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Modlitby za jednotu

Výročí soudu s biskupy
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Svátek Panny Marie, Matky jednoty 
křesťanů (18. ledna) odstartuje týden 
ekumenických modliteb. Co dnes křes-
ťany rozděluje či spojuje? Představujeme 
i komunitu řeholnic různých vyznání ve 
švýcarském Grandchamp. 

Pravoslavní slaví Vánoce

Papež František oznámil, že si už rezer-
voval místo na očkování proti covidu-19 
na tento týden, kdy se ve Vatikánu s vak-
cinací začíná. 

Očkování je podle něj „etická volba“, 
jak řekl v rozhovoru pro italskou televiz-
ní stanici Canale 5. „Jinak si zahráváte se 
svým zdravím, životem, ale také s životy 
ostatních,“ uvedl. Stejný přístup dopo-
ručil všem: „Nerozumím, proč někteří 
říkají, že vakcíny jsou nebezpečné. To 
je sebevražedné odmítání, které nevím,
jak bych vysvětlil.“ 

Prvním očkovaným ze všech  kar-
dinálů byl bostonský arcibiskup Sean 
O’Malley. „Vyzývám všechny, aby se 
dali očkovat, jakmile se naskytne pří-

ležitost – je to důležité pro nás, naše 
příbuzné, naše společenství a  náš ná-
rod,“ vyzval (nejen) Američany. Po-
dobně šli vzorem rakouský kardinál 
a vídeňský arcibiskup Christoph Schön-
born nebo britská královna Alžběta II.
s manželem. 

Nemoci covid-19 v minulých dnech 
podlehl papežův osobní lékař Fabrizio 
Soccorsi (†78), který zároveň trpěl ra-
kovinou. Působil v nemocnici San Ca-
millo-Forlanini v  Římě, ve Vatikánu 
byl poradcem Ředitelství pro zdravot-
nictví a  hygienu a  znalcem lékařské-
ho konzilia Kongregace pro svatoře-
čení. (tez)

Více na str. 2

Pod ochranu Panny Marie 
svěřil USA papež František 
poté, co podporovatelé 
dosluhujícího prezidenta 
Donalda Trumpa zaútočili 
na budovu Kongresu.

„Násilí je vždy sebedestruktivní. Nic se 
jím nezískává a mnoho se ztrácí,“ varo-
val papež po nedělní modlitbě Anděl Páně 
a Matku Boží poprosil, aby Američanům 
„pomáhala pěstovat kulturu setkávání 
jako nejlepší cestu ke společnému dob-
ru“. Už předtím papež vícekrát vyjádřil 
úžas nad bezprecedentním útokem, kte-
rý si vyžádal pět obětí, a násilný protest 
odsoudil. Podobně reagovali veřejní či-
nitelé napříč světem i  americká církev.

Dav vtrhl do budovy 6. ledna v době, 
kdy zastupitelé definitivně schvalovali 
výsledky prezidentských voleb, v nichž 
zvítězil kandidát demokratů Joe Biden.

Předseda Americké biskupské kon-
ference José H. Gomez navíc na we-
bu episkopátu připomněl, že „mírové 
předání moci je jedním z  charakteris-
tických znaků tohoto velkého národa“ 
a  je třeba se k  těmto zásadám vrátit. 
Za přímou příčinu násilí a vandalizace 
amerického Kongresu řada komentá-
torů včetně mnoha katolických autorit 
označila Trumpovu rozdělující rétoriku, 
jeho nepodložená tvrzení o  volebních 
podvodech a výzvy k užití síly. „Na slo-
vech záleží a moc nad životem a smrtí 
tkví v jazyce,“ zdůraznil podle týdeníku 
The Tablet v modlitbě na závěr zasedání
– jež muselo být kvůli útoku přerušeno – 
kaplan Senátu Barry Black.

Pokračování na str. 3

Papež, kardinálové i britská 
královna se nechávají očkovat

Služba lektora a akolyty
se rozšiřuje na ženy,
rozhodl Svatý otec 
toto pondělí.

Důležitý dokument, motu proprio Spi-
ritus Domini (v překladu Duch Páně), 
potvrzuje rozšířenou praxi v řadě diecézí 
po celém světě. Původně se služby lek-
tora a akolyty (služebníka eucharistie) 
vyhrazovaly pouze „laickým mužům“, 
nyní už všem „laikům“, jak vyplývá 
z úpravy kánonu 230 Kodexu kanonic-
kého práva. „Vývoj církevní nauky v po-
sledních letech osvětlil, že určité služby 
v církvi mají svůj základ ve křtu a všeo-
becném kněžství obdrženém touto svá-
tostí,“ shrnuje papež teologické důvody 
v dopise Kongregaci pro nauku víry, kte-
rá má oblast na starosti. 

Papež vychází ze synodálního proce-
su – zvláště amazonské synody – a na-
vazuje na Druhý vatikánský koncil. 
„Pociťujeme se stále větší naléhavostí 
potřebu znovu objevit spoluzodpověd-
nost všech pokřtěných v církvi, a zejmé-
na poslání laiků,“ dodává. Výběr kandi-
dátek a kandidátů lektorské a akolytské 

služby závisí na místních biskupských
konferencích.

Biskup Martin David, zodpovědný 
za liturgii v rámci ČBK, popisuje situ-
aci u nás: „Zatím byli službami lekto-
ra a akolyty, až na výjimky, pověřováni 
muži směřující ke kněžství. V rozhod-
nutí Svatého otce vidím ovoce dlou-
hodobé teologické reflexe služby laiků
v církvi. Rozšiřuje možnost pověřovat 
těmito službami jak ženy, tak muže, kteří 
ke kněžství nesměřují, ale tyto služby už 
nyní zodpovědně a dlouhodobě ve spole-
čenství církve vykonávají.“

„Obě služby jsou pozůstatkem tzv. 
nižších svěcení,“ říká Michal Opatrný, 
trvalý jáhen a proděkan Teologické fa-
kulty v Českých Budějovicích. „Už ne-
bude možné odmítnout ženu, která chce 
ministrovat. A to je důležité zvlášť v pas-
toraci dětí. Ministranti nejsou malí kněží 
– jsou to především křesťané,“ zdůraz-
ňuje. Změnu vítá i vatikanista Christo-
pher Lamb z britského katolického tý-
deníku The Tablet: „Papežovy reformy 
se nezakládají jen na (učení) koncilu, 
ale odrážejí pastorační realitu mnohých 
farností,“ reaguje na Twitteru s tím, že 
„reforma podpoří další debaty o jáhen-
ství žen, ač pro ně papež zatím nenašel 
v církvi shodu“. TEREZA ZAVADILOVÁ

Větší role
žen v církvi

V pondělí 18. ledna začíná 
Týden modliteb za jednotu 
křesťanů. Společné akce 
budou letos velmi omezené, 
ale modlitbu žádná 
pandemie ohrozit nemůže.

„Je na místě vyzvat především k zodpo-
vědnosti a dodržování vládních naříze-
ní. Možná to bude znamenat, že bude 
třeba hledat alternativní formy slavení 
Týdne modliteb – ať už třeba v podobě 
bohoslužby online, virtuálního setká-

ní, modlitebního řetězu a  podobně,“ 
navrhuje generální sekretář Ekume-
nické rady církví Petr Jan Vinš. Uply-
nulý rok 2020 podle něj ukázal, že jako
církve dokážeme táhnout za jeden pro-
vaz. „Církve se koordinovaly v  jednot-
né aplikaci vládních nařízení a omezení 
a společně upozorňovaly státní orgány 
na své potřeby. Zároveň na mnoha mís-
tech byly farnosti a  sbory přirozeným 
místem, kde se v čase pandemie orga-
nizovala sousedská a jiná pomoc – často 
v ekumenickém rámci,“ připojuje Vinš.

Boom online bohoslužeb a  neděl-
ní přenosy ČT a ČRo zároveň umožni-
ly věřícím snadno nahlédnout, jak sla-
ví bohoslužby křesťané jiných vyznání. 

„Zjistili jsme také, že mnoho pracov-
ních setkání, grémií a komisí můžeme 
ve skutečnosti dost dobře řešit prostřed-
nictvím videokonferencí. To jsou zku-
šenosti, které nám tu zůstanou, stejně 
jako nově nabyté schopnosti řady fará-
řů a duchovních využívat online přeno-
sy, videa a další prostředky komunikace 
(a misie!) směrem k veřejnosti,“ doplňu-
je generální sekretář ERC.

U letošní příležitosti 500. výročí exko-
munikace reformátora Martina Luthera 
chystají v Týdnu modliteb společné pro-
hlášení Papežská rada pro jednotu křes-
ťanů a Světová luterská federace. 

TOMÁŠ KUTIL
Více str. 4, 5 a 16

Omezení posílila ekumenu

PRAVOSLAVNÍ I ČÁST ŘECKOKATOLICKÝCH KŘESŤANŮ zahájili ve středu 6. ledna oslavu Vánoc jako v Jezdovicích
na Jihlavsku (na snímku). Na rozdíl od západní církve se drží tzv. juliánského kalendáře. Snímek ČTK

 TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI, kteří 
v Olomouci vyrazili 6. ledna symbolicky 
zahájit sbírku, šli pozdravit i arcibiskupa 
Jana Graubnera, který se po nemoci co-
vid-19 pomalu vrací do služby. „Když vi-
díte, že naděje na uzdravení je malá, dí-
váte se na věci jinak – setkání s věčností 
je nadosah,“ ohlédl se předseda ČBK za 
svou hospitalizací a doplnil: „Pomáhaly 
mi zkušenost duchovního života, vědomí 
Ježíšovy lásky a také modlitební podpora 
mnoha lidí – jsem za ni velice vděčný.“ 
 Snímek Dominik Novák / Člověk a Víra

Američtí biskupové 
odsoudili útok na Kapitol

Proti zneužití 
žluté hvězdy
Generální sekretáři ČBK, Ekumenické 
rady církví v ČR a Federace židovských 
obcí v ČR odsuzují zneužití symbolu ži-
dovské hvězdy. „S velkým znepokojením 
jsme zaznamenali zneužití symbolu žlu-
té židovské hvězdy ze strany odpůrců oč-
kování proti covid-19. Žlutá hvězda, kte-
rou byli v období 2. světové války nuceni 
nosit Židé, se stala symbolem útlaku, 
utrpení a smrti mnoha milionů obětí na-
cistického teroru,“ píší P. Stanislav Při-
byl, Petr Jan Vinš a Tomáš Kraus. Jestliže 
si někdo tento symbol přivlastňuje a je-
ho užitím se chce stavět na roveň šesti 
milionů zavražděných v koncentračních 
a vyhlazovacích táborech, nelze v  tom 
podle nich vidět nic jiného než nevkusný 
a vypočítavý cynismus, který překračuje 
všechny hranice. „Toto zneužití ostře od-
suzujeme a ty, kteří se ho dopustili, vyzý-
váme k veřejné omluvě,“ dodávají. (tok)

Glosa na str. 8
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DOKUMENTY K BEATIFIKAČNÍMU ŘÍZENÍ P. ADOLFA KAJPRA SJ, šéfredaktora časopisu Katolík a vězně 
obou totalit 20. století, míří do Kongregace pro svatořečení v Římě. Předá je tam P. Petr Vacík SJ, který nově povede 
českou redakci Vatican News. Akta a posudky k blahořečení shromáždil s dalšími odborníky vicepostulátor procesu 
Vojtěch Novotný, děkan pražské Katolické teologické fakulty UK. Minulý týden je za účasti tribunálu, historické komise 
a teologického dohledu zapečetil kardinál Dominik Duka (na snímku) v jezuitském kostele sv. Ignáce v Praze, kde jsou 
uloženy ostatky P. Kajpra. Více v komentáři na str. 8 a v minulém KT 2. Snímek Lucie Horníková / Člověk a Víra

KRÁTCE

PRONÁSLEDOVANÉ KNĚZE 
P. JANA BULU A P. BOHUSLAVA 
BURIANA přibližují nové webové 
stránky. Obě vytvořil historik Franti-
šek Kolouch, který o kněžích napsal 
i knihy: Oběť případu Babice (2016) 
a Říkali mu Pistolník (2019). Více 
informací tak lze nalézat na www.
bohuslav-burian.cz a www.janbula.
cz. U druhého jmenovaného už běží 
beatifikační proces.

U PŘÍLEŽITOSTI NEDĚLE BO-
ŽÍHO SLOVA (3. neděle v mezido-
bí) se ve čtvrtek 21. ledna ve 20.00 
koná online formační setkání pro 
lektory prostřednictvím platformy 
Zoom a Youtube. Jeho smyslem je 
lépe porozumět významu Božího 
slova při liturgii a připomenout si 
praktické úkoly lektora. Přednáše-
jícími jsou vždy na 15 minut biskup 
Martin David (Liturgická komise 
ČBK), P. Vojtěch Novotný (Papež-
ský liturgický institut) a  P. Radek 

Martinek (KTF UK). Více na www.
liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-
-lektora-2021.

PŘED KATEDRÁLOU BOŽSKÉ-
HO SPASITELE v  Ostravě mů-
že namísto nynějšího parkoviště 
vzniknout důstojný prostor. To by 
se mělo přesunout do multifunkč-
ního parkovacího domu za katedrá-
lou v centru Ostravy, který by se měl 
začít stavět v roce 2023. Dům, kde 
budou prostory pro obchody, služby
a  400 parkovacích míst, je konci-
pován jako městský palác otevře-
ný veřejnosti. „Vítězný návrh od 
studia Chalupa architekti vzešel 
z architektonické soutěže vyhláše-
né městem Ostrava. Nový objekt 
vyplní stávající proluku vedle fary 
a vhodně dotvoří charakter náměstí 
kolem katedrály tak, že na první po-
hled nebude patrné, že jde převážně 
o parkovací dům,“ uvedl Miroslav 
Přikryl, jenž se jako zástupce bis-
kupství účastnil hodnocení návrhů 
v architektonické soutěži.  (tok)

Tříkrálová sbírka letos 
probíhá online a novými 
formami. Za dvacet let 
její existence v ní Češi 
vybrali už celkem
1,5 miliardy korun. Kde 
pomohou darované 
peníze letos?

Jelikož koledníci kvůli pandemii 
tentokrát nevyšli do ulic, je mož-
né přispět online (více na www.
trikralovasbirka.cz) i do stovek sta-
cionárních kasiček, které jednotli-
vé Charity rozmístily v kostelích, na 
obecních úřadech či v obchodech. 

Za dvacetiletou historii sbírky se 
vybralo 1,5 miliardy korun. V prv-
ním ročníku to bylo 31 milionů ko-
run, loni ale už více než 133 milionů. 

Nedělní Tříkrálový koncert, který 
přenášela Česká televize, zazname-
nal rekordní štědrost. Lidé během 
něj přispěli 2,2 miliony korun (lo-
ni to byl necelý milion, v roce 2019 
pak 1,3 milionu). Přes DMS zprávy 
zatím lidé zaslali celkově tři miliony 
korun, v online koledě necelých šest 
milionů. Tříkrálová sbírka přitom 

brzy bude už ve své polovině. Ob-
sah stacionárních pokladniček zjistí 
Charita ČR až po ukončení sbírky.

Připojují se i firmy – např. mobil-
ní operátor T-Mobile, který přispěl 
milionem korun, a nadto svým zá-
kazníkům rozesílá informační sms 
zprávu, že lze přispět třeba pomocí 
DMS. „Tříkrálovou sbírku finančně 
podporujeme dlouhodobě a rozhod-
li jsme se sdílet možnost zapojit se 
také s našimi zákazníky,“ vysvětluje 
Petr Jonák, ředitel pro korporátní 
záležitosti T-Mobile. 

Charity postupně zveřejňují zámě-
ry, na které letos půjdou vybrané pe-
níze. Oblastní charita Pardubice by 
například ráda pokračovala v rozvo-
ji paliativní ambulance a mobilního 
hospice. V Brně by chtěli investovat 
do Chráněného bydlení sv. Gabriela 
a Chráněného bydlení sv. Michaela.

V  čerstvých záměrech je také 
zakoupení vozidla pro charitní pe-
čovatelskou službu v  Bystřici pod 
Hostýnem, v Dolním Újezdě u Lito-
myšle, ve Frenštátě pod Radhoštěm 
a v Jičíně či pro odlehčovací službu 
domácího hospice Bárka v Jihlavě. 
Dárci dále podpoří provoz chráně-
ných pracovišť Charity Strážnice, 
nákup matrací a polohovacích kře-
sel pro seniory v domech pokojného 
stáří v Chabařovicích a v Sobotce, 

nákup školních či výtvarných potřeb 
a svačin pro děti ze sociálně znevý-
hodněných rodin na Šluknovsku 
a tamtéž nákup potravin pro klienty 
v rámci nácviku vaření.

Dalšími záměry jsou například 
pomoc osobám s  těžkým zdravot-

ním postižením prostřednictvím 
služby osobní asistence (Znojmo), 
nákup zdravotní pomůcky pro han-
dicapované dítě (Lovosice), potravi-
nová pomoc rodinám v nouzi a pro-
voz charitního šatníku (Přelouč), 
podpora domácího hospice Porta 

Vitae zajišťujícího péči o nevyléčitel-
ně nemocné pacienty a jejich pečují-
cí rodiny (Tišnov), pomoc službám 
osobní asistence pro lidi v Dobruš-
ce a okolí či terénní práce se sociál-
ně slabými rodinami s  dětmi na
Semilsku. TOMÁŠ KUTIL

Kde pomohou tříkrálové peníze

Požehnání přímo od koledníků se dočká letos jen minimum příbytků. Olomouckou katedrálu ale koledníci minulý týden 
navštívili.  Snímek Dominik Novák / Člověk a Víra

Nemocniční kaplani 
podporují očkování 
Katolická asociace 
nemocničních kaplanů 
v ČR podpořila vyjádření 
ČBK a vatikánské 
Kongregace pro nauku 
víry v postoji k očkování 
proti nemoci covid-19. 

Katolická asociace nemocničních 
kaplanů doporučuje svým členům, 
aby se nechali očkovat proti koro-
naviru dostupnými povolenými vak-

cínami, a  „chránili tak zdraví své 
i  pacientů, kterým slouží“ – stojí 
v jejím prohlášení. Čeští a moravští 
biskupové už v prosinci zdůraznili, 
že nechat se očkovat je morálně pří-
pustné: „Vakcinaci je třeba zvažovat 
nejen s ohledem na zdraví vlastní, ale 
i druhých lidí a na společné dobro.“

Vakcíny ovšem zatím nejsou do-
stupné ani pro všechny zdravotní-
ky, čeká na ně i Charita ČR. „V na-
šich Domovech pro seniory se má 
očkování uskutečnit do konce úno-
ra,“ říká metodička Diecézní chari-
ty České Budějovice Eva Předotová. 
„Proočkují se klienti v seniorském 

věku i pracovníci, kteří jsou s nimi 
v přímém kontaktu. Zatím je v na-
šem kraji k dispozici málo očkova-
cích látek. Tipuji, že prioritní budou 
velká zařízení tam, kde je vyšší rizi-
ko nákazy,“ dodává Eva Předotová. 

Nedostatek vakcín

Ne všude se ale chtějí zaměstnan-
ci nechat očkovat. „V Domě klidné-
ho stáří Pravětín se chce nechat oč-
kovat sedm zaměstnanců ze 40, ze 
40 pečovatelek pak jen dvě,“ uvádí 
příklad ředitelka Oblastní charity
Vimperk Dana Marková.  (rag, tok)

Přenosy 
bohoslužeb 
na ČT2 
pokračují
Česká televize opět rozšiřuje nabíd-
ku a vysílá živé přenosy bohoslužeb 
různých církví z pražského Komu-
nitního centra Matky Terezy. V ne-
děli 17. ledna od 9.30 celebruje mši 
svatou Mons. Jan Balík, generální 
vikář pražské arcidiecéze. Následu-
jící bohoslužbu 24. ledna má od 9.15 
na starosti Evangelická církev me-
todistická. A 31. ledna – opět v 9.30 
– bude mši svatou slavit pražský po-
mocný biskup Karel Herbst SDB.

Program ovlivní pandemie

„Program bohoslužeb na únor pak 
bude záviset na vývoji pandemie,“ ří-
ká Martin Horálek, dramaturg nábo-
ženské tvorby v ČT. Mimořádné vysí-
lání má za cíl mimo jiné oslovit širší 
publikum diváků včetně těch, kdo do 
kostelů běžně nechodí. I proto mají 
kratší 45minutovou stopáž. (tez)

Zemřel 
režisér Filip
V sobotu 9. ledna zemřel na kompli-
kace spojené s nemocí covid-19 te-
levizní režisér František Filip (90). 
Režíroval stovky pořadů, filmů i se-
riálů včetně F. L. Věka nebo Cirku-
su Humberto. „Udržel si i v kultur-
ní šedi reálsocialismu kultivovanou 
látku své tvorby. Nesnížil se k pod-
bízivému zábavnímu škváru ani 
k idealizování všedních dnů. Oceňu-
ji, že nezapíral svoji křesťanskou ví-
ru a veřejně se k ní nepateticky hlá-
sil,“ reagoval biskup Václav Malý.

Filip před lety pro KT zavzpo-
mínal, jak v roce 1990 připravoval 
na pražské Letenské pláni přenos 
z první návštěvy papeže Jana Pavla 
II. A když při zkoušce sbor naplno 
spustil píseň Bože, cos ráčil, slova: 
„kolik to bouří nad vlastí se sneslo,“ 
ho tenkrát dojala až k  slzám. „Po 
těch 40 letech umlčování a nepříz-
ně to byl takový citový šok, že jsem 
utíkal přes pláň směrem k  Hrad-
čanům, abych se mezi štábem ne-
ztrapnil tím, že nedokážu zastavit 
slzy štěstí,“ popsal pro KT.  (puč)

Více v příštím vydání KT
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SVATOJAKUBSKÝ JUBILEJNÍ ROK 
s mottem „Vyjdi ze své země“ slavnostně 
zahájili ve španělském Santiagu de Com-
postela. Svatou bránu poutnické bazili-
ky otevřel zdejší arcibiskup Julián Barrio 
Barrio s modlitbou, „aby se z tohoto mís-
ta posilovala naděje, která pomáhá pře-
konávat úzkost a skepticismus, bránící 
v projevování dobročinné lásky“. Papež 
František v zaslaném poselství doporučil 
poutníkům po svatojakubské cestě „krá-
čet jako misionářští učedníci“ a před sva-
tou bránou se zastavit jako pod „vlídným 
pohledem Ježíše, který nám nabízí od-
puštění a přijímá nás do svého domu“. 
Jubilejní rok se v  Compostele slaví od
12. století pokaždé, když svátek apoštola 
Jakuba Staršího 25. července připadne 
na neděli – naposledy tomu tak bylo roku 
2010, příští bude v roce 2027.

KOMISI PRO NAVRACENÍ MA-
JETKU křesťanům zřídil irácký parla-
ment. Až do konce letošního ramadánu
12. května lze zasílat dokumenty k do-

mům a pozemkům vyvlastněným a za-
braným v  posledních letech občanské 
války. Případy nezákonného vyvlastnění 
mohou hlásit i rodiny, které zemi opus-
tily. Nezřídka totiž prázdné domy křesťa-
nů obsazují podvodníci a spoléhají, že se 
právoplatní majitelé nevrátí. Vytvoření 
komise inicioval vlivný šíitský duchov-
ní Muktada as-Sadr, důrazný oponent 
sunnitského Islámského státu – džihá-
distické organizace, která rozpoutala 
válku v letech 2014–2017 a desetitisíce 
křesťanů vypudila ze země. 3. ledna vlád-
ní delegace předala kopii dokumentu 
o ustavení komise chaldejskému patri-
archovi babylonskému, kardinálu Louisi 
Raphaëlu Sakovi. Ten iniciativu „zamě-
řenou na ukončení nespravedlností, jež 
utrpěli nelegálně vyvlastnění křesťané“,
uvítal.

ROK KARDINÁLA STEFANA WYS-
ZIŃSKÉHO prožívá Polsko. Na počest 
120 let od narození a 40 let od smrti to-
hoto „primase tisíciletí“ a statečného 
odpůrce komunistického režimu jej vy-
hlásil polský parlament. Senát u  této 

příležitosti kardinála označil za „jedno-
ho z největších Poláků 20. století“. V říj-
nu roku 2019 Vatikán uznal zázrak na
Wyszińského přímluvu, a  otevřel tak 
cestu k jeho blahořečení. Beatifikační 
slavnost byla plánována do Varšavy na 
7. června 2020, zatím však byla vzhledem 
ke koronavirové pandemii odložena.

SOLIDÁRNĚJŠÍ CHOVÁNÍ SI 
V  PANDEMII osvojili Britové – ales-
poň to vyplývá z prosincového průzku-
mu společnosti Savanta ComRes, který 
zadala britská ekumenická agentura pro 
pomoc a rozvoj Christian Aid. Tazate-
lé vybrali 2 090 respondentů z různých 
regionů a sociálního prostředí. Celých 
41 % prohlásilo, že se nyní více zajímají 
o dění ve světě (častěji to platí pro mladé 
lidi do 24 let), zhruba čtvrtina si silně-
ji uvědomuje dopad dění mimo Spojené 
království na vlastní život. Na 27 % do-
tázaných pak potvrdilo, že v uplynulých 
měsících častěji psali lidem, s nimiž se 
příliš nevídají, a čtvrtina na ulici častěji 
zdravila třeba i cizí kolemjdoucí.

(vaticannews, fides, cna, icn)

PO 77 LETECH SE VRÁTÍ DO SVÉ DOMOVSKÉ FARNOSTI sv. Kateřiny 
v hornoslezských Sławięcicích čtyřsetkilogramový zvon, odlitý roku 1555 a zabavený 
během druhé světové války jako materiál na výrobu zbraní. Nyní byl nečekaně 
objeven na nádvoří kostela v německém Münsteru. Před dvěma lety farní komunita ve 
Sławięcicích totiž začala po zvonu pátrat a místní farář P. Marian Bednarek narazil 
na jeho snímek s přiděleným číslem v dobové dokumentaci. Podle těchto údajů pak 
zvon, který unikl zkáze, dohledal. Oficiálním vlastníkem je nyní Spolková republika 
Německo, s polskou farností však čerstvě podepsala smlouvu o trvalé zápůjčce 
(na snímku ji drží zleva Hans Manek, sławięcický farník, a Dr. Thomas Flammer 
z münsterského biskupství). Zvon bude převezen, jakmile to protikoronavirová 
opatření dovolí.  Snímek diecéze Münster

Dokončení ze str. 1

„Po mnoho měsíců jsme byli svědky 
úmyslného narušování norem našeho 
vládního systému,“ tweetoval k násil-
né události kardinál Blase Cupich, ar-
cibiskup chicagský, s upřesněním: „To, 
co se dnes odehrává na Kapitolu, by 
mělo šokovat svědomí každého vlaste-
neckého Američana a každého věřící-
ho katolíka.“ Podle washingtonského 
arcibiskupa, kardinála Wiltona Gre-
goryho, je Kapitol „posvátnou půdou“ 
a  násilným útokem bylo „znesvěceno 
dědictví svobody“, která je zákono-
dárci právě z tohoto místa hájena. „Ti, 
kdo se uchylují ke štvavé rétorice, mu-
sejí přijmout určitou odpovědnost za 
podněcování rostoucího násilí v našem 
národě,“ dodal kardinál podle Vatican 
News a věřícím připomněl, že jsou vo-
láni „k uznání lidské důstojnosti těch, 
s nimiž nesouhlasíme, a k úsilí pracovat 

s  nimi na zajištění společného dobra
pro všechny“.

Mezi útočníky, z  nichž mnozí by-
li ozbrojeni a někteří jsou známí jako 
aktivisté extrémně pravicových usku-
pení a novopohanských kultů, policie 
zatkla již na sedm desítek osob. Spo-
lečnosti Facebook a  Twitter zrušily 
prezidentu Trumpovi účty vzhledem 
k riziku vyvolání dalších násilností. Pre-
zident ale již připustil pokojné předání
moci.

Joe Biden bude do úřadu inaugurován 
20. ledna. Oficiální projev tam na Bide-
novu žádost přednese P. Leo O’Donovan 
SJ, předseda jedné z poboček Jezuitské 
služby uprchlíkům (JRS). Biden se sta-
ne teprve druhým katolickým preziden-
tem USA (po Johnu F. Kennedym). Jeho 
domovská demokratická strana ovlá-
dá dolní komoru parlamentu a ve vol-
bách minulý týden získala mocenskou
převahu také v Senátu.  (sch)

Právě před půlstoletím 
začala v bavorském 
Würzburgu synoda, kde 
kromě duchovních ze 
všech německých diecézí 
zasedly desítky laiků. Přála 
si uvést do praxe učení 
Druhého vatikánského 
koncilu. Dnes ji chce rozvíjet 
tzv. synodální cesta.

„Würzburská synoda byla stoprocentně 
potřebná a žije dodnes. Bylo nezbytně 
nutné ji uspořádat, aby byly výsledky 
Druhého vatikánského koncilu naplně-
ny životem. Posledních padesát let není 
promarněno, ale je naplněno neustálým 
– i když často strnulým – uskutečňová-
ním toho, co koncil a poté synoda ote-
vřely jako příležitost pro nový začátek 
v církvi,“ zhodnotil v bilančním rozhovo-
ru pro agenturu KNA předseda Němec-
ké biskupské konference Georg Bätzing.

O  uspořádání společné synody ně-
meckých diecézí, která by reagova-
la na koncilní dokumenty a prodisku-
tovala možné reformní kroky, rozhodl 

v  roce 1969 německý episkopát. Prv-
ní valné shromáždění z osmi proběhlo 
ve würzburské katedrále sv. Kiliána od
3. do 5. ledna 1971.

Každý ze tří set účastníků – duchov-
ních i laiků, včetně předsedy sněmu kar-
dinála Julia Döpfnera, přímého a vlivné-
ho účastníka koncilu – měl tehdy stejné 
hlasovací právo, což povolil jako jedno-
rázovou výjimku z kanonického práva 
papež Pavel VI. Do svého závěru v listo-
padu 1975 sněm vyhodnotil 4,5 milionu 
dotazníků zaslaných věřícím a i na jejich 
základě projednal témata jako promě-
nu struktury farností a správy diecézí, 
nové podněty pro práci s mládeží nebo 
pro misie či potřebu zvýšené ochrany ne-
narozeného života. Rovnocenný prostor 
pak dostaly otázky kněžského svěcení 
ženatých mužů (tzv. viri probati), kázá-
ní laiků či diakonátu žen anebo společ-
né slavení eucharistie křesťany různých 
denominací.

Výstupy Würzburské synody byly 
shrnuty do 18 rezolucí a šesti pracov-
ních dokumentů. Předsedající kardinál
Döpfner zemřel roku 1976, záhy po je-
jich souhrnném vydání. V  předmluvě 
tehdy předeslal, že doba uskutečnění 
reforem z  Würzburgu nadejde teprve 
v budoucnosti. Proti těm radikálnějším 
se ostatně postavila konzervativnější 
část účastníků synody a též Vatikán řa-
du z nich odmítl.

Německo
iniciátorem změn?

Podle biskupa George Bätzinga však 
„tento pohyb pokračuje dodnes“ a jeho 
projevem je právě tzv. synodální cesta 
– široký všecírkevní sněm, který v ce-
lé německé církvi probíhá od jara 2019 
a  klade si za úkol promyslet důležité 
otázky katolické věrouky i praxe a po-
té navrhnout reformní kroky. „Pohyb 
jde vpřed a impulzy z dob Würzburské 
synody jsou stále silně přítomné. Vel-
ká část zbožných katolíků v  naší ze-
mi volá po změně, a proto je synodál-

ní cesta nezbytná. Nebudeme-li čelit 
těmto naléhavým otázkám, staneme 
se nevěrohodnými,“ zdůraznil biskup
Bätzing.

Také synodální cesta – podnícená 
především rozbouřením vnitrocírkev-
ní debaty po odhalení četných sexuál-
ních skandálů kléru – vyšla z dotazní-
kového šetření mezi věřícími a zvedla 
mnoho otázek, nad nimiž se zamýšleli 
už ve Würzburgu: kromě rozhodování
v církvi jsou třemi hlavními tématy ce-
libát, sexuální morálka obecně a služba 
žen. A stejně jako na Würzburské syno-
dě postupují němečtí biskupové po sy-
nodální cestě společně s laiky. Ústřední 
výbor německých katolíků (ZdK) je ve-
dle Německé biskupské konference do-
konce jejím spolupořadatelem. 

„Co je však pro mě důležité a o čem 
se na synodě příliš neuvažovalo, je in-
formovat Řím už o  průběhu procesu, 
ne až o  výsledcích,“ vyzdvihl biskup 
Bätzing a doplnil: „Církev v Německu 
nebude iniciovat koncil v Římě. Prav-
děpodobně však poskytneme podnět 
k  otázkám, o  nichž může rozhodnout 
právě pouze koncil. Proto bychom měli 
jít po synodální cestě opatrně, pozorně 
a v dialogu s Římem, abychom mohli 
rozvíjet církev zde v naší zemi.“ Dále 
vyjádřil naději, že na některém z nad-
cházejících plenárních zasedání syno-
dální cesty uvítá zástupce Vatikánu. To 

nejbližší, chystané na letošní únor, za-
tím ovšem bylo vzhledem k pandemii 
odloženo.

Varování Vatikánu

Němečtí křesťané mají k opatrnosti dů-
vod – některé předběžné dokumenty 
k  synodální cestě znepokojily Vatikán 
natolik, že několikrát vyjádřil varová-
ní. Papež František dokonce v  červnu 
2019 zaslal „Putujícímu lidu v Němec-
ku“ bezprecedentní dopis a snahu o ši-
rokou diskusi sice podpořil, upozornil 
však na riziko schizmatu. Podobně se 
vyslovil prefekt Kongregace pro bisku-
py kardinál Marc Ouellet. A zatímco pro 
zastánce synodální cesty jde o  pohyb, 
který může být inspirací pro univerzál-
ní církev včetně celosvětové biskupské 
synody plánované do Vatikánu na říjen 
2022, řada jiných se k reformnímu pro-
cesu staví rezervovaně. Mezi nimi kar-
dinál Gerhard Ludwig Müller, někdejší 
prefekt Kongregace pro nauku víry, kte-
rý nedávno v rozhovoru pro německý ka-
tolický portál Kath.net prohlásil, že spíše 
než organizační změny je na místě větší 
důraz na hlásání evangelia, neboť „ob-
dobí duchovního a morálního úpadku 
byla v církvi vždy překonána promýšle-
ním evangelia a obnovou lásky k Bohu, 
bližnímu a k sobě samému“.

ALENA SCHEINOSTOVÁ

PŘÍCHOD TŘÍ KRÁLŮ DO BETLÉMA si o slavnosti Zjevení Páně připomněli obyvatelé v ulicích Varšavy, stejně jako ve dvou 
tisících dalších polských měst. 6. leden je v Polsku státním svátkem. Tradiční kostýmované průvody sice musely být letos vzhledem 
k pandemii méně početné než obvykle, ale jak popsal varšavský arcibiskup, kardinál Kazimierz Nycz, „skromnost letošních procesí 
připomíná skromnost betlémské stáje“.  Snímek ČTK

Ve stopách Würzburské synody

Američtí biskupové 
odsoudili útok...

Zasedání Würzburské synody v dómu
sv. Kiliána.  Snímek katholisch.de
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Máme za sebou rok, kdy si křesťané v České 
republice mohli navzdory pandemii připome-
nout výročí 400 let od bitvy na Bílé hoře. Řadu 
akcí i nové ekumenické tradice na tomto místě 
představuje sestra Francesca Šimuniová OSB 
z tamního kláštera. Svou práci už řadu měsí-
ců odvádí společná Komise pro české církev-
ní dějiny 17. století Ekumenické rady církví 

a České biskupské konference. Odborníci se 
zabývají obdobím bolestného rozdělení a jeho 
následky do dnešních dnů (ale i jejich nápra-
vou). S výsledky jejich práce a hledání smíření 
mezi křesťany se mohli čtenáři KT seznámit 
v již třech vydáních ekumenické přílohy. 

Jen několik týdnů před letošním 500. výro-
čím exkomunikace Martina Luthera (3. ledna 

1521) vydala Kongregace pro jednotu křesťa-
nů pro biskupy na celém světě „průvodce“ (va-
demekum), který obsahuje řadu konkrétních 
podnětů, rad a návodů k praktickému ekume-
nismu v jednotlivých diecézích a farnostech. 
Biskup pro ekumenismus Tomáš Holub tento 
text, který se zatím překládá do češtiny, vítá 
a doporučuje všem věřícím. „Oslovily mě na-
příklad dvě konkrétní výzvy: podporovat teo-
logickou iniciativu a debatu zdola a nesetkávat 
se pouze při modlitbě. A zadruhé, že je třeba 
znovu prostudovat dokumenty katolické cír-
kve. Je totiž důležité vědět, kam až katolická 
církev ve snaze o jednotu s různými společen-
stvími došla. Ta vědomost nám schází,“ připo-
mněl biskup Holub, s nímž přinášíme rozho-

vor níže. O praktickou zkušenost ekumenismu 
v rodině a místním společenství se dělí evange-
lický duchovní Daniel Heller. 

Mottem letošního Týdne modliteb za jed-
notu křesťanů se stal Kristův příslib z Jano-
va evangelia: „Zůstaňte v mé lásce, a pone-
sete hojné ovoce.“ V bohoslužebných textech 
(k dispozici na www.cirkev.cz) jej na žádost 
Světové rady církví rozvinula ženská řeholní 
komunita ze švýcarského Grandchamp, kte-
rou duchovně doprovázel P. Paul Couturier 
(1881–1953), jenž se o zřízení Týdne modli-
teb za jednotu křesťanů zasloužil. Ekumenické 
společenství představujeme spolu se sestrou 
Danou, jedinou Češkou, která v tomto kon-
templativním klášteře žije.  JIŘÍ MACHÁNĚ

Abychom nesli hojné ovoce 

Modlitba za sebe navzájem, 
teologický dialog zdola, osobní 
vztahy, vzdání se „ekumenismu 
návratu“, neznalosti a emocí 
– takové priority ekumenismu 
v našich poměrech vidí biskup 
TOMÁŠ HOLUB. V rámci České 
biskupské konference má na 
starosti právě ekumenu. 

Jaké překážky v jednotě křesťanů jsou zásadní? 
Těmi největšími jsou neznalost a sebestřed-
nost, které si v sobě nesou křesťané všech vy-
znání. Mám na mysli emoční prožitky jakési 
jedinečnosti. Bernou mincí se nám pak stává 
takto prožívaná emoce, nikoli skutečná teolo-
gie – čili emoce vítězí nad teologií a naukou 
církve. Jsem proto přesvědčen, že teologické 
rozpory nejsou primárně největší těžkostí na-
šeho rozdělení. Kdybych však měl jmenovat je-
den zásadní problém naší nejednoty, pak je to 
rozdílné chápání kněžské služby a tím pádem 
také eucharistie. 

Papež František k jednotě s naléhavostí 
opakovaně vyzývá. Jak se daří tomu dostát 
v naší české a moravské církvi? 
Papež v posledním ekumenickém vademeku 
pro biskupy zdůrazňuje, že ekumenismus je 
naprostá priorita života církve. Jsme napří-
klad vyzýváni, abychom se ve svých přímlu-
vách pravidelně modlili za představitele jiných 
církví a vyprošovali pro ně Boží požehnání. 

Ekumenismus je v  první řadě záležitostí 
vztahů. Znamená to, že velmi záleží na tom, 
jaké osobní vztahy mezi jednotlivými před-
staviteli církví existují, nebo naopak chybějí. 
Naše církev hodně těžila z první porevoluč-
ní generace, která toho spoustu zažila ještě 
v disentu, a nabytá svoboda pak otevřela celou 
řadu možností a projektů, kterými se dodnes 
chlubíme: společné kaplanství v armádě, v ne-
mocnicích či ve vězeňství, ale také spolup ráci 
v oblasti biblického díla. 

V současnosti stojíme před výzvou tyto pro-
jekty oživovat přátelstvím, pravidelnou inten-
zivnější modlitbou, ale také vědomostmi. Je 
skutečně velmi důležité reflektovat, kam už 
teologický dialog v ekumenismu dospěl. Na-
příklad je už zcela překonaná idea „ekume-
nismu návratu“ – tedy že ti, kdo jsou jiní, se 
navrátí do katolické církve. Žijeme ekume-
nismem společné cesty vpřed, hledíme do bu-
doucnosti, společně hledáme. Katolická církev 
věří, že jednotlivá církevní společenství jsou 
vedena Božím duchem, jak zdůraznil Druhý 
vatikánský koncil. Musíme tedy hledat jedno-
tu, do níž bude každý přinášet to své. 

Jak ale ekumenismus dostat na úroveň všedního 
života ve farnostech, pokud tam chybí? 
Návod nám papež František dává opakovaně: 
naslouchat „těm druhým“, kteří „dělají věci 
jinak“, nikoli s podezíravostí a nedůvěrou, ale 

s přesvědčením, že nás mohou obohatit. Zá-
kladem živého ekumenismu je snaha poznávat 
sestry a bratry v Kristu s tím, že nám mohou 
ve víře otevřít oči netušeným způsobem. Na-
slouchejme našim přátelům, kteří jsou jiného 
vyznání, rozeznávejme, co je pro nás přínos-
né, a nehledejme naopak rozpory a nestavěj-
me obranné zdi z vysvětlování, proč jsme my 
ti lepší a co nám kdo kdy v minulosti provedl. 

Vůbec prvním krokem je modlit se za jed-
notu právě ve smyslu vzájemného obohacení. 
Jestliže u nás tato vnitřní motivace chybí, hle-
dejme prvně tuto vnitřní dispozici v modlit-
bě a studiu teologických dokumentů katolic-
ké církve o ekumenismu. Pak můžeme třeba 
i s pomocí duchovního kontaktovat konkrétní 
věřící a představené jiných církevních spole-
čenství a hovořit společně o Bohu, naslouchat 
si, modlit se. Formy, tedy co společně dělat dál, 
se už potom hledají poměrně snadno, protože 

v  tom pomáhá Boží duch, který je Duchem 
jednoty. 

Co je přítěží v praxi ekumenismu, co překáží 
na úrovni farnosti a jednotlivců? Předsudky? 
Nedůvěra? Mentalita rozdělení či nepřátelství? 
Ano, je to přesně v rovině těchto emocí. Má-
me velmi rádi „to své“ a emočně jsme silně 
zakotveni v našem prožívání víry – a všechno 
„jiné“ je často pro nás podvědomě ohrožující. 
Nejde to změnit jinak, než vynaložit námahu, 
jak o tom mluví papež František v exhortaci 
Evangelii gaudium (Radost evangelia): eku-
menismus je otázka řemeslného úsilí, které 
musíme vyvinout. Nespadne nám do klína ja-
ko mystický zážitek, ale musíme o jednotu usi-
lovat s vědomím, že Kristus jasně řekl, že chce, 
abychom „jedno byli“. Je to podobné jako v ro-
dině. Máme příbuzné, s nimiž si chceme být 
nablízku, ale někdy to vůbec není jednoduché 
– i když víme, že je to správné, a třeba po tom 
i vnitřně toužíme. 

Jak se daří ekumenismu ve vaší diecézi? 
V  plzeňské diecézi díky mému předchůdci 
Františku Radkovskému ekumenismus kve-
tl. Je významně vázán na konkrétní osobnosti 
duchovních a aktivních laiků a roste. Velmi si 
cením například v našich poměrech neobvyk-
lého sdílení chrámu k bohoslužbám. V kostele 
salesiánské farnosti v plzeňských Lobzích se 
setkává i Křesťanské společenství, v jehož čele 
stojí pastor Karel Řežábek. 

A sejdeme se někdy kolem jednoho oltáře? 
Jsem v tom velký optimista a věřím, že ne na-
ivní. Jistě se to nebude týkat všech ve stejný 
čas, ale sblížení, které povede k možnosti po-
zvat naše bratry a sestry ke společnému sto-
lu Páně, existuje, a dá-li Bůh, se ho dožijeme. 
Řada křesťanů po tom opravdu touží a „druhá 
strana“ jim to odpírá. Jsem vlastně rád, že ka-
tolíci mají obojí zkušenost: nevidíme teologic-
ký důvod, proč neslavit eucharistii společně 
s pravoslavnými, ale ti nám to nedovolí. Na 
druhé straně mnohé evangelické církve nevidí 
důvod, proč ji neslavit společně s námi, ale my 
jim to zatím nejsme schopni povolit. 

(mach)

V raném mládí jsem v evangelické církvi sly-
šel mnohá svědectví o vzájemnosti, solidaritě 
a překonávání hranic z doby komunismu. Eku-
mena se konala „zdola“, protože shora to nešlo, 
komunisté spolupráci církví samozřejmě ne-
přáli. Rodiče mi vyprávěli o lesních brigádách 
a  jiných mládežnických setkáních, dědeček, 
učitel teologie, o  ekumenických seminářích 
v Jirchářích a o společné práci na ekumenic-
kém překladu Bible, jiní lidé zase o spolupráci 
v disentu. Vím o mnoha letitých a nerozlučných 
přátelstvích mezi katolíky a evangelíky – a sám 
jsem vděčný za ta, která mám. 

Během studií v Německu jsem zažil, jak mů-
že spolupracovat sousední katolická a evange-
lická farnost – konat společně všechno, co lze: 
biblické hodiny, pěvecký sbor, setkání mládeže 
i seniorů. V rámci Ekumenické rady církví jsme 
s několika mladými lidmi zorganizovali ekume-
nický putovní tábor, kdy se každý den konala 
bohoslužba (střídavě katolická a evangelická). 
Účastnili jsme se jí vzájemně i bez možnosti 
přijímat a zážitek bolesti se u těch, kdo to tak 
cítili, stal motorem k další ekumenické snaze. 

Ve společenství Víra a světlo, kde se setká-
vají lidé s mentálním postižením, jejich rodiče 

a přátelé, jsem pak zažil, že společná témata, 
palčivé otázky i hojivá Boží přítomnost jsou 
daleko silnější než rozdíly mezi křesťany.

Tam jsme se také poznali s  manželkou 
Alenou. O správnosti našeho rozhodnutí žít 
v  ekumenickém (evangelicko-katolickém) 
manželství jsme nepochybovali. Vážíme si 
tradice toho druhého a nechceme, aby se jí 
vzdával, a tak jsme si hned na začátku řekli, že 
chceme s druhým prožívat i jeho způsob praxe 
víry. Mnozí to nechápali. Od jiných jsme však 
poznali, co znamená opravdové přijetí – ne 
s povzdechem rezignace: „tak co už se s vámi 
dá dělat…“, ale třeba s přáním, abychom si 
„chránili svou rozmanitost jako dar od Hos-
podina“. 

U nás ve Valašském Meziříčí se Týden mod-
liteb za jednotu křesťanů obvykle protáhne na 
celý měsíc při čtyřech společných bohosluž-

bách na čtyřech místech, jichž se účastní vě-
řící šesti církví. Po celý rok se každý měsíc 
setkáváme při společných modlitbách a čtení 
z Písma. Jeden bratr z katolické farnosti při-
šel s tím, že když se nemůžeme spojit při eu-
charistii, mohli bychom se pokusit o společné 
chvály. Večery chval následovaly ekumenické 
výlety, a to  i čtyřikrát do roka. Nejvíce ale naše 
vztahy posunula ekumenická konference Ot-
covo srdce, kdy jsme si vzájemně vyznávali své 
viny na rozdělení církve, prosili se za odpuš-
tění a vzájemně si žehnali. Nebýt pandemie, 
jeli bychom 7. listopadu minulého roku na Bí-
lou horu na smírčí bohoslužbu ke 400. výročí 
bitvy. Mám velkou radost z papeže Františ-
ka i z toho, že je uznáván snad skoro ve všech 
církvích jako autorita.

DANIEL HELLER, 
evangelický farář ve Valašském Meziříčí 

Osobní zkušenost s ekumenou

Emoce rozdělují víc než věrouka 

Synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý (vpravo) s biskupem Tomášem
Holubem při loňské novoroční ekumenické bohoslužbě. Snímek Martin Myslivec / Člověk a Víra

Svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů (18. ledna) odstartuje
týden ekumenických modliteb. Na tematické dvoustraně se proto
zaměřujeme na to, co dnes křesťany nejvíc rozděluje i spojuje. A před-
stavíme život komunity řeholnic různých vyznání ve švýcarském
Grandchamp. 

Modlitby za jednotu církve neznamenají, že se nám jí podaří 
dosáhnout hned. Máme se však stále znovu a znovu vydávat 
na cestu k tomuto cíli – v rodině, farnosti, obci… 
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Pozornost křesťanů prakticky 
všech vyznání v uplynulém roce 
v České republice přitáhly jedno 
místo a historická událost. Před 
čtyřmi stoletími na pražské 
Bílé hoře vyvrcholily krvavou 
bitvou jejich letité rozepře. 

Dnes tu vedle kostela Panny Marie Vítězné žije 
v klášteře komunita benediktinských řeholnic. Na 
Bílou horu přišly o slavnosti Panny Marie počaté 
bez poskvrny prvotního hříchu v roce 2007 z opat-
ství Venio v Mnichově. Od počátku zde usilují o ná-
pravu vztahů mezi křesťany odlišných denominací. 
Jednou z nich je Francesca Šimuniová, která byla 
před několika dny zvolena abatyší mateřského kláš-
tera v Německu. 

Ekumena jí byla vložena už do kolébky nejen 
křtem v Českobratrské církvi evangelické, ale také 
rodiči a prarodiči různých konfesí. „Zbavit se před-
sudků vůči katolické církvi a tradici mi pomohla až 
otevřená a přátelská studentská farnost u Nejsvě-
tějšího Salvátora v Praze. Když se ukázalo, že má 
cesta povede do kláštera benediktinek na Bílé hoře, 
přišlo mi to tak neuvěřitelné a zároveň správné, že 
jsem doufala, že Bůh chce toto místo otevřít skuteč-
nému, hlubokému ekumenickému přátelství,“ líčí 
svou cestu do kláštera, který vznikl na místě krvavé 
bitvy, původně evangelička a nyní řeholnice France-
sca. Jak říká, její křesťanský a řeholní program nej-
lépe vyjadřuje píseň Petra Ebena Jeden Pán, jedna 
víra, jeden křest pojí nás. „Česky se ji naučily do-
konce i naše německé řádové sestry k mým věčným 
slibům,“ doplňuje. 

Jednota v různosti

Hledání cesty k jednotě na Bílé hoře nabralo na síle 
v únoru 2011 při neformálním obědě benediktinek 
s představiteli Českobratrské církve evangelické. 

„Ukázalo se, že i přes oficiální velmi dobré ekume-
nické vztahy a spolupráci zůstává vstup do marián-
ského poutního areálu na Bílé hoře velmi citlivou 
a emocemi zatíženou situací. Pro nás řeholnice to 
byl důležitý zážitek. Snažíme se totiž našim návštěv-
níkům zprostředkovat události a historii místa, kde 
žijeme, aniž víme, z jaké tradice pocházejí. Byl to 
impulz k hledání citlivého přístupu a zároveň naší 
vlastní pozice, co a jak chceme na pozadí historie 
zprostředkovat současným poutníkům. Odpovědí 

se stala právě jednota: jednota v různosti, v respektu 
k odlišnosti, v úctě ke každému člověku,“ přibližuje 
sestra Šimuniová. 

Začalo to před šesti lety

V roce 2014 uspořádaly sestry díky umělecké inter-
venci Patrika Hábla, Norberta Schmidta a Michala 
Rataje u hrobu padlých z bitvy na Bílé hoře první 
ekumenickou bohoslužbu. Byla to šance, jak zalo-

žit novou tradici, která křesťanům všech vyznání 
pomůže duchovně i obsahově doputovat do výroč-
ního roku 2020. „To se skutečně podařilo. Díky eku-
menickým bohoslužbám a později nešporám jsme 
navázaly kontakt se střešovickým sborem Česko-
bratrské církve evangelické a jeho farářem Pavlem 
Pokorným, který se stal členem pracovní skupiny 
Christus vivit, jež připravovala ekumenickou pouť 
mládeže na předvečer výročí. I přesto, že se pouť 
kvůli covidu nemohla konat, byla přátelská spolu-
práce s ním, s husitskou farářkou Martinou Kopec-
kou a s katolíky Davidem Mackem a karmelitánem 
P. Pavlem Polou silným ekumenickým zážitkem,“ 
ohlíží se sestra Francesca. 

Na Bílé hoře se pak na podzim mělo sejít sto pas-
torů a sto katolických kněží. Nakonec se kvůli pan-
demii místo 200 duchovních setkali zástupně pou-
ze čtyři z nich a v klášteře vzniklo provizorní studio 
televize Noe, která vše přenášela. Od loňských Ve-
likonoc se také neděli co neděli za každého počasí 
u mohyly na Bílé hoře modlila ekumenická skupi-
na charismaticky zaměřených křesťanů za smíření, 
jednotu a uzdravení historických ran. „Po modlitbě 
v den výročí jsme je pozvali k nám na zahřátí. A od 
té doby pokračují jak v modlitbách, tak v setkávání 
u nás,“ těší se z nové tradice Francesca Šimuniová. 

Smiřování u Kříže smíření

Hlavním bodem programu v den výročí bitvy na Bí-
lé hoře byly ekumenické nešpory u tamní mohyly 
a odhalení Kříže smíření, které připravily společně 
Ekumenická rada církví, Česká biskupská konfe-
rence a Federace židovských obcí. 8. listopadu tak 
na Bílou horu dorazili představitelé i věřící jednot-
livých vyznání, i když počet účastníků byl kvůli pro-
tipandemickým opatřením omezen. „Sešly jsme se 
s lidmi i k polední modlitbě u ekumenického hrobu 
v našem klášteře. Splnilo se přání, které jsme měly 
pro tento den i do budoucna: aby byl areál otevřen 
v úctě a respektu všem, kdo sem přijdou. Pro mě 
osobně to byl jeden z nejsilnějších zážitků z celého 
výročí,“ uzavírá sestra Francesca Šimuniová. 

JIŘÍ MACHÁNĚ 

Letošní texty k Týdnu modliteb za jednotu křes-
ťanů připravilo společenství řeholnic ze švýcar-
ského Grandchamp, které se podobá komunitě
v Taizé. 

Komunitu založilo několik žen z reformovaných 
církví ve francouzsky mluvící části Švýcarska ve tři-
cátých letech 20. století. Základem jejich života se 
staly modlitba, pohostinnost a duchovní obnovy. 
Protože v církvích vzniklých z reformace neexistova-
la žádná klášterní společenství, zaměřily se první se-
stry na monastický život jiných vyznání. Chyběly jim 
totiž zkušenosti, ale také modlitební a bohoslužebné 
předpisy i text řehole. 

Ekumenické povolání pro sestry v Grandchamp 
tedy hned od počátku nebylo volbou, nýbrž nut-
ností a darem. Vznikající komunitu ovlivnila důleži-
tá setkání. Mezi nimi to s P. Paulem Couturierem. 
Francouzský katolický kněz patřil mezi průkopníky 
ekumenismu i Týdne modliteb za jednotu křesťanů, 
jak jej známe dnes. Mezi ním a sestrami se vyvinuly 
pevné vztahy a on je na jejich duchovní cestě vytrva-
le doprovázel. Dalším významným okamžikem bylo 
setkání s bratrem Rogerem z Taizé. Vzájemné pouto 
se v průběhu let rozvíjelo a společenství z Grand-
champ později přijalo za svá pravidla Taizé i tamní 
modlitební řád. 

Zakrátko sestry z Grandchamp ve spojení s brat-
ry z Taizé a Malými sestrami Ježíšovými přijaly další 
povolání: žít prostou přítomnost modlitby a přátelství 
v malých komunitách uprostřed znevýhodněných 
oblastí – zejména v Alžírsku, Izraeli, Libanonu a v děl-
nických čtvrtích různých evropských zemí. K prvním 
sestrám ze Švýcarska a Francie se ihned po druhé 
světové válce přidaly sestry německé a nizozemské 
a později je následovaly sestry z Indonésie, Rakouska, 
Konga, ale i z České republiky, Švédska a Lotyšska.

Dnes komunita čítá na padesát řeholnic různého 
věku hlásících se k různým denominacím. S ohle-
dem na rozmanitost vyznání, jazyků, kultur i gene-
rací stojí společenství trvale před úkolem žít jednotu 
v různosti. Základ každého dne v komunitě z Grand-
champ tvoří liturgická modlitba, k níž se sestry shro-
mažďují čtyřikrát denně. Věnují se ekologické péči 
o zahradu, užívají produkty šetrné k životnímu pro-
středí a pečlivě zvažují své způsoby stravování, ces-
tování a starosti o hmotné statky, i co znamená žít 
v solidaritě. Rozvíjejí vazby a výměnu zkušeností 
s dalšími společenstvími, skupinami, hnutími a an-
gažovanými lidmi, zejména se sítěmi řeholních a mo-
nastických komunit, ale také s aktéry ekumenického 
a mezináboženského dialogu i s hnutími za usmíře-
ní, spravedlnost, mír či integritu stvoření. (mach)

V ekumenickém 
řeholním 
společenství 
na břehu 
Neuchâ telského 
jezera ve 
Švýcarsku 

dnes žije také jedna Češka – 
sestra DANA KRUPOVÁ. 

Proč Světová rada církví pozvala k přípravě textů 
pro letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů právě 
vaši komunitu?
Jejím přáním bylo položit důraz na modlitbu, jak 
ji žijeme v naší kontemplativní komunitě. Zákla-
dem víry je osobní vztah s Bohem a každý věřící 
prochází různými etapami. Život modlitby začíná 
Božím zavoláním a postupně se prohlubuje a zraje. 
Boží přítomnost ve mně proměňuje můj pohled na 
svět, na ty, kteří mě obklopují. Ovocem, které ten-
to vztah přináší, je pak snaha o smíření, mé úsilí 
o život v pokoji s každou lidskou bytostí na této pla-
netě. Hluboký respekt a postoj pokory se rozšiřuje 
a objímá stvoření – dílo lásky našeho společného 
Stvořitele.

Dalším z  důvodů byla historie naší komuni-
ty. První sestry z Grandchamp velice dobře znaly
P. Paula Couturiera, jednoho ze zakladatelů tradi-
ce Týdne modliteb za jednotu křesťanů, a udržo-
valy s  ním čilou korespondenci. Jeho myšlenky 
o jednotě křesťanů rezonovaly s  jejich povoláním
smíření.

Jak jste se ujaly motta tohoto Týdne modliteb za 
jednotu křesťanů: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete 
hojné ovoce“? 
Bůh si vybral za svůj příbytek srdce každého z nás, 
přebývá v každém svém stvoření. Platí to, i když na 
to občas zapomeneme, i když v to někteří lidé nevě-
ří nebo si to nepřipouští. Abychom setrvávali v Boží 
lásce v našem všedním každodenním životě a ne-

chali projevovat jeho přítomnost v našich srdcích, 
je třeba pěstovat a kultivovat náš život modlitby. 
Je to prostor daleko přesahující konkrétní momen-
ty našich přímluv či nedělních bohoslužeb, jakkoli 
jsou pro nás nezbytné a nenahraditelné. Znamená 
znovu a znovu se během dne zastavovat nad Božím 
slovem, „přežvykovat“ je a sdílet celým svým po-
stojem k životu. Můžeme se naučit každé poledne 
recitovat Ježíšova blahoslavenství (Mt 5,3-12) nebo 
před spaním rekapitulovat prožitý den a vybrat tři 
konkrétní věci či události, za něž jsme Bohu vděční. 
To vše nám pomůže vědomě žít pod Božím lásky-
plným pohledem. 

V každém okamžiku, v každé situaci se můžeme 
cítit milovaní. Tato jistota pak přinese ovoce v po-
době naší vlastní lásky k nám samým, k manžel-
ce/manželovi, k dětem a otevře možnost přijetí mé 
sestry, mého bratra, neznámého cizince, člověka 
v nesnázích, bezdomovce. Naučí nás žít pod jednou 
střechou, žít v pokoji na této planetě, kterou nám 
náš Stvořitel svěřil.

Co dnes rozděluje křesťany především a jak to 
můžeme scelit?
Za nejhlubší rozkol mezi křesťany považuji nemož-
nost sejít se společně u stolu Páně k přijímání Těla 
a krve Kristovy. Daru, který Ježíš věnoval nám všem. 
Nerespektování jeho posledního přání jednoty mezi 
učedníky všech časů znamená, že jej zarmucujeme 
znovu a znovu. Postoupit na této cestě smíření mů-
žeme jen vzájemným nasloucháním, snahou pocho-
pit pilíře víry ostatních křesťanů, stát se citlivější-
mi k projevům, které je mohou zraňovat, naučit se 
oceňovat krásu jejich tradic, mnohdy tak odlišných 
od našich vlastních. Jen Ježíš může otevřít dveře 
našich srdcí a nechat Ducha Svatého přivát trochu 
svěžesti.

Neměli bychom v tomto rozkolu uvíznout a zane-
chat aktivit, které je možné vykonávat společně již 
dnes. Přiblížením se k Bohu se přibližujeme jedni 
k druhým. Není třeba velké kreativity k vytvoření 
ekumenických skupin ke čtení Písma, mezidenomi-
načních skupin chval a modliteb, společně bojovat 
za spravedlnost ve světě. V naší komunitě se říká, 
že „ekumena se nejlépe dělá při mytí nádobí“. I tam 
poznáváme, že jsme všichni Božími dětmi, všichni 
stejně milovanými. (mach, sch)

Modlitby za jednotu podle komunity v Grandchamp

Ekumenické inspirace z Bílé hory

Komunita řeholnic z Grandchamp. Snímek grandchamp.org

Listopadová ekumenická modlitba představitelů křesťanských církví a Židovské obce u mohyly na Bílé hoře.
 Snímek Jiří Šťástka / Člověk a Víra
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V létě 2017 se 45letému Vasylovi 
po nemalých peripetiích 
konečně podařilo dostat se 
z ukrajinského Sevastopolu 
na české hranice. Své 
bydliště opustil s vyhlídkou 
na bezpečnější budoucnost 
pro ženu a dvě děti. Pomohla 
mu infolinka Charity ČR.

Přístavní město Sevastopol na jihozápadním 
pobřeží Krymského poloostrova je počtem 
obyvatel srovnatelné s Brnem. Kdysi to byla 
jedna z nejvýznamnějších řeckých polis v celé 
černomořské oblasti. A v nedávné minulosti 
významné kulturní a turistické centrum. Jeho 
název vychází z řeckého sevastos, tedy vzneše-
ný, důstojný, nebo dokonce císařský. Dnes je 
ovšem paradoxně městem, které už dlouho ne-
může svým obyvatelům nabídnout důstojný či 
snad vznešený život. Ve městě nebylo poslední 
dva roky před Vasylovým příchodem do Česka 
k žití. Již delší dobu před invazí ruských oku-
pačních vojsk na Krymský poloostrov zmítaly 
Sevastopolem nepokoje mezi místními obyva-

teli a ruskými separatisty, kteří si přáli – a na-
dále přejí – aby se ukrajinský poloostrov Krym 
stal součástí Ruské federace. Příchodem vojsk 
se už tak napjatá situace výrazně zostřila.

Vasyl se proto po dlouhých rozhovorech 
s ženou Alinou rozhodl nechat město za se-
bou, aby se vydal 2 000 kilometrů do zcela ne-
známé země s absolutně nejistou vyhlídkou. 
Doufal, že najde rodině nový domov v zemi, 
kterou nezmítá ozbrojený konflikt a kde by 
jeho děti mohly vyrůstat v bezpečí. Vasyl vě-
děl, že Češi hovoří sice složitým, ale alespoň 
slovanským jazykem, že v zemi žije i počet-
ná menšina jeho krajanů a že je tam velká po-
ptávka po šikovných řemeslnících. Už několik 
let sice pracoval jako stavbyvedoucí develo-
perských projektů, zejména při výstavbě výš-
kových administrativních budov, obchodních 
středisek nebo pobřežních hotelů, jenže kvůli 
neznalosti prostředí, jazyka i zákonů byl při-
praven sestoupit v pracovním žebříčku takřka 
kamkoli.

Výzvy nového prostředí

Odloučení od rodiny, nejistá budoucnost, ne-
znalost jazyka i kulturních zvyklostí – to jsou 
jen některé výzvy, s nimiž se Vasyl musel utkat. 
Zapouštění nových kořenů je stresující i pro 
mladé odvážné dobrodruhy, kteří si takovou 
budoucnost zvolili nikoli pod tlakem a pocitem 

ohrožení. Ve středním věku, s odpovědností 
za celou rodinu a bez pohodlného finančního 
polštáře do nelehkých a nejistých začátků je 
situace o to náročnější. Vasyl se však s výzvou 
popasoval statečně, a to i díky službám, které 
lidem v takto náročných situacích zdarma po-
skytujeme, abychom jim usnadnili orientaci 
a  integraci. Provozujeme infolinku, o níž se 
Vasyl dozvěděl od svých krajanů žijících v Čes-
ku a na niž se poprvé obrátil, když si nevěděl 
rady se systémem zdravotního pojištění. 

I v rámci relativně malého kontinentu, ja-
kým je Evropa, má každá země svá právní spe-
cifika a legislativa se může v mnoha ohledech 
výrazně lišit. Lidé jako Vasyl jsou velmi zrani-

telní, a snadno se tak mohou dostat do nesná-
zí, či dokonce do střetu se zákonem.

V roce 2020 poskytla naše infolinka službu 
celkem 1 947 klientům, z  toho 1 011 Ukra-
jincům, 617 Vietnamcům a 319 Mongolům. 
V souvislosti s pandemií covid-19 došlo loni 
k mimořádnému nárůstu počtu zakázek (za 
rok 2019 to bylo 1 313 kontaktů), a to zejmé-
na na ukrajinské lince. Charitní služby v ob-
lasti migrace ulehčují práci také českým insti-
tucím a přispívají k bezproblémovému soužití 
většinové společnosti a nově příchozích. Jsme 
rádi, že můžeme infolinku provozovat několi-
krát v týdnu, nabídnout bezplatné informace ve 
všech důležitých oblastech života cizince v jeho 
mateřském jazyce a současně poskytovat pře-
klady a tlumočení. Naši operátoři dlouhodobě 
žijí v Česku, tudíž mají široký přehled o živo-
tě v zemi. Současně mohou poradit klientům 
v samotných začátcích – třeba v oblasti výběru 
vhodného kurzu českého jazyka pro cizince. 
Jsou připraveni tlumočit při návštěvě lékaře ne-
bo se účastnit prostřednictvím konferenčního 
hovoru schůzky rodičů s personálem české ško-
ly, kterou navštěvují jejich děti. A klienti se na 
nás mohou obrátit s prosbou o radu a podporu 
také při řešení nedůstojné situace v zaměstná-
ní, která hrubě neodpovídá platovému ohodno-
cení, při vydírání nebo stanou-li se obětí obcho-
du s lidmi.  ELIŠKA HAUMEROVÁ,

koordinátorka infolinky v Charitě ČR

Jak charitní infolinky pomáhají?

 Ilustrační snímek Khrystyna Novodvorská

Nemůžeme všechnu vinu svádět jen na pre-
miéra. Lidé umírají i v zemích, které zacho-
vávají velmi přísná pravidla. Koronavirus 
všechny znovu překvapuje svou nevypočita-
telností. Naštěstí se už našlo jedno z možných 
řešení – očkování. Radujeme se a využijeme
toho.

Koronavirus nám připomněl křehkost na-
šeho pobývání na Zemi. Jsme součástí živo-
ta na ní, podobně jako voda, zvířata a rostli-
ny. Nejsme pány na Zemi, nemůžeme určovat 
ani délku našeho života, nejsme z nerezavějící 
oceli. Lékařská věda činí neustále nové a nové 
zázraky, ale donekonečna to jít nemůže. Stej-

ně jako donekonečna nemůže stoupat životní 
úroveň, kterou slibují nesolidní politici. Co te-
dy mohu od života očekávat?

Když Martin Heidegger, významný němec-
ký filozof 20. století, tuhle naši nejistotu po-
zoroval, napsal, že člověk se rodí, aby umřel. 
Jak nedávno připomněl papež František, Hei-
deggerova slavná žačka Hannah Arendtová 
bystře pozměnila tento výrok. Řekla, že člověk 
se rodí, aby začal. Začali jsme věčný život. Ži-
jeme ho dnes. Jaké to bude zítra, nevíme. Mož-
ná tady budu ještě deset let, ale až budete číst 
tyhle řádky, možná už nebudu mezi živými. 

Teď jsem živ a nestrachuji se. Nemohu totiž ke 
svému životu přidat ani píď, budu-li se znepo-
kojovat – jak řekl Pán Ježíš. 

Nenadbíhám covidu tím, že bych nezacho-
vával vydávané předpisy. Ale nevím, kam bych 
se před ním schoval. V naději, že se mi vyhne, 
jsem na něj připraven. Myslím, že se mi v ži-
votě leccos dobrého povedlo. Zcela jistě jsem 
udělal mnoho věcí špatně. Co bylo možné, 
jsem zkusil napravit a získat odpuštění od po-
stižených. Zbývá mi radost ze života, větší dar 
od Hospodina jsem nedostal.

 P. PAVEL KUNEŠ

Teď jsem živ a nestrachuji se
Začátkem ledna, kdy píšu tyto řádky, jsme na tom podle oficiálních 
statistik s pandemií nejhůře na celém světě. Vzhledem k počtu 
obyvatel umírá na covid-19 u nás pětkrát více lidí než v Německu.

Klášter v Hejnicích, který 
i kvůli poloze v pohraničí byl 
svědkem bolestných událostí 
20. století, slaví 20 let od své 
obnovy. Dnes je otevřeným, 
mezinárodním poutním místem 
a centrem duchovní obnovy. 

Hejnický klášter představuje ve své činnosti 
něco specifického a požehnaného pro církev, 
obec i Liberecký kraj. Na začátku byla inici-
ativa energického kněze (a pozdějšího děka-
na pedagogické fakulty liberecké univerzity) 
P. Miloše Rabana, který spolu s několika zchát-
ralými kostely a podobně sešlou farou v sou-
sední Raspenavě převzal bývalý františkánský 
klášter v Hejnicích. 

Idea P. Rabana, jenž zemřel právě před de-
seti lety, opravit ruinu kláštera v Sudetech, kte-
rý sloužil i jako komunistický koncentrák pro 
řeholníky a řeholnice, a vybudovat zde cent-
rum duchovní obnovy, byla a je natolik nos-
ná, že ani koronavirus na tom příliš nezměnil. 
Přestože už od počátku většina zaměstnan-
ců nejsou křesťané, daří se nám, spoluutvářet 
přívětivou atmosféru poutního domu. Stále 
musím vysvětlovat, že mít pokoje a restauraci 
neznamená, že jsme hotel s hospodou. Tyto 
služby u nás slouží jen jako podpora toho hlav-
ního: být pro všechny bez rozdílu otevřeným 
místem duchovní obnovy s radostnou spiritu-
alitou, posilující naději.

Kromě toho mají Hejnice (Haindorf) svůj 
německy mluvený příběh. Jsme české pout-
ní místo, které vzniklo na území míšeňského 
biskupství, kam nejstarší poutní cesty vedou 

z Horní Lužice a Dolního Slezska. Tyto vaz-
by stále žijí, ač důsledky druhé světové války 
změnily složení obyvatelstva. Vztahem němec-
kých rodáků k poutnímu místu a silou jejich 
vazby k domovině nepřestávám být fascino-
ván. Těch, kdo mají v křestním listu zapsané 
místo narození Haindorf, je dnes již velmi 
málo, a tak se proměňují i vazby. Většina na-
šich Němců jsou dnes přímluvci u Hospodina. 
Mnoho jejich potomků, ale i množství Němců 
nebo Rakušanů, i když zde nemají kořeny, je 
pro nás duchovní i hmotnou oporou stále.

Jakkoli rodáků z Jizerských hor ubývá, me-
zinárodní poutě jsou stále živé a navštěvova-
né. Díky tomu, že s hejnickým farářem P. Pav-
lem Andršem udržujeme přátelské kontakty 
s křesťany v sousední Lužici, tedy s diecézemi 

Zhořelec a Drážďany-Míšeň, ale také v diecé-
zích Eichstätt nebo Fulda, jsou Hejnice i dnes 
živé. Důležité jsou pro nás též vztahy s Lužic-
kými Srby a Poláky, ale třeba i s Italy a vůbec se 
všemi národy, které do Hejnic přijíždějí.

Vlna solidarity

Nepostradatelnou a soustavnou podporu na-
cházíme zejména u nadace německé katolické 
církve Renovabis, s níž realizujeme řadu pro-
jektů. Podporují nás také biskupství Eichstätt 
a Zhořelec. Jarní lockdown nás přivedl až na 
pokraj rizika insolvence a bylo neuvěřitelné, 
jaká vlna solidarity se v Německu a v Rakous-
ku vzedmula. Pomohly nám nejen farnos-
ti a  diecéze, ale i  spolky jako Ackermann-

-Gemeinde. Neuvěřitelně krásná byla pomoc 
evangelické církve ze Saska a mnoha desítek 
jednotlivců. Cítím to jako vyjádření toho, že 
hejnický klášter a  jeho poslání je požehna-
né. Že vzdělávání, dialog, přirozenost a ote-
vřenost jsou jedním z pilířů naší církve pro
21. století. Současně to považuji za svůj osob-
ní úkol, který mi litoměřický biskup jmenová-
ním svěřil.

V kontextu toho, čím dnes všichni vlivem 
pandemie žijeme, si uvědomujeme, jak po-
třebná jsou ta nejobyčejnější mezilidská se-
tkání: návrat k živému poutnímu místu, výsta-
vám, přednáškám,duchovním obnovám i ke 
konferencím. Stále silněji to slyším ze všech 
stran a naplňuje mě to vírou v dobrou budouc-
nost. JAN HEINZL, ředitel Kláštera Hejnice

Hejnice. Místo bez hranic

Klášter v Hejnicích vyhledávají poutníci i turisté během celého roku. 
 Snímky archiv Kláštera Hejnice 

Působení P. Miloše Rabana, kněze a akademi-
ka připomínají i tři kříže v okolí kláštera. 
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Trojice biskupů před soudem
Róbert Letz

 Před 70 lety, začátkem ledna 
1951, zorganizovali komunisté 
nejvýznamnější vykonstruovaný proces 
v dějinách Slovenska. Soud vyměřil 
dlouhé tresty hned třem biskupům – 
Vojtaššákovi, Buzalkovi a Gojdičovi. 
Komunistické soudy v sovětském bloku 
nikdy předtím ani potom nevynesly 
rozsudek nad tolika biskupy najednou.

Jedním ze základních označení Krista je 
Dobrý pastýř, který se stará o stádo, vede 
je, chrání a je připravený obětovat za ně 
život. Kristus toto povolání plnil a plní. 

Vyvolil si apoštoly, kteří ho následovali, a ti 
svěřené poselství odevzdali dalším. Linie apo-
štolského nástupnictví se vine celými dějinami 
církve. Kristus byl první biskup. 

Řecké slovo „episkopos“ označuje toho, kdo 
má nadhled a dívá se na věci srdcem. Proto 
byli i následovníci apoštolů nazváni biskupy. 
Biskup je Kristův zástupce s pastýřským po-
sláním v místní církvi. Posvěcuje ji svou mod-
litbou, prací, službou slova a vysluhováním 
svátostí. Má jít také příkladem a se svou diecé-
zí nemá zacházet jako pán s dědičným podí-
lem. Jeho služba je především oběť, služba kří-
že. I proto biskupové nosí na hrudi pektorál 
s relikviemi svatých, který jim stále připomíná 
utrpení a vítězství Krista a svatých. Mučednic-
tví je tedy s biskupy spojeno již od počátků
církve.

Církev jako 
pokusný králík
Mučednictví a pronásledování se dotklo církví 
v Československu především po roce 1948. Stát 
si je chtěl zcela podřídit, jenže během jednání 
s biskupy se ukázalo, že vytvořit pakt s církve-
mi nebylo možné. Komunističtí představitelé 
totiž chtěli ovládnout smýšlení lidí a nábožen-
ství považovali za zastaralý světonázor ohro-
žující jejich ideologický monopol. Katolická 
církev byla pak nejnebezpečnější, protože se 
k ní hlásilo nejvíc obyvatel. Komunisté viděli 
nebezpečí také v hierarchickém uspořádání 
církve vázané na její hlavu – papeže ve Vatiká-
nu. Komunistické režimy považovaly Vatikán 
za zpravodajskou centrálu sloužící americké-
mu imperialismu. Církev se tak během stude-
né války stala rukojmím a pokusným králíkem 
v laboratoři mocných tohoto světa.

Pokušení vládní strany ovládnout nebo zni-
čit církve bylo velké. Vypovídá o tom třeba za-
ložení státní tzv. Katolické akce v červnu 1949, 
která dávala otevřeně najevo nesouhlas s pa-
pežem Piem XII. Snaha vytvořit „katolickou“ 
organizaci souhlasící s komunismem ovšem 
ztroskotala, když biskupové tajně vydali pas-
týřský list odsuzující Katolickou akci a pouká-
zali na pronásledování církve.

Stahující se smyčka
Státní moc nasadila biskupům do jejich sídel 
zmocněnce, kteří je měli kontrolovat. Násle-
doval úder v podobě balíku církevních záko-
nů z října 1949, který všechny církve podřídil 
státu (i ekonomicky). O rok později už vedení 
KSČ likvidovalo řeholní společenství a řecko-
katolickou církev. Smyčka kolem biskupů se 
stahovala. Jako důležité vodítko měl sloužit 
vykonstruovaný proces s ostřihomským arci-
biskupem Józsefem Mindszentym (v soused-
ním Maďarsku) odsouzeným v únoru 1949 na 
doživotí za údajnou špionáž a rozvracení státu. 

Českoslovenští komunisté svůj postup pro-
ti biskupům zahájili diskreditační kampaní 
v tisku. Noviny o nich informovaly jako o li-
dech, kteří se zpronevěřili svému poslání, stáli 
na straně vykořisťovatelů a podporovali válku. 
Stejný účel plnila propagandistická kniha Spik-
nutí proti republice. Na biskupy mířily i dřívější 
monstrprocesy u nás (např. „Augustin Machal-
ka a spol.“). Komunisté nutili souzené řehol-
níky vypovídat, že pokyny k trestné činnosti 
dostávali od biskupů. Tehdy stát uzavřel bisku-
py do izolace, která se zpřísňovala a proměnila 
v domácí vězení s ozbrojenými příslušníky StB.

V létě 1950 byla půda pro zásah proti pastý-
řům církve připravená. Vládní činitelé se pře-

dem dohodli, že procesy budou dva – jeden 
český a  jeden slovenský. Vytipovali si vhod-
né oběti a postupovali tak, aby zamaskovali 
hlavní cíl procesu – úder proti církvi. Mož-
nou záminkou byla třeba nafouknutá obvinění 
z kolaborace v letech 1939–1945. Na přelomu 
listopadu a prosince 1950 se v Praze odehrál 
„Proces proti vatikánským agentům v Česko-
slovensku“, který vynesl trest 25 let vězení nad 
olomouckým světícím biskupem Stanislavem 
Zelou. Jako jeden ze soudců fi guroval v pro-
cesu Karol Bedrna a mezi prokurátory praco-
val Ján Feješ. Rozhodně nešlo o náhodu. Oba 
se totiž v procesu se Zelou a dalšími českými 
katolickými osobnostmi měli připravit na sou-
zení slovenských biskupů.

Snaha otřást 
vírou Slováků
Komunisté z řad slovenských biskupů vybra-
li tři oběti: spišského sídelního biskupa Jána 
Vojtaššáka, pomocného biskupa trnavské apo-
štolské administratury Michala Buzalku a řec-
kokatolického eparchu v Prešově Pavla Gojdi-
če. Vojtaššákova diecéze zahrnovala regiony 
Oravy, Spiše a Liptova známé silnou religio-
zitou a tradicí slovenského národního hnutí. 
Vojtaššák tam zakládal školy a charitní insti-
tuce, a měl tak na tamní duchovní aktivizaci 
velký podíl. Komunisté mu předhazovali, že 
za časů Slovenského štátu z pověření biskup-
ského sboru zastupoval katolickou církev ve 
Státní radě (horní komora parlamentu, kam 
členy nominoval prezident � so, Hlinkova li-
dová strana nebo církve – pozn. red.). 

Biskup Buzalka byl rektorem kněžského se-
mináře v Bratislavě a založil týdeník Katolic-
ké noviny. Za druhé světové války sloužil jako 
vojenský vikář slovenské armády, do které ho 
jmenoval Pius XII. Biskupu Gojdičovi se zase 
v obtížných podmínkách podařilo stabilizovat 
jeho eparchii a systematicky budoval vzděláva-
cí instituce. Komunisté ho do procesu zařadili 
v souvislosti s prováděnou likvidací řeckokato-
lické církve. Z válečného působení mu vytýkali 
kontakty s německým konzulátem v Prešově 
a údajnou podporu ukrajinských nacionalistů 
– banderovců.

Tragédie smíšená 
s fraškou
Monstrproces s biskupy měl zasadit slovenské-
mu katolicismu rozhodující ránu, z níž už se 
neměl vzpamatovat. Počítalo se s tím, že kvůli 
vyššímu počtu souzených biskupů bude mít 

na Slovensku ještě silnější účinek než ty před-
chozí v Čechách. Postavit před soud biskupa to-
tiž bylo na Slovensku něčím nepředstavitelným. 

Všechny tři pastýře vyšetřovali a  týrali 
v pražské Ruzyni. Systematické noční buze-
ní, nekonečné pochodování v cele, bití, po-
nižování, trýznění hladem – takové byly me-
tody komunistických vyšetřovatelů. Podpis 
pod přiznání ve výslechovém protokolu stačil 
jako důkaz protistátní činnosti. Vše směřovalo 
k veřejnému procesu, kdy stát obvinil biskupy 
z velezrady, špionáže, vojenské zrady a úkladů 
proti republice. Organizátoři vtloukali obvině-
ným do hlavy nazpaměť výpovědi a manipulo-
vali vhodné svědky.

Začátkem ledna 1951 převezli trojici bisku-
pů do Bratislavy. Krmili je syrovými játry, po-
něvadž nesměli zeslábnout a zapomenout na-
učené fráze. Divadelní představení s názvem 
„Proces s vlastizrádnými biskupy“ začalo v jus-
tičním paláci 10. ledna 1951. Aby byl účinek 
procesu silnější, úřady ho do poslední chvíle 
utajovaly. Širší veřejnost se o něm proto dozvě-
děla až z vysílání veřejného rozhlasu a z tisku. 
V propagandou vymezeném prostoru pak vy-
užili, nebo spíš zneužili své vlohy někteří spi-
sovatelé a novináři. Například Ladislav Mňač-
ko ve fejetonu „Posledný pán na Spiši“ vidí 
ve Vojtaššákovi poslední symbol feudální éry, 
kterou nahradila beztřídní společnost.

Senát vedl soudce Bedrna, žalobcem byl 
prokurátor Feješ. Navzdory intenzivní přípra-
vě se hlavně biskup Vojtaššák snažil odbíhat 
od naučených frází k protiargumentům. Tehdy 
ho ovšem prokurátor hned překřikoval. Roz-
sudek vynesený 15. ledna 1951 byl tvrdý – Voj-
taššák 24 roků vězení, Buzalka a Gojdič doži-
votí. Je obdivuhodné, že se v takové atmosféře 
přece jen našli lidé, kteří se dokázali vzepřít. 
K soudu tehdy dorazilo přes dva tisíce tele-
gramů a rezolucí žádajících přísné tresty, přes-
to se někteří kněží modlili s věřícími za trpící 
biskupy a sloužili za ně mše. Za tento postoj 
je čekaly soudy. Monstrproces s biskupy byl 
vzhledem k rozsahu příprav, propagandistic-
kému využití doma i v cizině nejvýznamnějším 
politickým procesem na Slovensku po únoru 
1948. Z mezinárodního hlediska je unikátní 
tím, že v žádné ze zemí pod sovětským vlivem 
nebyli odsouzeni zároveň tři biskupové. 

Rozběhnutý stroj vykonstruovaných pro-
cesů se nezastavil a  ještě v témže roce přišel 
další. Státní soud v Bratislavě poslal na 15 let 
do vězení řeckokatolického pomocného bisku-
pa Vasiľa Hopka a římskokatolického pomoc-
ného biskupa spišské diecéze Štefana Barnáše. 
Na konci roku 1951 tak pět z devíti sloven-
ských katolických biskupů živořilo za mříže-
mi. Navenek se zdálo, že je vše ztraceno a cír-
kev se z osidel totalitního režimu nevymaní. 
Ve skutečnosti však právě v lednu 1951 biskup 

Róbert Pobožný v Rožňavě tajně vysvětil bis-
kupem mladého jezuitu Pavla Hnilicu a poté 
byli vysvěceni další jezuité. Vytvořila se skrytá 
církev s tajnými biskupy, kněžími a aktivitami, 
které unikaly státní kontrole. Vznikl prostor 
svobody přinášející naději do budoucna.

Samota co nejdál 
od domova
Biskupové Vojtaššák, Buzalka a Gojdič se po 
rozsudku ocitli v příšerných podmínkách věz-
nic, vystaveni trýznění a ponižování. V roce 
1952 museli sledovat demolici Mariánského 
sloupu v leopoldovské věznici a později demo-
lici kostelíka sv. Leopolda. Dozorci je zapřaha-
li do železného pluhu, museli dělat dřepy do 
zemdlení, na celu dostávali šílené spoluvězně, 
vykonávali ponižující práce, trpěli hladem a zi-
mou. Biskupy Vojtaššáka, Buzalku a Gojdiče 
nicméně spojil až komunistický režim. Stará 
zásada římského práva: „tres faciunt collegi-
um,“ označuje plnohodnotné společenství – 
a to vytvořili naši tři biskupové. Nikoli dobro-
volně, svého významu však nabylo ve společně 
prožívaném utrpení, které symbolizovalo úděl 
celé slovenské církve.

Biskupům Vojtaššákovi a Buzalkovi komu-
nisté v roce 1956 přerušili trest, a tak se pře-
sunuli do izolace v Děčíně bez možnosti svo-
bodného pohybu. Režim oba záměrně držel 
co nejdál od Slovenska. Vojtaššáka o dva roky 
později čekalo stěhování do Paběnic, kde žil 
v  internaci s  pražským arcibiskupem Jose-
fem Beranem a brněnským biskupem Karlem 
Skoupým. Odtamtud ovšem musel zpět do vě-
zení, kde zůstal až do roku 1963.

Jako první z trojice zemřel biskup Gojdič 
v leopoldovském vězení v roce 1960. Následo-
val ho biskup Buzalka, který odešel na věčnost 
o rok později v charitním domě v Táboře. Voj-
taššák zemřel v roce 1965 v Říčanech u Prahy. 
Odsouzení odešli z tohoto světa v pověsti sva-
tosti. Ač bezprostředně ve vězení zemřel pouze 
Gojdič, za mučedníky jsou vzhledem ke všem 
příkořím považováni všichni. Z odsouzených 
slovenských biskupů jsou zatím blahořečeni 
dva – Gojdič a Hopko. U Vojtaššáka a Buzal-
ky kanonizační proces probíhá.

Utrpení katolíků přetavené do kříže perze-
kvovaných biskupů je na jedné straně smut-
ným mementem, na straně druhé v něm může-
me vidět cenné svědectví oběti za křesťanský 
ideál, z níž křesťanství dodnes čerpá sílu.

Autor je historik a profesor Komenského 
univerzity v Bratislavě. Věnuje se převážně 
církevním, politickým a kulturním 
dějinám Slovenska ve 20. století.

Do vsi Nižné Repaše v Levočských vrších na severu Slovenska jezdil biskup Pavol Gojdič (třetí zleva) za knězem P. Alexejem Miroššayem. Na snímku ho 
doprovázejí další dva pozdější vězni komunismu – biskup Vasiľ Hopko (úplně vlevo) a redemptorista P. Metoděj Dominik Trčka, oba později blahořečení.
 Snímek Profimedia / archiv řeckokatolického arcibiskupství v Prešově



koval: „Když nějaký katolík, a kdyby to byl 
kněz a kdyby to byl biskup, chybuje a špatně, 
pohoršlivě jedná, není to tím, že je katolík, ný-
brž tím, že je špatný katolík, že sice snad i dost 
úzkostlivě dbá na zevní katolické maličkosti, 
ale nevěří a nejedná podle základní zásady, 
která katolíku dává jeho jméno: zásady svaté, 
všeobecné lásky, která věří prakticky, že všecko 
z Boha vyšlo a všecko se k Bohu musí jednou 
vrátit, která věří, že svět a lidstvo je jednotným 
dílem Božím, a která proto všecko pomáhá 
v Bohu sjednocovat.“

Druhý Kajprův akcent se týkal zájmu o věci 
veřejné – vždyť nadpřirozený život není ne-
přirozený. Kristus dostihuje člověka tam, kde 
je, a právě do jeho každodennosti vnáší evan-
gelium. „Žhavý zájem o  dobro bližních, ta 
stále a stále připomínaná láska k nim, kterou 
Kristus a jeho nejbližší učedníci neustávají lí-
čit jako duši náboženství, nesnese, abychom 
se kdy starali jenom o sebe. Bůh chce spasi-
ti lidstvo skrze nás, a  jenom zřídka dělá při 
tom zázraky, kdežto vždycky si přeje použít 
našich rukou, hlav a srdcí, chce, abychom se 
rvali s přírodou, usilovně studovali, abychom 
pomáhali dobru k vítězství všemi prostředky. 
Poněvadž se jedná o vítězství dobra, je samo-
zřejmé, že i prostředky k němu mohou býti 
jen dobré.“

Nečíst noviny
je nebezpečné
Zde má své místo Kajprův zájem o  noviny 
a novinařinu. „Nečíst noviny může být v do-
bách demokracie škodlivější než se nepomod-
lit růženec. Všecky takové ‚zbožné osoby‘, úpl-
ně 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 člo-
věk a jako křesťan. Hledět se dopracovat k sa-
mostatnému úsudku, k úsudku křesťanskému, 
a hledět pak dělat skutečnou křesťanskou poli-
tiku, která se snaží všude uplatnit zásady evan-
gelia, nezapomíná však na konkrétní lidi, snaží 
se uskutečnit to, co za daných okolností a za 
daných poměrů je nejméně špatné.“

Právě toto rozlišování věcí veřejných, kris-
tovský úsudek o nich a výchovu k témuž chá-
pal Kajpr jako klíčovou část své snahy o zvěs-
tování evangelia. Cíleně se obracel k věřícím, 
kterým se snažil pomáhat ke konverzi „z vlaž-
nosti k horlivosti katolické“, aby se z nich sa-
mých stali apoštolové tam, kde žijí a působí. 
„Jde nám o to, aby dobří byli skutečně dobří, 
aby skutečně svítili, nic než svítili, aby se tak-
řka vůbec nestarali o špatnost druhých, příliš 
mnoho s ní disputujíce, protože i to už je zase 
mísení světla s tmou. Světlo potírá tmu svou 
pouhou přítomností, svou pouhou existencí. 
O intensitu tohoto světla nám jde.“ Proto se 
Kajpr ptal: „Jak přinést lidem dneška celé, ne-
zfalšované poselství Kristovo a  jak se k nim 
dostat, jak k nim mluvit, aby nám rozuměli? 
Ano, jak k nim mluvit, aby nám rozuměli? 
(…) Jak má vypadat moderní kázání, moderní 
vyučování náboženství, jak má vypadat dnes
bohoslužba…?“

Hrozba pro nacisty 
i komunisty
Právě pro tuto jeho službu slova ho nacis-
té i komunisté považovali za svrchovaně ne-
bezpečného a snažili se ho eliminovat. On to 
věděl, ale chtěl být „křesťanem opravdovým 
a celým“ – a s vědomím „zodpovědnosti za to, 
aby křesťanství nevymizelo z našeho života“, 
byl připraven stát se „apoštolem, vyznavačem, 
a když Kristus velí, i mučedníkem“. Toho vše-
ho se mu dostalo, a stal se tak jakýmsi mučed-
nickým patronem snah o novou evangelizaci, 
o pastorační a misijní proměnu církve.

Uzavřu proto tento text jediným citátem, 
který podle mne hutně shrnuje celou re-
fl exi, spiritualitu i  životní příběh P. Adolfa
Kajpra: „Kristus je stále tentýž, žije a je s námi 
ve věčném Hodie, v neměnném Dnešku věč-
né přítomnosti. (…) A tuto věčnou přítom-
nost, věčný dnešek, mají z něho všichni jeho 
praví svatí. (…) Proto by měl být věřící křes-
ťan člověkem opravdu dnešním, moderním 
(…). Přítomnost je vlastním Božím časem, jí 
se třeba chopit oběma ru-
kama, ji třeba hníst a vytvá-
řet a vtisknout jí Kristovu
tvář.“

Autor je děkan KTF UK 
a vicepostulátor diecézního 
beatifi kačního procesu 
P. Adolfa Kajpra SJ
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Mučedník se smíchem na rtech

ANKETA:

Máte přátele mezi věřícími z jiných
křesťanských církví?
a) ano; b) ne.
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Do Tříkrálové sbírky letos přispěji:
a)  online přes www.trikralovasbirka.cz 

(42);
b) dárcovskou SMS (12);
c) osobně do kasičky v kostele (39).

© Jan Hrubý

FEJETON
P. Ladislava Heryána

Na svátek Svaté rodiny mám mít 
dvě mše v malém, kdysi vesnickém 
kostelíku, pan farář má totiž co-
vid-19. 

„Ono moc lidí nepřijde,“ říká mi možná pro 
útěchu do telefonu, jelikož právě ode dneška 
smí být obsazeno jen deset procent míst k seze-
ní, a navíc se nesmí zpívat.

Při první mši je kostel poloprázdný. Ráno 
zjišťuji, že je přenášena po internetu, a tak se 
snad i proto ve dvou lavicích tísní jen osm lidí, 
rodina, a vzadu sedí dvě paní.

Jdu se mezi mšemi projít ven a přicházím 
těsně před tou druhou. Do skoro plného kostela 
proudí lidé a na kůru zkouší kapela. 

„Ještě že mají roušky,“ říkám si rezignovaně, 
protože chci po mši konečně odjet do Ostravy 
za třiaosmdesátiletou maminkou, kterou jsem 
kvůli pandemii ze strachu, abych ji nenakazil, 
skoro půl roku neviděl. Mše začíná, kapela 
hraje, celý kostel radostně zpívá a kromě téměř 
plně obsazených lavic k sezení lidé stojí i vza-
du. Nejspíš jim rozumím, jen se k tomu jaksi 
nejsem schopen vnitřně připojit. U oltáře jsou 
se mnou čtyři ministranti, tři holky a kluk. 
Mše svatá proběhne, i s obnovou manželských 
slibů, a když se vracíme do sakristie, kostelíkem 
hřmí: „Narodil se Kristus Pán!“ 

Jen co za námi zaklapnou dveře, nejstarší, 
asi dvanáctiletá ministrantka k mladším ko-
legům pronese památnou větu: „Podle počtu 
lidí, co tu dnes jsou, by náš kostel musel mít 
kapacitu 360 míst k sezení.“

Zdá se, že jsem mamince covid-19 z Prahy 
naštěstí nepřivezl. Stejně jako mne mrzí nezod-
povědní lidé na ulicích bez roušek, mne mrzí, 
že se my křesťané dovoláváme práv na boho-
služby stejně jako obchodníci otevření obcho-
dů, a potom nerespektujeme vládní nařízení. 
Oslabujeme tím soudržnost společnosti. 

Napadá mne Ježíšovo: „Což není život víc 
než pokrm a tělo víc než oděv?“ Jako bychom 
to jeho hledání podstaty 
věci, ono „hledejte nejpr-
ve Boží království a jeho 
spravedlnost, a  ostat-
ní vám bude přidáno“, 
každý viděli v  něčem 
jiném. Někdo v tom, že 
jde na bohoslužbu, jiný 
v tom, že se jí vzdá. Ne-
vím, asi je to tak dobře. 

Není hvězda 
jako hvězda
GLOSA 
Aleny Scheinostové

Na symbolech záleží – opakuj-
me, kdykoli se setkáváme s  je-
jich zneužíváním a  s  pokusy 
o  jejich přeznačení. Čerstvým 

příkladem jsou židovské hvězdy na klo-
pách účastníků protestu proti epidemiolo-
gickým opatřením. Nápis „Jude“ – kterým 
toto znamení opatřili nacisté, aby označi-
li a veřejně poplivali jeho nedobrovolné 
nositele – tentokrát vystřídalo slovo „Ne-
očkovaný“. A nejen Federace židovských 
obcí se vůči takové „relativizaci symbolu 
holokaustu spojeného s utrpením milionů 
lidí“ ostře ohradila. Ne, svobodně odmít-
nout vakcínu (případně pak muset strpět 
jistá související omezení) opravdu není to-
též jako být nekompromisně, bez možnos-
ti volby zbaven osobní i občanské svobo-
dy, majetku, identity, zdraví a života. Už 
král David, jehož „štítem“ šesticípá hvězda 
původně byla, by jistě zaplakal nad jejím 
zrůdným zneužitím hitlerovci. Nyní ten-
to symbol znovu manipulovali lidé, kteří 
protestovali bok po boku s odpůrci mig-
rantů, Romů nebo demokratických proce-
sů v USA – podobně jako si jejich názoro-
ví souputníci brávají za rukojmí symboly 
křesťanství. Zpozorněme. Neozývá se tu 
jen necitlivost, neznalost či prosazování 
vlastního pohledu, padni komu padni. Na 
frak tu dostává i druhé přikázání.

Proces blahořečení jezuity P. Adolfa 
Kajpra SJ má za sebou první část. 
Čím může tento jezuita, novinář 
a vězeň dvou totalitních režimů 
promlouvat do našich dnů?

KOMENTÁŘ
Vojtěcha Novotného 

I světci a jejich svatost jsou dílem Božím, 
slávou Boží. Připomínati je neznamená 
tedy umenšovati nebo tříštiti onu veli-
kou slávu Boží, to znamená jen rozložiti 

proud jejího světla a dát mu zazářiti nejrůzněj-
šími duhovými barvami.“ Tak hleděl na světce 
P. Adolf Kajpr SJ (1902–1959) a tato slova se 
vztahují i na něj samého – Božího služební-
ka, jehož proces blahořečení postoupil před 
několika dny do druhé, římské fáze. Je proto 
namístě se ptát, jakým specifi ckým způsobem 
on sám zrcadlí plnost Ježíše Krista.

Začněme od konce. Provází ho pověst mu-
čednictví. V tomto případě však neplatí, že čím 
opravdovější mučedník, tím brutálnější a po-
božnější měl smrt. Myslívám občas na román 
Moc a sláva, kde jistý chlapec, znechucený ký-
čovitým líčením svatosti mexických mučed-
níků, znuděně čeká, až další zastřelený hrdi-
na padne u zdi s výkřikem: „Ať žije Kristus 
Král!“ Nic takového u Kajpra není, přestože 
právě Kristus Král byl středem jeho duchov-
ního života. 

P. Adolf Kajpr nebyl ubit ani popraven. Ze-
mřel na dva po sobě jdoucí infarkty, které do-
stal v důsledku třináctiletého věznění nacisty 
a komunisty. Slovy kanonického práva: ex ae-
rumnis carceris, kvůli útrapám žaláře. I způsob 
smrti byl všední. Srdce mu puklo ve chvíli, kdy 
se na marodce natahoval pro bažanta a smál se 
přitom jakémusi vtipu spoluvězňů. Uprostřed 
pronásledování, které snášel kvůli Kristu, se 
„radoval a  jásal“, až nalezl „hojnou odměnu 
v nebesích“ (Mt 5,11-12).

Nadpřirozené není 
nepřirozené
Ona prostá, zato mučednická smrt odpovídá 
celému Kajprovu příběhu i jeho myšlenkovým 
důrazům. Jak sám uvedl, nadpřirozený život 
„není nikdy nepřirozený“: je to spojení našeho 
člověčenství a všední každodennosti s Bohem 
s pomocí Ducha Svatého. V tom se má člo-

věk podobat Ježíši Kristu, vtělenému Božímu 
Synu, a právě proto se ho má jako křesťan sna-
žit stále důsledněji následovat. Být svatý ne-
znamená být nenormální, nýbrž „být opravdu 
Kristův a vášnivě toužit, aby i všecko ostatní 
bylo Kristovo“, a proto „hledat ve všem Boha 
a sloužit mu poctivě ve všem“. 

Kajpr nekonal mimořádné věci. Jako člo-
věk byl zcela lidský; jako redaktor a publici-
sta užíval ty prostředky, které měl na dosah; 
jako řeholník žil tak, jak řeholníci žijí; jako 
kněz konal to, co kněží konají; jako mučedník 
umřel smíchy. To vše ale u něj mělo mimořád-
nou hloubku a  intenzitu, protože měl „mysl 
Kristovu“ a vyzařoval „smýšlení Krista Ježíše“ 
(1 Kor 2,16; Flp 2,5).

To se mi zdá být jednou z klíčových věcí, 
kterou nám Bůh na příkladu Adolfa Kajpra 
i jeho slovy sděluje: „Jen stále těsnějším a po-
ctivějším přiblížením se k celistvému, nezředě-
nému Kristu můžeme projeviti obrodnou sílu 
křesťanství a získat pro ně druhé.“ – „Nábo-
ženství křesťanské může účinně zasáhnout do 
života soukromého a veřejného jen tehdy, bu-
de-li Kristus Král v našem myšlení skutečným 
základním kamenem, první a neochvějnou zá-
sadou vší pravdy, spravedlnosti a práva.“

Jenže jak na to? Svědectvími i písemným 
dílem P. Kajpra procházejí dva komplemen-
tární důrazy. Jeden z nich zní: „Hlavní sna-
hou našeho duchovního života by mělo být 
dát se oslnit Kristem Pánem (…). Nikdo nás 
tomu lépe nenaučí než Duch Svatý v jednom 
ze svých nejkrásnějších děl: v církevní liturgii.“ 
Při eucharistické oběti stojí věřící na Golgotě 
a zaujímají postoj k Ježíši Kristu, v němž Bůh 
miluje „do krajnosti“ (Jan 13,1). Učí se „cítit 
s církví“ tam, kde jsou její nejhlubší kořeny, 
a vstupují tak do Ježíšova smýšlení. A přitom 
také chrání svou víru od jednostrannosti, pro-
tože Pán se tu obětuje za spásu všech lidí a li-
turgie je – má být – dýcháním té, jež je jedna, 
svatá a katolická. Odtud také Kajprův závěr: 
„Jsem přesvědčen, že jakákoliv obnova veške-
rého duchovního života a tím také veškerého 
života mravního a společenského, zkrátka ce-
lého života, začíná a končí právě v našem pro-
žívání mše svaté.“

Uchvacující kazatel
K  tomu patří i  homilie. P. Kajpr byl znám 
jako uchvacující kazatel. Jeho kázání přede-
vším ukazovala, kdo je a jak jedná Ježíš Kris-
tus, a teprve odtud vyvozovala, kdo je člověk 
a jak má jednat, aby byl Boží. Nebyla to kázá-
ní politizující a neopírala se adresně do nedo-
statků hierarchie, přestože Kajpr klidně opa-



Na televizní 
obrazovky přichází 
seriál Zakázaný 

Bůh, který sleduje, 
jak naši společnost 
poznamenalo 
pronásledování církve 
za totality. Jak lze 

tyto dluhy pojmenovat a překročit 
– o tom jsme hovořili s jedním 
z autorů P. JANEM HANÁKEM.

Zakázaný Bůh nechce být běžnou dokumentární 
sérií o dávno minulých událostech. Čím tedy je?

Seriál jsme začali připravovat před dlou-
hými deseti lety, kdy jsme si uvědomili, 
že stále přežívá řada představ a způso-
bů myšlení, které vznikly v době komu-

nismu nebo je totalita zásadně prohloubila. 
Na základě dobových příběhů věřících lidí se 
snažíme tyto věci pojmenovat a ukázat, jaké 
dopady stále mají. Třináct šestadvacetiminu-
tových dílů seriálu chronologicky pokrývá ob-
dobí totality. Snažíme se zachovat historickou 
přesnost, klademe ale důraz na příběhy, které 
mají přesah do dneška a nejsou zatím dořeče-
ny nebo byly dle nás dořečeny nedostatečně 
a nadále rozdělují – ať už se to týká samotné 
církve, nebo celé společnosti.

Jaká témata seriál sleduje a jak s nimi tvůrčí 
týmy pracovaly?
Natáčení se ujalo šest režisérů se svými týmy 
a každý máme trochu odlišný přístup. Já jsem 
vedle jednoho ze dvou pilotních dílů (ty by 
snad měly být vysílány časem) autorem čtyř 
částí. Točil jsem čtvrtou část série s názvem 
„Už ani hlásek pravdy“ o procesu s tzv. Zele-
nou internacionálou na příběhu Jana Zahrad-
níčka. Stačili jsme ještě zachytit výpověď bás-
níkova syna Jana, než na sklonku roku 2019 
zemřel. Sedmá část „Tady bude kostel, sou-
druzi“ odráží dobu velkého přelomu v kato-
lické církvi, jímž je Druhý vatikánský koncil. 
Tento proces kombinuje s příběhem kostela 
sv. Josefa v Senetářově, postaveného v letech 
1969–1971: jde o umělecký, sociální i  teolo-
gický fenomén a my o něm vyprávíme pomocí 
unikátních archivních záběrů, které proklá-
dáme mj. dosud u nás nevysílanými záběry 
z koncilu či vzpomínkami přímého účastníka 
sněmu profesora Karla Skalického.

Další díly se vracejí ke kardinálu Beranovi, 
Akci Ř, Pavlu Švandovi nebo poutím na Tur-
zovku. I vy jste autorem ještě dvou částí.
Je to osmá část „Skrytá církev Koinótés“, pro 
mě asi nejsilnější. Na příběhu tajného spole-
čenství kolem Felixe Maria Davídka přibližuje 
různé dobové formy skrytého církevního živo-
ta. Vystupuje tu Vlasta Černá, která Davídka 
znala ještě jako mladého kaplana a spolu s ním 
byla roku 1952 uvězněna. A také Ludmila Ja-

vorová, jediná žena, o které je veřejně známo, 
že přijala od Davídka kněžské svěcení. Osob-
ně jsem se s ní setkal především jako s fasci-
nující, zcela autentickou osobností, schopnou 
zřetelně pojmenovávat svou vizi církve, jaká 
by mohla být a jak by ji mohly pomoci rozvíjet 
právě ženy a matky. A devátý díl „Normální je 
jíst, ne nejíst“ se věnuje mládežnickým aktivi-
tám a hnutím, počínaje skauty přes salesiánské 
chaloupky nebo tábor Amerika. Všímáme si tu 
například paradoxu, že aby věřící děti nemuse-
ly lhát v komunistickém pionýru, musely se na-
učit „lhát“ a konspirovat na těchto katolických 
táborech, a  to i ve vlastní skupině, farnosti,
rodině.

Typické „mluvící hlavy“ historiků, kteří přehled-
ně shrnou, o co jde, tedy divák očekávat nemá?
S pohledem historiků – namátkou Jaroslava 
Šebka, Jiřího Hanuše nebo Stanislavy Vodič-
kové – se v seriálu také setkáme. Upřednost-
ňuji ale, aby o svých zkušenostech hovořili ti, 
kdo danou dobou a událostmi sami prošli. Za-
řadili jsme třeba vzpomínku Marie Zahrad-
níčkové – básníkovy dcery – která tu vůbec 
poprvé výrazněji vystoupila před kamerou. 
Marie byla počata během čtrnácti dní, kdy byl 
Jan Zahradníček nakrátko propuštěn z vězení. 
Defi nitivně se vrátil, když jí byly tři roky, a ně-
kolik měsíců poté zemřel. Marie má jedinou 
vzpomínku na jakéhosi pána s aktovkou, který 
možná byl její tatínek. V tu chvíli se otřesete 
a říkáte si, že jí bolševici ukradli nejen otce, 
ale i vzpomínky na něj… Na takové momenty 
jsme se snažili klást důraz.

Jakého diváka byste rádi oslovili?
Tím, že jde o projekt České televize, je pře-
dem víceméně daná věková skupina diváků: 
čím mladší člověk, tím spíše sleduje fi lmy na 
internetu, ne v televizi. Seriál ale bude nadá-
le dostupný v internetovém archivu ČT a byli 
bychom velmi rádi, kdyby se díky tomu do-
stal dál. Chtěli jsme oslovit nejen lidi uvnitř
církve – i když i ty mohou některé díly posu-
nout dále, například právě ten o skryté cír-
kvi, který pokládá dosud nedořešené otázky – 
ale především diváky „zvenku“. I proto seriál 
nevznikl v tvůrčí skupině náboženské tvorby. 
Naše společnost, kultura je ve svém jádru křes-
ťanská, ať si to uvědomujeme, či ne. Komu-
nismus chtěl tyto základní křesťanské vzorce 
a postoje vykořenit a ovládnout nejen skut-
ky, ale i myšlení lidí a tomu se postavila celá 
řada odpůrců v církvi i mimo ni. Příběhy, jež 
jsme vybrali, jsou osudy těch, jejichž živá víra 
umožňuje věci obecně kulturní pojmenovat 
jasněji. Každý si tak může uvědomit, že jde 
i o jeho příběh, ať už Bohu věří, nebo ne.

Alena Scheinostová

Zakázaný Bůh 1–13. Režie Jan Rendl, 
Jan Březina, Petr Kazda, Jan Hanák, 
Petr Stodůlka, Jiří Šindar. Na ČT2 od 
7. 1. 2021, po odvysílání v internetovém 
archivu ČT na ceskatelevize.cz
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KNIŽNÍ TIP 
Hany Svanovské

Nedávno se v knihkupectvích objevil 
dlouho očekávaný Reniin deník – 
rozsáhlý dokument o jednom mladém 
životě ukončeném v létě 1942 třemi 
výstřely v podkroví činžovního 
domu ve východopolské Přemyšli. 
A nejde jen o příběh „polské Anny 
Frankové“, jak inzeruje nakladatel.

Dospívající Renia Spiegel (nar. 1924) 
musela na své okolí působit jakýmsi 
vnitřním ohněm. Podíváme-li se na 
její fotografi e v příloze knihy, uvidí-

me tvář s výraznýma očima, která kombinuje 
židovsko-slovanský vzhled a v souladu s pisa-
telčiným příjmením (česky „Zrcadlo“) odráží 
bohatý vnitřní život literárně činné gymnazi-
ální studentky. 

Dívčiny zápisky začínají 31. ledna 1939, kdy 
Renia rozhodně netuší, že za mnoho desítek 
let poskytnou svědectví o hanebnosti němec-
ko-ruského záboru „krvavých zemí“ středo-
východní Evropy. Papírový zápisník se jí stává 
důvěrným přítelem – a my si díky němu připo-
meneme rozličné pubertální patálie. Zároveň 
se jím ale od začátku vine nit stesku po matce, 
která s Reniinou mladší sestrou Ariankou (ta-
lentovanou dětskou herečkou) žila v Krakově, 

zatímco Renia u prarodičů v Přemyšli. Možná 
to je jeden z momentů pocitu prázdnoty, který 
Reniu vede k psaní básní, účasti na školních 
soutěžích a snad i k osudovému zamilování do 
spolužáka Zygmunta Spergera.

Reniin deník je rozsáhlý a zejména jeho prv-
ní polovina je mírně monotematická – popisy 
školních činností, situace u prarodičů, snaha 
převtělit všecky krásy světa do veršů. Právě 
tyto básně jsou však něčím, co u zápisků udrží 
pozornost. Jejich mladická naivita kombino-
vaná s formální suverenitou, kterou autorka 
nasála četbou Mickiewicze, Tuwima, Puškina 
a dalších romantiků, z nich činí části textu, kde 
se dá nejsnáze nahmatat předtucha blížícího se 
dějinného zlomu i existenciální úzkost z vlast-
ní smrti. Juvenilní verše jsou mimochodem 
přebásněny zásluhou Davida Macháčka, stejně 
jako ostatní text. Známý investigativní novinář 
se tak představil v poněkud odlišné roli.

Reniin příběh a s ním její vyprávění se lámou 
s datem 26. června 1941, tedy čtyři dny poté, co 
Německo vyhlásilo válku Rusku. Vášnivá lás-
ka k „Zygovi“ i prudký stesk po matce se od 
tohoto okamžiku násobí plíživou hrůzou, kte-
rá postupně zachvacuje celé město i Reniiny
kamarády a spolužáky. Ještě horší je situace 
v rodině: prodej milovaného klavíru a kožichů 
z bytu prarodičů, rozvod rodičů, s nimiž v po-
sledním roce obě dcery komunikují víceméně 
na dálku – to vše umocňuje tíživý pocit samoty 
i touhu po plnosti a blízkosti.

Poslední zápis do deníku učiní Renia večer 
25. července 1942 – ovšem do kontextu je vše 

zarámováno až po-
známkami Zygmun-
ta Spergera, jenž sem 
o necelý týden pozdě-
ji zaznamená zprávu 
o Reniině smrti. Dů-
ležitou součástí knihy 
je doslov Reniiny ses-
try, které se po válce 
podařilo začít znovu 
v USA i s novým jmé-
nem – jako Elizabeth 
Bellak. Doplníme si 
tak skládanku o osu-
dy dalších členů rodi-
ny, Reniiných kamarádek i Zygmunta, přesto-
že se většina z nich snažila holokaust vytěsnit 
z mysli i z vlastní identity. Pozdní objev Reni-
ina deníku ale umožnil aspoň některým z nich, 
aby své příběhy „dožili“ do očistné katarze.

Přesně proto má smysl, abychom si v ne-
řídnoucí záplavě svědectví o  vyvražďování 
Židů ve východní Evropě našli čas i pro to
Reniino. Neboť, jak píše Elizabeth Bellak v zá-
věru: „Čelit tomu, o čem jste si mysleli, že už 
jste to nechali za sebou, může být bolestivé, 
ale učit se a poučit se z toho je jediný způsob, 
jak teď mohu žít. Doufám, že deník mé sestry 
vás naučí dělat to také tak.“

Renia Spiegel: Reniin deník (Zeď 2020)

Autorka připravuje pořad 
Knihovnička na Radiu Proglas

Naděje mě drží pohromadě Na Rembrandta 
virtuálně
Unikátní výstavu Rembrandtova díla Portrét 
člověka v Národní galerii Praha sice stačily 
před uzavřením výstavních sálů zhlédnout 
tisíce lidí, na všechny zájemce se však nedo-
stalo. V online prostoru se nicméně nabízí 
řešení dostupné všem, a to na webu galerie 
ngprague.cz a na jejím Youtube kanálu.

Půvabné čtyřminutové video s názvem 
„Rembrandt a Saskia“ přináší spojení vý-
tvarného umění a baletu – a uměleckou ces-
tou ztvárňuje vztah slavného malíře a jeho 
životní lásky Saskie van Uylenburgh, s níž 
se oženil. Sólisté baletního souboru Národ-
ního divadla Evgeniya Gonzalezová a Fra-
ser Roach tančili přímo v expozici mezi ob-
razy. S jedním z vystavených umělcových 
portrétů Saskie se zájemci mohou blíže se-
známit díky online zastavení s kurátorkou 
výstavy Lucií Němečkovou. Ta vedle toho-
to Saskiina obrazu přibližuje některá dal-
ší Rembrandtova díla, včetně tajuplného 
„Čtoucího mnicha“ či titulního „Portrétu 
člověka“. 

Na webu galerie jsou nyní k dispozici 
také přednášky, komentáře a 3D prohlídky 
k dalším výstavám i stálým expozicím, po-
čínaje ikonografi ckým rozborem díla Mi-
kuláše Medka (přednáší prof. Jan Royt) 
a  konče virtuální procházkou mezi díly
starých mistrů.

 (sch)

NGP online. www.ngprague.cz

Svědectví o Bohu, který byl zakázaný

Návštěva kardinála Agostina Casaroliho na Velehradě v roce 1985 byla mohutným nadechnutím po letech 
nesvobody. Snímky archiv ČT a Marie Schmerková

Na tajných křesťanských táborech získával potřebnou formaci katolický dorost a rodila se zde nová kněžská 
i řeholní povolání. 

Příběh exilu kardinála Josefa Berana slavnostně vyvrcholil přenesením jeho ostatků do pražské katedrály 
23. dubna 2018. 



Pavel Hošek

Úryvek z evangelia této neděle
(Jan 1,35-42) je částí delšího
celku, který vypráví o povolání
prvních Ježíšových učedníků.
Nakonec jich bylo dvanáct
a každý byl něčím zvláštní, jiný
než ti ostatní. Neměli bychom 
si to připomínat právě během 
nadcházejícího Týdne modliteb 
za jednotu křesťanů?

Při čtení Bible se vždycky vyplatí sle-
dovat, co je uvedeno jako první. 
Předznamenává to vše ostatní. Po-
ložíme-li si otázku, co udělal Ježíš 

na samém počátku svého veřejného půso-
bení, odpověď je překvapivá: Založil spole-
čenství. Obklopil se skupinou věrných dru-
hů. Proč? Protože Boží království spočívá ve 
vztazích mezi lidmi. Duch Svatý je duchem
komunity. 

Ne izolovaní
jednotlivci, ale lid 
Zakládajícím činem, kterým Ježíš zahájil 
svou veřejnou službu, bylo povolání učední-
ků. Tedy založení pospolitosti. Proč? Proto-
že křesťanství není soukromá spiritualita pro 
samotáře. Podstatou Ježíšovy vize království 
nebeského nebyli izolovaní jednotlivci, nýbrž 
lid. Boží lid nové smlouvy. 

Proto bylo apoštolů dvanáct. Symbolicky 
představovali dvanáct patriarchů Božího lidu 
– podle dvanácti pokolení Izraele. A stejně 
jako tvořili Jákobovi synové, praotcové Izra-
ele, velmi různorodou skupinu, byla pospo-
litost apoštolů mimořádně rozmanitá. Ry-
báři, celníci, řemeslníci, zélóti. Je úžasné, že 
známe jejich jména. Filip a  Ondřej, Jakub 
a  Jan, Bartoloměj a Tomáš… Proč je v Pís-
mu každý apoštol uveden jménem? Protože 
na každém záleží. Každý je vzácný v Božích 
očích, každý je ve své osobitosti nepostra-
datelný. Každý je jiný než ti ostatní – a to je
dobře. 

Moudří církevní otcové odedávna v  růz-
norodosti dvanácti apoštolů spatřovali bib-
lické opodstatnění mnohosti duchovních tra-
dic v rámci jedné církve. Jako měli jednotliví 
apoštolové velmi odlišné vlastnosti, a přece 
dohromady tvořili jednotný kruh Ježíšových 
žáků, i benediktinská, dominikánská, fran-
tiškánská, karmelitánská a  jezuitská spiritu-
alita rozvíjejí odlišné důrazy, a přece společ-
ně přispívají k bohatství duchovního života
církve. 

Sledujeme-li pozorně povahu Božího jed-
nání v dějinách, je zřejmé, že Hospodin má 

zalíbení v rozmanitosti. Ano, pestrobarevná 
různorodost jako by byla nejnápadnějším zna-
kem jeho tvůrčího rukopisu. Když otevřeme 
Bibli, hned na začátku spatříme hýřivé množ-
ství barev, tvarů a vůní rostlinné říše a vzápětí 
pohyblivé hemžení nesčíslných tvorů v krá-
lovství zvířat: ptakopysk, zebra, hroch, žirafa, 
tygr, pštros… A všichni ti tvorové mnohohla-
sým zpěvem chválí Hospodina.

Ale listujme dále. Také v příběhu Božího 
lidu nacházíme podobnou rozmanitost v jed-
notě a jednotu v rozmanitosti: dvanáct pokole-
ní Izraele, vedle Izajáše Jeremjáš, vedle Ezdrá-
še Nehemjáš… A  v  Novém zákoně? Nejen 
Matouš, ale i Marek, nejen Lukáš, ale i Jan… 

Celá Bible, ta úžasná knihovna starozákon-
ních a novozákonních knih, zní jako velkole-
pý soulad a souzvuk různorodých hudebních 
nástrojů, jako strhující koncert symfonického 
orchestru k Boží slávě. 

Je docela zřejmé, že církev je povolána 
k rozmanitosti. Je nazvána tělem Kristovým. 
Úžasnou rozmanitost končetin a orgánů má 
takříkajíc vepsánu v DNA. Rozdíly jsou žá-
doucí a nezbytné. Oči potřebují uši a nohy po-
třebují ruce. Žádná uniformita, žádná mono-
tónní nuda, žádná jednotvárná sériová výroba. 

Bůh trvá
na naší proměně 
Proč? Protože tajemství Boží moudrosti a slá-
vy jsou nevyčerpatelná. Některá spatří jen Ja-
ponci, některá jen Češi, jiná jen Němci. Někte-
rá jen ženy, jiná jen muži, další jen děti. Ano, 
a snad už přišla chvíle, kdy smíme dodat: ně-
která jen katolíci, jiná jen evangelíci, další jen 
pravoslavní. Potřebuji bratry a sestry v Kristu, 

kteří jsou úplně jiní než já, abych se od nich 
dozvěděl věci, které sám nikdy neuvidím, pro-
tože mi nebyly zjeveny. 

A potřebuji je také proto, abych se měnil. 
Bůh nás opracovává prostřednictvím druhých. 
I  těch, kteří jsou občas nesnesitelní. Nic si 
z toho nedělejme, i my jsme občas nesnesitel-
ní. Dokud jsem se neoženil, myslel jsem si, že 
jsem velkorysý člověk. Dokud jsem neměl děti, 
myslel jsem si, že jsem trpělivý. 

Pokud však zachováváme zdvořilý odstup 
a bezpečnostní vzdálenost od druhých lidí, 
nikdy se nezměníme. Ale církev je tu proto, 
abychom dorostli zralého lidství. Bůh s námi 
naštěstí není nikdy hotov. Trvá na naší promě-
ně. Dokud nedorosteme zralého lidství, měře-
no mírou Kristovy plnosti (Ef 4,13). 

Autor je vedoucím katedry religionistiky 
na ETF UK a kazatelem Církve bratrské

Bratr Alois

Školou praktického ekumenismu je od 
poloviny minulého století komunita 
bratří, protestantů i katolíků, ve 
francouzském Taizé. Jejich činnost 
je zaměřena především na mladé lidi. 
Tradiční setkání mladých na konci roku 
se tentokrát konalo online (viz KT 
2/2021 str. 3). Ve svém poselství nechal 
představený komunity bratr Alois 
nahlédnout také do spirituality hnutí.

V Taizé si všímáme, že mladí lidé pře-
mýšlejí o víře v Boha novým způso-
bem, který by jim umožnil udržet si 
směr. Co znamená věřit v něj? A po-

kud Bůh existuje, je aktivní v lidských dějinách 
a v našem životě?

Když čelíme těmto otázkám, vyvarujme se 
snahy vtěsnat Boha do našich pojmů. Bůh je 
nekonečně větší než všechno, co si dovedeme 
představit. My hledáme lásku a pravdu a tou-
žíme po nich. Ať už jsme na své vnitřní pouti 
kdekoliv, často tápeme. Jako poutníci důvěry 
ale můžeme kráčet společně, sdílet hledání – 
své otázky stejně jako přesvědčení.

„Víra je docela prosté spolehnutí se na Boha, 
je jako vzedmutí důvěry, které se tisíckrát opa-

kuje po dobu našeho života – přestože v kaž-
dém z nás mohou být také pochybnosti,“ řekl 
bratr Roger (zakladatel a dlouholetý převor 
v Taizé – pozn. red.). Neznamená věřit přede-
vším důvěřovat v něčí přítomnost, která je zá-
roveň v našem nitru i v celém vesmíru, pří-
tomnost, která je nepolapitelná, a přitom tak 
skutečná? Přítomnost, která se nevnucuje, 
ale můžeme ji v tichosti přijímat stále znovu
v každém okamžiku, jakoby v každém náde-
chu? Tato starostlivá přítomnost je tu stále, na-
vzdory pochybnostem, a přestože máme pocit, 
že skoro vůbec nechápeme, kdo Bůh je.

Ježíš žil z této starostlivé přítomnosti až do 
samého konce. Neustále jí věnoval pozornost. 
Byla pro něj vnitřním světlem, Božím dechem 
a inspirací Ducha Svatého. Když umíral na kří-
ži a všechno se zdálo nesmyslné, nechal z hlou-
bi utrpení a naprosté osamělosti vytrysknout 
své pocity a zvolal slova, kterými se přesto ob-
racel k Bohu: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě 
opustil?“ Zrazený, zmučený a k smrti odsou-
zený Ježíš přinesl lásku do nejhlubší temnoty. 
A ukázalo se, že tato láska je silnější než zlo. 
Marie Magdalská a poté apoštolové rozhlašo-
vali tuto nečekanou a neuvěřitelnou novinu: 
Ježíš žije. Boží láska porazila nenávist a smrt.

První křesťany ta zpráva uchvátila. Byli ohro-
meni a začali vydávat toto svědectví: Kristus 
je od nynějška živý u Boha. Naplňuje vesmír 
Svatým Duchem a je přítomen i v každém člo-
věku. Kristus je solidární s chudými a přinese 
jim spravedlnost. Je naplněním dějin a stvoře-
ní – a po smrti nás přijme do radosti v plnosti.

Otvírá se tak nový obzor, který přesahuje ná-
silí mezi lidmi, ekologické katastrofy i nemoci. 
Dokážeme ho rozpoznat?

Změnit způsob, 
jak se díváme
Z tohoto obzoru odhaleného Kristovým vzkří-
šením do našeho života přichází světlo. Stále 
znovu rozptyluje stíny strachu a dává vytrysk-

nout pramenu živé vody, která probouzí ra-
dostnou chválu.

Potom můžeme vytušit, že jakousi tajem-
nou přitažlivostí Kristus až do skonání času 
shromažďuje v Boží lásce lidstvo a celý ves-
mír. A z nás dělá spolupracovníky tohoto své-
ho úkolu.

Kristus nás v církvi spojuje jako své spolu-
pracovníky. To ovšem znamená, že musíme 
být připraveni rozšířit své přátelství tak, aby 
zahrnovalo všechny. Kristus chce, abychom 
milovali své nepřátele. Jeho pokoj usmiřuje 
i znepřátelené národy.

Nechejme Krista, aby změnil způsob, jak 
se díváme: skrze něho jasněji rozpoznáváme 
důstojnost každého člověka a krásu stvoření. 
Naděje, která ovšem zdaleka není naivní dů-
věřivostí, se rodí stále znovu, protože je za-
kořeněna v Kristu. Tak nás naplňuje pokojná 
radost a spolu s ní odvaha vzít na sebe zodpo-
vědnost, kterou nám Bůh zde na zemi svěřil.

Celý text je dostupný na webu taize.fr/cs
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Taizé učí mladé lidi ekumenismu

Proč bylo apoštolů dvanáct?

Pospolitost apoštolů byla mimořádně rozmanitá: rybáři, celníci, řemeslníci, zélóti… Filip a Ondřej, Jakub a Jan, Bartoloměj a Tomáš… Snímek Pixabay

Cíl putování mladých křesťanů z celého světa.
 Snímek archiv KT
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ DENNÍ TICHÁ CHVÍLE

2.
 n

ed
ěl

e 
v 

m
ez

id
ob

í 
Li

tu
rg

ie

HOMILIE

Cyklus 
B

Uvedení
do první

modlitby dne
Ranní chvály Modlitba uprostřed dne Nešpory Kom-

pletář

A
nt

ifo
na

Ž
al

m

H
ym

nu
s

A
nt

ifo
ny

Ž
al

m
y

K
rá

tk
é 

čt
en

í
a 

zp
ěv

A
nt

ifo
na

k 
Z

ac
ha

r.
ka

nt
ik

u

P
ro

sb
y

Z
áv

ěr
eč

ná
m

od
lit

b
a

H
ym

nu
s

A
nt

ifo
ny

Ž
al

m
y

K
rá

tk
é 

čt
en

í 
a 

zp
ěv

Z
áv

ěr
eč

ná
m

od
lit

b
a

H
ym

nu
s

A
nt

ifo
ny

Ž
al

m
y

K
rá

tk
é 

čt
en

í
a 

zp
ěv

A
nt

ifo
na

ke
 k

an
ti

ku
P

an
ny

 M
ar

ie

P
ro

sb
y

Z
áv

ěr
eč

ná
m

od
lit

b
a

Ne 17. 1. 919 1029 783 881 920 1029 920 1030 921 1030 923 1033 688 777 924 1034 689 778 925 1035 925 1036 926 1036 927 1038 689 778 929 1039 929 1040 930 1040 933 1043 689 778 933 1044 689 778 1242 1379

Po 18. 1. 1653 1870 783 881 1653 1870 1278 1418 813 914 1279 1418 1279 1418 1279 1418 1279 1419 940 1051 940 1051 940 1052 943 1054 943 1054 1280 1419 1280 1420 1661 1878 1280 1420 1281 1420 1281 1421 1279 1419 1247 1384

Út 19. 1. 949 1061 783 881 949 1062 950 1062 950 1063 953 1066 953 1066 953 1066 954 1067 954 1067 955 1068 955 1068 957 1070 957 1071 959 1072 960 1073 960 1073 962 1076 962 1076 963 1076 963 1077 1250 1387

St 20. 1. 964 1077 783 881 964 1078 965 1079 965 1079 969 1083 969 1083 969 1084 970 1084 970 1085 971 1085 971 1085 973 1088 973 1088 975 1090 976 1091 976 1091 979 1094 979 1094 979 1095 980 1095 1254 1391

Čt 21. 1. 1708 1924 783 881 1708 1925 1283 1423 813 914 1283 1423 1283 1423 1711 1929 1283 1423 986 1103 987 1103 987 1103 989 1106 990 1106 1714 1932 1284 1424 1715 1932 1284 1424 1284 1424 1718 1936 1283 1423 1257 1395

Pá 22. 1. 996 1113 783 881 997 1114 998 1115 998 1115 1001 1118 1002 1119 1002 1119 1002 1120 1003 1120 1004 1121 1004 1121 1006 1124 1006 1124 1008 1125 1009 1126 1009 1126 1011 1129 1011 1129 1011 1129 1012 1130 1260 1398

So 23. 1. 1012 1130 783 881 1013 1131 1014 1132 1014 1132 1017 1136 1017 1136 1017 1136 1018 1137 1018 1137 1019 1138 1019 1138 1021 1141 1022 1141 1024 1143 1025 1144 1025 1144 1027 1146 689 778 1028 1147 690 779 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. 

Dnešní neděle je první po Vánocích, 
první v liturgickém mezidobí. Vstu-
pujeme tedy opět do doby, která du-
chovně zpřítomňuje čas Kristova ve-
řejného působení, dobu mezi jeho 
křtem a velikonočními událostmi. 
Proto také čteme evangelium na po-
kračování, v letošním roce především 
podle Markova sepsání.

Nyní ale máme před sebou úryvek 
z Janova evangelia. Je to krásné svě-
dectví o událostech, které se musely 
odehrát krátce po Ježíšově křtu. Jan 
Křtitel na Krista ukazuje slovy: „hle, 
beránek Boží,“ a posílá za ním dva ze 
svých učedníků. Jeden z nich Ondřej 
pak přivede svého bratra Šimona, 
když mu s nadšením zvěstuje: „našli 
jsme Mesiáše.“ Ondřej podle Janova 
evangelia je tak prvním z apoštolů, 
který v Ježíši rozpoznal očekávaného 
Mesiáše – proto mu staří církevní ot-
cové dali titul „Prvopovolaný“. Z toho 
důvodu je jeho: „našli jsme Mesiáše,“ 
i pro nás tak důležité. Je pravda, že 
náš vztah s Pánem Ježíšem, naše po-

znání Boha, celé naše křesťanství má 
vždy charakter cesty. Jako „cestu“ 
sám sebe metaforicky označuje i sám 
Pán Ježíš. To mimo mnoho jiného 
znamená, že ještě nejsme u cíle, na-
tož v cíli. Boha, Krista a jeho přítom-
nost mezi námi a ve světě stále musí-
me teprve hledat a nově objevovat, 
navíc s vědomím, že Boží tajemství je 
natolik veliké, že se nikdy nemůže do-
cela vměstnat do našich stvořených 
představ a rámců, vždy bude přesa-
hovat naše schopnosti poznání a při-
jetí. Deus semper maior, „Bůh je stále 
větší“, je základní teologická prav-
da, ve své formulaci navazující již na 
svatého Augustina.

Zároveň ale platí, že právě proto 
„Slovo se stalo tělem“, i proto se Syn 
stal člověkem a přitom zůstal Bohem, 
abychom ho mohli také nám vníma-
telným způsobem najít, abychom 
se mohli dotknout, abychom v něm 
našli Božího Mesiáše. O tom je pře-
ci evangelium, celé Kristovo veřejné 
působení.

Naše křesťanská víra, jejímž nej-
vlastnějším základem je tajemství vtě-
lení, Kristovo boholidství, musí tak 
být vždy napětím mezi skloněním se 
před Božím tajemstvím a radostným 
životním: „našli jsme Mesiáše.“ Mu-
síme být stále pokorní před Boží veli-
kostí a stále otevření novému Božímu 
přicházení; je třeba stále hledat, kde 
Kristus je a k čemu nás volá, být te-
prve na cestě. Ale zároveň máme žít 
z radostného přesvědčení, že Syn už 
se vtělil, přebýval a stále přebývá mezi 
námi, že už jsme ho v křesťanství také 
našli, že už jsme na Kristově cestě, 
snažíme-li se za ním aspoň nějak jít. 

Člověk nemůže žít jen v mlhavých 
nejistotách, není tak ustrojen. Potře-
bujeme také jistotu, potřebujeme se 
Boha aspoň občas vnímatelně do-
tknout. Buďme i tomuto rozměru víry 
otevření, ostatně vždyť proto se Bůh 
stal člověkem, proto stále zní: „hle, 
beránek Boží“…

P. JAN HOUKAL,
farář u Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze

1. ČTENÍ 1 Sam 3,3b-10.19
Následující příběh se odehrává na 
konci doby soudců někdy kolem roku 
1050 př. Kr. Stárnoucí kněz Eli slouží 
ve svatyni, kde je archa úmluvy – zna-
mení Boží přítomnosti. Eli a jeho sy-
nové se zpronevěřili Hospodinu. Bůh 
si vyhlédl jiného člověka, který bude 
provázet velké změny v Izraeli – začí-
ná doba králů.

Čtení z první knihy Samuelovy
Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží 
archa. Tu Hospodin zavolal: „Samu-
eli!“ On odpověděl: „Tady jsem.“ Bě-
žel k Elimu a řekl: „Tady jsem, volal 
jsi mě.“ On pravil: „Nevolal jsem tě, 
vrať se a spi.“ Šel tedy spát. Hospo-
din zavolal podruhé: „Samueli!“ Sa-
muel vstal, šel k Elimu a řekl: „Tady 
jsem, volal jsi mě.“ On odpověděl: 
„Nevolal jsem tě, synu můj; vrať se 
a spi.“ Samuel totiž neznal Hospo-
dina, protože se mu Hospodin ještě 
nezjevil ve slově. Hospodin zavolal 
opět Samuela, potřetí. Vstal tedy, šel 
k Elimu a řekl: „Hle, tady jsem, volal 

jsi mě.“ Tu Eli pochopil, že chlapce 
volal Hospodin. Eli proto řekl Samu-
elovi: „Jdi spát. Bude-li pak volat, řek-
ni: ‚Mluv, Hospodine, tvůj služebník 
poslouchá.‘“ Samuel tedy šel spát na 
své místo. Hospodin přišel, zastavil se 
a volal jako dříve: „Samueli, Samueli!“ 
A Samuel řekl: „Mluv, tvůj služebník 
poslouchá.“ Samuel rostl a Hospo-
din byl s ním a nedopustil, aby nějaké 
jeho slovo přišlo nazmar.

MEZIZPĚV Žl 40,2+4ab.7-8a.8b-9.10
Připravenost služebníka Božího je 
připravenost srdce. Ježíš s tímto po-
stojem srdce razí novou cestu k živo-
tu pro každého z nás.

* Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
Pevně jsem doufal v Hospodina, on 
se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. 
Novou píseň vložil mi do úst, chvalo-
zpěv našemu Bohu. * V obětních da-
rech si nelibuješ, zato jsi mi otevřel 
uši. Celopaly a smírné oběti nežádáš, 
tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím. * 
Ve svitku knihy je o mně psáno. Rád 

splním tvou vůli, můj Bože, tvůj zá-
kon je v mém nitru.“ * Spravedlnost 
jsem zvěstoval ve velkém shromáždě-
ní, svým rtům jsem nebránil, ty to víš, 
Hospodine! *

2. ČTENÍ 1 Kor 6,13c-15a.17-20
Po několik nedělí budeme číst 1. list 
Korinťanům. Tento dopis je sestaven 
z odpovědí na různé otázky. V 5. ka-
pitole Pavel ostře kritizuje krvesmil-
stvo, které se v korintské církvi obje-
vilo, a následující text na to navazuje 
jako typické pavlovské zobecnění, 

v němž poukazuje na nejvyšší cíl na-
šeho jednání.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla 
Korinťanům 
(Bratři!) Tělo není pro smilnění; je 
pro Pána a Pán pro tělo. A Bůh, který 
vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí také 
nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kris-
tovými? Kdo se však oddá Pánu, je 
s ním jeden duch. Utíkejte před smil-
stvem! Každý jiný hřích, kterého se 
člověk dopustí, je mimo tělo. Kdo se 
však oddá smilnění, prohřešuje se 
proti vlastnímu tělu. Nebo nevíte, že 
vaše tělo je chrámem Ducha Svaté-
ho, který ve vás bydlí a kterého vám 
dal Bůh, a že proto už nepatříte sami 
sobě? Byli jste přece koupeni, a to 
za (vysokou) cenu. Oslavujte proto 
Boha svým tělem.

EVANGELIUM  Jan 1,35-42
Liturgické texty nedělního cyklu B 
patří především Markovu evangeliu 
a na několika místech jsou doplně-
ny evangeliem Janovým, jako právě 

dnes. Začátek Ježíšova působení je 
spojen s povoláním apoštolů. Všim-
něme si „řetězové reakce“ způsobené 
povoláním.

Slova svatého evangelia podle Jana
Jan stál se dvěma ze svých učední-
ků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, 
a řekl: „Hle, beránek Boží!“ Ti dva 
učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježí-
šem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou 
za ním. Zeptal se jich: „Co byste chtě-
li?“ Odpověděli mu: „Rabbi“ – to pře-
loženo znamená Mistře – „kde byd-
líš?“ Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli 
tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zů-
stali u něho; bylo kolem čtyř hodin 
odpoledne. Jeden z těch dvou učední-
ků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, 
byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten 
nejdříve nalezl svého bratra Šimona, 
řekl mu: „Našli jsme Mesiáše!“ – to 
přeloženo znamená Kristus – a přive-
dl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl 
a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš 
se jmenovat Kéfas,“ to je v překladu 
Petr (Skála).

neděle 17. 1.  Jan 1,35-42
V přesycené společnosti je možná 
těžší zaslechnout hlas Hospodina. 
Galilejští rybáři nám mohou být vzo-
rem. V ochotě zvednout se a jít.

pondělí 18. 1. Mk 2,18-22
Platí stále: nedivme se, že křesťanství 
trhá naše staré, nevhodné nádoby, 
měchy, do kterých je uzavíráme. Je 
totiž živé a bouřlivé.

úterý 19. 1. Mk 2,23-28
Neškodí i dnes si uvědomit, že Ježíš 
je pánem nad mnoha projevy naší 

zbožnosti, tam, kde se jedná o pou-
hou zvykovost, popřípadě dokonce 
o dobrý pocit z našeho výkonu.

středa 20. 1. Mk 3,1-6
Nepodobám se občas těm, kdo na 
Ježíše dávali pozor? Nesleduji cír-
kev, papeže, jen abych mohl kritizo-
vat?

čtvrtek 21. 1. Mk 3,7-12
V oné lodičce mohu spatřovat církev. 
Je i mým úkolem pomáhat a vytvářet 
podmínky, aby Syn Boží mohl i dnes 
uzdravovat vše, co je neduživé.

pátek 22. 1.  Mk 3,13-19
Jak odlišné povahy k sobě Pán zavo-
lal! Podobně různé „typy“ zve i dnes. 
Výzva ke snášenlivosti v církvi – vždyť 
on je stále uprostřed.

sobota 23. 1.  Mk 3,20-21
Lidí, zapálených pro Boží království, 
kteří jsou ochotni zříci se svých po-
třeb, bychom si měli víc vážit. Nebo 
je alespoň nekritizovat.

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského 

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.
Žaltář 2. týdne

18. 1. – památka Panny Marie, 
Matky jednoty křesťanů
Barva bílá, mše vlastní.
1. čtení Žid 5,1-10 
Žl 110,1.2.3.4, odp.: 
Klaňte se mu, všichni jeho andělé. 
Evangelium Mk 2,18-22
Preface o Marii v dějinách spásy. 
Nelze použít čtvrté anafory.

19. 1. – úterý po 2. neděli v mezidobí 
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Žid 6,10-20 
Žl 111,1-2.4-5.9+10c, odp.: 
Hospodin bude neustále 
pamatovat na svou smlouvu.
Nebo: Aleluja 
Evangelium Mk 2,23-28

20. 1. – středa po 2. neděli v mezidobí 
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Žid 7,1-3.15-17 
Žl 110,1.2.3.4, odp.: 
Ty jsi kněz navěky podle řádu 
Melchizedechova! 
Evangelium Mk 3,1-6
Nebo:
sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Barva červená, mše z této památky.
Nebo:

sv. Šebestiána, mučedníka
Barva červená, mše z této památky.

21. 1. – památka sv. Anežky, 
panny a mučednice 
Barva červená, mše vlastní.
1. čtení Žid 7,25-8,6 
Žl 40,7-8a.8b-9.10.17, odp.: 
Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. 
Evangelium Mk 3,7-12

22. 1. – pátek po 2. neděli v mezidobí 
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Žid 8,6-13 
Žl 85,8+10.11-12.13-14, odp.: 
Milosrdenství a věrnost se potkají. 
Evangelium Mk 3,13-19
Nebo:
sv. Vincence, jáhna a mučedníka
Barva červená, mše z této památky.

23. 1. – sobota po 2. neděli v mezidobí 
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Žid 9,2-3.11-14 
Žl 47,2-3.6-7.8-9., odp.: 
Bůh se vznáší za jásotu, 
Hospodin vystupuje za hlaholu trub. 
Evangelium Mk 3,20-21
Nebo:
Sobotní památka Panny Marie
Barva bílá, ranní mše z této památky.
Nešpory 1. a večerní mše 
z následující neděle.

24. 1. – 3. neděle v mezidobí
Neděle Božího slova
Barva zelená, mše vlastní, Gloria. 
1. čtení Jon 3,1-5.10
Žl 25,4-5ab.6+7bc.8-9, odp.:
Ukaž mi své cesty, Hospodine! 
2. čtení 1 Kor 7,29-31
Zpěv před evangeliem: Aleluja. Při-
blížilo se Boží království, praví Pán; 
obraťte se a věřte evangeliu. Aleluja.
Evangelium Mk 1,14-20 
Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
Votivní mše Za jednotu křesťanů 
(Český misál, 2015, s. 872; Lekcionář 
VI/1, s. 347 – liturgická barva zele-
ná nebo bílá): Gloria, Credo, preface 
vlastní. Nelze použít čtvrté anafory.

(hfr)

Našli jsme Mesiáše!

Pompeo Batoni: Sv. Petr.
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
� Dne 23. ledna 2021 se dožívají ThDr. 
Adámek Milan 80 let a  Mgr. P. Čer-
nota Petr 75 let. Do dalších roků pře-
jeme oběma pevné zdraví a  ochranu 
P. Marie Frýdecké. Přátelé a  rodiny
z Havířova. 
 ŽV 3–2295

VZPOMÍNÁME
� Ve středu 13. 1. 2021 
vzpomínáme prvního 
výročí, kdy odešla na 
věčnost a do Boží ná-
ruče námi milovaná pí 
Marie Vavrdová roz. 
Valouchová. S  láskou 

a vděčností vzpomínají děti s rodinami 
a sourozenci.  V 3–2296

RŮZNÉ
� ANTIKVARIÁT „Přečtené-knihy.
cz“. Náboženské knihy můžete věnovat 
nebo prodat, a podpořit tak myšlenku 
tiskového apoštolátu. Josef Míček, mob.: 
732 261 067, www.prectene-knihy.cz 
 R 3–2286

KOUPĚ – PRODEJ
� Křesťanský antikvariát koupí (du-
chovní, filozofie, umění, poezie, ces-
topisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti 
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. 
Mob.: 720 254 225. 
 K 3–2203
� Koupím vánoč. ozdoby, řetězy, osvět-
lení, betlém aj. Mob.: 603 410 736. 
 K 3–2253
� Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas v jakémkoli stavu. Mob.: 775 
480 777. 
 K 3–2287
� Prodám urnový hrob ve Slivenci.
Cena: 30 000 Kč, mob.: 777 230 087.
 K 3–2298
� Koupím: stará křesla s  dřevěnými 
područkami, květinové stěny s ohýba-
ného dřeva, sakristijní kredence, obra-
zové rámy, okna do oblouku, věžní cifer-
níky. Mob.: 603 520 013. 
 K 3–2307
�Vykoupím Váš les, popř. dřevní hmo-
tu. Peníze hotově. Mob.: 605 541 814. 
 K 3–2312

SEZNÁMENÍ
� Aktivní katolík, 58 let, výška 172 cm, 
hledá katoličku po padesátce. Nejlépe 
mírné povahy. Značka Jižní Čechy. 
 S 3–2264
�Pohledný, mladý muž, 34 let, pra-
covitý, nesmělý, hledá milé a  hod-
né děvče se smyslem pro rodinu na 
společnou cestu životem. Foto zašlu.
Značka Morava. 
 S 3–2305
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Objednávka předplatného
PLÁTCE  Roční předplatné 780 Kč   Zahájení odběru1) ................................

ZPŮSOB
PLATBY:

Poukázkou: SIPO spoj. č.:

E-PLATBA – e-mail:

Jméno
a příjmení:

Rok
narození: Telefon:

Adresa a PSČ:

ODBĚRATEL (Vyplňte pouze v případě, že údaje nejsou shodné s plátcem nebo předplatné 
objednáváte jako dárek.)

Jméno
a příjmení:

Rok
narození: Telefon:

Adresa a PSČ:

Předplatitelský vztah se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami.
1) Pokud není písemně zrušeno, předplatné se automaticky prodlužuje.

Předplaťte si Katolický týdeník
na jeden rok a ZÍSKEJTE DÁREK!

Platí pouze pro nové objednávky od prvního 
uvedení této nabídky v KT až do vyčerpání 

zásob, případně do zveřejnění nové.

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

nebo e-mailem: podhorska@katyd.cz

Každý nový roční předplatitel získá čtyři knížky z edice

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

Biskupství brněnské
vypisuje výběrové řízení 

na obsazení
pracovního místa

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

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

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

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

Kontaktní adresy:

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

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

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

jako dobrodružný western, staro-
zákonní apokryf nebo jako podo-
benství o cestě člověka ke zralos-
ti a hledání autentického vztahu
k Bohu.  Váz., 232 str., cena 235 Kč

Kontaktní adresy:

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

Cyrilometodějský kalendář 2021!

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

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



„Chceme lidi přimět 
ke konkrétnímu činu, a tak 
dokončit Komenského Obecnou 
poradu o nápravě věcí lidských,“ 
říká evangelický farář a pedagog 
JAN HÁBL. Jím založený projekt 
k 350. výročí úmrtí „Učitele 
národů“ se snaží jeho odkaz 
učinit aktuálním i dnes, kdy 
si navíc díky domácí výuce 
klademe podobné otázky. 

Kdy a za jakých okolností jste se s osobností 
Komenského blíže seznámil?
Pamatuji si, že na gymnáziu nás přinutili číst 
Labyrint světa a ráj srdce, ale po pár strán-
kách jsem to odložil, protože jsem byl v tele-
cím věku, a navíc vše bylo napsáno starým ja-
zykem, pro mě nesrozumitelně. Když jsem se 
však rozhodl být učitelem, studoval jsem po 
Sametové revoluci pedagogickou fakultu, kde 
nám říkali, že nyní bude pedagogika konečně 
svobodná a bude rozvíjet všestranně harmo-
nickou osobnost, ne jako dosud ta ideologická. 
Zkrátka že škola bude dílnou lidskosti. Zaklí-
nali se Komenským, ale pořád se učilo stejně. 
Tehdy jsem sám vzal Komenského znovu do 
ruky a zjistil, že je to nevytěžený poklad.

Co vlastně obnáší práce komeniologa?
Jako pedagog se snažím popularizovat pře-
devším filozoficko-výchovný aspekt jeho díla. 
Dnes už je většina textů k dispozici v češtině, 
nemusím proto běhat po archivech či muze-
ích a všechno pracně dohledávat. Většinu to-
ho podstatného, co potřebuji, mám doma ve 
své pracovně.

Z čeho Komenský vycházel? Jak v 17. století 
vypadala školní výuka?
Učilo se většinou mechanicky. Například při 
výuce jazyka – děti opakovaly po učiteli slova, 
pojmy nebo věci, aniž rozuměly tomu, co říka-
jí. Naučily se třeba celého Cicera zpaměti, ale 
nechápaly podstatu zvuků, které vyslovovaly. 
Později, když dětský rozum dovolil, začali ti 
bystřejší chápat abstraktní pojmy – podstatná 
jména, slovesa, skloňování apod. Ale byl to ne-
smírně dlouhý a pracný způsob výuky. A když 
se dítě v mechanickém zapamatovávání náho-
dou spletlo, přišla rákoska. A do toho vstupuje 
Komenský s přesvědčením, že dítě má být skr-
ze vzdělání získáno zájmem a láskou a jazyku 
musí rozumět.

První, co udělal, a stal se tím takřka přes 
noc slavným, je, že napsal Bránu jazyků ote-
vřenou, kde spojil abstraktní pojem s reálnou 
věcí. Aby dítě, které se učí, jak se latinsky řek-
ne „hvězda“, „tužka“ či cokoli dalšího, ale da-
nou věc neuvidí, pochopilo, o co jde. A později 
namaloval slovník, Orbis pictus (Svět v obra-
zech). Mohlo se totiž stát, že danou věc ne-
měly děti k dispozici, v knize ji tak mohly mít 
alespoň namalovanou – což tehdy bylo něco 
převratného.

Byl ve své době osamocený, nebo na někoho 
navazoval?
Ve své Velké didaktice zmiňuje několik autorů, 
z nichž vychází – Eliase Bodina, Wolfganga 
Ratka a jiné, ale dodává, že jejich příručky by-
ly jen nahodilé postřehy. Všimli si něčeho, co 
by bylo dobré dělat, jenže to bylo jako hroma-
da dříví bez ladu a skladu. Takové rozházené
puzzle. Položil si otázku, co je cílem pedagogi-
ky, a pojmenoval teologické a filozofické fun-
damenty, proč je nutné vzdělávat všechny lidi 
ve všem, co je potřeba k dobrému a zbožnému 
životu a  jakými prostředky toho dosáhnout. 
Jakmile totiž začnete takhle uvažovat, dílky 
puzzle se vám poskládají dohromady. Jestliže 
cílem vzdělávání je například přemáhání sa-
mosvojnosti, tj. neblahé tendence „jen sobě 
hověti, sobě nadmíru přáti, sobě se líbiti, sám 
sobě bůžkem se dělati“, kterou trpí všichni li-
dé, nemůžete k tomu člověka dokopat násilím 
nebo rákoskou. Jeho Velká didaktika zkrátka 
byla revolucí.

V čem je dnes Komenský aktuální? Přeci jenom 
je to už 350 let od jeho úmrtí…
Samozřejmě jsou věci, které už aktuální ne-
jsou, kdy se dobově i odborně mýlil. Napří-

klad vůbec nepochopil Koperníka, jeho fyzika 
je předvědecká, jeho biologie roztomile před-
moderní. Ale pak čtete věci, které jsou napros-
to nadčasové. Uměl totiž položit správnou 
otázku k problémům, v nichž se svět ocital, 
a na to podnětně odpovídal. Bylo podstatné, 
že uměl udělat správnou diagnózu „věcí lid-
ských“. Čím to, že i když jsou lidé inteligentní 
a tvořiví, zneužívají to ke zlému? Proč, když se 
někdo dostane k moci, chce jí ještě víc? Proč 
upřednostňujeme blaho jedince před blahem 
celku? Takové a podobné otázky si kladl, což 
byl základ jeho diagnózy. V daný okamžik to 
třeba nemusí mít správné řešení a někdo jiný 
přijde později, ale když uděláte správnou dia-
gnózu, je to základ léčby či nápravy.

Je Komenského dílo zaměřeno pouze na 
pedagogiku?
Jakmile se do něj začtete, zjišťujete, že je to 
ohromný zdroj nejen pedagogických myšle-
nek. Musíte začít studovat renesanční filozofii, 
Mikuláše Kusánského a Francise Bacona, člo-
věk je při tom studiu konfrontován s ohrom-
nou škálou oborů a  poznatků. Komenský 
pojednává skoro o všem – o kultuře, umění, 
psychologii, mezilidských vztazích, politolo-
gii, sociologii, samozřejmě i o teologii. Zkrát-
ka studium Komenského vás přinutí zabývat 
se prakticky veškerým lidským bádáním.

V Komenského díle by se našly principy ty-
pu: „žádnému jedinci se nebude dařit dobře, 
nebude-li se dobře dařit celku“. Tyto věci po-
řád dokola opakoval tehdejším mocipánům 
světa: co dělá člověka člověkem, jak se stát 
tím, kým člověk má být. Uceleně to pak shr-
nul ve svém vrcholném díle Obecná porada 
o nápravě věcí lidských. Učené a mocné lidi 
k této poradě zval, aby o všem začali přemýš-
let, jak a co dělat, aby to bylo na světě k přežití.

Co na to mocipáni?
Kašlali na něj. Každý si hrabal na svém píseč-
ku. Někteří učenci naslouchali – Samuel Hart-
lib v Anglii, de Geerové z Holandska – a Ko-
menského povzbuzovali, ovšem svět se ubíral 
svým směrem. Dokonce Švédi, kteří ho pozva-
li, aby jim reformoval školství, si zacpávali uši, 
když jim tyhle věci říkal. Nechtěli hledat iré-
nické, mírové cesty, potřebovali vyhrát ve vál-
ce. O myšlence konfesní svobody v době, kdy 
platila zásada „čí vláda, toho víra“, nechtěla 
slyšet jedna ani druhá strana.

Jaký vztah měli ke Komenskému katolíci?
Pro mnohé bude asi překvapením, že mnohdy 
nalézal společnou řeč i s nimi. Jezuité vydávali 
jeho příručky, francouzský kardinál Richelieu 
s ním rozmlouval, protože chtěl, aby ve Francii 
reformoval školství. Komenský jezdíval také 
na různé koncily, kde se katolická a protestant-
ská strana pokoušely o smír, což třeba právě 
Švédové neradi viděli. V Čechách se ke Ko-
menskému katolíci v minulosti stavěli různě, 
nicméně k nejskvělejším komeniologům pa-
třili a patří právě katolíci – například Radim 
Palouš nebo bratři Pavel a Karel Flossové.

Mohla by osobnost Komenského přispět 
k ekumenismu?
Zcela určitě. Nešlo mu o to, abychom zrušili 
jednotlivé konfese, denominace, nýbrž aby-
chom spolu uměli mluvit v míru. Věděl, že se 
nikdy nestane, abychom opustili naše dogma-
ta a založili jedinou pravou církev. Záleží na 
tom, jak se slovo „dogma“ použije. Budu-li 
je chtít interpretovat pozitivně, znamená to 
učení, kterému věřím, ale pokud se užije v ne-
gativním či pejorativním slova smyslu, je to 
něco, na čem trvám a běda, jak mi na to někdo 
sáhne, potom já sáhnu na něj – v tomhle nega-

tivním, násilnickém slova smyslu je to samo-
zřejmě špatně. Z obou stran. Ve všech církvích 
jsou fundamentalisté rozmanitého typu, kon-
zervativní i liberální radikálové, a jsou schopni 
se nenávidět. Komenskému šlo o to, jak spolu 
mluvit pokojně. Usiloval o to, abychom veške-
ré násilí odstranili a hledali cesty porozumění.

Jaký má „Učitel národů“ ohlas ve světě?
Byl jsem na mnoha konferencích, které byly 
přímo pedagogické, a shledal jsem, že ani pe-
dagogové ho neznají. Pouze zanedbatelné pro-
mile cizinců ví, kdo je Komenský. Při výročí 
jeho úmrtí se zorganizovala akce, kdy se na 
24 hodin všichni komeniologové spojili a po 
15 minutách četli kousek z Komenského. Bylo 
jich kolem čtyřiceti z celého světa.

Je ovšem zajímavé, že například v Jižní Ko-
reji je Komenský docela téma a vše, co o něm 
vědí, pochází z anglických překladů našich au-
torů. Mají dokonce katedry, kde Komenské-
ho studují, a my jim trochu závidíme, protože 
nás komeniologů v České republice je jen pár 
a získat nového studenta není nic snadného. 
Za dvacet let svého působení jsem nenašel 
následníka, který by v tom pokračoval, zato 
v Koreji mají desetitisíce studentů. Naši stu-
denti sice na Komenského reagují pozitivně, 
je pro ně objevný, ale zatím se nenašel nikdo, 
kdo by třeba na toto téma dělal doktorát a vše 
dál rozvíjel.

Proč?
Po pravdě řečeno, když se ohlížíte po kariéře, 
tohle moc lukrativně nevypadá. Ale možná by 
se studenti divili – já kromě toho, že se uživím, 
dělám na tématu, které mě baví. A to je k neza-
placení. A myslím, že do konce života budu mít 
stále co objevovat.

Jste autorem projektu Komenský 2020.
Co je jeho smyslem?
Základní idea spočívá v tom, že Komenský ne-
dokončil Obecnou poradu o nápravě věcí lid-
ských a my tímto projektem chceme na jeho 
stěžejní dílo navázat. Ne dopsat knihu, nýbrž 
dokončit myšlenku. Udělat o věcech lidských 
poradu, říct si, co je v nepořádku s člověkem 
– a když si to pojmenujeme, třeba se žáci ve 
škole dozvědí, co Komenský říkal. V našem 
projektu je sedm témat: politika, vzdělávání, 
média, rodina nebo vztahy, podnikavost, ná-
boženství. Takže projekt chce lidi učinit cit-
livými k dnešní situaci, aby ji začali nahlížet 
perspektivou toho, co bych mohl udělat já, 
naše třída, naši skauti nebo jakákoli skupina, 
aby to bylo lepší. Chceme český národ skrze 
jednotlivce přimět k činu, aby se něco kon-
krétního udělalo a jenom se o tom nemluvilo. 
Když jsme projekt v roce 2019 představovali, 
učitelky ze ZŠ nám říkaly, že pro deváté tří-
dy po přijímačkách je takový druh projektu
k nezaplacení.

V několika vlnách se o tom dozvěděly všech-
ny školy, šlo to k nim různými kanály přes mi-
nisterstva školství a kultury, podařilo se usku-
tečnit výstavy či veřejná čtení Komenského 
děl. Školy, které se toho účastnily, byly nadše-
né. Existuje web www.komensky2020.cz, kde 
jsou všechny informace k poradě o nápravě 
věcí lidských v  interaktivní podobě. Učitelé 
s žáky mohou vše probrat, je tam návod, jak 
uskutečnit nápravu něčeho konkrétního.

Čím žije komeniolog, když zrovna nebádá?
Když můžu, chodím plavat. Původně jsem zá-
vodně plaval a dodnes mě to drží. Hrál jsem 
i  basket, ten mám taky rád, jenom nemám 
s  kým si zahrát. Takže sport je významnou 
složkou mého života. A potom cestování. Pro-
jeli jsme po naší republice, co jsme mohli, a teď 
máme naplánovaný Krakov, přičemž motorem 
těchto výprav je manželka.

VÍT HÁJEK
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Doc. PhDr. JAN HÁBL, Ph.D. (*1975), 
českobratrský farář, pedagog 
a komeniolog. Po studiích na 
Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem studoval teologii a filozofii 
při University of Wales. Věnuje se 
filozofii vzdělávání a působí na 
Pedagogické fakultě Univerzity Hradec 
Králové. Je autorem řady odborných 
i beletristických titulů (Lidskost není 
ztracena, I když se nikdo nedívá, Aby 
člověk neupadal v nečlověka, Labyrint 
upgrade aj.). Žije v Novém Městě na 
Moravě, je ženatý a má dvě děti.

Umět spolu mluvit v míru

„Komenského jsem poprvé vzal do ruky na vysoké škole a zjistil, že je to nevytěžený poklad,“ říká 
Jan Hábl.  Snímek archiv JH
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Stanovme si priority
Nejde jen o práci, ale i o to, jak ji skloubit s ji-
nými našimi aktivitami. Obecná zásada zní: 
důležitým věcem věnovat nejvíce času, méně 
důležitým méně a nejméně důležitým nejméně 
času. Klíčové je ovšem vědět, co je pro mne dů-
ležité a jakou pozici na tomto žebříčku zaujímá 
práce. A to má každý jinak.

Plánujme 
Nejde o detailní plán, nýbrž o představu, co 
všechno chci ten den udělat a kolik na to po-
třebuji času. Důležité je slovo „chci“. Danou 
věc si volím dobrovolně, ne proto, že musím 
nebo že mi to nařídil někdo jiný. Příklad: lec-
která maminka s dětmi neví co dřív, ale na pe-
čení cukroví na Vánoce si čas našla, protože 
cukroví na vánočním stole bylo pro ni důležité.

Při plánování se osvědčuje smysl pro reali-
tu. Schopnost soustředění je časově omezená 
a snaha udělat všechno hned a v jednom kuse 
může vést k chybám, frustraci a nízké efekti-
vitě. V běžném zaměstnání v kanceláři často 
soustředěnou práci vystřídá například příle-
žitostný rozhovor s kolegou. Doma je šikov-
né si krátké přestávky dělat cíleně, dát si 
svačinu, napít se, protáhnout. Práce je pak
efektivnější. 

Organizujeme společně
Práci doma organizujeme tak, aby všichni ko-
lem věděli, že teď rodič pracuje a nepřeje si být 
rušen. I děti se do jisté míry naučí respektovat 
časové ohraničení, když vědí, kdy práce za-
čne a skončí. Je to pro ně škola respektu a to-
lerance. A rodič by si zase měl vyhradit čas, 

který stráví společně s rodinou. Důležité je ta-
ké vzájemně si vyjít vstříc při plánování svých 
činností. 

Pozor na zloděje času! 
Nezapínejme televizi, protože je to snazší, než 
ji pak zase vypnout. Zrušme oznámení z e-
-mailů, sociálních sítí, odložme mobil do jiné 
místnosti a vypněme zvuky.

A poslední poznámk a: doporučuji rodičům 
vzpomenout si na jejich rady vlastním dětem, 
když chtěli, aby se učily do školy. Teď je na čase 
předvést jim to názorně!

MARIE MESANYOVÁ,
Křesťanská pedagogicko-psychologická

poradna v Praze

Koronavirová krize zcela 
proměnila význam některých 
slov. Rouška, pes či práce na 
dálku – tyto pojmy slýcháme 
nyní denně a ve zcela jiném 
významu než dřív. Někdy 
zlehčujícím, jindy vážnějším. 
Ale zvláště poslední jmenované 
sousloví znamená pro mnohé 
rodiče malých dětí velkou tíhu. 

Podivná prázdnota. I tak by se dal pojmeno-
vat prostor okolo nás, kdy na poloprázdných 
ulicích míjíme tváře v rouškách a pokukujeme 
po zavřených dveřích – obchodů, restaurací 
a škol. 

Doma jsou jak školáci se svou distanční vý-
ukou, tak často rodiče s prací na home offi-
ce. Na jaře jsme tuto situaci zažili poprvé, od 
podzimu nastalo opakování. Práce z domova 
je už možná pro někoho rutina, pro jiné však 
stále noční můra. Kde nabrat povzbuzení do 
dalších dní?

Domov je místem, které dnes obvykle defi-
nuje soukromí, odpočinek, blízkost rodiny. Ale 
v posledním roce je mnoho lidí nuceno tento 
prostor vyplnit pracovní činností „na dálku“ 
s nejasnými pracovními hodinami. To vše za 
běžného provozu celé domácnosti a při sna-
ze pomoci dětem s distanční výukou. Jak vše 
zvládnout? Níže přinášíme tipy z Křesťanské 
pedagogicko-psychologické poradny.

Jinak u nás, jinak u vás

Jeden univerzální návod, jak zvládnout tuto 
situaci, neexistuje. A že se jej snažíme najít! 
Vedle denního zpravodajství na nás z  inter-
netového světa vykukují stále nové rady od 
psychologů a pedagogů. Jenže jak poradit zá-
roveň tomu, kdo žije ve městě, a tomu, kdo 
žije v menší obci? Radu hledá jak zajištěná 
domácnost, tak manželka právě propuštěné-
ho živitele  rodiny nebo samoživitelka. Jiné 
povzbuzení hledá rodina, která má prarodiče 
daleko, a jiné ta, která má babičku a dědečka 
jen pár  kroků od domu. Také věk dítěte a je-
ho školní zralost podstatně určuje rodičovu 
soustředěnost. V neposlední řadě jinak pro-
bíhá home office z domu se zahradou a jinak 
v bytě 2+1. 

„Téma duševního zdraví rodiny při práci na 
dálku a distanční výuce je určitě zajímavé, ale 
nelze paušálně poradit, aby z toho měli uži-
tek různí konkrétní rodiče,“ říká psycholožka 
Marta Luzarová. Podle ní je obtížné třeba už 
jen sestavení funkčního plánu dne – rodiče tře-
ba nemusí mít pro každé dítě počítač nebo ne-
jsou počítačově dost zdatní, aby to vůbec s dět-
mi absolvovali. Také není jednoduché přimět 
malé děti, aby tři hodiny denně vydržely sou-
středěně sedět u obrazovky. „Jsou samozřejmě 
rodiny, které to s vypětím všech sil zvládají, 
ale zároveň řeší základní existenční problémy 
jako finance, splácení hypotéky, propuštění 
z práce, nejistou budoucnost, strach z covidu, 
karanténu,“ dodává psycholožka a upozorňu-

je, že zavření škol se na dětech podepisuje také 
tloustnutím, ztrátou školních návyků a doved-
ností, sociální izolací, závislostí na počítači 
a podobně. 

Osobní kontakt je nenahraditelný

„Mám tři věkově odlišné děti, jeden z nich je 
prvňák. V době, kdy byli všichni doma, jsem 
se snažila rozvrhnout čas tak, abych se mohla 
aktivně věnovat malému školákovi (případně 
jeho kamarádům, které jsem hlídala přátelům 
zdravotníkům), pečovat o malou předškolač-
ku, alespoň mentálně podpořit syna studující-
ho gymnázium a přitom si najít čas na vlastní 
práci,“ ohlíží se Irena Pohl Houkalová, hudeb-
nice, pedagožka a manažerka hudebních pro-
jektů. A přiznává, že jí samotné pomohlo, když 
výrazně slevila z nároků na sebe a aktivně za-
pojila do chodu domácnosti všechny tři děti. 

Práce s rozvržením času je tou nejnároč-
nější výzvou. „Jsem vděčná za vše, co jsme se 
v rámci takové situace všichni doma nauči-
li – samostatnost, posílení osobní odpověd-
nosti za plánování svého času, schopnost pře-
konávat překážky. Přes veškeré vymoženosti 
techniky a možnosti virtuálního kontaktu ale 
považuji lidský kontakt v rámci vzdělávání za 
zcela nenahraditelný a  dlouhodobé zavření 
škol obecně v mnoha aspektech za devastač-
ní,“ konstatuje hudebnice Houkalová.

Máma má tátu. Ó, my se máme!

V čase, kdy je okolní společnost tak nejistá sa-
ma sebou a tolik si nárokuje zapojení osob-
ních sil každého jedince, je víc než jindy nutné 

ponořit se do vlastních hloubek a hledat klid 
před bouří právě tam. Ani jeden obecně po-
vzbuzující text nepřinese tolik sil, kolik dokáže 
každý člověk najít právě a jen ve svém nitru, 
ve spojení s Bohem. Zklidnění, modlitba, ode-
vzdanost, důvěra, pokora. „Doporučuji více 
se spolehnout na svůj zdravý rozum, na svou 
vnitřní sílu, nenechat se zastrašit a manipu-
lovat druhými. Rozlišit, co je opravdu důle-
žité a co méně,“ zmiňuje psycholožka Marta 
Luzarová. 

Při veškeré této námaze, kterou musí lec-
který rodič zvládnout jako zátěž ke své vlastní 
práci z domova, je dobré si připomenout, že 
svým chováním vkládá do dítěte jistý vzor. A že 
tato lekce „zvládání krize“ může být důležitější 
než leckterá školní hodina. Možná jeho prvňá-
ček ke konci tohoto školního roku sice nebude 
umět správně přečíst, že „Ema má mísu a má-
ma má maso“, ale budou bezpečně vědět, že 
táta má mámu a máma má tátu. A že se tím 
pádem máme. Starší školáci zase třeba nebu-
dou vědět, kde hledat Lamanšský průliv, ale 
bezpečně poznají, kde je jejich doma. 

I  když se leckomu může zdát, že ani zi-
ma, která skrývá slunce, nepřidává na náladě 
a apokalypsa je za dveřmi, můžeme si připo-
menout báseň Nad knihou kazatel G. K. Ches-
tertona v překladu olomouckého pomocného 
biskupa Josefa Hrdličky: Je jeden hřích: zvát 
zelený list šedým, taková lež i  slunci zastře 
kruh. Je jedno rouhání: velebit smrt, vždyť chvá-
lu smrti zná jen jeden – Bůh. Je jedno krédo: 
vzdor všem hrůzám světa jablůňka rodí a má 
plodů dost. Je jedna hlavní věc, a to je každá věc. 
Co zůstane, je marnost nad marnost. 

KAROLÍNA PEROUTKOVÁ

Obývák, nebo kancelář?
Práce z domova dnes 
předpokládá zvládnout několik 
rolí v jedné osobě. Rodiče 
musí při práci z domova zajistit 
pomoc při výuce dětí, vaření, 
úklid, často také pomoci dětem 
smysluplně trávit jejich volný 
čas. Zeptali jsme se proto 
několika rodičů: Jak se vám 
osvědčuje práce z domova?

Jakub Hučín, psychoterapeut
Upřímně řečeno, pří-
liš se nám to jako ro-
dině zvládat nedaří. 
A to hlavně kvůli dis-
tanční výuce. Pomá-
hat dvěma dětem na 
prvním stupni ZŠ 
s  domácí školní vý-
ukou vyžaduje plné 
nasazení aspoň jed-

noho z rodičů. Čili práce z domova se v našem 
případě rovnala pomoci dětem při výuce, nic 
moc jiného se tam nevešlo. Pokud se chtěl ne-
bo potřeboval někdo z nás dospělých věnovat 
své práci, musel být zkrátka jinde než doma. 
A co dalšího se kromě možnosti na chvíli ode-
jít z domova osvědčilo? Nejvíc zřejmě soused-
ská výpomoc. Několikrát se děti učily spolu se 
svými kamarády-spolužáky u  nich doma 
a místo rodičů si mohly pomoci samy navzá-
jem. Pro nás to byla velká úleva a děti byly rá-
dy, že můžou aspoň na chvíli prožívat své při-
rozené vrstevnické vztahy.

Pavel Poláček, jáhen farnosti Ledenice
Kdysi dávno jsem 
pracoval  ve  fab-
rice, kde příchod 
a odchod zaměstnan-
ců hlídaly hodiny 
spojené s  osobními
lístky. Později jsem 
coby trvalý jáhen pů-
sobil jako administ-
rátor v  pěti farnos-

tech v českobudějovické diecézi a říkával jsem, 
že práce začíná ranním probuzením a končí, 
když uléhám. Bylo velmi obtížné naučit se roz-
dělit čas mezi práci a rodinu.

Nedávno jsem zase nastoupil do zaměst-
nání a přechod na pravidelnou pracovní dobu 
byl docela náročný, zvláště když po skončení 
pracovní doby stále pokračuji v přípravách na 
křty a na manželství, v párovém, rodinném po-
radenství a bohoslužbách. V současné době, 
pokud mi to charakter práce dovolí, pracuji 
občas z domova. Je to taková milá vzpomín-
ka na předchozí dobu – vím, že když si člověk 
zvykne dobře si zorganizovat práci a má s tím 
letitou zkušenost, práce z domova mu vůbec 
nevadí, naopak jde o příjemné osvěžení.

Eva Muroňová, 
publicistka a redaktorka časopisu Duha

Musím přiznat, že 
práce z domova se mi 
daří i zároveň nedaří. 
V  časopise Duha 
a nakladatelství Petri-
num je „práce z  do-
mova a online“ stan-
dardem od samého 
začátku. Ale čeho je 
moc, toho je příliš. 

Jednak jsem spíše kreativní typ člověka bez 
přirozené potřeby obecně strukturovat svůj 
čas, natožpak práci, a  jednak negativně vní-
mám, že zmizela nejrůznější „živá“ setkání při 
seminářích. To předtím bývala přirozená zdra-
vá rovnováha. 

Snažíme se proto s druhými setkávat „na dál-
ku“ – na webu našeho časopisu vytváříme pod-
poru pro online výuku náboženství, začali jsme 
k  tomu sbírat různé inspirace z domova i  ze 
zahraničí, a dokonce jsme na jaro naplánovali 
konferenci. Teď samozřejmě ještě nevíme, jestli 
proběhne jako „živé“ setkání na Teologické fa-
kultě v Českých Budějovicích, nebo zase online. 
Ale bude! Stanovili jsme datum 19. dubna, na 
to se těším. Tahle představa je stále přede mnou 
a pomáhá mi, zvláště v těchto dnech, kdy už se 
mi zdá všechno moc dlouhé. (per)

Chybí mi zdravá 
rovnováha 

Tipy pro „práci na dálku“

Při „práci z domova“ je často nemožné rozdělit prostor mezi práci a domov. Snímek Pexels
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Maria je úzce propojena se svým Synem, 
a to jak ve vánočním, tak ve velikonoč-
ním příběhu. Je jeho první učednicí. Sa-
ma není součástí hierarchické struktu-
ry, zůstává na prvním místě tím, čím je 
v evangeliu, a nechce být více – je „slu-
žebnicí Páně“. Patří proto všem křesťa-
nům, stejně jako evangelium.

Svátek Panny Marie, Matky jedno-
ty křesťanů, uvozuje Týden modliteb za 
jednotu. Nabízí se však otázka: Není to 
zraňující pro evangelické křesťany, kte-
ří se k Marii nemodlí? Toho se není po-
třeba obávat. Vždyť to zásadní, co o Ma-
rii víme, poznáváme z Písma svatého, 
které církve vzešlé z reformace považují 
za svou hlavní autoritu. Podle Písma je 
přece Maria „blahoslavená“, „požehna-
ná mezi ženami“, podle Písma ji budou 
„blahoslavit všechna pokolení“. O  ní 
mluvil Pán na kříži k Janovi: „Hle, tvá 
matka.“

Ani pro evangelickou spiritualitu ne-
může nebýt inspirativní Mariino „ucho-
vávání slov Ježíšových ve svém srdci“ 
nebo její chvalozpěv „duše má velebí 
Pána“. Maria je však podle Bible i před-
obrazem církve, vždyť – jak předpověděl 
Simeon – „tvou vlastní duší pronikne 
meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých 
srdcí“. Ona a její potomstvo, které se dr-
ží svědectví Ježíšova, bude podle Zjevení 
Janova terčem útoku zlých sil. 

Ekumenický dialog křesťany různých 
vyznání významně přiblížil k sobě. Bě-
hem posledních dvou generací se udě-
lalo hodně teologické práce na obou 
stranách. Najednou poznáváme, že 
nejsme protivníci, nýbrž plujeme spo-
lečně. Ne ještě na jedné lodi, ale už as-
poň vedle sebe, týmž směrem. Vysněná 
jednota církve však nemůže vzejít jen
z  teologické práce, rozumu, myšlení, 
projektů. Maria tu představuje „srdce“ 

ekumenismu, mateřský aspekt, touhu 
obejmout všechny. Přitom je její úlo-
ha podřízená, její role skrytá, Ježíš je 
Pán, ona ho nezastiňuje, nýbrž naopak 
ponouká: „Udělejte, cokoli vám naří-
dí.“ Její nabádání nás pohání do stře-
du církve, k evangeliu, ke svátostem, ke 
Kristu, ke společenství svatých, nikoli
mimo ně.

Bohorodička při ekumenických slav-
nostech zatím připomíná Popelku, která 
je držena mimo záře reflektorů. Přitom 
ty tři oříšky coby 
zvláštní ozdobe-
ní Boží trojicí 
dostala jen ona 
jediná.

MARTIN
T. ZIKMUND, 

evangelický 
farář a redaktor 

Perspektiv KT

Kvůli vládním 
nařízením se teď 
věřící lidé mohou 
účastnit mše svaté 
jen velmi omezeně. 

Vrátí se lidé do kostelů, 
až pandemie opadne? 

Pandemie zasáhla do našich vztahů, 
způsobů vzdělávání, zábavy a rekreace 
i do mnoha dalších oblastí, a tedy i do 
naší zbožnosti. A dá se předpokládat, že 
některé změny našeho chování jsou či 
budou přechodné, jiné dlouhodobé a ji-
né trvalé, jak u koho. 

Už po první vlně pandemie a prvním 
uvolnění se všeobecně konstatovalo, že 
je v  kostelích o  něco méně lidí. Řada 
z nich zůstala doma z oprávněné obavy 
z nákazy. Někteří také zjistili, že televizní 
či internetový přenos je pohodlnější než 
cesta do kostela a nepohodlná kostelní 
lavice. A ti, kdo chodili na mši svatou jen 
z povinnosti nebo ze zvyku, zřejmě zjis-
tili, že jim vlastně nechybí. Ovšem jsou 
i jiní, kteří objevili – zvláště o Velikono-
cích – možnost domácí rodinné boho-
služby. Začali v rodině společně číst Boží 
slovo a společně se modlit.

Nevíme, jak dlouho bude nutné ome-
zovat kontakty s druhými kvůli nákaze, 
a tedy jak dlouho budeme muset své ob-
vyklé způsoby zbožnosti měnit. A také 
nevíme, jak kdo bude na změněné pod-
mínky i nadále reagovat. Je docela dobře 
možné, že ti, kteří se necítili být Ježíšem 
a církví zváni ke společnému slavení mše 
a chodili do kostela jen proto, že z ně-
jakých důvodů museli, toho zanechají. 
Ostatně chození jen z povinnosti mši sva-
tou i Ježíšovu lásku vlastně ponižuje. Ale 
je stejně možné, že oni nebo jiní cenu bo-
hoslužby po nějakém čase znovu objeví. 

Mši svatou lze plně slavit jen s těmi, 
kteří vědí, co společně slaví, a kteří slavit 
chtějí. S těmi, kdo jdou jen splnit svou 
povinnost nebo se chtějí na mši ukázat, 
je skutečné slavení obtížné. Ale hlavně – 
vztah k bohoslužbě není dán takovými 
či onakými vládními opatřeními, nýbrž 
vírou člověka. Na opatření nemá smysl 
se vymlouvat. 

 Mons. ALEŠ OPATRNÝ, pastorální teolog Panna Maria je podle Písma svatého i předobrazem církve.

Dětství jsem prožil zčásti za první 
republiky a zčásti v protektorátu. 
Rodiče mi dali dobré základy v ob-
lasti víry i morálky. Jenže na výchově 
se podílí i škola a společnost, a tak 
jsem si už jako dítě uvědomoval, že 
život v pravdě nese mnoho rizik. 

Později jsem cítil potřebu všu-
de si najít spřízněnou duši. Hřeje 
mě pocit díků a vděčnosti, že se mi 
v tom vždy dařilo. Dnes ve stáří to 
pociťuji jako působení Ducha Sva-
tého, který nám nabízí různé mož-
nosti. 

Vzpomínám na Jaroslava, tech-
nika, kterého jsem si neomylně vy-
bral mezi jinými kamarády. Vynikal 
morálkou a bylo na něj vždy spoleh-
nutí. V době dálkového vysokoškol-
ského studia jsem zase našel společ-
né zájmy s Janem. Každý z nás měl 
slabiny a přednosti jinde – vzájem-
né doučování přinášelo oboustran-
ný prospěch a naše shoda v oblasti 
víry byla pro mě velkou podporou. 

Tento svůj příběh však uvádím 
kvůli jednomu člověku – Standovi. 
Nyní je velmi nemocný. Naše přá-
telství začalo před 70 lety. Tehdy by-
la zrušena víceletá gymnázia, a tak 
Standa přešel k  nám. Z  předcho-
zího studia byl částečně znalý la-
tinského jazyka, byl výborný i v čes-
kém jazyce. Vyznal se v novodobé 
historii a měl pevné křesťanské zá-
sady. Ale nejvíce nás udivovaly je-
ho otevřenost a  pravdomluvnost. 
Ve výuce občanské nauky dokázal 
vyvracet lži, takže vyučující z  něj
byl nešťastný. 

Naše přátelství pokračovalo i po 
maturitě, byli jsme si na svatbách 
vzájemně za svědky a pozdější ná-
vštěvy našich rodin přátelství ještě 
prohloubily – i  díky přispění jeho 
šikovné a obětavé manželky Marie.

Nyní ve stáří si víc než kdy jindy 
cením všech těchto dobrých přátel-
ských vztahů. A v duchu všem těmto 
dobrým lidem – z nichž mnozí jsou 
již na pravdě Boží – děkuji a s úctou 
na ně vzpomínám.

Čtenář MILAN z Vysočiny 

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

Panna Maria patří všem
Svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů (18. ledna)

Přátelství
Bůh v mém životě

Prázdné 
kostely

Odpovědna

O knížku Pawła Zuchniewicze Zázraky Jana Pavla II. mohou sou-
těžit ti čtenáři, kteří správně vyluští tajenku naší křížovky a do týd-
ne ji zašlou na e-mailovou (krizovky@katyd.cz) nebo poštovní ad-
resu redakce. Knížku do soutěže věnovalo nakladatelství Doron.

Ukázka: Kniha obsahuje řadu svědectví o zázracích, které se staly 
na papežovu přímluvu už za jeho života, i podrobný popis zázraků 
oficiálně uznaných a doložených k procesům… (viz tajenka). 

Tajenka z KT č. 1 zněla: „nebo dát výchozí bod pro meditaci“. 
Knížku Bruna Ferrera Světlo pro duši, kterou do soutěže věno-
valo nakladatelství Portál, získávají Rosemarie Kučerová z  Bo-
rů, Marie Rathouská z Malé Záhornice a Jan Janíček z Prahy.
Blahopřejeme. 
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Připravujeme

Jak mluvit o víře?
Jedním z povolání křesťana je přiná-
šet Ježíšovo poselství všem lidem. 
„Jak se k nim dostat, jak k nim mlu-
vit, aby nám rozuměli?“ trápilo už 
před více než padesáti lety adepta 
blahořečení P. Adolfa Kajpra. 

Osamění v pandemii 
Zažít samotu potřebuje čas od ča-
su každý člověk. Naopak tíživá osa-
mělost devastuje. Co můžeme dělat 
pro sebe i pro druhé, abychom jí ne-
trpěli? 

Když se neklaníme Bohu, komu tedy?
Slavnost Zjevení Páně 
– 6. ledna 2021
Tři mudrci, jakmile došli do Betlé-
ma a spatřili dítě s jeho matkou Ma-
rií, padli na zem a klaněli se mu (Mt 
2,11). Klanět se Pánu není snadné, 
vyžaduje to určitou duchovní zralost, 
která je cílem někdy dlouhé vnitřní 
cesty. Člověk má sice potřebu se kla-
nět, ale je v nebezpečí – pokud se to-
tiž neklaní Bohu, klaní se modlám. 
V naší době se poněkud vytratil smysl 
pro adoraci. Stejně jako mudrci chce-
me padnout na zem a klanět se Pánu. 
Lépe pochopit, co to znamená, nám 
mohou pomoci tři výrazy: pozved-
nout oči, vydat se na cestu a spatřit. 

První výraz – pozvedni oči – nám 
podává prorok Izaiáš: „Pozdvihni oči 
a rozhlédni se“ (Iz 60,4). Je to výzva 
odložit malátnost a bědování, zbavit 

se diktátu vlastního ega, které má 
tendenci uzavírat se do svých obav, 
nedusit naději a nečinit z problémů 
těžiště života. To neznamená popírat 
realitu či namlouvat si, že vše půjde 
dobře. Naopak, je třeba podívat se na 
problémy nově – s vědomím, že Pán 
je zná, pozorně naslouchá našemu 
volání a není lhostejný k našim slzám. 
Tento pohled navzdory životním pe-
ripetiím rodí dětskou vděčnost. Srd-
ce se otevírá klanění. Když jím na-
opak prostupuje strach, je zmateno 
a  dává průchod zlosti, ochabuje, 
propadá úzkosti a depresi. Pozved-
neme-li oči k Bohu, nezmizí životní 
těžkosti, avšak pocítíme, že nám dá-
vá sílu jim čelit. Jeho sliby nikdy na-
vzdory krizím nevyjdou naprázdno.

Druhý výraz je vydat se na cestu. 
Putování vždy zahrnuje proměnu. Po 
cestě jsme jiní než před ní. Rozšířily 

se naše znalosti, viděli jsme nové lidi 
a věci, dostalo se nám pevnější vůle, 
když jsme čelili nesnázím a nebez-
pečím. Kdo se nechá utvářet milos-
tí, obvykle se v průběhu času lepší. 
Tělo sice chátrá, ale duše se den ze 
dne omlazuje. Z tohoto hlediska se 
mohou pády, krize i pochybení stát 
poučnými zkušenostmi a  nezříd-
ka vedou k poznání, že jedině Pán 
uspokojuje touhu po životě a věč-
nosti. Zkoušky a námaha, prožité ve 
víře, v průběhu času přispívají k očis-
tě srdce, které se stává pokornějším 
a ochotným otevřít se Bohu. Vše po-
máhá v duchovním růstu a vede k se-
tkání s Ježíšem, včetně hříchů, jest-
liže je pojímáme v kajícnosti. Život 
není dokazováním zdatnosti – ne-
musíme na každém kroku vytahovat 
průkazku o svých ctnostech, nýbrž jít 
pokorně za Pánem. 

A přicházíme ke třetímu výrazu 
– spatřit. Mudrci se klaněli tomu, 
o němž věděli, že je židovským krá-
lem. Koho však spatřili ve skutečnos-
ti? Chudé dítě s matkou. Přesto byli 
s to vidět „za“ pouhé zdání a padli 
před Dítětem. Je nezbytné vidět za 
závoj viditelnosti, která nezřídka od-
vádí pryč. Světskost usiluje o atrak-
tivnost a přikládá hodnotu pouze 
senzacím. U mudrců však vidíme 
jiný postoj, který bychom mohli na-
zvat teologickým „realismem“, což 
je příliš vznešené slovo, avšak užijme 
ho. Značí porozumění, že se Bůh vy-
hýbá každé okázalosti. Pán je v pro-
stotě. Tento způsob „vidění“ vede 
k tomu, že se Pánu často klaníme ve 
skrytu, v prostých situacích a v oby-
čejných lidech na okraji. Věci viditel-
né pominou, ale neviditelné budou 
trvat věčně. (vaticannews; kráceno)

KRÁTCE

PRVNÍM LAIKEM NA  POZICI 
PŘEDSEDY DISCIPLINÁRNÍ 
KOMISE římské kurie se stal Vin-
cenzo Buonomo, rektor Papežské 
lateránské univerzity. Komise, kte-
rou před 40 lety ustanovil papež Jan 
Pavel II., vyměřuje mravnostní tres-
ty pro členy kurie od suspenze až po 
vyloučení a dosud jí předsedali vý-
hradně duchovní. Buonomo se stal 
zároveň prvním laikem ve vedení 
Laterány, a to již v roce 2018.

NA TITULNÍ STRANĚ ITALSKÉ 
VERZE AMERICKÉHO ČASO-

PISU VANITY FAIR o módě a po-
pulární kultuře se objevil papež 
František. „Jsme na jedné lodi, mu-
síme se stát jednou velkou lidskou 
rodinou,“ cituje časopis z jeho nej-
novější encykliky Fratelli tutti a ohlí-
ží se za necelými osmi lety jeho pon-
tifikátu. 

MUSLIMOVÉ PŘELOŽILI DO 
RUŠTINY NOVOU ENCYKLI-
KU papeže Františka Fratelli tutti. 
Vydavatelé, muslimské nakladatel-
ství Medina a  Mezinárodní mus-
limské fórum, ji zveřejnili na webu
idmedina.ru o  slavnosti Narození 
Páně. Tento den uznávají jako den 

narození „Božího posla“. „Nejen 
muslimským čtenářům vysvětluje 
mnohé pojmy papežova slovníku 
a  kontext celého dokumentu, ale 
pomáhá také nám katolíkům, aby-
chom na sebe pohlíželi očima našich 
partnerů v  dialogu,“ chválí před-
mluvu moskevský arcibiskup Paolo 
Pezzi v děkovném listu. V ruštině se 
obvykle papežské dokumenty ofici-
álně nevydávají.

STŘEDOAFRICKOU REPUB-
LIKU, ZMÍTANOU PO PREZI-
DENTSKÝCH VOLBÁCH NÁ-
SILÍM, zmínil papež při modlitbě 
Anděl Páně o slavnosti Zjevení Pá-

ně: „Vyzývám všechny strany k bra-
trskému a  uctivému dialogu, aby 
odmítly násilí a zabránily jakékoli 
jeho formě.“ V nejchudší zemi Af-
riky, kde je každý druhý obyvatel 
závislý na humanitární pomoci, po 
znovuzvolení prezidenta koncem 
roku rozpoutali nepokoje ozbroje-
ní rebelové z opoziční koalice. Pa-
pež je v modlitbách nablízku také 
obyvatelům Venezuely, na niž do-
léhá „metla pandemie a  arogance 
mocných“ – jak napsal v blahopřá-
ní ke jmeninám tamního arcibisku-
pa Baltazara P. Cardoza taktéž na
„Tři krále“. 

(vaticannews, aleteia, tez)

„Tato událost stále představuje bo-
lestivé zranění v dějinách katolicko-
-luterských vztahů,“ zdůvodnil kar-
dinál Kurt Koch, předseda Papežské 
rady pro jednotu křesťanů, vznik 
poselství pro Vatican News. „Po
500 letech jsme proto přijali výzvu 
ekumenicky objasnit historické, teo-
logické a kanonické otázky, které se 
Luthera týkají,“ dodal. Na 21. červ-

na se chystá ekumenická bohosluž-
ba v Římě a výroční rok doprovodí 
v Německu různé akce a výstavy. 

Rozpor mezi svědomím a oficiál-
ním učením církve a jejím fungová-
ním – k němuž dospěl při vlastním 
studiu Bible – přimělo v roce 1517 
augustiniánského mnicha Martina 
Luthera k  uveřejnění 95 tezí zpo-
chybňujících některé části církev-

ní nauky i praxe. Hrozila mu za to 
klatba a jeho spisy roku 1520 zaká-
zala bula Exsurge Domine (v pře-
kladu Povstaň, Pane). Tu Luther 
v reakci na postih sám spálil a papež
Lev X. jej krátce nato exkomuniko-
val. A když své myšlenky neodvolal 
ani na následném říšském sněmu 
ve Wormsu, císař Karel V. jej pro-
hlásil kacířem. O několik let později
Luther položil základy nové evange-
lické církve. 

Ospravedlnění z víry – 
klíčový krok

U příležitosti kulatého výročí vydání 
exkomunikační buly Decet Roma-
num Pontificem pak vyjde aktuali-

zovaný italský překlad Společného 
prohlášení k nauce o ospravedlně-
ní. Tuto nauku Vatikán a federace 
LWF (sdružující 148 církví luterské 
tradice, tedy více než 75 milionů 
křesťanů ve sto zemích) přijaly roku 
1999. A později se k této bilaterální 
dohodě přidali metodisté, anglikáni 
nebo Světové společenství reformo-
vaných církví. „Vyznáváme společ-
ně, že hříšníci jsou ospravedlňo-
váni vírou ve spásné jednání Boha 
v Kristu. Jednáním Ducha Svatého 
při křtu hříšník dostává dar spásy,“ 
uvádí prohlášení, které vyjasňuje, 
že historické neshody mezi křesťa-
ny se zakládaly na vzájemném nepo-
chopení, pojmových nejasnostech 
a odlišných důrazech. Na znamení 
smíření nyní kardinál Koch s gene-

rálním sekretářem LWF Martinem 
Jungem napsali ekumenickou před-
mluvu k novému vydání. 

Pouhou milostí

„Zásadní otázka křesťanů, tedy jak 
člověk dosáhne spásy, dala v 16. sto-
letí povstat hořkým kontroverzím, 
které dokonce vedly k  rozdělení 
církve,“ připomněl kardinál Koch. 
A upozornil, že koncem 20. století 
byli věřící obou tradic již schopni 
společně vyznat, že „pouhou mi-
lostí, vírou v Ježíšův spasitelský čin, 
a ne díky zásluze na něčí straně jsou 
přijati Bohem a  získávají Ducha 
Svatého, který obnovuje srdce člo-
věka, uschopňuje jej a volá k dobré-
mu dílu“.  TEREZA ZAVADLOVÁ

Katolíci a luteráni společně

O svátku Kristova křtu kázal papež 
při modlitbě Anděl Páně minulou 
neděli: „Křest byl úkonem pokání, 
znamením vůle k obrácení, prosbou 
o odpuštění vlastních hříchů. To Je-
žíš určitě neměl zapotřebí. Proto se 
Jan Křtitel zdráhal jej pokřtít, Ježíš 
však naléhal. Sestoupil do řeky, aby 
se pohroužil do naší situace. Křest 
totiž znamená ‚ponoření‘,“ vysvět-
lil papež a pokračoval: „První den 
své služby nám Ježíš podává svůj 
‚programový manifest‘. Říká nám, 
že nás nespasí shora, suverénním 
rozhodnutím či výkonem moci, de-
kretem, nikoli. On nás zachraňuje 
tím, že nám vychází vstříc a bere na 
sebe naše hříchy. Takto Bůh pře-
máhá zlo světa: snižuje se a naklá-
dá je na sebe.“ Jak dále připomněl, 
„spása je zdarma. Je to bezplatné 

gesto Božího milosrdenství vůči 
nám, kdy k tomu svátostně dochá-
zí v den našeho křtu, ale je určeno 
i těm, kdo pokřtěni nejsou. Bůh je 
tu a čeká, až se otevřou brány srdcí“.
Tradiční křest dětí vatikánských za-
městnanců v Sixtinské kapli z rukou 
papeže se letos nekonal, bylo to po-
prvé od zavedení této tradice pape-
žem Janem Pavlem II. roku 1978. 
Papež František ujistil o své modlit-
bě nejen za tyto děti, které tudíž byly 
pokřtěny ve svých farnostech, a za 
jejich rodiče a kmotry: „Rozšiřuji tu-
to modlitbu na všechny děti, které 
v této době přijímají křest – křesťan-
skou identitu, milost odpuštění a vy-
koupení! Bůh vám všem žehnej!“ 
Svátkem Křtu Páně končí doba vá-
noční a začíná liturgické mezidobí.

(tez)

PRVNÍ MODEL STÁTU VATIKÁN VYTVOŘIL Z LEGA chicagský umělec Rocco Buttliere. Replika v měřítku
1:650, která se vejde na pingpongový stůl, se skládá z více než 67 tisíc dílků stavebnice a vyžádala si více než 800 hodin 
práce. Detailně si ji lze prohlédnout na videu na Youtube kanálu „Rocco Buttliere“. Autor dříve vytvořil mj. modely 
pařížské katedrály Notre-Dame, Westminsterského opatství nebo brazilského Krista Spasitele. 
 Snímek Facebook Rocco Buttliere

Ježíš se křtem ponořil
do naší situace

K výročí 500 let od exkomunikace reformátora 
Martina Luthera papežem Lvem X. (3. 1. 1521) chystá 
Papežská rada pro jednotu křesťanů se Světovou 
luterskou federací (LWF) společné ekumenické 
poselství při Týdnu modliteb za jednotu křesťanů.
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JIHLAVA
� V sídle Oblastní charity za 
kostelem sv. Jakuba na Ja-
kubském náměstí 2 je připra-
vena tradiční pokladnička. Li-
dé zde mohou přispívat až do 
24. 1. vždy od 7.00 do 15.00. 
Informace o umístění dalších 
pokladniček v obcích v rámci 
působnosti Oblastní charity 
Jihlava naleznete na webových 
stránkách www.jihlava.charita.

cz. Přispět lze i v online poklad-
ničce na www.trikralovasbirka.
cz nebo bankovním převodem 
na Tříkrálový sbírkový účet: 
66008822/0800 s variabilním 
symbolem 77706800. Více in-
formací podá koordinátor sbír-
ky Roman Mezlík, tel. 737 536 
131, roman.mezlik@jihlava.
charita.cz.

HODONÍN
� Centrum pro rodinu a soci-
ální péči Hodonín zve na online 
Kurzy pro nastávající rodiče – 

Rodičovství je dar s Michaelou 
Matouškovou, MUDr. Martou 
Kotkovou a  Mgr. Lucií Amb-
rozkovou. Uskuteční se 13. 1.,
20. 1., 27. 1., 3. 2. a 10. 2. vždy 
od 17.00 do 19.00. Lze se zú-
častnit i jednotlivých přednášek. 
Více informací na webu www.
cprhodonin.cz nebo na faceboo-
kové stránce centra www.face-
book.com/cprhodonin.

SLAVKOVICE
� 17. – 23. 1. se uskuteční on-
line exercicie pro laiky i zasvě-

cené osoby a kněze s názvem 
Panna Maria – ikona. Exer-
cicie povede  P. Martin Sed-
loň OMI a  budou přenášeny 
z poutního kostela Božího mi-
losrdenství na kanále Youtu-
be. Účast včetně individuální-
ho doprovázení s duchovními 
rozhovory je možná přes tele-
fon s jedním ze členů týmu. Ví-
ce na stránkách www.lectiodi-
vina.cz.

Kontakt:
fojtikova-l@seznam.cz 

Za zdmi diecézního 
muzea v Brně na 
Petrově je živo, i když 
je veřejnosti kvůli 
vládnímu nařízení
od 18. prosince 
nepřístupné. 
Zaměstnanci 
pracují na přípravě 
letošního programu. 

„Část našich aktivit je podmíně-
na získáním dotací, o které jsme 
žádali koncem loňského roku. 
Výsledky našich žádostí budou 
známé nejdříve v únoru, takže 

zatím nemůžeme říci, pro kte-
ré z podaných projektů získáme 
podporu. Zimní období je ale 
vždy časem, kdy připravujeme 
sezonní výstavy. V tuto dobu jsou 
ve hře vybraná témata se vzta-
hem k Brnu a diecézi, například 
řemesla na Petrově – řezbářská 
dílna bratří Kotrbů a krejčovská 
dílna Josefa Dittingera,“ infor-
moval ředitel Diecézního muzea 
Martin Motyčka. 

Kvůli rozhodnutí vlády o uza-
vření muzeí i galerií se některé 
aktivity muzea přesunuly do vir-
tuálního prostředí na internet. 
„Na naší facebookové stránce 
například vytváříme příspěvky 
s inspirací pro děti a jejich ro-
diče. Na Youtube zase zveřej-
ňujeme přednášky,“ připomněl 
ředitel. 

Pracovníci muzea musí navíc 
zpracovávat obsáhlou agendu 
Diecézního konzervátorského 
centra, které je součástí muzea. 
Při prvním uzavření kvůli koro-
navirové pandemii se na Petro-
vě podařilo vytvořit pracoviště 
pro diecézního konzervátora, 
jenž nyní sídlí přímo v budově. 
V muzeu je navíc nová recep-
ce s pokladnou. V zahradě do-
mu se pak otevřela nová volně 
přístupná stálá expozice sa-
krální architektury brněnské
diecéze.

Před uzavřením expozic by-
la ve vestibulu k vidění výstava 
s  názvem Veraikon. Turínské 
plátno: podoby Kristovy tváře. 
Tato instalace připomněla au-
torskou kopii obrazu Veraikon 
od mnichovského malíře české-

ho původu Gabriela Maxe, kte-
rá je instalována ve stálé výsta-
vě Vita Christi – Život Kristův. 
I nadále je v brněnské expozi-
ci k vidění mimořádný gotický 
deskový obraz z první polovi-
ny 14. století Madona z Veveří. 
Jakmile se opět otevřou dveře 
široké veřejnosti, návštěvníci 
muzea se budou moci těšit na 
postupně se obměňující prodej-
ní výstavu v Galerii Diecézního 
muzea. V současnosti jsou zde 
zastoupena díla Karla Rechlí-
ka, Milivoje Husáka, Vladimí-
ra Matouška, Pavla Hřebíčka, 
Miloše Slámy a Jany Ondrušo-
vé Wünschové. Všechna nabí-
zená díla jsou nově ke zhlédnutí 
také na facebookovém profilu 
muzea.

LENKA FOJTÍKOVÁ

Muzeum se připravuje na sezonu

Až do svátku Uvedení Páně
do chrámu (2. února) je možné
se v minoritském kostele
sv. Janů v Brně přijít poklonit 
narozenému Spasiteli, stejně 
jako učinili tři králové. Unikátní 
betlém začal po druhé světové 
válce vyřezávat sochař Jaroslav 
Vaněk. Je dlouhý bezmála 
dvacet metrů a figury o velikosti 
až jednoho metru autor vyřezal 
z lipového dřeva. Součástí jsou 
reliéfy připomínající Navštívení 
Panny Marie, Obřezání Páně, 
Obětování a Útěk do Egypta. 
Betlém si je možné prohlédnout 
každý den od 9 do 17 hodin za 
dodržení hygienických nařízení 
vlády.  Snímek Lenka Fojtíková
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Kalendář
DUBNÉ
� Farnost: Přednášky his-
torika Martina Weise České 
nebe každé úterý 18–18.45, 
19. 1. Sv. Jan Sarkander, 
26. 1. Antonín Cyril Sto-
jan, online na www.dubne.
cz, sekce Živé přenosy, mše 
sv. v neděli v 9.00.

TÁBOR-KLOKOTY
� Kostel: Mše sv. pro rodi-
ny s dětmi 17. 1. v 10.00, 
po mši sv. možnost přispět 
před kostelem do Tříkrálo-
vé sbírky. 

Kontakt: ragal@seznam.cz

Tradiční hemžení 
koledníků v ulicích 
letos sice chybí, 
ovšem neznamená 
to, že charitní 
Tříkrálová sbírka spí. 

Tři králové jsou o to víc aktivní 
na charitních a farních webech 
a na Facebooku. Například sou-
rozenecké trio z rodiny Novot-
ných zpěvem vábí dárce v Ka-
tovicích a okolí, kde vybírají na 
pomoc seniorům a na volnoča-
sové aktivity.

Do kostela
za požehnáním 

V Českých Budějovicích se po-
čátkem roku konalo online 
požehnání, a  jinde si pro ně 
dokonce přišli koledníci osob-
ně. „Tříkrálová sbírka bývá na 
Jindřichohradecku již několik 
let zahajována 2. ledna pěvec-
kým sborem Smetana v kostele
sv. Máří Magdaleny, což ale le-
tošní situace neumožnila,“ ří-
ká sociální pracovnice tamější 
Charity Jitka Smrčková. „Přes-
to se požehnání koledníkům 
s ohledem na omezující opat-
ření uskutečnilo při večerní mši 
svaté 2. ledna v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie v Jindřicho-
vě Hradci. Slavnostní modlitbu 
pronesl probošt P. Ivo Prokop,“ 
dodává Jitka Smrčková s tím, že 
pokud se situace rozvolní, jsou 

koledníci připraveni okamžitě 
vyrazit do ulic a předat požeh-
nání osobně. 

Svět je krásný

Koledníci osobně potěšili kli-
enty prachatického hospice. 
„Na Tři krále jsme si dopřáli 

radost a udělali ji našim paci-
entům,“ sděluje ředitel zařízení 
Robert Huneš, který se vypravil 
koledovat se zaměstnanci i no-
voknězem, kaplanem P. Roth-
schedlem. „Je osvěžující si při-
pomenout, jak malá drobnost 
způsobí velkou věc. Tolik záře, 
úsměvu a jihnutí ve tváři dru-
hých se nám do srdce otiskne na 
dlouho. Navštívili jsme pacienty 
hospice i klienty Domova Mat-
ky Vojtěchy, kde žijí osoby s růz-
nými druhy demencí, zejmé-
na s Alzheimerovou chorobou. 
S každým jsme zazpívali tříkrá-
lovou koledu, požehnali, křídou 
označili veřeje a kadidlem pro-
voněli prostory. Tvrdím, že svět 
je krásný a vždy lze hledat a na-
lézat radost a naději, virus nevi-
rus,“ usmívá se Robert Huneš 
a dodává: „Jak nadčasově zně-
jí, snad o to více v nynějším ča-
se epidemické patálie, slova Ja-

na Pavla II. z října 1978, jimiž 
oslovil svět při svém uvedení do 
papežského úřadu: Nebojte se! 
Moc Kristova kříže a vzkříšení je 
větší než veškeré zlo, z něhož by 
člověk mohl a musel mít strach.“

 
Přišpendlené kasičky
V těchto dnech už Charity po 
celé diecézi mají ve svých stře-
discích i na dalších veřejných 
místech, jako jsou lékárny, 
úřady či kostely, nainstalova-
né kasičky, kam lidé přispívají. 
„O kasičkách si Charita či ko-
ledující farnost rozhoduje sa-
ma a informuje o tom třeba na 
webových stránkách,“ zmiňuje 
mluvčí Diecézní charity Marti-
na Nováková. V Českých Budě-
jovicích je např. na sekretariátu 
Diecézní charity v Kanovnické 
18, v Městské charitě v Žižkově 
12 (ve 2. patře) nebo v zařízení 
Domino v Jizerské 4. V Jindři-
chově Hradci je v kostele, v Pel-
hřimově zase v obchodech Bio-
vital, Káva-čaj nebo Zahrada.

S křídou bez korunky

Někde se tradiční požehnání 
nad dveřmi objevuje, záleží na 
rozhodnutí místních Charit. 
„Při současném pátém stupni 
totiž mohou dobrovolníci sbír-
ky obnovovat nápisy nade dveř-
mi posvěcenou křídou i vhazo-
vat do schránek tříkrálové dary, 
ovšem bez kostýmů a kontaktu 
s osobami z domácnosti,“ za-
končuje Martina Nováková.

RADEK GÁLIS

Tři králové rozdávali radost 

Vzácný hřeb čekají analýzy

Tří králů se dočkali i pacienti v Prachaticích. 
Snímky archiv Roberta Huneše

Vzácné relikvie – část hřebu, 
jímž mohl být křižován Ježíš 
Kristus, a torzo dřevěné schrá-
ny – nalezené v premonstrát-
ském klášteře v Milevsku čeká 
další průzkum. „Když byl v ro-
ce 2015 zahájen záchranný ar-
cheologický výzkum při rekon-
strukci kostela sv. Jiljí, málokdo 
čekal významnější objev,“ vy-
světluje P. Zdeněk Pius Vágner 
OPraem., představený milev-
ských premonstrátů. Jak již KT 
informoval, archeologové však 
nalezli ukrytý prostor s pozůs-
tatky dřevěné schránky zdobené 
zlatem a stříbrem – a v ní zhru-

ba šest centimetrů dlouhou část 
hřebu a iniciály na zlatém kříži
I. R. (Iesus Rex, Ježíš Král). Ná-
lez je nyní v trezoru laboratoří 
při Archeologickém ústavu v Br-
ně a čeká jej rok analýz a výzku-
mů, po nichž bude konzervován. 

„Pokračuje rovněž výzkum 
historických pramenů, které 
mohou osvětlit, jak se k nám re-
likvie dostala,“ přibližuje P. Vág-
ner. V  budoucnu si lidé bu-
dou moci nález prohlédnout 
ve zvláštní expozici. V klášte-
ře chtějí premonstráti připra-
vit prostory pro novou výstavu 
s klimatizací a speciálními tre-

zorovými vitrínami. „Vystave-
ná relikvie pro nás představuje 
i naději, že milevský klášter zno-
vu jako Fénix povstane z popela. 
Doufáme, že dokončíme rekon-
strukci poškozených částí areá-
lu, a vynikne tak krása původ-
ní středověké architektury, i jak 
naši předci účelně utvářeli po-
dobu kláštera při přestavbách. 
Máme naději, že bude obnoven 
též obrovský duchovní význam, 
který klášter měl v dobách nej-
většího rozmachu, a Milevsko 
se znovu stane důležitým pout-
ním místem,“ uzavírá P. Vágner. 
 (rag)
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Ikona Svaté rodiny putovala v době adventní a vánoční
do křesťanských rodin v okolí kláštera sester františkánek
v Hoješíně u Seče. Stala se centrem milých setkání, sdílení i společné 
modlitby v rodinách.  Snímek  sr. Terezie Burdová

Při novoroční 
bohoslužbě o slavnosti 
Matky Boží Panny 
Marie 1. ledna pronesl 
královéhradecký 
biskup Jan Vokál 
zásvětnou modlitbu 
ke sv. Josefovi, a svěřil 
tak diecézi do jeho 
ochrany jako patronu 
pro rok 2021. 

Papež František na konci roku 
2020 vyhlásil rok 2021 Rokem 
sv. Josefa. „Milovaný otec, cit-
livý otec, poslušný a přívětivý, 
otec tvořivě odvážný, setrváva-
jící ve stínu“ – těmito přívlast-
ky charakterizoval papež sv. Jo-
sefa v apoštolském listu Patris 
corde (Otcovským srdcem), 
zveřejněném 8. prosince u pří-
ležitosti 150. výročí vyhlášení 
sv. Josefa ochráncem všeobec-
né církve. 

„Papež František si vzal za 
jeden z úkolů svého pontifikátu 
více odkrývat bohatství Josefo-
va požehnaného života. Po čty-
řicet let se k němu denně modlí, 
zařadil jeho jméno do těch eu-
charistických kánonů, jejichž 
součástí dosud nebylo, a nyní 
vyhlašuje rok 2021 Josefovým 
rokem. Prosím proto všechny 
farnosti naší diecéze, společen-
ství i rodiny, aby počínající rok 

svatému Josefu skutečně zasvě-
tily a s velkou úctou a v modlitbě 
k němu zaměřovaly pozornost. 
Zvlášť vhodnou modlitbou je 
zde radostný růženec, v jehož 
pěti tajemstvích vždy rozjímá-
me i o pěstounovi Páně,“ píše ve 
svém pastýřském listu k Roku 
sv. Josefa královéhradecký bis-
kup Jan Vokál a dodává, že Bůh, 
který nás přivádí do světa a po-
volává ke službě, nám zároveň 
poskytuje potřebnou pomoc, 
abychom svému úkolu dostáli. 

Podle biskupa Vokála to lze 
vidět i u samotné Matky Boží, 

Zaměřte se na sv. Josefa, zve biskup

„Rok svatého Josefa nám budiž připomenutím, že odpověď i příklad 
máme před očima. Sv. Josef je mužem spravedlivým, tedy svatým, 
a otcem správného načasování – svou rodinu chrání, zabezpečuje,
stejně jako včas ustoupí do pozadí,“ říká biskup Jan Vokál.

Snímek autor

která je nám největší a nejbliž-
ší pomocnicí na cestě do nebe, 
ale i vrcholným příkladem ná-
sledování svěřeného povolá-
ní. Pán, jak dále říká biskup ve 
svém pastýřském listu, jí při-
vádí na pomoc Josefa, zdán-
livě obyčejného muže, který 
po celé Ježíšovo dětství a do-
spívání Svatou rodinu chrání, 
vede a  podpírá, zaopatřuje ji 
modlitbou, svou láskou i pra-
cí. Pečuje o  ni jako o  rodinu 
Boží i vlastní – ne náhodou je 
Ježíš ve všech čtyřech evan-
geliích nazýván synem Jose-
fovým. 

Plnomocné odpustky

U příležitosti Roku sv. Josefa 
je možné získat plnomocné od-
pustky – mimo jiné pro ty, kdo 
se pomodlí litanie ke sv. Josefu 
nebo jakoukoli jinou modlitbu 
k němu na úmysl pronásledo-
vané církve a za posilu pro křes-
ťany vystavené různým formám 
útlaku. Jako zvláště vhodné pří-
ležitosti k získání plnomocných 
odpustků se zmiňují svátky ke 
cti sv. Josefa, tedy 19. března 
a 1. května, ale také svátek Sva-
té rodiny, neděle sv. Josefa po-
dle byzantské tradice, 19. den 
každého měsíce a každá středa, 
která je v latinské církvi tradičně 
zasvěcená tomuto světci. 

PAVEL J. SRŠEŇ

Modlitba, kterou 
biskup Jan Vokál 
zasvětil diecézi pro 
rok 2021 patronu 
sv. Josefovi:

Velký Patriarcho a patro-
ne Kristova tajemného tě-
la – církve, svatý Josefe! Od 
stvoření světa jsi byl Bohem 
vyvolený, aby ses stal hla-
vou Svaté rodiny, pěstou-
nem vtěleného Syna Božího 
a snoubencem přesvaté Pan-
ny Marie. V chudobě, v pro-
následování, ve vyhnanství, 
v nedostatku a v odříkání 
všeho druhu jsi vždy usilovně 
plnil Boží vůli, vynikal jsi dob-
rotou, bohabojností a neú-
navnou službou druhým. Stal 
ses tak pro všechny generace 
vzorem muže, manžela, otce 
i světce, křesťanským symbo-
lem zbožnosti, pokory, lásky 
a čistoty.

V jednotě s naším pape-
žem Františkem dnes o slav-
nosti Matky Boží Panny Marie 
zasvěcuji a svěřuji sebe, kněž-
stvo, členy řeholních spole-
čenství i všechen lid králové-
hradecké diecéze pod Tvou 
mocnou ochranu. Kéž se – na 
Tvoji přímluvu – zacelí bolest-
ná rána pandemie, kéž lidé 
litují svých hříchů a obrátí se 
k Bohu, kéž osoby duchovní 
vedeny Duchem Svatým za-
hoří ctnostmi pro Boží králov-
ství. Kéž se v nás obnoví vě-
domí naší úplné závislosti na 
Bohu a oživí upřímná vděč-
nost za dary, kterými nás Pán 
dnes a denně zahrnuje. Kéž 
se ozdraví vztahy ve veřejném 
životě, v politice a ve společ-
nosti, kéž se obnoví a posvětí 
naše rodiny a vztahy v nich, 
kéž skrze svátost manželství 
lidé znovu objeví vznešenou 
krásu Původce veškerého 
bytí, dobra a lásky. Před Bo-
hem se Ti dnes cele odevzdá-
váme, prosíme o Tvou trvalou 
přímluvu u Pána, o ochranu 
a pomoc v našem povolání, 
v životních křížích, v opuště-
nosti, nemocech, stáří i v ho-
dině naší smrti. Svatý Josefe, 
oroduj za nás! 

Amen.
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 „Přestože jsme museli zastavit 
všechny aktivity s dětmi, prá-
ce se u nás nezastavila,“ uved-
la ředitelka Gabriela Doušová. 
„Při první vlně jsme s kolegyně-
mi, ať už z administrativy, nebo 
s pedagožkami, začaly šít rouš-
ky ve velkém pro celý Šluknov-
ský výběžek. Našily jsme šest 
tisíc kusů, které jsme distribu-
ovaly do nemocnic, obvodním 
lékařům, do firem a rodin, se-
niorům, bezdomovcům a všu-
de, kde bylo zapotřebí,“ doda-
la s tím, že kolegové z kroužku 
polytechniky zase začali vyrábět 
na 3D tiskárně plastové ochran-
né štíty pro lékaře a záchranáře 

a trenéři rozjeli online tréninky. 
A jelikož se v té době chystalo 
otevření sídla v budově klášte-
ra v Jiříkově, zaměstnanci při-
dali ruku k dílu při dokončování 
prací.

Podzim a zima jsou podle ře-
ditelky bolestnější. „Vidím to na 
svých kolezích. Chybí jim ne-
jen smysluplná práce, ale pře-
devším děti jako zdroj energie, 
z níž každý učitel čerpá sílu pro 
svou další práci. Navíc už ne-
šijeme roušky, klášter je hotov 
a setkávat se nemůžeme. Pro-
tože je pro nás náročné a de-
vastující sedět nečinně doma, 
hledáme pro sebe i děti aktivní 

činnost i za těchto okolností,“ 
objasnila. 

Jednou z mála možností, jak 
zůstat se svými svěřenci v kon-
taktu, jsou online aktivity. 
„Prostřednictvím komunikač-
ních technologií se setkáváme 
s dětmi i jejich rodiči. Voláme 
jim, chatujeme s nimi, proto-
že děti potřebují jiný kontakt 
než jen se svými rodiči nebo 
spolužáky. Začali jsme natáčet 
zábavná videa, jak a co mohou 
děti tvořit, učíme je vařit, zpí-
vat nebo recitovat, nabízíme 
rodičům návody, jak s  dětmi 
pracovat, jak si s nimi hrát,“ 
vypočítala Doušová. Děti si 
mohou psát dopisy s maskotem 
institutu kocourem Erwinem 
a  pedagogové se zapojili do 
doučování v jiných sociálních 
firmách a nízkoprahových za-
řízeních, které na rozdíl od vol-
nočasových středisek mohou 
pokračovat v činnosti.

Starosti vedení Schrödinge-
rova institutu přidělává i nejis-

tota, protože ministerstvo škol-
ství zveřejnilo záměr změnit 
metodiku financování středisek 
volného času a zrušit finanč-
ní podporu táborových aktivit, 
což by znamenalo ztrátu skoro 
sedmi milionů korun.

Počítače z biskupství

Na konci minulého roku litomě-
řické biskupství, které je zřizo-
vatelem institutu, darovalo pět 
notebooků. „Byli jsme tím nad-
šeni, jelikož naše současné vy-
bavení je už zastaralé a funkč-
ní jen napůl. Proto jsme mohli 
tyto noteboo ky poskytnout ges-
torům na střediska a některým 
pedagogům. Jejich starší po-
čítače necháme vyčistit a mů-
žeme je nabídnout k dispozici 
potřebným – ať už dětem, nebo 
seniorům, kteří nemají takové 
požadavky na výkon a  paměť 
zařízení,“ uzavřela ředitelka 
Doušová.

KAREL PUČELÍK

V Liběšicích u Žatce 
lidé během Tříkrálové 
sbírky nepřijdou 
o mariánskou 
medailku, kterou 
obvykle rozdávají 
koledníci. 

„Tam, kde je to možné, roznáše-
jí naši dobrovolníci do poštov-
ních schránek letáčky Tříkrá-
lové sbírky a právě na ně jsme 
přilepili mariánskou medailku. 
Takže i v letošním roce se tento 
maličký duchovní dárek s po-
selstvím dostane k  mnohým 
a snad jim v tomto těžkém čase 
přinese důležitou duchovní útě-

chu a pomoc,“ uvedl duchovní 
farnosti P. Vilém Marek Štěpán 
OPraem. 

Statické pokladničky

„Lidé mohou přispět online na 
webu Tříkrálové sbírky www.
trikralovasbirka.cz, kde si mo-
hou vybrat místní či diecézní 
Charitu, kterou chtějí podpořit. 
Mohou využít i mobilní DMS 
či statické pokladničky umís-
těné na různých místech, jako 
jsou obecní úřady, lékárny, ob-
chody,“ sdělila mluvčí Diecézní 
charity Litoměřice Eva Hada-
šová. A dodala, že kde to bude 
možné, roznesou dobrovolníci 
či zaměstnanci Charit do poš-
tovních schránek letáčky a ka-
lendáře.  (puč) 

Schrödingerův institut pomáhá online

Tříkrálová sbírka bez koledování

Pandemie Schrödingerův institut
ve Šluknovském výběžku ochromila podobně 
jako další volnočasová a vzdělávací střediska. 
Přesto zde hledají způsoby, jak rozvíjet svou
činnost. Kromě koronaviru trápí vedení 
nejistota ohledně financování.

Biskup Jan Baxant požehnal vodu, kadidlo a křídu v kapli
doksanských premonstrátek.  Snímek Dominik Faustus

Kalendář
HORNÍ POLICE
� Online přenos nedělní boho-
služby z poutního kostela Na-
vštívení Panny Marie v 15.00 
na facebookovém profilu Far-
nost Horní Police. 

LIBEREC-RUPRECHTICE
� Online přenos nedělní bo-
hoslužby z  kostela sv. Anto-
nína Paduánského v 9.00 na 
youtubovém profilu Farnost 
Ruprechtice. 

TEPLICE
� Online přenos nedělních 

bohoslužeb z kaple děkanství 
v 9.00 na fac ebookovém pro-
filu Římskokatolická farnost 
Teplice. 

RASPENAVA
� Online přenosy bohoslužeb 
z kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v neděli v 10.30 a v úterý 

v 18.00 na youtubovém profilu 
Farnost Hejnice.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
� V letošním roce zejména on-
line. Více informací na stránce 
www.trikralovasbirka.cz.

Kontakt: pucelik@katyd.cz



Diecézní zpravodajství  KT 3 / 12. – 18. ledna 2021 /  5
O

lo
m

ou
ck

á 
ar

cid
ie

cé
ze

w
w

w
.a

do
.c

z

Arcibiskupem sice byl jen dva 
a půl roku, přesto se Antonín
C. Stojan výrazně zapsal do dě-
jin moravské církve – z velké 
části pro to, co vykonal ještě ja-
ko kněz. Škála témat spojených 
s jeho životem je tak velice roz-
manitá: vedle mariánské a cyri-
lometodějské úcty jde například 
o charitu a pomoc potřebným, 
politické působení, vlastenec-
tví či ekumenické snahy, k nimž 
přispěl pořádáním unionistic-
kých sjezdů katolické a pravo-
slavné církve.

„Můžeme v  něm ale vidět 
také patrona hasičů, k nimž se 
hlásil a osobně se účastnil zása-
hů, patrona pošty, kam denně 
nosil i sto dopisů, nebo patrona 
železnice, která mu umožňovala 
být stále v pohybu a cestovat po 
vlasti,“ doplňuje iniciátor oslav 
Josef Kořenek a připomíná, že 
výročí spojených s A. C. Stoja-
nem – u něhož zároveň probíhá 
beatifikační proces – připadá na 
letošek víc: kromě dne jmeno-
vání 11. ledna 1921 je to výročí 
biskupského svěcení 3. dubna 

1921 a den narození 22. květ-
na 1851.

Arcibiskup Stojan a  s  ním 
spojená témata budou inspi-
rovat obsah každoročních akcí 
určených pro širokou veřejnost: 
velikonoční festival Pascha-
lia Olomucensia nebo aktivi-
ty v rámci Noci kostelů. „Dále 
plánujeme připravit výstavy či 
texty pro májové pobožnosti 
a  na Stojana se zaměří děka-
nátní poutě,“ jmenuje Kořenek 
a dodává: „Konkrétní podoba 
pochopitelně závisí na aktuální 
epidemické situaci, o jednotli-
vých akcích budeme včas infor-
movat.“

Hlavními dějišti, kde se osla-
vy mají odehrávat, budou podle 

Kořenka Olomouc a dvě pout-
ní místa, o  jejichž rozvoj se 
Stojan zasazoval už jako kněz. 
„Připomínka výročí bude určitě 
jedním z témat Národní cyrilo-
metodějské pouti na Velehradě 
a promítne se do poutní sezony 
na Svatém Hostýně,“ připojuje 
šéf organizačního týmu.

Ke spolupráci pak chce arci-
biskupství přizvat i řadu dalších 
míst – vedle Stojanovy rodné 
obce Beňov na Přerovsku je-
ho působiště Kroměříž, Příbor 
nebo Dražovice na Vyškovsku. 
„Oslovit chceme i velké množ-
ství farností, kde se Stojan podí-
lel na vybudování kostela a fary 
nebo zřízení duchovní správy,“ 
uzavírá Kořenek. JIŘÍ GRAČKA

Kalendář
BOJKOVICE
� Církevní střední škola 
pedagogická a  sociální zve 
zájemce o  studium oboru 
„Předškolní a  mimoškolní 
pedagogika“ na dny otevře-
ných dveří ve čtvrtek 21. 1. 
od 14.00 do 17.00 a v sobotu
23. 1. od 9.00 do 14.00. 
Vzhledem k  epidemické si-
tuaci je třeba se hlásit pře-
dem, více na www.cirkevka-
-bojkovice.cz.

KROMĚŘÍŽ
� K Večeru chval s hudbou, 
modlitbou, povzbuzením 
a svědectvím se lze přidat on-
line ve středu 20. 1. od 19.00 
na adrese www.facebook.
com/CredoNadacniFond.

Kontakt: gracka@katyd.cz 

Vedle mnoha negativních dů-
sledků přinesla pokračující 
pandemie koronaviru některá 
pozitiva – mnohé farnosti si na-
příklad pořídily kameru a nabí-
zejí přenosy mší svatých i mod-
liteb.

V současné době tak lze sle-
dovat bohoslužby z  přibližně 
čtyřiceti míst v arcidiecézi, za-
stoupeno je šestnáct z  jedna-
dvaceti děkanátů. A nemusí jít 

jen o kostely ve velkých měs-
tech: ke mši svaté se lidé mohou 
připojit například z valašských 
obcí Hutisko a  Kašava nebo 
z Laškova na Konicku. Přeno-
sy nabízejí poutní místa Svatý 
Hostýn, Svatý Kopeček, Vele-
hrad, Štípa a Provodov a vedle 
starobylých kostelů je možné 
sledovat bohoslužby z moder-
ních staveb v  Luhačovicích 
a  Starém Městě na Uhersko-

hradišťsku. Odkazy na jednot-
livé streamy lze najít na webo-
vých stránkách jednotlivých 
farností a většinu z nich také na 
webu www.mseonline.cz.

V nabídce ale nejsou jen mše 
svaté. Při sledování přenosu ze 
Svatého Hostýna se lidé mohou 
připojit i k modlitbě růžence – 
každý den v 18.45 a podle výzvy 
biskupů k modlitbě za ukonče-
ní pandemie ve 20.00. A přenos 

z kyjovského kostela lidé zase 
mohou využít i k adoraci Krista 
v Nejsvětější svátosti. Webová 
kamera, která je zde instalo-
vaná, totiž během dne nezabí-
rá celý prostor kostela, ale mí-
ří na monstranci vystavenou 
před svatostánkem. „Když lidé 
nemají možnost jít do kostela, 
chceme jim nabídnout aspoň 
to, co jde,“ říká kyjovský farář 
P. Vladimír Mrázek. (gra)

Distanční tříkrálová koleda. Předat lidem požehnání do nového roku alespoň symbolicky se vydali tři 
králové z „VIP skupinky“ vyslané společně Arcidiecézní a Městskou charitou v Olomouci. Biskup Antonín 
Basler, prezident Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) Mons. Bohumír Vitásek a olomoucký primátor
Miroslav Žbánek se o slavnosti Zjevení Páně setkali v kostýmech tří králů v katedrále sv. Václava, po 
modlitbě u jesliček popřáli před katedrálou prostřednictvím médií šťastný nový rok všem lidem dobré 
vůle a nakonec se vydali navštívit arcibiskupa Jana Graubnera. „Každý rok nesli koledníci z Charity 
požehnání do krajských i městských úřadů, dalších institucí ve městě i lidem v ulicích. Letos ovšem kvůli 
pandemii není takový průvod možný, proto jsme se rozhodli alespoň pro tuto formu,“ shrnula mluvčí 
ACHO Dagmar Jurčíková.  Snímek Dominik Novák / Člověk a Víra

Začíná jubileum arcibiskupa Stojana

Přímé přenosy nabízí na čtyřicet kostelů

Sté výročí jmenování Antonína Cyrila Stojana 
olomouckým arcibiskupem se promítne 
do aktivit v arcidiecézi po celý rok.
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Sestry služebnice Nejsvětější 
Panny Marie bez poskvrny po-
čaté, lidově služebničky, si při 
mši svaté minulý pátek připo-
mněly padesát let od příchodu 
do Starého Bohumína.

Historie provinčního domu 
sester ve Starém Bohumíně se 
začala psát v  roce 1967, kdy 
osm z dvanácti sester, žijících 
a pracujících v provinčním do-
mě v Novém Bohumíně, dovr-
šilo hranici důchodového věku. 
„Hrozilo jim nucené stěhování 
do Charitního domova pro ře-
holnice v Bílé Vodě. Aby se to 
nestalo, rozhodly se sestry zajis-
tit si vlastní dům,“ napsal řehol-
ník fr. František J. Teister OSB, 
který se o historii svého rodné-
ho města dlouhodobě zajímá. 
V lednu 1971 již dvanáct sester 
bydlelo v novém domě. 

„Padesát let je dlouhá doba. 
Sestry, které se tehdy stěhova-
ly, jsou již na věčnosti, ale právě 
ony svým životem, a především 
dlouhými hodinami modlitby 
a adorace Nejsvětější svátosti 
položily základ toho, co dnes 
žijeme,“ vzpomíná sestra Klá-
ra. „Proto jsme dnes děkova-

ly Bohu, že nám dovolil čerpat 
z bohatého dědictví, které nám 
zanechaly. Děkovaly jsme také 
za sestry z polských provincií, 
které přicházely vypomáhat, ale 
i za všechny sestřičky, které se 
v průběhu let v našem provinč-
ním domě vystřídaly,“ sděluje. 

Děkovnou mši celebroval 
farní vikář P. Jerzy Marek Ma-
zur OFM a kvůli vládním opat-
řením se slavila jen v komunitě 
sester. „Každé jubileum je ča-
sem vzpomínek. Také my jsme 
si prohlížely fotky a vzpomína-
ly na sestry z té vzdálenější, ale 
i bližší historie,“ zmiňuje sestra 
Klára.

V současné době žije v pro-
vinčním domě šest řeholnic. 
Provinční představená pracuje 
jako ošetřovatelka v Domově
sv. Františka. 

Na území budoucího Česko-
slovenska přišly sestry již v ro-
ce 1907 na pozvání hlučínské-
ho faráře do obce Ludgeřovice. 
Od té doby slouží na různých 
místech podle odkazu svého 
zakladatele bl. Edmunda Boja-
nowského.
 ( jap) 
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Vrchol beskydské Lysé hory 
leží začátkem ledna velmi čas-
to nad mraky. Zatímco okolní 
údolí přikrývá inverzní oblač-
nost, z prostranství u chat bývá 
vidět do daleka. Nezřídka pro-
to výletníci dohlédnou až ke sto 
kilometrů vzdálenému vysílači 
na Pradědu. Nejvyšší body Jese-
níků a Besk yd spojuje i Tříkrálo-
vá sbírka. Na obou místech totiž 

mohou milovníci hor přispět do 
24. ledna do statických poklad-
niček.

Pokladničku na Praděd 
posí lá  bruntálská Charita
sv. Martina a k vysílači ji na sk-
útru vyvezla Horská služba. Na 
Lysé hoře turisté pokladnič-
ku najdou ve výdejním okénku 
Bezručovy chaty. V některých 
obcích můžou lidé přispět na 

více místech. Na Ostravici ma-
jí zapečetěné pokladničky při-
chystané třeba i v železářství 
nebo na poště, dárci z Fryčovic 
u Frýdku-Místku se ke sbírce 
mohou připojit mj. v  lékárně. 
Zaměstnanci hutě Liberty Os-
trava můžou dar Charitě ode-
vzdat cestou na směnu. Přidal 
se pivovar Koníček z Vojkovic, 
který uvařil Tříkrálový speci-

ál. Za každou prodanou láhev 
(přes e-shop nebo v pivovaru) 
s  polotmavou třináctkou dá 
pivovar 30 Kč Charitě Frýdek-
-Místek.

Hledejme naději

Netradiční byl letos též oficiální 
začátek sbírky. Většina farností 
tradiční požehnání koledníkům 
zrušila. V Lichnově u Frenštátu 
se ale místní kněz P. Dobromil 
Zifčák rozhodl o slavnosti Zje-
vení Páně požehnat alespoň 
třem dětem, které tříkrálovou 
pokladnu symbolicky v kostý-
mech přinesly k oltáři farního 
kostela. 

Prezident Diecézní chari-
ty P. Jan Larisch při mši svaté 
v TV Noe přirovnal letošní pří-
pravy ke spletité cestě tří krá-
lů: „I když jsme zasaženi tem-
notou hrozby, vyjděme jako tři 
králové a hledejme naději, že 
se i nám ukáže hvězda a odhalí 
nám směr.“ 

ONDŘEJ ELBEL

Pokladničky nad mraky i v lékárně

Nový dřevěný kříž na poli u cyklostezky v Hati požehnal v neděli 
10. ledna místní kněz P. Bartłomiej Blaszka. Iniciátory stavby byli 
mladí lidé z Prajzké. Jakub Pustka z Hati kříž postavil na svém poli 
a Tomáš Sekela z Kobeřic na něj vyřezal nápisy: INRI a Pandemie 
– 2020 – V kříži naděje moje. „Tento kříž ať je svědectvím naší 
víry, že v Ježíši Kristu, jeho kříži i u Panny Marie jsme v tomto 
náročném období hledali naději a Bůh nám ji dával a provázel 
nás. Pro další generace a všechny , kdo se u kříže zastaví, ať se 
stane místem kontemplace Boží blízkosti,“ přeje si P. Blaszka. 
 Snímek archiv farnosti Hať

50 let sester „služebniček“

Ve výdejním okénku horské chaty na Lysé hoře můžou turisté
kromě občerstvení přispět do Tříkrálové sbírky. 
 Snímek Vojtěch Curylo / Člověk a Víra

Okolnosti letošní 
Tříkrálové sbírky 
nutí organizátory 
k větší nápaditosti. 
Dárci proto 
mohou tzv. statické 
pokladničky nalézt 
na mimořádných 
místech. K mání je 
i Tříkrálové pivo.
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Bůh je nám nablízku 
svou radostí – 
vzkazuje biskup 
Tomáš Holub 
v novoročním 
pastýřském listu. 
Přinášíme ho ve 
zkrácené verzi:

Milé sestry, milí bratři, když 
jsem Vás oslovoval 1. ledna 
2020 a zval Vás, abyste loňské 
heslo: „Nebojte se,“ měli tr-
vale po celý rok na očích, ni-
kdo z nás netušil, jak přiléha-
vým se toto zvolání stane tváří 
v tvář koronavirové pandemii. 
Děkuji Pánu Bohu, že mi toto
motto pro minulý rok vnukl, 
protože od mnoha z Vás jsem 
pak během těch náročných 
měsíců slyšel, jak inspirativním 
a podpůrným se toto Boží slovo 
skutečně stalo. 

A tak se nyní na prahu nové-
ho roku modlím, aby se stejně 
plodným a užitečným v našich 
životech stal i úryvek ze závěru 
knihy proroka Habakuka, kte-
rý jsem vybral pro rok, do kte-
rého vstupujeme s otázkou: Co 
nám vlastně přinese? Pomůže 
nám očkování, budeme se mo-
ci opět svobodně setkávat, vrá-
tíme se k normálnímu způsobu 
života ve farnostech, bude mož-
né cestovat, uskuteční se naše 
diecézní pouť do znovuotevřené 
katedrály svatého Bartoloměje 
nebo ta národní ke svaté Lud-
mile, jejíž výročí si letos připo-

mínáme? Nevíme, ale snažíme 
se posilněni důvěrou v dobré-
ho Boha neztratit optimismus 
a naději. 

Moc bych si přál, aby do této 
nejistoty, spojené s mnoha otáz-
kami, ke každému z Vás dolehlo 

slovo našeho motta: „I kdyby 
pole nevydala pokrm, já přesto 
budu jásat v Hospodinu, svém 
spasiteli“ (srv. Hab 3,17n). To, 
na co bych se chtěl společně 
s  Vámi v  nadcházejícím roce 
soustředit, jsou důvody a zdro-

je radosti, které se neztrácej í 
ani v  těžkých a náročných si-
tuacích. Jde nám o  nalezení 
a  pojmenování pramenů ra-
dosti, které na rozdíl od mno-
ha jiných zřídel spokojenosti 
či veselí nevysychají při nemo-
ci, karanténě, při vládou naří-
zených omezeních nebo při ja-
kýchkoliv jiných těžkostech. To 
také zdůrazňuje věta: „I kdyby 
pole nevydala pokrm,“ a  my 
můžeme doplnit: i  kdyby oč-
kování nebylo úspěšné, i kdyby 
nákaza ještě neskončila, já to-
mu všemu navzdory mohu za-
žívat radost, protože můj Bůh, 
který každému člověku vychází 
vstříc se svojí mocí a láskou, je 
i mně nablízku. 

My křesťané jsme ze své 
podstaty realističtí optimisté – 
jestliže totiž skutečně věříme, 
že Kristus vstal z mrtvých, pak 
jsme všichni pozváni být lidmi, 
kteří žijí z naděje, že tento svět 
i přes různá malá či velká trá-
pení neochvějně a jednoznač-
ně směřuje k  plnosti radosti, 
kterou pro nás připravil sám 
Hospodin… 

A tak bych chtěl celou naši 
diecézi pozvat: prosme v roce 
2021 zvlášť za dar radosti z Bo-
ha! Prosme jeden za druhého, 
prosme o duchovní radost v na-
šich rodinách a  komunitách, 
prosme o  ni pro nás kněze 
a biskupy, prosme o skutečnou 
hlubokou radost pro všechna 
naše farní společenství. Buďme 
svému okolí právě touto rados-
tí, oporou a povzbuzením. 

Biskup TOMÁŠ HOLUB
Plné znění na www.bip.cz

Neztrácejme radost v těžkých situacích

Kalendář
NEČTINY
� I v  letošním roce pořádá 
Biskupství plzeňské tradiční 
prázdninové pobyty pro mla-
dé na faře v Nečtinech.

ROZLET pro účastníky ve vě-
ku 19–33 let proběhne 25. až 
31. 7. Náplní je hledání smě-
ru vlastního života ve světle 
Božího slova a v síle spole-
čenství. 

ÚLET od 1. do 7. 8. je určen 

pro věkovou skupinu 14–18 let
a bude naplněn dobrodruž-
stvím, výletem, sdílením 
i sportem a divadlem. Hlásit 
se na oba pobyty je možné na 
www.bip.cz/nnn21.

PLZEŇ
� Online kurz Přípravy na 
život v manželství nabízí od
1. 1. Centrum pro rodinu Bis-
kupství plzeňského. Vstupní-
mi impulzy jsou krátká videa 
obohacená o následné roz-
víjející texty  a scénky, které 
podporují vzájemnou komu-
nikaci mezi partnery. Každý 

blok je zakončen reflexí spo-
lečného sdílení. Základní 
verze nabízí pět bloků: Hodí-
me se k sobě? Psychologické 
rozdíly mezi mužem a ženou, 
Partnerská komunikace, Ře-
šení konfliktů a síla odpuš-
tění, Sexualita v manželství 
a  odpovědné rodičovství. 
Rozšířená verze je doplněna 
o bloky: Křesťanský pohled 
na manželství a Manželský 
slib. Hlásit se lze na www.bip.
cz/snoubenci.

Kontakt: 
ourednikova@katyd.cz

Diecézní motto pro rok 2021 vybral biskup Tomáš Holub ze 
starozákonní knihy proroka Habakuka. Ve svém novoročním 
pastýřském listu biskup motto vysvětluje a vyzývá k hledání radosti 
v Bohu i v nelehké situaci.  Repro KT

Pokladničky
Na mnoha místech v  diecézi 
jsou umístěny statické zape-
četěné pokladničky Tříkrálo-
vé sbírky. V Plzni např. na bis-
kupství, na ředitelství Diecézní 
charity v  Hlavanově ulici či 
v  Karmelitánském knihku-
pectví. V Klatovech v Domově 
pokojného stáří, na faře či 
v  lékárně. V Chebu v chrámu
sv. Mikuláše nebo v Karlových 
Varech v charitním stacionáři. 
Často jsou tyto kasičky na obec-
ních úřadech, ve školách, ale 
i v lékárnách a obchodech. Se-
znam je na www.dchp. (alo) 
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Václav Maria 
Dajbych (†68), 
který se jako 
předseda Spo-
l e č n o s t i  p r o 
o b n o v u  M a -
riánského slou-

pu v Praze významně zaslou-
žil o  loňskou obnovu barokní 
památky na Staroměstském 
náměstí, zemřel po několika-
denním boji s nemocí covid-19 
koncem prosince. Mimo to byl 
magistrálním rytířem suverén-

ního řádu Maltézských rytí-
řů a kutnohorským patriotem. 
S Dajbychem, který pocházel ze 
šlechtického rodu Rittersheinů, 
se od devadesátých let přáte-
lil fotoreportér Eugen Kukla, 
který dění kolem Mariánské-
ho sloupu dlouhodobě sleduje. 
„Byl to pro mě čestný, moud-
rý, tichý, vzdělaný, tolerantní 
a naslouchající člověk,“ popsal
Kukla.

Spolek, který v roce 1990 za-
ložili občané usilující o obnove-

ní barokního sloupu na Staro-
městském náměstí strženého 
roku 1918, vedl Dajbych uply-
nulých deset let a téměř od po-
čátku byl jeho řadovým členem. 
Poslední rozloučení s ním se ko-
ná 14. ledna v 10 hodin v chrá-
mu Matky Boží před Týnem. 

Mezi počiny spolku patří po-
ložení základního kamene ny-
nějšího sloupu (1993), vyhláše-
ní celonárodní sbírky o tři roky 
později a přizvání sochaře Pet-
ra Váni k jeho zhotovení (1997) 

i přispění na materiály. V roce 
2009 pak spolek pod Dajbycho-
vým vedením nechal zhotovit 
kopii obrazu Panny Marie Ry-
necké, kterou u příležitosti ná-
vštěvy Česka požehnal papež 
Benedikt XVI. Následně až do 
loňska spolek usiloval o získání 
povolení ke stavbě. Nyní chce ve 
spolupráci se sochařem Váňou 
pokračovat v rekonstrukci slou-
pu podle jeho původní podoby 
– včetně postav andělů na so-
klech.  (tez)

Kalendář
PRAHA
� Mše sv. z katedrály živě na 
katedrala.tv nebo facebook.
com/svatovitskakatedrala 
po celý leden každou neděli 
v 10.00, 17. 1. celebruje biskup 
Zdenek Wasserbauer.
� Fratelli tutti – záznam deba-
ty Lukáše Noska, P. Josefa Pro-
keše a Petra Štici na Youtube 
kanále „Dominikánská 8“.

� Křesťan a občanská zodpo-
vědnost – rozhovor s Benjami-
nem Rollem, předsedou Mili-
onu chvilek pro demokracii, 
v podcastu farnosti sv. Terezie 
v Kobylisích. Záznamy pravi-
delných pořadů v aplikacích 
Spotify či Apple podcasts pod 
„U-podcast“. 
� Pouť ke sv. Valentinu 13. 2.
s  rekolekcemi od 10.00 pro 
snoubence a pro ty, kdo uva-
žují o manželství, ve Vyšehrad-
ské kolegiátní kapitule, vede 

Mons. Aleš Opatrný. Poutní 
mši sv. slaví P. Michal Něme-
ček v 15.30. Aktuality dle PES 
na kkvys.cz.

ROUDNICE
NAD LABEM
� Klub neznabohů online – 
společné uvažování nad bib-
lickými příběhy, které se nás 
zvláštně dotýkají, ať jsme vě-
řící, či nevěřící, pro všechny, 
pro něž jsou otázky důležitější 
než odpovědi. Každý 2. pátek 

v měsíci v 18.00–20.00. Aktua-
lity na farnostroudnice.cz.

SVATÁ
HORA
� Mše sv. online z baziliky po–
so v 7.00, 9.00 a 17.00 a rů-
ženec v 16.30, v neděli v 7.30, 
9.00, 11.00, 15.30, růženec 
v 15.00, nešpory v 17.00. Více 
na svata-hora.cz.

Kontakt:
zavadilova@katyd.cz

V Uhách nedaleko 
Kralup nad Vltavou 
chce tamní farní 
Charita vybudovat 
domov se šesti 
sociálními byty
za dostupný nájem. 
Pomůže tak rodičům, 
kteří se ocitli ve 
finanční tísni. 

Samoživitelky, které zažily do-
mácí násilí a musely pak s dět-
mi bydlet v  azylovém domě, 
handicapovaní lidé, kteří žijí 
z  invalidního důchodu, příle-
žitostných brigád či rodičov-
ských příspěvků, anebo bývalí 
narkomani či bezdomovci, kte-
ří se sbírají z nejhoršího. Právě 
těmto lidem by v kralupském 
charitním domově ulehčilo ži-
vot regulované nájemné do čtyř 
tisíc korun měsíčně i odpadnu-
tí povinnosti složit počáteční 

kauci. Tím by se totiž zbavili 
dvou největších překážek, na 
které narážejí u  komerčního 
bydlení. „Když si to spočítáte, 
je leckdy potřeba zaplatit na-

ráz i 40 tisíc korun, když ná-
jemci chtějí tři měsíční nájmy 
plus kauci,“ podotýká Barbora 
Kovářová, ředitelka kralupské 
Charity. 

Dům se sociálními byty by 
se měl postavit do konce roku 
2023. Nyní Charita na projekt 
vyhlásila sbírku na platformě 
Donio, aby získala poslední tře-
tinu z potřebné částky 18 mili-
onů korun. Pro novostavbu už 
má stavební povolení. „Chce-
me začít stavět co nejdříve, ale 
počkáme, jak se sbírka rozje-
de – bylo by dobré mít alespoň 
polovinu,“ konstatuje Kovářo-
vá. „Na začátku nám zbývající 
částka šesti milionů přišla zá-
vratná, navíc jsme dvakrát mu-
seli měnit pozemek. A pak jsme 
projekt zasvětili sv. Anežce Čes-
ké – a následné získání pozem-
ku v Uhách nám přišlo jako zá-
zrak,“ dodává s nadějí. 

Kralupská Charita každoroč-
ně pomáhá až 500 lidem v nou-
zi. Zřizuje azylový dům a v pě-
ti střediscích poskytuje terénní 
i ambulantní sociální služby, te-
rapie či praktickou pomoc při 
obstarávání osobních záležitos-
tí, jako je hledání práce, ubyto-
vání, oddlužení aj.

TEREZA ZAVADILOVÁ

Kralupská Charita postaví sociální byty

Odešel předseda spolku pro obnovu Mariánského sloupu

Potřebným v Kralupech pomůže sociální bydlení.
  Ilustrační snímek farní Charita



Televize / Rozhlas KT
17. — 23. ledna 2021 TIPY A PROGRAMY

NEDĚLE 17. 1. 
12.10 Sváteční slovo saxo-
fonisty a flétnisty Michala 
Žáčka. Zázraky všednosti
12.15 Křesťanský magazín
17.40 Postřehy odjinud. 
Švýcarsko očima Petra Bílka. 
Masaryci
17.50 Ještě jsem nedokouřil 
své poslední viržínko.
Profesor Josef Koutecký 
18.55 Deset století 
architektury.
Středověký kostel v krajině

NEDĚLE 17. 1. 
8.30 Jak to vidí… 
Sváteční setkání Zbigniewa 
Czendlika se zajímavými 
lidmi nad neotřelými tématy
13.04 Pohádka. 
Timothée de Fombelle: 
Tobiáš Lolness (3/5). 
Nebe, peklo, zem
15.20 O češtině od A do Z
17.04 Meteor. 
Populárně-vědecký magazín 
22.00 Četba na pokračová-
ní. Henry Gidel: 
Coco Chanel (8/12)

NEDĚLE 17. 1. 
8.00 Spirituála. 
Duchovní Evropa. 
Svatý Antonín a božský 
Apollónios z Tyany
8.30 Spirituála. 
Ke kořenům. Plodnost
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. 
Pocta bratřím Haydnům. 
Joseph Haydn (1732–1809), 
Michael Haydn (1737–
1806) a české země II 
11.00 Radioseriál. Jiří 
Blažek: Listy důvěrné (3/3) 
12.00 Polední zvony. 
Z věže farního kostela 
sv. Františka z Assisi 
v Děčíně-Podmoklech
12.05 Svět poezie. 
Jakub Řehák: Obyvatelé
12.20 Polední koncert. 
Filharmonie Brno se svými 
šéfdirigenty
18.30 Četba na pokračo-
vání. Jiří Karásek ze Lvovic: 
Vzpomínky (1/10) 

NEDĚLE 17. 1. 
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století

NOVÝ MISSIO MAGAZÍN
Papežská misijní díla připravila pro diváky televize Noe nový, pes-
třejší Missio magazín. Dvacetiminutový pořad v úvodu představí 
jednu ze zemí, kam směřuje pomoc českých dárců a konkrétní 
misijní projekt. Aktuální informace a dění v zahraničí přiblíží te-
lefonát do misií. Zajímavosti z domova zprostředkuje reportáž 
z misijních aktivit v našich diecézích. Novinkou měsíčníku bude 
původní animovaná rubrika s názvem „Můžu se zeptat?“ věno-
vaná především dětem, která jim jednoduchou a hravou formou 
nabídne krátkou katechezi. Pořadem provází známá tvář moderá-
torky Kateřiny Rýznarové. Nový Missio magazín bude mít v televi-
zi Noe premiéru v neděli 17. ledna ve 20.05. MARTIN RÝZNAR 

GODZONE TOUR 2020 ONLINE
Godzone tour 2020 – To, na čem záleží, je nový koncertní film, 
který je obdobou evangelizačního koncertního turné, které se 
každoročně organizuje v pěti slovenských městech už 11 let. Ve 
filmu můžete sledovat příběhy, které jsou inspirované skutečnými 
svědectvími a náboženskými konverzemi. Film stírá hranice mezi 
koncertem, vyprávěním a realitou, vytrhává diváka z chaosu kaž-
dodennosti a při poslechu svědectví nelehkých životních příběhů 
ho přivádí k myšlence: Co je to, na čem skutečně záleží? Premiéru 
filmu uvidíte v neděli 17. ledna ve 20.30. TEREZIE HECZKO

MANŽELSTVÍ
Jak se žije mladým rodinám v dnešní době? Je příprava na man-
želství dostatečná? Co udržuje vztah v dobré kondici, když se 
i velké procento manželství uzavřených v kostele rozvádí? Jak 
vnímat rok Rodina Amoris laetitia a co může rodinám přinést? 
Co by pomohlo mladým manželům a rodinám ke spokojené-
mu životu? Hosty pořadu Křesťan a svět budou Jan a Veroni-
ka Hudečkovi. V neděli 17. 1. se na vás od 20.15 těší i redaktor
P. Jan Krbec.

Manželství přestává být v módě. Snad za to může velká rozvodo-
vost. Mnoho párů žije, jak se dříve říkávalo, „na hromádce“. Jsou 
ale i ti, kteří se vzájemným slibem zavázali k manželské lásce, úctě 
a věrnosti a žijí spolu v harmonii desítky let. Jak dokázat žít v šťast-
ném společném soužití? Co k němu vede? Čeho se vyvarovat? Co 
je nutné do vztahů vnést? Doufám, že na tyto a mnohé další otáz-
ky týkající se manželského vztahu přineseme odpovědi během 
Noční linky s Klárou Beránkovou. Zapojit se můžete v pondělí 
18. 1. od 22.30 – prostřednictvím linky 543 217 242, své zkuše-
nosti a názory můžete psát také formou SMS na 775 132 132 ne-
bo na e-mail zive@proglas.cz. 

SABINA HAUSEROVÁ

NAŠTVANÝ JAKO BŮH
Hněv, strach, úzkost ani zkla-
mání mu nebyly cizí. To jsou 
emoce Boha na základě bib-
lických pasáží, zároveň ale vy-
stihují typickou lidskou zku-
šenost, říká Anna Janoušková 
z teologicko-misiologické ško-
ly ForMission. V Noční univer-
zitě se zamýšlí nad významem 
negativních emocí v životě 
(nejen) křesťana, dívejte se ve 
středu 20. 1. ve 22.40. 

VÝZKUM LEDOVCŮ
Proč ledovce mizí? K čemu 
slouží jejich výzkum? Jaké jsou 
tropické ledovce? Jsme posled-
ní generací, která je může ješ-
tě zažít? Na to vše odpoví bio-
ložka a polární ekoložka Mgr. 
Marie Šabacká, která zkoumá 
ledovce a jejich život a na za-
čátku příštího roku se chystá 
vydat k tropickým ledovcům. 
Na Výpravy do divočiny se mů-
žete těšit 19. 1. ve 20.05.

BULHARSKO:
KOŘENY ROMŮ
„Když jsme sem v roce 2008 
přijeli, chtěli jsme pracovat 
s Romy. Ačkoli ani jeden z nás 
tří s tím neměl žádné větší zku-
šenosti, věděli jsme, že pomoc 
potřebují. Uvědomovali jsme si, 
že výsledky průzkumů ukazují, 
že tito lidé trpí nedostatkem 
vzdělání,“ říká bratr Martin Jilek 
v německém dokumentu, který 
uvidíte v úterý 19. 1. v 16.40.

HRAJTE, KAPELY!
Letošní rok zahájíme, stejně ja-
ko ten loňský, pořadem Hrajte, 
kapely! s podtitulem To nejlep-
ší z Čech. Uslyšíte opět ty nej-
známější a nejkrásnější lidové 
písně z různých regionů Čech, 
které patří ke klenotům české 
dechové hudby a určitě je všich-
ni znáte. Pojďme společně do 
nového roku vykročit s úsmě-
vem a se zpěvem na rtech. 
Poslouchejte 21. 1. od 16.55.

NA DŘEŇ
Narodila se ve Španělsku, ale 
v 18 letech odešla do světa. 
V 90. letech v České republi-
ce poznala Jindřicha Vobořila, 
který zakládal sdružení Poda-
né ruce, a tím se jí obrátil život 
naruby. Marisa Perello půso-
bila na misích v Afghánistánu, 
pracuje s mezinárodními orga-
nizacemi. O jejím životě si s ní 
bude povídat Alžběta Havlová 
21. 1. od 16.00.

NEŽ ZAZVONÍ 
ZVONEC
V dalším pokračování pohád-
kového seriálu Radka Habá-
ně se bude konat velká oslava. 
Princezna Michalka totiž slaví 
narozeniny. Každý z království 
chystá dárek, kterým by malou 
slečnu překvapil. Jak to bývá, 
ani tato oslava se ovšem neo-
bejde beze zmatků. Jak to do-
padne? Dozvíte se ve středu 
20. 1. od 16.00.

Nový Missio magazín uvidíte v televizi Noe v neděli 17. ledna 
ve 20.05.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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20.15 Manželství a rodina 20.30 Godzone Tour 2020 online 20.10 Božena (3/4)

8.45 Tvorivo (P) 9.05 LUXáreň 9.35 Nová 
kvalita života (Liturgický rok B) 9.40 Boh 
k tebe hovorí (Nikto nevymyslí lepší text pre 
pieseň, ako samotné Božie slovo) 10.00 Svä-
tá omša (P) 11.40 Katechéza (P) 12.00 An-
jel Pána (P) 12.40 Ruženec / Radostný ruže-
nec 13.15 V Samárii pri studni 15.00 Hodina 
milosrdenstva 15.30 Ruženec z Lúrd 16.05 
Z javora (P) 16.40 Návrat Don Camilla (2/5) 
18.30 Svätá omša (P) 19.40 Tvorivo 20.00 
Modlitba za odvrátenie epidémie (P) 20.45 
Spojení vierou (P) 21.15 Medzi nebom a ze-
mou (P) 22.00 GOJDIČ Láska nadovšetko 
23.00 Fundamenty (Ľudská činnosť)

8.50 Studio ČT sport 9.05 Alpské lyžování: 
SP Slovinsko 10.40 Freestyle lyžování: FIS 
Magazín SP 11.05 Na skialpech přes hory 
11.30 Rychlobruslení: ME 2021 Nizozem-
sko 12.10 Biatlon: SP Německo 13.05 Rych-
lobruslení: ME 2021 Nizozemsko 13.45 Bo-
by: SP Švýcarsko 13.50 Alpské lyžování: SP 
Slovinsko 14.30 Biatlon: SP Německo 15.55 
Skoky na lyžích: SP Polsko 17.30 Hokej: 
HC VÍTKOVICE RIDERA – PSG Berani Zlín 
20.20 Házená: Polsko – Španělsko 22.00 
Studio fotbal – Dohráno 22.40 Házená: An-
gola – Chorvatsko 0.00 Freestyle lyžování: 
SP 2020 Rusko 1.50 Branky, body, vteřiny

9.25 Utajené příběhy českých dějin II (3, 4) 
10.30 UFO: Ztracené důkazy II (3) 11.25 
Neuvěřitelné příběhy (19, 20) 12.25 Pre-
dátoři oceánů (3) 13.15 Lovec rybích obrů 
II (8) 14.15 Válečné továrny (2) 15.10 Taj-
né nacistické základny (2) 16.05 Psi v zemi 
lvů 17.05 Africké šelmy III (2) 18.00 Na stře-
chách měst I (4) 19.05 Anthony Bourdain: 
Neznámé končiny VIII (5). Sečuán 20.00 
Pěšky po Střední Americe (2). Br. dok. 20.55 
Ocelová srdce V (6). Něm. dok. 21.50 Jak 
fungují stroje (7) 22.50 Obří lodě (7) 
23.45 Výpravy do vesmíru (3) 
 0.45 Tajemství vesmíru III (5)

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.30  Televizní studio Ostrava – 65 let. 

Jak Honza Kačenku dostal. Poh. 
 6.55  Písničky z Divadélka pod věží
 7.45  Televizní studio Ostrava – 65 let. 

Kavárnička dříve narozených 
aneb Částečná bilance II.

 8.25  Zdeněk Jirotka – 110 let. 
Saturnin (2/4)

 9.05  Úsměvy Miroslavy Pleštilové
 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. Stěhování 
 12.00  Otázky Václava Moravce
 13.00  Zprávy
 13.05  O králi, hvězdáři, kejklíři 

a třech muzikantech
 14.05  Boris Rösner – 70 let. 

Tom v kozí kůži. Poh. 
 15.05  Jak Vojtěch pro princeznu 

do ohně skočil. Poh.
 15.45  Sňatky z rozumu (3/5)
 17.25  Pošta pro tebe
 18.25  Co naše babičky uměly a na co 

my jsme zapomněli. Koření
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování Sportky a Šance
 20.10  Božena (3/4). Drama 

o první české spisovatelce
 21.40  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 22.14  Výsledky losování Šťastných 10
 22.15  Televizní studio Ostrava – 

65 let. Sráči. Krimi film 
 23.50  Případy detektiva Murdocha 

XIII. Černé ovce. Br./kan. krimi 
 0.40  Manéž Bolka Polívky
 1.55  13. komnata Víta Pohanky
 2.20  Sváteční slovo saxofonisty 

a flétnisty Michala Žáčka
 2.25  Hobby naší doby

 6.00  Raníček
 6.05  Zvonečkovi
 6.30  Prasátko Peppa VIII
 6.45  Friends: Síla přátelství. Am. anim. 
 7.05  Pan Jezevec a paní Liška
 7.20  Ovečka Shaun. Br. anim. 
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Televizní studio Ostrava 

– 65 let. Vlasovci
 10.00  Postřehy odjinud
 10.05  Televizní studio Ostrava – 65 let
 11.00  Postřehy odjinud. Pobaltí očima 

Miroslava Karase. Křížová hora
 11.05  Expedice Rembaranka 1969. Dok. 
 12.05  Postřehy odjinud. Toskánsko očima 

Milana Fridricha. Palio zná celý svět
 12.10  Sváteční slovo saxofonisty 

a flétnisty Michala Žáčka. 
Zázraky všednosti

 12.15  Křesťanský magazín
 12.45  Postřehy odjinud. 

Malta očima Petra Voldána. 
Kostelů jako dnů v roce

 12.50  Šumná Ostrava
 13.20  Postřehy odjinud
 13.25  Vzkaz Karla Lopraise
 13.40  ZAŽÍT OSTRAVU
 14.35  Postřehy odjinud
 14.45  Holubí andante
 15.35  Postřehy odjinud
 15.45  Banik!!! Dok. 
 16.35  Postřehy odjinud
 16.45  Televise, která měla nebýt. Dok.
 17.40  Postřehy odjinud. Švýcarsko 

očima Petra Bílka. Masaryci
 17.50  Ještě jsem nedokouřil své poslední 

viržínko. Profesor Josef Koutecký 
 18.45  Večerníček. Pučálkovic Amina
 18.55  Deset století architektury
 19.05  Československý filmový 

týdeník 1971 (1340/2379)
 19.20  Zajímavosti z regionů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Muž proti muži. It. western
 22.00  Velikáni filmu: Spike Lee
 0.15  Grantchester (2/6). Br. det.

7.00 Meteor Monster Truck (47). Krotite-
lé strachu. Am. anim. 7.15 M*A*S*H (171, 
172) 8.10 Svět ve válce (20). Genocida. Br. 
dok. 9.20 Prima SVĚT 9.50 Fachmani 10.20 
Vařte jako šéf! 11.00 PARTIE Terezie Tomán-
kové 11.55 Receptář prima nápadů 12.45 
Libovky Pepy Libického 13.10 Vychytávky 
Ládi Hrušky 13.45 Jak se staví sen 14.40 Šé-
fem za pár minut 15.15 Láska z pasáže. Čes. 
film 16.45 Asterix a Obelix: Mise Kleopatra. 
Fr. kom. 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁ-
VY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOW-
TIME 20.15 Kluci z hor 22.10 Rocky III. Am. 
akč. 0.05 Anglický pacient. Am./br. film 

10.20 Silvestrovský koktejl 11.15 Ticho! Ti-
cho! Ticho! 12.00 Domácí štěstí. Půvabné 
časy podle Ivy Hüttnerové 12.25 Rozhléd-
ni se, člověče. Rozhledny v číslech 12.45 Zá-
horanka a Hornosušská. Hud. záb. pořad 
13.25 Televizní studio Ostrava – 65 let. Ka-
várnička dříve narozených 14.20 Na hodi-
nu v Rozmarýnu. Záb. show 15.25 Trocha 
šafránu z televizního archivu 16.35 Já bych 
se tak ráda vdávala 17.35 Hry bez hranic 
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 
Události 19.52 Branky, body, vteřiny 20.05 
Michal Tučný po 25 letech aneb Už nikdo ne-
ví 20.55 Kavárnička dříve narozených 

17.15 Kiwi a Strit 17.20 Friends: Síla přá-
telství 17.45 Kriminálka 5.C (3/13) 18.15 
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerní-
ček 18.55 Nová dobrodružství medvídka Pú 
(46/50) 19.15 Phineas a Ferb III (11/35) 
19.40 Kiwi a Strit 19.50 Bob a Bobek na ces-
tách 20.00 Události v kultuře 20.15 Příběhy 
filmových legend. Stříbrné plátno (2/12). 
Dok. 20.55 V záři seriálů. Hlava 22 (2/6) 
21.40 Televizní písničky a songy Ivo Fische-
ra 22.25 Génius – Picasso (2/10) 23.15 Če-
chomor 30 let 0.10 Slash: Made In Stoke 
 1.10 Příběhy umění: Chrámy světla (2/5) 
 2.05 Chaplin pod pantoflem

 5.45  Underground:
Pravdivý příběh Juliana Assange

 7.30 Podraz. Am. krimi 
 9.45 Atlantida: Tajemná říše. Am. anim. 
11.30 Teleshopping 
12.00 Toy Story: Příběh hraček. Am. anim. 
13.25 Vzpomínky na Afriku. Am. film 
16.25 Medvědí bratři. Am. anim. 
17.50  Warcraft: První střet.

Čín./kan./jap./am. film 
20.00 Temné stíny. Am. kom. 
22.15 Pravdivý příběh. Am. krimi 
 0.05 Zúčtování. Am. film 
 2.25 Kobra. Am. akč. 

6.00 Oggy a Škodíci VII. Fr./kan. anim. 6.15 
Tlapková patrola II (7, 8) 7.10 Looney Tu-
nes: Úžasná Show (13, 14). Am. anim. 8.00 
Kačeří příběhy (69, 70). Am. anim. 8.45 Ča-
rovné střevíce. Něm. poh. 9.55 102 dalmati-
nů. Am. kom. 11.45 Magická posedlost. Am. 
kom. 13.45 Hlava rodiny 2: Tatínek nebo dě-
deček? Am. kom. 15.40 Miss Hanoi. Čes. kri-
mi 17.20 Agenti v sukních: Jaký otec, takový 
syn. Am. krimi kom. 19.30 Televizní noviny-
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Ženy v poku-
šení. Čes. kom. 22.35 Střepiny 
23.05 Mystery, Aljaška. Am./kan. kom. 
 1.20 Agenti v sukních: Jaký otec, takový syn 

 6.05  Pro vita mundi: 
Mgr. Bohumír Jakubják

 6.45  Řeckokatolický magazín
 7.00  O zaniklé Karvinné
 7.45  Janomamové v Brazílii
 8.05  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře (32. díl)
 9.15  Bačkorám navzdory
 9.30  Večeře u Slováka: 

2. neděle v mezidobí
 10.00  Mše svatá [L]
 11.05  V pohorách po horách (28. díl): 

Hostýn a Skalný – Hostýnské vrchy
 11.10  Poutníci času (4. díl): 

s Hanou Svobodovou [P]
 11.30  Moudrost mnichů: 

Recept na výchovu
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba 

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

uplynulého týdne
 13.25  Muzikanti, hrajte
 14.00  Noční univerzita
 14.30  Uzdrav naši zem s Víťou Marčíkem
 15.40  Jako hořčičné zrnko (5. díl)
 16.30  Dobrodružství před 

kamerou (17. díl)
 17.55  Sedmihlásky (99. díl)
 18.00  Cirkus Noeland (2. díl)
 18.25  Hermie a Stanley na táboře
 19.00  Ovečky v karanténě: 

2. neděle v mezidobí
 19.25  Moudrost mnichů: 

Recept na výchovu
 19.35  Příroda kolem nás: návrat zubrů
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Missio magazín: Leden 2021 [P]
 20.30  Godzone Tour 2020 online: 

To, na čem záleží [P]
 22.15  Buon giorno s Františkem
 23.00  Prorok Léčitel: Solanus Casey
 0.00  Polední modlitba Sv. otce Františka
 0.20  Zpravodajský souhrn 

uplynulého týdne

 0.05   Kolem se toč! 1.05 Komorní hud-
ba 2.00 Zrcadlo týdne 2.15 Komen-
tář týdne (R) 3.00 Z archivu hudeb-
ních pořadů 5.00 Varhanní hudba 
5.30 Písně 5.57 Myšlenka na den 
(R 11.57, 17.55) 6.05 Čteme z křesť. 
periodik 6.30 Evangelium: Jan
1,35-42 6.35 Ranní chvály 6.50 Du-
chovní slovo 7.00 Radio Vatikán (R)

 7.30 Komentář týdne
 7.45 TWR: Studna slova
 8.00  Duchovní hudba: V. G. Jacob: Missa 

Dei filii, V. Rathgeber: Concerto
 9.00  Mše svatá (z kostela 

Všech svatých v Litoměřicích)
 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Dar Boha otce církvi 

5/6: Služba lásky
 11.00  Proglaso (biblický kvíz)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

Z díla T. Albinoniho a A. Rejchy 
 13.30  Knihovnička: M. Albrightová: 

Peklo a jiné destinace
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka: 

Edudant a Francimor 2/6
 14.30  Blahopřání
 16.00  Písničky z archivu
 16.30  A cappella na kanapi
 16.55  Dotýkání světla: Setkání 

s rodiči svaté dcery 2/2 (R)
 18.00  Modlitba za rodiny
 19.00  Příhody lesního skřítka Kryšpína 

3/25: Jak si šel natrhat lipový květ
 19.15  Hitparáda Kolem se toč
 20.15  Křesťan a svět: 

Manželství a rodina –
je to vždy tak jednoduché?

 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Koncert vážné a duchovní hudby: 

A. Campra: Benátský karneval, 
G. Muffat: Missa 
in labore requies, Toccata

 23.50 Duchovní slovo

12.10 Sváteční slovo
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18.45 Příhody skřítka... 20.05 Dům ze skla? 21.50 Učitelka 11.45 Na plovárně s J. Frimlem

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.35 Na hromádce s ex II 
(15). Am. 12.55 Ordinace v růžové zahradě 
2 (864). Noc s osmičkou 14.10 Castle na za-
bití V (5). Am. krimi 15.05 Mentalista V (3). 
Ani jeden rudý cent 15.55 Mentalista V (4). 
Krevní msta 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice (3971) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Specialisté (10). Dívky 21.15 Spe-
cialisté (11). Janova láska 22.20 Smrtonosná 
zbraň II (6). Zlatá horečka. Am. det. 23.15 
Mentalista V (3, 4) 1.00 Castle na zabití V (5)

4.50 Jersey Boys. Am. hud. drama 6.55 Pan. 
Am. fantasy 8.50 102 dalmatinů. Am. kom. 
10.35 Teleshopping 
11.10 Vzpomínky na Afriku. Am. film 
14.05 Teleshopping 
14.40 Navždy mladý. Am. film 
16.30 Magická posedlost. Am. kom. 
18.25  Alvin a Chipmunkové 2.

Am. anim. kom. 
20.00  Dánská dívka. Br./belg./am./dán./

něm. film. drama 
22.20 Příběh Jamese Browna. Am. film 
 0.55 Sezóna zabíjení. Am./belg. akč. 
 2.25 Pravdivý příběh. Am. krimi 

15.40 S Jakubem v přírodě 16.10 Planeta 
YÓ 16.45 Dětská dopravní policie 16.55 
Medvídkova poradna 17.10 Moje zahrád-
ka 17.15 Michal chrání přírodu 17.20 Kou-
zelná školka 17.50 Dobrodružství Kocoura 
v botách III 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávič-
ky 18.45 Večerníček 18.55 Nová dobrodruž-
ství medvídka Pú (47/50) 19.15 Phineas 
a Ferb III (12/35) 19.40 Lesnílci 19.45 Čtení 
do ouška. Báchorky blanického rytíře 20.00 
Události v kultuře 20.15 Z první řady... Plá-
cido Domingo – 80 let 22.50 Emoce v umění: 
Zvědavost (2/24) 23.40 Slovenská vlna. Prí-
pad Barnabáš Kos 1.10 Třistatřicettři

11.10 Dva světy Petry Černocké. Hud. záb. 
pořad 11.45 Chvíle pro písničku. Hity 80. let 
20. století 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Před-
pověď počasí, sportovní zprávy 12.30 Roz-
hlédni se, člověče 12.50 Přespolanka a Bor-
šičanka 13.30 Kavárnička dříve narozených 
14.35 Dobrý večer s Waldemarem 15.05 
Trocha šafránu z televizního archivu 16.10 
Odpouštím ti, tatínku. Kom. 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, pa-
ne ministře 21.40 Kavárnička dříve naroze-
ných 22.25 Písničky z obrazovky

7.55 Panorama 8.25 BBV po 25 letech 8.30 
Studio fotbal – Dohráno 9.05 Biatlon: SP 
Německo 10.45 Alpské lyžování: SP Slovin-
sko 11.25 Snowboarding: FIS Magazín SP 
11.55 Běžkotoulky. Južný Spiš 12.05 Pano-
rama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 Rychlo-
bruslení: ME 2021 Nizozemsko 14.20 Ho-
kej den poté 15.05 Házená: Česko – Chile 
17.20 Házená: Jižní Korea – Rusko 17.50 Há-
zená: Švédsko – Egypt 19.40 Házená: Fran-
cie – USA 20.20 Házená: Norsko – Rakous-
ko 22.15 Studio fotbal – Dohráno Plus 23.15 
Házená: Island – Maroko 0.35 Hokej den po-
té 1.15 Branky, body, vteřiny

10.25 GOJDIČ Láska nadovšetko 11.25 
Katolícka Austrália (1/5) 12.00 Anjel Pána 
12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Bo-
lestný ruženec 13.15 Z javora 13.50 Funda-
menty (Ľudská činnosť) 15.00 Hodina mi-
losrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 
16.05 Vaticano (P) 16.55 Pakistan – mesto 
strachu (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 te-
raz čo? (Nemám čas modliť sa) (P) 20.30 
V Samárii pri studni (P) 22.00 STOPovanie 
22.30 Moja misia – magazín 
23.00 Hudobné pódium

11.05 Poklady Británie: Vikingové (1) 12.15 
Tatra kolem světa 2 (5) 13.15 Aljaška: Rok 
v divočině (3) 14.15 Akta Tesla (3) 15.20 
Neuvěřitelné příběhy (41, 42) 16.10 Da-
vid Attenborough: Velký bariérový útes (1) 
17.25 Svět pod hladinou (13) 18.00 Vete-
rinář z Yorkshiru VIII (1). Br. dok. 19.00 Po-
slední ráje (8). Něm. dok. 20.00 Grónsko 
s Nikolajem Coster-Waldauem (2). Dán. 
dok. 20.55 Anthony Bourdain: Neznámé 
končiny IX (8) 21.55 Neobjasněné přípa-
dy NASA (9) 22.55 Odpočítávání k Apollu 
(7, 8) 23.55 Utajené příběhy českých dějin 
III (5) 0.30 Keltové: Krev, železo a oběti (2)

 6.05  Pro vita mundi: Vratislav Švéda
 7.00  V pohorách po horách
 7.10  Buon giorno s Františkem
 7.55  Hlubinami vesmíru 

s dr. Vladimírem Kopeckým Jr.,
Astrobiologie 2. díl

 8.40  Moudrost mnichů
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Mezi světlem a tmou
 9.40  Outdoor Films s Vítem Kanyzou
 11.10  Na La Salettě s Boženou 

Rajnušovou
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  Příběhy odvahy a víry
 13.20  Plnou parou do srdce Beskyd
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  O zaniklé Karvinné
 15.20  Noční univerzita: Bogdan 

Stepien – Zázraky Boží milosti
 16.20  V souvislostech
 16.40  Nebojte se...
 17.40  Hovory z Rekovic
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  Víra do kapsy
 19.00  O Mlsálkovi: Mlsálkovy maléry
 19.15  Poutníci času (4. díl): 

s Hanou Svobodovou
 19.35  Moudrost mnichů:

Jak mluvit o smrti
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Dům ze skla? 

s P. Tomášem Halíkem [L] 
 21.05  V pohorách po horách (58. díl): 

Pulčinské skály – Beskydy
 21.15  ARTBITR – Kulturní 

magazín (103. díl) [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Na půli cesty
 22.40  Kulatý stůl: O kurzech 

„Manželské večery“
 0.15  Proměny Oščadnice
 1.00  Noční repríza dopoledních 

pořadů

10.20 Rosamunde Pilcher: Talisman lásky. 
Něm./br. film 12.20 Walker, Texas Ranger 
V (9). Labutí píseň 13.20 Jake a tlusťoch 
V (22). Mickey Daytona 14.25 Policie Ham-
burk VII (26). Nevybuchlá bomba 15.25 Ná-
mořní vyšetřovací služba X (10). Radši se 
měj na pozoru 16.25 Policie v akci. Čtyři pří-
pady, čtyři lidské osudy 17.25 Krimi zprá-
vy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 
19.55 SHOWTIME 20.15 Sestřičky (35). Kr-
tek 21.30 Jak se staví sen – extra 22.45 Hud-
son a Rex II (12) 23.45 Policie v akci
 0.45 Námořní vyšetřovací služba X (10)

 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 2,18-22 6.05 
Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo 
6.45 Ranní zíváček 7.00 Radio Vati-
kán (R) 7.15 Pozvánky 

 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Stopy
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  F. Breindl: 

Za misionáři Amazonie 11/14
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: J. Haydn: Missa 

in honorem Beatissimae Virgnis 
Mariae, A. Vivaldi: Salve Regina

 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  Příhody lesního skřítka
Kryšpína 4/25:
Jak si zašel k Protrženému rybníku

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: SkJazz
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  F. Breindl: 

Za misionáři Amazonie 11/14
 22.00  Studio Praha: Život v ekumeně 

podle komunity Chemin Neuf
 22.30  Noční linka s Klárou Beránkovou: 

Co podle vás prospívá manželství?
 23.50 Duchovní slovo

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Kamera na cestách: Isán, 

pravá tvář Thajska. Fr. dok. 
 9.55  V karavanu po Česku (2/6)
 10.20  Vydří ostrov. Fr. dok. 
 11.15  Kočka není pes. 

Návrat za minulými případy
 11.45  Na plovárně s Jiřím Frimlem
 12.15  Cesty víry: 

Misie na březích Malawi
 12.45  Televizní klub neslyšících
 13.10  Československý filmový 

týdeník 1971 (1340/2379)
 13.25  Zakázaný Bůh (2/13). 

Arcibiskupe, nemlč! Dok. 
 13.55  Nádherná Amerika
 14.45  Poslední tajemství Třetí říše II. 

Záhadný Hess. Něm. dok. 
 15.40  Dobrodružství vědy 

a techniky. Nový domov 
pro rosničku. Něm. dok. 

 16.10  Letecké katastrofy: Tragédie 
na Potomacu. Kan. dok.

 16.55  Život v gulagu. Fr. dok. 
 17.55  Uvnitř SpaceX. Br. dok. 
 18.45  Večerníček. Pučálkovic Amina
 18.55  Uchem jehly. Setkání 

Z. Czendlika s Michalem Hrůzou
 19.25  Mizející místa domova: 

Konec obce Prameny
 19.40  Postřehy odjinud.

 Finsko očima Petra Voldána. 
Kouzlo papírových novin

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

Divy starověku (2/10). Am. dok. 
 20.45  Nové záhady bermudského 

trojúhelníku. Br. dok.
 21.35  Velikáni filmu: Ralph Fiennes. 

Otázky a odpovědi. Am. drama 
 23.45  Speer a Hitler (2/3). Něm. dok. 
 1.20  Projekt nacismu: Hitlerovy dálnice 
 2.10  Historie.cs
 3.05  Muzeum auto moto

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  Dědeček. Kom.
 9.50  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 10.25  Kukačky (2/13). 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  Po stopách hvězd. 

Obrazový životopis slavných 
– tentokrát Hany Maciuchové 

 14.30  Mít někoho do deště
 15.10  Tomáš Töpfer – 70 let. 

Všechnopárty
 15.55  To je vražda, napsala X. 

Noční výbuch
 16.45  Cestománie. Keňa: 

Žádný problém?!
 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 (2/8). 

Vykročení do života. Krimi
 21.10  Reportéři ČT. Kauzy a reportáže 

s Markem Wollnerem
 21.49  Výsledky losování Šťastných 10 

a Extra renty
 21.50  Učitelka. Film ČT 
 23.30  Zpátky se Sobotou. Menšík a spol.
 0.25  AZ-kvíz
 1.00  Banánové rybičky. Zábavná 

talk show Haliny Pawlowské
 1.25  Z metropole, Týden v regionech 
 1.55  Kalendárium
 2.10  Sváteční slovo saxofonisty 

a flétnisty Michala Žáčka
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Kluci v akci
 5.15  Černé ovce
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22.00 Studio Hradec 21.10 Řeckokatolický magazín 21.00 Dobrá čtvrť 19.15 Cesty víry

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

Noční výbuch 
 9.45  Každý má svůj stín
 10.30  Pošta pro tebe
 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  Pyžamo. Povídka z oblíbeného 

cyklu Bakaláři 1980
 14.20  Sňatky z rozumu (3/5)
 16.00  To je vražda, napsala X. 

Vražda podle receptu 
 16.45  Cestománie. Dva ráje: 

Seychely a Maledivy
 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 (5/16). 
Zlomená srdce

 21.00  Dobrá čtvrť. 
Pandořina skříňka

 21.59  Výsledky losování Šťastných 10 
a Euromiliony

 22.00  Čtvrtá hvězda (1/12). 
Kytara. Kom. seriál

 22.25  Čtvrtá hvězda (2/12). 
Transformace

 22.55  Komici na jedničku. Jiří Wimmer
 23.50  Hnízdo (2/12). Sl. seriál 
 0.45  AZ-kvíz
 1.20  Zajímavosti z regionů
 1.45  Pěkně vypečený chleba
 2.10  Dobré ráno
 4.40  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 (2/3). Rodina 
je na prvním místě. BBC Earth

 9.50  Divy starověku (2/10). Am. dok. 
 10.30  Expedice Rembaranka 1969. Dok. 
 11.30  Česká labuť. Dok. kom. 
 12.25  Pardubice, Pernštejnové 

– stavebníci
 12.40  Cesty Kleinů. Osudy jednoho 

podnikatelského rodu v 19. století
 13.10  Křídla války: Stíhačky. Br. dok.
 13.55  Darwinovo tajemství. Něm. dok. 
 14.50  Letadla, která změnila svět: 

Airbus A380. Br. dok. 
 15.35  Království divočiny: 

Muréna kidako. Jap. dok.
 16.05  Život ve vzduchu: Překonání 

gravitace (1/3). BBC Earth
 16.55  Tajemství Gutha-Jarkovského
 17.25  Nádherná Amerika: 

Zázraky přírody. Am. dok. 
 18.15  V karavanu po Česku (2/6)
 18.45  Večerníček. Pučálkovic Amina
 18.55  Muzeum cyklistiky
 19.05  Barrandovský most
 19.15  Cesty víry: 

Misie na březích Malawi
 19.40  Postřehy odjinud. Finsko očima 

Petra Voldána. Jací jsou Finové?
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Americká válka: 

Pevnost Japonsko. Br. dok. 
 20.50  Psí láska
 22.10  Projekt nacismu: 

Válečný průmysl. Něm. dok. 
 23.05  Grantchester (3/6). Br. det. 
 23.50  Doktorka Fosterová (3/5)
 0.45  Člověk plus – budoucnost 

našich smyslů (2/5). Zrak
 1.35  Queer: AsexuaLOVE
 2.00  Historie.cs
 2.55  Před půlnocí
 3.20  Ochránce

11.45 Tescoma s chutí 12.00 Polední Televiz-
ní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.35 Na 
hromádce s ex II (16) 12.55 Ordinace v rů-
žové zahradě 2 (865) 14.10 Castle na zabi-
tí V (6) 15.05 Mentalista V (5). Rudý úsvit 
15.55 Mentalista V (6). Využitá příležitost 
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední 
Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 Co 
na to Češi 18.25 Ulice (3972) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Stážista. Am. kom. 22.35 Smrtonosná zbraň 
II (7). Sledování ptáků. Am. det. 23.30 Men-
talista V (5, 6) 1.15 Castle na zabití V (6) 
 1.55 Smrtonosná zbraň II (7)

5.15 Podraz. Am. krimi 7.35 Mentalista V 
(3, 4) 9.15 Navždy mladý. Am. film 
11.05 Teleshopping 
11.40 Magická posedlost. Am. kom. 
13.30 Teleshopping 
14.05  Hlava rodiny 2:

Tatínek nebo dědeček? Am. kom. 
16.00  Dánská dívka. Br./belg./am./dán./

něm. film. drama 
18.10 Láska s výstrahou. Am./austr. kom. 
20.00 První rána. Am. akč. 
21.35 Hostitel. Am. sci-fi 
23.55 Mystery, Aljaška. Am./kan. kom. 
 2.05 Příběh Jamese Browna. Am. film 

14.45 Lvíčata 15.15 Austin a Ally (2/19) 
15.40 Zachraňme Zemi 15.55 Alenka v říši 
GIFů 16.10 Planeta YÓ 16.45 Ty Brďo! Ka-
meny 17.10 Hýbánky 17.20 Kouzelná škol-
ka 17.50 Dobrodružství Kocoura v botách 
III 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 
Večerníček 18.55 Nová dobrodružství med-
vídka Pú (48/50) 19.15 Phineas a Ferb III 
(13/35) 19.40 Sportující zvířata 19.45 Čte-
ní do ouška 20.00 Události v kultuře 20.15 
ArtZóna 21.05 Tohle jsme my IV (18/18). 
Cizinci, část druhá 21.50 Kino Art... David 
Lynch – 75 let. Twin Peaks: ohni se mnou 
pojď. Am./fr. horor 0.05 Linka 

10.15 Klub přátel dechovky 11.10 Co ne-
odnesl čas aneb stará láska nerezaví 11.45 
Chvíle pro písničku 12.00 Zprávy ve 12 
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 
12.30 Rozhlédni se, člověče. Rozhlednové 
rarity 12.50 Azeťanka a Policejní 13 13.25 
Kavárnička dříve narozených 14.10 Vysílá 
studio A 15.00 Trocha šafránu z televizní-
ho archivu 15.55 Prstýnek ze zlata kočičího 
16.45 Hádanky s písničkou 17.20 Jistě, pane 
ministře 18.55 Události za okamžik a počasí 
19.00 Události 19.56 Branky, body, vteřiny 
20.05 Jistě, pane premiére 
21.05 Kavárnička dříve narozených

6.00 Freestyle lyžování: SP Rusko 7.50 BBV 
po 25 letech 7.55 Panorama 8.30 Hokej 
den poté 9.10 Studio fotbal – Dohráno Plus 
10.10 Házená: Česko – Chile 12.05 Panora-
ma 12.25 Sportovní zprávy 12.55 Jachting: 
24. Česká námořní rallye 13.10 Snowboar-
ding: SP Rakousko 15.00 Volejbalový maga-
zín 15.20 Fotbal: SK Slavia Praha – FK Dukla 
Praha 17.30 Hokej: Tipsport extraliga 20.20 
Házená: Německo – Maďarsko 22.10 Háze-
ná: Španělsko – Tunisko 23.35 Basketbal: 
ZVVZ USK Praha – Fenerbahce Beko Istan-
bul 1.05 Branky, body, vteřiny 
 1.15 SK Slavia Praha – FK Dukla Praha

13.15 Spojení vierou 13.50 Katechéza 14.10 
Medzi nebom a zemou 15.00 Hodina milosr-
denstva (P) 15.15 Boh k tebe hovorí (Čítame 
kadečo a Biblia?) (P) 15.30 Ruženec z Lúrd 
(P) 16.05 Správy zo Svätej zeme (P) 16.30 
V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB – Božie 
kráľovstvo a jeho ústava) (P) 17.05 Viera do 
vrecka 17.30 Doma je doma (P) 18.30 Svä-
tá omša (P) 19.30 Krátke správy (P) 20.00 
Modlitba za odvrátenie epidémie zo Šaštína 
(P) 20.45 vKontexte (Trest smrti) (P) 21.15 
Peter medzi nami (P) 21.30 Nie sme anje-
li, len robíme ich prácu (P) 22.35 Vaticano 
23.05 Taizé 23.45 Z prameňa

7.25 Kronika programu Apollo (3) 8.25 Ta-
jemství vesmíru II (12) 9.25 Megatovárny 
(2) 10.25 Úžasná zemská přitažlivost (1/2) 
11.25 Se smrtí v očích (1) 12.25 Norské do-
my snů III (5) 13.25 Tajemství světových mu-
zeí III (3) 14.25 Hitlerův kruh zla (7) 15.40 
David Attenborough: Zvířecí dynastie (3) 
16.45 Yorkshire: Rok v divočině (3) 17.45 
Divoké příběhy (3) 18.50 Nezkrotná Indočí-
na (3). Br. dok. 20.00 Nefertiti: Osamělá krá-
lovna (3). Isl. dok. 21.05 Postavili bychom 
to dnes? (5). Am. dok. 22.10 Šílené kočky 
23.15 Poslední ráje (19) 0.20 Život a smrt ve 
Specnaz 1.50 Hitlerova kronika (4)

 6.05  Pro vita mundi:
ThMgr. Vladislav Volný

 7.00  Missio magazín: Leden 2021
 7.20  Oko bez světla se nepotěší
 8.40  Moudrost mnichů: Rodinné hádky
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Historie sklářství v Karolince
 9.40  V souvislostech
 10.05  Noční univerzita: Soňa Sílová 

– Apocalypse Now!
 10.35  Koncert Wihanova kvarteta
 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  Víra do kapsy: 

Konflikty, žádná tragédie
 13.05  Etiopie: Naděje existuje 

na druhé straně
 13.35  Pošta pro Holuba: Kněžství dnes
 13.45  V pohorách po horách (43. díl): 

Tlstá – Velká Fatra
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Jak potkávat svět (37. díl)
 16.00  Stíny nad Libavou
 16.40  Bulharsko: Kořeny Romů [P]
 17.15  Moudrost mnichů: Rodinné hádky
 17.35  Zpravodajské Noeviny: 

19. 1. 2021 [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  Uzdrav naši zem [L]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Výpravy do divočiny: Výzkum 

ledovců [L]. Proč ledovce mizí? 
K čemu slouží jejich výzkum? 
Jaké jsou tropické ledovce?

 21.10  Řeckokatolický magazín [P] 
 21.30  Za obzorem
 22.05  Jako hořčičné zrnko (5. díl)
 22.55  Slavnostní koncert k 70. výročí 

založení Konzervatoře 
P. J. Vejvanovského v Kroměříži

 0.05  Terra Santa News: 13. 1. 2021
 0.25  Adopce srdce
 1.00  Noční repríza dopoledních 

pořadů

10.20 Rosamunde Pilcher: Vůně orchidejí. 
Něm./br. film 12.20 Walker, Texas Ranger 
V (10). Cyklon 13.25 Policie Hamburk VII 
(27). Tvrdí chlapi 14.25 Policie Hamburk VII 
(28). Zdání klame 15.25 Námořní vyšetřo-
vací služba X (11). Šabat šalom 16.25 Policie 
v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 17.25 
Krimi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 
Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Slunečná 
(72). Zachráněná láska 21.40 7 pádů Hon-
zy Dědka 22.50 Fachmani 23.25 Policie v ak-
ci 0.25 Námořní vyšetřovací služba X (11) 
 1.20 Policie Hamburk VII (27, 28)

 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 
2,23-28 6.05 Ranní chvály 6.20 Du-
chovní 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 12/14
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

Z díla A. Vivaldiho,
G. P. Telemanna 
a P. A. Locatelliho

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Barvínek: Ministranti v akci
 16.55  Slyšte, lidé! 

Hudební výlet do Brazílie (R)
 18.00  Mše svatá 

(z kostela Narození Jana Křtitele 
v Rokytnici nad Rokytnou)

 18.45  Příhody lesního skřítka Kryšpína 
5/25: Jak pozval Vovesníka 
na brusinky s medem

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Tara Fuki
 20.00  Modlitba živého růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  F. Breindl: 

Za misionáři Amazonie 12/14
 22.00  Studio Hradec:

Služebníci Ježíšova Velekněžského 
Srdce v Sezemicích

 23.50 Duchovní slovo
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18.00 Mše svatá z Brna 22.40 Noční univerzita 20.50 Hercule Poirot 13.55 Křesťanský magazín

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

Vražda podle receptu 
 9.45  Stříbrný smrček
 10.35  Miroslav Donutil – 70 let. Doktor 

Martin (5/16). Zlomená srdce
 11.30  AZ-kvíz
 12.00  Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Sama doma
 14.00  Tak neváhej a toč speciál
 15.00  Hnízdo (3/12). 

Sl. seriál
 15.55  To je vražda, napsala X. 

Portrét smrti
 16.45  Cestománie. 

Argentina – Chile: 
Drsnou Patagonií

 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 

(3/13). Lady Macbeth z Vinohrad 
 20.50  Hercule Poirot. 

Smrt na Nilu. Br. film
 22.34  Výsledky losování Šťastných 10
 22.35  Příběhy slavných... Boris Rösner 

– 70 let. Poselství přes rampu
 23.30  Případy detektiva Murdocha XIII. 

Černé ovce. Br./kan. krimi
 0.10  AZ-kvíz
 0.40  Na forbíně (tm). Tak trochu 

jiná (talk) show Tomáše 
Matonohy s jeho hosty 

 1.20  Máte slovo s M. Jílkovou
 2.25  Dobré ráno
 4.55  V kondici 
 5.15  Černé ovce

 5.59  Dobré ráno
 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Nejzajímavější města na 

světě (2/6). Am. dok.
 9.50  Život ve vzduchu: Překonání 

gravitace (1/3). BBC Earth
 10.45  Projekt nacismu
 11.35  Tajemství pražských dvorků
 11.40  Náš venkov: Plavci z mrazivé Orlice
 12.10  Putování za písničkou
 12.35  Klenoty naší krajiny: Šumava
 13.05  Nádherné Španělsko: Nejkrásnější 

města a vesnice (3/3). Šp. dok. 
 13.55  Křesťanský magazín
 14.25  Člověk plus – budoucnost našich 

smyslů (3/5). Sluch. Cyklus BBC
 15.15  Klíč. Magazín nejen pro 

zdravotně postižené
 15.45  Mistři medicíny: Marko Babjuk
 16.15  Stopy, fakta, tajemství: 

Zajatci bílé smrti 
 16.45  Ebenové otroctví. 

Dokudrama příběh 
 17.45  Vladimír Merta – 75 let 

...jedna židle přebývá
 18.00  Vladimír Merta – 75 let
 18.30  Vladimír Merta – 75 let. 

František Nebojsa
 18.45  Večerníček. Pučálkovic Amina
 18.55  Šumná Ostrava
 19.25  Kus dřeva ze stromu (2/26)
 19.40  Postřehy odjinud. Flandry 

očima Jaroslava Skalického. 
Svátek jalovcové

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

u pramenů Gangy. Fr. dok. 
 21.05  Mistři medicíny: 

Drahomíra Baráková
 21.35  České rybí legendy: Sumec
 22.30  Letecké katastrofy: 

Havárie v Queensu. Kan. dok. 
 23.15  Lovec (3/12). 

Půlnoční prokurátor. It. det. 
 0.05  Vydří ostrov. Fr. dok. 
 1.00  Život v gulagu. Fr. dok. 

9.45 Mise nový domov 11.00 Co na to Češi 
11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Televiz-
ní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.35 Na 
hromádce s ex II (17) 12.55 Ordinace v rů-
žové zahradě 2 (866) 14.10 Castle na zabití 
V (7) 15.05 Mentalista V (7). Krváky táhnou 
15.55 Mentalista V (8). Rudý západ 16.57 
Odpolední Počasí 17.00 Odpolední Televiz-
ní noviny, Sportovní noviny 17.25 Co na to 
Češi 18.25 Ulice (3973) 19.30 Televizní no-
viny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Výměna 
manželek XII 21.40 Malé lásky II 22.35 Smr-
tonosná zbraň II (8) 23.30 Mentalista V (7, 
8) 1.15 Castle na zabití V (7)

 5.45 Atlantida: Tajemná říše. Am. anim. 
 7.10 Medvědí bratři. Am. anim. 
 8.35 Mentalista V (5, 6)
10.20 Teleshopping 
10.50 Láska s výstrahou. Am./austr. kom. 
12.40 První rána. Am. akč. 
14.10 Teleshopping 
14.40  Warcraft: První střet.

Čín./kan./jap./am. film 
16.50 Zaříkávač koní. Am. film 
20.00 Hranaři. Čes. thriller 
22.00 Skrytá vada. Am. krimi kom. 
 0.50 Temné stíny. Am. kom. 
 2.50 Hostitel. Am. sci-fi 

16.10 Planeta YÓ 16.45 Země patří Luně III 
16.55 Olí a Jůla 17.05 Hýbánky 17.20 Kou-
zelná školka 17.50 Dobrodružství Kocoura 
v botách III 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávič-
ky 18.45 Večerníček 18.55 Nová dobrodruž-
ství medvídka Pú (49/50) 19.15 Phineas 
a Ferb III (14/35) 19.40 Sportující zvířata 
19.45 Čtení do ouška 20.00 Události v kul-
tuře 20.15 Klobouk dolů. ZDENĚK FRÁNEK 
– S HLAVOU V OBLACÍCH 21.05 Na plo-
várně se Zdeňkem Zieglerem 21.35 Měsíc 
s českou legendou… Petr Kostka. Probuze-
ní 23.15 Příběhy umění: Svět divadla (3/5). 
Dok. 0.10 Peep Show III (6/6)

10.15 Klub přátel dechovky 11.05 Co ne-
odnesl čas aneb stará láska nerezaví 11.45 
Chvíle pro písničku 12.00 Zprávy ve 12 
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 
12.30 Rozhlédni se, člověče. Zapomenuté 
rozhledny 12.50 Lanžhotčanka. Hud. záb. 
pořad 13.30 Kavárnička dříve narozených 
14.20 Vysílá studio A 15.10 Trocha šafránu 
z televizního archivu 16.10 Růžový ostrov. 
TV film 17.20 Hádanky s písničkou 17.50 Jis-
tě, pane premiére 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, body, 
vteřiny 20.05 Jistě, pane premiére 
21.05 Kavárnička dříve narozených 

6.00 Kamil Haťapka 6.10 ZVVZ USK Praha 
– Fenerbahce Beko Istanbul 7.45 BBV po 25 
letech 7.55 Panorama 8.20 SK Slavia Praha – 
FK Dukla Praha 10.10 PSG Berani Zlín – HC 
Škoda Plzeň 12.05 Panorama 12.25 Spor-
tovní zprávy 12.55 Freestyle lyžování: SP 
Švédsko 14.55 Olympijský magazín 15.20 
Házená: MS 2021 Egypt 17.10 Házená: Stu-
dio MS 17.50 Házená: MS 2021 Egypt 19.40 
Házená: Studio MS 20.20 Házená: MS 2021 
Egypt 23.35 Svět motorů: Speciál 23.55 Svět 
motorů: Aktuálně 0.15 Branky, body, vteřiny 
 0.25 Freestyle lyžování: SP Švédsko 
 2.25 Freestyle lyžování: FIS Magazín SP 

10.00 Krátke správy 10.20 Slovo v obra-
ze 10.55 Doma je doma 12.00 Anjel Pána 
12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Ra-
dostný ruženec 13.50 Hudobné pódium (P) 
15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ru-
ženec z Lúrd (P) 16.25 Tvorivo 16.55 Ka-
tolícka Austrália (2/5) (P) 17.30 Doma je 
doma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ru-
ženec / Bolestný ruženec 19.30 Svätý Fran-
tišek 20.00 Krátke správy (P) 20.15 Prehľad 
katolíckych periodík (P) 20.30 Jeden na jed-
ného (P) 20.50 Katolicizmus (Liturgia a eu-
charistia – spojenie s Pánom) (P) 21.50 Z ja-
vora 22.25 V Samárii pri studni

6.10 Koně velké Rusi (2) 7.20 Osudný kon-
flikt: Judea a Řím (1) 8.35 Stalinův James 
Bond 9.40 Výpravy do vesmíru (3) 10.55 Ta-
jemství vesmíru III (5) 11.55 Na střechách 
měst I (4) 13.00 Anthony Bourdain: Nezná-
mé končiny VIII (5) 13.55 Jak fungují stro-
je (7) 14.55 Obří lodě (7) 15.55 Pěšky po 
Střední Americe (2) 16.55 Ocelová srdce 
V (6) 17.55 Frank a obchod se zvířaty (2) 
18.55 Africké šelmy (5) 20.00 Země: Zákla-
dy naší planety (3). Voda. Am. dok. 21.05 Do 
divočiny: Indický ráj (3). Am. dok. 22.20 Pla-
neta sopek 0.10 Pátrání po ponorce USS La-
garto 1.25 Hitlerova mládež (2)

 6.05  Zpravodajské Noeviny: 19. 1. 2021
 6.25  Noční univerzita: Bogdan 

Stepien – Zázraky Boží milosti
 7.25  Mezi pražci (93. díl): Leden 2021
 8.10  Indie: Jeden
 8.40  Moudrost mnichů: Svoboda
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Generální audience 

papeže Františka [L]
 10.15  Hovory z Rekovic
 10.35  Robert Křesťan & Druhá tráva 

na Mohelnickém Folk-Festu 2020
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  Příroda kolem nás: návrat zubrů
 13.10  Josef a jeho bratři. Životopisný 

příběh Josefa Bobalíka spojený 
s odchodem rusínského 
obyvatelstva na Ukrajinu

 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Zpravodajské Noeviny: 19. 1. 2021
 14.55  Dům ze skla? 

s P. Tomášem Halíkem
 16.00  Godzone Tour 2020 online: 

To, na čem záleží
 17.45  V pohorách po horách (57. díl)
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  O Mlsálkovi (15. díl)
 18.55  Sedmihlásky
 19.00  Neboť jsem hladověl, 

a dali jste mi jíst!
 19.15  Moudrost mnichů: Svoboda
 19.30  Terra Santa News: 20. 1. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Nebojte se... [L] 

Vírou proti všem pochybnostem
 21.05  Adorace [L]
 22.10  Za obzorem
 22.40  Noční univerzita [P]
 23.15  Generální audience 

papeže Františka
 23.35  Příběhy odvahy a víry: Doktor 

Haass (9. díl): Svatý lékař z Moskvy
 0.05  Kde končí Evropa I: Balkán

7.00 Nový den 9.05 M*A*S*H (174, 175) 
10.20 Rosamunde Pilcher: Otcovo dědic-
tví. Něm./br. film 12.25 Walker, Texas Ran-
ger V (11). Lucky 13.25 Policie Hamburk VII 
(29). Narušitelé večírků 14.25 Policie Hamb-
urk VII (30). V pasti 15.25 Námořní vyšetřo-
vací služba X (12). Šiva 16.25 Policie v akci. 
Čtyři případy, čtyři lidské osudy 17.25 Krimi 
zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Poča-
sí 19.55 SHOWTIME 20.15 Mordparta (3). 
Převýchova 21.35 Show Jana Krause 22.40 
Poklad z půdy 23.40 Policie v akci 
 0.40 Námořní vyšetřovací služba X (12) 

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Křesťan a svět 
(R) 3.00 Folklorní okénko 5.00 Pís-
ně 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 
17.55) 6.00 Evangelium: Mk 3,1-6 
6.05 Ranní chvály 6.20 Duchovní 
slovo 6.45 Ranní zíváček 7.00 Ra-
dio 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 13/14
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

G. Butterworth:
Dvě anglické idyly, 
H. Berlioz: 
Harold v Itálii

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

Narozeniny
 16.55  Folklorní okénko: 

Folklorní CD a knihy roku 2020
 18.00  Mše svatá 

z kostela Panny Marie Pomocnice 
v Brně-Žabovřeskách

 18.45  Příhody lesního skřítka 
Kryšpína 6/25: 
Jak se nakonec přece jen napil

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: OTK
 20.00  Modlitba růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  F. Breindl:

Za misionáři Amazonie 13/14
 22.00  Studio Ostrava:

Co to byla katolická akce?
 22.30  Noční cukrárna
 23.50  Duchovní slovo
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16.00 Na dřeň 17.00 Ovečky v karanténě 16.45 Cestománie. Thajsko 21.30 Zakázaný Bůh

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

Portrét smrti 
 9.45  Noc na zámku
 10.45  Hříšní lidé Města pražského 

(3/13). Lady Macbeth z Vinohrad 
 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  Blondýna. Povídka z oblíbeného 

cyklu Bakaláři 1980
 14.15  Tak neváhej a toč speciál
 15.05  Profesionálové. 

Operace Susie. Br. krimi
 15.55  To je vražda, napsala X. 

Smrtelné peníze 
 16.45  Cestománie. Thajsko – Severní 

část: Nedotčená harmonie
 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 (6/16). Hemofóbie
 21.00  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

experimenty a vyprávění 
 21.30  Máte slovo s M. Jílkovou
 22.29  Výsledky losování Šťastných 10
 22.30  Místo činu – Berlín. 

My-vy-oni. Něm. krimi
 0.05  Pozvání spravedlivých
 1.00  AZ-kvíz
 1.35  Banánové rybičky
 2.05  Dobré ráno
 4.40  Sváteční slovo saxofonisty 

a flétnisty Michala Žáčka
 4.45  13. komnata Víta Pohanky
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Cesta do nemožna
 10.30  Zachráníme supy?
 10.55  Nádherná Amerika: 

Zázraky přírody. Am. dok. 
 11.50  František Plánička. Dok. 
 12.05  Nové záhady bermudského 

trojúhelníku. Br. dok. 
 12.50  Poslední tajemství Třetí říše II. 

Pacient Hitler. Něm. dok. 
 13.45  Život v gulagu. Fr. dok.
 14.45  Uchem jehly. Setkání 

Z. Czendlika s Michalem Hrůzou
 15.10  Americká válka: 

Pevnost Japonsko. Br. dok. 
 16.00  Evropa dnes.

Návrat poláka malého. Něm. dok.
 16.30  Nádherné Španělsko: Nejkrásnější 

města a vesnice (3/3). Šp. dok. 
 17.20  České rybí legendy: Sumec
 18.15  Mistři medicíny: 

Drahomíra Baráková
 18.45  Večerníček. Pučálkovic Amina
 18.55  Dobrodružství vědy a techniky. 

Nový domov pro rosničku
 19.25  Vesnicopis. Kryštofovo Údolí
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Výpravy za poznáním. 

Nejzajímavější města na 
světě (3/6). Am. dok. 

 21.00  V karavanu po Česku (3/6)
 21.30  Zakázaný Bůh (3/13). 

Likvidace. Dok. 
 21.55  Milenci a vrazi. Snímek ČT
 23.45  Queer geografie
 0.10  Fargo II (3, 4/10) 
 1.50  Počesku. Rabštejn nad Střelou
 2.00  Příliš chytré děti
 2.25  Před půlnocí
 3.20  Notes
 3.55  Případ pro ombudsmana
 4.15  Rituály a divadlo. 

O divadelní stylizaci folkloru 
a o divadle v lidových tradicích 

12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.35 Na hromádce s ex 
II (18) 12.55 Ordinace v růžové zahradě 2 
(867). Časy se mění 14.10 Castle na zabi-
tí V (8) 15.05 Mentalista V (9). Špatná vol-
ba 15.55 Mentalista V (10). Panamská rudá 
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední 
Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 Co 
na to Češi 18.25 Ulice (3974) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Ordinace v růžové zahradě 2 (1005) 21.40 
Život ve hvězdách 22.15 Smrtonosná zbraň 
II (9). Elvis žije! 23.10 Mentalista V (9, 10) 
 0.55 Castle na zabití V (8)

5.10 Medvědí bratři. Am. anim. 6.25 102 dal-
matinů. Am. kom. 8.10 Mentalista V (7, 8) 
9.55 Hlava rodiny 2: Tatínek nebo dědeček? 
Am. kom. 11.50 Teleshopping 
12.20 První rána. Am. akč. 
13.50 Teleshopping 
14.20 Trhala fialky dynamitem. Čes. kom. 
16.10 Hranaři. Čes. thriller 
18.00  Agenti v sukních: Jaký otec,

takový syn. Am. krimi kom. 
20.00 Láska na kari. Am. kom. 
22.30 Úžasný propadák. Am. film 
 0.20 Hranaři. Čes. thriller 
 2.10 Skrytá vada. Am. krimi kom. 

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 (50/50) 19.15 
Phineas a Ferb III (15/35) 19.40 Sportují-
cí zvířata 19.45 Čtení do ouška 20.00 Udá-
losti v kultuře 20.15 Životy slavných... 21.30 
Ještě hořím? (3/6). Zuzana Čížková, kame-
nosochařka a malířka 21.55 Činoherní klub 
Praha 22.55 Vladimír Merta – 75 let. Blues 
ze Staré Pekárny 23.40 Ach, ta povznášející 
hudba 23.50 Hudební klub. Sounds Like Fri-
day Night (5, 6/6) 1.30 ArtZóna 
 2.20 Emoce v umění: Zvědavost (2/24)

10.10 Co neodnesl čas aneb stará láska nere-
zaví 11.05 Kmochův Kolín 12.00 Zprávy ve 
12 12.20 Předpověď počasí, sportovní zprá-
vy 12.30 Rozhlédni se, člověče 12.50 Ka-
meníkovi muzikanti. Hud. záb. pořad 13.30 
Kavárnička dříve narozených 14.20 Vysílá 
studio A. Silvestrovský pořad písniček roku 
1965 14.55 Trocha šafránu z televizního ar-
chivu 15.55 Jsou určité hranice 17.25 Há-
danky s písničkou 17.50 Jistě, pane premié-
re 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 
Události 19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 
Jistě, pane premiére 21.10 Kavárnička dříve 
narozených 21.50 Chvíle pro písničku

6.00 Freestyle lyžování: SP Švédsko 8.00 Pa-
norama 8.30 BBV po 25 letech 8.40 Háze-
ná: MS 2021 Egypt 10.30 Snowboarding: EP 
Česko 10.55 Běžkotoulky 11.05 Panorama 
11.25 Alpské lyžování: SP Rakousko 13.20 
Olympijský magazín 13.45 Biatlon: SP Itálie 
15.55 Házená: MS 2021 Egypt 17.10 Háze-
ná: Studio MS 17.50 Házená: MS 2021 Egypt 
19.40 Házená: Studio MS 20.20 Házená: MS 
2021 Egypt 23.35 Basketbal: LDLC ASVEL 
Féminin – ZVVZ USK Praha 1.05 Branky, bo-
dy, vteřiny 1.15 Biatlon: SP Itálie 3.05 Háze-
ná: MS 2021 Egypt 4.55 Svět motorů: Speci-
ál 5.15 Svět motorů: Aktuálně

13.15 LUXáreň 13.50 Jeden na jedného 
14.10 Moja misia – magazín 14.35 Litánie 
k Najsvätejšiemu menu Ježiš 15.00 Hodi-
na milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd 
(P) 16.05 Večera u Slováka (P) 16.35 Slovo 
v obraze (Evanjelisti) 17.00 Rozvojová spo-
lupráca v Keni (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 Katolíc-
ka Austrália (2/5) 21.35 Hudobné pódium 
22.20 Katechéza 22.40 Správy zo Svätej ze-
me 23.05 A teraz čo? (Nemám čas modliť sa) 
23.15 Pakistan – mesto strachu

9.10 Železnice ve Skalistých horách (5) 
10.20 Utajené příběhy českých dějin III (5) 
10.55 Keltové: Krev, železo a oběti (2) 12.05 
Veterinář z Yorkshiru VIII (1) 13.00 Posled-
ní ráje (8) 14.05 Neobjasněné případy NA-
SA (9) 15.10 Odpočítávání k Apollu (7, 8) 
16.05 Grónsko s Nikolajem Coster-Waldau-
em (2) 17.00 Anthony Bourdain: Neznámé 
končiny IX (8) 18.00 Predátoři oceánů (4). 
Novozél. dok. 19.00 Lovec rybích obrů II (9) 
20.00 Válečné továrny (3). Br. dok. 20.59 
Tajné nacistické základny (3) 21.55 Zázrač-
né lesy 23.10 Africké šelmy III (3)
 0.05 UFO: Ztracené důkazy II (4) 

 6.05  Pro vita mundi
 7.00  Bulharsko: Kořeny Romů 
 7.30  Jako hořčičné zrnko (5. díl)
 8.20  Terra Santa News: 20. 1. 2021
 8.40  Moudrost mnichů: Samostatnost
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Poutníci času (4. díl): 

s Hanou Svobodovou
 9.30  Kulatý stůl: 

O kurzech „Manželské večery“ 
 11.05  Etiopie: Z každého kmene
 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  Zpravodajské Noeviny: 19. 1. 2021
 13.10  Missio magazín: Leden 2021
 13.35  Generální audience 

papeže Františka
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  V pohorách po horách (43. díl): 

Tlstá – Velká Fatra
 14.50  Výpravy do divočiny
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 

21. 1. 2021 [P]
 16.20  Moudrost mnichů: Samostatnost
 16.35  Večeře u Slováka: 

3. neděle v mezidobí [P]
 17.00  Ovečky v karanténě: 

3. neděle v mezidobí [P]. Debata 
nad nedělním Božím slovem

 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  Cvrlikání (78. díl):

...ve zpětném zrcátku
 21.15  Rafael Kubelík. 

Významný, světově proslulý český 
dirigent, už méně je znám též jako 
hudební skladatel a houslista 

 21.30  Za obzorem
 22.05  Pod lampou [P]
 0.15  Zpravodajské Noeviny: 21. 1. 2021
 0.35  Pražská Loreta

7.00 Nový den 9.05 M*A*S*H (175, 176) 
10.20 Rosamunde Pilcher: Hledá se chůva. 
Něm./br. film 12.20 Walker, Texas Ranger 
V (12). Nejnebezpečnější muž 13.20 Poli-
cie Hamburk VIII (1). Loď snů 14.20 Poli-
cie Hamburk VIII (2). Nový velitel 15.25 
Námořní vyšetřovací služba X (13). Autone-
hoda 16.25 Policie v akci. Čtyři případy, čtyři 
lidské osudy 17.25 Krimi zprávy 17.50 Pro-
střeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁ-
VY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOW-
TIME 20.15 Slunečná (73). Poklad ve studni 
21.35 Ano, šéfe! 22.55 Mordparta (3). Pře-
výchova 0.05 Policie v akci 

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00  Dotýká-
ní 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 
3,7-12 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: Nejen chlebem
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  F. Breindl: 

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

Z díla G. Pucciniho,
A. Rejchy a W. A. Mozarta

 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: Marisa Perello
 16.55  Hrajte, kapely! 

To nejlepší z Čech
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny 

Marie Sněžné v Praze)
 18.45  Příhody lesního skřítka 

Kryšpína 7/25: Jak si pomohli 
k modřínovému korejtku

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí:

Ötödik Évszak
 20.00  Modlitba živého růžence světla
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  F. Breindl:

Za misionáři Amazonie 14/14
 22.00  Studio Olomouc: 

Až naprší a uschne
 23.50  Duchovní slovo
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19.15 Jazzová mše J. Hniličky 22.20 Jak potkávat svět 21.05 13. komnata M. Kuklové 11.20 Člověk plus 

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

Smrtelné peníze 
 9.45  Prstýnek ze zlata kočičího
 10.35  Miroslav Donutil – 70 let. 

Doktor Martin (6/16). Hemofóbie
 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
 14.45  Boris Rösner – 70 let. 

Na kus řeči
 15.35  Příběhy slavných... Boris Rösner 

– 70 let. Poselství přes rampu
 16.25  Cestománie. Dánsko: 

Větrné království
 17.00  Bydlet jako... gentleman
 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 (3/13)
 21.05  13. komnata 

Michaely Kuklové
 21.30  Všechnopárty. 

Zábavná talk show Karla Šípa
 22.24  Výsledky losování Šťastných 10
 22.25  Profesionálové. 

Rodina především. Br. krimi 
 23.20  Kriminalista. 

Paralelní světy. Něm. krimi 
 0.20  AZ-kvíz
 0.45  Toulavá kamera
 1.15  Objektiv
 2.00  Banánové rybičky
 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 (3/6). Am. dok.
 9.50  Kubánské umění žít. 

S cestovatelem Petrem Horkým
 10.10  Krásy evropského pobřeží: 

Mezi dvěma světy. Fr. dok.
 10.15  Ebenové otroctví. Fr. dokudrama 
 11.20  Člověk plus – budoucnost našich 

smyslů (3/5). Sluch. Cyklus BBC
 12.10  Království divočiny: 

Muréna kidako. Jap. dok.
 12.35  Vydří ostrov. Fr. dok. 
 13.30  Postřehy odjinud. Horní 

Rakousko očima Pavla Poláka. 
Knedlíková spojnice

 13.40  Život ve vzduchu: Překonání 
gravitace (1/3). BBC Earth

 14.30  Kus dřeva ze stromu (3/26). 
S výtvarníkem Martinem 
Patřičným o kráse dřeva 

 14.50  Letadla, která změnila svět: 
Airbus A380. Br. dok. 

 15.35  Křídla války: Stíhačky. Br. dok. 
 16.20  Expedice Rembaranka 1969. Dok. 
 17.20  Modrá krev: Kinští. Dok. 
 18.15  Hranice v srdci (3/16). Bílé samoty
 18.45  Večerníček. Pučálkovic Amina
 18.55  Cesty Kleinů. Osudy jednoho 

podnikatelského rodu v 19. století
 19.25  Mizející místa domova: 

V Kumerském pohoří
 19.40  Postřehy odjinud. Flandry 

očima Jaroslava Skalického. 
Bruggy – perla Flander

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Zázračná planeta: Primáti (3/3). 

Ztratíme je navždy? BBC Earth
 21.00  Bílá královna (3/10). Bouře. Br. 
 22.05  Fargo II (5, 6/10) 
 23.45  Psí láska
 1.00  Poslední tajemství Třetí říše II
 1.50  Krásy evropského pobřeží:

V srdci Baltu 

11.45 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.35 
Malý Sheldon (1). Am. kom. 12.55 Ordinace 
v růžové zahradě 2 (868). Čekání na rozsu-
dek 14.10 Castle na zabití V (9) 15.05 Men-
talista V (11). Rubínový náhrdelník 15.55 
Mentalista V (12). Rudé autíčko 16.57 Od-
polední Počasí 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny 17.25 Co na to Če-
ši 18.25 Ulice (3975) 19.30 Televizní novi-
ny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Rychle 
a zběsile: Tokijská jízda. Am./něm./jap. film 
22.10 Prci, prci, prcičky: Školní sraz. Am. film 
 0.20 Mentalista V (11, 12)

 5.35 Zaříkávač koní. Am. film 
 8.25 Mentalista V (9, 10) 
10.10 Teleshopping 
10.40 Generál MacArthur. Am. vál. 
13.10 Teleshopping 
13.40  Varianova válka.

Kan./br./am. vál. drama 
15.55 Láska na kari. Am. kom. 
18.10  Koralína a svět za tajemnými dveřmi. 

Am. anim. 
20.00 Život brouka. Am. anim. 
21.50 Kopačky. Am. kom. 
23.50 Miss Hanoi. Čes. krimi 
 1.30 Úžasný propadák. Am. film 

16.05 Operace jauu! VII 16.35 DVA3 
16.50 Terčin zvířecí svět 17.05 Hýbánky 
17.20 Kouzelná školka 17.50 Dobrodruž-
ství Kocoura v botách III 18.10 Šmoulové 
18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 
7T (1/24) 19.15 Phineas a Ferb III (16/35) 
19.40 Sportující zvířata 19.45 Čtení do ouš-
ka 20.00 Události v kultuře 20.15 Linka 
20.40 Pop-rockové pódium. Můj táta Dědek 
21.35 Příběhy světové hudby. Slavná alba: 
Tears for Fears – Songs From The Big Chair. 
Br. dok. 22.35 Jméno růže (3/8) 23.30 Mi-
randa III (5/6) 0.00 Stříbrné plátno (2/12). 
Dok. 0.40 Tohle jsme my IV (18/18)

10.10 Co neodnesl čas 11.05 Písničky včera, 
dnes a na zítřek 12.00 Zprávy ve 12 12.20 
Předpověď počasí, sportovní zprávy 12.30 
Paměť stromů. Stromy se na nás dívají 12.50 
Znojemská desítka. Hud. záb. 13.30 Kavár-
nička dříve narozených 14.10 Studio A na 
návštěvě v Rokoku 15.05 Trocha šafránu 
z televizního archivu 16.05 Lenka 17.15 Há-
danky s písničkou 17.50 Jistě, pane premié-
re 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 
Události 19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 
Jistě, pane premiére 21.05 Kavárnička dříve 
narozených 21.40 Písničky z obrazovky. Ob-
líbené melodie roku 1987

6.00 Biatlon: SP Itálie 7.55 BBV po 25 le-
tech 8.00 Panorama 8.30 Peter Šťastný 9.00 
Snowboarding: FIS Magazín SP 9.30 Alpské 
lyžování: FIS Magazín SP 10.00 Skeleton: SP 
Německo 10.55 Studio fotbal – Extra 11.20 
Alpské lyžování: SP Rakousko 12.50 Biat-
lon: SP Itálie 15.20 Házená: MS 2021 Egypt 
17.10 Házená: Studio MS 17.50 Házená: MS 
2021 Egypt 19.40 Házená: Studio MS 20.20 
Házená: MS 2021 Egypt 23.35 Basketbal: 
ZVVZ USK Praha – Arka Gdyně 1.05 Skele-
ton: SP Německo 2.00 Branky, body, vteřiny 
2.10 Biatlon: SP Itálie 4.00 Házená: MS 2021 
Egypt 5.50 Branky, body, vteřiny 

12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Ruže-
nec svetla 13.15 Vaticano 13.50 V škole Du-
cha 14.20 Peter medzi nami 15.00 Hodina 
milosrdenstva (P) 16.05 Godzone magazín 
(P) 17.10 Nová kvalita života (P) 17.30 Moja 
misia – magazín (P) 18.00 Správy zo Svätej 
zeme 18.30 Svätá omša (P) 20.00 Krátke 
správy (P) 20.15 Zabudnuté poklady 20.30 
František Saleský – Podeliť sa s láskou (P) 
21.30 Viera do vrecka (Emócie, voľby, roz-
hodnutia) 21.50 Pakistan – mesto strachu 
22.20 Spojení vierou 22.45 Večera u Slová-
ka 23.15 V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB 
– Božie kráľovstvo a jeho ústava)

6.05 Pod hladinou 6.30 Neznámé krajiny 
(8) 7.35 Hitlerova kronika (4) 8.50 Záha-
dy světových válek III (5) 9.50 Život a smrt 
ve Specnaz 11.15 Divoké příběhy (3) 12.30 
Nezkrotná Indočína (3) 13.35 Nefertiti: Osa-
mělá královna (3) 14.50 Postavili bychom to 
dnes? (5) 15.55 Šílené kočky 16.55 Poslední 
ráje (19) 17.55 Tatra kolem světa 2 (6) 19.00 
Aljaška: Rok v divočině (4). Podzim. Br. dok. 
20.00 David Attenborough: Velký bariérový 
útes (2). Br. dok. 21.05 Modravé hlubiny II 
(1). Kan. dok. 22.10 Akta Tesla (4)
23.10 Neuvěřitelné příběhy (43, 44) 
 0.05 Velká válka očima pamětníků (1)

 6.05  Pro vita mundi: 
P. Stanislav Lekavý (2. díl)

 7.10  Litevská mytologie: Svatováclavský 
hudební festival 2019

 8.35  Zpravodajské Noeviny: 21. 1. 2021
 9.00  Moudrost mnichů: Autorita otce
 9.15  Šajtar: Třebovický koláč 

2018. Záznam vystoupení 
multižánrové hudební skupiny

 9.55  Dům ze skla? 
s P. Tomášem Halíkem

 11.00  ARTBITR – Kulturní 
magazín (103. díl)

 11.15  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  Roháči na Mohelnickém 

dostavníku 2015 (5. díl)
 13.25  Ukrajina: Skutky apoštolů
 14.00  Živě s Noe [L]
 14.35  Obchod s migranty. Dok. 

představuje strastiplnou cestu 
migrantů ze severní Afriky na 
základě jejich osobních výpovědí

 15.05  Romeo a Julie 63
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 21. 1. 2021
 16.25  Varhanní koncert: kostel

sv. Michaela archanděla v Hlohovci
 16.50  Dům nejen ze skla
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  Sedmihlásky
 18.50  O Mlsálkovi: Mlsálek a labuťátka
 19.00  Myanmar: na stejné 

cestě. O nelehké situaci 
křesťanů v Myanmaru

 19.35  Moudrost mnichů: Autorita otce
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Kulatý stůl: Rizika závislostí [R]
 21.45  Živě s Noe: s J. S. Guth-Jarkovským
 22.20  Jak potkávat svět (46. díl): 

s P. Ladislavem Heryánem SDB
 23.40  V pohorách po horách (43. díl)
 23.55  Letem jazzem (9. díl): 

Poznáváme blues
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

9.05 M*A*S*H (176, 177) 10.20 Rosamun-
de Pilcher: Tajemství květinového ostrova 
12.25 Walker, Texas Ranger V (13). Vánoce 
u Rangerů 13.25 Policie Hamburk VIII (3). 
Past 14.25 Policie Hamburk VIII (4). Sou-
boj srdcí 15.25 Námořní vyšetřovací služ-
ba X (14). Kanárek. Am. krimi 16.25 Policie 
v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 17.25 
Krimi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 
Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Milionář 
mezi námi 21.40 Pumpaři od Zlaté podko-
vy. Čes. kom. 23.30 Policie v akci 
 0.30 Námořní vyšetřovací služba X (14)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Z archivu slo-
vesných pořadů (R) 3.00 Z archi-
vu hudebních pořadů (R) 5.00 Pís-
ně 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 
17.55) 5.45 Radio Vatikán (R) 6.00 
Evangelium: Mk 3,13-19 6.05 Ran-
ní chvály 6.20 Duchovní slovo 6.45 
Ranní zíváček 7.15 Pozvánky 

 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00 Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Uši k duši
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  K. Čapek: Jehla
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta:

J. Sibelius: Romantický valčík, 
R. Gliér: Koncert pro harfu, 
A. Schönberg: Komorní symfonie

 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: Manželství a rodina 

– je to vždy tak jednoduché? (R)
 16.55  Oktáva: Jubilant Bohuslav Korejs
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny Marie 

Pomocnice v Brně-Žabovřeskách)
 18.45  Příhody lesního skřítka 

Kryšpína 8/25: 
Jak se nakonec nemusel stěhovat

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Jazzová mše J. Hniličky
 20.00  Modlitba živého růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  K. Čapek: Jehla
 22.00  Dar Boha otce církvi 6/6: 

Rozmanitost forem zasvěcení 
a nejnovější církevní dokumenty

 23.50  Duchovní slovo



20.15 Fratelli tutti 2/10 20.50 Kid 10.15 Otec Brown VIII. 17.50 Zázračná planeta

 6.00  Raníček
 6.05  Zvonečkovi
 6.30  Prasátko Peppa VIII
 6.35  Olí a Jůla
 6.50  Máša a medvěd III
 7.05  Pan Jezevec a paní Liška
 7.20  Ovečka Shaun. Br. anim. 
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Běžkotoulky. Klínovecko
 9.10  Náš venkov: Rok na Filipce
 9.40  Putování za písničkou
 10.10  Tkaná krása
 10.40  Tlamy, tlapy, zobáky
 11.10  Člověk versus puma. Am. dok. 
 12.00  V karavanu po Česku (3/6)
 12.30  Letecké katastrofy: 

Havárie v Queensu. Kan. dok. 
 13.15  Babylon
 13.45  Dej si pohov, kámoši 2. Am. kom. 
 15.20  Divy starověku (2/10). Am. dok. 
 16.05  Pravda o lvech (1/2). 

Dok. BBC Earth
 16.55  Kamera na cestách: Uttarákhand, 

u pramenů Gangy. Fr. dok. 
 17.50  Zázračná planeta: Primáti (3/3). 

Ztratíme je navždy? BBC Earth
 18.45  Večerníček. Pučálkovic Amina
 18.55  Hranice v srdci (3/16). Bílé samoty
 19.25  Curriculum vitae: Cena za štěstí
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Kateřina Veliká (3/4). Br. seriál 
 21.00  Kateřina Veliká (4/4)
 22.05  Mys hrůzy. Am. thriller 
 0.05  Lovec (3/12). 

Půlnoční prokurátor. It. det.
 1.00  Doktorka Fosterová (3/5)
 1.50  Křídla války: Stíhačky 
 2.35  Uchem jehly. 

Setkání Zbigniewa Czendlika 
s herečkou Mahulenou Bočanovou

 3.00  Železniční muzeum
 3.15  Lidé z Javorníka
 3.40  Za chovateli skotu na Vysočině
 4.00  Suchá Loz
 4.25  Utišení bouře
 4.45  Poutní místa: Jaroměřice u Jevíčka

5.55 Oggy a Škodíci VII. 6.15 Tlapková pa-
trola II (9, 10) 7.10 Looney Tunes: Úžasná 
Show (15, 16). Am. anim. 8.05 Kačeří příbě-
hy (71, 72). Am. anim. 8.50 Sněženka a Rů-
ženka. Něm. film 10.05 Na třetí pokus. Am. 
film 11.45 Volejte Novu 12.25 Výměna man-
želek XII 13.45 Stážista. Am. kom. 16.05 Vál-
ka nevěst. Am. kom. 17.45 Alvin a Chipmu-
nkové 3. Am. kom. 19.30 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Čarodějův 
učeň. Am. fantasy 22.20 Plán útěku. Am. akč. 
thriller 0.35 Romeo musí zemřít. Am. akč. 
2.30 Specialisté (10) 3.15 Na hromádce s ex 
II (18) 3.50 Sněženka a Růženka 

4.40 Čarovné střevíce. Něm. poh. 5.40 Tr-
hala fialky dynamitem. Čes. kom. 7.20 Al-
vin a Chipmunkové 2. Am. anim. kom. 8.55 
Mentalista V (11, 12) 10.35 Teleshopping 
11.10 Koralína a svět za tajemnými dveřmi. 
Am. anim. 12.55 Láska na kari. Am. kom. 
15.10 Život brouka. Am. anim. 
16.55 Kniha džunglí 2. Am./austr. anim. 
18.10  Rychle a zběsile: Tokijská jízda.

Am./něm./jap. film 
20.00 Daredevil. Am. akč. 
22.00 To. Am. horor 
 0.35 Prci, prci, prcičky: Školní sraz. Am. film 
 2.30 Miss Hanoi. Čes. krimi 

12.55 Příběh dinosaura 14.05 Šikulové 
14.35 Šmoulové 15.00 Prasátko Peppa VIII 
15.15 Čím budu, až povyrostu? 15.45 Na-
dia: Tajemství Modré vody 16.10 Super třída 
II 16.35 Dobrodružství Kocoura v botách III 
17.20 Ovečka Shaun 17.30 MasterChef Ju-
nior V (4/16) 18.10 Šmoulové 18.40 Zprá-
vičky 18.45 Večerníček 18.50 7T (2/24) 
19.15 Phineas a Ferb III (17/35) 19.40 Kiwi 
a Strit 19.50 Bob a Bobek na cestách 20.00 
Události v kultuře 20.15 Je nám ctí... Dali-
da. Fr. drama 22.15 Zpívá Dalida 23.00 Ki-
no Art. Deník strojvůdce. Srb./chor. kom. 
0.25 Můj táta Dědek 1.20 Miranda III (5/6)

9.00 Když naši jsou tak staromódní. Baka-
lářské příběhy 10.05 Nejsem zvláštní. Hud. 
záb. pořad 10.50 Písničky včera, dnes a na zí-
třek 12.00 Domácí štěstí. O počasí 12.25 Pa-
měť stromů. Pražské památné stromy 12.45 
Vacenovjáci. Hud. záb. pořad 13.30 Kavár-
nička dříve narozených 14.05 Šance. Hud. 
záb. pořad 15.20 Chvíle pro písničku 15.35 
Trocha šafránu z televizního archivu 16.35 
Recept na milování. Kom. 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 (3/6). Vypouštění draka 
21.05 Kavárnička dříve narozených

6.15 Skeleton: SP Německo 7.10 BBV po 
25 letech 7.20 Sokolský zpravodaj 7.30 Na 
skialpech přes hory 7.45 Freestyle lyžování: 
FIS Magazín SP 8.15 Studio ČT sport 8.30 
Klasické lyžování: Toblach–Cortina 9.50 Alp-
ské lyžování: SP Švýcarsko 11.25 Alpské ly-
žování: SP Rakousko 12.45 Biatlon: SP Itálie 
14.00 Snowboarding: SP Itálie 14.40 Bia-
tlon: SP Itálie 16.25 Skoky na lyžích: SP Fin-
sko 17.50 Házená: MS 2021 Egypt 19.40 
Házená: Studio MS 20.20 Házená: MS 2021 
Egypt 23.30 Klasické lyžování: SP Finsko
 2.00 Freestyle lyžování: SP Švédsko
 3.50 Freestyle lyžování: SP Rusko

9.40 A teraz čo? 9.50 Slovo v obraze 10.20 
Katolícka Austrália (2/5) 10.55 Nie sme an-
jeli, len robíme ich prácu 12.00 Anjel Pána 
12.20 Loretánske litánie 12.40 Ruženec / 
Bolestný ruženec 13.50 Rozvojová spolu-
práca v Keni 14.10 Akatist (P) 15.00 Hodina 
milosrdenstva 15.30 Ruženec z Lúrd 16.00 
Svätá omša v maďarskom jazyku 17.00 Lu-
xáreň (P) 17.30 František Saleský – Pode-
liť sa s láskou 18.30 Svätá omša (P) 20.00 
Spravodajský súhrn (P) 20.30 Don Camillo 
a ctihodný Peppone (3/5) (P) 22.10 Ka-
techéza 22.20 Zabudnuté poklady 
22.40 vKontexte (Trest smrti)

6.00 Pod hladinou 6.15 Modravé hlubiny 
I (4) 7.15 Hon na Hitlera III (8) 8.15 Pro-
gram Sealab 9.30 Pátrání po ponorce USS 
Lagarto 10.45 Hitlerova mládež (2) 11.45 
Frank a obchod se zvířaty (2) 12.45 Afric-
ké šelmy (5) 13.50 Planeta sopek 15.50 Ze-
mě: Základy naší planety (3) 16.55 Do divo-
činy: Indický ráj (3) 18.00 Se smrtí v očích 
(2). Am. dok. 19.00 Norské domy snů III 
(6) 20.00 David Attenborough: Zvířecí dy-
nastie (4) 21.05 Yorkshire: Rok v divočině 
(4) 22.05 Tajemství světových muzeí III (4) 
23.00 Hitlerův kruh zla (8) 0.10 Megatovár-
ny (3) 1.05 Úžasná zemská přitažlivost (2/2) 

 6.05  Pro vita mundi: 
Anděla Bílková (1. díl)

 6.45  Ateliér užité modlitby: Marek 
Orko Vácha a P. Mgr. Roman Frič

 7.50  Sedmihlásky
 7.55  Hermie a Stanley na táboře. 

Příběhy obyčejně neobyčejné 
housenky a jejích přátel

 8.30  Cirkus Noeland (2. díl): 
Roberto, Kekulín a krmení zvířátek

 8.55  Ovečky v karanténě: 
3. neděle v mezidobí

 9.20  GOODwillBOY V. (2. díl) 
Magazín nejen pro teenagery

 10.10  V posteli POD NEBESY V. (4. díl)
 11.05  Se salesiány na jihu Madagaskaru
 11.30  Moudrost mnichů: Ideál matky
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Angelus Domini
 12.05  Uzdrav naši zem
 13.15  Pod lampou
 15.20  Rožnov, město pod Radhoštěm: 

Rožnovské slavnosti 2017
 16.55  Nebojte se...
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 19.00  Příběhy odvahy a víry: Návrat 

(10. díl): Španělské děti v SSSR
 19.30  V souvislostech [P]. 

Komentované aktuální téma 
s Veronikou Sedláčkovou 
a jejím hostem

 19.50  Přejeme si…
 20.05  Poletuchy: na skok na hory
 20.50  Kid. Melodramatický příběh 

o tulákovi a nalezeném 
dítěti. Jeden z nejslavnějších 
filmů Charlieho Chaplina

 21.45  Moudrost mnichů: Ideál matky
 22.00  Na půli cesty
 22.35  Za obzorem. 

Rozhovor s hostem dne
 23.05  Harfa Noemova
 23.30  Za obzorem
 0.05  Noční univerzita: Bogdan 

Stepien – Zázraky Boží milosti
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

6.30 Ninjago VIII (1). Maska klamu. Dán. 
anim. 6.55 Meteor Monster Truck (48, 49) 
7.25 M*A*S*H (177–179) 9.00 Autosa-
lon.tv 10.00 Partička 10.50 Hudson a Rex 
(12). Sekta. Kan. krimi 11.45 Milionář me-
zi námi 13.05 Vraždy podle Agathy Christie 
(5). Vražda na faře. Fr. krimi 15.10 Skuteč-
né vraždy: Tři ložnice a jedno tělo. Am. film 
16.55 Čekání na Patrika. Čes. kom. 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Aste-
rix a olympijské hry. Fr./něm./it. kom. 22.50 
Vražedná bilance. Am. akč. 0.50 Pravidla 
podsvětí. Am. akč. 2.55 Vlastní pravidla

 0.05  Noční bdění 1.00 Komorní hudba 
2.00 Oktáva (R) 3.00 Z archivu hu-
debních pořadů (R) 5.57 Myšlen-
ka na den (R 11.57, 17.55) 6.30 
Evangelium: Mk 3,20-21 6.35 Ranní 
chvály 6.50 Duchovní slovo 7.00 Ra-
dio Vatikán (R) 7.30 Komentář týd-
ne 8.00 TWR: Na sobotní frekvenci 
Proglasu

 9.00  Pozvánky a písničky
 10.00 Zprávy Proglasu
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Barvínek: Ministranti v akci (R)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

Z díla J. Myslivečka, 
L. Boccheriniho, K. Stamice 
a J. V. A. Stamice

 13.30  Knihovnička: 
M. Albrightová: 
Peklo a jiné destinace (R)

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Písničky pro hezké odpoledne
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.15  Jak se vám líbí: 

Rajiv Jayaweera (R)
 16.00  Čteme z křesťanských periodik
 16.15  Hudební listování
 16.55  Na dřeň: Marisa Pellero (R)
 18.00  Zprávy a Zrcadlo týdne
 18.20  Komentář týdne
 18.30  Folklorní sedmička
 19.00  Příhody lesního 

skřítka Kryšpína 9/25: 
Jak se zapotil kvůli čertím vejcím

 19.15  Slyšte, lidé!
Hudební výlet do Katalánska

 20.15  Dotýkání světla: 
Fratelli tutti 2/10: 
Stíny ve světě, který se uzavřel

 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Tóny ze scény: 

G. Verdi: Rigoletto 1/2
 22.30  Modlitba živého slavného růžence
 23.50  Duchovní slovo

 6.00  Co naše babičky uměly a na co 
my jsme zapomněli. Koření

 6.25  Já bych se tak ráda vdávala
 7.20  Pohádka pro pamětníky. 

Dubové čarování
 7.45  Pohádka pro pamětníky. 

Poklad pod Černou hláskou
 8.45  Hnízdo (3/12). Sl. seriál 
 9.45  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

experimenty a vyprávění 
 10.15  Otec Brown VIII. Misky vah 

spravedlnosti. Br. det. 
 11.05  Všechnopárty. Zábavná 

talk show Karla Šípa
 12.00  Z metropole, Týden v regionech 
 12.25  Hobby naší doby
 12.50  Postřehy odjinud. 

Horní Rakousko očima 
Pavla Poláka. Dunaj a jeho lodě

 13.00  Zprávy
 13.05  Boris Rösner – 70 let. 

Berenika. Poh. 
 13.55  Spravedlivý Bohumil. Poh. 
 14.45  Pro pamětníky... 

Studujeme za školou!
 16.15  Hercule Poirot.

 Smrt na Nilu. Br. film
 17.55  Kočka není pes. 

Neposlušný Dandy a plachá Bibi
 18.25  Kluci v akci
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.05  Zázraky přírody. Zábavná show
 21.20  Maigret u Vlámů. Fr. seriál 
 22.44  Výsledky losování Šťastných 

10 a Euromiliony
 22.45  Místo činu – Berlín. 

My-vy-oni. Něm. krimi 
 0.15  Manéž Bolka Polívky
 1.25  Na forbíně (tm). Tak trochu 

jiná (talk) show Tomáše 
Matonohy s jeho hosty

 2.10  Sama doma
 3.40  Bydlení je hra
 4.05  Žiješ jenom 2x. Rázovitá paní Anna
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