přišel do Betléma,
a když nenašel příbytek, kde by Maria mohla porodit, uklidí a připraví stáj, aby se stala
pokud možno útulným místem Božímu Synu
přicházejícímu na svět (srv. Lk 2,6-7). Před
hrozbou Heroda, který chce dítě zabít, je Josef opět ve snu varován, aby je bránil. Uprostřed noci tak zorganizuje útěk do Egypta
(srv. Mt 2,13-14).
Evangelium nám říká, že na čem záleží, dokáže Bůh vždycky zachránit, použijeme-li odvážnou vynalézavost nazaretského tesaře. Ten
umí proměnit problém v příležitost, maje na
prvním místě důvěru v Prozřetelnost.
Evangelium nepodává informace, jak dlouho Maria a Josef s dítětem zůstali v Egyptě. Zajisté však museli něco jíst, najít bydlení a práci. Není potřeba velké představivosti, aby se
v této věci překlenulo mlčení evangelia. Svatá
rodina musela řešit konkrétní problémy jako
všechny jiné rodiny, jako mnozí naši bratři migranti, kteří i dnes riskují život, donuceni neštěstím a hladem. Myslím, že v tomto smyslu
je sv. Josef opravdu zvláštním patronem všech,
kdo musejí opouštět svou vlast kvůli válkám,
nenávisti, pronásledování a bídě.
Sv. Josef tedy nemůže nebýt ochráncem církve, protože církev je prodloužením Kristova
těla v dějinách a současně v mateřství církve je
naznačeno mateřství Mariino.

Papež zvláštním dekretem vyhlásil
Rok sv. Josefa a odpustky, které jsou
s ním spojeny. Zároveň adresuje církvi
apoštolský list Patris corde (Otcovským
srdcem), v němž představuje sv. Josefa
jako vzor otce. Učinil tak u příležitosti
150. výročí prohlášení tohoto světce
patronem univerzální církve.

O

tcovským srdcem miloval Josef Ježíše, který je v evangeliích nazýván
„synem Josefovým“.
Po Marii, Boží Matce, nemá v papežském magisteriu žádný světec tolik prostoru jako Josef, její snoubenec. Moji předchůdci pronikli hlouběji do poselství, které v těch
několika větách evangelium přináší, aby více
zdůraznili jeho ústřední roli v dějinách spásy.
Blahoslavený Pius IX. ho prohlásil za „ochránce katolické církve“, ctihodný Pius XII. ho
představil jako „patrona dělníků“ a svatý Jan
Pavel II. jako „ochránce Vykupitele“. Lidé se
mu svěřují coby „patronu šťastné smrti“.
Rád bych se proto rád podělil o několik
úvah nad touto výjimečnou postavou, tak blízkou životu každého z nás. Tato touha vzrostla
v uplynulých měsících pandemie. Ve sv. Josefovi, nenápadném muži, který diskrétně a skrytě
žije každodenní život, mohou všichni nalézt
přímluvce, pomocníka a průvodce těžkými
časy. Připomíná nám, že všichni ti, kdo nejsou
vidět nebo jsou ve „druhé linii“, mají nezastupitelnou roli v dějinách spásy. Jim všem patří
uznání a vděčnost.

Pracující otec

Milovaný otec
Velikost sv. Josefa spočívá v tom, že byl Mariiným snoubencem a Ježíšovým otcem. Stal se
tak „služebníkem všeobecného záměru spásy“,
jak říká sv. Jan Zlatoústý.
Svatý Pavel VI. konstatuje, že Josefovo otcovství se konkrétně vyjadřovalo v tom, že „ze
svého života učinil službu a oběť ve prospěch
tajemství vtělení a s ním spojeného vykupitelského poslání; že uplatnil svou legitimní autoritu vůči Svaté rodině, aby jí daroval sebe
sama, svůj život a svoji práci; že přetavil svoje
lidské povolání v rodinnou lásku skrze nadlidské obětování sebe, svého srdce a všech
schopností, v lásku danou do služby Mesiáše,
který vyrůstal v jeho domě“.
Sv. Josef je pro tuto svou úlohu v dějinách
spásy otcem, jehož křesťanský lid vždy miloval. Po celém světě je mu zasvěceno mnoho
kostelů; četné řeholní instituty, bratrstva a církevní uskupení se jím inspirují a nesou jeho
jméno, od věků se k jeho cti slouží různé pobožnosti. Mnozí světci a světice byli jeho vroucími ctiteli, patří mezi ně sv. Terezie z Avily,
která si jej zvolila za svého přímluvce a prostředníka. Svěřovala se často jeho přímluvě
a dostávala všechny milosti, o něž prosila. Na
základě své zkušenosti pak k této úctě vybízela
ostatní. V každé knížce pobožností lze nalézt
modlitbu ke sv. Josefu. Zvláště výzvu, která je
mu adresována každou středu a po celý měsíc
březen, který je mu zasvěcen.
Jako potomek Davidův (srv. Mt 1,16-20),
z jehož rodu se měl podle příslibu daného Davidovi skrze proroka Nátana (srv. 2 Sam 7) narodit Ježíš, a jako snoubenec Marie z Nazaretu
je svatý Josef spojnicí mezi Starým a Novým
zákonem.

Něžný otec
Josef viděl, jak Ježíš den za dnem prospíval
„moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí“
(Lk 2,52). Stejně jako jednal Pán s Izraelem,
také on jej „učil chodit, bral na svá ramena,
byl otcem, který zdvihá dítě ke svým tvářím, a skláněl se k němu, aby mu dal najíst“
(Oz 11,3-4).
Dějiny spásy se naplňují skrze „naději v beznaději“ (srv. Řím 4,18) a skrze naše slabosti.
Příliš často si myslíme, že Bůh staví pouze na
tom, co je v nás dobré a vítězné, přičemž většina jeho plánů se naplňuje skrze naše slabosti
a jim navzdory. Pokud je tedy perspektiva ekonomie spásy taková, musíme se naučit přijímat
svou slabost s velkou něhou.
Víme, že Pravda, která je od Boha, nás neodsuzuje, nýbrž přijímá, objímá, podpírá

Socha sv. Josefa z olomouckého Arcibiskupského paláce.
a odpouští nám. Také Josefovými útrapami
prostupují Boží vůle, Boží dějiny a jeho plán.
Josef nás tak učí, že věřit v Boha znamená věřit
i v to, že Bůh může působit skrze naše obavy,
naše chyby a slabosti. Učí nás, že uprostřed životních bouří nemusíme mít strach přenechat
kormidlo své lodi Bohu. Někdy bychom chtěli
mít vše pod kontrolou, ale Bůh vidí vždy dál.

Poslušný otec
Podobně jako Bůh jednal s Marií, když jí zjevil
svůj plán spásy, zjevil své plány Josefovi. Udělal to prostřednictvím snů, které jsou v Bibli,
jakož i u všech starobylých národů, považovány za prostředky, jimiž Bůh zjevuje svou vůli.
Sv. Lukášovi záleží zvláště na tom, aby
zdůraznil, že Ježíšovi rodiče dbali na všechny předpisy Zákona. V každé okolnosti svého života dokázal Josef vyslovit své „fiat“,
stejně jako Maria při Zvěstování a Ježíš
v Getsemanech.
Josef jako hlava rodiny učil Ježíše být poslušný rodičům (srv. Lk 2,51) podle Božího
přikázání (srv. Ex 20,12). V útočišti Nazareta, v Josefově škole, se Ježíš učil plnit Otcovu
vůli. Tato vůle se mu stala každodenním pokrmem (srv. Jan 4,34). I v té nejtěžší chvíli svého
života v Getsemanech upřednostnil Otcovu
vůli před svou a „stal se poslušným až k smrti
(…) k smrti na kříži“ (Flp 2,8).

Přívětivý otec,
který přijímá
Josef přijímá Marii, aniž si klade jakékoli podmínky. Důvěřoval andělovým slovům.
V našem životě se častokrát dějí události,
jejichž smysl nechápeme. Naší první reakcí je
mnohdy zklamání a vzpoura. Josef nechává
stranou své úsudky, aby dal prostor tomu, co
se děje a co pro něj může vypadat záhadně.
Událost přijímá, přebírá za ni zodpovědnost
a smiřuje se se svým životním údělem. Nepřijmeme-li svůj životní úděl, nedokážeme jít dál,
protože vždycky budeme v zajetí svých očekávání a následných zklamání.

Snímek David Novák / Člověk a Víra

Duchovní život, který nám Josef ukazuje,
není cestou, která vysvětluje, nýbrž cestou,
která přijímá. Pouze skrze přijetí a smíření je
možné vytušit větší příběh a hlubší smysl událostí. Je to jako ozvěna Jobových zanícených
slov, jimiž odpověděl manželce, která jej nabádala, aby se vzbouřil proti veškerému zlu, které jej potkalo: „Dobro od Boha bereme, a zlo
brát nemáme?“ (Job 2,10).
Josef není člověkem pasivní rezignace. Jeho
nasazení je odvážné a rozhodné. Přijetí je způsob, jímž se v našem životě projevuje dar statečnosti, pocházející od Ducha Svatého. Jedině Pán nás může obdarovat silou přijímat
život takový, jaký je, včetně jeho rozporuplných, nečekaných a bezútěšných aspektů.
Jako Bůh řekl našemu světci: „Josefe, synu
Davidův, neboj se“ (Mt 1,20), jako by opakoval i nám: „Nebojte se!“ Je třeba odložit vztek
i zklamání a dát prostor tomu, co jsme si nevybrali, a přece se to děje, nikoli se světskou
rezignací, nýbrž s velkou odvahou. Když takto život přijmeme, pronikneme k jeho hlubšímu smyslu. Život každého z nás může znovu
zázračně nastartovat, najdeme-li odvahu žít
ho podle evangelia. Nezáleží na tom, jestli se
zdá, že se vše zvrtlo a něco už je nevratné. Bůh
může dát rozkvést květům na poušti.
Nemůžeme si myslet, že věřit znamená nacházet snadná utěšující řešení. Víra, které nás
naučil Kristus, je ta, kterou vidíme u sv. Josefa. On nehledá zkratky, ale k událostem, jež
ho potkávají, přistupuje čelem a bere na sebe
zodpovědnost.

Otec odvážně vynalézavý
Je ovšem zapotřebí dodat další důležitou vlastnost: odvážnou vynalézavost. Nastupuje zejména ve chvílích, kdy se setkáme s těžkostmi.
Těžkost nás může buď zastavit, a my vyklidíme
pole, nebo jí můžeme čelit. Právě těžkosti někdy umožní, že se v nás probudí zdroje, které
jsme netušili.
Při četbě evangelií o Ježíšově dětství nás napadne otázka, proč Bůh nezasáhl přímo a jasně. Bůh však zasahuje skrze události a lidi.
Josef je člověk, skrze něhož se Bůh stará o počátky dějin vykoupení. On je opravdovým „zá-

Další vlastnost, kterou se sv. Josef vždy vyznačoval, je jeho vztah k práci. Sv. Josef byl tesař,
který poctivě pracoval, aby zajistil živobytí své
rodině. Od něho se Ježíš naučil hodnotě, důstojnosti i radosti z toho, co znamená jíst chléb
– plod vlastní práce.
V této naší době, kdy se ukazuje, že se práce znovu stává naléhavou sociální otázkou, že
nezaměstnanost místy dosahuje závratné výše
i v zemích, kde byl po desetiletí zřejmý určitý
blahobyt, je nezbytné si nově uvědomit a pochopit význam práce, jež dává důstojnost a jejímž vzorným patronem je sv. Josef. Nedostatek práce, který v posledních letech postihuje
mnoho bratří a sester v důsledku pandemie
covid-19, nás musí přimět k přehodnocení našich priorit. Prosme naléhavě sv. Josefa dělníka, abychom našli cestu k tomu, aby žádný
mladý člověk, žádný dospělý, žádná rodina
nebyli bez práce!

Stín otce
Polský spisovatel Jan Dobraczyński ve své
knize Stín otce vypráví formou románu život
sv. Josefa. Podmanivý obraz stínu deﬁnuje postavu sv. Josefa, který je ve vztahu k Ježíši pozemským stínem nebeského Otce.
Otcem se člověk nerodí, nýbrž se jím stává. Nelze se jím stát pouhým přivedením dítěte na svět, nýbrž zodpovědnou péčí o ně.
Pokaždé když na sebe někdo vezme zodpovědnost za život někoho druhého, stává se
tak v určitém smyslu jeho otcem. Být otcem
tedy znamená připravit dítě na život, na realitu. Nikoli je zadržovat a věznit, nikoli vlastnit, nýbrž naučit ho rozhodování, svobodě
a hledáním řešení.
Josefovo štěstí nespočívá v logice sebeobětování, nýbrž sebedarování. V tomto člověku nikdy nezachytíme frustraci, nýbrž důvěru. Tam,
kde povolání k manželství, celibátu či panenství nedosáhne zralosti sebedarování a zastaví
se u pouhé logiky oběti, se namísto znamení
krásy a radosti lásky může stát výrazem neštěstí, smutku a frustrace.
Otcovství, které nepodlehne pokušení žít
život dětí, otevírá netušené obzory. Každé
dítě v sobě vždy nese tajemství, je originálem,
který se může ukázat jen s pomocí otce, který respektuje jeho svobodu. Takový otec si je
vědom, že jeho vychovatelská činnost jednou
skončí, a naplní své otcovství tehdy, když se
stane „zbytečným“, kdy zjistí, že dítě je samostatné a ubírá se životní cestou samostatně.
Tehdy se ocitne v situaci Josefa, který vždycky
věděl, že ono dítě nebylo jeho, ale bylo mu svěřeno do péče. To je v podstatě to, co Ježíš dává
na srozuměnou slovy: „Nikomu na zemi nedávejte jméno „otec“, jenom jeden je váš Otec
a ten je v nebesích“ (Mt 23,9).
Dokument bylo nutno značně krátit,
plné znění najdete na www.cirkev.cz
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Partyzán na nepřátelském území

K

dosi pravil, že nacházíme-li se v tunelu, a přitom nevidíme světlo na
jeho konci, není to proto, že světlo neexistuje – jen ještě nejsme na
konci tunelu. Povzbudivé rčení, jenomže…
tenhle tunel je nám nějak nechutně dlouhý.
„Doufejme, že brzy bude všechno zase v normálu,“ slýcháme zprava zleva a často i sami
sdělujeme svým bližním. A jakkoli dnes téma
„covid“ lidi rozděluje, skoro jako politika, na
jednom se spolu shodneme všichni: Tento způsob žití nám rozhodně normální nepřipadá…
Stále častěji se mi ale vnucuje myšlenka, že
jako křesťané bychom měli mít na „nenormální doby“ docela slušnou průpravu. Vždyť snad
všechno zásadní pro dějiny křesťanství se událo spíše „nenormálním“ způsobem: od události narození Páně, které jsme nedávno slavili,
přes mnohé události z evangelií až po jeho smrt
na kříži a zmrtvýchvstání.
Například pokud jde o ono usměvavé Dítko
v jeslích (které možná máme ještě vystavené,
ačkoli vánoční stromky se už povalují kolem
popelnic), už svatou Editu Steinovou zaujala
skutečnost – viz její dílko Vánoční tajemství,
že křesťanské Vánoce nejsou žádná selanka. Liturgický sled svátků v době vánoční je vlastně
docela dramatický, slavnostní bílá barva se až
příliš rychle mění v barvu krve, barvu mučedníků… (svatý Štěpán, betlémská mláďátka).
A pohoda Svaté rodiny? Uvnitř jistě ano, díky
víře a lásce Josefa s Marií, ale viděno zvenčí? Na bídné podmínky v Betlémě záhy naváže útěk do Egypta, kdy zakoušejí nejistý úděl
všech uprchlíků a migrantů, s nejasnou budoucností… Dnes už nám to ani nepřijde, ale
normální start mladé rodiny to nebyl. Ostatně
ani doba, kdy nastala velkolepá událost Vtělení, nebyla úplně „normální“, určitě ne z pohledu vyvoleného národa: okupace Římanů, na
trůnu Herodes… Ale Božím záměrům to zjevně
nebylo na překážku.
Jistě je normální přát
si návrat k normálu. Ale
zřejmě před námi leží
jedna aktuální výzva
– jak se s vírou, nadějí
a láskou utkat s nenormální situací, v níž se
nacházíme.

Povoláni k pokoji
GLOSA

Terezy Zavadilové

V

tradičním novoročním poselství papež vyzval, abychom
pandemický čas využili k lidskému a duchovnímu růstu. To zní
poněkud abstraktně a těm, kdo si právě
sahají na existenční dno, možná až „salonně“. Hned další větou nás však František, který se potřebným lidem nevyhýbá, vrací bezpečně na zem. Tento čas
podle něj může sloužit „k uhlazení zášti a rozdělení – je to čas tvořit, a ne ničit, čas, kdy máme pečovat jedni o druhé
a o stvoření“.
Zdravotní situace se všude na světě
zhoršuje. Jak nadějně proto znějí Františkova slova o tom, že tato doba přeje
duchovnímu růstu. Že čas míru přijde.
A je to i na nás. Přinášet pokoj totiž papež označuje za povolání, které máme od
Boha.
Jak ale takový pokoj vytvářet? Odkud jej brát, když je nyní vše ještě křehčí
a vztahy v rodině, práci i ve farnosti trpí
ještě více než jindy kvůli nedostatku blízkosti, různým nedorozuměním a trvalému psychickému vypětí?
Pokoj není jen stav „absence války“,
připomíná papež, pokoj je stav, kdy je
náš život naplněný smyslem. Pokoje nelze dosáhnout lidskými silami – je to dar,
o který je třeba prosit v modlitbě. Až tehdy, když dosáhneme pokoje v srdci, jsme
v pokoji sami se sebou. A teprve pak jej
můžeme šířit.

ANKETA:
Do Tříkrálové sbírky letos přispěji:
a) online přes www.trikralovasbirka.cz;
b) dárcovskou SMS;
c) osobně do kasičky v kostele
nebo na jiném místě.
Hlasujte na www.katyd.cz
Otázka v minulém KT zněla:
Slavili jste o Vánocích domácí
bohoslužbu?
a) ano (10); b) ne (70).

tvůrčím způsobem domyslel a aplikoval mnohé z jeho evolučních vizí na své společenství,
které mělo být jakýmsi „nukleonem“ budoucnosti. V tomto světle můžeme pozorovat dvě
dekády trvající činnost – získávání dalších spolupracovníků, jejich vyučování a formaci, ale
také získání tajného biskupského svěcení značně rozšiřujícího jeho aktivity. V tomto smyslu
je svěcení žen, které je mu vytýkáno, jen jakousi pověstnou „třešničkou na dortu“ v rámci
jeho bohatých a netradičních aktivit.

Odvaha neuspět

© Jan Hrubý

V těchto dnech si připomínáme sté
výročí narození biskupa skryté církve
Felixe Maria Davídka. Byl neskladnou,
provokující i inspirující osobností.

KOMENTÁŘ
Jiřího Hanuše

N

emůže být pochyb, že se katolická
církev ve 20. století může vykázat
vynikajícími teology, spisovateli,
kněžími i biskupy. Zdálo by se, že
to musí platit zejména pro západní, svobodný
svět, ale není tomu tak. I mezi českými katolíky najdeme celou řadu postav, které se ctí
prošly turbulentními dějinami včetně kulturních bojů, obdobím protektorátu i tvrdým obdobím stalinismu. Třebaže za sebou nenechaly systematické teologické dílo – tomu doba
nepřála, jejich svědectví a odkaz jsou velmi
působivé.
Mám na mysli zejména generaci, která dozrávala za druhé světové války a po roce 1948
se buď dostala do presu komunistického režimu, nebo musela trávit dlouhá léta v nedobrovolném exilu. Výčet těchto postav by byl dlouhý: zmíním namátkou alespoň Josefa Berana,
Karla Otčenáška, Bohumila Víta Tajovského,
Josefa Zvěřinu, Karla Vránu, Jana Evangelistu
Urbana, Zdeňka Bonaventuru Boušeho, Antonína Mandla, Adolfa Kajpra, Silvestra Marii
Braita, Bohuslava Buriana, Jana Čepa, Václava
Vaška, Růženu Vackovou, Stanislava Krátkého
atd. Mezi nimi má zvláštní a současně nepřehlédnutelné místo kněz-básník a biskup skryté
církve Felix Maria Davídek, který se narodil
12. ledna 1921 v Chrlicích u Brna.
Kdybychom se zaměřili pouze na kněžské
postavy, sotva bychom našli někoho tak výji-

mečného, jako byl tento drobný, neklidný, inspirující a současně provokující muž. Davídek
měl všechny možné ctnosti mimo jedinou. Nebyl tradičním, spořádaným, důstojným kněžským typem, jak si ho představovaly tradiční
příručky pro kněžské seminaristy. Od začátku
svého duchovenského působení ještě před rokem 1948 provokoval nadřízené svými radikálními pastoračními a vzdělávacími plány, vedle
posvátné teologie ho zajímaly snad všechny
profánní vědy; na začátku to vypadalo, že jeho
vzorem bude starý umělecký bouřlivák Jakub
Deml. Tuto kněžskou „atypičnost“ ovšem vyrovnával obětavým misijním nasazením.

Vždycky radikál
Komunisté se ve svých plánech na likvidaci českého a moravského katolicismu zmýlili
u Davídka takřka ve všem: že mu tuhý a dlouhý žalář (čtrnáctiletý!) přistřihne křídla a zeslabí ho natolik, že nebude moci vykonávat své
aktivity, že ztratí svůj životní elán. Stal se pravý opak: z vězení v roce 1964 odešel ještě větší
radikál, posílený vězeňským studiem (u spolubratří – vězněných kněží), zvyklý na neuvěřitelně těžké životní podmínky, bez strachu
z nebezpečí a pronásledování. A co víc – naplněný představami o svém novém kněžském
programu, který začal okamžitě uskutečňovat.
Jeho plány opravdu nebyly skromné – chtěl
vychovat novou kněžskou generaci v koncilním duchu, otevřenou aktuálním intelektuálním výbojům i moderní pastoraci, a vybudovat
společenství, které by odpovídalo obtížné situaci, bylo pohyblivější, tolik nevázané na standardní struktury a důvěřující v budoucnost.
Není divu, že se v rámci těchto idejí upnul na
tehdy v českých zemích objevovaného a módního francouzského filozofa a přírodovědce Teilharda de Chardin. Davídek Teilharda

Jakkoli Felix Davídek zanechal v českém –
a také slovenském – katolicismu výraznou, nepřehlédnutelnou stopu, jeho osobní život i výsledky jeho celoživotního horečného úsilí se
dají označit jako tragické, snad v tom původním, antickém smyslu slova. Davídkův život
končí ještě před Sametovou revolucí, (umírá
18. srpna 1988 – pozn. red.), je nemocen a opuštěn mnoha svými žáky a následovníky, v podivném vakuu, obklopen pouze nejvěrnější suitou, v podstatě nepochopen nejen oﬁciálními
církevními představiteli, ale ani mnoha lidmi
z disidentských křesťanských kruhů. Odvážil
se příliš daleko, za hranici církevní kázně, a zaplatil za to vysokou cenu. Jeho dílo ani po roce
1989 nebylo přijato, jeho žáci až na výjimky
nebyli schopni prosadit jeho program v rámci svobodných církevních struktur. K tomu se
druží okolnost, že nesepsal žádné významnější dílo – zůstala po něm spíše tříšť zapsaných
přednášek, úvah a také básní. Z této pozůstalosti sotva lze sestavit ucelený teologický portrét. Lze v ní však nalézt osobní vyznání:
Tedy ještě jednou: odvahu vzít na sebe riziko
neúspěchu, všech forem neúspěchu; biologického (zdraví, smrt), sociologického (osobní zabezpečenost; vše, co souvisí s úspěchem ve společnosti:
hodnosti, úřad, postavení, kariéra, sláva, čest),
psychologického (všechny druhy nejistoty i psychické prožívání této nejistoty, nezajištěnosti, nejistoty cesty hledání a nalezení, dočasné obavy v době
hledání a rozhodování se; prožívání samoty a neporozumění i u těch nejbližších; samoty a neporozumění, tak obvyklé u proroků a svatých, u géniů a herců, u objevovatelů nových cest, u všech,
kteří vědomě přinášejí vykupující oběť), právního
(soud, popraviště, vězení)… (přednáška Teologie
parusie).
Jeho životní osud ukazuje, jak jsme v zásadě
málo připraveni na jinakost, radikalitu, hledání nestandardních cest, jak jsme zabydleni ve
svých stereotypních představách. Davídek je
v tomto smyslu pro nás provokací a inspirující
výzvou. Podle starého bonmotu Petra Příhody
byl Felix Maria Davídek partyzánem vysazeným a působícím na nepřátelském území. Je
to zřejmě nejvýstižnější přirovnání: tvrdohlavý
a neskladný Boží partyzán.
Autor je historik, profesor
na Filozoﬁcké fakultě
Masarykovy univerzity
v Brně a spoluautor
knihy Skrytá církev:
Felix M. Davídek
a společenství Koinótés

Máme chránit sebe i okolí
Před Vánoci zahraniční i tuzemské
církevní autority zveřejnily hned
několik dokumentů o očkování proti
nemoci covid-19. A 29. prosince přibyla
další vatikánská nóta, která apeluje,
aby vakcíny byly dostupné všem.

KOMENTÁŘ
P. Lukáše Fošuma OP

K

ongregace pro nauku víry zveřejnila
21. prosince 2020 oﬁciální vyjádření (tzv. nótu) k etickým aspektům
očkování novými vakcínami proti
onemocnění covid-19. Česká biskupská konference den poté vydala obdobné stanovisko,
které na tento dokument navazuje. Z vyjádření
odpovědných autorit jak univerzální, tak místní církve jasně vyplývá, že zde nejsou nepřekonatelné etické překážky, abychom se novými
vakcínami nechali očkovat.
Z etického hlediska jde především o otázku
využití buněk z uměle potracených embryí k výrobě a testování vakcín. Tento etický problém
rozhodně nelze přehlížet ani zlehčovat, ale je
třeba jej vidět v odpovídající závažnosti. V sou-

vislosti s nynějšími vakcínami se hovoří o dvou
potracených embryích z šedesátých a sedmdesátých let 20. století, jejichž buňky byly následně využity pro vědecký výzkum (konkrétně
buněčná linie HEK 293). Jak však jasně říká
dokument Papežské akademie pro život o očkování z roku 2017, „dnes používané buněčné
linie jsou již velmi vzdálené od potratů, které
stály na jejich počátku. (…) V současné době již
není nutné získávat buňky z nových potratů.“
Předpokládáme tedy jednak, že provedení
umělých potratů před téměř padesáti lety nebylo cílem k získání buněčných linií pro výzkum a jednak, že velkou část výzkumu potřebného k přípravě vakcín lze dnes provést
bez použití těchto buněčných linií, např. použitím mRNA. Vakcína ﬁrmy BioNTech/Pﬁzer,
kterou se právě v Česku začíná očkovat proti
onemocnění covid-19, byla podle dostupných
údajů na zmiňovaných buněčných liniích pouze testována. Jakkoliv je třeba stále usilovat
o to, aby se nejen ve farmaceutickém, ale ani
v jakémkoli jiném průmyslu nepoužívalo žádného biologického materiálu získaného při
umělých potratech nebo metodách asistované reprodukce, není – a příslušné autority to
potvrzují – z hlediska etiky špatné se nechat
očkovat proti onemocnění covid-19 jakoukoli
dostupnou vakcínou, a to také proto, že mno-

ho lidí na světě nemá na výběr mezi různými
typy vakcín.
Očkování proti covid-19 není a nejspíš nebude povinné (jako je v ČR třeba očkování proti zarděnkám v dětství), nyní se však ukazuje
jako zásadní nástroj jak osobní ochrany, tak
celospolečenského boje proti současné pandemii. Mezi samotnými zdravotníky nepanuje
na očkování jednotný názor, mnozí jsou spíše
skeptičtí. Mezinárodní společenství však vynaložilo do vývoje vakcín obrovské prostředky.
Špičkový český virolog prof. Libor Grubhoﬀer
očkování jednoznačně doporučuje, a to i přesto,
že očkovací strategie (kdy, kde, koho očkovat,
jak kontrolovat výsledky očkování) není u nás
ještě zdaleka promyšlená. I přesto, že k vývoji
vakcín došlo v kratším čase než obvykle, jejich
testování proběhlo dostatečně a přineslo dobré
výsledky. Je tedy na místě, abychom se na základě odborných rad zamýšleli nejen nad tím,
co se může, nebo naopak
nemusí, ale také nad tím, co
je pro nás a pro naše okolí
dobré.
Autor je provinciál České
dominikánské provincie
a morální teolog a lékař,
vyučuje na KTF UK
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Bílá hora – mýty a fakta
Alena Scheinostová

a poté do nich se svými pomocníky balil jejich
těla. Součástí výstavy je i Mydlářovo vyúčtování za odvedené dílo a repliky jeho čtyř popravčích mečů. Nechybí oddíl věnovaný pobělohorskému exilu nebo náboženské proměně
a majetkovým přesunům v českém království.

Když se řekne „Bílá hora“, vybaví
se nám obrazy „temna“ a „národní
katastrofy“. Ke 400. výročí
slavné bitvy připravilo pražské
Národní muzeum výstavu, kde se tento
příběh snaží vyprávět bez mýtů.

S Bílou horou v hlavě

N

ež se zase otevřou výstavní sály, lze
nahlédnout na web www.nm.cz pod
odkaz „Virtuálně do muzea“. Komentovaná procházka přenese do
expozice „1620. Cesta na Horu“ připravené
tak, aby obsáhla co nejširší kontext stavovského povstání od roku 1618 až po současnost.
Autorský tým pod vedením Michala Stehlíka
téma rozvrhl do dvou částí – historické a té,
která sleduje, jak tyto události živily umění,
národní emancipaci i propagandu.
„Snažili jsme se ukázat, jak nepřesné je
schematické vidění Bílé hory jako ‚Češi proti
Němcům‘ nebo ‚katolíci proti protestantům‘.
Historicky základní byl střet o to, zda Čechy
a Morava budou stavovským státem šlechty,
nebo tu bude rozhodovat centrální panovnická moc. Náboženské a národnostní souvislosti byly až druhotné, pokud vůbec hrály roli,“
popsal Stehlík. Dobové mocenské rozvržení
i náboženskou situaci ve střední Evropě ukazují názorné panely: v celém tehdejším českém království žily pouhé čtyři miliony osob
a třicetiletá válka dvě třetiny z nich vyhnala či
zahubila. A zatímco před rokem 1620 bylo jen
15 % obyvatel katolíky, ve druhé polovině století podíl rychle vystoupal až ke 100 %.
Kulturu počátku 17. století přibližují předměty jako střevíc, číše, mince, kancionál z Betlémské kaple nebo tzv. habánská keramika. „Ta
dokladá, jak relativní byla před bitvou v kaž-

Výstava začíná v růžové, bitva však přinese černé časy. Nebo ne?
dodenním životě otázka náboženství. Habáni
– novokřtěnci – byli sice chápaní jako kacíři, ale nádobí si u nich kupoval i olomoucký
biskup, protože bylo nejlepší,“ poznamenal
Michal Stehlík.
Samotnou bitvu 8. listopadu 1620 prezentuje multimediální tabule, kterou připravil vojenský historik Otakar Foltýn. Vojska se střetají a zanikají na digitální mapě, a návštěvník
tak během 15 minut pojme a pochopí celý konﬂikt. Po ukončení výstavy bude prezentace
k vidění a ku pomoci např. školákům (pro ty
už autoři na webu muzea vystavili i pracovní
listy), a to na internetu i ve stálé expozici. Na
jaře pak do výstavy přibude unikát: autentic-

Snímek archiv Národního muzea

ký habsburský praporec, který se bělohorské
bitvy přímo účastnil. „Dosud byl ve špatném
stavu vystaven v Římě, v kostele Santa Maria
de la Vittoria, zasvěceném právě na připomínku vítězství na Bílé hoře, a nyní se bude restaurovat. Potom budeme mít po čtyřech stoletích
tuto památku znovu v Praze,“ slíbil historik
Stehlík.
Vynalézavě je připomenuta poprava vůdců
stavovského povstání 21. června 1621. Pocit
odsouzence může návštěvník zakusit ve stylizované kobce; faksimile výslechových protokolů či dobové vyobrazení krvavé popravy si prohlíží z černého koberce, podobného
těm, na kterých kat Mydlář odsouzence stínal

Poslední sál se věnuje „druhému životu Bílé
hory“. Připomíná třeba propagandistické
kampaně, které Bílou horu využívaly jako své
téma. „Jsou to vlastně dobové fake news – jako
‚cizácká šlechta‘ nebo ‚břichatí preláti‘ – a my
vysvětlujeme, jak manipulovaly a jaká je historická pravda,“ zmínil Michal Stehlík. Ukázky
z tematických ﬁlmů připomínají komunistické obrazy tmářské a mocichtivé církve. A na
dlouhém výstavním pultu leží předměty ze
čtyř staletí, kterými se jejich tvůrci pokoušeli
bělohorskou událost pojmenovat, posvětit či
naopak relativizovat. Těch posledních je ovšem pomálu. Spíše zde najdeme „Mydlářův
meč“ z 19. století vydávaný ve své době za pravý, jevištní návrhy k oslavným Jiráskovým dramatům, modely monumentálních památníků
bitvy nebo Jeneweinovy a Alšovy tematické
malby – a také autentickou hlavu sochy Panny
Marie ze svrženého sloupu na Staroměstském
náměstí. A do uší zní přitom novovlastenecká
„Bílá hora“ Daniela Landy.
„Vyprávění o Bílé hoře je krásný národní příběh, který se v různých obdobích naší historie
velice hodil,“ zhodnotil Michal Stehlík. „Podání dnešních učebnic už je neutrálnější, děti
si z něj ale pořád ještě odnesou ono: ‚my jsme
tam prohráli,‘ a přetrvává i představa pobělohorského ‚temna‘. I to bychom naší výstavou
rádi poopravili,“ dodal historik.
1620. Cesta na Horu. Nová budova
Národního muzea, 9. 11. 2020 – 30. 6. 2021

Gen Rosso: Hudba nikdy neskončí
Televize Noe odvysílá
9. ledna živý koncert
křesťanské kapely
Gen Rosso. Je známá
i v Česku – zpívají
se tu její písně,
objížděla české
školy s muzikálem
Streetlight. Jak se kapele daří
evangelizovat za pandemie,
jsme se ptali jejího mluvčího
TOMKA MIKUSZINSKÉHO.
Jak byste představil kapelu Gen Rosso někomu,
kdo o ní nikdy neslyšel?
Vánocích roku 1966 zakladatelka
Hnutí fokoláre Chiara Lubichová
darovala skupině chlapců červenou
bicí soupravu. Odtud název skupiny („Gen“ – nová generace, „Rosso“ – červený,
pozn. red.). Chiara často opakovala větu: „Aby
všichni byli jedno.“ Takový slogan by se člověku po návštěvě našeho koncertu měl zapsat do
mysli a do srdce. Za svou padesátiletou kariéru
máme na kontě 2 000 vystoupení po celém svě-
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tě a více než 500 písní. V kapele se vystřídaly
dvě stovky členů, dnes jich je 21, a to i z Argentiny, Kuby, Koreje, Itálie, Polska či Španělska.
Kapela se zaměřuje na evangelizaci při koncertech. Jak ale fungujete v době pandemie?
Letošní opakované lockdowny umožnily každému z nás ponořit se hlouběji do všeho,
o čem zpíváme. Nebylo ani možné se sejít
v plném počtu, abychom pracovali. Nabídli
jsme sérii živých vysílání s názvem „Gen Rosso
u tebe doma“ a vznikl projekt „Discovering
Gen Rosso“, kdy lidé mohli nahlédnout do
zákulisí skupiny.
Stačí vám k udržení kontaktů a vztahů s posluchači internet?
Žádný virtuální způsob není schopen stoprocentně nahradit emoce živého koncertu. Nemáme ale velký výběr: buď člověk zůstane
izolovaný, anebo může hledat nové způsoby
s nástroji, které jsou k dispozici. Internet, používáme-li ho dobře, přináší dobro, a především
naději do srdce toho, kdo poslouchá.
Znamená to pro vás také inspiraci či rozvoj?
Pandemie nám v podstatě pomohla, ač to zní
asi divně: donutila nás najít nové výrazy a nové

způsoby vztahů s lidmi. Leckdo jsme si v těchto měsících položili otázku: Proč přišla tahle
metla, která sráží na kolena celé lidstvo? Najít
odpověď není snadné. „Uvěřili jsme v lásku“
– to jsme vícekrát zpívali v našich písních. Věříme, že každá událost, i ta nejbolestnější, má
svůj láskyplný důvod. „Hudba nikdy neskončí,
lidé budou zpívat stále,“ říkávala Chiara Lubichová. Jako by tím chtěla říct: „Ani vy se nikdy
nezastavte. Lidé potřebují naději, vzpruhu,
víru, radost – a vy jim to svým zpěvem můžete
umožnit.“ Nápad živého vysílání pak vychází
z touhy pokračovat a dát druhým něco pozitivního i v „izolacích“, které mohou prožívat.
Jak lidé reagují?
Po online vystoupeních dostáváme hodně
zpráv. Mnozí nám píšou, že přišli o práci nebo
jim na koronavirus zemřel někdo z příbuzných
či blízkých. Píšou nám ale i zdravotníci – třeba s prosbou, abychom „nadále šířili radost“.
Co se snažíte svou hudbou předat?
Především poselství lásky, jednoty a pokoje.
Učíme se žít život v duchu evangelního bratrství. Snažíme se, aby naše produkce byla
výsledkem spolupráce mezi námi-umělci různých národností. Chceme zvyšovat vnímavost

k výzvám naší planety, přinášet kulturu dávání
a sdílení. Jde o poselství, které nenálepkuje, je
pochopitelné pro kohokoli, je pro všechny. Jinými slovy – chtěli bychom umožnit divákům,
aby mohli objevit dobro a uvědomit si touhu
po štěstí a jednotě, která je v každém člověku.
Hrajete už přes půlstoletí. Museli jste za tu dobu
něco upravit, přizpůsobit se?
Během let vidíme, že se umění obnovuje s každou generací. Hudba prostupuje každou epochou, překračuje hranice, módu a zůstává stále
účinným, ba možná nejúčinnějším způsobem
komunikace. Naše poselství zůstává neměnné,
ale hudba a její žánry se uzpůsobují době, kdy
zní. Dokázali jsme se přizpůsobit od rocku
po muzikál, od klasických nápěvů až po pop
a rap. Poslední písně naší diskograﬁe – jako
Shock of the World, která vyšla 21. září – odrážejí současné hudební tendence. Mladí lidé, kteří nás poslouchají, to oceňují a mnohdy skrze
konkrétní podněty a rady vlastně i pomáhají
skládat další písně.
Helena Filcíková
Autorka je členka Hnutí
fokoláre a PR časopisu In!
Gen Rosso. TV Noe 9. 1. 2021 ve 21.45

Některé věci se mlčením neuzdraví
KNIŽNÍ TIP
Jana Paulase
Jsou knihy, nad nimiž člověk přesně
pozná, co jsou to „smíšené pocity“.
Můžeme sem zařadit i knižní
rozhovor Ty jsi kněz navěky.

S

alesiánský kněz Zdeněk Jančařík si vybral k dialogu blízkou spolupracovnici
tajného biskupa Felixe Davídka Ludmilu Javorovou. Ta byla od 60. let až
do Davídkovy smrti (1988) jeho pravou rukou
a byla od něj (ač to kanonické právo nedovoluje) tajně vysvěcena na kněze – minulý týden
tomu bylo právě 50 let. Tento Davídkův krok
způsobil už tenkrát v řadách skryté církve rozkol, který se až do konce jeho života neurovnal;
rozkol, jehož hořkost vyplavala v tomto knižním rozhovoru i nyní, po půlstoletí, na povrch.

Čtenář by měl předem mít aspoň základní
znalost situace podzemní církve v komunistickém Československu. Ačkoli Jančařík opatřil
knihu užitečnými poznámkami, vyplatí se znát
širší pozadí, bez nějž Felix Davídek působí tak
trochu jako svéhlavý partyzán, který vidí jen
svou cestou, s názorovými oponenty je hned
hotov a světí lidi pomalu v parku na lavičce,
jak to kdysi glosoval jeden teolog. Davídkově
osobnosti a skryté církvi se asi nejpodrobněji věnovala kniha Jiřího Hanuše a Petra Fialy Skrytá církev: Felix M. Davídek a společenství
Koinótes z roku 1999. Po jejím přečtení do sebe
mnohé lépe zapadne.
Na Jančaříkův rozhovor s Ludmilou Javorovou je tedy vhodnější pohlížet spíše jako na
cenné svědectví a doplnění obrazu. Jedná se
totiž o velmi subjektivní pohled někoho, kdo
byl v centru dění, a navíc se stal příčinou kontroverzí. Říká se, že čas je nejlepší lékař, ale některé rány se nezhojí mlčením, spíše se zapouzdří a člověk je má v sobě jako znaménko před

závorkou – to mě během četby častokrát napadlo, když Javorová zmiňuje osobnosti podzemní církve jako Josefa Zvěřinu, Oto Mádra,
Karla Pilíka či Stanislava Krátkého. Vidí je výhradně optikou toho, jak se stavěli k Davídkovi, resp. k jeho svěcením. I proto je důležité
znát celý kontext a složitost doby.
Pětadvaceti letům spolupráce Javorové s Davídkem je věnována převážná část textu. O samotném fungování skryté církve a vlastně ani
o tom, co přesně obnášela Javorové kněžská
služba, se mnoho nedozvíme. Nemohla ji nikdy vykonávat veřejně, nicméně dodnes kněžství vnímá jako své životní poslání. Její svědectví je spíš snahou očistit Davídkovo jméno
a vysvětlit pozadí některých jeho kroků. Tato
snaha však místy působí až kontraproduktivně. Možná nejcennější jsou proto pasáže, kdy
Javorová nechává nahlédnout do svého duchovního života.
Zdeněk Jančařík patrně neměl jinou ambici než zprostředkovat její svědectví jako jed-

noho z posledních žijících svědků Davídkova
nekonformního společenství Koinótés. Také
proto je v dialogu spíš
souznícím než kritickým partnerem. Je ale
dobře, že Ludmila Javorová takto promluvila:
mohla aspoň na sklonku života (na konci ledna jí bude 89 let) nahlas
pojmenovat své zranění z nepřijetí i svou duchovní vizi, svou spiritualitu skrytosti. A zadruhé její jméno už nemusí být v církvi skloňováno s aurou tajuplnosti a tabu. Zkrátka mají-li
být některé věci uzdraveny, musí se o nich mluvit. Nejen v rodině, ale i v církvi – tam v první
řadě.
Zdeněk Jančařík – Ludmila Javorová:
Ty jsi kněz navěky (Portál 2020)
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Vítězství víry, jež přemáhá svět
P. Jan Regner SJ

kdy si začneme klást hlubší otázky po smyslu, po cíli našeho úsilí a hodnotách společenského života. K účinné ochraně našeho
společného domova se nepřiblížíme, dokud
naše srdce nenaplní něha, slitování a starost
o lidi kolem nás.
Papež František proto o své encyklice říká,
že více než encyklikou „zelenou“ je encyklikou sociální. Mluví totiž o krizi, která zahrnuje jak životní prostředí, tak prostředí sociálních vazeb a lidských vztahů. Jeho „integrální
ekologie“ se dotýká nejen ochrany přírody, ale
i solidarity mezi lidmi, společného dobra, úsilí
o odstranění zdí mezi národy a jednotlivci či
obnovy důstojnosti všech, kdo byli vytlačeni
na okraj společnosti.
Papež tuto svou myšlenkovou linii dále rozvíjí ve své nejnovější encyklice Fratelli tutti (doslova Všichni jsme si bratry – pozn. red.). Varuje například před populismem politiků, kteří
ohýbají pravdu, aby si prosadili svou, nebo
před bludy komunikace na sociálních sítích,
které vytvářejí kontakty, nikoli však opravdové vztahy. Svoboda se tak podle papeže stává
iluzí, jež je „prodávána a zaměňována za svobodu surfovat po sítích“ (Fratelli tutti, 50). Jenomže opravdové bratrské přátelství mohou
navázat jen ti, kdo jsou skutečně ochotni svobodně se setkat tváří v tvář.

O svátku Křtu Páně si čas od času
vzpomenu na proslulý obraz, na němž
tuto událost víry zvěčnil španělský
malíř řeckého původu známý jako
El Greco. V proslulém madridském
muzeu Prado mě pohled na toto
dílo doslova přikoval k zemi.

T

var, obdivuhodná kompozice obrazu a pro manýristického malíře typické protáhlé postavy – to
vše jako by bylo oslavou vertikály.
Pozorný divák je pozván, aby pozvedl hlavu vzhůru. Horní části obrazu totiž dominuje zářivá postava Boha Otce obklopená
anděly. Zatímco dychtivě kontemplují jeho
poněkud zastřenou tvář, zalévá je světlo,
jež z ní vychází.

Zrozeni Bohem na
základě důvěry a lásky
Tento výjev spojuje s dolní částí obrazu symbol Ducha Svatého, letící holubice, která v jakémsi vodopádu zlaté záře sestupuje na Ježíše
– a to ve chvíli, kdy na hlavu slíbeného Mesiáše vylévá prorok Jan křestní vodu. I Ježíšova
postava jako by ozařovala své okolí. Andělé
mu asistují tím, že nad ním rozprostírají krvavě rudý plášť připomínající jeho spasitelské
poslání.
Vrcholné dílo výtvarného umění tak uděluje
výstižný tvar duchovní skutečnosti, o níž ve
svém prvním listu mluví apoštol Jan: vítězství
víry, jež přemáhá svět (1 Jan 5,1-9). Nad světem vítězí ten, kdo věří, že Ježíš je slíbeným
Mesiášem. Ba víc než to. Ten, kdo věří, že je
pravdivé ono zjevení, jež bylo poodhaleno při
Ježíšově křtu v Jordánu, je „zrozen z Boha“.
Cesta, ke které jsme pozváni, tedy není založena jen na našem lidském poznání, vzmachu
vůle, ba ani sebeušlechtilejší volbě. Vítězství
nad světem můžeme dosáhnout jen díky tomu,
že jsme zrozeni Bohem na základě naší důvěry a lásky.
Prvním „přemožitelem světa“ je Ježíš Kristus, který ve večeřadlu chlácholí své učedníky
slovy: „Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se,
já jsem přemohl svět“ (Jan 16,33). Ježíš je Be-

Nenechat se
korumpovat světem

Joachim Patinier (1480–1524): Křest Kristův (Kunsthistorisches Museum, Vídeň).
ránkem, jenž ze světa snímá hřích. V Janově
pojetí už stvořený svět neodpovídá Boží představě, někdejší ráj se proměnil v pouštní krajinu, do kosmu, v němž byl při stvoření soulad,
řád a harmonie, byl zavlečen zmatek hříchu.
Ježíš proto přichází tento chaos ze světa „sejmout“ a navrátit mu jeho nevinnost.

Přemoci svět neznamená ho nenávidět, ba
ani ho využít jako jednorázový kelímek. Je
zvlášť důležité zdůrazňovat to v době, kdy
se naše planeta nachází v krizi. Papež František ve své přelomové encyklice Laudato si´
upozorňuje, že změnit alarmující stav životního prostředí budeme schopni až tehdy,

Jako křesťané jsme tedy hříšníky, kteří se nechali proměnit v Boží náruči. Ano, jsme ve světě, ale ne „ze světa“ (srv. Jan 15,18-19). Naším
posláním je nenechat se světem korumpovat,
nýbrž podílet se na jeho posvěcení. V Písmu
se posvěcení věcí a osob většinou děje jejich
oddělením od všeho profánního. Izraelité se
oddělovali od okolních národů zachováváním
Božích přikázání. Farizeové šli ještě dál a oddělovali se od ostatních souvěrců co nejvěrnějším plněním i těch nejmenších příkazů a zákazů Tóry.
Křesťané nemají být odděleni od světa, zůstávají v něm, ale jsou povoláni, aby svou vírou
posvěcovali sebe a tím i svět kolem sebe. Cesta
k proměně světa, k níž nás Ježíš vyzývá svým
slovem i životem, vede výhradně přes úžinu
vlastního obrácení a proměny srdce.
Autor je jezuitský kněz a teolog,
působí v Akademické farnosti Olomouc

Maximální křesťanství jezuitského mučedníka
P. Adolf Kajpr SJ
4. ledna 2021 byla ukončena diecézní
fáze procesu blahořečení Adolfa
Kajpra (nar. 5. 7. 1902), jezuitského
kněze, redaktora časopisu Katolík,
exercitátora, břitkého publicisty
a vězně obou totalitních režimů,
který zemřel na srdeční záchvat
17. 9. 1959 v leopoldovské věznici.
Teolog Oto Mádr o něm svého času
napsal: „Byl mluvčím mladého
katolictví, které za sebou nechalo
austrokatolicismus a ghetto, pocity
méněcennosti vůči modernímu
světu a hádavou apologetiku.“
Z Kajprových myšlenek vybíráme:

J

ak jsme již jednou citovali: „Nečíst noviny může být v dobách demokracie škodlivější než se nepomodlit růženec. Všecky
takové ‚zbožné osoby‘ úplně uzavřené do
svých pobožností a naprosto nic nevědoucí
o problémech naší doby, jsou veřejným nebezpečím.“ A ovšem nejde jen o to, číst noviny.
Jde o to, číst je jako myslící člověk a jako křesťan. Hledět se dopracovat k samostatnému
úsudku, k úsudku křesťanskému a hledět pak
dělat skutečnou křesťanskou politiku, která se
snaží všude uplatnit zásady evangelia, nezapomíná však na konkrétní lidi, snaží se uskutečnit to, co za daných okolností a za daných
(Katolík 1946)
poměrů je nejméně špatné.
Musím se snažit, abych mluvil o věcech
aktuálních, které dnes hýbají myslemi lidí,
a abych tyto otázky postavil do reflektorů
Kristova světla. Bude to pokračování Jeho vtělení, bude to zasnoubení našeho konkrétního
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čestně své poslání, musí podávat život takový, jaký je, s jeho stíny a omyly, ne aby se na
nich pásl jako tisk bulvární, nýbrž aby přispíval k jejich odstranění. I katolický tisk by mohl
propadnout demagogii, že totiž lidu předkládá vždycky jen, kde ho kdo chválí, kdežto přes
skutečně vážné problémy by se přenesl buď
mlčením, nebo by o nich jednal způsobem
naivně zjednodušujícím. A základem toho všeho je pohrdání lidem, představa, že lid je nemyslící dav, jenž musí být veden po způsobu
malých dětí. Nesetkáme se, neporozumíme si
pouhým vnějškovým připomenutím, že jsme
všichni katolíci. Sejdeme se, budeme-li si jisti,
že oběma je rozšíření království Božího nad
všechny ostatní věci. Sejdeme se, budeme-li
např. zajedno v tom, že nejvyšší normou všeho lidského jednání je Boží zákon, Boží spravedlnost a Boží láska a že před těmito normami se musí sklonit všechno ostatní, i zájmy
osobní, i zájmy národní. (…) Vidíme zkrátka
své žurnalistické poslání v opravdovém úsilí
o dorozumění, jež však je možné, jež může
býti trvalé a solidní jen na správných, pravdivých názorech na palčivé aktuální otázky.
Budeme-li chodit kolem takových otázek, jak
se říká, jako kolem horké kaše, budeme marně
pracovat, a budeme-li to nazývat láska, budeme to svaté jméno jen nadarmo vyslovovat,
protože pravá láska je nemožná bez porozumění a porozumění není možné bez poznání. Kdo množí toto pravdivé poznání, množí i porozumění a lásku a koná poctivě svůj
úkol.

povat závaznost mravních přikázání všude,
i v politice, učit prvenství duchovních hodnot nad hodnotami pozemskými, k nimž patří
i hodnoty národní a státní, že budu nabádat
k čestnosti, pravdivosti, střízlivosti v posuzování veřejných problémů. Ukáži, že dokonalost není v strnulém dovolávání se zásad,
nýbrž v trpělivém hledání, jak by se za dané
situace, mezi skutečnými lidmi, které bereme
takové, jací jsou, ty zásady daly nejlépe uplatnit ke skutečnému dobru všech, i těch, kteří je
(Katolík 1947)
nechápou.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY
LEDEN
Naléhavý úmysl:
Modleme se za rodiny, kde mají malé děti
anebo očekávají jejich narození.
Evangelizační úmysl:
Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili
vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.
Národní úmysl:
Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli
pravdivé informace včetně dobrých zpráv.

(Katolík 1947)

života s Jeho všechny časy pronikající Božskou
Osobou. Při tom je různost názorů takřka nevyhnutelná. Ale jen ze srážky těchto různých
názorů, ze srážky, ve které nemusí být žádné
nenávisti, může vzejít skutečné poznání pravdy. Jestliže my pravdu nehledáme, jestliže my
se jí bojíme nebo toho jejího hledání, jak se
pak můžeme druhým divit, že se jí bojí a že ji
nesnesou? Má-li katolický tisk plnit skutečně

Skutečný apoštol se musí vždycky snažit
ukázat, že Kristova víra, že Kristovo poselství
má platnou a krásnou odpověď na všechny
otázky, i nejpalčivější. A proto prokáži svým
bratřím nejlepší službu ne tím, že budu mlčet o tom, co by mohlo narazit, nýbrž tím, že
budu vytrvale a trpělivě ukazovat, jak všechny denní události visí na věčnu. Že budu vště-
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1. ČTENÍ
Iz 42,1-4.6-7
Od 40. kap. se styl proroka Izaiáše
mění. Proto se domníváme, že jde
o jiného autora než v předešlých
kapitolách. Tento text vznikl v 6. st.
př. Kr., v době babylonského zajetí.
A právě zde se objevuje postava „Služebníka“, který Izrael zachrání.

MEZIZPĚV
Žl 29,1-2.3ac-4.3b+9b-10
Tento žalm mluví o moci a síle Hospodinova „hlasu“. Jeho síla vzbuzuje chválu věrných. Připojme se k této
chvále.

Čtení z knihy proroka Izaiáše
Toto praví Hospodin: Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem
na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot
neuhasí, věrně bude ohlašovat právo.
Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo. Ostrovy čekají
na jeho nauku. Já, Hospodin, jsem tě
povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě
za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil tě
(prostředníkem) smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči slepým,
abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách.

diní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.“
EVANGELIUM
Mk 1,6b-11
Křest v Jordánu je začátkem Ježíšovy
mise. Pán symbolicky bere hříchy lidí
na sebe z vody Jordánu, kde je stejně
symbolicky zanechávali Janovi kajícníci. Proto sestupuje holubice až po
křtu: Otcova láska – Duch Svatý – se
od této chvíle bude projevovat skrze
Ježíše.

* Hospodin dá požehnání a pokoj svému
lidu.
Vzdejte Hospodinu, Boží synové,
vzdejte Hospodinu slávu a moc.
Vzdejte Hospodinu slávu hodnou
jeho jména, v posvátném rouchu se
klaňte Hospodinu! * Hospodinův hlas
nad vodami! Hospodin nad spoustami vod! Hlas Hospodinův, jak je mocný, hlas Hospodinův, jak je velkolepý!
* Vznešený Bůh zaburácel hromem,
v jeho chrámu však všichni volají: Sláva! Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin jako král bude trůnit
věčně. *

i v srdcích těchto pohanů, plný radosti vypráví, jak to všechno s Ježíšem bylo.

2. ČTENÍ
Sk 10,34-38
Apoštol Petr přišel do domu pohanského setníka Kornelia, který zatoužil poznat víru, na základě Boží výzvy. Když Petr uslyšel, že Bůh jedná

Čtení ze Skutků apoštolů
Petr se ujal slova a promluvil: „Teď
opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu
milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je
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Evangelium je nejprve svědectvím
toho, co se jedinečně stalo, když se
Slovo stalo tělem a přebývalo mezi
námi, a pak vzorem a obrazem toho,
co se má dít stále. Jak Kristus chce
stále nově přicházet k nám, rodit
se v našem životě a působit v něm.
O tom by měla být naše četba Písma, o tom měla být i naše vánoční
rozjímání.
Dnes máme před sebou svědectví
o Ježíšově křtu. Touto událostí končí
jeho skrytý život v Nazaretě a začíná
jeho veřejné působení. Dnešním svátkem končí i doba vánoční, zítřkem začne liturgické mezidobí.
Svatý Marek o události Kristova křtu svědčí ze všech evangelistů
nejprostším způsobem. Je to jen pár
slov, zato je v nich obsaženo vše. Jan
připravuje lid kajícím křtem vodou
na vystoupení Mesiáše, ukáže na něj,
pokřtí ho, otevře se nebe a zjeví se
Boží trojice. Kdybychom svědectví
o Křtitelově vystoupení v Markově
podání četli celé, a ne až od poloviny šestého verše, jak nám je nabídla dnešní liturgie, slyšeli bychom, jak

k Janovi přicházeli na poušť mnozí z Galileje i z okolí Jeruzaléma, vyznávali své hříchy a nechávali se
jím pokřtít. Právě k nim se připojil
Kristus.
Celá událost je především obrazem našeho křtu. Pán Ježíš nepotřeboval být pokřtěn, jako Boží Syn nám
byl podobný ve všem kromě hříchu.
My jsme však potřebovali, aby byl pokřtěn, neboť tím byl ustanoven jedinečný způsob, jak se my lidé můžeme
více stávat Božími dětmi, více Kristu
podobnými, jak nám mohou být odpouštěny hříchy: svátostí křtu. Ta je
pak vodou vytrysklou z Kristova boku
na kříži, ten je ovšem už jedinečně
předznamenaný v jeho křtu: ponoření do vody ukazuje na Kristovu smrt,
vynoření z ní na zmrtvýchvstání a hlas
z nebe na jeho božství.
Kristův křest je tak prototypem, jak
chce Boží Syn stále přicházet do života lidí. Svátost křtu je začátkem Kristova jedinečného působení v životě
člověka, podobně jako křest v Jordánu stál na začátku jeho veřejného působení na zemi.

sobota 16. 1.
Žid 4,12-16
Ostrost, pronikavost Božího slova
„do kloubů a morku“ kéž není otupena mou netečností. Vždyť ani nedostatek lásky ji nemůže zmařit. Jeho
Slovo zde je!

Připravilo Pastorační středisko
Arcibiskupství pražského

Dnešní evangelní svědectví je tak
nejprve pozváním pro ty, kteří nejsou
pokřtěni, aby se nebáli přijít. I jim mohou být křtem odpuštěny hříchy, otevře se nad nimi nebe, ozve se Boží
hlas: „toto je můj milovaný syn, toto je
má milovaná dcera,“ a Boží síla k víře,
naději a lásce začne v jejich životě jasněji působit. Je ale pozváním i pro nás
pro všechny, už dávno pokřtěné. Především k tomu, aby náš život byl skutečně křesťanský, ze křtu vycházející;
aby náš vztah s Pánem Ježíšem opravdu určoval, sytil a provoňoval vše, co
jsme a co činíme, celé naše pozemské působení. Je i pozváním k obnově křestní milosti ve svátosti smíření,
kterou už staří církevní otcové nazvali
výmluvně „pracným křtem“.
Je třeba si jen přiznat, že i my patříme do zástupu hříšníků potřebujících
Boží pomoc, do zástupu, k němuž se
pro nás nestyděl připojit ani sám Boží
Syn. To stojí na začátku jakékoli naší
proměny, všeho Kristova působení
v nás.
P. JAN HOUKAL,
farář u Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze
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čtvrtek 14. 1.
Žid 3,7-14
Je-li někdo zatvrzelý, sám se vylučuje
z jeho lásky. Toto odpadávání od živého Boha působí bolest jak lidskému
společenství, tak tomu, který se pro
lásku sám obětoval.

Krátké čtení
a zpěv

(hfr)

Uvedení
do první
modlitby dne

středa 13. 1.
Žid 2,14-18
Láska, s jakou se náš Pán ztotožňuje s lidmi, nemá obdobu v jiných náboženstvích! Mám radost
z této blízkosti? Dokážu ji předat
druhým?

pátek 15. 1.
Žid 4,1-5.11
Věčný odpočinek, který tak často vyprošujeme zemřelým, si vlastně připravujeme sami již zde na zemi: naší
vírou, s níž putujeme k cíli…

Svědectví o Ježíšově křtu

Krátké čtení
a zpěv

14. 1. – čtvrtek po 1. neděli v mezidobí
Barva zelená, mše feriální.

patřím k těm, kdo by spásu nejraději
omezovali na hrstku věrných?

HOMILIE

17. 1. – 2. neděle v mezidobí
Barva zelená, mše vlastní, Gloria.
1. čtení 1 Sam 3,3b-10.19
Žl 40,2+4ab.7-8a.8b-9.10, odp.:
Hle, přicházím, Pane,
splnit tvou vůli.
2. čtení 1 Kor 6,13c-15a.17-20
Zpěv před evangeliem:
Aleluja.
Nalezli jsme Mesiáše,
to je Krista.
Milost a pravda přišly skrze něho.
Aleluja.
Evangelium Jan 1,35-42
Krédo, preface
pro neděle v mezidobí.
Od 18. do 25. ledna je týden modliteb
za jednotu křesťanů. Po celý týden
má být na to pamatováno v přímluvách. Doporučuje se použít v některý
volný den mešního formuláře Za jednotu křesťanů.

13. 1. – středa po 1. neděli v mezidobí
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Žid 2,14-18
Žl 105,1-2.3-4.6-7.8-9, odp.:
Hospodin pamatuje
věčně na svoji smlouvu.
Nebo: Aleluja
Evangelium Mk 1,1,29-39
Nebo:
sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
Barva bílá, mše z této památky.

Žalm

úterý 12. 1.
Žid 2,5-12
Záchrana všech je v plánu Božím. Ne-

16. 1. – sobota po 1. neděli v mezidobí
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Žid 4,12-16
Žl 19,8.9.10.15, odp.:
Pane, tvá slova jsou duch
a jsou život.
Evangelium Mk 2,13-17
Nebo:
Sobotní památka Panny Marie
Barva bílá,
ranní mše z této
památky.
Nešpory 1. a večerní mše
z následující neděle.

12. 1. – úterý po 1. neděli v mezidobí
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Žid 2,5-12
Žl 8,2a+5.6-8a.8b-9, odp.:
Ustanovil jsi svého Syna
nad dílem svých rukou.
Evangelium Mk 1,21b-28

Svátek Křtu Páně

pondělí 11. 1.
Žid 1,1-6
Bůh promluvil skrze Syna: aby se
přiblížil člověku a ztotožnil se s ním,
vstupuje do našich vztahů. Výzva,
abych i já prožíval plněji otcovství ať
už k dětem, nebo ke svěřenému společenství.

15. 1. – pátek po 1. neděli v mezidobí
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Žid 4,1-5.11
Žl 78,3+4bc.6c-7.8, odp.:
Nezapomínejte na Boží skutky!
Evangelium Mk 2,1-12

11. 1. – pondělí po 1. neděli v mezidobí
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Žid 1,1-6
Žl 97,1+2b.6+7c.9, odp.:
Klaňte se mu,
všichni jeho andělé.
Evangelium Mk 1,14-20
Žaltář 1. týdne

Antifona

neděle 10. 1.
Iz 42,1-4.6-7
I mě Hospodin ve křtu povolal. I mě
vzal za ruku. Dokážu být dobrým služebníkem, abych měl celý život radost
z tohoto vztahu?

1. čtení Žid 3,7-14
Žl 95,6-7.8-9.10-11, odp.:
Kéž byste dnes
uposlechli jeho hlasu:
„Nezatvrzujte svá srdce!“
Evangelium Mk 1,40-45

Žalmy

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 hříchy světa.
Aleluja.
Evangelium Mk 1,6b-11
Krédo, preface vlastní.
Nelze použít čtvrté anafory.
Po dnešní modlitbě před spaním
končí doba vánoční.

Cyklus
B

správné. Izraelitům poslal své slovo,
když dal hlásat radostnou zvěst, že
nastává pokoj skrze Ježíše Krista. Ten
je Pánem nade všemi. Vy víte, co se
po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on
všude procházel, prokazoval dobro-

Slova svatého evangelia podle Marka
Jan kázal: „Za mnou už přichází
mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu
řemínek u opánků. Já jsem vás křtil
vodou, ale on vás bude křtít Duchem
svatým.“ V těch dnech přišel Ježíš
z Nazareta v Galileji a dal se od Jana
v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako
holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty
jsi můj milovaný Syn, v tobě mám
zalíbení!“

DENNÍ TICHÁ CHVÍLE

Antifony

Liturgie
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871

977

841

872

977

878 983 878 984 879 984 879 985 879 985 882 988 882 988 883 989 884 990 884 990 887 994 887 994 888 994 888 995 1257 1395

So 16. 1. 905 1013 783 881 905 1013 906 1014 906 1014 908 1017 909 1017 909 1017 909 1018 910 1019 910 1019 911 1019 913 1022 913 1022 915 1024 916 1025 916 1025 918 1027 688 777

918 1028 689 778 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.
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VZPOMÍNÁME
 6. 1. 2021 by se dožil 100 let P. Josef Valoušek, který téměř
půlstoletí sloužil ve
farnosti Židlochovice.
V modlitbách vzpomínají farníci.
V 2–2290

SLUŽBY – PRÁCE
 SŠ/Obchodní akademie – žena
s částečnou praxí hledá uplatnění
v administrativě na HPP nebo dlouhodobou brigádu. MS Office, aktivně německý jazyk, základy ruského jazyka,
francouzský jazyk (začátečník). Nástup
možný v lednu 2021. Praha a okolí. E-mail: nova.renny@seznam.cz
B 2–2258

KOUPĚ – PRODEJ
 Křesťanský antikvariát koupí (duchovní, filozofie, umění, poezie, cestopisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte.
Mob.: 720 254 225.
K 2–2203
 Koupím vánoč. ozdoby, řetězy, osvětlení, betlém aj. Mob.: 603 410 736.
K 2–2253
 Koupím housle, violu, violoncello,
kontrabas v jakémkoli stavu. Mob.: 775
480 777.
K 2–2287
 Prodám vyšívaný baldachýn. Foto zašlu na Vaši e-mail. adresu.
prodejdedictvi@post.cz
K 2–2293

SEZNÁMENÍ
 Pracovitý, cílevědomý a atraktivní
muž hledá šikovnou, štíhlou katoličku
do 37 let, klidnou, pohodovou, veselou
a láskyplnou, ke společnému křesťanskému životu. Jsem muž, 45 let, VŠ. E-mail: joy2906@icloud.com, mob.: 777
297 064.
S 2–2227
 Aktivní katolík, 58 let, výška 172 cm,
hledá katoličku po padesátce. Nejlépe
mírné povahy. Značka Jižní Čechy.
S 2–2264
 Mladý, prý sympatický kluk (22 let),
který neví, co se životem, hledá dívku,
která by mu pomohla najít tu správnou
cestu. Těším se na Tvoji SMS – mob.:
724 184 238.
S 2–2294

 Věřící, 67letý, 190/90, osamělý, bez dětí, Slovák, zedník, nekuřák,
s lehkou artrózou kolen, hledá věřící
ženu z Prahy a okolí. Mob.: 720 658
976.
S 2–2301

 Štíhlý důchodce, vdovec, hledá
nevěstu kolem 60. Katolička vítána.
Rozvedenou ne. Ústí nad Orlicí –
D. Dobrouč. Mob.: 605 971 321.
S 2–2302
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Biskupství brněnské
vypisuje výběrové řízení
na obsazení
pracovního místa

Cyrilometodějský kalendář 2021!
Co dostal Pán Ježíš u Zachea k večeři a jak dopadl Kaifášův kohout?
Proč byl Ronald Reagan béčkový herec, ale áčkový prezident? Jak
vysvětlit dětem tajemství proměňování? Jaké básně napsal Miloš
Doležal v Římě, když ho tam věznil koronavirus? Čím začít, když
chcete poslouchat Boba Dylana? Jak vznikala evangelia? Proč je
Winston Churchill hrdinou starého světa? Zapomněl Bohuslav
Reynek psát česky? Proč máme děkovat i za neprožitá dobra? Jak
vypadají papežské hostiny u sv. Marty? Proč byli jezuité tak úspěšným řádem? To i mnohé další nabízí nový Cyrilometodějský kalendář, který představuje tvorbu výtvarnice Ludmily Vaškové. Navštívíme i nádherné kostely jižního Burgundska. Dana Němcová
zavzpomíná na 12 osobností, které ji v životě ovlivnily. P. Ladislav
Heryán nabídne 12 zamyšlení nad tím, co byste měli vědět, než začnete číst Bibli. A fotograf Jan Mihaliček odvypráví příběhy svých
12 fotograﬁí.
Brož., 89 Kč, 316 stran

TECHNIK
STAVEBNÍCH INVESTIC
pro Jihlavsko
Přihlášku s přiloženým životopisem
zašlete do 31. ledna 2021
na adresu:
stavebni@biskupstvi.cz
Bližší informace a požadavky na:
www.biskupstvi.cz
www.stavebni.biskupstvi.cz

Přeskočit horu
Zdeněk Jančařík
Autor původně
chtěl čtenářům
předložit čtivou
praktickou příručku, jak zdárně absolvovat duchovní
cvičení. Jak se na ně
připravit, co si s sebou vzít i nevzít,
čím se nenechat
zaskočit, co se bude během těch dnů
odehrávat v jejich nitru, co je může
polekat a co rozptylovat, takže celá
snaha přinese jen poloviční užitek.
Jenže do duchovních cvičení vstupuje
každý i se svým osobním životním příběhem, i ten se tu hlásí o slovo! Před
účastníkem se tu rozbalují vzpomínky
na dětství, na různá zranění, na vlastní konverzi a cestu ke kněžství. Aspoň
to se přihodilo autorovi knížky, salesiánskému knězi a známému publicistovi.
Brož., 155 str., 179 Kč

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

Kupon pro řádkovou inzerci

RUBRIKA:
životní výročí

výročí svatby

úmrtí

služby – práce

různé

kněžské výročí

poděkování

vzpomínáme

koupě – prodej

seznámení

TEXT INZERÁTU:

ZVEŘEJNIT
V ČÍSLE:
dopisování

CENA ZA KAŽDÝ ZAPOČATÝ ŘÁDEK:
60 Kč
60 Kč
60 Kč
60 Kč

Gedeón

60 Kč

Jan B. Zach
Příběh
biblického
bojovníka
Dramatický
příběh starozákonního soudce Gedeóna je
určen čtenářům od 12 do
102 let. Můžeme ho číst
jako dobrodružný western, starozákonní apokryf nebo jako podobenství o cestě člověka ke zralosti a hledání autentického vztahu
k Bohu. Váz., 232 str., cena 235 Kč

60 Kč
60 Kč
60 Kč
60 Kč
60 Kč
Za každým slovem a znaménky je nutné dělat mezeru. Zkratky slov používejte výjimečně.

fotografie, logo – 100 Kč

počet uveřejnění inzerátu (opakováním se samozřejmě násobí cena za inzerát!)
Platba:

Předplaťte si Katolický týdeník
na jeden rok a ZÍSKEJTE DÁREK!

Kč

bankovním převodem – č. ú. 5314101034/5500, Raiffeisenbank a. s.

Od 1. 1. 2017 není možné v inzertním oddělení KT přijímat platby v hotovosti.
VYPLNĚNÝ KUPON A DOKLAD O PLATBĚ ZAŠLETE NA ADRESU PRAŽSKÉ REDAKCE, INZERCE.
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Objednávka předplatného
Roční předplatné 780 Kč  Zahájení odběru1) ................................

PLÁTCE

Každý nový roční předplatitel získá čtyři knížky z edice
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Bankéř, který investuje do rodiny
„Čím více máte
práce a starostí, tím více
je potřeba se
modlit za
pomoc
a požehnání.
Mé motto zní: Modli se
a pracuj,“ říká zlínský bankéř
RADOMÍR LAPČÍK.
Začněme vaší profesí. Když jste v roce 2019
po více než dvaceti letech usilovné práce
představoval Trinity Bank, splnil se vám
životní sen?
Ano, už na škole jsem snil o tom, že vybuduji
banku. Chápu to tak, že svěřit někomu své peníze je projevem nejvyšší důvěry v obchodní
spolupráci. Dnes nám důvěřují desítky tisíc
klientů, kterým se snažíme nabízet zajímavé
podmínky. V tom se mi můj sen splnil. Mezi
klienty už máme i vnuky těch, kdo nám svěřili úspory, když jsme před mnoha lety začínali
s Moravským peněžním ústavem.
Své práci jsem celých dvacet let obětoval
veškerý čas, nic jiného jsem prakticky nestíhal. Jsem ze Zlína a často jsem musel být pracovně v Praze. Vyjížděli jsme o půl páté ráno
a vraceli se v jedenáct večer. Každou sobotu
jsem dodělával, co jsem během týdne nestihl.
Šlo to zvládnout jen díky tomu, že jsem bydlel
u maminky. Až teď, když mám rodinu, se snažím zvládat práci, aby to nebylo na její úkor.
Co vás na práci bankéře po těch letech stále
baví?
Důvěra a vztahy. Dnes je trendem všechno řešit online, tedy udělejte si to přes počítač. Jinak
řečeno, neobtěžujte nás. Kdežto my budujeme s klienty osobní vztahy. Je radost vidět, jak
prarodiče spořili pro své děti nebo vnoučata
– a ty se díky tomu zmohly na byt, mohly vystudovat…
Dnes se často nabízejí snadno dostupné
úvěry, aniž se dostatečně mluví o splácení,
o tom, že zadlužení snadno činí člověka nesvobodným, může ho odvádět od toho, co od
něj chce Bůh.
Dnes působíte v New Yorku, v Londýně, na
Maltě. Cítíte se být vrcholovým manažerem?
Jak byste se charakterizoval?
Spíš bych řekl, že jsem vlastník. Je mi blízké
vyhledávat možnosti, dobývat území, růst.
Manažer musí umět dobře pracovat s lidmi.
Jak to obojí skloubit, mne učí kolegyně, zkušená manažerka. Já spíš hovořím o vizích
a hledám motivované kolegy, jimž mohu svěřit jejich naplňování. Společně pak plánujeme konkrétní dosažitelné kroky. Nestačí jen
roční plán, chce to splnitelné cíle, které můžeme zvládnout a pak je oslavit. Je důležité zažít
úspěch.
Začínal jste podnikat v době, kdy řada jiných
nových bank a kampeliček krachovala. Jaký
přístup se vám během těch let osvědčil?
Pro mne byla vždycky důležitá odpovědnost za
svěřené prostředky. I má víra mi připomíná, že
ty prostředky jen spravuji. Banka není v jádru
moje, nesu odpovědnost za naše kroky vůči
klientům i vůči zaměstnancům, a proto sázíme
na konzervativní přístup.
Co tím myslíte?
Vklady zajišťujeme nemovitostmi. Pokud dnes
banky často musejí tvořit opravné položky, nás
se to netýká. Podnikání je v jádru sladění zájmů tří skupin – vlastníků, klientů a zaměstnanců – a to se snažím mít neustále na paměti. Dnes hodně lidí hledá různé zkratky, ale
důvěra se buduje pozvolna. Postupně. Musíte
si ji zasloužit.
Zmínil jste svou víru. Jak se promítá do vašeho
podnikání?
Když se modlím, Bůh ke mně promlouvá, oslovuje mne skrze svědomí, odpovědnost za druhé. Neříkám to jen tak, opravdu se modlím
i v práci před jednáními a každých čtrnáct dní
chodím ke zpovědi.
Zmiňujete víru a odpovědnost. Jsou tyto
hodnoty důležité i při výběru zaměstnanců?

Loni Radomír Lapčík poskytl z vlastních zdrojů prostřednictvím Nadačního fondu Credo deset milionů korun a sto tabletů sociálně a zdravotně
znevýhodněným rodinám, na které navrch dopadly ekonomické důsledky pandemie.
Snímek archiv Trinity Bank
Jsem rád, když kolegyně a kolegové mají vztah
k Bohu. Bůh nám pomáhá a člověku se snáze
žije, když si to uvědomuje. Ale žijeme v České
republice, při pohovorech nám jde spíš o to,
aby lidé měli srovnané hodnoty. Nechceme
spoléhat na agresivní lidi, kteří hledají zkratky. Měli jsme kolegu, jenž dokázal vydělat velké peníze, ale nebyl pracovitý. Museli jsme se
rozloučit, jinak by nám rozložil celý tým. Je
mi blízké ono baťovské poctivě pracovat, nebo
řečeno biblickými slovy, využít naplno hřivny, které nám byly svěřeny. Nedávno byl u nás
v Provodově P. Marek Vácha a říkal, že Bůh po
nás chce víc, než na co máme, protože touží
po tom, abychom to dělali s ním. Často na to
myslím. Bůh nám chce pomoci, využijme to.
Slyšel jsem, že v centrále společnosti stavíte kapli.
Ano. Právě ji dokončujeme. I tady, kde právě
hovoříme, jsme při mých padesátinách slavili
bohoslužbu. Myslím, že je důležité požehnat
prostory, kde trávíme tolik času. Promodlovat
je. Mimochodem v těch dnech, kdy tady probíhala mše, Evropská centrální banka nečekaně změnila strategii a nám to přineslo určité
zisky. Ale nejde o ty zisky, spíš o to, že Bůh je
milující Otec, který s námi chce být naplno.
Vaše banka má heslo: „Chráníme váš úspěch“.
Co pro vás znamená úspěch?
Že já a moji blízcí jsme šťastní. Že jsem v pokoji, v souladu s Bohem.
Dá se toho dosáhnout?
Stojí za to o to usilovat. Každý večer se doma
společně modlíme. Hlídám si, abychom měli
s ženou čas pro sebe.
Jak? Vždyť jste tak často na cestách.
Třeba si o víkendu pustíme písničku a doma si
zatancujeme. V neděli si zajedeme na Hostýn
nebo na poutní místo Malenisko. Na televizi se
nedíváme, před pětadvaceti lety jsem ji vyhodil. Nechci, aby nám reklamní mágové cpali do
hlav komerční představy o štěstí.
Zátěži se občas člověk nevyhne, ale snažím
se, aby to nebylo soustavně. Koneckonců na
světě jsme kvůli manželství a kvůli dětem. Rodina je radost… Máme čtyři děti! Pro ženu je
to náročné, naštěstí se dnes mohu snáze uvolnit nebo si upravit program podle potřeb rodiny. Už nepracuji víc než osm hodin denně.
Inspirovalo vás to k tomu, že zavádíte čtyřdenní
pracovní týden?
Zkoušíme to. Nabídl jsem lidem, že když dosáhnou svých cílů, mohou mít delší víkend.
Baťa říkával „práci strojům“, což platí pořád,
navíc máme mnohem výkonnější technologie.
Zkusili jsme to tak, že jsem dal zaměstnancům
list papíru nadepsaný „Den pro tebe“ a měli
si napsat, co by s ním udělali. A pak ho právě tomu měli věnovat. Někteří odpočívali, jiní
vyrazili na túru a jiní ten den věnovali rodině.

Třídenní víkend je o hodně víc než dva dny.
Pokud si to budeme moci dovolit, rád lidem
vyjdu vstříc. Myslím, že i v tom platí Paretovo
pravidlo, které říká, že ve dvaceti procentech
času vytvoříme osmdesát procent pracovního
výkonu. Někdy si říkám, že jsme – jako společnost – zaostali v přístupu k vlastním lidem.
Před padesáti lety se zrušil šestidenní pracovní
týden. Mezitím se celá společnost výrazně posunula, ale v pracovním tempu se to nijak neprojevilo. Vývoj civilizace přece nemůže vést
k tomu, že se lidé vlastně mají hůř! Co dnes
lidem chybí, je čas. Čas pro sebe, pro rodinu.
A jak se na to díváte jako vlastník,
jako majoritní akcionář?
Asi bych nedokázal přesvědčit všechny naše akcionáře, že sice budou mít menší výnos,
ale zaměstnanci budou moci méně pracovat
(smích). Proto říkám: buďme efektivnější, vynalézavější, abychom dosahovali obdobných
výsledků jako ostatní – i v těch čtyřech pracovních dnech týdně. Myslím, že by to mohlo
jít i v jiných oborech. A dávám to jako podnět
ministrům, budou-li pracovat profesionálně,
možná nebudou muset pracovat šestnáct hodin denně a scházet se tajně po večerech…
Pohybujete se mezi lidmi z bohatých vrstev, kteří
žijí v luxusu. Neobáváte se, že vás to ovlivní?
Vím, o čem mluvíte, znám podobenství o velbloudu, který těžko projde uchem jehly. Tam je
to jasně řečeno. Snažím se na to myslet. Často se modlím, abych nezapomínal na maličké, abych se nenechal unést povrchními věcmi. Hodně mi v tom pomáhá jeden kněz. Řešil
jsem s ním i takové věci, jako jaké auto bych
si měl koupit a podobně. Neměl nic proti tomu, abych si koupil rychlé a bezpečné Audi,
ale když jsem pošilhával po silnějším motoru,
řekl jednoduše: „Ne, to už nepotřebuješ.“ Učí
mne rozlišovat, co potřebuji a co je nadbytečný
luxus. Pořád je potřeba s tím bojovat.

Smyslem nadačního fondu je podporovat rodiny, pomáhat jim v různých krizích, ale když
je v krizi samotné manželství, nepomůže nic
jiného než odpuštění, duchovní usmíření,
zpověď. A pak se dějí zázraky. Proto jsme s nadačním fondem uspořádali mimo jiné desítky
různých setkání a hezkou řádku duchovních
obnov.
Kdysi nás kamarád pozval na jednu takovou duchovní obnovu P. Manjackala. Nejdřív
jsem nad těmi charismatiky kroutil hlavou
a pak jsem dostal takovou „šupu“ od Ducha
Svatého, že na to nezapomenu. Projela mnou
vlna tepla a zcela to změnilo moji víru. Zprvu
jsem denně četl Bibli, chodil na mši a modlil se
růženec. Dnes, když máme čtyři děti, je to při
péči o ně náročnější, ale stejně se denně modlíme růženec a snažíme se čtyřikrát týdně chodit
na mši. Víra mi pomáhá zvládat stres a vypětí
spojené s prací. Myslím, že Matka Tereza říkala: „Když nestíháš, musíš se víc modlit.“ Jinak
řečeno, čím víc člověk pracuje, tím víc se musí
modlit. Bez toho rovnováhu nenajdete.
Možná proto Ježíš v Bibli varuje,
že nejde zároveň sloužit Bohu i mamonu.
Co si o tom myslíte?
Řekl bych, že najít si svou cestu je pro věřící podnikatele těžší. Ale Bůh nám dal rozum
a žehná nám, takže to není nemožné. U Boha
totiž není nic nemožné. Víte, často si říkám, že
bychom se my Češi mohli mít lépe, jsme pracovití jako Němci a jsme kreativnější, máme skvělé automobilky, vynikající IT firmy… Jen by bylo třeba, abychom nespoléhali pouze na sebe.
Co si přejete v novém roce 2021?
Boží požehnání pro rodinu, pro firmu i pro naši evangelizaci. Akce nadačního fondu navštěvovalo deset tisíc lidí ročně. Kéž by pandemie
ustoupila a my mohli zase naplno pracovat pro
duchovní obnovu rodin a manželství. V docenění rodiny spočívá budoucnost Evropy.
JOSEF BERÁNEK

Když bojujete, jaké volíte zbraně?
Třeba jsme založili nadační fond Credo, který
mezi jiným podporuje děti s různým postižením. Díky nim si člověk leccos uvědomí, srovná si hodnoty. Jsou rodiny, které mají život
mnohem těžší než já, nehledě na to, že musí počítat každou korunu. Matky postižených
dětí často zůstanou samy, bez prostředků na
nákladnou péči. Na pomoc těmto lidem jsem
loni prostřednictvím fondu předal deset milionů korun. Když se kvůli pandemii zavedla distanční výuka, spousta dětí zůstala bez výuky,
protože neměla internetové připojení ani tablet či notebook. Proto jsem koupil sto tabletů
a nabídli jsme je sociálně znevýhodněným dětem – jenže ti nejpotřebnější jsou tak izolováni, že se i o takové možnosti těžko dozvídají.
Jak se do činnosti vašeho fondu promítá
jeho název?

RADOMÍR LAPČÍK (*1969) začal
budovat spořitelní družstvo Moravský
peněžní ústav v roce 1996, až do roku
2018 zastával pozici generálního
ředitele a předsedy představenstva.
V roce 2019 se družstvo transformovalo
na Trinity Bank a Radomír Lapčík se
stal předsedou dozorčí rady. Založil
také společnost SAB Finance, která se
věnuje devizovým obchodům v Česku
i v zahraničí. Před třemi lety koupil
menší banku na Maltě. V roce 2008
obdržel ocenění Podnikatel roku
Zlínského kraje a v roce 2020 získal cenu
Via Bona od Nadace Via. Za pomoc
ve výši deseti milionů korun potřebným
patří z desítek nominovaných mezi
její tři hlavní Hrdiny za časů krize.

Svoboda v manželství
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Rozhoduji se být s tím druhým
Já … odevzdávám se tobě
a přijímám tě za manžela/
manželku… Někteří lidé se
domnívají, že v momentě, kdy
přestanou být „svobodní“,
jsou logicky nesvobodní.
Jenže k dobrému manželství
je svoboda nutná. Jak má
vypadat? A jak najít balanc,
když každý z partnerů má
o svobodě jinou představu?
„Když spolu dva lidé chodí a usilují jeden
o druhého, obvykle jim chybí svoboda být sami sebou. Snaží se jeden před druhým vypadat
co nejlépe. Tehdy je těžké ukázat svou pravou
tvář,“ konstatuje Jakub Gűttner, který se svou
ženou už déle než dvanáct let vede v Česku
kurzy Příprava na manželství a Manželské večery. Vstup do manželství jej vlastně osvobodil:
„Lidem jsem často ukazoval masku, jak jsem
chtěl vypadat. Moje manželka je první člověk, před nímž svobodně ukazuji, jaký opravdu jsem, čím se trápím, čeho se bojím,“ říká
Jakub Gűttner. Ne že by se přestal snažit, ale
zkrátka může být sám sebou.
Lektorka a terapeutka Marie Nováková,
která nyní pracuje na knize o svobodě v manželství, vysvětluje, že když při manželském slibu vyslovuji ono: „přijímám tě“, uplatňuji tím
svou svobodu. „Rozhodl/a jsem se svobodně
pro tebe. Každý čin má své důsledky. Tedy mé
rozhodnutí může mít důsledky… Když říkám
slova: odevzdávám se, je to také gesto plné
svobody. Odevzdávám se ti, nakolik sám/a sebe znám, nakolik se mám ve svých rukou.“
Ideál je to krásný. A realita? Na webu www.
manzelstvi.cz se v článku o svobodě uvádí, že
část rozvodových advokátek popisuje průměrná česká rozpadající se manželství tak, že jejich
klientky jsou nešťastné ženy, které žijí ve šťastných manželstvích svých mužů. Ženy tak dlouho plní cizí očekávání, až se samy sobě ztratí.
Marie Nováková konstatuje, že svoboda
každého z nás má hranici – a tou je svoboda
druhého člověka. „Manželství je souhra dvou
osobností, společný ‚tanec‘. Při tanci mám
svobodu omezenou krokem a pohyby toho
druhého. Ne proto, že musím, ale že chci.
Manželská svoboda vypadá právě jako tanec
ve dvou. Společně volíme, zda tango, polka
apod. Každý tančíme svou část, jak nejlépe
umíme, podáváme si ruce, ale umíme i samostatné kroky. Nasloucháme si, sledujeme, kam
jde ten druhý, a jdeme si vstříc. Naladit se jeden na druhého, dát druhému svobodu a svou
část provést, jak nejlépe umím,“ dává recept
na šťastné manželství Marie Nováková. Jakmile se totiž začne vytrácet svoboda, jakmile se ze
„chci“ začne stávat „musím“, ztrácí se láska.

Svoboda ve dvou
„Kdybych měl svobodu dělat si úplně cokoli,
sebral bych se a jel na Kanáry. Ale manželku
bych si vzal s sebou, protože bez ní bych si to

Manželství neznamená nesvobodu.
koupání neužil. Chtěl bych se s ní procházet,
povídat si, užívat si to,“ popisuje po dvaceti letech v manželství Jakub Gűttner, čtyřnásobný
otec, a dodává: „Jestliže svoboda znamená dělat, co chci, v dobrém manželství chce člověk
být s tím druhým.“
Dagmar Gűttnerová, párová terapeutka,
upozorňuje, že je potřeba najít rovnováhu mezi dvěma extrémy: dělat spolu všechno a nedělat spolu nic. Zmiňuje známého, který často
vyráží na dobrodružné víkendy do hor nebo na
poušť jen s kamarády a vrací se odpočatý a plný elánu. Říká, že je to pro něj jediná možnost,
jak ve zbytku času být dobrý táta a manžel.

Výbuch granátu
Americký psycholog John Gottman, který
v rámci své organizace Gottman Institute se
svou ženou mnoho let zkoumá manželství
a napsal více než čtyřicet knih, tvrdí, že narození dětí je pro vztah jako výbuch granátu. „V okamžiku, kdy přijdou děti, spadne na
manželství břímě nedostatku času i pocuchaných nervů – a hodně záleží na tom, jestli se
miminko stane součástí světa jich obou, nejen mámy,“ říkají Güttnerovi. Dagmar pak
vzpomíná, že se brali coby studenti na vysoké
škole a v té době se narodil jejich prvorozený
syn. „Rozdíl byl jen v tom, že jsem kojila, jinak
jsme si péči rozdělili rovným dílem – a dizertace jsme psali, když syn spal.“ Od začátku pro
ně bylo důležité trávit čas spolu a sdílet své koníčky. Zůstane-li vše na jednom, nedopadá to
dobře. Dagmar vzpomíná na kamarádku, po

Ilustrační snímek Pixabay
které manžel vyžadoval, aby byla doma a měla
naklizeno a navařeno. Ukázalo se, že on mezitím jezdil na motorce s milenkou – jejich světy
se vůbec nepotkávaly.
Často jsou to ženy, které na začátku manželství a mateřství plné lásky vstupují do služby: „Rodině, církvi, všem. Nějak zapomeneme
na sebe a zdánlivě tvoříme ‚dobrou křesťanskou manželku‘. Jenže i žena je Boží dítě, jedinečné, neopakovatelné, svobodné… A když
taková žena žije mimo to, kým má být před
Bohem, vloudí se nespokojenost, která roste…“ přibližuje Marie Nováková.
Také Gűttnerovi se setkávají s rodinami,
které žijí v jakémsi stereotypu. „Setkali jsme
se s muži, kteří jsou přesvědčení, že manželka by měla být služka a manžel pán tvorstva, že se to tak píše v Bibli. Mají tendenci
číst text: ‚Manželky, podřizujte se svým mužům‘, ale už mnohem méně čtou: ‚Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev
a sám se za ni obětoval (Ef 5,25).‘ Mají představu, že je správné nechat si sloužit, místo
aby sami sloužili a obětovali se. Ale když někdo na patnáct let zavře manželku u dětí a nechá ji chodit v bačkorách a teplákách, bude
mít vedle sebe člověka, který nevykročí z domu, nemá koníčky, nebude si vážit sám sebe a používá dvouslovné věty.“ Dagmar v terapii skutečně čas od času narazí na muže,
kteří mají strach nechat svou ženu vyrůst
a mohou se jí cítit ohrožení.
Když si tedy před Bohem slíbíme, že spolu poneseme všechno dobré i zlé „až do smrti“, na jedné straně to může vyvolávat pocit

nesvobody a nutnosti obětovat se, vydržet.
(Není pak rozvod právě důsledkem dlouhodobého pocitu nesvobody?) Na druhé straně
to ale otevírá úplně nové obzory: „Představte
si, že jste v bytě, kde začalo hořet. Rozhodujete se, jestli utečete, nebo budete hasit. Ale
když vás tam někdo zamkne, už se nerozhodujete a rovnou hasíte. Nám pomáhá rozhodnutí, že manželství je na celý život, a tím
pádem každou krizi, každé nepochopení řešíme v perspektivě onoho ‚až do smrti‘ a musíme se na tom domluvit. Pak do řešení situací vkládáme mnohem větší energii,“ říká
Jakub Gűttner. Ovšem tato ochota musí být na
obou stranách.
„Skutečně se může stát, že člověk je v těžkém životním období a jeho partner mu pomůže tím, že situaci odevzdá Bohu a stane se
pro druhého Božím nástrojem. Na druhé straně v situacích jako domácí násilí, závislosti,
nevěra nebo psychické nemoci může být někdy výsledkem terapie odvaha odejít,“ sděluje
Dagmar Gűttnerová.

Hledejte inspiraci u Svaté rodiny
„Bůh chce svobodu. Nechce sobectví. Proto
naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Co když to druhý nechce slyšet?
Co když nechce chápat? Nemusí pochopit, je
třeba jen naslouchat a přijmout. A pokud to
neudělá, ztrácí,“ zakončuje Marie Nováková.
Vodítko pro všechny, kdo se cítí ztracení:
Hledejte inspiraci u Svaté rodiny. Jak tam asi
KATEŘINA ŠŤASTNÁ
žili svou svobodu?

Jak se projevuje „špatná“ svoboda?
Nevěra
Existuje také přitažlivost fyzická. Potkáme se,
a oheň se naplno rozhoří. Máme plnou hlavu.
Možná nás ocenil, pochválil, zadíval se na nás
jinýma očima než partner.
Příběh z praxe: Krásné manželství, viděno
zvenčí. Čtyři děti. „Bez muže bych nepřežila,“ říká často žena. Musela. Jejího manžela
lapila třídní učitelka nejmladšího syna, když jí
pomáhal něco opravit v bytě. Neutekl, myslel
si, že to zvládne. Nezvládl. Vyspal se s ní a ona
čekala dítě. Hroutila se, jak jinak, a tak muž
opustil původní rodinu, aby zachránil novou.
Co dělat v případě, že hrozí nevěra? Násilím co nejvíce přerušit kontakty s dotyčným.
A když je to na pracovišti? Je třeba zvolit i přesun na jiné oddělení. Partnerský vztah za to
stojí. Zdánlivá svoboda opustit přináší nesvobodu pro jiné vztahy.

Zaujetí jiným / jinou
Neděsí mne ani tak nevěra pouze tělesná, více
ta duševní, duchovní. Moje nitro může odejít
zároveň s tělem nebo tělo předstírá, že patří
partnerovi, a odchází duše… Odchází k jinému. Sdílím s ním své vize. Říkám mu, co cítím,
a o čem nehovořím doma s partnerem.
Příběh z praxe: Byl prý skvělý psycholog
a ona potřebovala pomoc, měla sebevražedné myšlenky atd. Trávili spolu mnoho času.
Když někam jel, bral ji s sebou. Když nakupoval, i pro ni. Nějak si nevšiml, že překročil
hranici a ona s ním.
Co dělat? Nebýt nespravedlivý ke svému
partnerovi či partnerce, ocenit vše, co dělá,
jak zabezpečuje mne, děti, rodinu. S doprovázejícími naopak udržovat profesionální vztah,
nic osobního. Zdánlivá svoboda nesdílet život
s partnerem ukradla svobodu skutečné lásky.

Sólo tanec
Našel / našla jsem sama sebe. Věnuji se seberozvoji. To je skvělé. Ale nějak jsem se zapomněl/a sdílet a doladit s partnerem. Příběh
z praxe: Matka dvou dětí poznává seberozvoj
pomocí různých ezoterických směrů. Ztrácí
společnou řeč s manželem. Nenápadně, nepozorovaně se vzdaluje i dětem. Nečekaně, děsivě odchází. Cítí se svobodná, sama sebou. Její
svoboda není pravdivá. Zapomněla, že součástí její svobody jsou její děti a manžel, kterému dala slib. Žiji-li jen svou svobodu, ztrácím
vztahy. Mít vztah vyžaduje omezit svobodu.
Hledám, kým mám být, v pravdě svého života,
jíž je existující vztah, děti i realita.
Sobectví v jednom / ve dvou
Krásný pár. Mají mnoho darů, charismat.
Ale neumí žít spolu. Čas v péči o děti počí-

tají na minuty, práce rozdělené podle přesné tabulky. Neustálé stížnosti, kdo v kapesném utratil o pár korun víc, kdo projel
víc nafty v autě, kdo se více hodin věnoval svému koníčku. Nepomohlo nic, ani
úspěch v práci, finanční zajištění, dobrá propagace.
Tančí svůj tanec každý sólo, děti kmitají mezi dvěma svobodnými tanečníky. Možná zaujme jejich vystoupení v médiích, ale skutečný
život je jiný. Jednoho dne i oni uvidí plody své
svobody v dětech. Zatím nic netuší, protože se
věnují každý jen sobě.
Jsem-li sobec, jsem skutečně svobodný?
Není to tak, že mé velké „já“ mi svobodu vztahu ukradlo?
MARIE NOVÁKOVÁ,
terapeutka, rodinná a vztahová poradkyně
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Odpovědna

Připomínka sv. Sávy Srbského (14. ledna)

Pohřeb
v době
covidu

Poznání se musí vymodlit

Jak se smířit
s tím, že nemůžu
jít blízkému
člověku na
pohřeb?
Katechismus katolické církve mezi skutky tělesného milosrdenství výslovně uvádí „pohřbívání zemřelých“. Že nejde jen
o křesťanskou povinnost, ale pro mnohé i o těžko splnitelnou touhu, si v době pandemie uvědomujeme víc než kdy
jindy. Zažívaly to i předchozí generace.
Nemám na mysli jen morové rány. Ve
většině měst a obcí najdeme pomníky
se jmény těch, kdo se nevrátili z válek.
My sice žijeme v míru, ale momentálně
čelíme celé řadě nepříjemných omezení
kvůli covidu. Redukce počtu účastníků
pohřbu nepochybně patří k těm nejbolavějším. Jak se s tím vypořádat?
Důstojné rozloučení se zemřelým je
mimořádně důležité hlavně pro pozůstalé. Těmi nejsou jen pokrevně příbuzní, ale i přátelé, a v případě křesťana i jeho početná rodina duchovní, tedy bratři
a sestry v Kristu. Ti chodívají ve velkém
počtu na pohřby nikoli z povinnosti,
nýbrž z niterné potřeby projevit skutky
milosrdenství, včetně těch duchovních.
K nim patří „těšit zarmoucené“ a „modlit se za živé i zemřelé“. V tom nám ani
dnes nikdo nebrání! Je celá řada možností, jak zarmoucené pozůstalé potěšit a povzbudit, a Pán Bůh naše modlitby slyší vždy a všude. Je třeba vědět, že
křesťanský pohřeb je liturgickým obřadem církve, není svátostí, nýbrž svátostinou. Svátostí je mše svatá za zemřelého, která zpravidla bývá obětována při
pohřbu, ale může být sloužena i jindy.
Nemůžeme-li se tedy z kapacitních důvodů v době pandemie všichni osobně
zúčastnit pohřbu, můžeme za zemřelého
obětovat mši svatou jindy a jinde. Protože se jedná o zpřítomnění Kristovy oběti
na Kalvárii, v tomto případě obětované
za zemřelého, nelze si představit větší
dar, který bychom mu mohli dát. Mějme
to vždy na paměti a učme to i své děti.
Příklady táhnou.
MARIE SVATOŠOVÁ,
lékařka a zakladatelka hospicového hnutí v ČR

Spisovatel Chesterton uvádí, že zatímco jsme na Západě ještě žili v korunách stromů, na Balkáně už skládali
sonety. Když dnes projíždíme srbským
územím, kde se kdysi nejen pohybovali vzdělanci Římské říše, ale fungovaly zde i kláštery s ikonami a vytříbenou teologií, je nám smutno, když
vidíme, že všechno bylo srovnáno se
zemí. Proto se dnes vděčně spojujeme
s opatem Sávou Srbským. Světec žil na
přelomu 12. a 13. století. Jméno Sáva
přijal až po vstupu do kláštera na Athosu. Vždy jej lákal mnišský život; volbu
nedokázaly ovlivnit ani napjaté vztahy
s otcem.
Jeho země se tehdy zmítala v nepřehledných válkách s křižáky, Uhry, Bulhary. Všichni předáci vystupovali s odvoláním se na Boží vůli. „Jak ji poznat?“
ptal se tenkrát Sáva. Poznání se musí
vymodlit – zní jedna z vět, jíž se vepsal
do křesťanské spirituality. Šokoval výroky typu: Pokud voják žehná nepříteli, je

s ním spojený Bůh. Nemohl být bez Pána, napíše o něm pozdější životopisec.
A zase když bylo zapotřebí, opouští klášter, aby šel usmířit bratry i velmože. Byl
zvolen prvním srbským arcibiskupem.
Zemřel v Bulharsku na zpáteční cestě
z Jeruzaléma.
Historici ho považují za vynikajícího
jihoslovanského politika. Že dával přednost Východu, neznamená, že neuznával Západ, ale dbal, aby každý žil tak,
jak byl stvořen: východní člověk se nemůže stylizovat do západního a západní
by neměl obviňovat Boha, že východního vytvořil odlišně. Sáva prokazatelně stál na straně papeže. Západním teologům vysvětloval, v čem je východní
bohatství, že nejde o disharmonizující specifikum. Je důležité, že je uctíván
i pravoslavnou církví (Řád svatého Sávy je nejvyšší srbské vyznamenání). Byl
pochován v meleševském klášteře, ale
během tureckých nájezdů byly ostatky
zničeny. Na místě, kde dnes mniši čtou

Bůh v mém životě

Zkoušky

Špidlíkovy texty, se jednou objevil lístek: Téma svatého igumena (představeného kláštera) nepředstavuje chůzi
po minovém poli, ale příležitost se společně u něho pomodlit, abychom hledali toho, koho doopravdy milujeme,
našeho Pána.
Vybavuji si, jak jednou byla vatikánská ochranka doprovázející Jana
Pavla II. překvapená P. Markem Rupnikem, který zrovna dohotovoval mozaiku
v Redemptoris Mater. Když představoval Svatému otci své spolupracovníky
(v té době bylo Srbsko zrovna ve válce),
řekl: „To je naše
kolegyně ze Srbska, poslal nám
ji svatý Sáva.“
A Svatý otec ji
moc pěkně pozdravil.
P. MICHAL
ALTRICHTER SJ

Dcera chodila na medicínu a vždy
začátkem ledna jí ve škole nastal
čas důležitých zkoušek. Modlívávala jsem se za ni přesně v tu dobu
v kostele. Když skončila – s dobrým
výsledkem – zavolala mi a já celá
šťastná šla domů.
Před dvěma lety měla dcera
zkoušku z histologie a velmi se bála. Zase jsem proto šla do kostela – modlit se za ni i za ty, kteří ji
zkoušejí. A napadlo mě poprosit
o přímluvu také jezuitského kněze
Jana Palackého, který tenkrát před
pár dny zemřel. Jako misionář a lékař působil v Jižní Americe. V sobotu měl mít v Brně pohřeb a já jsem
jej prosila o přímluvu se slibem, že
pokud dcera složí zkoušky, půjdu
mu na pohřeb. Dcera prošla s výbornou známkou. Napadla spousta čerstvého sněhu, který se neudržel a tál. Čekala mě dlouhá cesta
z Bratislavy do Brna a bála jsem se,
abych po cestě na nádraží neuklouzla. Nechtělo se mi jet, a v Brně jsem
navíc nikdy nebyla… Nakonec jsem
ale s těžkým srdcem odjela.
Jaké bylo moje překvapení, když
jsem vystoupila na brněnském nádraží, kde byly suché ulice! Vyrazila
jsem na malou „pouť“ po brněnských
kostelích a čekala, až v poledne začne bohoslužba v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie.
A navíc, k svému dalšímu velkému
překvapení, jsem v davu lidí zahlédla svou kamarádku – jediného člověka, kterého znám z celého Brna!
Velmi pěkně se o mě postarala,
dokonce jsem díky ní mohla být přizvána k následnému pohoštění u jezuitů. Byly jsme spolu až do večera
a doprovodila mě k vlaku na cestu
domů. Byl to velmi krásný výlet, Brno bylo krásně vánočně vyzdobeno.
Na začátku jsem měla strach
a obavy, jak všechno dopadne, ale
řekla jsem si: slib je slib a já jej musím dodržet. Pán mě pak královsky
odměnil. Skutečně stačí udělat první krok, přemoci se, důvěřovat Bohu
– a on už se postará.
Čtenářka z Bratislavy

© Jan Hrubý

Svatý Sáva je považován za jednu z nejdůležitějších osobností srbské historie.

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

O knížku Larryho Richardse Vzdej se! mohou soutěžit ti čtenáři,
kteří správně vyluští tajenku naší křížovky a do týdne ji zašlou na
e-mailovou (krizovky@katyd.cz) nebo poštovní adresu redakce.
Knihy do soutěže věnovalo nakladatelství Portál.
Ukázka: Americký katolický kněz Larry Richards zaujme svérázným stylem psaní o duchovních tématech. Hlavním tématem knihy
je rozhodnutí být svatým, tedy naplnit poslání… (viz tajenka).
Tajenka z KT č. 51/52 zněla: „v moderním světě žít křesťanství“.
Knížku L. Heryána, J. Prokeše, P. Poly, P. Glogara, T. Rouleho
a P. Vacíka U ambonu, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství
Portál, získávají Anna Bujáková z Bánova, Jan Červenka z Brna
a Pavel Schmidt z Prahy. Blahopřejeme!

Papež František
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Reforma vatikánských
financí pokračuje

Mariinou cestou
Papeže při slavnosti Matky Boží Panny Marie zastoupil kardinál Parolin.

„Maria je cesta, kterou
máme jít k Bohu,“ vyzval
papež v prvním kázání
tohoto roku přečteném
o mši sv. ze slavnosti
Matky Boží Panny Marie.
Kvůli bolestivému zánětu sedacího
nervu je místo něj ve svatopetrské
bazilice přednesl kardinál Pietro
Parolin. Papež se v homilii zamýšlel nad žehnáním, rozením a nalézáním, která se v Panně Marii naplnila. „Když děláme místo Marii,
dostáváme požehnání a také si osvojujeme, jak je dávat. Ona, požehnaná, byla požehnáním pro každého,
koho potkala: pro Alžbětu, pro manžele v Káně, pro apoštoly ve veče-

KRÁTCE
„LAICKOU ENCYKLIKU“
O SPORTU představuje nová kniha Sport podle Františka (v italském
originále Lo sport secondo Papa
Francesco, česky zatím nevyšla).
Knižní rozhovor s papežem vedl kaplan padovské věznice P. Marco Pozza, který se věnuje cyklistice a maratonu. Papež s ním mluví třeba o tom,
jak byl jako dítě fotbalovým brankářem (stejně jako Jan Pavel II.), když
si na ulicích Buenos Aires kopal jen
s hadrovým míčem: „Byla to pro mě
velká škola života. Jako brankář musíš být připraven na nebezpečí, které
může dorazit z jakékoli strany.“ Konverzace se točí kolem života a sportu a zabíhá od osobního vyprávění
k vyšším hodnotám. Mezi mnoha
sportovci je připomínán nedávno zesnulý fotbalista Diego Maradona –
„básník na hřišti“. Papež se mj. vyjadřuje k výchovným hodnotám sportu
a varuje před dopingem.
PŘED „VAKCÍNOVÝM NACIONALISMEM“ varuje společná nóta

řadle,“ vyjmenoval papež a navázal:
„I my jsme povoláni žehnat, dobrořečit jménem Božím. Svět je vážně
znečištěný osočováním a špatným
smýšlením o druhých, o společnosti a o sobě, což všechno rozkládá,
zatímco požehnání obrozuje a dává
sílu k novému začátku.“
Dále připomněl, že Pán se narodil jako my a skrze Marii jsme s ním
sjednoceni – její něhou, důvěrou
i tělem. „Maria není pouhým mostem mezi námi a Bohem, je víc: cestou, kterou šel Bůh, aby se k nám
dostal, a kterou máme jít, abychom
se dostali k němu,“ uvedl papež ve
své homilii. „Ježíš není abstraktní
idea – je konkrétní a vtělený, narozený z ženy a trpělivě roste. Ženy znají
tuto trpělivou konkrétnost. My muži jsme často abstraktní a chceme
všechno hned. Kolik žen, kolik matek propůjčuje světu budoucnost!“

Svatý otec doplnil, že Maria nás
učí, že prvním krokem k darování života našemu okolí je láska: „Jak důležité je učit srdce mít péči, mít rád
lidi i věci.“ V srdci totiž vše začíná
a ze srdce se rodí dobro: péčí o druhé, o svět, o stvoření. „Tento rok,
kdy doufáme v obrodu a nové léčebné kúry, neopomíjejme péči. Neboť
kromě tělesné vakcíny je zapotřebí
vakcíny srdce, jíž je péče. Dobrý rok
nastane, budeme-li mít péči o druhé
jako Madona o nás,“ vyzval papež.

Šťastni jako pastýři
Svou novoroční homilii uzavřel slovy: „Pastýři nalezli Marii, Josefa
i děťátko položené v jeslích. Nenalezli podivuhodná a nápadná znamení, nýbrž jednoduchou rodinu.
Tam však nalezli pravého Boha,
který je velký v nepatrnosti a pevný
v laskavosti… Ani my bychom nenalezli Boha, kdybychom nebyli povoláni milostí. Ale nesmíme jej spustit z očí. Pán se nenalézá jen jednou
pro vždy – je třeba jej nalézat každý
den.“ A na závěr vybídl: „Je třeba
žádat o milost nalézat čas pro Boha a pro bližního – osamoceného,
trpícího a pro toho, kdo potřebuje
naslouchání a péči. Když najdeme
čas, který dáme, užasneme a budeme šťastní jako pastýři.“
TEREZA ZAVADILOVÁ

Dalším krokem k průhlednosti a efektivitě
vatikánských financí, centralizaci investic a posílení kontrolní úlohy Ekonomického sekretariátu
je převod majetkové správy ze Státního
sekretariátu na úřad APSA (Správu majetku
Apoštolského stolce aneb „vatikánskou
centrální banku“).
V listě motu proprio z konce prosince papež potvrdil toto své dřívější
rozhodnutí. „Je to již třetí ústřední
bod finanční reformy Vatikánu od
roku 2013,“ komentuje vatikanista John L. Allen, editor amerického
katolického webu Crux Now.
APSA se tím stává vlastníkem
fondů, bankovních účtů, movitých
a nemovitých investic (včetně účasti v akciových společnostech a investičních fondech), podléhajících
dosud Státnímu sekretariátu. „Není vhodné, aby sekretariát vykonával funkce v ekonomické a finanční
oblasti, které již přísluší jiným úřadům,“ píše papež František v úvodu
dokumentu. Převod potrvá do začátku února.
APSA zároveň ustaví Papežský
fond pro zprůhlednění aktivit rozpočtu Svatého stolce. Jeho součástí
budou zvláštní účty na správu sbír-

dvou vatikánských úřadů – zvláštní covidová komise Úřadu pro integrální lidský rozvoj a Papežské
akademie pro život. Ve 20 bodech
dokumentu apeluje na světové lídry, aby vakcíny byly dostupné všem,
zvláště nejzranitelnějším, z hlediska distribuce i ceny. Týká se to též
vývoje vakcín, licencí či komerčního využití. Nóta následuje poté, co
se Kongregace pro nauku víry kladně vyjádřila k morální přijatelnosti
vakcíny. V samotném Vatikánu začne očkování ve druhé polovině ledna a jako první přijdou na řadu lidé,
kteří jsou nejvíce vystaveni nákaze
– zdravotníci, bezpečnostní složky,
staří lidé a personál, který je v kontaktu s veřejností.
MADAGASKARSKÝM VĚZŇŮM
PAPEŽ daroval k Vánocům v přepočtu více než milion korun. Věznice na jihu ostrova, kde si trest
odpykává 28 tisíc lidí, trápí přelidněnost a nedostatek prostředků.
Tato část země čelí vážné potravinové krizi přecházející místy až
v hladomor.
(vaticannews, tez)

O SILVESTROVSKÝCH NEŠPORÁCH k slavnosti Matky Boží Panny Marie ve svatopetrské bazilice zastoupil
papeže, kterého trápila bolest zad, děkan kardinálského sboru Giovanni Battista Re. V kázání, které za Františka
kardinál přečetl, Svatý otec vybídl: „Smyslem dramatu, jímž je pandemie – stejně jako jiných pohrom, jež lidstvo
postihují – je vzbudit náš soucit a přimět nás k postojům a skutkům blízkosti, péče a solidarity.“ A poděkoval lidem
z první linie, učitelům i veřejným činitelům: „Dobře víme, že jsme v těžkých chvílích přirozeně nakloněni chránit sami
sebe a své drahé… Co tedy tolik lidí vede k tomu, že se zříkají vlastního pohodlí, času a majetku, aby je věnovali druhým?
Ač si to třeba ani sami neuvědomují, jsou vedeni Boží mocí, která je silnější než naše sobectví.“
Snímky ČTK

Připravujeme

Bůh se dotkl našich křehkostí
Anděl Páně –
3. ledna 2021
Boží slovo mluví o Ježíši dříve, než
se narodí. Především v prologu Janova evangelia, jež začíná: „Na počátku bylo Slovo.“ Výrazem „na
počátku“ začíná Bible mluvit o stvoření: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“ Evangelium říká, že ten,
o jehož narození jakožto dítěte jsme
rozjímali, tedy Ježíš, existoval dříve – před počátkem věcí, před veškerenstvem, před vším. On je dříve
než prostor a čas. „V něm byl život“
dříve, než se ukázal.
Svatý Jan ho nazývá Slovem (Logos). Co nám tím chce říct? Slovo
slouží ke komunikaci, nemluví k sobě, ale oslovuje druhého. Když na
ulici spatříme někoho, jak mluví

ky Svatopetrský haléř či osobního
fondu Svatého otce. Dary z papežova účtu budou nově podléhat jeho
osobnímu rozhodnutí.
Rozhodnutí, jež reaguje na několikaleté stížnosti na špatné vedení investic, které Vatikánu přineslo
ztrátu až desítek milionů eur, přišlo poté, co loni papež schválil nový
soudní řád pro stát Vatikán, který
poskytuje soudcům větší nezávislost, a podepsal jednotný zákon pro
zadávání veřejných zakázek či nová
statuta Finančního dozorčího a informačního úřadu (ASIF).
O tento cíl usiloval už bývalý prefekt Ekonomického sekretariátu
kardinál George Pell, který se ale od
roku 2017 musel hájit proti obvinění z údajného sexuálního zneužívání
v rodné Austrálii (loni byl u soudu
osvobozen) a práci na reformě pře(vaticannews, ncr, crux, tez)
rušil.

sám pro sebe, napadne nás, že se
mu něco přihodilo. Mluví se vždycky k někomu. Že je Ježíš na počátku Slovem, tedy znamená, že Bůh
s námi chce mluvit. Otcův jednorozený Syn nám zvěstuje krásu existence Božích dětí; je „pravým světlem“ a chce nás vzdálit temnotám
zla, je „životem“. On je život, který
zná naše životy a odevždy je miluje. Ježíš je věčné Slovo Boha, které
na nás od věků myslí a touží s námi
komunikovat.
Jde však dál než slova. „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi
námi.“ Proč svatý Jan používá výraz „tělo“? Nemohl říct elegantněji, že se stalo „člověkem“? Nikoli, používá slova tělo, protože
jím označuje naše lidství v celé jeho slabosti a křehkosti. Bůh se stal
křehkým, aby se zblízka dotkl na-

šich křehkostí. A poněvadž se stal
tělem, nic z našeho života mu není
cizí. Ničím neopovrhuje, všechno
s ním můžeme sdílet. A má nás rád
právě tehdy, kdy se nejvíce ostýcháme. Odvážné je toto Boží rozhodnutí. Vstupuje naším ostychem, aby
se stal naším bratrem a sdílel cesty
našich životů.
Stal se tělem a nevrátil se zpět.
Nepřijal naše lidství jako šaty, které se oblékají a svlékají. Už se od
našeho těla neoddělil ani se ho nenabažil. A nikdy se neoddělí. On
je nyní i navždy v nebi se svým
oslaveným tělem. Sjednotil se navždy s naším lidstvím, mohli bychom říct, že se s ním „zasnoubil“.
Rád přemýšlím o tom, že když se
za nás Ježíš u Otce přimlouvá, nejen
promlouvá, ale také ukazuje rány na

svém těle, které pro nás utrpěl. Přimlouvá se svým tělem. Evangelium
totiž praví, že přišel přebývat mezi
nás – nepřišel na návštěvu, aby zase
odešel. Přišel, aby mezi námi přebýval. Co tedy od nás žádá? Touží
po obrovské důvěrnosti. Chce, abychom s ním sdíleli radosti i bolesti,
touhy a obavy, naděje i smutky, lidi
a situace. Otevřme srdce a všechno
mu sdělme. Zastavme se ve ztišení před jesličkami a vnímejme, že
Bůh se stal blízkým, stal se tělem.
A bez obav jej pozvěme k sobě domů, do své rodiny a také do svých
křehkostí, aby viděl naše rány. On
přijde, a život se změní. Svatá Matko Boží, v níž se Slovo stalo tělem,
pomoz nám přijmout Ježíše klepajícího na dveře srdce, aby přebýval
mezi námi.
(vaticannews)

Modlitby za jednotu
Navzdory lidské svářlivosti sám
Kristus vyzýval své následovníky,
aby „všichni jedno byli“. Jaké překážky jednoty nejvíce leží na srdci
Tomáši Holubovi, biskupu pro ekumenismus? Své zkušenosti z Bílé
Hory přiblíží nová abatyše benediktinek Francesca Šimuniová.

Práce z domova
Nejen děti (opět) usedají k vyučování v domácím prostředí. I řada rodičů je odkázána na „home office“.
Jak to zvládnout a nezbláznit se?

www.katyd.cz
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Jubilea blanenského katolického domu
Na sklonku loňského roku vydala
Společnost katolického domu v Blansku
jubilejní Zpravodaj k 110. výročí svého
založení a 30. výročí obnovení činnosti.
„Jsme zapsaný spolek, který se
již od roku 1910 snažil významně
přispívat k podpoře pospolitosti a rozvoji kultury ve prospěch
obyvatel města a okolí. Přežil dvě
světové války, ovšem nepřežil
střet s komunistickým režimem,
který jej od roku 1952 na osmatřicet let vymazal ze života Blanska,“ připomněl něco z historie
současný předseda Společnosti
katolického domu Martin Dyčka.
Spolek ke své činnosti využívá Katolický dům. Pod jeho střechou vzniklo za dobu jeho exis-

tence mnoho organizací, které
se po letech osamostatnily. Své
zázemí zde v minulosti měly
KDU-ČSL, Orel, Kolpingova
rodina, obnovený Junák, Charita, divadelní spolek, lidová škola umění, kulturní středisko,
knihovna a po dobu dvou rekonstrukcí kino. V roce 2019 se
zde uskutečnilo třiačtyřicet akcí přístupných široké veřejnosti,
přičemž na třiadvaceti z nich se
členové spolku podíleli.
„Loni to bylo samozřejmě
kvůli koronavirovým opatře-

ním slabší. Vlastně jsme stihli
pouze plesovou sezonu, Děkanátní setkání pomocníků ve farnosti a postní duchovní obnovu
farnosti. Ochotnické divadlo,
koncerty, řadu přednášek a besed i oslavu ke kulatému výročí
jsme museli odložit,“ uvedl Martin Dyčka. Zároveň podotkl, že
spolek má v současnosti 150 členů. Podle jeho mínění je to také
díky tomu, že je Blansko velmi
živá farnost, kde je nepřeberné
množství společenství. „Kolpingova rodina předčí i centrálu ve
Žďáru nad Sázavou v nejširší celoroční nabídce kroužků. Skauti v našem městě zase hýbou
republikovými statistikami, protože z celkového počtu dvaadvaceti tisíc obyvatel města je okolo
pěti set registrovaných skautů,“

upozornil Dyčka. Před Vánocemi se v Katolickém domě uskutečnil online Adventní koncert
v rámci duchovní obnovy, multižánrový FestKaťák na podporu
stěhování Radia Proglas a členové spolku technicky pomáhali se streamováním mší svatých.
„Současnou i minulou činnost spolku připomíná právě
jubilejní Zpravodaj. Veškeré aktuální informace o naší činnosti
jsou na našich webových stránkách www.skdblansko.cz,“ sdělil předseda shromáždění delegátů spolku Miroslav Vykydal.
Jakmile to situace dovolí, plánují členové, aby byl Katolický
dům opět místem setkání pro
všechny generace při nejrůznějších akcích.
LENKA FOJTÍKOVÁ

Videa pomáhají udržet kontakt s dětmi

www.biskupstvi.cz

Kvůli koronavirovým
opatřením školáci
nejen přišli
o setkávání se
spolužáky, ale
nemají ani možnost
účastnit se dětských
mší svatých.
Se zajímavým nápadem, jak
s dětmi neztratit kontakt, přišel farář ve Velkých Němčicích
na Břeclavsku P. Petr Havlát.
Za pomoci farníků i samotných
dětí začal natáčet videa, kde
představuje různé světce. Videí
vzniklo zatím osm. V posledním
z nich zaostřil na Tři krále.

Fotografie z natáčení Vánočního příběhu, který připravoval
P. Petr Havlát se svými spolupracovníky.
Snímek Petr Vaněk
„Videa jsme začali natáčet
před dvěma měsíci. V deseti až patnácti minutách se děti
seznámí s životem konkrétního světce. A nechybí ani úkol.
Pan farář připravuje příběhy

a rekvizity. Já mám na starosti
technickou stránku,“ vysvětlil
farník a technik Petr Vaněk. Vše
ale nejdříve odstartovaly přímé
přenosy mší svatých z farního
kostela ve Velkých Němčicích.

Kalendář

děli v 8.45. Více informací na
www.farnostblansko.cz.

BLANSKO
 Farnost sv. Martina vysílá přímé přenosy mší svatých
z farního kostela vždy v pondělí, středu a pátek v 17.45 a v ne-

BRNO
 V kapucínském kostele je
v pracovní dny stálá zpovědní
služba vždy od 9.00 do 16.30.

V neděli je možnost přijetí eucharistie a svátosti smíření od
10.45 do 11.30 a od 16.00 do
16.45. Mše svaté se může nyní
zúčastnit maximálně 15 osob,
takže je třeba se předem zapsat
v sakristii.

Příběhy svatých vznikají v ateliéru před klíčovacím pozadím.
„Videa pozadí vytvářím ze svých
záběrů fotek a videí nebo z volných zdrojů. Stejně je tomu s použitou grafikou. Hudební podkres používám z předplatného
Arlist.io, aby bylo vše v pořádku i licenčně. S panem farářem
i mým synem Pavlem jsme už
sehraný tým,“ prozradil detaily
vzniku krátkých filmů technik.
Některá videa zveřejněná
na Youtube vidělo už více než
dva tisíce návštěvníků. „Nesnažíme se vytvářet umělecká
díla. Jde nám především o obsah, abychom neztratili kontakt
s dětmi ve farnosti,“ zdůvodnil
svou iniciativu kněz. Zájemci
mohou videa najít na webu farnosti v odkaze pro děti: www.
(lef)
paxvobis.cz.

 Farnost Husovice nabízí
v neděli v 10.00 online přenosy mší svatých z kaple fary a ve
všední dny v 18.00.
Kontakt:
fojtikova-l@seznam.cz
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Petrini slouží v diecézi od 19. století
Nikdo jim neřekne
jinak než petrini –
řeholníkům a kněžím
z Kongregace bratří
Nejsvětější svátosti,
kteří působí v Českých
Budějovicích od
konce 19. století.
Zakladatel P. Václav Klement
Petr (16. ledna 1856 Sušice –
17. 2. 1901 České Budějovice),
podle něhož se jmenují, se narodil před 165 lety a zemřel před
120. Českobudějovické i písecké komunity petrinů však o sobě dávají hlasitě i tiše vědět dodnes.

Noční adorace
„Jsme společenství, ve kterém
žijeme v chudobě, čistotě a poslušnosti, abychom mohli cele stát před eucharistií a sami
se stávat eucharistií – chlebem
pro druhé a pro svět – a svým
životem už tady na zemi svědčit
o velikosti Boží lásky.“ Těmito
slovy se charakterizují řeholníci na internetových stránkách
www.petrini.cz. V Českých Budějovicích se kromě bohoslužeb
věnují biblickým hodinám pro
dospělé a organizují setkání seniorů, tedy nejsou-li v platnosti
opatření proti pandemii.
„Umožňujeme věřícím i třicetihodinovou adoraci Nejsvětější svátosti od středy v 10 hodin po mši svaté do 16. hodiny
ve čtvrtek, kdy začíná další mše
svatá,“ říká rektor řeholního
kostela Panny Marie Růžencové P. Jan Mária Chaire Peter
Madár CFSsS.

www.bcb.cz

Uzavřený Petrklíč
Do areálu kostela s klášterem
u Senovážného náměstí, kde
nyní našli azyl zaměstnanci rekonstruovaného biskupství,
rádi chodí i mladí lidé a rodiny
s dětmi. Působí zde totiž Křesťanské rodinné centrum Petrklíč, které je však nyní rovněž
zavřeno kvůli pandemii.
„Centrum je jinak otevřeno
každé úterý a čtvrtek dopoledne, kdy funguje herna, v níž

Pamětníci a majitelé snímků
se mohou obrátit na kongregaci či na autora tohoto textu. Oba kněží patří mezi členy
kongregace, kteří byli zavřeni
buď za nacistického, nebo za
komunistického režimu.

Přátelé Duhy

Petrini při oslavách 95. narozenin P. Josefa Xavera Kobzy v únoru
roku 2016.
Snímek autor
si děti pohrají a maminky mohou navázat nová přátelství či
sdílet zkušenosti s péčí o dítě
i s problémy spojenými s rodičovstvím,“ vysvětluje Petra
Sládečková, která má hernu na
starosti. Součástí herny jsou
vzdělávací programy, většinou formou přednášek na různá témata – např. vztah snachy
a tchyně, moderní pěstounství
a osvojení nebo perinatální hospic. Další činností jsou aktivity
pro děti Tvořeníčko a Hejbátky
s děťátky. Jednou týdně se zde
pak koná modlitební setkání
maminek.

Dobročinný bazar
„Od ledna máme webové stránky http://petrklic.org/, kde
budou vyvěšovány měsíční
program a pozvánky na akce.
Momentálně je herna kvůli epidemiologické situaci uzavřena,
ale doufáme v brzké otevření. Máme v plánu pokračovat
v programu, který jsme loni nestihli, a na jaře chceme uspořádat dobročinný bazar, jehož
výtěžek půjde na podporu perinatálního hospice Dítě v srdci,“ dodává Petra Sládečková,
kterou mrzí, že třetí adventní neděli museli zrušit tradiční akci Cukroví pro Veroniku,
kdy výtěžek z prodaných sladkostí měl jít Domácímu hospici
sv. Veroniky.
Generální představený petrinů P. Cyril Tomáš Havel CFSsS
působí v Písku, kde jsou členo-

vé kongregace od roku 1906.
„Za tu dobu jsme s městem
a se zdejší komunitou křesťanů srostlí,“ usmívá se P. Havel.
„I když existuje prodleva během
doby, kdy byly řády zakázány,
stále nás mnozí lidé mají v živé
paměti a s vděčností vzpomínají na působení bratří koncem
60. a začátkem 70. let, třeba na
otce Klementa Svobodníka.“
Přítomnost petrinů ve farnosti charakterizovala vždy
i činnost směřující ke vzdělávání. V době mezi válkami zde
bratři vedli studium pro (jak
se tehdy říkalo) pozdní kněžská povolání. Duší domu byl
P. Antonín Kadaník. Tehdy se
zde sešli budoucí dlouholetí kněží – vyučený zahradník
P. Martin František Vích a vyučený holič P. Josef Xaver Kobza. Oba by se letos dožili stovky.
K červnovému nedožitému jubileu P. Martina Vícha z Dobrše se chystá knížka vzpomínek.

Kalendář
ČESKÉ
BUDĚJOVICE
 Pastorační středisko: přenosy na Youtube Prolidi.
online, informace o činnosti
na http://prolidi.bcb.cz.
DUBNÉ

 Farnost: Přednášky historika Martina Weise České
nebe každé úterý 18–18.45,

V 90. letech petrini na svou činnost navázali a otevřeli internát
pro studenty středních škol,
o jehož vybudování se zasloužil P. Josef Xaver Kobza, který
zemřel loni v listopadu (viz KT
47/2020) a na něhož budou
vzpomínat v Písku při bohoslužbě 27. února.
„Nyní zde nabízíme ubytování menší skupině studentů,
dům se stal místem života komunity. Naše vzdělávací úsilí
se soustředí do vydávání katechetického časopisu Duha, do
konkrétní práce s dětmi a rodinami i do vzdělávacích seminářů. Tím jsme navázali na
tradici z meziválečných let, kdy
bratři provozovali tiskový apoštolát,“ připomíná P. Cyril Havel. O prázdninách každoročně
pořádají setkání přátel časopisu Duha, které se letos konalo
v Putimi 22. srpna a mši sv. na
něm celebroval biskup Pavel
Posád.
Petrini jsou od 90. let také
v duchovní správě farností na
Písecku. „Dojíždíme i do více
než 20 km vzdálených míst, takže nejen v Písku, ale i v okolí se
snažíme uskutečňovat eucharistický apoštolát. Bratři jsou
nebo byli zpovědníky komunit
řeholních sester a jsou zapojeni
do pastoračních aktivit zvláště
v písecké farnosti,“ zakončuje
P. Cyril Tomáš Havel.
RADEK GÁLIS

12. 1. Sv. Norbert, 19. 1.
Sv. Jan Sarkander, online na
www.dubne.cz, sekce Živé
přenosy.
LOMEC
 Poutní areál: Program
a promluvy P. Josefa Prokeše na www.lomec.cz, Youtube kanál youtube.cz/
poutnimistolomec.
Kontakt:
ragal@seznam.cz
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Větší prestiž pro broumovské kostely
Královéhradecký kraj usiluje o prohlášení
ojedinělého souboru deseti kostelů
na Broumovsku národní kulturní
památkou. Kostely v první čtvrtině
18. století postavili architekti Kryštof
a Kilián Ignác Dientzenhoferové.
Žádost o prohlášení kostelů národní kulturní památkou chce
kraj podat na ministerstvo kultury začátkem roku 2021. „V roce 2021 uplyne 270 let od smrti
Kiliána Ignáce Dientzenhofera
a o rok později si připomeneme
300 let od úmrtí jeho otce Kryštofa. Je proto nanejvýš vhodné
připomenout si význam jejich
díla a ocenit jejich talent tím,
že vládě podáváme návrh na
prohlášení broumovské skupiny kostelů národní kulturní památkou,“ uvedla náměstkyně
hejtmana Martina Berdychová. Vedení kraje chce prohlásit národní kulturní památkou
soubor staveb jako celek a zvýšit tím jejich prestiž. Jednotlivě
mají kostely zatím statut kulturní památky.
„Prohlášení broumovské
skupiny kostelů za národní
kulturní památku bude vyústě-

ním dlouhodobých snah. V minulosti už získal toto označení
broumovský klášter, proto bude
připojení těchto chrámů jenom
potvrzením úsilí opata Zinke-

ho a otce a syna Dientzenhoferů,“ sdělil broumovský děkan
P. Martin Lanži, díky němuž
jsou v posledních letech broumovské kostely opravovány,
a dodal, že spolupráce s památkovou péčí je na velice vysoké
úrovni.
Kostely rozeseté po Broumovsku vizuálně doplňují přirozené skalní útvary, které
broumovskou náhorní plošinu obklopují. Dientzenhoferové se také vyrovnali s požadavky zadavatele na jednoduchý

Jedním z broumovského souboru barokních kostelů je chrám
sv. Markéty v Šonově. Kostel je zajímavě orientován štítovou zdí
s věžemi směrem k broumovskému klášteru a má šest vchodů.
Snímek archiv časopisu Adalbert

typ venkovského kostela, který
měl být zdobným a důstojným
místem pro uctívání Boha, ale
současně neměl být příliš nákladný. Náklady totiž hradily
jednotlivé farnosti, opatství jim
pouze zapůjčilo polovinu peněz
na stavbu a poskytlo mobiliář.
Objednané stavby přitom musely pojmout poměrně početnou populaci jednotlivých vesnic, jež v té době měly i kolem
1 500 obyvatel.
Kostely vznikly na zakázku
tehdejšího opata břevnovsko-broumovského benediktinského kláštera Otmara Zinkeho.
Mezi lety 1719 a 1738 postupně
vyrostly v obcích Vernéřovice,
Ruprechtice, Heřmánkovice,
Otovice, Vižňov, Bezděkov nad
Metují, Broumov, Šonov, Božanov a Hlavňov. Každý kostel je
originálem, který barokní stavitelé zakomponovali do krajiny.
To je podle hejtmanství ojedinělé a unikátní v kontextu kulturní
krajiny v České republice i v celé
Evropě. Stavby se rovněž výrazně liší od jiných kostelů, které se
v té době obvykle stavěly. Stavitelům se podařilo vytvořit nové
dominanty na mírných návrších
a v těžištích tehdy se rozvíjejíPAVEL J. SRŠEŇ
cích obcí.

www.bihk.cz

Kde v diecézi pomůže Tříkrálová sbírka?
Pandemie zasáhla i do průběhu
tradiční dobročinné Tříkrálové
sbírky. Tři králové dorazí a popřejí lidem štěstí, zdraví a dlouhá léta online také v královéhradecké diecézi.
„Otevřete, prosím, online koledníkům své pomyslné dveře
a přijměte jejich přání i požehnání. Jsme vám nablízku i v době
covidové a můžeme dál pomáhat
nemocným a potřebným také díky vašim dobrým skutkům. Věřím, že i letos jich budou tisíce
a zaplaví celé Česko,“ říká Anna Maclová, ředitelka Diecézní
charity Hradec Králové.
Už nyní se lze zapojit do akce královéhradecké Charity Zpívejte s námi tříkrálovou koledu. V Pardubicích zahájí sbírku
na Tři krále online i s požehnáním. „Cíl a motto sbírky zůstávají stejné – pomoc nemocným
a potřebným lidem v nouzi.
V případě návratu do 4. stupně

PES je většina Charit připravena na koledování s rouškami.
Aktuálně je možné Tříkrálovou
sbírku podpořit návštěvou online koledy na tříkrálovém webu a darem do online kasičky
z domova. Lidé mohou přispět
též do pokladniček v charitních
centrech, v kostelech, na úřadech nebo v obchodech ve svých
farnostech. Věříme, že vás online koledníci potěší stejně, jako
by stáli u vašeho prahu. Až vám
zazpívají, přehrajte si požehnání
od Mons. Josefa Suchára z poutního místa v Neratově,“ přiblížila možnosti přispění do letošní
koledy Jana Karasová z diecézní
Charity. V Hradci Králové a okolí je možné přinášet dary do pokladničky v sídle Oblastní charity a Diecézní charity.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným

především v regionech, kde se
sbírka koná. Část výnosu bude
pak věnována na humanitární
pomoc do zahraničí. Hospicovou péči z výtěžku sbírky podpoří například Charity v Hradci Králové, Červeném Kostelci,
Pardubicích, Poličce a Litomyšli. V Rychnově nad Kněžnou
z příspěvků obnoví vybavení
Stacionáře sv. Františka, kde
pomáhají lidem s handicapem
a seniorům. Na Náchodsku,
Orlickoústecku i v dalších regionech z darovaných peněz
podpoří Charitní pečovatelskou

Kalendář
DOLNÍ ÚJEZD
Online bohoslužby vždy na
w w w. m s e . j e d n o d u s e . c z ,
kostel sv. Martina; www.
farnostdolniujezd.cz.

službu, jež pomáhá potřebným i v době covidové. Charity
v Trutnově, Dobrušce a Studenci pak z vybraných prostředků
nakoupí zdravotní pomůcky na
pomoc svým klientům terénních služeb. Oblastní charita
Havlíčkův Brod z části výnosu
sbírky pořídí svozové auto pro
imobilní klienty centra Petrklíč.
Na Jičínsku zase podpoří dobrovolnické programy na pomoc
znevýhodněným dětem, seniorům a handicapovaným. Online
koledy je možné zúčastnit se na
www.trikralovasbirka.cz. (srp)
TRUTNOV
Online přenos nedělní bohoslužby v 9.00 z kostela Narození Panny Marie; www.
farnosttrutnov.cz.
Kontakt:
srsen@bihk.cz
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Dvacet let od obnovy Kláštera Hejnice

Po revoluci byl klášter ruinou.

Poutní místo v současnosti.

V úterý 5. ledna uplynulo 20 let
od obnovy hejnického kláštera, který slouží
jako vzdělávací, konferenční a poutní dům.
Hejnické centrum společně s poutním kostelem Panny
Marie je vyhledávaným cílem
poutníků, účastníků exercicií
a konferencí i četných turistů.
Všichni zde totiž už dvě desetiletí nalézají zázemí. Aktuální
oslavy se ovšem kvůli pandemii
omezí jen na sled dvou desítek
pozdravů ve videích na facebookovém profilu. Jak doufá vedení centra, pro další akce snad
nastane lepší období v průběhu
roku.
Areál je spojen s františkány
a od poloviny minulého století
také se strastmi řeholních řádů.
„Dům františkánů, založený v roce 1692, sloužil řádu až do jeho likvidace komunisty v roce 1950.
Jeho další osud byl spojen s centralizací řeholníků a internací ře-

holnic,“ řekl KT současný ředitel Kláštera Hejnice Jan Heinzl.
Objekt patří mezi časté příklady, jak se 40 let nesvobody
podepsalo na historickém a kulturním dědictví země. „V roce
1990 byl dům ruinou, stojící vedle zchátralého poutního chrámu Panny Marie. O obnovu
místa se zasloužil P. Miloš Raban. Od ledna 2001 slouží pak
obnovený klášter jako vzdělávací, konferenční a poutní dům,“
popsal novodobou minulost
Heinzl. Za znovuzrození vděčí
klášter z velké části právě nadšení P. Rabana, který byl kromě
starostí o místní farnost zapálený do vědecké činnosti, a to
nejen na nedaleké Technické
univerzitě v Liberci. „Navrátil
Hejnice, českou Mariazell, me-

Snímky archiv Kláštera Hejnice a Jakub Šerých / Člověk a Víra
zi nevýznamnější poutní místa
Česka. Díky umístění v trojzemí
Čech, Saska a Dolního Slezska
a provázanosti s řadou univerzit je jejich význam i mezinárodní,“ dodal Jan Heinzl.

Výročí zakladatele
Hned ve čtvrtek 7. ledna pak
uplyne 10 let od úmrtí zmíněného obnovitele hejnického kláštera P. Miloše Rabana. „Patřil
k českým osobnostem evropského formátu. Neznal slovo:
‚nejde‘, a i když chtěl po sobě
i po jiných občas věci nesplnitelné, díky nezdolné vůli a křesťanské víře se mu podařilo mnoho
obdivuhodného. Byl strojním
inženýrem, manželem, otcem,
později vyhledávaným knězem
i vysokoškolským pedagogem,
děkanem tehdejší Pedagogické
fakulty na Technické univerzitě v Liberci,“ uvedl kněz, teolog
a zároveň pedagog liberecké
univerzity P. Michal Podzimek.

Kalendář
www.dltm.cz

LIBEREC-RUPRECHTICE
 Online přenos nedělní bohoslužby v 9.00 na youtubovém profilu Farnost Ruprechtice.
TEPLICE

 Online přenos nedělních
Perníkový betlém je vystaven v kostele sv. Antonína Paduánského
v Liberci-Ruprechticích. Na jednotlivých částech se postupně podílela celá farnost. Nechybí ani perníková verze liberecké dominanty
– ještědského vysílače. Při hodinách náboženství vznikl také krátký
film „Večerní příběh z perníkového betléma“, který je ke zhlédnutí
na youtubovém profilu Farnost Ruprechtice. Snímek archiv farnosti

bohoslužeb v 9.00 na fac ebookovém profilu Římskokatolická farnost Teplice.

Rabanova cesta ke kněžství
nebyla přímá. Ke křesťanství
konvertoval až po vystudování
systémového inženýrství. Aby
se mohl věnovat teologii, musel
emigrovat z Československa,
protože tehdejší systém mu další studium teologie neumožňoval. Tu následně studoval na
římských univerzitách a poté,
co mu papež Jan Pavel II. udělil
dispens od povinnosti celibátu,
byl v roce 1985 v římské bazilice
Panny Marie Sněžné vysvěcen
na kněze.
„Spiritualitou jeho aktivitami nabitého života bylo zdolávat vrcholy hor ve vlastním
i v přeneseném smyslu slova,
protože – jak říkával – ‚každý
vrchol kryje vrchol ještě větší, krásnější.‘ Z viditelných věcí pak jeho život dodnes chválí
především znovuvzkříšený klášter v Hejnicích, důstojné místo
rozličných setkávání lidí i lidí
s Bohem,“ uzavřel P. Podzimek.
KAREL PUČELÍK

terdiecézního centra života
mládeže Křižovatka, sobota
9. 1. od 18.00 na youtubovém
profilu DCŽM Křižovatka.
RASPENAVA

 Online přenos nedělní bohoslužby v 10.30 a v úterý
v 18.00 na youtubovém profilu Farnost Hejnice.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

 V letošním roce online. Více informací na stránce www.
trikralovasbirka.cz.

PŘÍCHOVICE

 Online přenos mše sv. z In-

Kontakt: pucelik@katyd.cz
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Nový rok na Hostýně slavila i Kanada
Prázdná bazilika, zato lidé kolem ní: tak
vypadal poslední den
s letopočtem 2020 na
Svatém Hostýně. Tradiční novoroční bohoslužbu ve značně netradičních podmínkách
celebroval o půlnoci
biskup Antonín Basler.

Ani epidemická opatření nezmařila tradiční oslavy nového roku na
Svatém Hostýně, byť jen s hrstkou lidí.
Snímek Ivo Buráň

Slunečné počasí sice na kopec
během dne přilákalo zástupy
poutníků i výletníků, ti však
kvůli pandemii měli k dispozici jen omezené možnosti: výdejová okénka a stánky místo
otevřených restaurací a také
zavřené dveře baziliky. Ta se
totiž v pátém stupni protiepidemického systému otevírá jen
na bohoslužby, a to ještě pro

nevysoký počet povolených
návštěvníků.
„Ovšem výdejní okénka
restaurací praskají ve švech
a místní stánky jedou naplno:
jako by naši předkové, když je
před více než 120 roky stavěli,
tušili, že někdy budeme zápasit s covidem. Každý stánek je
výdejní okénko splňující dnešní
normy,“ usmívá se Ivo Buráň,

člen výboru Matice svatohostýnské a jeden z mála návštěvníků silvestrovské půlnoční
mše svaté. Té se v poutní bazilice místo obvyklého několikatisícového zástupu zúčastnila jen
hrstka lidí – řeholní sestry ze
zdejší komunity nebo právě lidé
z matice.
Další stovky se jich k modlitbě růžence, adoraci a půlnoč-

ní mši svaté připojily alespoň
přes internet – a to i z veliké dálky. „Modlíme se s vámi
v Niagaře v Kanadě, díky za
úžasnou mši svatou,“ pozdravil
v diskusi pod vysíláním na kanálu Youtube všechny sledující
Jerry Hradsky.
Mimořádné okolnosti pak
v homilii připomněl i hlavní celebrant. „Máme čerstvou
zkušenost, že i kostel a svaté
přijímání nám z objektivních
důvodů mohou být znemožněny,“ zmínil biskup Antonín
Basler a upozornil: „Zato růženec máme k dispozici vždycky.“ Věřící proto vybídl ke
konkrétnímu novoročnímu
předsevzetí: modlit se denně
růženec, byť by to byl jen jeden
desátek. „Nedá se říct, že se
někdo modlí sám – při každé
modlitbě jsme propojeni mezi
sebou navzájem, a především
s naším Pánem,“ připojil.
JIŘÍ GRAČKA

Místo koledníků roznášejí požehnání rodiny s dětmi
„Tři králové se dozvěděli, že je
u nás přísná karanténa, kterou
hlídá velký PES. Proto se domluvili, že letos nebudou chodit
osobně dům od domu a přinášet Boží požehnání, ale požádají
o to vás“ – těmito slovy pozvali
ve valašské farnosti Lidečko vě-

řící k účasti ve venkovní rodinné
hře „Putování do Betléma“.
Na území obou obcí, které
farnost tvoří – Lidečka i sousední Horní Lidče – tak lidé mohou hledat v krajině čtyři hvězdy
s úkoly. Ty je mají dovést k nejdůležitější, páté hvězdě a ta k Je-

žíškovi. Z každého místa přitom
mají žehnat: lidem nemocným
a starým, dětem, dospělým i celému stvoření. Hra trvá do konce
vánoční doby, podrobnější informace lze najít na farním webu.
S duchovní náhradou tříkrálové koledy, jejímž smyslem je

Obvazy pro malomocné hledají nástupce

www.ado.cz
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Sto balíků, každý o hmotnosti
kolem 12 kilogramů, a v nich
celkem 35 tisíc ručně pletených
obvazů, které každý rok pro lidi
trpící malomocenstvím vyrobí
v ČR přes 800 dobrovolnic. Po
více než dvaceti letech chtějí
nyní koordinátoři tuto aktivitu
předat dál.
S nápadem vybídnout ženy,
aby se jim z koníčku stala služba, přišlo koncem 90. let občanské sdružení Omega plus z Kyjova. To od té doby ochotným
ženám průběžně shání a rozesílá přízi na pletení. Hotová obinadla pak shromažďuje ve svém
sídle a posílá do světa – lidem
nemocným malomocenstvím.
„V současnosti zásobujeme
pětatřicet leprosárií: jedenáct

v Indii a dalších čtyřiadvacet
v jedenácti afrických státech,“
shrnuje iniciátor celé myšlenky
a předseda sdružení Vladimír
Výleta, který se před šesti lety
vypravil do indických leprosárií,
aby tamní situaci viděl na vlastní oči. „Našel jsem tam pro nás
nepředstavitelnou bídu a podmínky, které v naší zemi panovaly snad někdy ve středověku,“
vzpomínal tehdy.
Do pletení je podle něj v současnosti zapojeno kolem osmi
set žen převážně z Moravy a východních Čech, celkem asi na
180 místech naší země. „Ročně
upletou přibližně 35 tisíc kusů
obvazů – zcela zdarma, bez nároku na odměnu. Výroba jednoho obvazu o délce 1,5 metru

trvá pletařce osm hodin,“ popisuje Výleta a dodává: „V naprosté většině jde o ženy seniorského věku.“
Roky ovšem přibývají také
samotným pořadatelům. „Rádi
bychom proto tuto aktivitu časem předali někomu jinému,“
říká Výleta, sám osmdesátník.
Vhodným nástupcem je podle
něj menší skupina dobrovolníků, kteří mohou věnovat něco času a být v kontaktu s pletařkami i leprosárii. „Ideální je
forma právnické osoby, která se
může ucházet o dotace z veřejných zdrojů,“ doplňuje a uzavírá: „Kdo by se o této službě
chtěl dozvědět více, může mě
kontaktovat na telefonním čísle
(gra)
731 402 095.“

mimo jiné přinášet lidem domů
požehnání, přišli podle zdejšího
faráře P. Petra Martinky ženy ze
zdejšího společenství maminek.
„Jsem rád, že ani za epidemie
nechtějí jen sedět doma a přemýšlejí, jak vybídnout druhé
(gra)
k činnosti,“ podotkl.

Kalendář
HRANICE
 Mše svaté budou přenášeny online na Youtube kanálu
„Mládež děkanátu Hranice“
ve středu 6. 1. od 17.30 (slavnost Zjevení Páně), v pátek
8. 1. od 19.00 („Studentský
pátek“) a v neděli 10. 1. od
10.00 (svátek Křtu Páně),
dále podle rozpisu na www.
farnost-hranice.cz.
ZLÍN
 Kostel sv. Filipa a Jakuba: mše svaté se vysílají vždy
v neděli od 8.30 a v ostatní
dny od 18.30 na Youtube kanálu „Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín“,
více na www.farnostzlin.cz.
Kontakt: gracka@katyd.cz
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Na cestě za svatým Františkem
Cestu ŠTĚPÁNA
KAŇÁKA (*1934)
do františkánského
řádu zhatili
komunisté. Přečkal
internaci i vězení
a později se vrátil
do rodného
Frýdlantu nad
Ostravicí, kde
s manželkou
Gertrudou přivedli
na svět šest dětí.
Své místo ve farnosti
našel jako akolyta,
pomáhal s přípravou
biřmovanců
a po celý život
zůstal františkánským
terciářem.
Jakou roli ve vašem životě
hrálo Arcibiskupské
gymnázium v Kroměříži?
Šel jsem tam studovat, protože
jsem se chtěl stát knězem. Měl
jsem jít k františkánům a právě
v Kroměříži byla františkánská
kolej sv. Antonína, tam jsme
přebývali a chodili do města na
gymnázium.
Arcibiskupské gymnázium
ale brzy komunisti zavřeli…
Když zrušili gymnázium, představení nám řekli, že půjdeme
do františkánského kláštera
v Hájku, abychom mohli pokračovat se studiem. Vzali nás
tam jako terciáře. Vyučovali nás
kněží-františkáni, například
P. Inocenc Kubíček (později odsouzen na 22 let žaláře – pozn.

Kalendář
ROK SV. JOSEFA
 Tipy na soukromé poutě ke
kostelům sv. Josefa: Česká Ves
(u Jeseníku), Fulnek – býv.
klášter, Horní Suchá, Jablunkov – sestry alžbětinky, Janovice, Ostrava – Don Bosco, Os-

Štěpán Kaňák přebírá biskupské ocenění od biskupa Martina
Davida.
Snímek Zdeněk Poruba / Člověk a Víra
red.). Říkali, že až to skončí,
uděláme zkoušky na státním
gymnáziu. Přišla ale 50. léta
a všechno bylo jinak.
Při tzv. Akci K jste pokračoval
s řeholníky do internace?
Z Hájku nás odvezli na čtrnáct
dní do Hejnic. Pak do Bohosudova, tam už byli i jezuité nebo
minorité. Komunisté ale viděli,
že nás mladé tam kněží posilovali, abychom vydrželi. A proto
nás odvezli a kněží tam zůstali.
Půl roku jsme stavěli přehradu na Klíčavě a pak nás pustili
domů. Museli jsme slíbit, že se
s kněžími už nebudeme stýkat,
ale my se naopak domluvili,
že se potkávat budeme. Jeden
z nás to bohužel prozradil. A tak
mě v roce 1950 zavřeli.
trava – Slezská Ostrava, Staré
Město u Frýdku-Místku, Žulová.
OSTRAVA
 Centrum pro rodinu a sociální péči vydává nový časopis Seniorské okénko. Vychází
v elektronické formě a každý
měsíc přináší povzbuzení nebo

Jaké jste tehdy měl představy
o budoucnosti, o čem jste snil?
Když jsem po půlroce přijel
z Klíčavy domů, každý si myslel, že to nebude trvat dlouho.
Tatínek mi říkal: „Tak co s tebou?“ Šel jsem se proto učit stolařem, než si pro mě přišli estébáci přímo do stolárny a zatkli
mě.
Vaše cesta za
povoláním pak nabrala
nečekaný směr. Dodnes však
patříte k františkánským
terciářům. Co to pro
vás znamená?
Svatý František mě v mládí
oslovil a stal se mým životním
cílem. Snažím se žít podle jeho
příkladu. Jako terciáři se scházíme ve společenství v Místku,
příběhy do doby, kdy se lidé nemůžou scházet. Zdarma si ho
můžete objednat na e-mailu:
seniori@doo.cz.
 Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí párům individuální přípravu na manželství.
Zájemci můžou kontaktovat
lektorku CPR Marii Fridrichovou (mfridrichova@prorodiny.

Ocenění
z farností
i charit
„On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom
světle,“ říká prolog Janova
evangelia o Janu Křtiteli.
Stejná slova slyšeli v závěru
roku v ostravské katedrále
Božského Spasitele noví držitelé biskupského ocenění.
Biskup Martin David
v promluvě připomněl, že
svědkem může být jen ten,
kdo s Bohem žije: „A to
nám katolíkům někdy schází. Neumíme o Bohu svědčit, protože s ním neumíme
žít.“ Vzápětí poděkoval letošním laureátům, že právě
oni svou službou na Krista
bezesporu ukazují.
Největší skupinu oceněných tvoří pracovníci poboček diecézní Charity – od
Frýdlantu nad Ostravicí až
po Javorník ve Slezsku. Odměna čekala také na jednotlivce nebo manžele, kteří pomáhají ve farnostech
– s květinami, za varhanami
nebo v sakristii. Rozhovor
s jedním z oceněných najdete na této straně.

akorát teď už jsme se několik
měsíců neviděli.
Jak by svatý František
prožíval dnešní dobu?
Myslím, že by měl hodně práce. Cením si Svatého otce, že od
sv. Františka převzal nejen jméno, ale i mnoho jeho ideálů.
A stejně jako sv. František se
stará o chudé.
Může se zdát, že váš život
byl plný zvratů. Vidíte v tom
příběhu Boží vedení?
Já myslím, že mě Pán Bůh od
těch dob, kdy jsem byl zavřený, pořád provázel svou podporou, milostí. Ničeho nelituji.
Čím jsem starší, tím víc vidím,
že Bůh je se mnou.
ONDŘEJ ELBEL

cz). Skupinová setkání se v lednu konat nebudou.
KOPŘIVNICE
 Duchovní zamyšlení na každý den najdete na farním webu
koprivnice.farnost.cz.
Kontakt:
jpraisova@doo.cz
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Naslouchárna funguje i při pandemii
Naslouchárna
Betlehem, která
v Plzni poskytuje
duchovní i fyzické
zázemí lidem na
okraji společnosti,
zůstává v provozu
i v době přísných
protiepidemických
opatření. Sice v jiném
režimu než obvykle,
ale potřební tu
pomoc najdou stále.
„Provoz zajišťují Standa a Henrieta, lidé, kteří žili na ulici, byli
našimi klienty a zhruba před rokem se přihlásili, že budou o prostory naslouchárny pečovat a hlídat ji poté, co byla opakovaně

vykradena. Díky nim může naslouchárna pomáhat i teď, v době pandemie,“ konstatuje vděčně Lucie Vavrušková, ředitelka
zapsaného spolku K Srdci, který
Betlehem provozuje za podpory
misionářů oblátů a biskupství.
Henrieta a Standa otevírají
návštěvníkům, kteří si sem přicházejí vyprat prádlo či vykonat osobní hygienu, dohlížejí,
aby do prostoru vstupovali po
jednom, nabízejí instantní polévku, kávu či čaj ke konzumaci venku, potřebným rozdělují
ošacení, organizují úklid města.

Stravenka za odměnu
„Úklidové akce, při nichž se
vždy nasbírají pytle odpadků,
organizujeme pravidelně jednou za dva týdny. Odměnou
každému je stravenka, na závěr
proběhne mše svatá v kostelíku
U Ježíška a občerstvení. Krásnou atmosféru mívají zejména

úklidy kolem Vánoc. Ale protože tam bývá kolem osmdesáti lidí, letos jsme se rozhodli od
konání velké akce upustit. Úklid
tak proběhl v pondělí před Štědrým dnem jen ve dvaceti lidech,
starosta obvodu Plzeň 3 donesl
deset litrů polévky a všem osobně u naslouchárny poděkoval,“
líčí Lucie Vavrušková.

Aby se každý mohl
nadechnout nadějí
Naslouchárna Betlehem vznikla před dvěma lety z objektu
bývalých veřejných záchodků
v sousedství plzeňského kulturního zařízení Peklo díky iniciativě spolku K Srdci, který už léta pomáhá lidem bez domova.
Stala se místem, kde se naslouchá lidským osudům, potřebám
i bolestem, aby se každý, kdo
se nachází v těžkostech, mohl
nadechnout nadějí. Duchovní

podporu tu poskytují zejména
P. Martin Sedloň, člen Misijní
kongregace oblátů, který našel
inspiraci ke vzniku naslouchárny při studiích v Itálii, a ředitelka Lucie Vavrušková, která je
zároveň nemocniční kaplankou,
zdravotní sestrou a pastorační
asistentkou biskupství.
V domluvených termínech
zde bývá k dispozici lékař, lze
sjednat právní poradenství.
V době před protiepidemickými
opatřeními se tu sloužily mše
svaté, nyní jde zejména o individuální setkávání. Kromě toho
je zde k dispozici pračka, koupelna a kuchyňský kout.
„Víc než kde jinde právě tady vnímám Boží vedení. Pán
Bůh posílá lidi, posílá možnosti. Kéž by nám požehnal větším
zázemím, domem, kam bychom
mohli integrovat další lidi z ulice. A samozřejmě zdravím,“
přeje si Lucie Vavrušková.
ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

Sytý hladovému věří

www.bip.cz

Mši svatou k zahájení občanského roku celebroval biskup Tomáš
Holub 1. ledna v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni. Mimo
jiné zde představil motto plzeňské diecéze pro letošní rok:
„I kdyby pole nevydala pokrm, já přesto budu jásat v Hospodinu,
mém spasiteli“ (Hab 3,17n).
Snímek Jiří Strašek

Kalendář
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V PLZEŇSKÉ DIECÉZI
 Stejně jako v ostatních
diecézích začala Tříkrálová
sbírka 1. 1. a potrvá do 24. 1.
Koledníci však zatím kvůli protiepidimickým opatřením do ulic nevyjdou. Po dobu trvání 5. stupně PES bude

možné přispívat jen online
nebo do statických pokladniček umístěných na veřejných
místech. Nekonají se ani Tříkrálové koncerty a další veřejné akce se sbírkou spojené. Virtuální pokladničku
a další informace najdete
na www.dchp.cz nebo www.
trikralovasbirka.cz. Charita
ČR i Diecézní charita Plzeň
děkují všem dárcům, neboť

Známé přísloví naruby si za
své motto zvolila sbírka, kterou
spustila na pořízení kontejneru
k uchovávání a výdeji potravin
pro potřebné Diecézní charita
Plzeň ve spolupráci s dárcovskou platformou Znesnáze21
Karla Janečka.
„Diecézní charita už delší
dobu spolupracuje s Potravinovou bankou a distribuuje potravinovou pomoc lidem, kteří
se z nejrůznějších důvodů ocitli
v nouzi. Děje se tak v několika
okresech a chtěli bychom tuto
pomoc účinně rozšířit na Domažlicko. K uskladnění potravin je třeba pořídit kontejner,
který bude umístěn u Azylové-

každý příspěvek v této nelehké době je obzvlášť potřebný.
PLZEŇ

 Online kurz Přípravy na život v manželství nabízí od 1. 1.
Centrum pro rodinu Biskupství plzeňského. Lze zvolit základní či rozšířenou verzi, více
informací a možnost přihlášení lze najít na www.bip.cz.
 Nad slunce krásnější – vý-

ho domu v Domažlicích,“ ilustruje ředitel Diecézní charity
Jiří Lodr. Kontejnery se podle
něj osvědčily jako nejlevnější a zároveň funkční řešení
již v Chebu, Plzni, Karlových
Varech, Klatovech a dalších
městech.
Cílová částka sbírky je
200 tisíc Kč, z toho cena kontejneru činí 185 tisíc. Zbylé finanční prostředky budou využity na přípravu zpevněné plochy
a umístění kontejneru k Azylovému domu v Domažlicích.
Sbírka potrvá ještě dva měsíce. Přispívat a sledovat její průběh lze na www.znesnaze21.cz.
(alo)

stava Plzeňská madona a krásný sloh ve výstavní síni Masné
krámy je od 27. 12. až do odvolání UZAVŘENA. Výjimka, která byla výstavě udělena hlavní hygieničkou ČR,
v 5. stupni PES neplatí. Zlepší-li se situace, výstava bude
k vidění do 28. 3.
Kontakt:
ourednikova@katyd.cz
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Církevní nemocnici povede boromejka
Pražská Nemocnice Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského bude
mít novou ředitelku. V únoru se jí
stane boromejka Radima Ivančicová.
„Změna je součástí života, beru to jako zodpovědnou výzvu,“
přibližuje řeholnice, která v posledních letech pracovala jako
zástupkyně ředitele charitního Azylového domu sv. Terezie
v Karlíně. Celkem tam působila patnáct let – od složení věčných slibů – a věnovala se po-

moci lidem bez domova nebo
metodice sociální práce. Obor
řízení v sociálních a zdravotnických službách vystudovala na
Univerzitě Karlově. „Sociální
práce mě zásadně ovlivnila v životních postojích, které stavím
na vědomí, že každý člověk má
jedinečnou důstojnost – a od

tohoto principu se odvíjí pomoc i péče,“ zdůrazňuje sestra
Radima.
Pro nemocnici tím začíná nové období – v jejím vedení bude
po téměř sto letech řádová sestra. „Věřím, že s novými kolegy
budeme pokračovat v budování jedinečné nemocnice, kterou
lidé vyhledávají pro její integritu zdravotní a duchovní péče,“
dodává boromejka. Nemocnice
má totiž vlastní kostel i areál
s rozlehlou zahradou pod Petřínem, kde pacienti i jejich blízcí
mohou čerpat sílu k léčbě. Spe-

Rozhovor s řeholnicí přineseme v některém z dalších vydání KT

„Tříkrálovka“ jen online

Postavička ženy s rouškou (vlevo vpředu) v rozsáhlém keramickém
betlému v černošickém kostele Nanebevzetí Panny Marie připomíná
uplynulý rok s pandemií. P. Timoteji Váchovi OPraem., duchovnímu
správci farností Radotín a Třebotov, jej darovala tvůrkyně Marie
Dočekalová.
Snímek Martina Řehořová / Člověk a Víra

Celonárodní Tříkrálová sbírka Charity se po dobu trvání
pátého stupně PES koná jen
online. V Praze se ruší tradiční průvod s velbloudy i požehnání kardinála Dominika
Duky. Přispět lze na webu
trikralovasbirka.cz, kde je
možné zadat název svého
města či obce a vybrat konkrétní koledující organizaci. Arcidiecézní charita Praha je v systému označena jako
„PRAHA ACH“. Přispět lze
i bankovním převodem na účet
66008822/0800 (ACH má variabilní symbol 77701990).
Mezi letošní „tříkrálové záměry“ Arcidiecézní charity Praha patří pomoc konkrétním rodinám a jednotlivcům, kteří se

Betlémy zvou na Svatou Horu Kalendář

www.apha.cz

cifickou roli pak zaujímá paliativní oddělení. „V rámci něj je
duchovní rozměr zcela nepostradatelný,“ podotýká sestra
Radima.
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je jedinou zdejší církevní nemocnicí s akutní péčí a ošetří více než
40 tisíc pacientů ročně na odděleních ambulantních i lůžkoTEREZA ZAVADILOVÁ
vých.

Až do Hromnic (2. února) jsou
ve svatohorském areálu vystaveny betlémy vyrobené italskými a českými profesionály, ale
též soutěžní obrázky více než
80 dětí z obou zemí. Výstava
přibližující italské a české vánoční tradice se koná již počtvrté.

Jeden z dětských obrázků.
Repro KT

„Frontová linie za první
světové války vyhnala obyvatele z údolí Valle di Ledro do
Příbrami a dalších měst v tehdejším Rakousku-Uhersku.
Italský region ale nepojí s Příbramí pouze osud vyhnanců,
ale i tradice betlemářství,“ vysvětluje koordinátor projektu
Josef Hovorka.
„A byly to i dopisy a obrázky, které během války pomáhaly šířit naději a porozumění v Evropě. Podobně je tomu
dnes, kdy je zasažena koronakrizí a i kreslený pohled může
v nelehké době potěšit,“ dodává Hovorka.
(tez)

PRAHA
 Fratelli tutti – přenos debaty Lukáše Noska, P. Josefa
Prokeše a Petra Štici 13. 1.
v 19.30 na Youtube kanále
„Dominikánská 8“.

 Základy teologie manželství pro páry, které připravují
snoubence na svatbu, pořádá
23. 1. Centrum pro rodinu
Pastoračního střediska. Podle situace možné i distančně. Přihlášky na apha.cz.
 Jak reformace do českých
zemí přišla – přednáška
P. Jaroslava Mrni v Komunit-

kvůli pandemii ocitli v tíživé
situaci. Dále jde o pomoc seniorům a lidem s postižením
(podpoří charitní domovy, terénní a pečovatelské služby, domácí zdravotní péči či nákup
kompenzačních pomůcek nebo
osobního automobilu pečovatelkám), pomoc rodinám v nouzi (ta poputuje do azylových domů, sociálních bytů, denních
center pro děti a mládež či na
pořádání dětských táborů, pobytů a kroužků), pomoc lidem
bez domova a v hmotné nouzi
(směřuje do nízkoprahových
denních center, na potravinovou pomoc či nákup šatstva)
a v neposlední řadě je to podpora zahraničních projektů
(tez)
v Bělorusku či Albánii.

ním centru sv. Prokopa (aktuality vzhledem k PES na
farnoststodulky.cz).

 Setkání řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob 6. 2.,
obřad žehnání svící v kostele
Všech svatých na Pražském
hradě v 10.00, poté mše sv.
v katedrále a setkání s kardinálem Dominikem Dukou.
 Velký třesk a vývoj vesmíru
– tradiční vánoční přednáška astrofyzika Jiřího Grygara pro farnost Stětí sv. Jana
Křtitele, záznam na Youtube
„Farnost Hostivař“.
Kontakt:
zavadilova@katyd.cz

Televize / Rozhlas KT
10. — 16. ledna 2021

www.proglas.cz

TIPY A PROGRAMY
ZPRÁVY V 10.00
Od 11. 1. najdete v programu
Proglasu zprávy nově v 10.00.
Navážou tak ve všední dny
přímo na pořad Dopoledne
s Proglasem. Z tohoto důvodu
bude Čtení na pokračování ve
všední den a v sobotu repríza
Barvínku nově v 11.00. Nadále
zůstávají zpravodajské relace
ve 13.00, v 15.00 a v koronaschématu hlavní zpravodajská
relace v 19.00.

Seriál o encyklice Fratelli tutti připravili redaktor Daniel Blažke
(vlevo) a P. Zdeněk Drštka.

www.tvnoe.cz

ZPÍVÁME JEŽÍŠKOVI
V rámci projektu Náš Ježíšek,
který se snaží o navrácení původní podoby Ježíška, inspirované nejznámější českou soškou – Pražským Jezulátkem,
proběhla soutěž Zpívejte Ježíškovi adventní písně. Patrony
projektu jsou operní pěvkyně
Dagmar Pecková a hudebník
Jiří Pavlica. Závěrečný koncert
vítězů tohoto projektu uvidíte
v neděli 10. 1. v 19.00.

NA DŘEŇ
Psycholožka Margareta Johnová roky zkoumala zážitky lidí,
kteří se dostali na hranici života a smrti – prožili klinickou smrt. Co lidé, kteří na krátko opustí tento svět a zase se
do něj vrátí, viděli? Jaký fenomén jejich zkušenosti spojuje
nezávisle na jejich věku, vyznání či povaze? O zážitcích blízké
smrti bude pořad Na dřeň ve
čtvrtek 14. 1. od 16.00.

STUDIO OLOMOUC
S historikem a učitelem dějepisu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži L. Ondráčkem
se nad jeho novými knihami Kapitoly z dějin moravské
církve I a II sešla redaktorka
R. Rozkovcová. Zaměřili se na
cestovatele, skladatele, literáty,
politiky či duchovní působící
v letech 1856–1950 v Arcibiskupském semináři a gymnáziu
v Kroměříži. (út 12. 1. 22.00)

FRATELLI TUTTI
Papež František promlouvá nejen ke katolické církvi, ale ke všem
lidem dobré vůle. Ostatně je to ústředním poselstvím encykliky
– všichni jsme bratři a sestry. Úvodní díl série věnované Fratelli
tutti odvysílá Proglas v rámci Dotýkání světla v sobotu 16. ledna ve 20.15.
Zpravidla nebývá žádnou zvláštní kratochvílí studovat dokumenty církve. V případě encyklik papeže Františka lze ale říct,
že se nejedná jen o závažné texty analyzující palčivé problémy
doby, ale o celkem strhující čtení. Nejinak je tomu v případě té
poslední. Fratelli tutti oslovuje všechny, kdo jsou ochotni naslouchat, a vyzývá k překročení různých hranic a vymanění se
z předsudků a škatulek. Vychází z podobenství o milosrdném Samaritánovi, které najdeme v Lukášově evangeliu, ale čerpá také z předchozích encyklik, promluv při různých příležitostech
a nepohrdne třeba ani inspirací z klasické literatury. Jako příklady inspirace dává nejen sv. Františka z Assisi nebo bl. Charlese de Foucaulda, ale i „nekatolíky“ Martina Luthera Kinga, Desmonda Tuta a Mahátmu Gándhího. K přečtení encykliky Fratelli
tutti a k poslechu stejnojmenného seriálu zvou Daniel Blažke
a P. Zdeněk Drštka.
SABINA HAUSEROVÁ
MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK
Tento folkový a country festival je pořádaný každoročně
poslední prázdninový víkend.
První ročník se konal již v roce 1975. Střihový záznam vystoupení kapel z roku 2019:
Ivan Mládek Banjo Band, Alibaba, Jamie Marshall‘s Amplified Acoustic Band, Marien,
Hluboké nedorozumění, Vlasta Redl & kapela a dalších uvidíte v pondělí 11. 1. v 19.00.

APOCALYPSE NOW!
V dalším díle Noční univerzity
bude hovořit o apokalypse za
dveřmi, za rohem, vedle nás
nebo v nás Soňa Sílová, kazatelka Církve adventistů sedmého dne, učitelka, která se učí
od svých studentů, manželka a máma dvou kluků, kteří ji
rovněž vychovávají. Ve středu
13. 1. ve 22.05 si nenechte ujít
záznam přednášky z letního
festivalu UNITED 2020.

MANŽELSKÉ VEČERY
V interaktivním diskusním pořadu Kulatý stůl se budeme tentokrát bavit o kurzech „Manželské večery“. Nápad pořádat tyto kurzy vzešel od manželů Leeových z Anglie. Kurzy jsou určeny pro
každého, kdo chce své manželství zlepšit – tedy pro manželství
pevná i manželství, která zápasí. Pro každého bez rozdílu životní filozofie – kurz vychází z principů křesťanské lásky a je určen
každému páru. Jedná se o osm setkání, každé s příjemnou večeří
pro dva při svíčkách – jako na rande. Po večeři následuje velmi
praktická promluva na jedno z témat kurzu. Manželé v úplném
soukromí u malých stolků spolu diskutují nad tématem večera
a vyplňují dotazníky z příruček. Chcete-li se o těchto kurzech dozvědět více, dívejte se v pátek 15. 1. ve 20.05.

K modlitbě a chválám vás televize Noe zve ve středu 13. 1.
ve 20.05.

RS – NEREZIGNOVAT!
Dokument ze sanatoria Klimkovice ukazuje na příbězích konkrétních pacientů, že kvalitní, cílené, opakované neurorehabilitace,
s jejichž úhradami pomáhá i Nadace Jakuba Voráčka, můžou pomoci pacientům eliminovat nebo zmírnit příznaky nevyléčitelného onemocnění roztroušené sklerózy, nebo alespoň omezit další
rozvoj těchto příznaků a zachovat stávající stav pacienta. Recept
na roztroušenou sklerózu sledujte v sobotu 16. 1. v 19.05.
TEREZIE HECZKO

NEDĚLE 10. 1.
13.00 Sváteční slovo katolického kněze Jana Krbce.
O trpělivosti, která učí lidi
nelámat klíčky
13.05 Křesťanský magazín
13.30 Uchem jehly.
Setkání Z. Czendlika s plzeňským biskupem Tomášem
Holubem
14.00 Cesty víry.
Křesťané v první linii. Rastislav Maďar a Ricardo Massmann – dva lékaři, křesťané
14.25 Tajemství Vatikánu
(2/5). Umění a věda

NEDĚLE 10. 1.
8.30 Jak to vidí...
Sváteční setkání sestry Angeliky se zajímavými lidmi
nad neotřelými tématy
13.04 Pohádka.
Timothée de Fombelle:
Tobiáš Lolness (2/5)
18.30 Dokuseriál.
Rok pod rouškou (2/5)
22.00 Četba na pokračování. Henry Gidel:
Coco Chanel (1/12)

NEDĚLE 10. 1.
8.00 Spirituála.
Duchovní Evropa. Moldavsko aneb Co je schováno
mezi Rumunskem a Ruskem
8.30 Spirituála.
Ke kořenům. Rusofilství
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba.
Pocta bratřím Haydnům.
Joseph Haydn (1732–1809),
Michael Haydn
(1737–1806)
11.00 Radioseriál.
Jiří Blažek:
Listy důvěrné (2/3)
12.00 Polední zvony.
Z věže farního kostela
sv. Františka z Assisi
v Děčíně-Podmoklech
12.20 Polední koncert.
Jan Bartoš a klavírní dílo Leoše Janáčka „Návrat k vlastním nejhlubším kořenům“
18.30 Četba na pokračování. Jan Němec:
Dějiny světla (9/15)

NEDĚLE 10. 1.
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století

NEDĚLE 10. 1.

20.15 Česko-vietnamská...

10.00 Mše sv. ze svátku Křtu Páně

18.00 Tříkrálový koncert 2021

13.00 Sváteční slovo

0.05 Kolem se toč! 1.05 Komorní hudba 2.00 Zrcadlo týdne 2.15 Komentář týdne (R) 3.00 Z archivu hudebních pořadů 5.00 Varhanní hudba
5.30 Písně 5.57 Myšlenka na den
(R 11.57, 17.55) 6.05 Čteme z křesť.
periodik 6.30 Evangelium: Mk 1,6b11 6.35 Ranní chvály 6.50 Duchovní
slovo 7.00 Radio Vatikán (R)
7.30 Komentář týdne
7.45 TWR: Studna slova
8.00 Duchovní hudba:
M.-A. Charpentier:
Pastorale k narození Ježíše Krista,
Cancticum k Narození
9.00 Mše svatá
10.00 Varhanní hudba
10.30 Dar Boha otce církvi 4/6:
Znamení společenství
11.00 Proglaso (biblický kvíz)
12.00 Polední modlitba
12.05 Hudební siesta a poezie:
Z díla C. M. von Webera,
F. Chopina a L. van Beethovena
13.30 Knihovnička:
Jiří Padevět: Republika
13.45 Dnešek v kalendáři
14.00 Nedělní pohádka:
Edudant a Francimor 1/6
14.30 Blahopřání
16.00 Písničky z archivu
16.30 Synkopy na kanapi
16.55 Dotýkání světla:
Setkání s rodiči svaté dcery
2/2 (R)
18.00 Modlitba za rodiny
19.00 Kubula a Kuba Kubikula
16/20
19.15 Kolem se toč
20.15 Křesťan a svět:
Česko-vietnamská rodina
20.45 Radio Vatikán
21.05 Večerní chvály
21.20 Koncert vážné a duchovní hudby:
J. S. Bach: Weihnachtsoratorium
23.50 Duchovní slovo

6.05 Pro vita mundi:
Jan Bartoš
6.50 Řeckokatolický magazín
7.05 Ján Miho – heligonkář a folklorista
7.40 Mexiko – země indiánů
7.50 Betlém ve 21. století: Když se
tradice snoubí s technologiemi
8.00 Večeře u Slováka:
Svátek Křtu Páně
8.30 Jak potkávat svět (81. díl):
s Martinem Kasíkem
10.00 Mše svatá ze svátku
Křtu Páně [L]
11.05 Moudrost mnichů:
Recept na stres
11.20 V pohorách po horách (71. díl):
Moravský kras –
Drahanská vrchovina
11.30 ARTBITR – Kulturní
magazín (102. díl)
11.45 Přejeme si… [P]
12.00 Polední modlitba
Sv. otce Františka [L]
12.20 V souvislostech
12.40 Uzdrav naši zem
13.45 Hlubinami vesmíru
s dr. Vladimírem Kopeckým Jr.,
Astrobiologie 2. díl
14.30 Jako hořčičné zrnko (4. díl)
15.25 Vánoční koncert
Gen Rosso
17.00 Ovečky:
Svátek Křtu Páně
17.25 Sedmihlásky (152. díl): Zdalo sě mi
17.30 Moudrost mnichů: Recept na stres
17.45 Přejeme si…
18.00 Mše svatá ze svátku
Křtu Páně [L]
19.00 Zpíváme Ježíškovi [L]
20.35 Jan Pavel II. – hledal jsem vás
22.10 V souvislostech
22.35 Klapka s Jaroslavem Nyklem
23.40 Za obzorem
0.15 Polední modlitba Sv. otce Františka
0.30 Za obzorem
1.00 Noční repríza dopoledních pořadů

6.00 Zajímavosti z regionů
6.25 Po stopách hvězd.
Obrazový životopis slavných
– tentokrát Jiřiny Jiráskové
6.50 Pro pamětníky...
Josef Gruss – 50 let od úmrtí.
Hostinec „U kamenného stolu“
8.30 Zdeněk Jirotka – 110 let.
Saturnin (1/4)
9.05 Úsměvy Kateřiny Macháčkové
9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera. Mozaika z regionů
10.30 Objektiv. Magazín
zahraničních zajímavostí
11.05 Tomáš Töpfer – 70 let.
Život na zámku. Rodiče a děti
12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Tomáš Töpfer – 70 let. Sofie
a ukradený poklad. Det. poh.
14.05 Čerte, tady straší!
14.45 Tomáš Töpfer – 70 let. Bezvousák
a princezna Kamila. Poh.
15.20 Sňatky z rozumu (2/5)
17.00 Tomáš Töpfer – 70 let. Tenký led
18.00 Tříkrálový koncert 2021. Přímý
přenos 14. ročníku koncertu
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Božena (2/4). Drama
21.45 168 hodin. Události týdne
s Norou Fridrichovou
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN…
Tomáš Töpfer – 70 let.
Domina. Det. příběh
0.00 Případy detektiva Murdocha XIII.
Potížistky. Br./kan. krimi
0.45 Na forbíně (tm). Tak trochu
jiná (talk) show Tomáše
Matonohy s jeho hosty
1.35 Banánové rybičky. Na téma
„jak přežít dovolenou“
2.00 13. komnata Jaroslava Svěceného

6.10 Tlapková patrola II (3, 4) 7.05 Looney
Tunes: Úžasná Show (9, 10). Am. anim. 7.55
Kačeří příběhy (65, 66). Am. anim. 8.40 Ďábel se třemi zlatými vlasy. Něm. poh. 10.05
Policajt ze školky 2. Am. film 11.55 Město
andělů. Něm./am. film 13.55 Hlava rodiny. Am. kom. 15.50 Román pro ženy. Čes.
kom. 17.40 Agent v sukni 2. Am. kom. 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
20.20 Miss Hanoi. Čes. krimi 21.55 Střepiny
22.25 Likvidátor. Am. akč. 0.30 Agent v sukni 2 2.00 Specialisté (7). Burzovní horečka
2.45 Volejte Novu 3.30 Ďábel se třemi zlatými vlasy 4.45 Novashopping

5.35 Batkid začíná. Am. dok. 7.00 Nakládačka 2: Zpátky na led. Am. kom. 8.50 Éra Supermanů. Am. anim. 10.25 Lorax. Am. anim.
11.55 Teleshopping
12.25 Ženich na útěku. Am. kom.
14.10 Vesmírní kovbojové. Am. film
16.30 Lilo a Stitch. Am. anim.
17.55 Kong: Ostrov lebek.
Am./čín./austr. akč.
20.00 Jonah Hex. Am. western
21.30 Mé druhé já. Am. thriller
23.45 Dluh
1.40 Přepadení ve vzduchu. Am. akč.
3.00 Tulák z širých plání. Am. western

16.05 Dobrodružství Kocoura v botách III
17.15 Ovečka Shaun 17.25 Friends: Síla
přátelství 17.45 Kriminálka 5.C (2/13)
18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45
Večerníček 18.55 Nová dobrodružství
medvídka Pú (39/50) 19.15 Phineas
a Ferb III (4/35) 19.40 Kiwi a Strit 19.50
Bob a Bobek na cestách 20.00 Události
v kultuře 20.15 Příběhy filmových legend
20.55 V záři seriálů 21.40 Mimořádný vlak
Ladislava Vodičky 22.05 Televizní písničky
a songy Michala Bukoviče 22.45 Génius
– Picasso (1/10) 23.35 Duran Duran:
There‘s Something You Should Know

11.20 Diskotéka pro starší a pokročilé
12.00 Domácí štěstí. O bazarech a sběratelích 12.25 Rozhlédni se, člověče. V krajinách rozhleden – Jizerské hory 12.50 Podhoranka a Valaška. Hudebně zábavný cyklus
13.30 Snář aneb Večer splněných přání
14.30 Uvolňujte se, prosím. Silvestrovské
vydání 16.20 Písničky na zítra. Vystoupení
zpěváků s Orchestrem Karla Vlacha 16.40
Mládě 17.35 Hry bez hranic 18.55 Události
za okamžik a počasí 19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Milane, Milane, ať se ti nic nestane!
21.00 Snář aneb Večer splněných přání

7.00 Bolek a Lolek si hrají (3). Hra na vojáky. Pol. anim. 7.15 M*A*S*H (163, 164)
8.10 Svět ve válce (19). Obchvat. Br. dok.
9.20 Prima SVĚT 9.50 Fachmani 10.20 Vařte jako šéf! 11.00 PARTIE Terezie Tománkové 11.55 Receptář prima nápadů 12.45
Libovky Pepy Libického 13.10 Vychytávky
Ládi Hrušky 13.45 Jak se staví sen 14.30 Můj
hříšný muž. Čes. film 16.35 Asterix a Obelix.
Fr. kom. 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Bony a klid 2. Čes. krimikom.
22.05 Rocky II. Am. film 0.30 Sanctum. Am.
thriller 2.35 Odvrácená tvář Paříže (7)

9.20 Utajené příběhy českých dějin II (1, 2)
10.25 UFO: Ztracené důkazy II (2) 11.25
Neuvěřitelné příběhy (17, 18) 12.20 Predátoři oceánů (2) 13.15 Lovec rybích obrů II
(7) 14.10 Válečné továrny (1) 15.05 Tajné
nacistické základny (1) 16.00 Fantastická
pětka: Příběh geparda 17.05 Africké šelmy
III (1) 18.00 Na střechách měst I (3) 19.05
Anthony Bourdain: Neznámé končiny VIII
(4). Řím. Am. dok. 20.00 Pěšky po Střední
Americe (1). Br. dok. 20.55 Ocelová srdce
V (5). Něm. dok. 21.50 Jak fungují stroje (6)
22.50 Obří lodě (6) 23.45 Výpravy do vesmíru (2) 0.45 Tajemství vesmíru III (4)

8.45 GU100 (P) 9.05 LUXáreň 9.35 Nová kvalita života (Liturgický rok B) 9.40
Boh k tebe hovorí 10.00 Svätá omša z Vatikánu (P) 11.40 Katechéza (P) 12.00 Anjel Pána (P) 12.40 Ruženec / Radostný ruženec 13.15 V Samárii pri studni 14.40 Týždeň s... 15.00 Hodina milosrdenstva 15.30
Ruženec z Lúrd 16.00 Na tónoch vďačnosti (P) 16.40 Don Camillo (1/5) 18.30 Svätá
omša (P) 19.40 GU100 20.00 Modlitba za
odvrátenie epidémie (P) 20.45 Quo vadis
(Tancujúca sestra) (P) 21.15 Medzi nebom
a zemou (P) 22.00 Benedikt XVI. – z úcty
k pravde 23.00 Klamstvá o eutanázii

6.00 Běžkotoulky. Jeseníky 6.10 Cyklokros:
M ČR 2021 Jabkenice 7.30 BBV po 25 letech
7.35 Svět motorů: Speciál 7.55 Svět motorů:
Aktuálně 8.15 Motorismus: Dakarské ozvěny 8.40 Dakar 2021 9.15 BasketManie 9.40
Studio ČT sport 10.00 Boby: SP Německo
11.00 Biatlon: SP Německo 12.40 Tour de
Ski 2021 Itálie 13.30 Dakarské ozvěny 14.00
Biatlon: SP Německo 15.35 Tour de Ski 2021
Itálie 16.25 Skoky na lyžích: SP Německo
18.10 Hokej: HC Oceláři Třinec – Bílí Tygři
Liberec 21.45 Dakarské ozvěny 22.10 Dakar
2021 22.45 Boby: SP Německo 23.40 Biatlon: SP Německo 2.00 Branky, body, vteřiny

6.00
6.05
6.30
6.40
6.55
7.05
7.20
7.30
9.00
9.15
9.35
10.25
10.50
11.20
13.00
13.05
13.30
14.00
14.25
15.25
15.30
16.00
16.30
17.25
17.50
18.45
18.55
19.20
19.50
20.00
21.50
0.05
0.55

Raníček. Radovanovy radovánky
Zvonečkovi
Prasátko Peppa VIII
Olí a Jůla. Fr. anim.
Země patří Luně III
Pan Jezevec a paní Liška
Ovečka Shaun. Br. anim.
Studio Kamarád
Československý filmový
týdeník 1971 (1339/2379)
Hledání ztraceného času
Americká válka
Nedej se plus
Nedej se
Alpské lyžování
Sváteční slovo katolického
kněze Jana Krbce. O trpělivosti,
která učí lidi nelámat klíčky
Křesťanský magazín
Uchem jehly. Setkání
Z. Czendlika s plzeňským
biskupem Tomášem Holubem
Cesty víry: Křesťané v první linii.
Rastislav Maďar
a Ricardo Massmann
Tajemství Vatikánu:
Umění a věda (2/5)
Krásy evropského pobřeží:
Italský Jadran. Fr. dok.
Na plovárně s Natálií Hejkovou
Kočka není pes
Borneo – prastarý ostrov. Rak. dok.
Mistři medicíny:
Monika Arenbergerová
Nejzajímavější města na
světě (1/6). Am. dok.
Večerníček. Sněžný muž Hugo
Náš venkov: Hotařská
koleda. Tradiční Tříkrálová
akce na Znojemsku
Zajímavosti z regionů
Zprávy v českém znakovém jazyce
Mladé pušky. Am. western
Velikáni filmu: Tom Hardy
Internet věcí. Br. dok.
Grantchester (1/6). Br. det.

PONDĚLÍ 11. 1.

22.30 Noční linka

20.05 Benedikt XVI.

9.00 Otec Brown VIII

13.15 Zakázaný Bůh (1/13)

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: Mk 1,14-20 6.05
Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo
6.45 Ranní zíváček 7.00 Radio Vatikán (R) 7.15 Pozvánky 7.45 Třikrát
z Proglasu 8.05 Ranní magazín
9.00 Dopoledne s Proglasem
10.00 Zprávy Proglasu
10.15 TWR: Stopy
10.30 Vonička lidových písní
11.00 F. Breindl:
Za misionáři Amazonie 6/14
12.00 Polední modlitba
12.05 Hudební siesta: P. I. Čajkovskij:
Předehra k opeře Čarodějka,
F. Mendelssohn-Bartholdy:
Koncert pro smyčce a klavír,
C. Franck: Eloidy
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 17/20
19.00 Večerní zprávy Proglasu
19.15 Jak se vám líbí:
Emmi Kujanpää
20.00 Modlitba růžence
20.45 Radio Vatikán
21.05 Večerní chvály
21.30 F. Breindl:
Za misionáři Amazonie 6/14
22.00 Studio Č. Budějovice:
Inspirace pro domácí
výuku z Kettovy dílny
22.30 Noční linka s šéfredaktorem
Proglasu Pavlem Mikšů
23.50 Duchovní slovo

6.05 Pro vita mundi:
Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.
6.50 V pohorách po horách (42. díl):
Poludňový Grúň – Malá Fatra
7.05 Nebojte se...
8.10 Hovory z Rekovic: Iva Bittová
8.30 Mexiko – země indiánů
8.40 Moudrost mnichů:
Recept na samotu
9.00 Živě s Noe [L]
9.15 Mezi pražci (93. díl): Leden 2021
10.00 Outdoor Films s Jiřím
Kratochvílem (77. 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 Příběhy odvahy a víry:
Petr Čaadajev (8. díl)
13.25 Bangladéš: týdenní dopis lásky
14.00 Za obzorem [L]
14.35 Poodří – mokřady mezinárodního
významu České republiky
15.15 Noční univerzita:
Kateřina Lachmanová –
Opět posvětím své jméno...
16.00 V souvislostech
16.20 Jak potkávat svět (60. díl)
17.40 Poutníci času (3. díl)
18.00 Mše svatá z kaple Telepace [L]
18.45 Sedmihlásky (152. díl): Zdalo sě mi
18.50 O Mlsálkovi (9. díl)
19.00 Výběr z vystoupení
kapel na Mohelnickém
dostavníku 2019 [P]
19.35 Moudrost mnichů:
Recept na samotu
19.50 Přejeme si…
20.05 Benedikt XVI., s úctou k pravdě
21.00 Na půli cesty [P]
21.30 Za obzorem [P]
22.05 Ateliér užité modlitby
23.10 ARTBITR – Kulturní magazín
(97. díl): s filmem Krajina ve stínu
23.30 Kulatý stůl
1.00 Noční repríza dopoledních pořadů

5.59 Studio 6. Ranní infoservis ČT
9.00 Otec Brown VIII.
Včelí královna. Br. det.
9.45 168 hodin. Události týdne
s Norou Fridrichovou
10.35 Kukačky (1/13). Seriál ČT
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 Tomáš Töpfer – 70 let. Tenký led
15.00 Všechnopárty
15.55 To je vražda, napsala X.
Vražda v Corku
16.45 Cestománie. Papua-Nová
Guinea: Potomci lidojedů
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 Hlava Medúzy (1/8). Krimi seriál
21.10 Reportéři ČT. Kauzy a reportáže
s Markem Wollnerem
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
21.50 Kriminalista.
Odpočívej v pokoji. Něm. krimi
22.50 Hnízdo (1/12). Sl. seriál
23.45 Zmizení pana Hirsche. Povídky
z druhé kapsy Karla Čapka
0.10 AZ-kvíz
0.45 Banánové rybičky. Zábavná
talk show Haliny Pawlowské
1.10 Báječná brněnská botanická
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Kalendárium
2.10 Sváteční slovo katolického
kněze Jana Krbce
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 Kamera na cestách:
Krásy bretaňského pobřeží
9.55 Lvi na stromech. Am. dok.
10.40 Zvířata věčného sněhu. Dok. BBC
11.35 Babylon
12.05 Cesty víry: Křesťané v první
linii. Rastislav Maďar
a Ricardo Massmann
12.35 Klíč. Magazín nejen pro
zdravotně postižené
13.00 Československý filmový
týdeník 1971 (1339/2379)
13.15 Zakázaný Bůh (1/13).
Mučedník se smíchem na rtech
13.45 Nádherná Amerika: Jako stvořená
pro Hollywood. Am. dok.
14.35 Poslední tajemství Třetí říše II.:
Přízrak U-513. Něm. dok.
15.30 Dobrodružství vědy a techniky.
Zpět na prérii – tchoř
černonohý. Něm. dok.
16.00 Letecké katastrofy:
Nedorozumění. Kan. dok.
16.45 Afghánistán 1979: Válka,
která změnila svět. Fr. dok.
17.45 České stopy v zemi na rovníku
18.45 Večerníček. Sněžný muž Hugo
18.55 Uchem jehly. Setkání Zbigniewa
Czendlika s plzeňským
biskupem Tomášem Holubem
19.25 Mizející místa domova:
Šitboř u Poběžovic
19.40 Postřehy odjinud. Finsko očima
Petra Voldána. Sibeliovy varhany
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20.00 Mýty a fakta historie.
Divy starověku (1/10). Am. dok.
20.50 Uvnitř SpaceX. Br. dok.
21.40 Velikáni filmu: Spike Lee.
25. hodina. Am. film
23.50 Speer a Hitler (1/3). Něm. dok.
1.25 Projekt nacismu: Předurčeni k moci
2.15 Život je pes: Hledá se pes

11.00 Co na to Češi 11.45 Tescoma s chutí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.40 Na hromádce s ex
II (10) 13.00 Ordinace v růžové zahradě 2
(859) 14.10 Castle na zabití IV (23) 15.05
Mentalista IV (17) 15.55 Mentalista IV (18)
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední
Televizní noviny, Sportovní noviny 17.35 Co
na to Češi 18.30 Ulice (3966) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20
Specialisté (8) 21.15 Specialisté (9) 22.10
Smrtonosná zbraň II (2). Tanec v září. Am.
det. 23.05 Mentalista IV (17, 18)
0.50 Castle na zabití IV (23)

5.10 Absolvent. Am. drama
7.05 O zlaté huse. Něm. film
8.50 Vesmírní kovbojové. Am. film
11.10 Teleshopping
11.40 Město andělů.
Něm./am. film
13.50 Teleshopping
14.20 Svátek matek. Am. film
16.30 Alvin a Chipmunkové.
Am. anim.
18.10 Mejdan v Las Vegas. Am. kom.
20.00 Srdce v Atlantidě. Am. drama
22.00 Jako malé děti. Am. drama
0.30 Likvidátor. Am. akč.

15.40 S Jakubem v přírodě 16.10 Planeta
YÓ 16.45 Dětská dopravní policie 16.55
Medvídkova poradna 17.05 Moje zahrádka
17.15 Michal chrání přírodu 17.20 Kouzelná
školka 17.50 Dobrodružství Kocoura
v botách III 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky
18.45 Večerníček 18.50 Nová dobrodružství
medvídka Pú (40/50) 19.15 Phineas a Ferb
III (5/35) 19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do
ouška. Pohádky Boženy Němcové 20.00
Události v kultuře 20.15 Z první řady...
Tomáš Töpfer – 70 let. Hašler...
22.35 Emoce v umění: Extáze (1/24)
23.25 Slovenská vlna. Posledná bosorka

9.45 Pohádka pro pamětníky... Tomáš Töpfer – 70 let. Tři obři a vlak 10.20 Silvestrovský koktejl 11.15 Dobrý večer s Waldemarem 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď
počasí, sportovní zprávy 12.30 Rozhlédni
se, člověče. V krajinách rozhleden – Děčínsko 12.50 Žadovjáci a Sobulanka 13.30 Snář
aneb Večer splněných přání 14.25 Vysílá studio A 15.10 Trocha šafránu z televizního archivu 16.25 Lustr. Kom. 17.15 Věšák 17.50
Jistě, pane ministře 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 Jistě, pane ministře
21.05 Kavárnička dříve narozených

13.00 Walker, Texas Ranger V (4). Bratrstvo
spravedlivých 13.55 Jake a tlusťoch V (17).
Peníze z nebe 14.55 Policie Hamburk VII
(21). Hodný polda, zlý polda 15.50 Námořní vyšetřovací služba X (5). Jmenovec 16.45
Policie v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy
17.30 Krimi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Sestřičky (34). Smíšené pocity 21.30 Jak se staví
sen – extra 22.30 Hudson a Rex II (11). Smrt
v podzemí 23.25 Policie v akci
0.15 Námořní vyšetřovací služba X (5)
1.05 Walker, Texas Ranger V (4)

9.15 Nadměrný náklad (3) 10.20 Řád německých rytířů: Vzestup a pád 12.15 Tatra
kolem světa 2 (4) 13.10 Aljaška: Rok v divočině (2) 14.05 Akta Tesla (2) 15.00 Neuvěřitelné příběhy (39, 40) 15.55 Tuleni: Cesta za přežitím 17.05 Svět pod hladinou (11,
12) 18.10 Psí trenéři (7, 8) 19.05 Poslední
ráje (7). Něm. dok. 20.00 Grónsko s Nikolajem Coster-Waldauem (1). Dán. dok. 20.55
Anthony Bourdain: Neznámé končiny IX (7)
21.50 Neobjasněné případy NASA (8)
22.45 Odpočítávání k Apollu (5, 6)
23.40 Utajené příběhy českých dějin III (4)
0.10 Keltové: Krev, železo a oběti (1)

9.40 Na Zakarpatí s láskou 10.25 Benedikt
XVI. – z úcty k pravde 11.25 Prostonárodná vianočná omša 12.00 Anjel Pána 12.20
Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Bolestný
ruženec 13.10 Na tónoch vďačnosti 13.50
Klamstvá o eutanázii 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05
Vaticano (P) 16.40 Týždeň s... 16.55 Nikaragua – biskup David (P) 17.30 Doma je doma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ruženec / Ruženec svetla 20.00 Krátke správy
(P) 20.15 A teraz čo? (P) 20.30 V Samárii pri
studni (P) 22.00 Godzone magazín 22.30
Moja misia – magazín 23.45 Z prameňa

6.00 HC Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec
7.55 BBV po 25 letech 8.00 Panorama 8.35
Dakarské ozvěny 9.00 Dakar 2021 9.35 Biatlon: SP Německo 12.00 Panorama 12.25
Sportovní zprávy 12.55 Tour de Ski 2021 Itálie 13.45 Alpské lyžování: SP Rakousko. Záznam Super G žen z rakouského St. Antonu
15.15 Dakarské ozvěny 16.30 Volejbalový
magazín 16.50 Florbal: Livesport Superliga
19.20 Volejbal: UNIQA Extraliga 21.40 Dakarské ozvěny 22.40 Sportovní zprávy 22.55
Hokej den poté 23.40 Skoky na lyžích: SP
Německo 1.30 Branky, body, vteřiny
1.40 Florbal: Livesport Superliga
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16.00 Barvínek: Pavel Helan

18.45 Uzdrav naši zem

21.00 Dobrá čtvrť

19.15 Cesty víry

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: Mk 1,21b-28 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
10.00 Zprávy Proglasu
10.15 TWR: Tichá pošta
10.30 Vonička pro milovníky dechovky
11.00 F. Breindl:
Za misionáři Amazonie 7/14
12.00 Polední modlitba
12.05 Hudební siesta:
Z díla C. Gervaise,
V. Otta a G. Gabrieliho
13.00 Zprávy Proglasu
13.05 13+
13.45 Dnešek v kalendáři
14.00 Třikrát z Proglasu
15.00 Zprávy Proglasu
16.00 Barvínek: Pavel Helan
16.55 Slyšte, lidé!
World Music Charts Europe –
to nejlepší z roku 2020 (R)
18.00 Mše svatá
(z rozhlasové kaple Sv. Ducha,
za nemocné posluchače
Proglasu)
18.45 Kubula a Kuba Kubikula
18/20
19.00 Večerní zprávy Proglasu
19.15 Jak se vám líbí: Baba Sissoko
20.00 Modlitba živého růžence
20.45 Radio Vatikán
21.05 Večerní chvály
21.30 F. Breindl:
Za misionáři Amazonie 7/14
22.00 Studio Olomouc:
Pedagogové a prefekti
z kroměřížského semináře
23.50 Duchovní slovo

6.05 Pro vita mundi:
sr. Marie Fidelis Šilerová
6.50 Má vlast (2. díl): Karlštejn
7.45 Stopy ve sněhu
8.40 Moudrost mnichů:
Recept na problém pornografie
9.00 Živě s Noe [L]
9.15 V souvislostech
9.35 Guatemala – Lidé kukuřičných polí
10.05 Noční univerzita:
Marek Macák – Jiným nablízku
10.40 František: papež změn
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 Poletuchy: na skok do Štramberka
13.40 V pohorách po horách (42. díl):
Poludňový Grúň – Malá Fatra
14.00 Za obzorem [L]
14.35 U NÁS aneb od cimbálu o lidové
kultuře (159. díl): Tanec a čas –
o životním díle Františka Bonuše
16.00 Můj chrám: Kostel Panny
Marie Královny míru,
Praha-Lhotka, a Josef Špaček
16.15 Muzikanti, hrajte
16.45 Moudrost mnichů:
Recept na problém pornografie
17.00 Lidé a město
17.35 Zpravodajské Noeviny:
12. 1. 2021 [P]
18.00 Mše svatá z kaple Telepace [L]
18.45 Uzdrav naši zem [L]
19.50 Přejeme si…
20.05 Buon giorno s Františkem [P]
20.50 Poutníci času (1. díl):
s Petrem Váňou
21.10 Řeckokatolický magazín [P]
21.30 Za obzorem
22.05 Jak potkávat svět (81. díl):
s Martinem Kasíkem
23.30 Terra Santa News: 6. 1. 2021
23.55 Jako hořčičné zrnko (4. díl)
0.45 Vít Pieš, umělecký řezbář
1.00 Noční repríza dopoledních pořadů

5.59 Studio 6. Ranní infoservis ČT
9.00 To je vražda, napsala X.
Vražda v Corku
9.45 Po stopách hvězd.
Obrazový životopis slavných
– tentokrát letošního jubilanta
Miroslava Donutila
10.10 Horolezci. TV film
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 Výhra. Z oblíbeného
cyklu Bakaláři 1984
14.15 Sňatky z rozumu (2/5)
15.55 To je vražda, napsala X.
Láska a nenávist v Cabot Cove
16.45 Cestománie.
Středoafrická republika:
Neklidné srdce Afriky
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 (3/16). Na vodě
21.00 Dobrá čtvrť. Na vlastních nohách
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.55 Malostranské humoresky. Pov. film
23.30 Případy detektiva Murdocha XIII.
Potížistky
0.15 AZ-kvíz
0.40 Banánové rybičky.
Na téma „jak si užít žízeň“
1.20 Zajímavosti z regionů
1.45 Divný název pro jídlo
2.10 Dobré ráno
4.45 Kočka není pes
5.15 Černé ovce
5.30 Události v regionech

5.59 Dobré ráno. Ranní show
České televize
8.30 Kouzelná školka
9.00 Zázračná planeta: Primáti (1/3).
Tajemství přežití. BBC Earth
9.55 Divy starověku (1/10). Am. dok.
10.35 Borneo – prastarý ostrov. Rak. dok.
11.30 Ester Krumbachová
očima Jana Němce
11.45 Toulky po důlním díle Kovárna
12.10 Nedej se plus
12.35 Nedej se
13.05 Poslední oběť. Čarodějnické
procesy a vývoj textilní
výroby na Šumpersku
13.35 Křídla války: Oči na obloze. Br. dok.
14.20 Hannibal: Římské tažení.
Dokudrama
15.15 Letadla, která změnila svět:
Douglas DC-3. Br. dok.
16.05 Království divočiny:
Klokan stromový. Jap. dok.
16.30 Příběh liščí rodiny. Fr. dok.
17.20 Nádherná Amerika:
Vyrobeno v USA. Am. dok.
18.15 V karavanu po Česku (1/6)
18.45 Večerníček. Sněžný muž Hugo
18.55 Krásy evropského pobřeží:
Helsinky. Fr. dok.
19.00 Běžkotoulky. Jeseníky
19.15 Cesty víry: Křesťané v první
linii. Rastislav Maďar
a Ricardo Massmann
19.40 Postřehy odjinud.
Finsko očima Petra Voldána.
Správný chléb má díru
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20.00 Americká válka:
Japonský ostrov smrti. Br. dok.
20.55 Ester. Portrét Ester Janečkové
v průběhu 30 let
22.00 Projekt nacismu
22.55 Grantchester (2/6). Br. det.
23.40 Doktorka Fosterová (2/5). Br.
0.35 Člověk plus – budoucnost
našich smyslů (1/5). Hmat

12.40 Na hromádce s ex II (11) 13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (860). Šťastné a veselé 14.15 Castle na zabití V (1)
15.05 Mentalista IV (19). Růžové šampaňské na ledu 16.00 Mentalista IV (20). Je něco shnilého v Redmundu 16.57 Odpolední
Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny 17.30 Co na to Češi 18.30
Ulice (3967) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Přestupný rok.
Am./ir. film 22.05 Smrtonosná zbraň II (3).
Zrozen k útěku 23.00 Mentalista IV (19, 20)
0.45 Castle na zabití V (1) 1.25 Smrtonosná
zbraň II (3) 2.05 Na hromádce s ex II (11)

5.35 Nakládačka 2: Zpátky na led.
Am. kom.
7.10 Éra Supermanů. Am. anim.
8.45 Mentalista IV (17, 18)
10.30 Teleshopping
11.00 Kong: Ostrov lebek
13.10 Teleshopping
13.40 Hlava rodiny. Am. kom.
15.35 Srdce v Atlantidě. Am. drama
17.30 Muž z oceli. Am./kan./br. film
20.00 Rachot v Bronxu. Hong./kan. film
21.50 Nezvratný osud. Am./kan. thriller
23.35 Jonah Hex. Am. western
0.55 Jako malé děti. Am. drama

15.15 Pes a jeho blog III (21/24) 15.40
Zachraňme Zemi 15.55 Alenka v říši GIFů
16.10 Planeta YÓ 16.45 Ty Brďo! Les 17.10
Hýbánky 17.20 Kouzelná školka 17.50
Dobrodružství Kocoura v botách III 18.15
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček
18.55 Nová dobrodružství medvídka Pú
(41/50) 19.15 Phineas a Ferb III (6/35)
19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouška
20.00 Události v kultuře 20.15 ArtZóna
21.05 Tohle jsme my IV (17/18). Po požáru
21.50 Kino Art. Louisa na pobřeží. Fr. anim.
23.05 Paul Gauguin: Jsem divoch. Fr. dok.
0.00 Linka 0.25 Hlava 22 (1/6)

5.59 Dobré ráno 9.00 Popel 9.50 Silvestrovský koktejl 10.45 Zpívání pro krásný
sen 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď
počasí, sportovní zprávy 12.30 Rozhlédni
se, člověče. V krajinách rozhleden – Krušné hory 12.50 Lučanka. Hud. záb. pořad
13.30 Kavárnička dříve narozených 14.20
Milane, Milane, ať se ti nic nestane! 15.15
Trocha šafránu z televizního archivu 16.30
Miluji Tě! 17.10 Věšák 17.50 Jistě, pane ministře 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Jistě, pane ministře
21.05 Kavárnička dříve narozených

10.10 M*A*S*H (165, 166) 11.15 Rosamunde Pilcher: Dotek kouzla. Něm./br.
film 13.00 Walker, Texas Ranger V (5). Mor
13.55 Jake a tlusťoch V (18). Nemohu uvěřit, že tě ztratím 14.55 Policie Hamburk VII
(22). Krtek 15.50 Námořní vyšetřovací služba X (6). Nervový otřes (1/2) 16.40 Policie
v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 17.30
Krimi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50
Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Slunečná
(70). Nečekaná rána 21.35 7 pádů Honzy
Dědka 22.45 Fachmani 23.10 Policie v akci
0.05 Námořní vyšetřovací služba X (6)

8.10 Kronika programu Apollo (2) 9.05 Tajemství vesmíru II (11) 10.00 Megatovárny (1) 10.55 Řád a chaos (2) 12.05 Majestátní vlaky III (6) 13.05 Norské domy snů
III (4) 14.00 Tajemství světových muzeí III
(2) 14.50 Hitlerův kruh zla (6) 15.55 David
Attenborough: Zvířecí dynastie (2) 16.55
Yorkshire: Rok v divočině (2) 17.50 Divoké příběhy (2) 18.55 Nezkrotná Indočína
(2). Br. dok. 20.00 Nefertiti: Osamělá královna (2). Is. dok. 21.00 Postavili bychom to
dnes? (4). Am. dok. 22.05 Psi a my: Tajemství jednoho přátelství 23.05 Poslední ráje
(18) 0.00 Lesy na prodej

13.50 Katechéza (Podobenstvá) 14.10 Medzi nebom a zemou 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.15 Boh k tebe hovorí (P)
15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Správy zo
Svätej zeme (P) 16.30 V škole Ducha (Jozef
Luscoň SDB – Dekalóg ako dar pre nás) (P)
17.05 Viera do vrecka (Konflikty, žiadna tragédia) 17.30 Doma je doma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.30 Krátke správy (P) 19.45
Týždeň s... 20.00 Modlitba za odvrátenie
epidémie zo Šaštína (P) 20.45 vKontexte
(P) 21.15 Gréckokatolícky magazín 21.30
GOJDIČ Láska nadovšetko (P) 22.35 Vaticano 23.05 Akatist 23.45 Z prameňa

6.00 Florbal: Livesport Superliga 8.25 Panorama 9.00 BBV po 25 letech 9.05 Dakarské ozvěny 9.30 Dakar 2021 10.05 Házená:
Česko – Faerské ostrovy 11.55 Běžkotoulky. Jeseníky 12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.50 Volejbal: UNIQA Extraliga
15.10 Biatlon: SP Německo. Záznam stíhacího závodu mužů na 12,5 km z německého Oberhofu 16.25 Dakarské ozvěny 17.00
Hokej: HC Kometa Brno – HC Sparta Praha
20.45 Dakarské ozvěny 21.10 Dakar 2021
21.45 Sportovní zprávy 22.00 Skoky na lyžích: SP Německo 23.50 Tour de Ski 2021
Itálie 0.35 Branky, body, vteřiny
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16.00 Než zazvoní zvonec

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: Mk 1,2939 6.05 Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo 6.45 Ranní zíváček 7.00 Radio Vatikán (R) 7.15 Pozvánky
7.45 Třikrát z Proglasu
8.05 Ranní magazín
9.00 Dopoledne s Proglasem
10.00 Zprávy Proglasu
10.15 TWR: Klika
10.30 Vonička lidových písní
11.00 F. Breindl:
Za misionáři Amazonie 8/14
12.00 Polední modlitba
12.05 Hudební siesta:
M. Ravel: Klavírní koncert,
S. Barber: Medea
13.45 Dnešek v kalendáři
14.00 Třikrát z Proglasu
15.00 Zprávy Proglasu
16.00 Než zazvoní zvonec:
Mlha přede mnou,
mlha za mnou
16.55 Folklorní okénko:
Lednoví jubilanti
18.00 Mše svatá
(slavnost Zjevení Páně, z kostela
Panny Marie Pomocnice
v Brně-Žabovřeskách)
18.45 Kubula a Kuba Kubikula 19/20
19.00 Večerní zprávy Proglasu
19.15 Jak se vám líbí:
Els Berros de la Cort
20.00 Modlitba růžence
20.45 Radio Vatikán
21.05 Večerní chvály
21.30 F. Breindl:
Za misionáři Amazonie 8/14
22.00 Studio Praha:
Nenechte si ubližovat aneb
Stop násilí na ženách!
22.30 Noční cukrárna
23.50 Duchovní slovo

19.00 Víra do kapsy

6.05
6.30
7.10
8.40
9.00
9.10
9.20
10.20
10.55
11.20
11.35
11.45
12.00
12.05
12.50
13.05
13.25
14.00
14.35
14.55
16.00
16.45
18.00
18.50
19.00
19.15
19.30
19.50
20.05
21.20
21.30
22.05
22.35
23.05
23.25
0.05

Zpravodajské Noeviny: 12. 1. 2021
Pro vita mundi: P. Radim Hložánka
Plzeňáci: MFF Strážnice 2019
Moudrost mnichů:
Recept na přátelství
Živě s Noe [L]
Diakonie ve Valašském
Meziříčí – Žijeme tu s vámi!
Generální audience
papeže Františka [L]
Sedm divů v Těrchové
Janomamové v Brazílii
Dvě stě let kostela
sv. Bartoloměje v Hniezdném
Živě s Noe [L]
Přejeme si… [P]
Polední modlitba [L]
Mše svatá z kaple Telepace [L]
Příroda kolem nás
Zapomenuté Čako
Na půli cesty
Za obzorem [L]
Zpravodajské Noeviny: 12. 1. 2021
Biblická studna
O zaniklé Karvinné
Letem jazzem (8. díl)
Mše svatá z kaple Telepace [L]
O Mlsálkovi (11. díl):
Jak se Mlsálek topil
Víra do kapsy:
Ernest Macák – Síla modlitby
Moudrost mnichů:
Recept na přátelství
Terra Santa News: 13. 1. 2021 [P]
Přejeme si…
Večer chval (90. díl):
Živá modlitba a chvála [L]
V pohorách po horách (59. díl)
Za obzorem
Noční univerzita: Soňa Sílová
– Apocalypse Now! [P]
Irák: Ninive
Generální audience
papeže Františka
Příběhy odvahy a víry
Generace naděje

20.55 Hercule Poirot

14.00 Křesťanský magazín

5.59 Studio 6.
Ranní infoservis ČT
9.00 To je vražda, napsala X.
Láska a nenávist v Cabot Cove
9.50 Lustr. Kom.
10.35 Miroslav Donutil – 70 let.
Doktor Martin (3/16)
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 Profesionálové.
Liščí doupě na střeše. Br. krimi
14.55 Hnízdo (2/12).
Sl. seriál
15.50 To je vražda, napsala X.
Vražda se slevou
16.45 Cestománie.
Panama: Země vodní cesty
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
(2/13). Malý a velký vrah
20.55 Hercule Poirot.
Temný cypřiš. Br. film
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Komici na jedničku.
Jindřich Plachta
23.30 Maigret a Dlouhé bidlo.
Fr. seriál
1.05 AZ-kvíz
1.35 Máte slovo s M. Jílkovou
2.35 Dobré ráno
5.05 Sváteční slovo katolického
kněze Jana Krbce
5.15 Černé ovce
5.30 Události v regionech

5.59
8.30
9.00
9.55
10.50
11.40
12.10
12.40
13.10
14.00
14.30
15.20
15.50
16.45
17.40
18.45
18.55
19.25
19.40
19.50
20.00
21.00
21.30
22.25
23.10
0.05
1.05
1.55
2.40
3.05
3.35
4.00

Dobré ráno
Kouzelná školka
Řecko v rytmu buzuki. Fr. dok.
Příběh liščí rodiny. Fr. dok.
Projekt nacismu:
Hitlerovy dálnice. Něm. dok.
Náš venkov: Hotařská koleda
Putování za písničkou
Cesta dřeva: Velké dřevo (2/2)
Nádherné Španělsko:
Krásy vnitrozemí (2/3). Šp. dok.
Křesťanský magazín.
Církev a média
Člověk plus – budoucnost našich
smyslů (2/5). Zrak. Cyklus BBC
Televizní klub neslyšících
Darwinovo tajemství. Něm. dok.
Tajemství Vatikánu:
Umění a věda (2/5). Vat. cyklus
Ester. Portrét Ester Janečkové
v průběhu 30 let
Večerníček. Pučálkovic Amina
Babylon
Kus dřeva ze stromu (1/26)
Postřehy odjinud. Finsko očima
Petra Voldána. Egypťan z Helsinek
Zprávy v českém znakovém jazyce
Kamera na cestách:
Isán, pravá tvář Thajska. Fr. dok.
Mistři medicíny: Marko Babjuk
České rybí legendy: Úhoř
Letecké katastrofy:
Tragédie na Potomacu. Kan. dok.
Lovec (2/12).
Přátelská palba. It. det.
Afghánistán 1979:
Válka, která změnila svět
Internet věcí
Život je pes: Máme psa
Jen si tak trochu přihnout.
Proč alkoholismus decimuje
nejmladší generaci?
Hranice dokořán –
Rozmówki polsko-czeskie
Farmáři z azyláku
Babylon. Dok.

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.40 Na hromádce s ex
II (12) 13.00 Ordinace v růžové zahradě
2 (861) 14.15 Castle na zabití V (2) 15.05
Mentalista IV (21). Rubínové střevíčky 16.00
Mentalista IV (22). Sbohem a díky za šrámy
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední
Televizní noviny, Sportovní noviny 17.30 Co
na to Češi 18.30 Ulice (3968) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20
Výměna manželek XIII 21.35 Malé lásky II
22.35 Smrtonosná zbraň II (4). Riskantní let
23.25 Mentalista IV (21, 22) 1.10 Castle na
zabití V (2) 1.50 Smrtonosná zbraň II (4)

5.35 Ženich na útěku. Am. kom.
7.05 Srdce v Atlantidě. Am. drama
9.00 Mentalista IV (19, 20)
10.40 Teleshopping
11.15 Policajt ze školky 2. Am. film
13.05 Teleshopping
13.35 Muž z oceli. Am./kan./br. film
16.05 Rachot v Bronxu. Hong./kan. film
17.50 Lovingovi. Am. drama
20.00 Habermannův mlýn. Čes./rak. film
22.05 Zevlovat a prudit.
Am. kom.
23.35 Město andělů. Něm./am. film
1.35 Nezvratný osud. Am./kan. thriller

16.10 Planeta YÓ 16.45 Země patří Luně
III 16.55 Olí a Jůla 17.10 Hýbánky 17.20
Kouzelná školka 17.50 Dobrodružství
Kocoura v botách III 18.10 Šmoulové 18.40
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Nová
dobrodružství medvídka Pú (42/50) 19.15
Phineas a Ferb III (7/35) 19.40 Lesnílci
19.45 Čtení do ouška 20.00 Události
v kultuře 20.15 Televizní studio Ostrava – 65
let 21.10 Na plovárně s Jiřím Frimlem 21.35
Měsíc s českou legendou… Petr Kostka.
Bláznova kronika 23.00 Příběhy umění:
Chrámy světla (2/5). Dok.
23.55 Peep Show III (5/6). Porotcování

5.59 Dobré ráno 9.00 Konec léta 9.55 Silvestrovský koktejl 10.50 Blízká setkání Václava Neckáře 11.45 Chvíle pro písničku 12.00
Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 12.30 Rozhlédni se, člověče.
V krajinách rozhleden – Západočeské lázně 12.50 Malá posádková hudba 13.30 Kavárnička dříve narozených 14.20 Revue pro
banjo 15.00 Trocha šafránu z televizního archivu 16.15 Každý má svůj stín 17.00 Věšák
17.50 Jistě, pane ministře 18.55 Události
za okamžik a počasí 19.00 Události 19.56
Branky, body, vteřiny 20.05 Jistě, pane ministře 21.05 Kavárnička dříve narozených

10.10 M*A*S*H (166, 167) 11.15 Rosamunde Pilcher: Jako z daleké hvězdy. Něm./
br. film 13.00 Walker, Texas Ranger V (6).
Odsouzení 13.55 Jake a tlusťoch V (19). Po
celou noc 14.50 Policie Hamburk VII (23).
Ukradené dítě 15.45 Námořní vyšetřovací
služba X (7). Nervový otřes (2/2) 16.35 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 (2). Samota 21.35 Show Jana Krause
22.35 Poklad z půdy 23.30 Policie v akci
0.30 Námořní vyšetřovací služba X (7)

9.15 Habsburkové proti Osmanům (2)
10.30 Výpravy do vesmíru (2) 11.35 Tajemství vesmíru III (4) 12.30 Na střechách měst
I (3) 13.30 Anthony Bourdain: Neznámé
končiny VIII (4) 14.20 Jak fungují stroje (6)
15.15 Obří lodě (6) 16.10 Pěšky po Střední Americe (1) 17.05 Ocelová srdce V (5)
18.05 Frank a obchod se zvířaty (1) 19.00
Africké šelmy (4). Nedochůdče. Br. dok.
20.00 Země: Základy naší planety (2). Am.
dok. 21.00 Do divočiny: Indický ráj (2). Am.
dok. 22.05 Ross Kemp: Ozbrojené složky
(2/2) 23.00 Sousedské noční můry IV (10)
0.00 Bitva o Normandii: 85 dní v pekle

10.00 Krátke správy 10.20 Slovo v obraze (Krst Ježiša Krista) 10.55 Doma je doma 12.00 Anjel Pána 12.20 Z prameňa (P)
12.40 Ruženec / Radostný ruženec 13.50
Hudobné pódium 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.55 Katolícka Austrália (1/5) (P) 17.30 Doma je
doma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ruženec / Bolestný ruženec 19.30 Svätý František (S holými nohami) 20.00 Krátke správy (P) 20.15 Prehľad katolíckych periodík
(P) 20.30 Jeden na jedného (P) 20.50 Fundamenty (Ľudská činnosť) 21.45 Na tónoch
vďačnosti 22.25 V Samárii pri studni

6.00 HC Kometa Brno – HC Sparta Praha
7.55 BBV po 25 letech 8.05 Panorama 8.40
Dakarské ozvěny 9.05 Dakar 2021 9.40 Alpské lyžování: SP Rakousko 10.45 Cyklokros: M ČR 2021 Jabkenice 12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 Sokolský
zpravodaj 13.05 Archiv D: Bronzová štafeta
13.35 Olympijský magazín 14.00 Biatlon: SP
Německo 16.10 Běžkotoulky. Jeseníky 16.25
Svět motorů: Speciál 16.45 Svět motorů: Aktuálně 17.05 Dakarské ozvěny 17.35 Házená: Egypt – Chile 20.00 Basketbal: Kooperativa NBL 23.00 Dakarské ozvěny 23.25 Dakar 2021 0.00 Biatlon: SP Německo

ČTVRTEK 14. 1.

16.00 Na dřeň

20.05 U NÁS

16.40 Cestománie. Belgie

14.45 Uchem jehly s T. Holubem

0.05 Dopoledne s Proglasem (R) 1.00
Komorní hudba 2.00 Dotýkání světla (R) 3.00 Hrajte, kapely! (R) 5.00 Písně 5.27 Myšlenka
na den (R 11.57, 17.55) 5.45 Radio Vatikán (R) 6.00 Evangelium:
Mk 1,40-45 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
10.00 Zprávy Proglasu
10.15 TWR: Nejen chlebem
10.30 Vonička pro milovníky dechovky
11.00 F. Breindl:
Za misionáři Amazonie 9/14
12.00 Polední modlitba
12.05 Hudební siesta: K. Ditterse
von Dittersdorf: Koncert pro
harfu, W. A. Mozart: Koncert
pro fagot a orchestr, L. Mozart:
Musikalische Schlittenfahrt
13.00 Zprávy Proglasu
13.05 13+
13.45 Dnešek v kalendáři
14.00 Třikrát z Proglasu
15.00 Zprávy Proglasu
16.00 Na dřeň: O klinické smrti
s Margaretou Johnovou
16.55 Hrajte, kapely! Klarinet,
křídlovka, už zpívá dechovka
18.00 Mše svatá (z kostela Panny
Marie Sněžné v Praze)
18.45 Kubula a Kuba Kubikula
20/20
19.00 Večerní zprávy Proglasu
19.15 Jak se vám líbí: Lamia Bedioui
20.00 Modlitba živého růžence světla
20.45 Radio Vatikán
21.05 Večerní chvály
21.30 F. Breindl:
Za misionáři Amazonie 9/14
22.00 Studio Olomouc:
Zářivé barvy a myš
23.50 Duchovní slovo

6.05 Pro vita mundi:
Mons. ThDr. Antonín Huvar
6.55 Terra Santa News: 13. 1. 2021
7.20 Hriňovský kostelík na Islandu
7.50 Jako hořčičné zrnko (4. díl)
8.40 Moudrost mnichů:
Recept na podařený vztah
9.00 Živě s Noe [L]
9.15 Opavská inspirace
9.30 Kulatý stůl:
Židé a křesťané včera a dnes
11.05 Ve službě Šuárů
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 V pohorách po horách (42. díl):
Poludňový Grúň – Malá Fatra
13.00 Paní le Murie
13.35 Generální audience
papeže Františka
14.00 Za obzorem [L]
14.35 Mezi pražci (93. díl):
Leden 2021
15.20 Hlubinami vesmíru
s dr. Vladimírem Kopeckým Jr.,
Astrobiologie 2. díl
16.05 Zpravodajské Noeviny:
14. 1. 2021 [P]
16.30 Večeře u Slováka:
2. neděle v mezidobí [P]
17.00 Ovečky:
2. neděle v mezidobí [P]
17.25 Modlitba růžence:
kaple Telepace v Ostravě [L]
18.00 Mše svatá z kaple
Telepace [L]
18.45 Uzdrav naši zem [L]
19.50 Přejeme si…
20.05 U NÁS aneb od cimbálu
o lidové kultuře (160. díl) [L]
21.30 Za obzorem
22.05 Pod lampou [P]
0.10 Neoblomný kardinál
1.00 Noční repríza dopoledních pořadů

5.59 Studio 6. Ranní infoservis ČT
9.00 To je vražda, napsala X.
Vražda se slevou
9.50 Všechnopárty
10.40 Hříšní lidé Města pražského
(2/13). Malý a velký vrah
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 Křeček. Z oblíbeného
cyklu Bakaláři 1984
14.20 Hercule Poirot.
Temný cypřiš. Br. film
15.55 To je vražda, napsala X.
Vražda v bílém
16.40 Cestománie. Belgie:
Ryzí srdce Evropy
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 (4/16). Beskydské šelmy
21.00 Gejzír. Geniální nápady, odvážné
experimenty a vyprávění
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Zpátky se Sobotou.
Holzmann a spol.
23.30 Místo činu – Berlín.
Žíravina. Něm. krimi.
0.55 AZ-kvíz
1.30 Banánové rybičky.
Na téma „jak přežít konflikty“
1.50 U bio sousedů
2.15 Dobré ráno
4.45 13. komnata Jaroslava Svěceného
5.15 Černé ovce
5.30 Události v regionech

5.59 Dobré ráno. Ranní show
České televize
8.30 Kouzelná školka
9.00 Zvířata věčného sněhu. Dok. BBC
9.55 Zvědavost žraloků
10.15 Nádherná Amerika:
Vyrobeno v USA. Am. dok.
11.10 Tajemství Vatikánu:
Umění a věda (2/5). Vat. cyklus
12.05 Uvnitř SpaceX. Br. dok.
12.55 Poslední tajemství Třetí říše II.:
Záhadný Hess. Něm. dok.
13.45 Afghánistán 1979:
Válka, která změnila svět. Fr. dok.
14.45 Uchem jehly. Setkání Zbigniewa
Czendlika s plzeňským
biskupem Tomášem Holubem
15.15 Americká válka:
Japonský ostrov smrti. Br. dok.
16.00 Kvarteto
16.30 Nádherné Španělsko: Krásy
vnitrozemí (2/3). Šp. dok.
17.20 České rybí legendy: Úhoř
18.15 Mistři medicíny: Marko Babjuk
18.45 Večerníček. Pučálkovic Amina
18.55 Dobrodružství vědy a techniky.
Zpět na prérii –
tchoř černonohý. Něm. dok.
19.25 Vesnicopis. Víska
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20.00 Výpravy za poznáním.
Nejzajímavější města na světě
(2/6). Am. dok.
21.00 V karavanu po Česku (2/6)
21.25 Zakázaný Bůh (2/13).
Arcibiskupe, nemlč! Dok.
21.55 Pravidla lži
23.55 Queer: AsexuaLOVE
0.25 Fargo II (1/10).
Čekání na Holanďana
1.10 Fargo II (2/10). Před zákonem
2.10 Život je pes: Trénink
2.55 Zvíře jako zbraň
3.20 V zajetí železné opony: Světoběžník
3.35 Hranice dokořán –
Rozmówki polsko-czeskie

12.40 Na hromádce s ex II (13) 13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (862). Naděje
umírá poslední 14.15 Castle na zabití V (3)
15.05 Mentalista IV (23). Piki, piki na hlavu 16.00 Mentalista IV (24). Zrudlý klobouk
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední
Televizní noviny, Sportovní noviny 17.30 Co
na to Češi 18.30 Ulice (3969) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20
Ordinace v růžové zahradě 2 (1004). Měla jsi
pravdu 21.40 Život ve hvězdách 22.10 Smrtonosná zbraň II (5). Rozjeď to! 23.05 Mentalista IV (23, 24) 0.50 Castle na zabití V (3)
1.30 Smrtonosná zbraň II (5)

3.55 Lilo a Stitch. Am. anim. 5.10 Policajt ze
školky 2. Am. film 6.55 Mentalista IV (21, 22)
8.35 Hlava rodiny. Am. kom. 10.30 Teleshopping 11.00 Lovingovi. Am. drama
13.15 Teleshopping
13.50 Jersey Boys. Am. drama
16.15 Habermannův mlýn. Čes./rak. film
18.10 Agent v sukni 2. Am. kom.
20.00 Bláznivá runway. Am./něm. kom.
22.25 Soukromá válka pana Wilsona.
Am. drama
0.10 Habermannův mlýn. Čes./rak. film
2.05 Zevlovat a prudit. Am. kom.
3.25 Nezvratný osud. Am./kan. thriller

16.10 Planeta YÓ 16.45 Země patří Luně
III 16.55 Olí a Jůla 17.10 Hýbánky 17.20
Kouzelná školka 17.50 Dobrodružství
Kocoura v botách III 18.10 Šmoulové 18.40
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 Nová
dobrodružství medvídka Pú (43/50) 19.15
Phineas a Ferb III (8/35) 19.40 Lesnílci
19.45 Čtení do ouška 20.00 Události
v kultuře 20.15 Televizní studio Ostrava
– 65 let 21.30 Ještě hořím? (2/6) 22.00
Třistatřicettři 22.55 O otci 23.25 Hudební
klub 1.10 ArtZóna 2.00 Emoce v umění:
Extáze (1/24) 2.50 Terra Musica 3.20 Blues
Alive Šumperk 2008 4.10 Ladí neladí

5.59 Dobré ráno 9.00 Žalář nejtemnější
10.05 Silvestrovský koktejl 10.55 ČT Live –
Greenhorns 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 12.30 Rozhlédni se, člověče. V krajinách rozhleden –
Šumava 12.50 Frajárka. Hud. záb. pořad
13.30 Kavárnička dříve narozených 14.25
Telegramiáda 15.15 Trocha šafránu z televizního archivu 16.25 Stříbrný smrček 17.15
Hádanky s písničkou 17.50 Jistě, pane ministře 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Jistě, pane ministře
21.05 Kavárnička dříve narozených

10.10 M*A*S*H (167, 168) 11.15 Rosamunde Pilcher: Navždy svoji. Něm./br. film 13.05
Walker, Texas Ranger V (7). Kódový název:
Vážka 14.00 Jake a tlusťoch V (20). Nedělám nic špatného 14.55 Policie Hamburk
VII (24). Rozlety 15.50 Námořní vyšetřovací služba X (8). Zmizelá 16.45 Policie v akci.
Čtyři případy, čtyři lidské osudy 17.30 Krimi
zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Slunečná (71).
Princezna 21.35 Ano, šéfe! 22.45 Mordparta (2). Samota 0.00 Policie v akci
0.50 Námořní vyšetřovací služba X (8)

11.05 Utajené příběhy českých dějin III
(4) 11.30 Keltové: Krev, železo a oběti (1)
12.40 Psí trenéři (7, 8) 13.35 Poslední ráje
(7) 14.35 Neobjasněné případy NASA (8)
15.30 Odpočítávání k Apollu (5, 6) 16.20
Grónsko s Nikolajem Coster-Waldauem (1)
17.15 Anthony Bourdain: Neznámé končiny
IX (7) 18.05 Predátoři oceánů (3) 19.00 Lovec rybích obrů II (8) 20.00 Válečné továrny
(2). Krupp. Br. dok. 20.55 Tajné nacistické
základny (2). Kan. dok. 21.50 Psi v zemi lvů
22.50 Africké šelmy III (2) 23.50 UFO: Ztracené důkazy II (3) 0.45 Neuvěřitelné příběhy
(19, 20) 1.40 Neobjasněná akta Egypta (10)

10.25 vKontexte 12.00 Anjel Pána 12.20
Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Slávnostný ruženec 13.15 LUXáreň 14.10 Moja misia – magazín 15.00 Hodina milosrdenstva
(P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Večera
u Slováka (2. nedeľa v cezročnom období)
(P) 16.35 Slovo v obraze (Krst Ježiša Krista)
17.00 Egypt – Misia láska (P) 17.30 Doma je
doma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.30 Krátke správy (P) 20.00 Modlitba za odvrátenie
epidémie (P) 20.45 Jeden na jedného 21.05
Katolícka Austrália (1/5) 21.35 Hudobné
pódium 22.20 Katechéza 22.40 Správy zo
Svätej zeme 23.05 A teraz čo?

6.00 Házená: Egypt – Chile 7.50 BBV po
25 letech 8.05 Dakarské ozvěny 8.30 Dakar 2021 9.05 Biatlon: SP Německo 10.45
Klasické lyžování: Pro Team Tempo 14.00
Biatlon: SP Německo 15.45 Házená: Bělorusko – Rusko 17.15 Dakarské ozvěny 17.50 Házená: Rakousko – USA 20.20
Házená: Švédsko – Česko 22.20 Dakarské ozvěny 22.45 Dakar 2021 23.20 Házená: Norsko – Francie 0.45 Branky, body, vteřiny 0.55 Biatlon: SP Německo 2.20
Házená: Rakousko – USA 4.10 Cyklokros:
M ČR 2021 Jabkenice 5.25 Svět motorů:
Aktuálně 5.45 Branky, body, vteřiny

PÁTEK 15. 1.

22.00 Dar Boha otce církvi

0.05 Dopoledne s Proglasem (R) 1.00
Komorní hudba 2.00 Z archivu slovesných pořadů (R) 3.00 Z archivu hudebních pořadů (R) 5.00 Písně 5.27 Myšlenka na den (R 11.57,
17.55) 5.45 Radio Vatikán (R) 6.00
Evangelium: Mk 2,1-12 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
10.00 Zprávy Proglasu
10.15 TWR: Uši k duši
10.30 Vonička lidových písní
11.00 F. Breindl:
Za misionáři Amazonie 10/14
12.00 Polední modlitba
12.05 Hudební siesta: B. Martinů:
Koncert pro violoncello, J. Novák
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:
Česko-vietnamská rodina (R)
16.55 Oktáva: Rozhovor s Karlem
Martínkem, novým ředitelem kůru
v olomoucké katedrále sv. Václava
18.00 Mše svatá (z kostela Panny Marie
Pomocnice v Brně-Žabovřeskách)
18.45 Příhody lesního skřítka
Kryšpína 1/25:
O Kryšpínovi pěkně od začátku
19.00 Večerní zprávy Proglasu
19.15 Jak se vám líbí: Les Freres Smith
20.00 Modlitba živého růžence
20.45 Radio Vatikán
21.05 Večerní chvály
21.30 F. Breindl:
Za misionáři Amazonie 10/14
22.00 Dar Boha otce církvi 5/6:
Služba lásky
23.50 Duchovní slovo

22.15 Letem jazzem

6.05
6.25
7.10
7.55
8.10
8.40
9.00
9.55
10.15
10.45
11.15
11.45
12.00
12.05
12.50
13.20
14.00
14.35
14.50
16.00
16.25
16.50
17.10
18.00
18.50
19.00
19.10
19.35
19.50
20.05
21.40
22.15
23.20
23.55
1.25

Zpravodajské Noeviny: 14. 1. 2021
Pro vita mundi: Eva Langrová
Pěšák Boží
Příroda kolem nás:
Naši přátelé v ZOO. Žirafy a želvy
Děti ulice
Moudrost mnichů:
Práva žen, práva matek
Za operou
Opřu se o florbalovou hůl
Na půli cesty
Vše pro mého krále a královnu
Živě s Noe:
s Janem Zahradníčkem [L]
Přejeme si… [P]
Polední modlitba [L]
Mše svatá z kaple Telepace [L]
Lidé a město
Výběr z vystoupení kapel na
Mohelnickém dostavníku 2019
Živě s Noe:
s Janem Zahradníčkem [L]
Víra do kapsy
Cvrlikání (60. díl)
Zpravodajské Noeviny: 14. 1. 2021
Místa spojená se sv. Františkem
Saleským a jeho poselství
Velké ticho v Poličanech
Buon giorno s Františkem
Mše svatá z kaple Telepace [L]
O Mlsálkovi (12. díl):
Mlsálek a drak
Sedmihlásky (152. díl): Zdalo sě mi
BG Styl: Třebovický koláč 2017
Moudrost mnichů
Přejeme si…
Kulatý stůl: O kurzech
„Manželské večery“ [L]
Živě s Noe: s Janem
Zahradníčkem [P]
Letem jazzem (9. díl):
Pořad nejen pro milovníky
jazzu... poznáváme blues
Dokonalá radost
Na druhý pohled: 7. díl
Noční repríza dopoledních pořadů

21.10 13. komnata Víta Pohanky

20.00 Zázračná planeta: Primáti

5.59 Studio 6. Ranní infoservis ČT
9.00 To je vražda, napsala X.
Vražda v bílém
9.55 Miluji Tě!
10.35 Miroslav Donutil – 70 let.
Doktor Martin (4/16)
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 Reportéři ČT.
Kauzy a reportáže
s Markem Wollnerem
14.50 Otec Brown VIII.
Včelí královna. Br. det.
15.35 Příběhy slavných... František
Smolík – 130 let. Tichý komediant
16.30 Cestománie. Guatemala:
Říše Mayů
17.00 Bydlet jako... na výsluní
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 (2/13)
21.10 13. komnata Víta Pohanky
21.40 Všechnopárty. Zábavná
talk show Karla Šípa
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Profesionálové.
Operace Susie. Br. krimi
23.30 Kriminalista.
Odpočívej v pokoji. Něm. krimi
0.30 AZ-kvíz
0.55 Toulavá kamera
1.25 Objektiv
2.00 Banánové rybičky.
Zábavná talk show
2.30 Dobré ráno
5.00 Hobby naší doby
5.30 Události v regionech

5.59 Dobré ráno. Ranní show
České televize
8.30 Kouzelná školka
9.00 Nejzajímavější města na světě
(2/6). Am. dok.
9.50 Historie.cs
10.35 Darwinovo tajemství. Něm. dok.
11.30 Člověk plus – budoucnost
našich smyslů (2/5). Zrak
12.20 Království divočiny:
Klokan stromový. Jap. dok.
12.45 Lvi na stromech. Am. dok.
13.35 Postřehy odjinud. Horní Rakousko
očima Pavla Poláka. Císař a jeho láska
13.40 Příběh liščí rodiny. Fr. dok.
14.35 Kus dřeva ze stromu (2/26)
14.55 Letadla, která změnila svět:
Douglas DC-3. Br. dok.
15.40 Křídla války: Oči na obloze. Br. dok.
16.30 Řecko v rytmu buzuki. Fr. dok.
17.25 Hranice v srdci
(2/16). V srdci hranice
17.50 Borneo – prastarý
ostrov. Rak. dok.
18.45 Večerníček. Pučálkovic Amina
18.55 Poslední oběť. Čarodějnické
procesy a vývoj textilní
výroby na Šumpersku
19.25 Mizející místa domova:
V lomech Českého krasu
19.40 Postřehy odjinud.
Finsko očima Petra Voldána.
Sauna za každým rohem
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20.00 Zázračná planeta:
Primáti (2/3). Rodina je
na prvním místě. BBC Earth
20.55 Bílá královna (2/10). Cena moci
22.00 Fargo II (3, 4/10)
23.40 Jezdci. Am. drama
1.30 Poslední tajemství Třetí říše II.:
Záhadný Hess
2.20 Život je pes
3.05 V zajetí železné opony
3.20 Hranice dokořán –
Rozmówki polsko-czeskie

11.00 Co na to Češi 11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.40 Na hromádce s ex
II (14) 13.00 Ordinace v růžové zahradě 2
(863). Šťastná náhoda 14.15 Castle na zabití V (4) 15.05 Mentalista V (1). Rudý
korálek 16.00 Mentalista V (2). Rulík zlomocný 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny 17.30 Co na to Češi 18.30 Ulice (3970)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Rychle a zběsile 2. Am./něm. akč.
22.10 Prci, prci, prcičky: Svatba 0.00 Mentalista V (1, 2) 1.30 Castle na zabití V (4)

5.55 Ďábel se třemi zlatými vlasy. Něm. poh.
7.10 Rachot v Bronxu. Hong./kan. film 8.50
Mentalista IV (23, 24) 10.35 Teleshopping
11.05 Underground: Pravdivý příběh Juliana Assange. Austr. drama 12.55 Teleshopping 13.25 Podraz. Am. krimi
15.50 Bláznivá runway. Am./něm. kom.
18.05 Pan. Am. fantasy
20.00 Toy Story: Příběh hraček. Am. anim.
21.30 Vzorec pro vraždu. Am. krimi
23.45 Román pro ženy. Čes. kom.
1.35 Soukromá válka pana Wilsona.
Am. drama
3.05 Zevlovat a prudit. Am. kom.

16.40 DVA3 16.55 Terčin zvířecí svět 17.10
Hýbánky 17.20 Kouzelná školka 17.50
Dobrodružství Kocoura v botách III 18.15
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček
18.55 Nová dobrodružství medvídka Pú
(44/50) 19.15 Phineas a Ferb III (9/35)
19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouška 20.00
Události v kultuře 20.15 Linka 20.40 Poprockové pódium. Take That: Odyssey –
Greatest Hits Tour 21.45 Příběhy světové
hudby. Slavná alba: Nirvana – Nevermind
22.35 Jméno růže (2/8) 23.30 Miranda III
(4/6). Je Regret Ničevó 0.05 Stříbrné plátno
(1/12) 0.45 Tohle jsme my IV (17/18)

5.59 Dobré ráno 9.00 Odcházeti s podzimem 9.45 Silvestrovský koktejl 10.40 Když
jdou na mužskýho léta... 12.00 Zprávy ve
12 12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 12.30 Rozhlédni se, člověče. V krajinách
rozhleden – Orlické hory a Jeseníky 12.50
Vlčnovjanka 13.30 Kavárnička dříve narozených 14.15 Kabinet 15.00 Trocha šafránu
z televizního archivu 16.15 Noc na zámku
17.15 Hádanky s písničkou 17.50 Jistě, pane ministře 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 Jistě, pane ministře
21.05 Kavárnička dříve narozených

9.15 Prostřeno! 10.10 M*A*S*H (168, 169)
11.15 Rosamunde Pilcher: Duch z Cassley.
Něm./br. film 13.00 Walker, Texas Ranger
V (8). Tichý výkřik 13.55 Jake a tlusťoch
V (21). Noční můra 14.50 Policie Hamburk
VII (25). Výstřel 15.45 Námořní vyšetřovací
služba X (9). Ďábelská trojka 16.40 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 Milionář
mezi námi 21.25 Láska z pasáže. Čes. film
23.00 Policie v akci
23.50 Námořní vyšetřovací služba X (9)

9.50 Lesy na prodej 11.55 Divoké příběhy
(2) 13.00 Nezkrotná Indočína (2) 14.00
Nefertiti: Osamělá královna (2) 15.05 Postavili bychom to dnes? (4) 16.05 Psi a my:
Tajemství jednoho přátelství 17.10 Poslední ráje (18) 18.05 Tatra kolem světa 2 (5)
19.05 Aljaška: Rok v divočině (3). Léto 20.00
David Attenborough: Velký bariérový útes
(1). Br. dok. 21.05 Svět pod hladinou (13).
Znovuzrození. Šp. dok. 21.40 Akta Tesla (3)
22.30 Neuvěřitelné příběhy (41, 42) 23.20
Záchod: Globální tabu 0.25 Poklady Británie: Vikingové (1) 1.25 Kolosální vzdušná
přeprava (2) 2.25 Nadměrný náklad (4)

12.40 Ruženec / Ruženec svetla 13.15 Vaticano 13.50 V škole Ducha (Jozef Luscoň
SDB – Dekalóg ako dar pre nás) 14.20 Gréckokatolícky magazín 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 16.05 STOPovanie (P) 17.10
Nová kvalita života 17.30 Moja misia – magazín 18.00 Správy zo Svätej zeme 18.30
Svätá omša (P) 20.00 Krátke správy (P)
20.15 Eucharistické zázraky 20.30 Dôkaz
viery: Svätá Ružena Limská (P) 21.30 Viera
do vrecka (Konflikty, žiadna tragédia) 21.50
Nikaragua – biskup David 22.20 Quo vadis
(Tancujúca sestra) 22.45 Večera u Slováka
(2. nedeľa v cezročnom období)

7.50 BBV po 25 letech 8.00 Panorama 8.30
Dakarské ozvěny 8.55 Dakar 2021 9.30 Studio fotbal – Extra 9.55 Severská kombinace: SP Itálie 10.50 Snowboarding: EP Česko
11.10 Snowboarding: FIS Magazín SP 11.35
Alpské lyžování: FIS Magazín SP 12.05 Skeleton: SP Švýcarsko 13.05 Studio fotbal – Extra
13.30 Skeleton: SP Švýcarsko 14.10 Biatlon:
SP Německo 15.50 Házená: Katar – Angola
17.10 Dakarské ozvěny 17.40 Fotbal: FORTUNA:LIGA 20.20 Házená: Tunisko – Polsko
22.05 Buly 23.05 Dakarské ozvěny 23.30
Dakar 2021 0.05 Házená: Dánsko – Bahrajn
1.25 Branky, body, vteřiny

SOBOTA 16. 1.

20.15 Fratelli tutti

19.05 Roztroušená skleróza

16.30 Království potoků

14.30 Krok do prázdna...

Noční bdění 1.00 Komorní hudba
Oktáva (R)
Z archivu hudebních pořadů (R)
Myšlenka na den (R 11.57, 17.55)
Evangelium: Mk 2,13-17
Ranní chvály
Duchovní slovo
Radio Vatikán (R)
Komentář týdne
TWR: Na sobotní frekvenci Proglasu
Pozvánky a písničky
Zprávy Proglasu
Vonička pro milovníky dechovky
Barvínek: Pavel Helan (R)
Polední modlitba
Hudební siesta a poezie:
Z díla G. Muffata, A. Corelliho,
G. Torelliho, F. Bendy a J. Haydna
Knihovnička: Jiří Padevět:
Republika (R)
Dnešek v kalendáři
Písničky pro hezké odpoledne
Zprávy Proglasu
Jak se vám líbí:
Moonlight Benjamin (R)
Čteme z křesťanských periodik
Hudební listování
Na dřeň: O klinické smrti
s Margaretou Johnovou (R)
Zprávy a Zrcadlo týdne
Komentář týdne
Folklorní sedmička
Příhody lesního
skřítka Kryšpína 2/25:
Jak nesl v čepici vodu
a co z toho pošlo
Slyšte, lidé!
Hudební výlet do Brazílie
Dotýkání světla:
Fratelli tutti 1/10: Úvod
Radio Vatikán
Večerní chvály
Tóny ze scény:
G. Rossini: Popelka 2/2
Modlitba živého slavného růžence
Duchovní slovo

6.05 Pro vita mundi: Jaroslav Svoboda
6.55 Výpravy do divočiny:
Za pandami a koalami
7.45 Moudrost mnichů:
Jak žít po ztrátě někoho blízkého
8.00 Příroda kolem nás:
Lovy na Konopišti
a procházka z pole do lesa
8.20 Sedmihlásky (152. díl): Zdalo sě mi
8.25 Cirkus Noeland (1. díl): Roberto
a Kekulín se stěhují do cirkusu
8.50 Hermie a potopa
9.25 Ovečky: 2. neděle v mezidobí
9.55 GOODwillBOY V. (1. díl)
10.40 V posteli POD NEBESY V. (3. díl)
11.35 ARTBITR – Kulturní
magazín (102. díl)
11.45 Přejeme si… [P]
12.00 Angelus Domini
12.05 Pod lampou
14.10 Jan Palach – poselství [P]
14.55 Kambodža pohledem zblízka
15.20 Uzdrav naši zem
16.25 Robert Křesťan & Druhá tráva
na Mohelnickém Folk-Festu 2020
17.25 Příběhy odvahy a víry: Doktor
Haass (9. díl): Svatý lékař z Moskvy
18.00 Mše svatá [L]
19.05 Recept na roztroušenou
sklerózu: Nerezignovat! [P]
19.15 Moudrost mnichů:
Jak žít po ztrátě někoho blízkého
19.30 V souvislostech [P]
19.50 Přejeme si…
20.05 Dobrodružství před
kamerou (17. díl) [P]
21.30 Mobil
22.25 V pohorách po horách (43. díl):
Tlstá – Velká Fatra
22.40 Za obzorem
23.10 Santiago Gapp
23.45 Za obzorem
0.20 Noční univerzita:
Kateřina Lachmanová –
Opět posvětím své jméno...
1.00 Noční repríza dopoledních pořadů

6.00 Zmizení pana Hirsche. Povídky
z druhé kapsy Karla Čapka
6.25 Po stopách hvězd.
Obrazový životopis slavných
– tentokrát letošního jubilanta
Miroslava Donutila
6.50 Televizní studio Ostrava – 65 let.
Kocourek Modroočko. Poh.
7.40 Pohádka pro pamětníky.
Když se čerti rojili
9.00 Televizní studio Ostrava – 65 let.
Příběhy slavných... František
Smolík – 130 let. Tichý komediant
9.55 Gejzír. Geniální nápady, odvážné
experimenty a vyprávění
10.30 Televizní studio Ostrava –
65 let. Dědeček. Kom.
11.15 Televizní studio Ostrava
– 65 let. Sovákoviny
12.00 Z metropole, Týden v regionech
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud. Horní
Rakousko očima Pavla Poláka.
Knedlíková spojnice
13.00 Zprávy
13.05 Televizní studio Ostrava – 65 let.
Čerte, drž se svého kopyta! Poh.
14.15 To bylo Neváhej a toč!
15.15 Televizní studio Ostrava –
65 let. Nespavost. Kom.
16.30 Království potoků. Poh.
17.55 Kočka není pes.
Návrat za minulými případy
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.10 Zázraky přírody. Zábavná show
21.20 Kozy léčí. TV film
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Ženy, které nenávidí muže.
Krimi film
23.50 Místo činu – Berlín. Kurýr.
Něm. krimi
1.20 Na forbíně (tm)

6.00
6.05
6.30
6.40
6.50
7.05
7.20
7.30
9.00
9.25
9.35
10.25
10.35
11.25

6.00 Tlapková patrola II (5, 6) 6.55 Looney
Tunes: Úžasná Show (11, 12). Am. anim.
7.45 Kačeří příběhy (67, 68). Am. anim. 8.35
Sněhová královna. Něm. film 10.20 Navždy
mladý. Am. film 12.10 Volejte Novu 12.45
Výměna manželek XIII 14.05 Přestupný rok.
Am./ir. film 15.55 Láska s výstrahou. Am./
austr. kom. 17.45 Alvin a Chipmunkové 2.
Am. anim. 19.30 Televizní noviny Sportovní
noviny, Počasí 20.20 Warcraft: První střet.
Čín./jap./am. film 22.30 Zúčtování. Am. film
0.50 Sezóna zabíjení. Am./belg. akč. 2.20
Specialisté (9) 3.05 Na hromádce s ex II (14)
3.30 Sněhová královna 4.55 Novashopping

5:00 Lovingovi. Am. drama 7.00 Alvin a Chipmunkové. Am. anim. 8.35 Mentalista V
(1, 2) 10.15 Pan. Am. fantasy
12.15 Teleshopping
12.45 Bláznivá runway. Am./něm. kom.
15.00 Toy Story: Příběh hraček. Am. anim.
16.25 Atlantida: Tajemná říše. Am. anim.
18.10 Rychle a zběsile 2. Am./něm. akč.
20.00 Vykoupení z věznice Shawshank.
Am. film
22.45 Kobra. Am. akč.
0.15 Prci, prci, prcičky: Svatba.
Am./něm. kom.
2.00 Vzorec pro vraždu. Am. krimi

15.45 Nadia: Tajemství Modré vody 16.10
Super třída II 16.35 Dobrodružství Kocoura
v botách III 17.20 Ovečka Shaun 17.30
MasterChef Junior V (3/16) 18.10 Šmoulové
18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55
Nová dobrodružství medvídka Pú (45/50)
19.15 Phineas a Ferb III (10/35) 19.40
Kiwi a Strit 19.50 Bob a Bobek na cestách
20.00 Události v kultuře 20.15 Televizní
studio Ostrava – 65 let. Jaromír Nohavica
v Ostravě 21.10 Ahoj, Marie! 22.20 Pestré
vrstvy 23.50 Take That: Odyssey – Greatest
Hits Tour 0.50 Jorge Pardo: Exodus
1.45 Miranda III (4/6). Je Regret Ničevó

11.40 Úsměvné legendy o hradech a zámcích 12.00 Domácí štěstí. O hudebních nástrojích 12.25 Rozhlédni se, člověče. V krajinách rozhleden – „zbytek Moravy“ 12.45
Miločanka a Zbrojovanka. Hud. záb. pořad
13.25 Televizní studio Ostrava – 65 let. Kavárnička dříve narozených 14.20 Revue na
scestí 15.05 Trocha šafránu z televizního archivu 16.20 Televizní studio Ostrava – 65 let.
Kočár pro princeznu 17.30 Hry bez hranic
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.52 Branky, body, vteřiny 20.05
Bylo nás pět (2/6). Andělíček policajt. Čes.
seriál 21.05 Kavárnička dříve narozených

6.30 Marvel Superhrdinové. Am. anim. 6.50
Meteor Monster Truck (44, 46). Am. anim.
77.30 M*A*S*H (169–171) 9.00 Autosalon.
tv 9.55 Partička 10.35 7 pádů Honzy Dědka 11.40 Hudson a Rex (11). Špinavá voda
12.30 Milionář mezi námi 13.35 Vraždy podle Agathy Christie (4). Plavý kůň. Fr. krimi
15.30 Skutečné vraždy: Pachatel mezi námi.
Am. myst. 17.10 Cena medu. Čes. film 18.52
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Asterix a Obelix: Mise Kleopatra. Fr. kom. 22.25
Zlý časy v El Royale. Am. thriller 1.00 Nic mě
nezastaví. Br./mar./šp./am. thriller

8.30 Hon na Hitlera III (7) 9.15 Podivuhodná věda (24) 10.10 Bitva o Normandii: 85
dní v pekle 11.15 Hitlerova mládež (1) 12.10
Frank a obchod se zvířaty (1) 13.10 Africké šelmy (4) 14.10 Ross Kemp: Ozbrojené
složky (2/2) 15.05 Sousedské noční můry
IV (10) 16.05 Země: Základy naší planety
(2) 17.05 Do divočiny: Indický ráj (2) 18.10
Se smrtí v očích (1) 19.05 Norské domy snů
III (5) 20.00 David Attenborough: Zvířecí
dynastie (3). Lev 21.00 Yorkshire: Rok v divočině (3). Podzim. Br. dok. 21.55 Tajemství
světových muzeí III (3). Kan. dok. 22.50 Hitlerův kruh zla (7) 23.55 Megatovárny (2)

9.05 STOPovanie 9.30 Týždeň s... 9.40 A teraz čo? 9.50 Slovo v obraze (Krst Ježiša Krista) 10.20 Katolícka Austrália (1/5) 10.55
GOJDIČ Láska nadovšetko 12.00 Anjel Pána 12.20 Loretánske litánie 12.40 Ruženec
/ Bolestný ruženec 13.50 Egypt – Misia láska
14.10 Taizé (P) 15.00 Hodina milosrdenstva
15.30 Ruženec z Lúrd 16.00 Hudobné pódium 16.45 Nová kvalita života 17.00 Luxáreň 17.30 Dôkaz viery: Svätá Ružena Limská
18.30 Svätá omša (P) 20.00 Spravodajský
súhrn (P) 20.30 Návrat Don Camilla (2/5)
(P) 22.20 Eucharistické zázraky 22.40 vKontexte 23.20 Medzi nebom a zemou

8.00 Klasické lyžování: Engadin La Diagonela 9.25 Snowboarding: SP Rakousko
11.10 La Diagonela 11.30 Rychlobruslení:
ME 2021 Nizozemsko 12.00 La Diagonela
12.10 Alpské lyžování: SP Slovinsko 12.35
Rychlobruslení: ME 2021 Nizozemsko 13.35
Boby: SP Švýcarsko 14.00 Alpské lyžování:
SP Slovinsko 14.30 Biatlon: SP Německo
16.10 Skoky na lyžích: SP Polsko 17.35 Házená: Egypt – Česko 19.50 Házená: Rusko
– Slovinsko 20.20 Házená: Chile – Švédsko
22.05 Házená: USA – Norsko 23.25 Alpské
lyžování: SP Slovinsko 0.20 Freestyle lyžování: SP 2020 Rusko 2.10 Branky, body, vteřiny
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Raníček. Radovanovy radovánky
Zvonečkovi
Prasátko Peppa VIII
Olí a Jůla. Fr. anim.
Máša a medvěd III
Pan Jezevec a paní Liška
Ovečka Shaun. Br. anim.
Studio Kamarád
Televizní studio Ostrava – 65 let
Bavorsko očima Lídy Rakušanové
Televizní studio Ostrava – 65 let
Polsko očima Miroslava Karase
Kdo tady blbne
Postřehy odjinud.
Chorvatsko očima Jaroslava
Skalického. České stopy
Moravští Chorvaté –
zrazený národ. Dok.
Postřehy odjinud
Televizní studio Ostrava – 65 let.
Stopy, fakta, tajemství:
Zajatci bílé smrti
Postřehy odjinud. Turecko očima
Milana Fridricha. O lázních a kávě
Banderovci. Dok.
Postřehy odjinud.
Západ Ameriky očima Jana Šmída
Krok do prázdna Jana Masaryka
aneb Dokonalý zločin
V zajetí železné opony:
Václav Havel, vězeň číslo 9658
Postřehy odjinud
Hledá se prezident. Dok.
Postřehy Karla Kyncla
Modrá krev: Kinští. Dok.
Postřehy odjinud
Večerníček. Pučálkovic Amina
Krásy evropského pobřeží
Letecké katastrofy
Zprávy v českém znakovém jazyce
Cesta do nemožna.
Milan Rastislav Štefánik
Oběť nejvyšší
Akce Hrob
Lovec (2/12)
Doktorka Fosterová (2/5). Br.

