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Primas tisíciletí

Jednota křesťanů

Anketa na str. 6

Polští poslanci vyhlásili rok kardinála 
Wyszyńského. Od smrti primase, kte-
rý hájil polskou církev před komunisty, 
uplyne v květnu 40 let a v srpnu to bude 
120 let od jeho narození. 

Tříkrálovou sbírku podpořila i firma 
Efko speciálními Igráčky tří králů. 
Jejich aukce na aukro.cz končí ve 
čtvrtek 21. ledna. V době uzávěrky (toto 
pondělí) se částka už přehoupla přes 
20 tisíc korun. „K figurkám dostane 
šťastný majitel od nás certifikát. Nejen 
získá originální sbírkový předmět, ale 
zároveň udělá radost potřebným,“ uvádí 
Miroslav Kotík, majitel společnosti.
 Snímek archiv společnosti

Nejnovější encyklika papeže Františka 
o  bratrství a  sociálním přátelství Fra-
telli tutti vychází česky v Karmelitán-
ském nakladatelství. Je k dispozici i jako 
elektronická kniha. Z italštiny ji přeložil
P. Jaroslav Brož. Hlavní téma encykliky je 
„sociální přátelství, které nikoho nevylu-
čuje,“ a „bratrství otevřené pro všechny“. 
Jako muž naděje povzbuzuje papež Fran-
tišek křesťany i všechny lidi dobré vůle ke 
vzájemnému setkávání a rozvíjení vzta-
hů uvnitř menších i větších společenství. 
Ostatně název encykliky lze přeložit jako 
„Všichni (jsme si) bratry“. (tok)

ZATÍMCO SNÍH  PŘIDĚLAL KOSTELNÍKŮM, dobrovolníkům a technickým 
službám práci při úklidu kolem chrámů, běžkaři a děti si ho užívají naplno. Jako 
o uplynulém víkendu před bazilikou Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku 
u Olomouce. Snímek Dominik Novák / Člověk a Víra

Na 340 milionů křesťanů 
čelí pronásledování kvůli své 
víře. Situace se meziročně 
zhoršila i vinou pandemie.

Vyplývá to z nové zprávy World Watch 
List mezinárodního sdružení Open 
Doors (v  angličtině je dostupná na 
opendoorsusa.org). Ta nárůst proná-
sledování líčí jako globální trend, jenž 
dopadá na každého osmého křesťana ve 
světě. O 60 % loni přibylo těch, kdo byli 
kvůli své křesťanské víře zabiti – celkem 
4 761 lidí. 4 277 křesťanů je dle zprávy 
nespravedlivě vězněno bez řádného pro-
cesu, ničeny jsou kostely a další církev-
ní majetek – nicméně alespoň zde Open 

Doors dokládá zlepšení z 9 488 zniče-
ných budov v roce 2019 na 4 488 loni.

Koronavirus jako záminka

„Rozlišili jsme pět základních hledi-
sek,“ popsal podle Vatican News práci 
na zprávě Cristian Nani, ředitel italské 
větve Open Doors. „Prvním z nich je co-
vid-19, který vyhrotil kulturní, sociální 
a  ekonomickou zranitelnost. Druhým 
je militantní islamismus, který využil 
omezení spojená s pandemií k expanzi 
zejména v zemích subsaharské Afriky. 
Také třetí aspekt má souvislost s covi-
dem-19: jde o větší dozor nebo okleštění 
náboženské svobody ze strany některých 
vlád. Další tendencí je posilující prová-
zanost nacionalismu s většinovým nábo-
ženstvím v některých zemích. A posled-

ní hledisko: covid-19 ve střední Americe 
přispěl k  upevnění vlivu kriminálních 
skupin a obchodníků s drogami,“ shr-
nul ředitel. K pomoci během pandemie 
dodal: „V řadě zemí jsme slyšeli stížnosti, 
že se křesťané kvůli své víře ocitli posled-
ní v řadě a nezřídka jim z distribuované 
pomoci nic nezbývalo.“ Jmenovitě uvedl 
Indii, kde byla pomoc otevřeně odmítnu-
ta více než stu tisíc křesťanů. 

Ve dvanácti zemích jsou pak podle 
zprávy křesťané vystaveni extrémnímu 
pronásledování. Od roku 2002 vede Se-
verní Korea, následují Afghánistán, So-
málsko, Libye, Pákistán, Eritrea, Jemen, 
Írán, Nigérie, Indie, Irák a Sýrie. V dal-
ších zemích se situace zhoršuje právě 
spolu s protipandemickými omezeními.

ALENA SCHEINOSTOVÁ
Více na str. 8

Pronásledování sílí

Encyklika
vyšla česky

Plenární zasedání má v Praze na arcibis-
kupství trvat dva dny. Biskupové budou 
především řešit ekonomické záležitosti, 
schvalovat rozpočet a zabývat se podněty 
z jednotlivých komisí a rad. „Budou mlu-

vit i o aktuální situaci, o tom, jak církev 
žije v době pandemie, jak ji ovlivňují epi-
demiologická opatření,“ uvedla Monika 
Klimentová, vedoucí tiskového středis-
ka ČBK.

Lednové zasedání biskupů obvykle za-
číná ekumenickou bohoslužbou. Konala 
se i letos, byť s nižší účastí než jindy, ne-
boť kvůli omezením na ni nemohla veřej-
nost. Proběhla v pondělí večer ve sboru 
Církve bratrské v Praze (tedy po uzávěrce 
KT) a lidé ji mohli sledovat živě díky st-
reamu na Facebooku. Kazatelem byl pl-
zeňský biskup Tomáš Holub, který má 
v rámci ČBK ekumenu na starosti. (tok)

Více v příštím vydání

Biskupové jednají online

Očkování
ve Vatikánu
Proti covidu-19 byli minulý týden naoč-
kováni papež František i emeritní papež 
Benedikt XVI. Vatikán, kde se dosud ob-
jevilo zhruba třicet případů nákazy (tře-
tina z nich u papežovy ochranky – švý-
carských gardistů), začal s očkováním 
minulou středu. Kvůli tomu zakoupil 
mrazicí zařízení pro ultranízké teploty, 
kde se vakcíny skladují. Očkování probí-
há v atriu audienční síně Pavla VI., kde 
se konají generální audience při nepří-
znivém počasí. Nejmenší stát světa má 
800 stálých obyvatel, ale včetně zaměst-
nanců Svatého stolce žije ve Vatikánu ví-
ce než 4 000 lidí. Vakcínu hodlá poskyt-
nout všem obyvatelům, zaměstnancům 
i jejich rodinám. 

V celé Itálii na koronavirus dosud ze-
mřelo 82 tisíc lidí, jejich průměrný věk 
činil 80 let. Od 27. prosince je proočko-
ván zatím milion z 60 milionů obyvatel, 
nejvíce ze zemí EU.  (tez)

Popelec bude
letos tichý
Popelec se kvůli pandemii bude letos 
(17. února) udělovat trochu jinak. Kněz 
se po požehnání popela a pokropení svě-
cenou vodou obrátí ke shromáždění a vy-
sloví formuli z římského misálu („Obrať-
te se a věřte evangeliu“ nebo „Pomni, že 
prach jsi a v prach se obrátíš“), zatím-
co jindy ji říká každému věřícímu zvlášť. 
Vyplývá to z nóty, kterou minulý týden 
vydala vatikánská Kongregace pro boho-
službu a svátosti. Samotný obřad popel-
ce bude pak probíhat mlčky, a to za do-
držení hygienických opatření (nasazená 
rouška a vydezinfikované ruce).  (tez)

Jak mluvit
o víře
Jak mluvit o víře? Tato otázka je aktuální 
v každé době, jak na tematické dvoustra-
ně dosvědčuje P. Josef Zvěřina či čerstvý 
adept blahořečení P. Adolf Kajpr. Ptá-
me se ale především těch, kdo mají dnes 
svědčit o důvodech své radosti a naděje. 
„Mluvení o víře je stálý návrat k jejímu 
prameni: k evangeliu, k objevování Je-
žíše ve všech jeho polohách, k zasutým 
významům slov, obrazů a podobenství,“ 
upozorňuje v tématu salesián P. Zdeněk 
Jančařík. Jen tak můžeme opustit kaza-
telské fráze a tzv. nebeské nářečí, kte-
rému dnešní člověk nerozumí. Návrat 
k prameni je vlastně návratem k Božímu 
slovu a jeho znovuobjevováním. I proto 
papež František vyhlásil každou 3. nedě-
li v liturgickém mezidobí jako Neděli Bo-
žího slova. A tím nás vyzývá, abychom 
Boží slovo každodenně drželi v  rukou 
a učinili z něj svou modlitbu. (pau)

Více na str. 4–5 a 10

V úterý 19. ledna se setkávají čeští a moravští biskupové, 
někteří osobně v Praze a ostatní online, podobně 
jako tomu bylo v říjnu na Svatém Hostýně.

Tříkráloví 
Igráčci v aukci

Kardinál Dolan 
k obraně života
„Chmurné výročí“ 22. ledna 1973, kdy 
americký Nejvyšší soud svým rozhodnu-
tím v tzv. kauze Roe vs. Wade legalizoval 
v zemi umělý potrat, připomněl newyor-
ský arcibiskup Timothy Dolan v sloupku 
pro list tamní arcidiecéze Catholic New 
York. „Potraty zůstávají nejžhavějším 
problémem naší politiky a  průzkumy 
veřejného mínění prokazují, že většina 
Američanů požaduje omezení jejich ne-
zpochybňovaného využívání a nechce je 
platit ze svých daní,“ zdůraznil kardinál. 
Připomněl, že nastupující prezident Joe 
Biden byl k interrupcím dosud shovívavý, 
a v narážce na Bidenův odsudek útoku na 
Kapitol ze začátku ledna vyjádřil naději, 
že po prezidentské inauguraci 20. ledna 
„úcta k posvátnosti života a důstojnosti 
každé lidské osoby bude oživena a sva-
tyně lůna bude chráněna před jakoukoli 
násilnou invazí“. (sch)

Více k dění v USA na str. 8
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Začalo očkování nejzranitelnějších

Kolik pokladniček dárci naplní?

Zemřel jezuita P. Jan Rybář

V  rehabilitační místnosti je ticho. 
Dvojice lékařek a sestra z mobilní-
ho lékařského týmu Městské poli-
kliniky Praha a Českého červeného 
kříže se plně soustředí na práci – pl-
ní injekční stříkačky dávkou vakcíny 
Pfizer, připravují si dezinfekci a ná-
plasti. Čekáme na prvního z padesá-
ti zájemců o očkování. „Nahoře byli 
všichni spokojení, nikdo se nebál,“ 
přibližuje nám jedna z lékařek, jak 
se očkovalo v jiné budově charitního 
Domova svaté Rodiny na pražských 
Petřinách, odkud tým právě přijel. 

Proč v první vlně vakcinace dostá-
vají přednost právě handicapovaní? 
„Tito lidé jsou skutečně nejzranitel-
nější, jejich běžný stav totiž doprová-
zí další nemoci jako diabetes, vyso-
ký krevní tlak nebo nadváha. I když 
je jim průměrně padesát let, jejich 
zdravotní stav odpovídá spíše seni-
orskému věku,“ vysvětluje Jarmila 
Lomozová, mluvčí Arcidiecézní cha-
rity Praha, jež oba domy provozuje.

Klienti zde v Liboci žijí v osmičlen-
ných domácnostech, pracují v terape-
utických dílnách a společně mohou 
slavit mše svaté v tamní kapli. Místní 
dům funguje od roku 2000, zatímco 
petřínské zařízení už třicet let. 

Za chvíli je naočkovaný první kli-
ent, chlapec, který z nervozity poti-
chu „vrčí“. Jeho opatrovník, který 
je s ním v místnosti, ho uklidňuje 
a ujistí se: „Je to všechno?“ Lékařka 
přikývne s tím, že očkovaný má ještě 
půl hodiny zůstat v klidu na chod-
bě. Vakcinace se pak rozjede jako po 
másle: jedna žena pomáhá klientům 
se svlékáním rukávů, druhá vpichu-
je injekci, třetí dbá o dokumentaci.

Zlehka i ve stresu

Klienty doprovází jejich asistenti, 
pomoc potřebují podle míry svého 
handicapu. Někteří jsou od pohledu 
mírně zmatení, ale dá se s nimi pro-
mluvit. Další jsou zde po úraze, jiní 
se s postižením už narodili. Vakcina-
ci se proto podrobují různě. Někte-
ří přicházejí statečně a s úsměvem, 
cestou ještě baví lékařský tým vtipy. 
„Bude to jen včelička, viďte?“ ujišťu-
je se tmavovlasá paní a ochotně na-
stavuje rameno. Optimisticky působí 
i Miroslav Kubínek, zasloužilý dár-
ce krve a bývalý komparzista, který 
všem ukazuje své plakety za celkem 
35 odběrů. „Všem vám přeji hodně 
štěstí a zdraví!“ loučí se muž, jenž 

po pracovním úraze prodělal čtyři 
náročné operace páteře. Docela jiné 
je to u postižené dívky, která na po-
slední chvíli podlehne panice a pod 
rukama lékařek se divoce zmítá. 
„Jste úžasná!“ pochválí ji doktorka 
poté, co se očkování přeci jen poda-
ří. A u jednoho z klientů nakonec tým 
od vakcinace upustí, protože po kon-
trole zdravotní dokumentace zjis-
tí kontraindikaci s léky na epilepsii.

Libocký domov pečuje o  sedm 
desítek klientů. Zhruba padesát 

z nich projevilo o očkování zájem. 
Od všech museli pracovníci domo-
va získat předem informovaný sou-
hlas. „Trochu jsem se toho obával, 
ale opatrovníci k očkování přistou-
pili velice pozitivně,“ hodnotí rych-
lou přípravu – včetně shánění sou-
hlasů – ředitel domova Pavel Kopka. 
I když se našli i tací, kteří nepovinné 
očkování odmítli. 

Celkem se v obou domovech ne-
chalo naočkovat sto lidí včetně za-
městnanců. Na řadu přišli také kli-

enti, kteří již nemoc prodělali před 
více než měsícem. S druhou dávkou 
se mobilní tým dostaví za tři týdny. 
Ředitel je tomu rád: „Bylo pro nás 
velkým usnadněním, že mohlo oč-
kování proběhnout přímo v Domo-
vě. Odpadla tak nutnost dopravy kli-
entů, z nichž mnozí jsou imobilní.“ 
Očkovací tým se minulý týden vydal 
také do domova pro pacienty s Alz-
heimerovou nemocí v  pražských 
Hlubočepech. O termínu očkování 
v charitních domovech ve středních 
Čechách, jako je ten v  Mukařově 
a Staré Boleslavi, které celkem pe-
čují o více než sedm desítek seniorů, 
se jedná. 

Očkování se rozeběhlo napříč re-
publikou. V hospici, který na Sva-
tém Kopečku provozuje Arcidiecézní 
charita Olomouc, už ho mají za se-
bou. „Zájem projevila zhruba polovi-
na zaměstnanců a očkovat se dali tři 
pacienti, kteří jsou ještě poměrně po-
hybliví a sami chodí,“ shrnuje pro KT 
ředitelka hospice Marta Šťastná. Na-
očkovat je přijely sestry z olomouc-
ké Fakultní nemocnice. „Vytvořily 
u  toho příjemnou atmosféru a vů-
bec to nebolelo!“ dodává ředitelka.

V pátek se vakcína dostala také 
do Domova pokojného stáří Kamen-
ná, který provozuje Diecézní charita 
Brno. „Usilujeme o brzké očková-
ní seniorů z našich dalších pobyto-
vých, pečovatelských a  ošetřova-
telských služeb, jež denně obslouží 
přes tři tisíce klientů,“ ujišťuje ře-
ditel Diecézní charity Brno Oldřich 
Haičman. TEREZA ZAVADILOVÁ

KRÁTCE

ČASOPIS IN! DÍVČÍ SVĚT VY-
CHÁZÍ UŽ 15 LET. Zaměřuje se 
na dívky od 12 do 16 let a formou 
reportáží, rozhovorů či fotoseriálů 
zpracovává křesťanský pohled na 
témata, která dospívající dívky za-
jímají. V posledním lednovém čís-
le je například rozhovor s hercem 
Matoušem Rumlem či profil „boží-
ho ajťáka“, italského mladíka Carla 
Acutise, který byl loni v říjnu v Assisi 
blahořečen.

NAKLADATELSTVÍ BIBLION 
VYKRADLI v noci na 7. ledna zlo-
ději. Bible je nezajímaly, ale elek-
tronika ano. Vzali i  vydavatelský 
počítač iMac a  způsobili škodu 
přes sto tisíc korun. Pražské vyda-
vatelství krádež oznámilo na Face-
booku a  zároveň spustilo sbírku. 
„Před týdnem jsme zažili nepříjem-
né překvapení. Od té doby naopak 
překvapení neuvěřitelně příjem-

né. Fakt moc děkujeme všem. Ten 
pocit, že vám na nás záleží, je jak 
živá voda do žil,“ reagoval minulý 
týden na vývoj sbírky a na podpo-
ru lidí Alexandr Flek, ředitel Bib-
lionu, překladatel Bible 21 a  au-
tor Parabible. Lidé se totiž pustili 
do nakupování knih přes e-shop, 
a nadto darovali zatím o deset ti-
síc korun více, než na kolik byla 
vyčíslena ztráta, kterou způsobili
zloději.

ALIANČNÍ TÝDEN MODLI-
TEB, který předchází Týdnu mod-
liteb za jednotu křesťanů (ten začal
18. ledna), se tentokrát konal pře-
vážně online. „Letošní alianční tý-
den byl inspirován texty, kde Boží 
tvář nebo setkání tváří v tvář s Bo-
hem či lidmi hrálo v Písmu zajíma-
vou roli. Modlitební témata záro-
veň reflektovala zkušenosti a výzvy 
spojené s covidem-19 a potřebami, 
které pandemie vyvolala,“ popsal 
Jiří Unger, tajemník České evange-
likální aliance. (tok)

Ve čtvrtek 14. ledna ve večerních ho-
dinách zemřel jezuita P. Jan Rybář. 
Narodil se 16. července 1931 v Br-
ně, absolvoval klášterní gymnázium 
na Velehradě a v roce 1949 vstoupil 
do řádu Tovaryšstva Ježíšova. O rok 
později byl s ostatními internován, 
po propuštění z pracovního tábora 
složil v roce 1951 tajně sliby. Po nich 
narukoval na vojnu, kde byl přiřa-
zen k PTP. Po vojně pracoval od ro-
ku 1954 jako dělník ve strojírenství 
a stavebnictví a vedle toho tajně stu-
doval. V roce 1960 byl znovu zatčen. 
Ve vězení, kde s ním bylo zavřeno 
osm biskupů a desítky profesorů, se 
mu podařilo dokončit studia. Zde 
také tajně přijal kněžské svěcení.

Při uvolnění režimu v  ro-
ce 1968 studoval na univerzitě 
v Innsbrucku. V prosinci 1969 na-
stoupil do své první farnosti do

Trutnova-Poříčí, kde zůstal 17 let. 
V  roce 1986 odešel do Janských 
Lázní. Celých 21 let ho sledovala 
StB. Po revoluci působil v Rychno-
vě nad Kněžnou až do roku 2004, 
kdy odešel do důchodu.

V poslední době žil v Trutnově, 
dával exercicie, přednášel a  psal 
články. Vyšlo mu několik knih. Kniž-
ní rozhovor s ním Deník venkovské-

ho faráře vyhrál v roce 2017 anketu 
Dobrá kniha, kterou vyhlašuje Ka-
tolický týdeník. Nový Cyrilometo-
dějský kalendář 2021 přináší ukáz-
ky jeho krátkých úvah. „My jsme 
zvyklí podpírat svou katolickou víru 
argumenty z Bible, z církevní nauky 
a praxe. Jenže to na dnešního člo-
věka neplatí. On staví jen na zkuše-
nosti svého osobního života, a proto 
naše poselství o Kristu musí být sro-
zumitelné jeho životním otázkám,“ 
napsal v jedné z nich. Výbor z jeho 
duchovních zamyšlení vyšel loni 
knižně s názvem Rybář na poušti. 

Za svůj význačný přínos v  boji 
za obnovu svobody a  demokracie 
byl oceněn Medailí Václava Bendy, 
Pamětní medailí hejtmana Králo-
véhradeckého kraje a Stříbrnou pa-
mětní medailí Senátu Parlamentu 
ČR. (srp)

Charita ČR má pro 
Tříkrálovou sbírku 
připraveno přes 18 tisíc
pokladniček. Kolik 
z nich se ale naplní?

Koledníci do ulic nemohou, ale při-
spívat lze do kasiček umístěných 
po celé republice – v kostelích, na 
úřadech či v  obchodech. Seznam 
míst je na webech jednotlivých
Charit.

„Výsledek sbírky zatím nelze od-
hadnout, podle dílčích údajů je však 
zřejmé, že oproti předchozím roč-
níkům bude letošní výnos výrazně 
nižší. Kvůli panujícím opatřením 
nemohli koledníci lidem osobně 
roznést požehnání, zazpívat u jejich 

domovů a poprosit je o dar do po-
kladniček, což má negativní dopad. 
Věříme však, že do sbírky ještě mno-
zí z vás a vašich známých přispějete 
– ať už online, přes mobil, nebo do 
některé z pokladniček ve vašem oko-
lí. Moc vás o to prosíme. Na vaše da-
ry čekají tisíce lidí v nouzi,“ vyzývá 
Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká
republika. 

Zatím jen 15 milionů

Online zatím lidé darovali 15 milio-
nů korun, do 400 již rozpečetěných 
pokladniček vhodili dva miliony 
a pomocí DMS zpráv zaslali tři mi-
liony. Celkový výnos loňské sbírky 
byl přitom přes 130 milionů korun. 
Do kasiček lze přispívat do 24. led-
na, online koleda poběží až do kon-
ce dubna.

Sbírku podporují i některé firmy. 
Například firma Efko z Nového Ve-
selí vytvořila unikátní figurky Igráč-
ků – Tří králů a věnovala je do cha-
ritativní aukce, jejíž výtěžek bude 
poukázán na účet Tříkrálové sbírky. 

Loni bylo možné koledníky po-
tkat i ve vlacích Leo Expressu. Letos 
to nelze, přesto mohou cestující sbír-
ku podpořit – a to v pokladnách Leo 
Expressu na Hlavním nádraží v Pra-
ze, kde jsou umístěny statické ka-
sičky. Propagace online koledy Tří-
králové sbírky pak probíhá i přímo
ve vlacích.

Místní Charity si také hledají no-
vý způsob koledy. Třeba ta v Kralu-
pech nad Vltavou uspořádala online 
Tříkrálový koncert v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie a sv. Václava. 
Jeho hodinový záznam je na webu 
www.farnostkralupy.cz. (tok)

Koncert z Kralup nad Vltavou lze shlédnout online na www.farnostkralupy.cz.
 Snímek archiv místní Charity

Mezi prvními naočkovanými proti covidu-19 byli 
minulý týden lidé s mentálním a kombinovaným 
postižením z charitního Domova svaté Rodiny
v Praze-Liboci, ale nejen tam. Jak probíhalo první 
očkování v několika charitních domech po republice?

„Bude to jen včelička, viďte?“ Snímek autorka



Myšlenkou podpory 
vzdělávání konkrétních dětí 
odpověděl roku 1958 italský 
misionář P. Mario Meda 
na kroky, jimiž se barmská 
správa snažila dosáhnout 
v této asijské zemi 
socialismu. Zrodila se tak 
praxe „adopce na dálku“, 
jak ji dnes známe i v Česku.

P. Mario Meda, misionář Papežského 
institutu pro zahraniční misie (PIME), 
zemřel 9. ledna v 93 letech. Italský ka-
tolický tisk na něj vzpomíná jako na vy-
trvalého zpovědníka v  milánském dó-
mu, ale právě i jako na duchovního otce
myšlenky adopce na dálku. Sponzorová-

ní dětských uprchlíků a sirotků se objevi-
lo již v první polovině 20. století v důsled-
ku bolševické revoluce v Rusku či obou 
světových válek. Pozornost na vzdělá-
vání nemajetných dětí žijících v nesta-
bilních zemích pak obrátil – líčí deník
L’Osservatore Romano – právě P. Meda.

Ten roku 1954 přijel jako novokněz do 
Kengtungu v Barmě (Myanmaru), kde 
vedle chudoby a společenské nestabili-
ty panovalo napětí mezi armádou a ko-
munistickou vládou, přelévající se i do 
ozbrojených konfliktů. P. Meda zde řídil 
misijní školu, staral se o sirotky i výcho-
vu budoucích kněží. V roce 1958, kdy 
moc v Barmě převzala armáda, se mi-
sionář obrátil na rodiny blízké misijní 
komunitě PIME v americkém Detriotu 
s prosbou o materiální podporu jednot-
livých žáků. „Získal neuvěřitelné množ-
ství odpovědí,“ vzpomněl v  roce 2017 
historik a novinář Piero Gheddo ve své 
knize Missione Birmania (Misie v Bar-
mě). „Tehdejší generální představený PI-
ME ve Spojených státech P. Nicola Mae-
strini okamžitě najal sekretářku, aby tyto 
adopce v USA zahájila,“ dodal Gheddo.

V roce 1966 musel P. Meda na příkaz 
vojenské vlády Barmu spolu s ostatní-
mi zahraničními duchovními opustit. 
Jeho adopční program však pokračoval 
od roku 1969 z nového misijního cen-
tra PIME v  Miláně. Odtud postupně 
dokázali propojit 17 tisíc dárců s dět-
mi v misijních zařízeních, a to už zda-
leka nejen v  Barmě. Před nástupem 
počítačů sloužila projektu klasická pa-
pírová kartotéka. P. Meda roku 2004 
obdržel za své úsilí prestižní cenu měs-
ta Milán Ambrogino d’oro. Už tři roky 

předtím jeden z  takto „adoptovaných 
chlapců“ Peter Louis Cakü († 20. 2. 
2020) usedl v Kengtungu na biskupský
stolec.

Pomoc i z České republiky

Sponzorství dětí všeobecně známé jako 
adopce na dálku dnes patří k široce po-
pulárním způsobům dobročinnosti. Ve-
dle některých mezinárodních organizací 
je zaštiťují církve, v Česku jsou nejrozší-
řenější programy katolických arcidiecéz-

ních a diecézních Charit. Lokální part-
ner v zemích, jako jsou Indie, Uganda, 
Zambie, Bělorusko, Bolívie, Paraguay 
nebo Haiti, vytipuje potřebné děti z řad 
sirotků či potomků nemajetných rodin 
a český dárce se zaváže k jejich pravidel-
né podpoře na dobu školní docházky. 
„Adoptované“ dítě tím získá nezbytné 
prostředky, které pokryjí jeho vzdělává-
ní, školní stravování i základní zdravotní 
péči a životní potřeby. Pomoc však nesmí 
přesáhnout stanovenou míru, aby obda-
rovaného nevyčlenila z jeho přirozeného 

prostředí. Součástí programu bývá do-
pisování s dárcem, jež má dítěti poskyt-
nout určitý mezikulturní rozhled.

„Arcidiecézní charita Praha v progra-
mu Adopce na dálku pomohla od roku 
1993 už 33 tisícům dětí,“ potvrdila KT 
její mluvčí Jarmila Lomozová s tím, že 
v počtu žáků a studentů, kterým zpro-
středkovávají pomoc, Prahu následuje 
Charita královéhradecká a další projekty 
běží v Charitě ostravsko-opavské, olo-
moucké, plzeňské i českobudějovické.
 ALENA SCHEINOSTOVÁ
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V uplynulých pěti letech komise zkou-
mala praxi v takřka dvou desítkách těch-
to zařízení, která kromě místních úřadů 
nebo protestantských sdružení provo-
zovaly katolické řeholní řády. Zpráva 
v angličtině je zveřejněna na webu irské 
vlády gov.ie.

Během sedmi dekád těmito domo-
vy, kam odcházely nebo byly posílány 
svobodné těhotné ženy, aby tu tajně po-
rodily, prošlo na 56 tisíc matek (z nich 
5 616 nezletilých) a 57 tisíc dětí. Ty mě-
ly podle zákonů až do roku 1987 status 
nelegitimních potomků, což vedle práv-

ních důsledků znamenalo silné spole-
čenské stigma. Podle zprávy zde byly 
ženy i děti vystaveny špatnému a nedů-
stojnému zacházení, zařízení neměla 
dostatek kvalifikovaných pracovníků 
a vládla zde „všeobecná lhostejnost“. 

Děti s „cejchem“,
které se ztratily

Dětská úmrtnost v těchto domovech byla 
až dvakrát vyšší, než byl celostátní prů-
měr, a o úmrtích a pohřbech se leckdy 

nevedla řádná dokumentace. Matkám – 
obvykle nemajetným a často s nízkým in-
telektem nebo psychickými poruchami 
– byly děti zpravidla odebírány a umis-
ťovány do sirotčinců nebo k  adopci 
(na konci 60. let bylo dáváno k adopci až 
97 % těchto dětí). Některá těhotenství 
byla důsledkem znásilnění.

Irský taoiseach (ministerský předse-
da) Micheál Martin se po vydání zprávy 
přeživším omluvil s tím, že zpráva od-
halila „chladný a bezcitný“ přístup ir-
ské společnosti ke svobodným matkám. 
Irský primas, arcibiskup Armaghu Ea-
mon Martin, též s omluvou připustil, že 
„církev byla součástí této kultury, kdy 
byli lidé často stigmatizováni, posuzo-
váni a zavrhováni,“ a církevní předsta-
vené vyzval, aby se se zprávou seznámili 
a zamysleli, „jak se to mohlo stát“. Jeho 
prohlášení a stanoviska dalších irských 
biskupů jsou dostupná na stránkách 

episkopátu catholicbishops.ie. Arcibis-
kup Martin též vyzval k podpoře přeži-
vších a k hledání dosud neobjevených 
hrobů, aby mohly být označeny a stát se 
pro pozůstalé místy uznání jejich utrpe-
ní, vzpomínky a modlitby.

Téma pro fi lm

Pozornost k  zařízením pro svobod-
né matky upoutalo v  roce 2012 zjiš-
tění amatérské historičky Catherine
Corlessové, že u někdejšího domova pro-
vozovaného mezi lety 1925 a 1961 sest-
rami z kongregace Bon Secours ve měs-
tě Tuamu může být neoznačený hrob až 
osmi set dětí. Další šetření to potvrdila, 
stejně jako odhalila zhruba tisíc dětí ode-
slaných odtud k adopci do USA. Kauza 
vyvolala ostrou celospolečenskou reakci 
a podnítila právě zřízení komise, která 
vypracovala nynější zprávu. Téma bylo 

zpracováno také v  knihách a  filmech, 
včetně dramatu Philomena z roku 2013 
s Judi Denchovou v hlavní roli.

Omluva sester

„Nežily jsme tehdy naše křesťanství. Se-
lhaly jsme v respektu k nezcizitelné dů-
stojnosti žen a dětí, které do domova při-
cházely. Nedokázaly jsme jim nabídnout 
soucit, který tolik potřebovaly. Byly jsme 
součástí systému, kvůli němuž utrpěly 
strádání, opuštěnost a  těžkou bolest. 
Uznáváme zvláště, že děti, které zde ze-
mřely, byly pohřbeny znevažujícím a ne-
důstojným způsobem,“ prohlásila minu-
lý týden za sestry Bon Secours na jejich 
webu bonsecourssisters.ie jejich dnešní 
představená v Irsku Eileen O’Connorová 
s ujištěním o lítosti, modlitbě a naději, že 
se společnost i církev z této temné kapi-
toly poučí.  (sch)

KRÁTCE

500. VÝROČÍ NAROZENÍ SV. PET-
RA CANISIA, jedné z největších osob-
ností jezuitského řádu spojené s  ob-
dobím reformace, si letos připomíná 
církev nejen v Rakousku. Tento učitel 
církve a čelný představitel katolické re-
formy 16. století se narodil 8. května 
1521. V rakouském Innsbrucku proží-
vají celý jubilejní rok věnovaný tomuto 
světci, neboť právě on byl v 60. letech 
20. století vyhlášen patronem zdej-
ší diecéze. Biskupství tím chce věřící 
povzbudit, aby se dílem tohoto světce 
– zvláště v oblasti výchovy a vzdělání – 
nechali inspirovat pro svůj každodenní 
život. Sv. Petr Canisius, rodák z Nizo-
zemska, byl prvním německojazyčným 
členem Tovaryšstva Ježíšova a  vedle 
Innsbrucku působil mj. v Messině, Tri-
dentu, Bologni, Vídni, Mnichově a ta-
ké v Praze, kde roku 1556 založil první 
jezuitskou komunitu. Připisuje se mu 
autorství modlitby Zdrávas, Královno 
a  druhé poloviny modlitby Zdrávas,
Maria.

SKUPINA 14 KNĚŽÍ KOŠICKÉ AR-
CIDIECÉZE nastoupila do prešovské 
nemocnice na pomoc zdravotníkům. 
Pět z nich pomáhá přímo na covidových 
odděleních, mezi nimi rektor košické-
ho kněžského semináře P. Štefan Novot-
ný. Další mají na starost administrativní 
úkony, práci ve skladu zdravotnického 
materiálu nebo měření teploty. Spole-
čenskou a lidskou stránku nemocniční 
péče poskytují pak zvláště starším pa-
cientům, kteří jsou kvůli nutným hygi-
enickým opatřením odříznuti od svých 
blízkých. Kněží svou výpomoc nemocni-
cím sami navrhli, i vzhledem k tomu, že 
jsou nyní na Slovensku pozastaveny ve-
řejné bohoslužby, a duchovní tedy mají 
volnější ruce. Do dobrovolnické pomoci 
jsou připraveni se zapojit další kněží, na-
bídli ji např. nemocnicím v Michalovcích 
nebo Vranově nad Topľou.

K  MODLITBĚ A  POSTU PO ČTY-
ŘI NADCHÁZEJÍCÍ PÁTKY počínaje
15. lednem zve věřící a  všechny „li-
di dobré vůle“ Francouzská biskup-
ská konference. V Senátu totiž začíná 

rozprava nad novelou zákona o bioeti-
ce, která vzhledem k řadě kontroverz-
ních bodů budí v  církvi znepokojení. 
Jde zvláště o otevření možnosti umělé-
ho oplodnění pro samostatně žijící ženy 
a lesbické páry, o další rozvolnění pravi-
del pro umělý potrat, o komercionaliza-
ci početí nebo o kontroverzní zacházení 
s embryonálními buňkami při výzkumu. 
Církev již v uplynulých měsících veřejně 
vyjadřovala nesouhlas a pořádala osvě-
tová debatní setkání. Biskupové žáda-
jí, aby lidé „prosili Boha o milost všem 
otevřít oči a přičinit se o úctu k člově-
ku od početí“. Na poslední lednové dny
30. a 31. ledna připravují francouzská 
prolifová sdružení protestní shromáž-
dění, vzhledem k početním omezením 
daným protipandemickými předpisy se 
uskuteční nikoli hromadně v Paříži, ný-
brž současně v několika desítkách fran-
couzských měst.

FINANČNÍ DAR VE VÝŠI MILIONU 
EUR (zhruba 26 milionů korun) předal 
anonymní dárce kostelu Panny Marie 
v severoněmeckém Lübecku na jeho re-

novaci. Jediné, co je o dárci známo, je, 
že slavný gotický chrám navštívil před 
několika lety a byl jím zcela fascinován. 
Zdejší luteránská farnost prostředky po-
užije na nezbytnou obnovu tzv. odpust-
kové kaple, jedné z  19 kaplí chrámu, 
který je jedinečnou ukázkou německé 
cihlové gotiky. Jelikož budova potřebu-
je i  další nutné opravy, přislíbila nyní 
spolková vláda dalších 14 milionů eur. 
Mariánský kostel v Lübecku vyrostl v le-
tech 1250 až 1350 na nejvyšším místě 
významného hanzovního města a slou-
žil městské radě. V pobaltském regionu 
bylo podle něj vystavěno sedmdesát dal-
ších kostelů. Má nejvyšší cihlovou klen-
bu na světě (38,5 m) a dvě průčelní věže 
o výši 125 m. Jedním z místních titulár-
ních varhaníků byl známý komponista 
Dietrich Buxtehude. V noci na Květnou 
neděli 1942 byl chrám takřka úplně zni-
čen při spojeneckém náletu. Jeho obno-
va se završila roku 1959, od roku 1987 
je mariánský kostel zapsán na seznam 
světového dědictví UNESCO.

(vaticannews, ke-arcidieceza.sk,
aleteia, katholisch.de)Snímek Wikimedia

Irská zpráva o utrpení v azylech svobodných matek
Devět tisíc dětí zemřelých mezi lety 1922 a 1998 v irských 
zařízeních pro svobodné matky napočítala vládní Komise 
pro vyšetřování v domovech pro matky s dětmi (CIMBH) 
ve zprávě vydané minulý týden. Čítá tři tisíce stran.

Jak vznikala Adopce na dálku

P.  Meda. Snímek mondoemissione.it

Takto vyjádřila poděkování indická děvčata podporovaná českými dárci skrze Arcidiecézní charitu Praha.  Snímek archiv ADCHP
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Hned tři evangelisté nám zachycují Ježíšův 
vtipný příměr o tom, že mladé víno se nemá 
nalévat do starých měchů, jinak je roztrhne 
a vyteče. Mladé, živé víno patří do nových mě-
chů. Ale jen Lukáš dodává Ježíšův vtipný do-
větek, že „žádný, kdo pije staré, nechce nové. 
Řekne totiž: To staré je lepší“ (Lk 5,39). Mířil 
tím samozřejmě na farizeje, kteří byli zvyklí na 
„staré víno“ (tj. zákonické náboženství) a ne-
mohli přijít na chuť „novému vínu“ (svobodě 
Božích dětí), dělali kyselé obličeje a nejraději 
by zůstali při starém. Moc se ale těm farizejům 
nesmějme, jejich pocity nám totiž nejsou cizí. 
A jak dobře víme, Ježíšova slova platí i do na-
šich dnů. Co jsou ony staré měchy dnes? Ně-
koho hned napadne sto a  jeden příklad. Jen 
si nepleťme staré měchy s živou tradicí, ale 
pouze s těmi věcmi, které brání živému vínu, 
evangeliu, přirozeně se rozpínat a hledat no-
vé formy sdělení. Aby oslovilo i lidi, kteří těm 
starým měchům vůbec nerozumí. Obvykle to 

začíná už u našich slov, když máme něco říct 
o naší víře, o důvodech naší naděje. 

Teolog Josef Zvěřina svým žákům často 
kladl otázky typu: „Představ si, že jsem ne-
věřící v hospodě, tak mi vysvětli, co zname-
ná…“ A tím slovem, co měli vysvětlit, mohla 
být „milost“, „spása“, „hřích“… A když začali 
obvyklými náboženskými frázemi, Zvěřina je 
přerušil slovy: „Tomu tvému nebeskému náře-
čí vůbec nerozumím!“ A nutil dotyčného začít 
znovu, formulovat vlastní porozumění dané-
mu tématu.

Nejde přitom zdaleka jen o jazyk. Pak by sta-
čilo vytvořit církevně-český slovník. Nejde ani 
o taktiku, že se naučíme líbivě mluvit, ale při-
tom v našem myšlení zůstane vše při starém. 
Zejména mladý člověk je na něco takového 
hodně citlivý a bere to jako snahu o manipulaci 
s ním. Pastorální teolog P. Michal Kaplánek se 
zamýšlí právě nad tím, jak je důležité být v této 
věci poctivý i za cenu omylu, nebo že – slovy 

papeže Františka – budeme cítit po ovcích. Ten 
ovčí odér může mít nejrůznější podobu. Jedné 
z nich se nebáli dva evangeličtí faráři, kteří se 
stali youtubery, tedy těmi, jimž dnes mladí lidé 
na sociálních sítích nejčastěji i nejraději na-
slouchají. A pak jsme se zeptali dalších, kteří se 
nebojí „nových měchů“ a snaží se srozumitel-
ně hovořit o víře s dnešním člověkem. Novou 
zkušenost jim přinesla i stávající pandemie.

Trefně to vyjádřil P. Tomáš Petráček ve svém 
knižním rozhovoru „Naděje v dějinách“ (Vy-
šehrad 2020): „Problém obvykle nejsou lidé, 
kteří o křesťanství nic moc nevědí. Ti jsou na-
opak otevření, mnohdy lační po tom, něco se 
dozvědět. Problém jsou spíš ti, kdo mají jas-

no.“ Tedy ti, pro něž je křesťanství něčím, „co 
je definuje, čím se vymezují vůči svému okolí, 
a co si tedy musejí chránit a hlídat. To je pak 
ale jen nástroj sebepotvrzení, z něhož se leh-
ce ztratí skutečný duch. Pokud však chápeme 
náš vztah k Bohu – individuálně i jako církevní 
společenství – jako neustále se odehrávající, 
jako stále otevřený, nehotový, dynamický pro-
ces, jsme mnohem otevřenější k tomu, vnímat 
současnost a její potřeby a inspirovat se jimi.“ 
Že nejde o nic nového, svědčí i slova P. Josefa 
Zvěřiny níže. Napsal je před více než padesáti 
lety na stránkách Katolických novin. Nemáte 
stejně jako já pocit, že to napsal dnes ráno? 

JAN PAULAS

Je to palčivá otázka, kterou 
si dnes klade nejen církev 
ve vztahu k hledajícím, ale 
i věřící rodiče k dětem: Jak 
dospívajícím hlásat evangelium?

Mnoho věřících rodičů udělalo bolestnou zku-
šenost se „ztrátou víry“ některého ze svých 
dětí. V určité chvíli uslyšeli od svého dospíva-
jícího syna nebo dcery: „Já už nechci chodit do 
kostela, mně to nic neříká,“ či něco podobné-
ho. Tehdy si kladli otázku: Jak je možné, že tak 
hodné dítě, které se do této chvíle rádo modlilo 
a chodilo do kostela, najednou vzdoruje? Ně-
kdy si dělali naděje, že to přejde – jenže ne-
přešlo.

Většinou přehlížíme skutečnost, že v životě 
dítěte platí zákonitosti, které popisuje vývojo-
vá psychologie, a to i v oblasti víry a nábožen-
ské praxe. Dospívající hledá a formuluje své 
vlastní názory na mnoho věcí ve svém živo-
tě, a tedy i na Boha, církev a přikázání. Vzhle-
dem k tomu, že základní katechezi většina dětí 
absolvuje v rámci přípravy k prvnímu svaté-
mu přijímání, a to obyčejně někdy v osmi le-
tech, je zákonité, že co tehdy děti přijaly za své 
(v podobě naivní víry v biblické příběhy a v sí-
lu prosebné modlitby), v pozdějším věku (na 
druhém stupni základní školy) v konfrontaci 
s „vědou“, kterou se učí ve škole, a se světem 
médií jen těžko obstojí. 

Děti obvykle volí jednu ze dvou strategií, 
jak se s těmito rozpory vyrovnat. První stra-
tegie je vede k tomu, aby vztah k Bohu dále 
prožívaly v emoční rovině ve společenství stej-
ně smýšlejících a to, co se týká výsledků vědy 
a praktického života, prožívaly paralelně na 
úrovni racionálního uvažování. Takoví mladí 
křesťané si pak docela spokojeně žijí současně 
ve dvou od sebe oddělených světech a jejich ro-
diče jsou také spokojeni, protože si „zachovali 
víru“. Druhá strategie je konfrontace těchto 
dvou světů, která často končí zmíněnou „ztrá-
tou víry“. Existuje ještě další možnost?

Růst v učení církve

Odborníci z oblasti náboženské pedagogiky 
už před mnoha lety přišli na tzv. „spirálový 
model“: požadovali, aby se děti konfrontova-
ly s učením církve v rámci výuky náboženství 
minimálně dvakrát – jednou v době přípravy 
na první svaté přijímání, podruhé na druhém 
stupni základní školy. Můžeme ovšem uvést řa-
du důvodů, proč tento model – zejména u nás 
– nefunguje. Přesto jeho základní myšlenka 
platí: děti se potřebují setkat s křesťanským 
svědectvím takovým způsobem, jaký odpoví-
dá jejich věku. V době dospívání už nemohou 

věřit biblickým příběhům jako pohádkám, ale 
ptají se: „Co je vlastně na nich pravda?“

Odpověď na tuto otázku dospívajícím ne-
přinese ani sebelépe strukturovaná příručka 
(Youcat nebo Tweetuj s Bohem). Všechny ty-
to pomůcky totiž mají dvě podstatné závady: 
1. Nepředstavují skutečný dialog, ale snaží se 
předkládat „hotové pravdy“, byť moderním 
a rádoby dialogickým způsobem. 2. Opakují 
formulace obsažené v Katechismu katolické 
církve a doplňují je dalšími informacemi, kte-
ré jsou potřebné k pochopení „jednou předem 
daného a neměnného učení katolické církve“.

První závada by se dala odstranit možná do-
cela snadno: stačí, abychom dětem a mladým 
lidem více naslouchali a upřímně odpovídali 
na otázky, které je skutečně trápí. Jenže na-
še upřímná odpověď musí být zároveň kvalifi-
kovaná, což už souvisí s druhým problémem. 
Ten spočívá v tom, že se bojíme, abychom se 
neodchýlili od pravé víry (ortodoxie). Tato 
obava je do jisté míry pochopitelná (i když ne 
zcela omluvitelná) u většiny rodičů a někte-

rých katechetů, kteří neměli možnost studovat
teologii. Jestliže totiž člověk nezná vývoj dog-
matických formulací a postojů ke konkrétním 
otázkám morálky, nemůže dost dobře rozlišit 
mezi skutečným významem historického vý-
roku a dobovým vlivem, který tuto formulaci 
poznamenal. Navíc stále pracujeme s pojmy, 
které vznikly ve zcela jiném kontextu, takže 
jsou pro většinu dnešní populace bez další-
ho výkladu nepochopitelné (nebo co je ještě 
horší: panují „lidové“ výklady, které význam 
deformují).

Nebát se hledat

Jenže jak je možné, že obavu z nových inter-
pretací mají také teologové, kněží, nebo do-
konce církevní představení, kteří teologii 
vystudovali? Ti jistě mají odpovědnost za „čis-
totu víry“. Je však možné chápat ortodoxii sta-
ticky? Nebylo by lepší, abychom se znovu pta-
li, a tak se podobali zlatokopům, kteří hledají 
poklad víry? Nemůžeme přece vystupovat jako 

„majitelé pravdy“ a už vůbec ne jako majitelé 
pravdy o Bohu.

Začneme-li se před tváří Boží pokorně ptát, 
přiblížíme se situaci mladého člověka, který se 
rovněž ptá. Budeme pak na jeho úrovni a vě-
rohodní – podobně jako naši současní oblíbe-
ní autoři (Marek Vácha, Ladislav Heryán). To 
nás neochrání sice před omyly, ale před mrt-
vým předáváním „litery Zákona“. Pán nás jed-
nou nebude soudit za to, že jsme se – v pokoře 
a „dobré víře“ – dopustili omylu, nýbrž že jsme 
zhášeli Ducha a neumožnili přístup k evange-
liu těm, kdo se nás „ptali po důvodech naší 
naděje“, protože jsme byli z jejich otázek bez-
radní a báli jsme se pokorně hledat odpovědi.

Přiblížit evangelium mladým lidem mů-
žeme tedy jenom tehdy, když budeme sa-
mi upřímně hledat Boží odpověď na aktuál-
ní otázky našeho života a naší víry a zároveň 
budeme pozorně naslouchat mladým lidem 
a hlasu Ducha Svatého, který v jejich názorech 
můžeme zaslechnout.

P. MICHAL KAPLÁNEK, salesián a pastorální teolog

Nemluvit nebeským nářečím

Církev mluvila už dlouho. Nevymluvila se 
trochu? Církev ne, ale její mluvčí: kazatelské 
fráze, „nebeské nářečí“, kterým mluví i laici, 
jsou toho důkazem. Musíme si umět v poko-
ře říci, že někdy skutečně nevíme, co světu 
odpovědět. Nesmíme se divit, že nás nepo-
slouchá: vždyť naší řeči už opravdu nerozu-
mí. Potřebujeme možná hodně mlčení, ticha, 
aby v nás zrálo slovo Boží. Nejsme ho možná 
tak plní, jak ho potřebuje tato bolavá doba… 
Žijeme na tvrdém rozmezí. Na jedné stra-
ně cítíme, věříme, víme, že církev má slovo 
Boží, které je s to obnovit svět, vytvořit novou 

zemi a nové nebe. Na druhé straně zakouší-
me trpkou skutečnost, že nás nikdo neposlou-
chá. Jako bychom byli tomuto světu zbyteč-
ní. Máme „vyrazit prach z obuvi své“, máme 
svět ponechat jeho zkáze, zahrnout prokle-
tím, emigrovat v ghetto? Ne. Tisíckrát ne. 
Když bude třeba, odmlčíme se, abychom byli 
plni Ducha Božího. Aby v nás slovo Boží bylo 
hojnější. Abychom se naučili novému jazyku. 
Mlčení je i časem vnitřní modlitby a setkání
s Bohem. 

(Josef Zvěřina: Mlčení církve,
Katolické noviny 24. 11. 1968)

Nejdříve musíme sami upřímně hledat

Dospívající hledá a formuluje názory na mnoho věcí ve svém životě, tedy i na Boha, církev a přikázání. Snímek Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra

Jak přinášet Ježíšovo poselství dnešním lidem? „Jak se 
k nim dostat, jak k nim mluvit, aby nám rozuměli? Ano, jak 
k nim mluvit, aby nám rozuměli?“ trápilo už před více než 
padesáti lety P. Adolfa Kajpra. A trápí i mnohé z nás.
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Říkají si PASTORAL BROTHERS 
a na svém Youtube kanále hovoří 
vtipně, až provokativně o víře 
a Bohu, když vysvětlují pojmy jako 
hřích, stvoření světa či Desatero. 
Dva evangeličtí faráři JAKUB MALÝ 
a KAREL MÜLLER se zkrátka 
nebojí vstupovat do nových vod.

Proč jste se rozhodli seznamovat lidi s křesťanstvím 
jako youtubeři? Kde ten nápad vznikl?
Prý v hospodě…
JM: Nápad se zrodil v Karlově hlavě, kdy při práci 
s mládeží používal různé „světské“ youtubery a chy-
běl mu ten český, který by sdílel křesťanské myšlen-
ky a hodnoty. Cílem bylo oslovit mladé lidi, kteří na 
Youtube tráví čím dál víc času, aby tam našli i křes-
ťanský zábavný obsah. A po roce přemýšlení mě Ka-
rel oslovil, jestli bych s ním nechtěl založit youtuber-
ské farářské duo – a já jsem na to kývl.

Ve svých videích rozebíráte závažná témata 
humornou formou. V čem vidíte přínos takového 
pojetí?
KM: Nic podobného tu nebylo. Rozhodli jsme se 
předávat naše myšlenky pomocí vtipných videí. 
Vážných přednášek, na které se nikdo nedívá, je na 
Youtube více než dost. Češi jsou takový švejkovský 
národ, který nechce brát hned všechno vážně. Pro-
to jsme zkusili oslovit touto formou. Je vidět, že se 
to povedlo.

Nenaráželi jste zprvu se svými videi mezi věřícími 
nebo ve vlastních sborech na kritiku? Jaké byly první 
reakce?
KM: Někdo byl rád, někomu se to nelíbilo a většině 
to bylo jedno. Takové reakce máme víceméně do-
dnes. Důležité pro nás ale je, že se nám daří oslo-
vovat i necírkevní lidi a hledače. Na podzim jsme 
zkusili otevřít kurz křesťanství pro malou skupinu 
a téměř hned byla zaplněna. Tito lidé nás znali pou-
ze z internetu či videí a měli zájem o prohloubení 
své víry. 

Kde jsou pro vás hranice mezi humorem a tím, co 
už je „za čárou“? Neměli jste někdy obavu, že jste to 
přehnali?

JM: Naší tvorbou chceme přinášet radost a  roz-
hodně nechceme nikomu ubližovat. Ano, často si 
při natáčení říkáme, jestli jsme to už nepřehnali, 
ale doufáme, že Bůh má smysl pro humor. Často 
samozřejmě schytáme kritiku z různých stran, ale 
to k působení na internetu patří. Sociální sítě jsou 
jako zrcadlo, jakou emoci tam vložíte, takovou do-
stanete zpět.

Jak to máte nastavené s Pánem Bohem? Radíte se 
s ním?
JM: S  Bohem se radíme skrze modlitbu a  četbu 
Písma. Oba jsme hlavně faráři a až pak youtubeři. 
Většina naší další práce je naprosto běžná farářina. 
Vedeme bohoslužby, děláme programy pro mládež 
a děti. Karel učí na střední škole. 

Vidíte v tomto přístupu i obohacení pro sebe? 
KM: Určitě. Tvorba videí nám pomáhá s tím, jak 
máme formulovat dva tisíce let staré pravdy jazy-
kem, kterému porozumí současný člověk.

Pomáhá vám youtuberství i při kázání, nebo se 
naopak stává komplikací, že třeba od vás nyní lidé 
něco očekávají?
KM: Je pravda, že nám lidé psali, že když viděli na-
še bohoslužby, nebyla to taková sranda jako ve vi-
deích. Bohoslužby jsou ale jiný žánr než videa na 
Youtube a nebylo by vhodné to zaměňovat. I když 
je pravda, že vtipy jsme během kázání říkali i před 
natáčením videí. Do budoucna však máme v plá-
nu zkusit vytvořit prostor pro alternativní boho-
služby, kde by se tyto dva rozdílné žánry k sobě více
přiblížily.

Vedle humorných videí máte vlastní talk show, kam 
jste si jako prvního hosta pozvali Tomáše Halíka. 
JM: Oslovila nás platforma Společný hlas, která 
se v České republice snaží zprostředkovávat veřej-
nosti mezináboženský dialog. V plánu jsme měli 
udělat čtyři rozhovory: s představiteli křesťanství, 
židovství a islámu. Kvůli koronavirové situaci jsme 
ovšem zatím natočili jen jeden, a  to s  Tomášem

Halíkem. Další rozhovory snad budou následovat, 
až situace dovolí.

Mnoho věřících si stěžuje, že v době pandemie 
nemohou na bohoslužby či jiné akce, ale možná tato 
situace pomůže církvi objevit jiný způsob, jak hovořit 
o víře. Jaká je vaše zkušenost?
KM: Tato situace je zátěží pro všechny. Ovlivnila 
náš život na všech úrovních. Zavřené kostely nás sa-
mozřejmě mrzí, ale snažíme se přesunout své půso-
bení do online světa. Pořádáme online bohoslužby 
a různá setkání mládeže, dětí i seniorů. Chápeme, 
že to lidi štve a že by se rádi viděli tváří v tvář bez 
roušek, ale riziko je příliš vysoké, abychom naří-
zení porušovali. Myslím, že tato situace pomohla 
spoustě farářům osvojit si hodně dovedností, jak 
pracovat s různými livestreamy nebo zpracovat au-
dio či video nahrávku. Setkání naživo nám to nena-
hradí, ale je to vor, na němž se přeplavíme  zase do 
normální doby.

JAN PAULAS

Co vám pomáhá hovořit 
o víře k dnešnímu člověku 
srozumitelným jazykem? Jakou 
zkušenost vám v tomto směru 
přinesla tato pandemie?

P. Zdeněk Jančařík,
vikář salesiánské komunity
Brno-Žabovřesky, překladatel a publicista 

Pomáhá mi četba, poslech 
a pozorování života kolem. 
Ještě než jsem se rozhodl 
ke kněžství, byl jsem váš-
nivým čtenářem velkých 
mistrů slova – Franze Kaf-
ky a Eliase Canettiho. A ta-
ková četba čtenáře zavazu-
je ke krásnému vyjad-
řování. Jako čerstvý kon-

vertita jsem miloval kázání klasických kazatelů, 
kteří přednášeli své slovní kreace vzrušeným tre-
molem – P. Antonín Hefka ve Veselí nad Moravou 
a P. Miroslav Vágner v Praze u sv. Jiljí. A pak jsem 
byl vášnivým posluchačem Svobodné Evropy – 
a tam byly úžasné moderátorské postavy jako Karel 
Moudrý, Karel Jezdinský nebo Martin Štěpánek. To 
byly mé původní vzory. Od literátů jsem se snažil 
převzít přesnost metafor a výrazu. Zároveň je ale 
moc důležité, aby bylo znát, že tomu, o čem mlu-
vím, taky věřím a že si za svou vírou stojím. A to 
není snadné, protože mluvit každý den nadšeně 
a se zápalem je někdy nadlidský úkol. Pomalu po 
špičkách přichází rutina, která šustí papírem, slova 
opsaná třeba i nevědomky od druhých. Mluvení 
o víře je tedy stálý návrat k jejímu prameni: k evan-
geliu, k objevování Ježíše ve všech jeho polohách, 

k zasutým významům slov, obrazů a podobenství, 
ale také k těm méně nápadným postavám víry, kte-
ré někdy spíš naznačují, než hovoří: Ester, Noemi, 
Chána ze Starého zákona, Nikodém, Simeon, pro-
rokyně Anna z Nového zákona. 

Během pandemie jako bychom se znovu začali 
učit mluvit. Prázdné kostely – to asi byla pro kně-
ze po mnoha a mnoha letech největší výzva. Je to 
velká škola naší schopnosti evangelizovat, komu-
nikovat radostnou zvěst „přes dráty“. Díky Bohu 
za tuto zkušenost, ale už abychom byli zase s lidmi 
face to face! 

P. Josef Prokeš,
administrátor farnosti ve Vodňanech 

Především je to asi naslou-
chání. Druhému člověku 
se dá naslouchat, abych 
pochopil jeho styl uvažová-
ní a pak mu lépe vysvětlil, 
co je to evangelium. To je 
sice hezké, ale není to úpl-
ně ono. Pravé dobrodruž-
ství začne, když si připus-
tím, že ten druhý není jen 

posluchačem mého zvěstování, ale má pro mě také 
část evangelia, kterou bez jeho pomoci nejsem scho-
pen slyšet. Zní to zvláštně? Zřejmě nás to vede k vět-
ší pokoře a k vědomí, že nejsme vlastníky evangelia, 
nýbrž i my jsme posluchači. A našimi zvěstovateli 
jsou často lidé, od nichž bychom to opravdu
nečekali. 

Při letošní pandemii jsem připravoval úvody 
k domácím liturgiím, tudíž se snažil srozumitelně 
komentovat nedělní evangelium a čtení. Z reakcí, 
které jsem dostal (a mnohdy i od ne úplně pravi-
delných účastníků nedělních bohoslužeb), jsem byl 
často překvapen. Ukazovaly mi totiž ještě další roz-
měry skutečností a doslova mě povzbuzovaly ve ví-
ře, a tak mi vlastně ti lidé hlásali evangelium. 

Angelika Pintířová, 
boromejka, vychovatelka a moderátorka
rozhlasového pořadu

Nejdůležitější mi přijde
zájem o  obyčejné radosti 
i starosti druhých. Když se 
někdo zajímá o hudbu, sto-
jí za to se s ním o ní bavit, 
když je někdo fanda do 
sportu, nedá tolik námahy 
vědět, komu fandí; poptat 
se na děti, jak dopadla ro-
dinná oslava nebo pochvá-

lit sousedovi psa. A pak se stává, že se i mě zeptají, 
jak a co prožívám. Pak teprve zazní má slova o Bohu 
– ne jako agitace, ale že život s ním je součástí mých 
dnů. I ti tzv. nevěřící pak prosí o modlitbu ve svých 
těžkostech i o radu, jak se mají rozhodnout. Zkrátka 
máme „nést s lidmi jejich radosti a naději, úzkosti 
i bolesti“ a o ostatní se postará Pán Bůh sám. 

Pandemie jako taková tuto touhu s někým se po-
dělit o starosti a strach z budoucna jen posílila. Lidé 
přicházejí do kostela, jsou rádi, že je otevřeno, po-
budou v tichu, prosí o modlitbu. A ještě jedna věc je 
důležitá: umět se zasmát – speciálně od řeholnice to 
lidé nečekají, a přitom to láme ledy. 

P. Petr Hruška,
farář v Chebu

Nejsem v  tom žádný ex-
pert, ale pomáhá mi tzv. 
AID (z  angl. pomoc) – 
A jako autenticita: Lidé mi 
snáze porozumí, když jsem 
pravdivý, když si na nic ne-
hraji, nechráněný kolár-
kem, neskrývající se za pl-
novousem, nehrající si na 
superběžce, když zrovna 

lenivím. I jako integrita: Lidé mi naslouchají, když 

se zároveň nebojím zápasit o svůj vlastní růst ve ví-
ře, protože tak se mohou přesvědčit, že ten, o němž 
jim svědčím, si nekonečně zamiloval také je a touží 
i po jejich radosti a proměně. D jako diverzita: Lidé 
mi budou rozumět tehdy, když si uvědomím, že těch 
srozumitelných jazyků se musím naučit tolik, s ko-
lika lidmi se potkávám a v kolika situacích se právě 
nacházejí. 

Pandemie mě naučila, že tím nejdůležitějším pís-
menem je spojka A, tedy další áčko. Lávka propo-
jující znesvářené břehy, Slovo, které se stalo tělem. 
Z AID se pak stane AIDA, egyptská otrokyně a eti-
opská princezna, ochotná sdílet osud svého milova-
ného až za hrob. 

P. Roman Vlk, farář v Laškově
Žádné hlásání víry se neo-
bejde bez zaměření na Ježí-
še a kontaktu s ním. Ten, 
jenž je prvním Hlasatelem, 
má co nabídnout i  nám, 
kteří pokračujeme v  jeho 
díle. To je to, co mi pomá-
há: v modlitbě se ptám Je-
žíše, co a jakým způsobem 
mám říkat dnešním lidem, 

prosím ho, aby to byl on sám, kdo bude promlouvat 
skrze mě. Vždyť jen on zná srdce každého člověka 
a ví, co a jak potřebuje slyšet.

V této zvláštní době mě Bůh v mnohém formuje. 
Na začátku tohoto období jsem od něho dostal slo-
vo: „Stali jsme se podívanou pro svět, anděly a lidi“ 
(1 Kor 4,9), které bylo pro mě oporou, když jsem 
založil Youtube kanál Vlčí doupě s nedělními video-
kázáními pro děti. Zde se s týmem spolupracovníků 
učíme, jak víru předat nezředěně a zároveň přitaž-
livě, jak být autentičtí. To se neděje samo od sebe, 
chce to dobré modlitební zázemí, úsilí, ale také dát 
se kvůli Ježíši všanc, opustit bezpečnou zónu a vy-
chozené chodníky. (pau)

Češi jsou takový švejkovský národ

Lidé mi porozumí, když si na nic nehraji

Evangeličtí faráři Karel Müller a Jakub Malý (vpravo) se jako youtubeři snaží představovat křesťanství srozumitelně mladým. Snímek Youtube Pastoral Brothers
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Jak se ve vaší službě daří 
spolupráce křesťanů? Zažíváte 
při ní jednotu? Na prahu Týdne 
modliteb za jednotu křesťanů 
jsme se zeptali aktivních 
věřících z různých církví.

Lukáš Pokorný, mediální koordinátor
multižánrového festivalu United ve Vsetíně, 
člen Společenství křesťanů Klecany

Týmy, které se na or-
ganizaci festivalu po-
dílejí, i publikum tvo-
ř í  l i d é  r ů z n ý c h 
denominací – a  to 
snad všech hlavních, 
které v Česku působí. 
Mimo katolíky je to 
C í r k e v  b r a t r s k á , 
Apoštolská církev, 

Bratrská jednota baptistů, Slezská církev 
augsburského vyznání, Českobratrská církev 
evangelická aj. Myšlenka jednoty stojí za fes-
tivalem od počátku, název ostatně znamená 
„sjednoceni“. A to, co jsme za dobu jeho po-
řádání zažili, několikanásobně předčilo naše 
očekávání! K loňskému 10. výročí jsme proto 
zvolili motto „Kristem propojeni, proměněni
a povoláni“. 

Já sám tuto jednotu zažívám a naplňuje mě 
to úžasem a vděčností. Posun je v tom, že se 
naše vize naplnila v praktické spolupráci, na 
lidské rovině – organizátoři se baví o téma-
tech, která třeba nikdy předtím neotvírali, což 
je vidět i na návštěvnících festivalu. Porozu-
mění a  respekt rostou. Ví se ale také, která 
témata by mohla jednotu mezi námi nabou-
rat – například pojetí svatého přijímání ver-
sus večeře Páně, chápání svatých nebo postoj 
k Mariánskému sloupu. K těmto tématům při-
stupujeme citlivě a snažíme se naopak maxi-
malizovat styčné plochy. 

Světla Hanke Jarošová,
koordinátorka modlitebního hnutí za stvoření 
Žít Laudato si’ ČR, katolička 

Čím blíže přicházíme 
ke Kristu, tím máme 
blíž i  k  sobě navzá-
jem. Hlavním cílem 
našeho hnutí je pro-
hlubovat vztah ke 
Stvořiteli u lidí, kteří 
se našich aktivit 
účastní v  místních 
společenstvích, nebo 

u těch, kdo jednorázově přijdou na ekumenic-
kou bohoslužbu v tzv. Době stvoření (ta pro-
bíhá 1. 9. až 4. 10. a k jejímu slavení vyzývá od 
roku 2018 i  papež František – pozn. red.). 
Tím se zároveň prohlubuje vztah ke všem tvo-
rům a také ke všem křesťanům, s nimiž nesdí-
líme církevní strukturu. Bohoslužeb se účast-
ní lidé z  několika denominací i  lidé bez 
církevní příslušnosti. V místním společenství 
ve Velkých Bílovicích je jedním z hlavních čle-
nů metodista, živé vztahy máme i s evangelí-
ky a husity. 

Jednotu, k  níž zve papežská encyklika 
Laudato si‘, lze potenciálně zakoušet i na me-
zináboženské úrovni. Jejím základem je to-
tiž předivo vztahů, jimiž je propojeno vše, co 
existuje. Naše hnutí působí v Česku teprve od 
roku 2018, takže za tak krátkou dobu nedoká-
žu zhodnotit, zda se mezidenominační spolu-
práce zásadně posunula.

Veronika Rybníčková,
ředitelka školy Parentes Praha, katolička

Naše škola sice není 
církevní, ale učí se 
zde náboženství (byť 
je nepovinné, navště-
vují ho všechny děti 
prvního stupně a vel-
ká část žáků druhého 
stupně), které má 
svůj základ v  učení 
katolické církve. Na-

víc každý pedagog, který učí první hodinu dne, 
se s dětmi krátce pomodlí (žáky k modlitbě ne-
nutíme, přesto se zapojují). Naši učitelé jsou 
vyznáním z  velké části katolíci, máme však 
i pedagogy z jiných křesťanských společenství 
a pár učitelů je nevěřících. Všichni respektují, 
jak je naše škola orientovaná – mohli se sami 

rozhodnout, zda k nám za těchto podmínek 
nastoupí, nebo ne. 

My katolíci se snažíme stavět na tom, co 
nás s ostatními spojuje. Vzhledem k náročnos-
ti samotné výuky nám prakticky nezbývá pro-
stor pro jakékoli teologické neshody. Naopak 
– vzájemně se ujišťujeme o modlitební podpo-
ře, kdykoliv je potřeba. Bez Boží pomoci by 
naše škola vůbec nemohla fungovat. Jednotu 
žijeme i se všemi rodinami – mezi rodiči má-
me mimo jiné evangelickou farářku či kazatele 
Církve bratrské. 

Ilona Trnková, ředitelka
České křesťanské akademie, katolička

Činnost ČKA je uni-
kátní v několika roz-
měrech. Spojuje lidi 
napříč konfesemi a je 
otevřena všem, kdo 
svou víru hledají. 
Ekumenický charak-
ter instituce potvrzu-
je nejužší vedení, kde 
jsou zástupci katolic-

ké církve i evangelíci. Uskutečňujeme jak velké 
mezinárodní projekty, tak akce lokálního typu. 
Vedle aktivit pražského centra spočívá druhý 
pilíř akademie v dobrovolnické práci na růz-
ných místech po celé zemi. Existují menší 
i větší „epicentra“, místní skupiny, kde křesťa-
né spolupracují – velmi úzce a rozmanitým 
způsobem. Každé místo má svá specifika, zá-
roveň všechny spojuje touha po sdílení křes-
ťanských hodnot. To vše se odehrává nezávisle 
na jednotlivých farnostech, většinou však 
v souladu s nimi. 

A  zda v  naší činnosti zažíváme jednotu? 
Ano, často a  intenzivně. Lidé jsou zvláště 
v dnešní době hladoví po společnosti auten-
tických osob. A je k neuvěření, co všechno je 
v tomto směru možné dokázat v takovém spo-
lečenství, jakým je naše akademie.

Lukáš Hradil, muzikant a produkční,
člen Ostrava City Church

Téměř při všech čin-
nostech, které mám 
možnost vykonávat, 
se s jednotou a spolu-
prací mezi křesťany 
(a  nejen mezi nimi) 
setkávám prakticky 
denně. Je to pro mě 
velkým povzbuzením 
– ať už na platformě 

televize Noe, festivalů United a Slezská lilie, 
nebo hudebních či „chválových“ projektů, na 
nichž se různou měrou podílím. 

Tento způsob zprostředkování Božího krá-
lovství mě stále naplňuje vděčností a zároveň 
přesvědčením, že usilovat o spolupráci je ne-
jen možné, ale také nutné – zvlášť když se to 
může stát skutečností. Ve společnosti, ve které 
nyní žijeme, vlastně nezbývá, než považovat 
tento projev Ducha za velký zázrak poukazu-
jící na Boží lásku v praxi.

Bedřich Jetelina, scenárista a režisér, 
vědecký pracovník Teologické fakulty 
Jihočeské univerzity, adventista

Práce v náboženském 
vysílání České televi-
ze je skvělá v tom, že 
se můžu potkávat 
s lidmi různých deno-
minací.  A  i   když
vycházejí z naprosto 
odlišných tradic, vší-
mám si, že vlastně 
všichni řeší velmi po-

dobné problémy a hledají odpověď na stejnou 
otázku: Jak bychom jako křesťané měli dnes 
žít, aby to mělo smysl – pro lidi kolem nás, ale 
i pro nás samotné? Takže žití křesťanské jed-
noty pro mě je, když vidím snahu na tuto otáz-
ku odpovídat a odpověď prakticky uvádět do 
života. Na formě vlastně nezáleží, mnohem 
důležitější je poctivost. A těší mě, že tu pocti-
vost vidím u biskupů, duchovních i prostých 
věřících. Tedy přesněji řečeno – u většiny těch, 
s nimiž se mám možnost setkávat, kteří jsou 
ochotni mi o tom vyprávět a dovolit mi to zpro-
středkovávat divákům České televize.

Daniel Waclawek,
vojenský kaplan, duchovní Slezské církve
evangelické augsburského vyznání

Nedávno jsem byl na 
besedě v  Hranicích 
a tam se kluci děsně 
divili, že jsem farář 
a ženatý. Někdy jsme 
příliš zahledění do se-
be, jenže lidé naše de-
nominace příliš ne-
rozlišují a nedokážou 
tu různost „pobrat“. 

Služba v armádě mi však v ekumenické spolu-
práci otevřela oči. Spolupracujeme já luterán 
a kolegové řeckokatolík, baptista a katolický 
trvalý jáhen. Samozřejmě se to neobejde bez 
laskavých legrácek a  popichování, ale to je 
zdravé a ke službě v uniformě to patří. 

V armádní duchovní službě tedy zažívám 
zblízka různost v jednotě a jednotu v různosti. 
Lišíme se jako lidé i svou příslušností k církvi. 
Každá posádka a jednotka má svou atmosféru. 

Je dobře si uvědomit, že rozdíly existují. Jsme 
však schopni společně vyznat víru. Naše odliš-
nosti nesmí působit negativně na lidi, k nimž 
jsme posláni. U vojenských kaplanů je fajn, 
že jsme plus minus naladění na stejnou vlnu. 
Máme to jednodušší, nestojíme v čele žádné 
farnosti a v armádě nesuplujeme církev. Naše 
služba je nadkonfesní, vojáci naše vyznání ne-
rozlišují. Jsme zkrátka „ti, kteří věří“. Zakou-
kají se mi na výložky na rameni a tam je kříž 
– pod ním pak řešíme jejich těžkosti, vztahy 
osobní i na pracovišti. Když přijde řeč na víru, 
přijde mi správné „navázat“ je na tradici je-
jich rodiny nebo jim blízkého společenství. Na 
nich pak je, aby dokázali přijmout nové lidi ve 
sboru či farnosti. 

Pavel Zvolánek, předseda Vězeňské 
duchovenské péče a zástupce hlavního kaplana, 
kaplan ve věznici Valdice, adventista 

Vězeňská duchoven-
ská péče byla už při 
svém vzniku před
25 lety položena na 
ekumenické spolu-
p r á c i .  Z a t í m c o
v  90. letech byla ži-
velná,  intenzivní 
a  přátelská, nyní je 
strukturovaná a klid-

nější – stala se organizací, zapsaným spolkem, 
a navíc má vzdělávací charakter. Existuje také 
Rada pro duchovní službu ve věznicích a ústa-
vech, kde mají církve své zástupce a která má 
jasná pravidla. Naše dnešní spolupráce z 99 % 
funguje dobře, dobrovolníci a kaplani jsou při-
tom na stejné lodi a slouží potřebným v duchu 
Kristovy lásky. Ve valdické věznici, kde půso-
bím, spolupracují katolíci (P. Josef Kordík, 
Zbyněk Pavienský), husité (faráři Aleš Jaluška 
či Aleš Tomčík) i adventisté (kazatel Bohuslav 
Zámečník). Pravidelně máme v tamní kapli 
vánoční a velikonoční bohoslužby. Bez eku-
menické spolupráce si tuto službu ani nedoká-
žu představit. Navíc jde o světový unikát. A ni-
kde jinde není spolupráce tak široká jako 
v  rámci kategoriální pastorace (v  armádě,
nemocnici, věznici aj.). 

Z mého pohledu jednota není cíl, ale pro-
středek. Každý kaplan si nese pověření od své 
církve; naše služba neznamená, že chceme 
církve sjednotit a zavést jeden směr, ale spíše 
že každý člen přináší své důrazy. Navíc naše 
služba není misijní, i když se vězni rozhodují 
pro křest – tehdy se snažíme být opatrní a dbát 
na to, aby se člověk po výkonu trestu zapojil do 
některého společenství. Dokonce byli pokřtěni 
i někteří „doživoťáci“.

(tez, tok, mach)

Kde křesťané spolupracují

Na cestě k jednotě nestačí se jednou za rok sejít k ekumenickým modlitbám (jako třeba na snímku z Týdne modliteb za jednotu křesťanů před třemi 
lety). Vztahy mezi křesťany různých církví se budují praktickou spoluprací – jak už se děje ve školství, zdravotnictví, kultuře či vězeňství.  
 Snímek Klára Kalinová / Člověk a Víra



Křesťanství
Svět
Kultura P E R S P E K T I V Y 4
Polský primas tisíciletí
Marek Šmíd

Polsko vstoupilo do roku
kardinála Wyszyńského, který
vyhlásili tamní poslanci. Od smrti 
primase, jenž hájil polskou církev 
před komunisty, uplyne v květnu 
40 let a v srpnu to bude 120 let od 
jeho narození. Přinášíme duchovní 
portrét muže, kterého církev chce 
zařadit mezi blahořečené.

Budoucí polský primas se narodil man-
želům Julianně a Stanislavu Wyszyń-
ským 3. srpna 1901 ve vesnici Zuze-
la ve východním Polsku, necelých sto 

kilometrů severovýchodně od Varšavy. Když 
mu bylo devět let, jeho matka zemřela a otec 
jej poslal do Varšavy, kde v letech 1912–1915 
studoval na gymnáziu. Poté přestoupil na 
tentýž vzdělávací ústav do Lomže v severo-
východním Polsku, kde strávil následující dva 
roky, a ke konci první světové války vstoupil 
do kněžského semináře ve Vladislavi, sto čty-
řicet kilometrů severozápadně od Varšavy. Dne 
3. srpna 1924, v den svých třiadvacátých na-
rozenin, byl vysvěcen na kněze. Primiční mši 
svatou sloužil v paulánském klášteře na Jasné 
Hoře v nejvýznamnějším polském poutním 
místě Čenstochová, známém černou ikonou
Panny Marie.

Následující roky strávil Stefan Wyszyński 
v  Lublinu ve východním Polsku, stotisíco-
vém městě s  početnou židovskou komuni-
tou, kde v roce 1929 obhájil disertační prá-
ci na téma „Práva rodiny, církve a  státu na 
školy“ a na Katolické univerzitě získal dok-
torát z kanonického práva. Ve 30. letech si 
své znalosti teologie při četných cestách po 
Evropě ještě prohloubil. Po návratu do rod-
né země vyučoval v  semináři ve Vladislavi, 
pracoval v křesťanských odborech a byl čin-
ný v  místním katolickém časopisu. Inten-
zivně pronikal i do sociálního učení církve. 
Zřejmě to byla konfrontace s levicovou ideo-
logií, jež ho přiměla promýšlet cesty ke sku-
tečně spravedlivé společnosti na křesťanském
základě. 

Místo vědecké dráhy 
úkryt a solideo
Po vypuknutí druhé světové války opustil 
Stefan Wyszyński už jako významný církev-
ní představitel město Vladislav a ukrýval se 
před gestapem na polském venkově, mimo jiné 
v církevním centru pro nevidomé děti v Las-
kách u Varšavy. Je doloženo, že v té době po-
mohl několika Židům na útěku. V  létě 1944 
se během povstání stal kaplanem varšavské-
ho podzemního hnutí. Po skončení války se 
vrátil do Vladislavi, kde se ujal obnovy vál-
kou poničeného kněžského semináře. Již 
v březnu 1946 jej papež Pius XII. – navzdory 
Wyszyńského plánům vlastní vědecké a pu-
blikační činnosti – jmenoval lublinským bis-
kupem; vysvěcen byl dne 12. května téhož
roku. 

O dva roky později, v roce 1948, byl Stefan 
Wyszyński po smrti kardinála Augusta Hlonda 
jmenován hnězdenským a varšavským arcibis-
kupem a ve věku 48 let v únoru následujícího 
roku primasem Polska. V dalších letech a dese-
tiletích svedl těžké zápasy s komunistickým re-
žimem, kdy odhodlaně a věrně bránil nezada-
telná práva církve, nezbytnou nezávislost škol 
a právo na soukromé vlastnictví. Aby zabránil 
tvrdému účtování s katolickou církví, pode-
psal v dubnu 1950 dohodu s komunistickým 
režimem – církev si výměnou za rezignaci na 
politický život udržela svůj vliv na charitativ-
ních, dobročinných a katechetických aktivi-
tách a také majetek. Polská veřejnost i církev-
ní představitelé Svatého stolce však zmíněnou 
dohodu odmítali, poněvadž nepovažovali spo-
lupráci katolické církve s komunistickou vlá-
dou za vhodnou. Dodnes nejsou polští histo-
rici v hodnocení zmíněné dohody z jara 1950 
jednotní.

Ač byl primas Stefan Wyszyński v  lednu 
1953 kreován kardinálem, již v září téhož roku 
byl zatčen a uvězněn v Rywałdu v severním 
Polsku a později zadržován na mnoha místech 
v domácím vězení, kde byl nepřetržitě sledo-
ván (podobně jako v 50. a 60. letech pražský 

arcibiskup Josef Beran). Státní orgány doufa-
ly, že Stefana Wyszyńského obviní z porušo-
vání dohody z dubna 1950 a provádění pro-
vatikánské a proimperialistické politiky, čímž 
veřejně dehonestují katolickou církev v zemi. 
Proces se ovšem nakonec nekonal, komunisté 
kardinála nezlomili.

V izolaci strávil kardinál Wyszyński tři roky 
– od 25. září 1953 do 28. října 1956. Ve vězení 
sepsal tzv. Jasnohorské sliby národa polského, 
do nichž byly vloženy morální i společenské 
zásady budoucího života v zemi včetně věrnos-
ti katolické víře, inspirované sliby krále Jana 
Kazimíra při příležitosti obsazení země Švédy 
před třemi sty lety. Když je po propuštění z vě-
zení u příležitosti slavnostní pouti v Čensto-
chové přečetl, milionový dav mu odpověděl: 
„Přísaháme a slibujeme!“ 

Třebaže kardinálova perzekuce odhalila, že 
pokojné soužití katolické církve s komunis-
mem není v zemi východního bloku možné, 
oddálila hrozící střet dvou odlišných světo-
názorů o tři roky. Došlo tak k němu už v mír-
nější podobě po Stalinově smrti. Tří let stráve-
ných v internaci primas nelitoval, ale pokládal 
je za roky obětované pro slávu Boží a postave-
ní církve ve světě. Uvěznění mu navíc získalo 
mimořádnou popularitu nejen v samotné círk-
vi, ale rovněž uvnitř polské společnosti.

Nekorunovaný 
král Polska
Jako jediný ze všech uvězněných primasů ve 
východní Evropě se Stefan Wyszyński vrátil do 
své arcidiecéze a vykonával dále úlohu sídel-
ního biskupa. Do funkcí se kromě něj vrátilo 
všech třináct uvězněných či vyhnaných bisku-
pů, což se dělo překvapivě za souhlasu nového 
prvního muže Polska Władysława Gomułky. 
Ten dokonce usiloval o to, aby byly obnove-
ny diplomatické styky se Svatým stolcem a do 
Varšavy aby přišel apoštolský nuncius, čímž 
by se oslabila primasova pozice v polské spo-
lečnosti.

V průběhu následujících desetiletí se Stefan 
Wyszyński stal nezpochybnitelným vůdcem 
polského národa – byl označován jako neko-
runovaný král Polska či primas tisíciletí, který 
stál v opozici proti komunistickému režimu. 
Od roku 1961 se demonstrativně neúčastnil 
parlamentních voleb, čímž svůj kredit morál-
ního vůdcovství ještě zvyšoval. Mimořádný 
respekt mu umožňoval vyjadřovat se k téma-
tům, která rozhodně překračovala čistě nábo-
ženskou oblast (např. k národním či sociálním 
záležitostem). V obraně náboženských a ná-
rodních práv neváhal prezentovat katolickou 
církev jako adekvátní společenskou sílu k pro-
sazení národní suverenity a křesťanské identi-

ty. Věřil, že národ bez víry není plnohodnot-
ným společenstvím. 

Kritik komunismu 
i kapitalismu
Vahou své osobnosti a diplomatických schop-
ností dokázal obratně vyjednávat nejen s ko-
munistickým režimem, ale též se státním sekre-
tariátem Svatého stolce, před nímž tvrdě hájil 
polské národní zájmy. Dokonce tím riskoval 
své postavení. Byl to právě on – odhodlaný, 
předvídavý a autoritativní církevní představi-
tel – kdo dával tvářnost polskému katolicismu 
ve druhé polovině 20. století, a to především 
v době mimořádných represí, kdy komunistic-
ký režim otevřeně i skrytě zasahoval do spole-
čenských záležitostí a narušoval život v zemi. 
Ani v tradičně katolickém Polsku komunisté 
neváhali rušit hodiny náboženství, odstraňo-
vat kříže z veřejných institucí, zavírat kněžské 
semináře a katolické školy, bránit výstavbě no-
vých kostelů či prosazovat loajální duchovní 
v rámci tzv. hnutí vlasteneckých kněží atd. 

Tvrdá slova na adresu komunismu u polské-
ho primase rozhodně neznamenala, že nekri-
ticky přijímá liberalismus. Jako hluboký zna-
lec sociální otázky odmítal Stefan Wyszyński 
kapitalismus založený na extrémní sobeckosti 
a spojený se sociální nespravedlností. V kon-
frontaci s polským komunistickým režimem se 
veřejně dožadoval dodržování lidských práv, 
občanských svobod a náboženských hodnot.

Velká novéna vzorem 
pro Čechoslováky
Wyszyńského prestiž se zrcadlila rovněž v osla-
vách tisíciletého výročí pokřtění polského kní-
žete z rodu Piastovců Měška I., tedy v osla-
vách christianizace země, jež proběhly v roce 
1966. Byly vyvrcholením desetiletí duchovní 
obnovy Polska, označované jako Velká nové-
na, která se v osmdesátých letech stala vzorem 
pro podobnou iniciativu v Československu. 
Komunistické autority nicméně při této pří-
ležitosti odmítly návštěvu papeže Pavla VI. 
v zemi a současně zabránily kardinálu Stefanu 
Wyszyńskému přenést oslavy do zámoří mezi 
krajany. Vítězství však patřilo katolické círk-
vi a polskému primasovi, o čemž vypovídaly 
statisíce věřících na poutích a církevních slav-
nostech. Tato obrovská účast ukázala, že ka-
tolická církev je v Polsku jedinou silou, jež má 
v tuto chvíli neochvějnou podporu veřejnosti. 
Dodnes proto Poláci považují polského prima-
se za jedinou a přirozenou autoritu v období
Polské lidové republiky.

Obhájce
dělníků a kompromisu
V  sedmdesátých letech Stefan Wyszyński 
opakovaně intervenoval ve prospěch dělní-
ků postižených represemi státní moci. Měl 
významný podíl na tom, že komunistické 
orgány v  červenci 1977 vyhlásily rozsáhlou 
amnestii pro uvězněné. Pomyslným vrcho-
lem jeho episkopátu se stal rok 1978, kdy se 
v srpnu a říjnu účastnil ve Vatikánu obou kon-
kláve. Mezi kardinály volícími papeže se tě-
šil takové důvěře, že patřil do úzkého kruhu 
favoritů, tzv. papabili, avšak sám neměl pa-
pežské ambice. Na svatopetrský trůn odmí-
tal usednout pro svůj pokročilý věk, nicméně 
poukázal na schopného mladého krakovské-
ho arcibiskupa Karola Wojtyłu, jenž všech-
ny předpoklady požehnaně splňoval. Ten se 
také 16. října 1978 skutečně stal papežem –
Janem Pavlem II.

O Wyszyńského velikosti svědčily rovněž 
události následujícího roku, kdy nový papež 
navštívil rodnou zemi. Po vzniku opoziční-
ho hnutí Solidarita v roce 1980 nabádal pol-
ský primas obě strany, odboráře i  komuni-
stické politiky, k umírněnosti, aby předešel 
možné sovětské intervenci. Ve velké spole-
čenské změny, po dlouhém období nečinnos-
ti východního bloku, už stárnoucí kardinál
nevěřil.

Stefan Wyszyński zemřel 28. května 1981 ve 
věku 79 let, dva týdny po neúspěšném aten-
tátu na Jana Pavla II. Jeho pohřeb za účasti 
mnoha set tisíc věřících se stal mimořádnou 
nábožensko-politickou manifestací. O  jeho 
významu svědčí skutečnost, že smuteční mši 
koncelebroval státní sekretář Svatého stolce 
kardinál Agostino Casaroli, který zastupoval 
nepřítomného papeže. Tělo zesnulého prima-
se bylo pochováno v katedrále sv. Jana Křtitele 
ve Varšavě.

Proces blahořečení Stefana Wyszyńského, 
jenž je v Polsku chápán jako hrdinský odpůr-
ce obou zločinných totalit 20. století, byl za-
hájen v dubnu 1989 z iniciativy právě papeže 
Jana Pavla II. Primasovy životní osudy plně 
odrážely utrpení Polska v  moderních ději-
nách. Diecézní fáze blahořečení byla uzavře-
na v únoru 2001 a postoupena Svatému stolci. 
Dne 18. prosince 2017 prohlásil papež Franti-
šek Stefana Wyszyńského za ctihodného. V říj-
nu o dva roky později římský pontifi k uznal 
zázračné uzdravení devatenáctileté ženy ze 
Štětína, připisované polskému kardinálovi, 
čímž otevřel cestu k jeho beatifi kaci (ta se měla 
uskutečnit už loni, ale kvůli pandemii byla od-
ložena a nový termín Vatikán zatím neoznámil 
– pozn. red.).

Autor vyučuje církevní dějiny na KTF UK

Novoroční setkání z roku 1969 papeže Pavla VI., polského kardinála Stefana Wyszyńského (uprostřed) a litoměřického biskupa Štěpána Trochty. Snímek ČTK
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Únos bez jediného výstřelu

ANKETA:

Jak často si v této době otevřete Písmo?
a) každý den; b) jednou týdně;
c) občas .
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Máte přátele mezi věřícími z jiných
křesťanských církví?
a) ano (77); b) ne (30).

© Jan Hrubý

FEJETON
Kateřiny Koubové

Uklízím v šuplatech, procházím staré 
fotky a ty digitální vkládám do ex-
terní paměti. Je čas třídit a vzpo-
mínat. Jedna stařičká Pařížanka 

mi kdysi v obchodě, když zaslechla mou češtinu, 
povídala: „Jen cestujte. Cestování je trojí inves-
tice: nejprve se těšíte, pak cestu prožíváte a po-
tom na ni vzpomínáte.“ U mě nastala třetí fáze.

Pracovně jsem byla několikrát v Londýně, ale 
až jako turistka před dvěma lety jsem mu přišla 
na chuť. Mrakodrapy, jimž se k nohám tulí sto-
leté domky – z některých jsou dnes hostince, ale 
jiné žijí běžným životem svých nájemníků; symbi-
óza neslučitelného, dech Evropy, Ameriky i Asie, 
průřez světem. Ale to, co změnilo tuto návštěvu 
v srdeční záležitost, bylo cosi jiného – dostali nás 
lidé. Mezi prvními řidiči autobusů, klasických 
červených doubledeckerů. Při vstupu prvními 
dveřmi se pozdravíme, při výstupu druhými – 
také! Pak číšníci: nechtěli nás obrat ani na místech 
ultraturistických, kde snídával i Winston Chur-
chill. Vím to, protože jsme se nevyznali v drob-
ných. A co teprve chování štamgastů, co nám 
spontánně donesli barovou židli, kterou zrov-
na u stolu nepotřebovali. Pak umělci i kuchaři 
ve stáncích na Greenwichském tržišti. Hlídač-
ky v muzeích. Nikdo si na nás nehojil své bolest i.

Někdo by tuto zkušenost shodil s tím, že je to 
jen naoko, naučená slušnost. Tyto osobní dote-
ky pozdravů a zájmu z mnoha míst, kam jsme 
zašli, však přetavily metropoli v milou ves. Tu-
rista jako našinec. Člověk otlučený hornickým 
Slezskem a (až na výjimky) pražským nezájmem 
nevěřícně zíral.

V 90. letech jsem se brzy po otevření hranic 
stala průvodkyní českých turistů v Paříži. Na 
úpatí boulevardu svatého Michala jsem se chys-
tala dát rozchod se srazem při vstupu do Lucem-
burských zahrad blízkých nadohled. Aby jedni 
mohli do obchodů a druzí měli více času na 
zahrady. Jenže jsem se dočkala mnoha párů 
vyděšených očí. Poprvé 
v západní cizině a popr-
vé měli jít pár set metrů 
sami. Mobily ještě neby-
ly. Přesto se vše zdařilo 
a  další krůček ke ztrátě 
strachu z cizího byl pře-
konán. S každou cestou 
ubývá strachu i z cizích 
bližních.

Žádné experimenty
GLOSA
Karla Pučelíka

Otec úspěšného poválečného Ně-
mecka a tamějšího křesťansko-
-demokratického konzervatis-
mu Konrad Adenauer heslem 

„Žádné experimenty“ oslovil voliče v pa-
desátých letech. A vypadá to, že stejným 
heslem se jeho strana CDU řídí i po desít-
kách let, zatímco u jiných stran si začínáme 
zvykat, že volby lídrů přinášejí zemětřese-
ní. Ve Velké Británii či za oceánem vídá-
me, že umírněné špičky staroslavných stran 
často nahrazují lidé mimořádně hlasití
a (až hrubě) průbojní, kteří dřív pronika-
li jen na okraj politické scény. A končit to 
může až „únosem“ dříve státotvorných par-
tají do extrémních končin.

Avšak CDU je klidná síla. Při nenápad-
ném online sjezdu se novým předsedou stal 
umírněný Armin Laschet, premiér Sever-
ního Porýní-Vestfálska a mimo jiné býva-
lý šéfredaktor katolických novin Kirchen 
Zeitung Aachen. Nový předseda chce mezi 
jiným navázat na působení Angely Merke-
lové. „Za posledních 16 let jsme Němec-
ko pozvedli,“ řekl uznale v projevu. Stej-
ně jako kancléřka klade důraz na jednání 
a hledání kompromisů – rozdělovat prý 
umí každý, jak poznamenal s odkazem na 
Donalda Trumpa. CDU si také všímá odli-
vu pravicových hlasů směrem k populistic-
ké Alternativě pro Německo. Laschet se jí 
ovšem přizpůsobovat nechce. „Musí se do-
stat pod pět procent – to je možné pouze 
jasným vymezením, ne přijímáním jazyka, 
hřiště nebo čehokoli jiného,“ řekl televizi 
ZDF. Adenauerův duch tedy žije dál.

Evropská unie má od prosince
nové nástroje k pomoci 
pronásledovaným věřícím.
V rukou je mají ale i čeští politici.

KOMENTÁŘ
Pavla Svobody

Na současném pronásledování pro 
víru jsou frustrující nejen statisti-
ky, nejen zhoršující se trendy, nejen 
přehlížení této genocidy západní 

společností, ale také málo odpovědí na otáz-
ku: Co s tím mohu dělat já?

Statistiky vykreslují obraz vskutku zoufalý: 
až 240 milionů diskriminovaných či pronásle-
dovaných (ne pouhá netolerance), až sto tisíc 
zavražděných ročně. A navíc mají tyto statisti-
ky zhoršující se tendenci. Červená středa (letos 
bude 24. listopadu) nám tuto tragédii připo-
míná a vyvolává otázky kolem možností kon-
krétní pomoci. Česko (např. na rozdíl od Ma-
ďarska) zatím nemá státní program na pomoc 
v této oblasti. Náměty je proto možno hledat 
u neziskovek, které se tomuto tématu věnují, 
mj. papežská nadace Aid to Church in Need, 

Sant’Egidio či Open Doors. Zajímavý způsob 
pomoci nyní nabízí nová právní úprava Ev-
ropské unie ze 7. prosince. Byly přijaty dva 
obsahově velmi podobné unijní předpisy:  naří-
zení 2020/1998 o omezujících opatřeních proti 
závažnému porušování a zneužívání lidských 
práv a stejnojmenné rozhodnutí 2020/1999. Na 
jejich základě může EU sankcionovat mj. „po-
rušování nebo zneužívání svobody nábožen-
ského vyznání nebo přesvědčení“ (čl. 1/1(d)
(v) nařízení i rozhodnutí). Nástrojem k tomu 
jsou tzv. chytré, cílené sankce – ty mohou spo-
čívat jednak v zákazu vstupu na území EU 
jednotlivých osob či skupin odpovědných za 
pronásledování pro víru a jednak ve zmrazení 
jejich majetku v dosahu EU a jejích členských 
států. 

Promítněme si tyto možnosti ve světle toho, 
že např. severokorejský režim, největší proná-
sledovatel věřících, získává fi nanční prostřed-
ky mimo jiné tím, že vysílá do ciziny k otrocké 
práci na stavbách své občany – i v sousedním 
Polsku byly takovéto případy zdokumento-
vány. Severokorejský režim by také nemohl 
fungovat bez podpory sousední Číny; nepo-
chybuji, že zpravodajské služby mají informa-
ce, kdo v čínských strukturách odpovídá za 
pronásledování pro víru i za podporu Severní 
Koreje. Nebo se podívejme na situaci katolí-
ků a protestantů v Rusku – i tady se dají de-

tekovat konkrétní odpovědné osoby a  jejich 
majetek.

Jak nové unijní legislativy využít? Podle čl. 5
rozhodnutí „Rada jednomyslně na návrh člen-
ského státu nebo vysokého představitele sesta-
vuje a mění seznam uvedený v příloze“. Rada 
EU, to jsou ministři členských států. Naše 
vláda (a  její ministr zahraničí) by ted y moh-
la sama nebo ve spolupráci s dalšími vláda-
mi přijít s konkrétními jmény a návrhy k za-
řazení na seznam sankcionovaných osob. Je 
proto třeba naši vládu oslovit a  motivovat
(volby se blíží). 

Je nesporné, že i  kdyby obdobné sankce 
mohla přijmout také naše vláda sama (dovo-
lila by si sankcionovat čínské představitele?), 
sankce na území celé Unie budou mnohem 
účinnější. Sami předsta-
vitelé EU již delší dobu 
říkají, že Unie má být 
silnějším geopolitickým 
hráčem než doposud. 
I cestou pomoci pronásle-
dovaným pro víru (např. 
formou chytrých sankcí) 
mohou tuto vůli konkre-
tizovat. 

Autor je bývalý europoslanec za KDU-ČSL, 
vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Co předcházelo nedávnému 
násilnému vniknutí demonstrantů 
na půdu amerického Kapitolu?

KOMENTÁŘ
Alexandry Alvarové

Také už máte v rodině někoho, s kým 
už se nedá „normálně mluvit“ o poli-
tice, o vakcíně, o náboženství? Není 
to naše vina.  Výjimečně to není vý-

mluva, nýbrž fakt. Nastaly tři zásadní proměny 
světového informačního prostoru. Dvě z nich 
jsou organické, což znamená, že vznikly přiro-
zeně a že jsme jen něco zásadního zaspali. Je to 
epistemická krize (kdy řada lidí posuzuje reali-
tu jen podle vlastního okolí – pozn. red.) a kri-
ze informační autority. O tu třetí se postarali 
nepřátelé západní demokracie svou informační 
válkou s cílem přivést státy Západu k chaosu, 
občanským nepokojům a bankrotům.

S nástupem internetu a sociálních sítí i rake-
tové rychlosti výměny informací se zcela změ-
nilo schéma jejich šíření. Každý je může vy-
hledat, reprodukovat a distribuovat. Ale jen ti 
movitější či znalejší je mohou zmnožovat a ší-
řit ve velkém. Můžete docílit „zásahu“ až mi-
lionů diváků, když si to na sociálních sítích či 
vyhledávačích zaplatíte. Anebo když víte, jak 
fungují jejich byznysové algoritmy (matema-
tická struktura šíření). Ke skutečně velkému 
šíření se dostanou jen ti nejpovolanější nebo 
nejbohatší. Sociální sítě a vyhledávače nepro-
dávají jen reklamu, hlavním zbožím jsou naše 
data. Čím déle na platformách, jako jsou Goo-
gle či Facebook (ale i v e-mailu), setrváte, čím 
více se s někým hádáte nebo něco sdílíte, tím 
větší vhled do své psyché poskytnete. A ten lze 
převést do tabulek a výhodně prodat. Samo-
zřejmě v množství milionů uživatelů.

Proč by to měl být takový malér? Protože 
se dnes drtivá většina komunikace mezi lidmi 
odehrává přes internetová data. Staré informač-
ní schéma zmizelo. Zmizely nám i informační 
autority. Lidé už nepoznávají svět skrze noviná-
ře, média, státní autority, církve, ale skrze algo-
ritmy. Ty lidem neukazují informace, jež by jim 
sloužily, nýbrž ty, které se jim líbí. Vše musí být 
hezké, zábavné či pobuřující. Pravdivost niko-
mu peníze nevydělá. Díky podnikatelskému 
modelu sociálních sítí, které jsou soukromý-
mi fi rmami, se začaly po světě exponenciálně 
šířit konspirační hnutí, sekty, fámy, lži, polo-
pravdy a manipulace, které mají potenciál zau-
jmout. Kvůli miliardové reklamě výrobců imu-
nitních preparátů a vitaminů se na sociálních 
sítích množí třeba odpůrci očkování. O neut-
rální informační prostředí zde už dávno nejde.

Únos pojmů
Druhým efektem je source-hacking, který se 
naučili využívat i nepřátelé demokracie. Jde 
doslova o  ideový únos náboženství, spolku, 
politické strany nebo hnutí. Můžete dokon-
ce „hacknout“ pojmy, jako jsou svoboda, de-
mokracie či vlastenectví, a dát jim zcela jiný 
obsah, aniž si toho lidé všimnou. Zmnože-
ní „hacknutých“ obsahů poprvé použili lidé 
z okruhu amerického miliardáře Roberta Mer-
cera. Jeden z nejvlivnějších sponzorů republi-
kánů nebyl spokojen s vlivem, který mu středo-
ví politici a tradiční republikáni ponechávali. 
Rozhodl se tedy stranu „unést“. Do hry zapojil 
technologickou fi rmu Cambridge Analytica, 
jež se postarala doslova o výměnu kandidátů 
a voličů. Velice přesným cílením zmnožených 
informací vyvolávali u voličů i politiků dojem, 
že jejich názory a lidé reprezentují většinový 
společenský trend. Hlavním ideovým tvůr-
cem této strategie byl Trumpův šéf kampaně 

a později i štábu Stephen Bannon. Postupným 
přidáváním extrémních hlasů převzala vyhra-
něná Tea Party, kterou Mercer fi nancoval, ve-
lení republikánské strany a v ní pak zvítězilo 
Trumpovo křídlo. Středoví, tradiční republiká-
ni byli zcela vytlačeni. Trump přivedl do stra-
ny lidi, o něž by si tradiční republikán před 
rokem 2000 ani neopřel kolo. Lidi se špatnou 
obchodní či občanskou pověstí, s radikálními, 
fašizujícími nebo násilnými názory vzdálenými 
konzervativní politice a ideologii. Mercer díky 
Bannonovi vytvořil na sociálních sítích uzavře-
ný mediální systém, kam nebylo vpuštěno nic 
zvenčí. Díky tomu dnes vidíme plačící nebo 
zuřivé lidi před Kapitolem. Oni si doopravdy 
mysleli, že je někdo podvedl, že je v Ameri-
ce pošlapána demokracie a že vládu převzalo 
spiknutí temných sil. „Jejich média“ to opako-
vala pořád dokola. Podobný proces se přihodil 
americkým evangelikálním církvím. „Za po-
sledních 72 hodin jsem dostal několik výhrůžek 
smrtí a tisíce a tisíce e-mailů od křesťanů, kteří 
říkali nejhorší a nejvulgárnější věci, jaké jsem 
kdy slyšel o své rodině a službě. Byl jsem ozna-
čen za zbabělce, odpad, zrádce Ducha Svaté-
ho.“ To jsou slova slavného konzervativního 
evangelikálního pastora Jeremiaha Johnsona 
poté, co odsoudil Donalda Trumpa za podně-
cování násilné akce v Kongresu, ač prezidenta 
do té doby podporoval.

Informační válka
Když se zmínky o  přechodu k  informační 
válce poprvé objevily v roce 1996 v ruských 
doktrinálních dokumentech, nikdo jim nevě-
noval pozornost. V roce 2014 se objevil text 
tzv. Gerasimovy doktríny, článku šéfa generál-
ního štábu, který již hovořil o úplném přecho-
du na strategii hybridní války. V témže roce 
Rusové napadli Ukrajinu. Nikdo si toho nevší-
mal. Dokonce jsme na sociálních sítích převza-
li pojem, který Rusové vymysleli, aby znemož-
nili mezinárodní reakci – povstalecká nebo 
občanská válka. Celá věc měla vypadat jako 
vnitřní problém Ukrajiny. Nikomu nedošlo, že 
převzetím tohoto pojmu zároveň předjímáme 
řešení: Nechat to být. 

Informační válka je zaměřena na ovlivňo-
vání politických rozhodnutí a voleb. Bohužel 
je velmi úspěšná. Vyšetřovací zpráva Roberta 
Muellera (2019) ve své veřejné části ukázala, 
že se Rusové aktivně podíleli na amerických 
volbách. Zesilovali kampaň a cílení, které ved-
ly Cambridge Analytica 
a  Trumpův štáb, aby se 
zdálo, že jde o většinový 
názor. Když se nyní po-
díváte do USA, kde jsou 
lidé ochotni do sebe mlá-
tit a  střílet kvůli údajně 
zfalšovaným volbám, po-
chopíte, co se stalo. Naše 
rozdělení se nebezpečně 
blíží hranici katastrofy.

Autorka je publicistka a odbornice na 
problematiku fake news, autorka knih „Průmysl 
lži“ a nedávno vydané „Krmit démony“

Nová pomoc pronásledovaným



Neobvyklé spojení 
hudby a sportu 
přinese 22. ledna živě 
streamovaný program 
„Hrajeme spolu za 
Pardubice“. Přibližuje 
ho PAVEL SVOBODA, 
varhaník a ředitel 

pardubické Komorní fi lharmonie. 

Jedinečný projekt basketbalistů BK JIP Par-
dubice a Komorní fi lharmonie, který tradičně 
láká tisíce diváků, se letos koná posedmé. Co 
divákům nabídne?

Ze známých důvodů tentokrát pro-
běhne přes internet na tvcom.cz, kdy 
v pátek 22. ledna v 16.30 zahrajeme 
v  Sukově síni Domu hudby popu-

lární program. Zazní „Modlitba pro Martu“, 
Morriconeho „Gabrielův hoboj“ ze slavného 
fi lmu o  jezuitských misiích Mise a celá řada 
dalších krásných skladeb. Filharmonii pove-
de indický dirigent žijící trvale v Praze De-
bashish Chaudhuri, který nedávno obdr-
žel vyznamenání od indického prezidenta, 
a  to jako první z  České republiky. Basket-
balisté pak odehrají své utkání ve sportovní
hale.

Jaké ovoce nese toto spojení dvou světů – spor-
tu a hudby? 
Kromě charitativního podtextu má určitě ob-
rovský dopad v tom smyslu, že tisíce lidí, kteří 
by na koncert nikdy nešli, uslyší fi lharmonii 
jako součást basketbalového zápasu. A obráce-
ně – já jsem byl před rokem poprvé na basketu 
právě díky tomuto spojení.

 
Zrovna sport a kultura jsou mezi odvětvími nej-
postiženějšími pandemií. Jak Komorní fi lhar-
monie situaci zvládá?
Věnujeme se alternativním činnostem – natáčí-
me CD a audiovizuální projekty, jezdíme hrát 
pod okna domovů pro seniory a využíváme 
vzniklý prostor k investicím a opravám, na něž 
jindy není čas. Jak se říká: „Všechno zlé je k ně-
čemu dobré.“ 

Pochopili podle vás nyní lidé, jaký smysl má
pro společnost umění, hudba a krása?
Uvědomujeme si, jak nám ta nádhera teď chy-
bí. Pevně věřím, že všichni. Snad to nepove-
de k tomu, že si na to zvykneme. Každopád-
ně hrozí, že z ekonomických důvodů se opět 
bude kultura v  jistých kruzích označovat za 
zbytečnou. 

 
Dlouho jste byl předsedou spolku PROVAR-
HANY, který se zaměřuje na ochranu histo-

rických varhan. Jak se pandemie podepisuje
zde?
Spolek PROVARHANY jsme založili s partou 
nadšených lidí a pomohli několika varhanám 
v okolí Dobrušky. Sám na to dnes už bohu-
žel nemám tolik času, spolek ale funguje dál 
a nyní se opravuje v Opočně. Financí na varha-
ny bylo vždy méně, než by bylo potřeba. Jsem 
ovšem realista a už jsem pochopil, že nemů-
že být všechno všude dokonalé a na špičkové 
úrovni, ač si myslím, že bychom se o to měli 
snažit. Klíčové je chránit ty opravdu cenné 
a jedinečné nástroje a nešetřit na nich. 

Jste laureátem soutěže Pražské jaro. Jak se po-
dle vás odrazí protipandemická opatření na 
hudebních soutěžích a na hudebním vzdělávání 
i výchově mladých hudebníků vůbec?
Dopad na vzdělávání a rozvoj talentů v jejich 
klíčovém období bude obrovský. Může ale být 
i pozitivní v tom smyslu, že mladí muzikanti 
najednou mají čas věnovat se intenzivně svému 
oboru. Obtížné je to se cvičením a distančně 
vyučovat obecně umělecké předměty jde pou-
ze v omezené míře. Doufejme, že letos už sou-
těže budou.

 
Jakou roli hraje hudba ve vašem životě?
Zásadní! Bez ní bych byl jiným člověkem, 
pravděpodobně bych nepotkal svou man-

želku, neměli bychom tedy naše děti. Také 
bych měl zřejmě méně vyvinutý mozek, pro-
tože – jak říká doktor Petr Koukal z Národ-
ního památkového ústavu – poslech kvalit-
ní hudby či její aktivní provozování rozvíjejí 
tzv. tonotopické mapy, tedy kvalitu smyslo-
vých vjemů. Moderní výzkumy tedy potvrzují, 
že dobrá hudba má na člověka prokazatelně
blahodárné účinky. 

 
Hrajete někde v kostele? 
Jako kluk jsem chodil do dobrušské ZUŠky 
na akordeon a později i na klavír. V kostele 
jsem byl varhanami vždy fascinován – přizná-
vám, někdy nejvíc z celé bohoslužby. Běhal mi 
z toho mráz po zádech. Měl jsem jasno, že se 
to musím naučit. 

Časem jsem hrával u sv. Václava v Dobrušce, 
kde jsem vyrůstal. Dnes na to bohužel nezbývá 
čas. Chtěl bych moc poděkovat všem profesi-
onálům i neprofesionálům, kteří často působí 
za vatikánskou měnu „Pán Bůh zaplať“ a roze-
znívají varhany ve svých kostelích. Už jen pro-
to, že i ty nástroje to moc potřebují – nejhůře 
jsou na tom varhany, na které se hraje málo 
nebo vůbec. 

(kk, sch)

Hrajeme spolu za Pardubice VII.
22. ledna 2021 v 16.30 na www.tvcom.cz
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Jaroslav Someš

Lístek do památníku, Ikarův pád, 
Nezralé maliny, Tažní ptáci nebo 
Sňatky z rozumu, F. L. Věk, Chalupáři, 
Cirkus Humberto a mnohé další – to 
vše jsou oblíbené tituly, které spojuje 
jméno režiséra Františka Filipa.

Nemine snad týden, aby se na našich 
televizních obrazovkách neobjevil 
v repríze některý z více než šesti set 
snímků, které Filip za svůj život na-

točil. 
Ať už jde o inscenace, seriály, pohádky, celo-

večerní fi lmy, nebo přenosy divadelních před-
stavení, pořady dramatické či zábavné, všech-
ny mají jeden společný znak – dýchá z nich 
upřímná láska k lidem, voní člověčinou. Jsou 
výmluvným obrazem svého tvůrce, muže ne-
smírně nadaného, a přitom plného laskavosti, 
empatie, pokory a hluboké víry. Takový byl 
František Filip celý svůj život – a je bolestné, 
že musíme říkat „byl“. V sobotu 9. ledna krátce 
po svých devadesátinách zemřel.

Jeho cesta k režisérskému pultu byla poměr-
ně přímočará. Narodil se 26. prosince 1930 
v Písku. Během gymnaziálních let se věnoval 
amatérskému divadlu ve skautském oddíle, 
přesto po maturitě v herectví nepokračoval 
a začal studovat režii na pražské FAMU. Už na 
škole od roku 1954 spolupracoval s tehdy nově 
vzniklou Československou televizí a ihned po 
absolutoriu tam nastoupil, údajně jako první 
režisér na plný úvazek vůbec. Později říkával, 
že v oněch časech televizního startu režíroval 
všechny druhy pořadů – od vysílání pro děti 
a mládež až po první inscenace natěsnané do 
jediného studia v pražské Měšťanské besedě.

Být u toho, když se rodí něco nového, bylo 

pro Františka Filipa charakteristické po celý 
jeho tvůrčí život. Proto se například „vrhl“ 
do televizních seriálů hned od jejich nesmě-
lých počátků a  po Třech chlapech v  chalupě 
a Elišce a  jejím rodu vytvořil zásadní přelom 
v  tomto žánru ságou Sňatky z  rozumu a  po 
ní jiráskovskou epopejí F. L. Věk. Oba cyk-
ly se setkaly s mimořádným diváckým ohla-
sem, protože odrážely atmosféru roku 1968 
a  posilovaly ideje svobody a  odpor proti
útlaku.

Úspěšné byly i jeho pozdější seriály Byl jed-
nou jeden dům, Chalupáři, Cirkus Humberto či 
Náhrdelník. Dodnes jsou cenným dokladem 
hereckého mistrovství několika generací. Vý-
borně vybrané obsazení a citlivé vedení her-
ců je příznačné také pro Filipovy televizní 
fi lmy a inscenace, za něž obdržel řadu domá-
cích i zahraničních ocenění. To první získal již 
v roce 1962 na Mezinárodním televizním fes-
tivalu v Monte Carlu a o rok později v Římě 
– obojí za aktovku Kočár nejsvětější svátosti, 

v níž exceloval Jan Werich. Z mnoha dalších 
vavřínů připomeňme Hlavní cenu z festivalu 
v Montreux za Ikarův pád s vynikajícím vý-
konem Vladimíra Menšíka anebo trojí Hlav-
ní cenu z Mezinárodního tel evizního festiva-
lu Zlatá Praha (Láska jako trám, Ikarův pád, 
Nezralé maliny).

V žánrové šíři jeho tvorby najdeme také ce-
lovečerní fi lmy (mj. Příběh dušičkový, Utrpení 
mladého Boháčka či Odvážná slečna), televizní 
inscenace české klasiky (nezapomenutelná je 
Jiráskova Lucerna), opery (Prodaná nevěsta) 
i operety (Polská krev, Netopýr, Bandité) a přeno-
sy divadelních představení (např. Macháčko-
vých Našich furiantů z Národního divadla atp.).

Ten, který natáčel papeže
Do historie našeho národa se František Filip 
však trvale zapsal dvěma nedivadelními pře-
nosy. Tím prvním byl ve dnech Sametové re-
voluce z jeho iniciativy narychlo zorganizova-
ný přenos slavnostní bohoslužby u příležitosti 
svatořečení Anežky České z katedrály sv. Víta 
25. 11. 1989. Druhou událostí byl přenos pa-
pežské mše z Letenské pláně 21. 4. 1990 při 
první návštěvě Jana Pavla II.

Za svou celoživotní tvorbu byl František 
Filip v  roce 1994 uveden do Dvorany slávy 
v rámci televizní ankety Týtý a za šíření diva-
delního umění v televizi obdržel Cenu  álie 
za rok 2017. U příležitosti ocenění bilanco-
val tento vyšehradský farník svůj život a mohl 
s klidným svědomím říci: „Nemusel jsem udě-
lat nic, za co bych se styděl. Nikomu a ničemu 
jsem nikdy neublížil a to mě dělá šťastným.“

S Františkem Filipem odešel kus historie 
české kultury druhé poloviny 20. století. Ode-
šla velká umělecká osobnost, ale také muž 
s čistým štítem.

Autor je divadelní historik a publicista 

František Filip – „laskavý režisér“

KNIŽNÍ TIP 
Zdeňka A. Emingera

Setkáme-li se se souslovím „teologie 
něhy“, možná budeme překvapeni. 
Přesto se teologie něhou zabývá,
jak dokazuje i aktuální titul 
Ve stopách papeže Františka.

Autorem je italský kněz a  teolog Al-
varo Grammatica, jehož práci citlivě 
přeložily Marie Hlaváčová a Kateři-
na Brichcínová. Téma teologie něhy, 

refl ektované v životě a díle papeže Františka, 
Grammatica rozdělil ve své knize do sedmi 
oddílů: Současný teologický kontext; Teolo-
gie něhy; Papež František, jezuita, syn latin-

skoamerické církve; Kérygma jako odpověď 
na potřeby dnešního člověka; Hledání společ-
ného jmenovatele; Doprovázet, rozlišovat, za-
čleňovat a Hodnota normality. Je koncipová-
na tak, aby prostřednictvím papežových úvah 
a autorových refl exí přispěla k „prohloubení 
a podpoření nové evangelizace“. P. Gramma-
tica ale evangelizaci nechápe jako „dobývá-
ní“ nového území, nýbrž jako „osobní přítom-
nost“. Spolu s papežem si klade otázku, jaký 
jazyk, styl, koncepci a metody máme při svém 
evangelizačním poslání užívat. Jedním z moti-
vů je právě něha.

„Něha je podle papeže Františka náklon-
ností, kterou k nám Bůh chová. Nerozumí se 
jí jen Boží láska, nýbrž zalíbení Boha v kaž-
dém z nás, citelná, vnímatelná láska se vše-
mi existenciálními rysy lásky konkrétní,“ píše 
Grammatica. Člověk ji zakouší a cítí, ale au-
tor zároveň nevylučuje „racionalitu vědeckého 

diskursu“. Teologie něhy klade důraz právě 
na naše cítění a vnímání, neboť její podsta-
tou, jak říká František, „je cítit se milovaní a cí-
tit, že milujeme“. Podívejme se do svých srdcí 
a osudů, co s námi učinilo legalistické chápání 
Kristova vykupitelského příběhu. Promlouvá-
-li k nám Bůh svou laskavostí, milosrdenstvím 
a něhou, měli bychom být schopni tyto du-
chovní kvality nést dál a budovat skrze ně Boží 
království. Kde milujeme a jsme milováni, do-
chází k setkání a propojení, které nás dělají 
lepšími a šťastnými.

Celý koncept teologie něhy nás vrací k počát-
ku, ke shromažďování, slavení a setkávání tváří 
v tvář. Potřebujeme zakoušet laskavost a něhu 
vzájemné lásky, která má pramen v lásce Boží. 
Autor na mnoha papežových myšlenkách do-
kládá, že teologie něhy není jen metaforou, 
nýbrž srdcem a prizmatem nové evangelizace. 
Ta se snaží nést Boží pravdu a nauku církve 

jako pozvání: pojď, jsi 
zván, abys zažil Boží 
lásku i  vřelost jeho 
chybujících, a  přesto 
milujících učedníků. 
Pán, který nás prostu-
puje svou osobní pří-
tomností, nemůže být 
už nikdy cizí a nesro-
zumitelný a  o  jeho 
něze k nám pouze ne-
rozvažujeme. Je to mi-
lost pramenící z  jeho 
věčné lásky, jíž může-
me poměřovat vše ostatní.

Alvaro Grammatica: Ve stopách papeže 
Františka (Koinonia Jan Křtitel 2021)

Autor je teolog

Něha jako cesta nové evangelizace

Filharmonici se sportovci hrají spolu

Režisér František Filip obdržel za své dílo Cenu Thálie. Snímek ČTK



Maria Campatelli

Papež František v září 2019 vyhlásil 
nově každou 3. neděli v liturgickém 
mezidobí jako Neděli Božího slova. 
Přál si, aby tato neděle byla věnována 
„slavení a šíření Božího slova 
a rozvažování nad ním“. O způsobech 
čtení Písma svatého v dějinách 
pojednává následující úryvek.

Kolik bylo způsobů v křesťanských 
dějinách, které – pomineme-li li-
turgii – přiváděly věřící ke spoje-
ní s Božím slovem! Pomysleme na 

pouštní otce, kteří nám mohou připadat jako 
představitelé jednoho z nejprostších proudů 
duchovního života; ve většině případů se utí-
kají k Bibli, kterou dlouze rozjímají, čtou, opa-
kují, vrývají si do paměti, aby objasnili, jaké 
jsou základy duchovního života, aby znázorni-
li ten či onen rozměr, posloužili radou.

V době, kdy nebyly po ruce konkordance 
a biblické slovníky, to byla jejich paměť, která 
tvořila ozvučnici, v níž se texty mohly jeden 
na druhý odvolávat a vzájemně se připomínat. 
Učení se nazpaměť či přímo povinnost naučit 
se číst pro toho, kdo byl negramotný, se rodí 
z téže starosti umožnit osobní přístup k posvát-
nému textu, a to se vší námahou, s níž je to spo-
jeno. A tak vedle modlitby, nebo lépe řečeno 
uvnitř modlitby, je zde rovněž námaha spojená 
se studiem Slova, které odpovídá prostředkům 

a možnostem každého jednotlivce, ale které ne-
může nikdo jen tak nechat ležet stranou. 

Poněvadž Písmo je kniha, je třeba je umět 
číst a naučit se je číst tak, jak se to jistým způ-
sobem dělá v případě jakékoliv jiné knihy. Ví-
cekrát jsme narazili na úsilí, jež vynakládali ot-
cové pro to, aby pronikli do otázek týkajících se 
druhu, stylu, rétoriky, etymologie. Na to, jaký 
význam přikládali gramatice, za kolik vděčili 
složité helénistické literární a historické kriti-
ce. Viděli jsme, jak například Origenovy homi-
lie názorně ukazují způsob, jakým zužitkoval
každou možnou pomoc, která se mu při výkla-
du nabízela – počínaje křesťanskou tradicí přes 
tradici židovskou až k řecké fi lozofi i a rétorice… 

Tváří v tvář této skutečnosti by člověk mohl 
upadnout do pokušení vzdát se, říci, že není 
odborníkem, a přenechat úkol vytrvalé četby 
Bible tomu, kdo má jmenované schopnosti. 
Ovšem v těle Kristově, jímž je církev, se usku-
tečnilo to, po čem kdysi dávno prahnul Moj-
žíš, když řekl: „Kéž by Hospodin udělal z ce-
lého národa proroky, kéž by dal Hospodin 
spočinout svému duchu na nich“ (Nm 11,29; 
srv. Sk 2). Exegeté nás tedy nezbavují povin-
nosti, abychom s Písmem navázali důvěrný 
vztah.

Slovo Boží je 
třeba číst celé
Stojíme tak před úsilím, které především zna-
mená Bibli číst, a to číst ji celou. Je-li Boží slo-
vo jediné, pak se musí číst celé, aby bylo mož-
né získat celkové poznání dějin spásy a zasadit 
každý jednotlivý verš do co nejširšího obzoru.

Následně půjde o to, vzít si nějaký komen-
tář, nějaký exegetický text, v němž nalezneme 
patřičné nástroje, které nám pomohou vstou-
pit do biblického světa a vystříhat se těch nej-
hrubších chyb, do kterých by mohla vyústit 
povrchní a zjednodušující četba. Potřebuje-
me tedy někoho, kdo by nám pomohl přelo-
žit význam toho, co vyprávějí stránky Bible 
v souladu s naším způsobem myšlení. Někoho, 
kdo by stál při nás, když se budeme nořit do 
tajemství jejího jazyka, abychom Bibli pocho-
pili v jejím uspořádání a v jejím způsobu vyja-
dřování. Dnes existuje v tomto směru mnoho 

užitečných pomůcek. Ve smyslu četby, o níž 
hovoříme, budou zvláště prospěšní ti exege-
té, kteří se neomezují pouze na to, že jen „cídí 
verše“, ale ti, kteří již předkládají pokrm pro 
duchovní a teologickou syntézu.

Tato nezbytná námaha ovšem představu-
je pouze první stupeň. Existuje ještě stupeň 
následující, který je stupněm víry, který má 
obestřít a ovinout každé i nepatrné studium, 
k němuž jsme vyzváni. Vskutku platí, že hovo-
říme-li o studiu Písma, musíme se neustále po-
hybovat uvnitř zorného úhlu, jímž je víra. Ta-
kové studium má za cíl nikoliv vědu a znalost 
samy o sobě, ale spíše moudrost a porozumě-
ní. Výraz „lectio divina“ původně jak u svatého 
Jeronýma, tak u svatého Benedikta označuje 
text, který se čte, přesně určený úryvek, „lek-
ci“ vybranou z Písma. V průběhu středověku 
se z něj stává označení pro četbu i studium 
Písma, které mají na zřeteli dobro, jež se z nich 
může vytěžit. Jde o přístup k Bibli zaměřený 
na rozjímání a modlitbu, který ústí do kajíc-
nosti, lítosti a touhy po Bohu.

Maria Campatelli: Čteme Bibli s církevními otci. 
Jak číst Písmo svaté s vírou (Refugium 2011) 

P. Zdeněk Jančařík SDB

„Obraťte se a věřte evangeliu,“
hlásal Ježíš svým současníkům
hned od počátku svého veřejného 
působení. Význam původního
řeckého termínu, který překládáme
do češtiny jako „obrácení“, však 
znamená „změnu smýšlení“ nebo 
ještě ve starší hebrejské vrstvě 
„změnu směru cesty“. Výjimečně 
přichází jako blesk z čistého nebe. 
Pro většinu z nás je to úkol na celý 
život. Každý den se musíme obracet.

Ježíš už zase chodí po břehu Galilejského 
jezera, které evangelisté nadneseně ozna-
čují jako „moře“. Pohybuje se v jakémsi 
zapadákově, kde prosťáčkům hlásá své 

evangelium. Zatím kolem něho není žádný vel-
ký humbuk, není slyšet výkřiky „Hosana!“ ani 
„Ukřižuj!“, dosud je sám se svou holí, opán-
ky, košilí s  třásněmi, přehozem kolem beder 
a s kápí z pytloviny. Markova evangelní ka-
mera ho zabírá ve chvíli, „když byl Jan Křtitel 
uvězněn“ (Mk 1,14). 

Za chvíli
by mohlo být pozdě 
Na první pohled tak trochu „lúzr“, který na 
břehu jezera sbírá další lúzry. Pozorný čte-
nář evangelia u  výrazu „uvězněn“ zbystří, 
protože totéž slovo najdeme na konci Mar-
kova opusu, když je Ježíš zatčen a úplně stej-
ně jako Jan Křtitel je najednou odveden ze 
scény. Oba čeká podobný konec, i když ten 
Ježíšův je ve všech evangeliích podán mno-
hem barvitěji s  mnoha symbolickými od-
kazy na Ježíšovu roli pro starozákonní lid 
i pro všechny, kdo v něho uvěří pod křížem
i po jeho zmrtvýchvstání.

Markova stručnost je někdy dech berou-
cí, skoro se ani nechce věřit, že to s výběrem 
a vyvolením učedníků šlo tak snadno, jako 
na drátkách. Projde kolem dvou bratří, rybá-
řů, kteří stojí po kolena ve vodě, v rukou mají 
síť, a  řekne jim: „Pojďte za mnou a udělám 
z vás rybáře lidí.“ Bez předehry, bez vábení, 
bez slibování odměny, bez pozitivního mo-
tivování. Zkrátka tak: Pojďte a udělám. Slo-
vo jakoby dostalo svou původní sílu a moc, 
jakou má v Genezi, kdy je vyslovuje Hospo-
din, a slovo se rovnou stává vysloveným, tedy
stvořením.

Bratři neváhají, nediskutují, nevymlouvají 
se na nutnost dokončení rybolovu nebo na 
loučení s nejbližšími: „Ihned nechali sítě a ná-

sledovali ho.“ Ježíši se neodmlouvá, řeklo by 
se, na Ježíšovo slovo je třeba reagovat ihned, 
právě teď. Za chvíli by už mohlo být pozdě. 
Promluvil Pán.

V roli „rybářů lidí“
Skoro totéž, jako přes kopírák, se vzápětí děje 
s bratry Zebedeovými, kteří jsou nikoli noha-
ma ve vodě jako Šimon a Ondřej, nýbrž v loď-
ce, a navíc se svým otcem. Jakub a Jan tam 
spravují sítě, ovšem na Ježíšovo slovo odpoví 
bez váhání – vždyť je Pán „hned povolal“. Tátu 
nechají tátou a odcházejí s Ježíšem potloukat 
se krajem v roli učedníků, „rybářů lidí“. Co je 
vede k této radikální změně profese, na kterou 
ani nemají kvalifi kaci?

Musíme číst mezi řádky a snad také znát 
čtvrté evangelium, abychom rozklíčovali vnitř-
ní pochody povolaných učedníků. Právě v Ja-
nově evangeliu jsou motivace k následování 
Ježíše trochu propracovanější. „Pane, kde by-

dlíš?“ (Jan 2,38) – vyptávají se budoucí žáci. 
Jednomu z nich Ježíš dokonce odhalí, že ho 
„viděl před chvílí pod fíkovníkem“. 

„Pojď za mnou…“
Z prvních rozhovorů tam učedníci velmi rych-
le pochopí, že onen potulný kazatel jakéhosi 
království není jen tak nějaký hej počkej. Ale 
že je to Kýrios, Pán, který vidí hluboko do lid-
ských srdcí. Oči se jim sice otvírají postupně, 
ale hluboce zasaženi jsou hned při prvním se-
tkání. Tak nějak to asi bylo i s učedníky v Mar-
kově evangeliu, byť je Marek úsečný a mno-
hem méně epický vypravěč než Jan.

Nezbývá než se ptát: Kdy Ježíš takto pro-
šel kolem mého pracovního stolu, mé sítě, mé 
komůrky a řekl mi: „Pojď za mnou“? Kdy se 
dotkl mého srdce a já nemohl jinak než říct: 
„Ano, Pane, zde jsem, abych konal tvou vůli“?

Autor je šéfredaktorem Salesiánského magazínu
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Snad právě teď prošel Ježíš kolem

Navázat s Písmem důvěrný vztah

Obrácení znamená vydat 
se jediným směrem
Nemůžeme se dokonale účastnit Božího 
života, dokud se neproměníme. A protože 
k tomu naše síly a fantazie nestačí, je nezbyt-
né jít přímo k Bohu s prosbou o obrácení, 
konverzi. Konverze v latině znamená obrat, 
změnu směru. Řecké slovo „metanoia“ pak 
znamená změnu smýšlení. Obrácení zname-
ná, že místo toho, abychom trávili svůj život 
díváním se všemi směry, měli bychom se vy-
dat směrem jediným. Znamená odvrat od 
záplavy věcí, kterých si ceníme jedině pro-
to, že pro nás byly příjemné nebo výhodné.

Prvním účinkem obrácení pak bývá nové 
uspořádání hodnot: je-li Bůh ve středu vše-
ho, vše nějak samo získává nové postavení 
a novou hloubku. Všechno, co je Boží, co 
patří Bohu, je pozitivní a skutečné. Všech-
no, co je mimo Boha, nemá žádnou hodno-
tu ani smysl. Antonyj Surožskij

Na Šimona a jeho bratra Ondřeje (na snímku socha vpravo) se Ježíš obrátil slovy: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí.“ Sochy krášlí vrchol průčelí chrámu 
sv. Petra v Římě.  Snímky Pixabay
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Ne 24. 1. 1028 1148 783 881 1029 1148 1030 1149 1030 1149 1033 1152 690 779 1033 1153 690 779 1034 1154 1035 1155 1035 1155 1037 1157 690 779 1039 1158 1040 1159 1040 1159 1043 1162 690 779 1043 1163 690 779 1242 1379

Po 25. 1. 1286 1426 783 881 1286 1426 1286 1427 813 914 1287 1427 1287 1427 1675 1894 1287 1428 1050 1171 1287 1428 1051 1171 1288 1428 1287 1428 1286 1426 1289 1429 1678 1897 1289 1430 1289 1430 1681 1900 1287 1428 1247 1384

Út 26. 1. 1722 1941 783 881 1723 1941 1062 1182 1062 1183 1724 1942 1290 1431 1724 1943 1290 1431 1066 1187 1066 1188 1067 1188 1069 1190 1069 1191 1727 1946 1071 1193 1072 1193 1730 1949 1291 1431 1731 1950 1290 1431 1250 1387

St 27. 1. 1075 1197 783 881 1076 1197 1076 1198 1076 1198 1079 1201 1080 1202 1080 1202 1080 1202 1081 1203 1081 1203 1081 1204 1084 1206 1084 1206 1085 1208 1086 1209 1087 1209 1089 1212 1090 1212 1090 1212 1090 1213 1254 1391

Čt 28. 1. 1734 1953 783 881 1734 1953 1092 1215 1092 1215 1735 1954 1292 1433 1724 1943 1292 1433 1096 1220 1097 1220 1097 1220 1100 1223 1100 1224 1736 1955 1102 1226 1102 1226 1737 1956 1292 1433 1105 1950 1292 1433 1257 1395

Pá 29. 1. 1106 1230 783 881 1107 1231 1107 1232 1108 1232 1111 1235 1111 1235 1111 1236 1112 1236 1112 1237 1113 1237 1113 1237 1115 1240 1116 1240 1117 1242 1118 1243 1118 1243 1120 1246 1121 1246 1121 1246 1122 1247 1260 1398

So 30. 1. 1122 1247 783 881 1123 1248 1123 1248 1123 1249 1126 1251 1126 1251 1126 1252 1127 1252 1127 1253 1128 1253 1128 1254 1130 1256 1131 1256 1132 1258 1133 1259 1133 1259 1135 1261 690 779 1135 1261 691 780 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. 

Již téměř dva týdny jsme opět v litur-
gickém mezidobí, v době, která se 
zvláštním důrazem zpřítomňuje čas 
Kristova veřejného působení – od 
jeho křtu až do velikonočních událos-
tí. V evangelijním úryvku máme dnes 
před sebou jakousi souhrnnou zprá-
vu o tomto začátku Ježíšova působení 
a následně svědectví o povolání prv-
ních učedníků za apoštoly. Starozá-
konní čtení o Jonášově kázání v Ni-
nive, předznamenávající evangelium, 
zaciluje naši pozornost zejména na 
jeho první dva verše, na slova vložená 
do úst samotnému Pánu Ježíši: „Na-
plnil se čas a přiblížilo se Boží králov-
ství. Obraťte se a věřte evangeliu.“ 

Tato slova shrnují vše, co Pán Ježíš 
přinesl na zem, co učil a svými činy 
potvrzoval i k čemu člověka zavolal. 
Zároveň jsou jakousi „branou“ k čet-
bě celého Markova evangelia. Zvou 
nás začíst se do svědectví o Kristově 
působení, o jeho učení a mocných či-
nech, o jeho smrti a zmrtvýchvstání, 
abychom nakonec spolu se setníkem 
pod křížem ze závěru evangelia vy-
znali: „To byl vpravdě Boží Syn.“ 

Jelikož ale nejde jen o shrnutí po-
čátku Ježíšova působení a už vůbec 
ne jen o „bránu“ k četbě, nýbrž o syn-
tézu úplně celého evangelia, jeho ob-
sahu, připomeňme si několik zná-
mých momentů tohoto dvojverší:

„Naplnil se čas.“ Pro „naplnil se“ je 
v řečtině použit tvar peplérótai, což 
je tvar perfekta pasiva. To vyjadřu-
je dokonavost, naplněnost minulého 
děje: Kristovým příchodem je jednou 
provždy naplněn čas. „Čas“ je kairos, 
tedy ne čas lineární (ten se v řečtině 
jmenuje chronos), nýbrž „čas příhod-
ný“: Jím, časem příhodným, se totiž 
doba po Kristově příchodu jednou 
provždy stává.

„A přiblížilo se království Boží.“ Én-
gyken, „přiblížilo se“, je opět perfek-
tum, vyjádření dokonaného minulého 
děje majícího důsledky pro přítom-
nost: Boží království se přiblížilo a od 
té doby je nám blízko, protože Kristus 
je nám blízko.

„Čiňte pokání a věřte evangeliu,“ 
je důsledek, který z toho vyplývá. 
V řečtině zní výzva k obrácení ještě 
výmluvněji: Metanoeite je impera-

tiv od slovesa metanoein, složeného 
z meta (předpony vyjadřující změnu) 
a nous („mysl“). Spíše než „čiňte po-
kání“ tak znamená „změňte smýšle-
ní“. Přičemž „mysl“ (nous) je více než 
jen rozum, „mysl“ vyjadřuje to nejdů-
ležitější v člověku. Reakce člověka na 
setkání s Pánem Ježíšem, víra v něj má 
tak znamenat (postupnou) změnu 
celého jeho smýšlení, přeorientování 
se na Boha a dobro, proměnu nitra, 
jeho „přeformátování“ podle Kristo-
vy podoby. 

Euangelion, „radostná“ či „dobrá 
zvěst“, pak opravdu spočívá v tom, 
že Spasitel již přišel, že je nám blízko, 
že nás chce nadchnout a chce nám 
k víře, ke změně smýšlení a tím do 
Božího království pomoci.

Kristova pomoc má jistě mnoho 
podob, zvlášť ty svátostné, ale jed-
nou z nich může být i postupná četba 
Markova evangelia. Vždyť evangeli-
um je srdcem celé Bible a Marek je 
ze všech jeho sepsání nejstarší a nej-
průzračnější.

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

1. ČTENÍ
 Jon 3,1-5.10
Kniha Jonáš je koncipována jako li-
terárně promyšlená novela. 1. scé-
na: Prorok je vyzván Bohem, aby hlá-
sal obrácení v nepřátelském hlavním 
městě Ninive. Jonáš ale utekl před 
Bohem, ztroskotá, klesá až na dno… 
2. scéna: Nové Boží povolání, jak 
ukazuje náš text.

Čtení z knihy proroka Jonáše
Hospodin oslovil Jonáše: „Vstaň, jdi 
do velikého města Ninive a volej tam, 
co ti ukládám.“ Jonáš tedy vstal a šel 
do Ninive podle Hospodinova roz-
kazu. Ninive bylo veliké město před 
Bohem, tři dny se jím muselo pro-
cházet. Jonáš začal procházet měs-
tem první den a volal: „Ještě čtyřicet 
dní, a Ninive bude vyvráceno!“ Nini-
vští obyvatelé však uvěřili Bohu, vy-
hlásili půst, oblékli se do žínic, velcí 
i malí. Když Bůh viděl, co učinili, že 
změnili své hříšné chování, smiloval 
se a nepřivedl na ně zkázu, kterou
jim hrozil.

MEZIZPĚV Žl 25,4-5ab.6+7bc.8-9
Žalm je vybrán, aby korespondoval 
s 1. čtením, resp. evangeliem. Je to 
odpověď toho, kdo je povolán.

* Ukaž mi své cesty, Hospodine!
Ukaž mi své cesty, Hospodine,
a pouč mě o svých stezkách. 
Veď mě ve své pravdě a uč mě,
neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.
*
Rozpomeň se, Hospodine, na své 
slitování, na své milosrdenství, které 
trvá věčně. Pamatuj na mě ve svém 
milosrdenství pro svou dobrotivost, 
Hospodine!
*
Hospodin je dobrý a dokonalý, 
proto ukazuje hříšníkům cestu. 
Pokorné vede k správnému jednání, 
pokorné učí své cestě.
*

2. ČTENÍ 1 Kor 7,29-31
První list Korinťanům je odpovědí na 
několik různých otázek položených 
Korinťany. Sedmá kapitola odpovídá 

na problematiku manželství a celibá-
tu. Tehdejší křesťané předpokládali, 
že Pán brzy přijde, a manželství ani 
plození dětí již není důležité.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla 
Korinťanům 

Říkám, bratři, toto: Čas je krátký. 
Proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, 
jako by ji neměli, a ti, kdo pláčou, 
jako by neplakali, a ti, kdo se radují, 
jako by se neradovali, a ti, kdo kupu-
jí, jako by jim nemělo zůstat nic, a ti, 
kdo užívají tohoto světa, jako by ho 

neužívali, neboť tento viditelný svět
pomíjí.

EVANGELIUM  Mk 1,14-20
Markovo evangelium začíná popi-
sem činnosti Jana Křtitele a Ježíšova 
křtu. A následuje povolání učední-
ků. Marek je v popisu událostí velmi 
stručný, až schematický.

Slova svatého evangelia podle Marka
Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, při-
šel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží 
evangelium: „Naplnil se čas a přiblíži-
lo se Boží království. Obraťte se a věř-
te evangeliu!“ Když šel podél Galilej-
ského moře, uviděl Šimona a jeho 
bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli 
totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za 
mnou, a udělám z vás rybáře lidí!“ 
Ihned nechali sítě a následovali ho. 
Když popošel o něco dále, uviděl Ze-
bedeova syna Jakuba a jeho bratra 
Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned 
je povolal. Zanechali svého otce Ze-
bedea s pomocníky na lodi a odešli 
za ním.

neděle 24. 1.  Mk 1,14-20
Obrácení a víra v radostnou zvěst ve-
dou k optimismu! Jen v radosti a s na-
dějí je totiž možné udělat vnitřní roz-
hodnutí.

pondělí 25. 1.  Sk 22,3-16
Moje cesta ke Kristu možná nepro-
bíhala tak dramaticky. Ale není snad 
každodenní křesťanský život bojem 
mezi lhostejností a horlivostí? Dokážu 
popsat vývoj svého vztahu ke Kristu?

úterý 26. 1. 2 Tim 1,1-8
Pavel se neostýchá dát průchod svým 
citům. Mohu mít radost, že texty sou-

časného papeže jsou podobně vroucí 
a čtivé. Kdypak jsem odhalil své nitro 
dopisem nebo e-mailem těm, které 
mi Bůh svěřil?

středa 27. 1. Žid 10,11-18
Bůh na sebe bere naše tělo, aby nám 
usnadnil přístup k sobě. Má mě tak 
rád, že se chce se mnou ztotožnit. Své 
tělo dal za mě!

čtvrtek 28. 1. Žid 10,19-25
Nepřehlédnutelná výzva k jednotě: 
„neopouštějte naše shromáždění“. 
Nezapomeňme, že jednota je podlo-
žená Ježíšovou krví.

pátek 29. 1.  Žid 10,32-39
Povzbuzení trpících je i mým úkolem. 
Mohu dnes myslet na ty, kdo jsou 
pro svou víru „veřejně tupeni a utis-
kováni“. A děkovat přitom za dar
svobody.

sobota 30. 1.  Žid 11,1-2.8-19
Kéž ve své víře neustrnu, kéž ji víc 
prohlubuji! I tím, že se nechám Bo-
hem vést do situací, do kterých se mi 
nechce. Když se zpětně ohlédnu, uvi-
dím, že on byl se mnou.

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského 

24. 1. – 3. neděle v mezidobí
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. 
Přiblížilo 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.

25. 1. – svátek Obrácení svatého Pavla, 
apoštola
Modlitba uprostřed dne má 
pondělní žalmy z 3. týdne.
Barva bílá, mše vlastní, Gloria.
1. čtení Sk 22,3-16 nebo Sk 9,1-22
Žl 117,1.2, odp.:
 Jděte do celého světa 
a hlásejte evangelium. 
Nebo: Aleluja. 
Evangelium Mk 16,15-18
Preface 1. o apoštolech. 
Nelze použít čtvrté anafory.

26. 1. – památka sv. Timoteje a Tita, 
biskupů 
Barva bílá, mše vlastní.
1. čtení 2 Tim 1,1-8 nebo Tit 1,1-5 
Žl 96,1-2a,2b-3.7-8a.10, odp.: 
Vypravujte mezi všemi národy 
o Hospodinových divech. 
Evangelium Lk 10,1-9

27. 1. – středa po 3. neděli v mezidobí 
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Žid 10,11-18 
Žl 110,1.2.3.4, odp.: 
Ty jsi kněz navěky podle řádu 
Melchizedechova! 
Evangelium Mk 4,1-20

Nebo:
sv. Anděly Mericiové, panny
Barva bílá, mše z této památky.

28. 1. – památka sv. Tomáše Akvinského, 
kněze a učitele církve 
Barva bílá, mše vlastní.
1. čtení Žid 10,19-25 
Žl 24,1-2.3-4ab.5-6, odp.: 
To je pokolení těch, 
kdo hledají tvou tvář, Hospodine! 
Evangelium Mk 4,21-25

29. 1. – pátek po 3. neděli v mezidobí 
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Žid 10,32-39 
Žl 37,3-4.5-6.23-24.39-40, odp.: 
Spravedlivým přichází spása 
od Hospodina. 
Evangelium Mk 4,26-34

30. 1. – sobota po 3. neděli v mezidobí 
Barva zelená, ranní mše feriální.
1. čtení Žid 11,1-2.8-19 
Lk 1,69-70.71-72.73-75, odp.: 
Pochválen buď Hospodin,
Bůh Izraele, 
neboť navštívil svůj lid. 
Evangelium Mk 4,35-41
Nebo:
Sobotní památka Panny Marie
Barva bílá, ranní mše z této památky.
Nešpory 1. a večerní mše 
z následující neděle.

31. 1. – 4. neděle v mezidobí
Barva zelená, mše vlastní, Gloria. 
1. čtení Dt 18,15-20
Žl 95,1-2.6-7b.7c-9, odp.: 
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! 
Nezatvrzujte svá srdce! 
2. čtení 1 Kor 7,32-35
Zpěv před evangeliem: Aleluja. 
Lid, který žil v temnotě, uviděl veliké 
světlo; světlo vzešlo těm, 
kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti. 
Aleluja.
Evangelium Mk 1,21-28 
Krédo, preface 
pro neděle v mezidobí.
Žaltář 4. týdne
 (hfr)

Evangelium je srdcem Bible
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
� Dne 23. ledna 2021 se dožívají ThDr. 
Adámek Milan 80 let a Mgr. P. Černo-
ta Petr 75 let. Do dalších roků přejeme 
oběma pevné zdraví a ochranu P. Marie 
Frýdecké. Přátelé a rodiny z Havířova. 
 ŽV 4–2295
� Dne 27. 1. 2021 oslaví náš pan farář 
František Koukal 65. narozeniny. Ot-
če Františku, chtěli bychom Vám tou-
to cestou popřát k Vašim narozeninám
pevné zdraví, hodně sil a životního elá-
nu, a především hodně Božího požeh-
nání. Farníci z  Ostrova nad Oslavou 
a Obyčtova.  ŽV 4–2319

VZPOMÍNÁME
� Dne 20. 1. by se do-
žila 100 let naše mi-
lovaná maminka pa-
ní Marie Petrovičová 
z Polanky nad Odrou. 
6. 2. uplyne 5 let, kdy 
odešla na věčnost. 

S  láskou a  vděčností vzpomínají syn 
Miloslav a dcera Marie s rodinou.
 V 4–2276

� Dne 23. ledna to 
už bude deset ro-
ků, kdy nás opusti-
la naše drahá paní 
Janka Škorpíko-
vá. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s  námi 

v  modlitbě. Vzpomíná manžel, ma-
minka, bratři s rodinami.  V 4–2304

� Pan Bohumil Zdražil ze Smržic 
u Prostějova by se dne 11. ledna 2021 
dožil 100 roků a paní Vlasta Zdražilo-
vá by se 5. června 2021 dožila 88 roků. 
Na rodiče v modlitbách s úctou, láskou 
a pokorou vzpomínají dcery s rodinami.
 V 4–2311

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 4–2203
� Koupím vánoč. ozdoby, řetězy, osvět-
lení, betlém aj. Mob.: 603 410 736. 
 K 4–2253
� Koupím knihy od Jana Valeriána Jir-
síka, jakékoli v češtině. 
 K 4–2279
� Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas v jakémkoli stavu. Mob.: 775 
480 777.  K 4–2287
� Vykoupím Váš les, popř. dřevní hmo-
tu. Peníze hotově. Mob.: 605 541 814. 
 K 4–2312
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VYPLNĚNÝ KUPON A DOKLAD O PLATBĚ ZAŠLETE NA ADRESU PRAŽSKÉ REDAKCE, INZERCE.

Kupon pro řádkovou inzerci ZVEŘEJNIT
V ČÍSLE:

RUBRIKA:

životní výročí výročí svatby úmrtí služby – práce různé

kněžské výročí poděkování vzpomínáme koupě – prodej seznámení dopisování

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

 poštovní poukázkou typu „A“ na č. ú. 5314101034/5500 
 (majitel účtu: Katolický týdeník, Antala Staška 511/40, 140 00 Praha 4)

 Od 1. 1. 2017 není možné v inzertním oddělení KT přijímat platby v hotovosti.

Pokud objednávku vyplňujete na www.katyd.cz
a máte zájem o nabízený dárek nebo dárkový 
certifikát, odešlete spolu se žádostí kopii potvrzené 
objednávky na e-mail podhorska@katyd.cz.

Datum a podpis:

..........................................................

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...
od nakladatelství Doron.

Obrázky jsou pouze 
ilustrační, výběr 
nabízených knížek 
se může lišit.

SEZNÁMENÍ
� Mladý, prý sympatický kluk (22 let), 
který neví, co se životem, hledá dívku, 
která by mu pomohla najít tu správnou 
cestu. Těším se na Tvoji SMS – mob.: 
724 184 238.  S 4–2294
� VŠ/34 let hledá dívku k seznámení. 
Mob.: 736 149 122. S 4–2306
� 22letý kluk z Prahy by se rád sezná-
mil s dívkou, která by mu pomohla zmír-
nit stesk po jeho bratrovi. Těším se na 
Tvoji SMS – mob.: 602 237 644. 
 S 4–2308
� Chceš být mým parťákem? Jsem 
hodná, vtipná a  umím celkem slušně 
vařit. 28 let, Olomouc. hledasepartak@
post.cz S 4–2310
� Nekuřák 55+ hledá věřící, nižší, štíh-
lou, 28–52, mírné povahy, z venkova, 
samoty, polosamoty. Schůzka napoví – 
beran – knírač. Mob.: 792 231 365.
 S 4–2321
� Ahoj, jsem úplně obyčejný muž z již-
ních Čech, 39/160, svobodný, bezdět-
ný, z vesnice. Rád se seznámím s hod-
nou katoličkou na vážný vztah. Děkuji. 
Mob.: 724 904 105. S 4–2322

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

Královská kolegiátní
kapitula sv. Petra a Pavla

na Vyšehradě 
přijme do pracovního 

poměru na plný úvazek 
zaměstnance na pracovní pozici

ÚDRŽBÁŘ
Náplň práce:

údržba budov, odstraňovaní 
vzniklých závad 

provádění drobných oprav
dohlížení na provádění oprav 

odbornými fi rmami
dohlížení na dodržování 

bezpečnostních předpisů, 
zajišťování pravidelných revizí

zahradnické práce

Požadavky:
odborné vzdělání s výučním listem

aktivní řidič skupiny B
samostatnost
spolehlivost 

Nabízíme:
systém benefi tů

práce pro organizaci
s tisíciletou tradicí

malý kolektiv

Nástup od 1. 3. 2021
Strukturovaný životopis zašlete 

nejpozději do 31. 1. 2021

Na adresu:
Královská kolegiátní kapitula

sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
ing. Erika Tučková
K Rotundě 100/10

128 00 Praha 2 – Vyšehrad

nebo na e-mail:
erika.tuckova@kkvys.cz



Jako vystudovaný matematik 
i teolog, kněz a jezuita nevidí 
P. LADISLAV CSONTOS 
rozpor mezi vědou a vírou. 
Věda podle něj nemůže být 
hříšná, hříšný je jen vědec, 
který své poznání použije 
proti člověku nebo přírodě.

Údajně vás fascinovala matematika a fyzika. 
Proč?
Bylo to v době středoškolského studia, což mě 
ostatně přivedlo k rozhodnutí studovat mate-
matiku na přírodovědecké fakultě v Bratislavě. 
Pro mě bylo důležité, že fyzika a vůbec přírodní 
vědy používají exaktní metody k získávání em-
pirických údajů, které nejen popisují, ale také 
vysvětlují. Pro jejich vysvětlení fyzika použí-
vá zejména matematické metody, přičemž sta-
ví na přesné argumentaci, která je všeobecně 
ověřitelná. To všechno mi v dobách oficiálního 
marxismu-leninismu (který o kdečem tvrdil, že 
je to vědecky dokázané, ale důkaz nepředklá-
dal) jen potvrzovalo, že je vědecky nepřijatelný.

V matematice musí být každé tvrzení, kro-
mě axiomů, logicky dokázané. Důkaz si s po-
mocí svých učitelů může ověřit i vysokoškol-
ský student. Podobnou vědeckou poctivost 
má fyzika, což mě vedlo k hledání poctivého 
přístupu i k otázce smyslu lidské existence, 
poslední příčiny a podobně. Zde mě oslovila 
křesťanská filozofie a ještě víc teologie.

Vaší specializací je fi lozofi e kultury 
a antropologie. Byl přerod z přírodovědce na 
fi lozofa namáhavý?
V  mém případě byl přirozeným důsledkem 
obrácení, přesněji řečeno přechodu od tradič-
ní, zděděné víry k víře osobní a reflektované. 
Měl jsem to štěstí, že jsem potkal kněze a vě-
řící vědce a dostala se mi do rukou literatura, 
většinou samizdatová, která mi na této cestě 
pomáhala. Paradoxně mi pomohl i marxisty 
vydaný překlad díla polského filozofa Jana Le-
gowicze „Přehled dějin filozofie“, který jsme 
probírali na tajném filozofickém semináři. Už 
v dobách studií jsem pociťoval hlad po vědo-
mostech z filozofie a  ještě víc z teologie. Na
teologii mě nadchla monografie Karla Rahne-
ra „Posluchači slova“, která mi ukázala pře-
mostění mezi filozofií a teologií prostřednic-
tvím jeho fundamentální antropologie. Bylo to 
náročné, ale mimořádně obohacující studium.

K matematice patří i abstrakce. Nemůže se také 
Bůh stát jen abstraktním pojmem?
 Matematika neobnáší jen abstrakci, ale věnu-
je se i vztahům, a zejména dokazování. Kdy-
by člověk zůstal jen u matematické abstrakce, 
mohlo by se mu stát, že by Bůh byl jen prin-
cipem, ale při troše vědecké poctivosti je to 
nepravděpodobné. Poctivý matematik si je 
vědom ohraničenosti svého vědeckého systé-
mu – a je otevřený možnosti, že Bůh by mohl 
svobodně promlouvat ke svobodnému člově-
ku, zjevit se mu ve slově. To jej činí otevřeným 
i pro biblické zjevení. Myslím, že to je důvod, 
proč je mezi velkými matematiky a fyziky jen 
velmi málo nevěřících vědců.

Martin Luther prý řekl, že „medicína činí lidi 
choré, matematika smutné a teologie hříšné“. 
Děláte z lidí smutné hříšníky?
Z vlastní zkušenosti znám radost, kterou člo-
věku přináší řešení matematických problémů. 
Zejména objev, že principy matematické logiky 
jsou jednoduché a že fyzikální zákony platí v ce-
lém vesmíru bez ohledu na ideologie, je úžasný. 
Podobně jako dokážeme žasnout nad krásou 
hvězdné oblohy, žasneme nad krásou lidského 
rozumu, který dokáže pochopit vesmír a mate-
maticky zformulovat fyzikální zákony. Myslím, 
že to nečiní člověka ani smutným, ani hříšným. 
Hříšnost souvisí možná s tím, že ve svém vě-
deckém bádání není člověk dost poctivý a dů-
sledný, případně udělá unáhlené závěry.

Může být věda hříšná?
Nemyslím si. Věda je poznání a je v souladu 
s Božím záměrem, aby člověk poznával svět 
a  moudře ho užíval. Není hříšné objevovat 
strukturu hmoty a vesmíru, není hříšné po-
znání termonukleárních reakcí, které se dějí 
ve vesmíru a i člověk je může vyvolat a využít 
ve svůj prospěch. Hříšný může být jen člověk, 

který vědecké poznání použil proti druhému 
nebo proti přírodě. Hříšnost vědce může spo-
čívat v tom, že moc vědy nepoužívá v souladu 
se čtyřmi podmínkami.

 
Které to jsou?
Zaprvé, že člověk není absolutnem. Zadruhé, 
že jeho jednání musí respektovat jiného člo-
věka. Zatřetí musí respektovat přírodu a ne-
narušovat ekologickou rovnováhu. A začtvrté 
nesmí působit destrukci sebe samého jako člo-
věka. Zde vědci pomáhá vědomí, že všechno 
stvoření vychází z Božích rukou a tvoří jednu 
velkou rodinu.

Existuje tedy rozpor mezi vědou a vírou?
Neexistuje. Respektují-li teologie a empirické 
vědy své kompetence dané jejich metodami, 
mohou jedna na druhou odkazovat. V minu-
losti udělali teologové přešlap, když biblickou 
argumentaci používali k  řešení fyzikálních 
otázek. Dnes se to může stát i obráceně, když 
věřící přírodovědec použije třeba fyzikální ar-
gument jako potvrzení víry. Jenže ten může být 
nanejvýš indicií.

Dá se vědecky dokázat (ne)existence Boha?
Jestliže za vědecký považujeme pouze příro-
dovědecký důkaz, odpověď je jednoznačná: 
existence Boha se nedá dokázat, ale ani vyvrá-
tit. Pokud jde o filozofický důkaz, je to možné 
a mnozí takovéto důkazy podali – sv. Tomáš 
Akvinský je nazval cestami k  Bohu. Člověk 
však vůči nim zůstává svobodný – má-li dob-
rou vůli, jsou dostatečně přesvědčivé. Důležité 
je, že v otázce existence Boha zůstává člověk 
svobodný, jinak by totiž nemohl Boha milovat. 
Svoboda je nutnou podmínkou lásky, kterou 
chápeme jako svobodné darování se jinému. 
To platí v lásce k člověku i k Bohu. Bez svobody 
není láska možná a láska je vrcholným usku-
tečněním svobody.

Co vás jako vědce momentálně zajímá nejvíc?
V  současné společnosti bádám nad dvěma 
protichůdnými trendy: desocializací a socia-
lizací člověka. Výchovný a vzdělávací systém 
je nastavený na utvoření zralé, samostatné 
osoby, která je svobodná a nezávislá, což se 
projevuje v životním stylu singles a ve volném 
soužití bez závazku manželství. Je tu odmítání 
autorit a institucí, příklon k volnému seskupo-
vání a nárůst extremismu.

Na druhé straně vidíme trend utváření ne-
formálních skupin, společného trávení volné-
ho času, fanouškovství a podobně. Katolická 
církev je ve své podstatě společenství, ale otáz-
kou je, jaká má být, aby dokázala reagovat na 
přirozenou sociálnost člověka. Myslím, že je 
potřeba se vrátit ke Druhému vatikánskému 
koncilu a mnohé z něho ještě hlouběji promys-
let a navrhnout způsoby, jak to uvést do života.

Věnujete se pastoraci rozvedených, rodinám 
pomáháte nejen jako kněz, ale i svým 
výzkumem. Jaké následky zanechá na rodinách 
koronakrize?
Běžné problémy rodin jsou teď zřetelnější, od-
halují, v jakém stavu se nacházejí. Je třeba se 
o nich v rodině bavit a řešit je společně. Kri-
zové situace mohou být výzvou ke zkvalitnění 
života rodiny – zejména je třeba věnovat víc 
času pěstování vztahů. Je to příležitost, aby si 
rodiče s dětmi hráli, aby si povídali o rodinné 
historii. Nezastupitelným přínosem může být 
vyprávění prarodičů o jejich mládí, jak se se-
známili, jak chodili s dětmi do přírody a jak 
trávili společné dovolené. Pomoci můžou i sta-
rá alba se zažloutlými fotografiemi. A dobré je, 
když si rodiče najdou čas na společenské hry 
zejména s většími dětmi.

Jakou příležitost současná koronakrize nabízí?
Těžiště života víry můžeme přenést do rodiny 
a přispět k tomu, aby se farnost stala rodinou 
rodin. A také můžeme využít možnosti infor-
mačních a komunikačních technologií k evan-
gelizaci a pastoraci.

V roce 2019 vám ve Varšavě udělili čestný 
doktorát. Překvapilo mě, že máte vazby na 
Polsko.
Za totality bylo poměrně snadné získat kvalit-
ní filozofickou a teologickou literaturu z Pol-
ska a Německé demokratické republiky. Na-
víc existovaly rušičky českého a slovenského 
vysílání Vatikánského rozhlasu, ale polské 
a německé vysílání rušené nebylo. Studium 
literatury v němčině bylo náročnější než v pol-
štině, a  proto jsem postupně přešel spíš na 
polštinu. Ostatně naše tajné studium filozofie 
a teologie bylo uznáno Kongregací pro kato-
lickou výchovu a Papežská teologická fakulta 
ve Varšavě byla pověřena udělit absolventům 
akademické tituly. Tak jsem získal licenciát 
z teologie, což mi umožnilo pokračovat v dok-
torandském studiu na bohoslovecké fakultě
v Bratislavě.

Rokem 1991 pak začaly pravidelné kon-
takty mezi Papežskou teologickou fakultou ve 
Varšavě a jezuitským Teologickým institutem 
sv. Aloise, z něhož v roce 1997 vznikla Teo-
logická fakulta Trnavské univerzity se sídlem 
v Bratislavě. Naše spolupráce se prohlubova-
la společnými vědeckými konferencemi a vý-
měnnými pobyty a postupně se naše vztahy 
rozšířily na jiné teologické fakulty v Polsku. 
Z toho vznikly i společné projekty a má osob-
ní přátelství. Poláci si mě získali svou otevře-
ností.

 
A co Česko? Jste v kontaktu s českou
teologií?
Už dávno před Sametovou revolucí jsem pra-
videlně dostával samizdatové Teologické tex-

ty a sledoval vše, co vydávaly Česká katolická 
charita a nakladatelství Vyšehrad. Po vstupu 
do Tovaryšstva Ježíšova v roce 1974 jsem zís-
kal přístup k množství samizdatové filozofické 
a teologické literatury v češtině. Byly to jednak 
překlady kvalitních zahraničních děl a jednak 
původní české práce. Jména jako Oto Mádr, 
Josef Zvěřina nebo František Vojtek mi neby-
la neznámá. Výměna samizdatové literatury 
mezi českými a slovenskými jezuity byla velmi 
živá a pokračovala i po pádu komunismu. Od 
roku 1997 nepřetržitě spolupracuji s Cyrilo-
metodějskou teologickou fakultou v Olomouci 
jako člen její vědecké rady i redakční rady spo-
lečného časopisu teologických fakult Studia 
theologica.

Spolupracujete také s českými jezuity?
Se spolubratry z české provincie máme spo-
lečné vědecké zájmy. Oni rozvíjejí spiritualitu 
křesťanského Východu v Centru Aletti a také 
pastorální teologii. Na naší fakultě jsme zamě-
řeni šířeji, ač máme pro vztahy Východ-Západ 
vědeckovýzkumné pracoviště v Košicích. Naše 
projekty se orientují na vydávání pramenů po-
koncilní teologie v podobě biblických komen-
tářů k Písmu nebo bilingvních edic církevních 
otců. Naše kontakty jsou i osobní, máme spo-
lečný noviciát v Ružomberku a vícero sloven-
ských jezuitů vypomáhá v jezuitských komu-
nitách v Česku.

Čím si můžou Češi a Slováci navzájem prospět?
V  každém případě je prospěšný dialog me-
zi kulturami, který má několik předpokladů. 
V první řadě se jeho partneři musí osvobodit 
od předsudků vůči tomu druhému, což jim po-
může pochopit jeho identitu a postoje. Dále 
musí být schopni určité relativizace svého ná-
zoru a otevřenosti minimálně pro jeho reinter-
pretaci. V takovém případě může být dialog 
vzájemným obohacením, je nesen oboustran-
nou úctou a otevřeností.
 MATÚŠ DEMKO
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P. LADISLAV CSONTOS SJ (nar. 1952)
pochází z Nového Města nad 
Váhom. Vystudoval matematiku na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Komenského v Bratislavě, přitom 
tajně vstoupil do jezuitského řádu. 
Na kněze byl vysvěcen ve Vratislavi 
v Polsku. Angažoval se při formaci 
vysokoškolských studentů, po roce 1989 
byl prvním děkanem Teologické fakulty 
obnovené Trnavské univerzity a později 
jejím prorektorem. V roce 2019 mu 
Papežská teologická fakulta ve Varšavě 
(PWTW) udělila čestný doktorát. 
Na Slovensku se intenzivně věnuje 
rodinám a pastoraci rozvedených.

Věda a víra na sebe odkazují

„Podobně jako nad krásou hvězdné oblohy žasneme nad krásou rozumu, který dokáže vesmír pochopit,“ říká P. Ladislav Csontos.
 Snímek Barbora Likavská



Za poslední rok jsme
to slyšeli bezpočtukrát: 
buďte doma, s nikým se 
nepotkávejte. Zvláště jste-li 
vyššího věku, nemocní nebo 
s někým takovým žijete. 

Odborníci na duševní zdraví příliš optimis-
mem nehýří. „Poškození mezilidských vzta-
hů sociální izolací se týká všech a  riziková 
skupina, kterou postihuje závažným způso-
bem, je podstatně rozsáhlejší než v  přípa-
dě zdravotního rizika. A nejsou to jen tisíce 
nebo desetitisíce lidí,“ domnívá se psycho-
terapeut Jakub Hučín. Je totiž jen velmi má-
lo těch, jimž současná situace vyhovuje. 
„Jsou to extrémní introverti nebo ti, kdo tak 
jako tak mají tendenci se mezilidským kon-
taktům vyhýbat. Drtivá většina lidí je ale
sociální izolací velmi těžce postižena. Není 
divu, člověk je bytost vztahová,“ zdůrazňuje 
Jakub Hučín. 

Samota
versus osamělost 

Po samotě někdy přirozeně toužíme a  (ne-
jen) v  křesťanském životě hraje důležitou 
roli. Také psychologové zdůrazňují, že sa-
mota může být pro člověka prospěšná. Ov-
šem osamělost už ne. Základním rozlišova-
cím znaménkem mezi prospěšností a zátěží 
je, že samota je volená a odpovídá lidské po-
třebě někdy být sám se sebou, kdežto osamě-
lost je nedobrovolná. Osamělý člověk sám být
nechce. 

„Pandemie koronaviru nám přinesla je-
den zajímavý paradox. Mnoho lidí je osa-
mělých a  je to pro ně zátěž. Chtěli by být 
s druhými v kontaktu, ale nemohou. V mno-

ha rodinách však dochází k opaku – k nedo-
statku samoty. Zvlášť jsou-li všichni členové 
rodiny neustále doma, navíc ve stísněných 
podmínkách. Roste jejich agresivita a potře-
ba se oddělit. Nemožnost širšího kontaktu 
s druhými a nutnost být neustále s blízkými 
může celou zátěž ještě znásobit,“ poukazuje
psychoterapeut.

Zároveň upozorňuje, že jsme-li dlouhou 
dobu v nepříznivých podmínkách, roste v nás 
frustrace a  napětí, které se projeví různým 
způsobem: „U  někoho vede k  větší podráž-
děnosti a  útočnosti, jiný  se začne propadat 
do deprese. Pokud je citlivější a křehčí, může 
to pro něj mít i velmi vážné následky. Navíc 
je v současnosti psychoterapeutická pomoc 
obtížněji dostupná. Naštěstí krizová cent-
ra s nonstop provozem stále fungují a už je-
nom možnost s někým mluvit po telefonu mů-
že hodně ulevit,“ připomíná potřebu krizové
intervence. 

Buďme
kreativní 

I přes vyčerpání z toho, že „se to už opravdu 
táhne“, je dobré neustále hledat způsoby, jak 
se na nastalou situaci kreativně adaptovat. 
Hledat smysluplné naplnění času – ať už s blíz-
kými, či o samotě. Dbát i o sociální kontakty. 
Některé náměty zde přinášíme. 

„Přiznám se, že současnou situaci už nedo-
kážu vnímat jinak než jako dlouhodobou trau-
matizující zátěž s destruktivním dopadem na 
jedince i na jeho vztahy. Zároveň v tuto chvíli 
neexistuje žádné univerzální řešení, jak vzta-
hy ochránit. Žádná dobrá rada zkrátka není. 
O to víc klade současnost nárok na každou ro-
dinu a na každého člověka, aby zkoušel hle-
dat alespoň dílčí východisko ve své konkrétní 
situaci. Můžeme říci, že je dovoleno vše, co 
druhému člověku nebude ubližovat,“ uzavírá
psychoterapeut Hučín. 

JIŘÍ MACHÁNĚ
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Jak děti snášejí „nechození do školy“? 
Školák bez sourozenců je na tom hůř než děti 
z početné rodiny. Nejhorší ale je, že děti nemají 

kam z domova odejít – za kamarády, do krouž-
ků, skauta, náboženství. Jsou doma a trpí tím, 
že jejich rodiče jsou naopak dost zaměstnaní, 

zvláště když mají home office a těžko hledají 
čas se jim věnovat. Velmi záleží na tom, jak je 
rodina postavená a jak jsou její členové zvyklí 
aktivně se zabývat tím, kterak svůj čas naplnit 
společně. Když to schází, děti strádají. 

Samotou uprostřed rodiny? 
Někteří rodiče hovořili o tom, že jejich dítě se 
cítí frustrované, neví co dělat, nedokáže si na-
jít aktivitu, je rozmrzelé a bez zájmu. Je pozi-
tivní, že si toho všímají a reflektují to. Samoty 
svých dětí si však rodiče bohužel často nevšim-
nou, protože jsou zaměstnaní sami sebou, svý-
mi záležitostmi. 

Jak z té izolace ven? Čím dětem můžeme 
nahradit spolužáky? 

Děti jsou vynalézavé a hodně se setkávají vir-
tuálně na sítích. Dělají, co by se bez pande-
mie třeba vůbec nestalo: učí se a píšou si úkoly 
společně. Chybí jim ale takový ten obyčejný 
kontakt, interakce. Ř íká se tomu blbnutí – 
nedělají konkrétní činnost, je to běžný šum 
a ruch, který se děje ve třídě, když zrovna není 
hodina. 

V posledním roce se ukázalo, že škola má 
vedle vzdělání řadu dalších funkcí. Velkou roli 
hrají vztahy nejen mezi dětmi navzájem, ale 
i s učitelem. V dobrém slova smyslu má velký 
význam i síla kolektivu, když žáci dělají ně-
co společně a ve skupině, která třeba ty slabší 
nebo uzavřené „táhne“. To vše dětem chybí 
a nelze to nahradit. 

(mach)

Oprávněná obava z virové 
nákazy uzavřela mnohé do 
samoty. Podle odborníků 
dokonce každý desátý člověk 
prožívá tíživou osamocenost. 

Bible nám říká, že Bůh stvořil člověka, aby 
byl jeho obrazem. Toto vědomí osobní závis-
losti na stvořitelské Boží ruce a  jeho vůli je 
nesmazatelně vepsáno do lidské duše, takže 
jsme schopni naplno žít pouze ve společen-
ství s ním. Kdo je ovšem nevěřící, neuznává 
Boží přikázání, stává se nutně osamoceným 
a odkázaným na pomíjivé hodnoty tohoto do-
časného světa. 

Jan Čep napsal, že moderní člověk je po-
koušen dvěma krajnostmi: závratí ze své du-
chovní samoty a  úsilím ztotožnit se úplně 
s vnějším světem, zcela se uskutečnit v tom, 

co vytváří svým mozkem a rukama. Lidé žijí-
cí pouze pro tento svět zvláště nyní prožívají 
existenciální úzkost. Domnívají se, že jsou na 
světě jenom proto, aby si za vydělané peníze 
něco užili a překonali vnitřní prázdnotu, pro-
tože se bytostně bojí samoty. 

Samota v Písmu 

Co nám radí o problému samoty Písmo? V evan-
geliu (Mt 4) čteme, že Ježíš žil na počátku svého 
veřejného působení na poušti, aby mohl hlásat 
příchod Božího království. Toho využil nepřítel 
lidského pokolení, aby ho pokoušel nabídka-
mi pozemské slávy. A uslyšel Pánovu pro něho 
hrozivou odpověď: „Hospodinu, svému Bohu, 
se budeš klanět a jen jemu sloužit.“ Čím bylo 
čtyřicet dní a nocí Ježíšova pobytu na poušti 
vyplněno? Věděl, že tam není sám, ale Otec 
je tam s ním – a proto se k němu modlil, aby 
naplnil jeho vůli, celou bytostí se s ním spojil 
a celý čas strávil v jeho uvědomělé přítomnos-

ti. Svým učedníkům přece řekl: „Nejsem sám, 
neboť Otec je se mnou“ (Jan 16,32). Věděl, že 
jeho úkolem je shromáždit rozptýlené Boží děti 
a překonávat jejich osamocenost. V Getsema-
nech mu znalost Otcovy vůle dodala sílu k na-
stávající křížové cestě, zatímco jeho průvodci, 
vyčerpaní a ustrašení, usnuli. 

Pán nás provází ve svém Slově 

Podle Izaiáše jsme přece vyryti do Boží dlaně, 
takže jsme s ním důvěrně spojeni a záleží jen 
na opravdovosti a hloubce naší víry, jak tuto 
blízkost prožíváme. Na cestě do našich vlast-
ních Emauz nejsme nikdy sami, provází nás 
Pán ve svém Slově, a proto v době, kdy vládne 
nařízená samota, je nanejvýš užitečné vzít do 
ruky Písmo, číst z vláště evangelia a listy apo-
štolů a meditovat je, pozorně o nich přemýšlet. 

Vyjděme pak ze své samoty a povzbuzujme 
ty kolem nás, kteří se cítí osamoceni a opuště-
ni. Jejich děti třeba zmizely ve světě a na rodi-

če „nemají čas“. Povzbuďme je, neboť i to je 
naše křesťanská povinnost. Vždyť Pán posílá 
právě nás k vychladlým srdcím našich bliž-
ních, abychom jim silou vlastní víry, naděje 
a  duchovní zkušenosti přinesli trochu tep-
la a  lásky, která není z tohoto světa. Básník 
Ernesto Cardenal si jako bývalý trapistický no-
vic poznamenal: „Modernímu člověku připad-
ne zatěžko být sám; sestoupit na dno vlastního 
já je pro něj téměř nemožné.“ O to víc potře-
buje naši pomoc zvláště v dnešní tísnivé bez-
radnosti a samotě. 

Prosba: „Pane, zůstaň s námi, neboť se při-
pozdívá a i naše dny se nachylují,“ znamená 
prožívat přítomnost naplněnou novou nadě-
jí. Vždyť Slovo, které se stalo tělem (což jsme 
slavili o Vánocích) přebývá stále mezi námi, 
aby nás provázelo na našich často nerovných 
cestách. Připomínejme si je jako lék a pomoc 
naplněnou Boží všudypřítomnou láskou! 
A  vhodným způsobem je hlásejme zvláště 
samotářům. P. MILOSLAV FIALA OPraem.

Nové koníčky
Pusťte se do něčeho, co jste chtěli vyzkoušet 
nebo oprášit. I doma můžete fotit nebo si se 
svým protějškem připomenout zkušenosti 
z tanečních. Nezahálí vaše dílna, pletací jeh-
lice nebo šicí stroj?

Hledejte kamarády
Na sociálních sítích popátrejte po svých spo-
lužácích a kamarádech z doby dávné i nedáv-
né. Odhoďte ostych a oslovujte cizí lidi. Za-
povídejte se se sousedy přes plot nebo při 
venčení psa. 

Čas na modlitbu
Využijte toho, že vás nikdo neruší nebo že 
chcete mít klid i od rodiny. Najděte si tiché 
místo a spojte svou samotu s modlitbou. 
Nevisí vám náhodou doma růženec jen jako 
dekorace? 

Čtěte
Knihovnu jste před Vánoci jistě zbavili prachu. 
Vytáhněte některé knížky – známé i neznámé 
– beletrii, duchovní četbu, Písmo. Připravte si 
„plán četby“ a nevzdávejte to. Máte-li komu, 
předčítejte. 

Poslouchejte hudbu
Každý mobilní telefon připojený na inter-
net se může během několika vteřin pro-
měnit v nekonečnou zásobárnu hudby 
všech žánrů. Nechcete u toho být sami? 
Poslouchejte hudbu společně, hovořte
o ní.

Uspořádejte si domov
Uklízet krátce po vánočním úklidu je ne-
smysl. Ale můžete vyřadit nepoužívané ob-
lečení, probrat šuplíky,  opomíjené komody
a skříňky.

Pane, zůstaň s námi, neboť se připozdívá 

Bez školy část dětí zažívá samotu i v rodině
 Pandemie nevystavuje osamocenosti,
izolaci a samotě pouze dospělé,
zvláště seniory, ale do docela nové
situace přivádí i děti, které nemohou chodit
do školy. Zjišťují to i v Křesťanské
pedagogicko-psychologické poradně 
v Praze. Hovořili jsme s psycholožkou 
MARIÍ MESANYOVOU. 

Jak žít naplno bez ohledu na pandemii?

Sociální izolace drtí vztahy

Samotu si volíme, kdežto osamění na nás bolestně doléhá. Snímek Pixabay
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Obrácení sv. Pavla, apoštola, je příběh, 
který je zcela jistě hodný zastavení a roz-
jímání. V dnešní době se na každém kro-
ku setkáváme s lidmi, kteří zásadně pro-
sazují svou pravdu a názory, i přes velké 
nesváry. Apoštol Pavel – před svým ob-
rácením známý jako Šavel z Tarsu – ta-
ké radikálně zastával farizejské učení, 
a proto byl ochoten použít i zbraň, aby 
vykořenil nové učení o  Mesiáši Ježíši 
Kristu. 

Tahle zatvrzelost a radikalita, s níž se 
patrně více setkáváme ve světském pro-
středí, se dnes nevyhýbá ani prostředí 
církve. Právě proto bych na milostné ob-
rácení sv. Pavla rád poukázal. Ano, šlo 
o zásah samotného Ježíše, když k Šav-
lovi u Damašku promlouvá a na čas ho 
oslepuje, a proto by mnozí mohli říci: 
„To by měl dnes Ježíš oslepit skoro celý 
svět.“ Ježíš to činit nemusí, my už slepí 

a hluší jsme. Dnes potřebujeme Pavlo-
vu čistou odevzdanost do služeb Kris-
tu a jeho evangeliu. Obrácení by se mě-
lo stát součástí našeho každodenního
života. 

U sv. Pavla to bylo zásadní a prová-
zené velkým úkolem, k němuž byl při-
pravován. U nás by stačilo, kdybychom 
v  našich srdcích probudili touhu, aby 
Kristus i  nám pomohl svou milostí 
k opravdovému obrácení, jež bude pro-
vázeno třeba malými, ale srdečnými 
skutky lásky. Potřebujeme se naučit vše 
moudře porovnávat s  Ježíšovým uče-
ním, a  hlavně se nechat vést Duchem
Svatým.

Je totiž v Ježíšově moci i nás vyučit 
v pravdě. Jen nesmíme horlit pro svět, 
nýbrž pro Boha. Pavel nešel proti Bo-
hu, jen byl spojen se svou chybnou 
představou o  něm. V  naší společnosti 

bude obrácení zřejmě komplikovaněj-
ší, radostná zvěst evangelia nás však 
učí, že to není nemožné. Mezi námi se 
proto i dnes najde mnoho obrácených
Šavlů. 

Kéž tedy tato obrácení pomáhají 
ostatním na cestě poznání Pravdy, na 
cestě k osobnímu setkání s Ježíšem – ne 
u Damašku, nýbrž v nitru našeho bytí. 
On sám ať nás pak obdaří dary lásky, 
moudrosti, horlivosti a milosrdenství, ji-
miž byl obdařen 
i sv. Pavel, jehož 
obrácení oslaví-
me 25. ledna.
P. TIMOTEJ MARIA 

PAVEL VÁCHA 
OPraem., kněz 

z farnosti u kostela 
sv. Petra a Pavla 

v Praze-Radotíně

Když míjím křížek 
u silnice, jak jej 
správně uctít? 
Někdy se stydím 
udělat kříž, když 
jsou kolem lidé.

Kdybychom podobnou otázku položili 
učiteli morálky, odpověděl by nám, že 
zatajení víry není totéž jako její zapření, 
neboli když se z rozumných důvodů ne-
chceme pokřižovat, nehřešíme. V dřívěj-
ších dobách, kdy lidé byli ve většině věří-
cí, bylo běžné se před křížem pokřižovat 
nebo i pokleknout a pomodlit se, nikdo 
se nad tím nepohoršoval. 

Dnes se lidé kolem nás změnili… Jsou 
neklidní, uspěchaní, nadpřirozeno je ne-
zajímá a víru v Boha považují za přeži-
tek, takže o nás věřících říkají, že pat-
říme do středověku. Na rozdíl od nich 
se nám víra stala základem celého naše-
ho života, myšlení, chování a vztahů – 
a v tomto smyslu ovlivňuje i naše chová-
ní vůči druhým, ať jde o jednotlivce, nebo 
o skupinu. Ovšem někdy se můžeme do-
stat do situace, kdy je rozumné případ-
né veřejné znamení víry (např. v podo-
bě pokřižování se před druhými) omezit 
nebo vůbec nekonat, abychom nevysta-
vili sebe, a hlavně daný kříž či obraz po-
směchu. Proto tyto symboly pozdravme 
v  duchu modlitbou, úvahou, citátem 
z  Písma nebo krátkým zamyšlením. 

Ale když se modlíme doma, sami, 
s rodinou, v kostele nebo kdekoli ve spo-
lečenství, dělejme znamení kříže řádně, 
ne ve spěchu, ale soustředěně a zvolna 
– od čela k hrudi, od jednoho ramene 
k druhému, aby kříž poznamenal celou 
naši bytost. Tím se zároveň připojujeme 
ke stejně věřícím po celém světě a spo-
luvytváříme záchrannou síť pro všech-
ny hledající, nemocné, pronásledované 
a další potřebné. Proto se jím značíme 
před modlitbou, abychom se soustředi-
li na Boží přítomnost. Nebo v pokuše-
ní, aby nás Bůh posilnil. V nebezpečí, 
aby nás i druhé chránil. Při žehnání bě-
hem liturgie, abychom přijali plnost Bo-
žích milostí. Mysleme na to, kdykoli se 
znamenáme křížem, aby duchovní dary 
s ním spojené vstoupily naplno do naše-
ho srdce v síle Kristově a ve jménu trojje-
diného Boha – a svým světlem prozářily 
celý náš život. P. MILOSLAV FIALA OPraem.

Setkání Šavla s Kristem na jeho cestě do Damašku se proměnilo v zásadní životní obrat 
tohoto apoštola národů. 

Tento příběh se odehrál před třiceti 
lety, kdy jsem byla vedoucí na jedné 
dívčí „salesiánské chaloupce“. 

Jednou odpoledne jsem si všimla, 
že se mi na břiše dělají shluky hni-
savých puchýřků. Napadlo mě (a do-
dnes myslím, že správně), že jde 
o pásový opar a že mám zaděláno na 
pořádný malér. Byla jsem tam totiž 
jediná vedoucí nad 18 let, nemohla 
jsem děvčata předat někomu jinému. 
Chalupa byla na polosamotě, mobily 
tehdy nebyly, dokonce rodiče jedné 
dívky byli v době chaloupky v zahra-
ničí… Zkrátka neřešitelná situace. 
Byla jsem ve velkém stresu a nevě-
děla, co dělat. Napadlo mě, že mám 
o pomoc poprosit „staříčka Stuchlé-
ho“, P. Ignáce Stuchlého, prvního 
salesiána v českých zemích. Nevím, 
proč mi zrovna on vytanul na mysli 
– jeho osoba mne na rozdíl od mno-
ha jiných salesiánských svatých nijak 
neoslovovala (dnes, kdy jsem ve věku 
jeho příchodu do Čech, jenom zírám, 
co tento „staříček“ byl schopen s po-
mocí Boží vybudovat). Tenkrát mi ale 
přišel starý a obyčejný, sama od sebe 
bych se asi obrátila se svou prosbou 
na někoho jiného… V tu chvíli však 
bylo jasné, že mi nabízí pomoc a že je 
důležité, abych ji přijala. 

Klečela jsem ve tmě na spacáku 
uprostřed spících děvčat a modlila 
se, aby Bůh zasáhl a na přímluvu 
„staříčka“ tu situaci vyřešil. 

Do rána už mi nové puchýře ne-
přibyly, ty staré začaly zasychat, 
a než náš pobyt skončil, slouply se. 
Shluky jizviček mi pak ještě nějakou 
dobu připomínaly, že se to opravdu 
stalo. Bylo to tenkrát moje první tak 
osobní setkání s Boží mocí, a i když 
nebylo poslední, bylo pro mne veli-
ce důležité. Ráda bych poděkovala 
„staříčkovi“ a povzbudila všechny, 
kdo prosí Boha o pomoc, ať už přímo, 
nebo s přímluvou svatých. Náš Bůh 
je tak dobrý a tak starostlivý, že mu 
záleží i na jedné vystresované holce, 
protože jemu totiž opravdu záleží na 
jednom každém z nás. Abba, otče, 
díky. Čtenářka KATEŘINA

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

Setkání u Damašku
Svátek obrácení sv. Pavla (25. ledna)

Staříček 
Stuchlý

Bůh v mém životě
Křížek 
u silnice

Odpovědna

O knížku Erny Putzové Sedlák proti Hitlerovi, Skrytý život Franze 
Jägerstättera mohou soutěžit ti čtenáři, kteří správně vyluští ta-
jenku naší křížovky a do týdne ji zašlou na e-mailovou (krizovky@
katyd.cz) nebo poštovní adresu redakce. Knihy do soutěže věnovalo 
Karmelitánské nakladatelství.

Ukázka: Příběh rakouského sedláka, který odmítl obsazení své země 
nacisty a službu mezi nacisty. Přečtěte si o odvaze, kterou potřebuje 
člověk pro to, aby si udržel čest tváří v tvář světu… (viz tajenka).

Tajenka z KT č. 2 zněla: „ke kterému je povolán každý člověk“. Kníž-
ku Larryho Richardse Vzdej se!, kterou do soutěže věnovalo nakl. 
Portál, získávají Marie Klusoňová z Dolního Újezda, Stanislava Sto-
jaspalová z Prahy a Ludmila Robková ze Strážnice. Blahopřejeme!  
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Chválit je jako nadechnout se kyslíku
Připravujeme

Jít do kláštera?
Jaké to je, když se u někoho probou-
zí, rodí a pak uskutečňuje povolání 
k zasvěcenému životu? Prozradí no-
vicmistři i aktéři této životní cesty. 

Vzepřít se závislosti
Rozvíjí se postupně, mnozí ji nesou 
v  genech a  nevyhýbá se žádnému 
povolání ani stavu. Závislost. Jak se 
s ní utkat a jak pomoci těm, kdo jí 
trpí?

Emeritní papež sleduje 
zprávy, sdílí obavy 
věřících a modlí se. 
„V klášteře Mater Ecclesiae ve Vati-
kánských zahradách, kde bydlí eme-
ritní papež Benedikt XVI., se za pan-
demie denní rytmus příliš nezměnil, 
ač ubylo návštěv,“ přiblížil osobní 
sekretář emeritního papeže arci-
biskup Georg Gänswein pro Vati-
can News a dodal, že Benedikt XVI. 
„sleduje zprávy v televizi a sdílí naše 
obavy z dění ve světě i z mnoha úmr-
tí, a to i jemu známých lidí“. Nedáv-
no emeritní papež také poslal dopis 
záhřebskému arcibiskupovi, kardi-
nálu Josipovi Bozanićovi, v  němž 
ujišťuje o  modlitbách za chorvat-
skou církev a celý národ zasažený 
koncem prosince zemětřesením. 

Benedikt XVI. je podle sekretáře 
sice fyzicky slabý, ale duševně svě-
ží. „Pohybuje se za pomoci chodít-
ka, zeslábl mu hlas, více odpočívá, 

avšak každé odpoledne vychází do 
Vatikánských zahrad,“ popsal arci-
biskup. „A denně vsedě koncelebru-
je při mši svaté, kterou slavím. Na 
denní modlitbu církve jsme mu při-
pravili texty ve zvětšeném formátu, 
aby je mohl lépe sledovat, a stejně 
jako dříve spolu s celou papežskou 
domácností zasedáme ke společné-
mu jídlu,“ doplnil. 

Tyto vánoční svátky strávil eme-
ritní papež poprvé bez svého rodné-
ho bratra Georga, který za ním do 
Vatikánu v předchozích letech při-
jížděl, jenže loni zemřel. „Jeho pří-
tomnost jsme vnímali díky hudbě 
– nejen Bachovu Vánočnímu orato-
riu, nýbrž i nahrávkám vánočních 
koled v podání řezenského chlapec-
kého sboru, který Georg Ratzinger 
řídil,“ uvedl Gänswein. A připojil, že 
„Benedikt XVI. ztrátu svého brat-
ra bolestně pociťuje, avšak zároveň 
čerpá útěchu z jistoty, že Georg nyní 
žije v Pánově objetí“.

TEREZA ZAVADILOVÁ

Lidem, na něž nejvíce doléhá pan-
demie, tedy nejchudším a  přehlí-
ženým, věnuje papež poselství ke
34. Světovému dni nemocných
(11. února, o  svátku Panny Marie 
Lurdské). Za vzor v něm dává Ježíšův 
postoj „univerzálního bratrství“, 
empatie, soucitu a služby. „Nemoc 
na sebe vždy bere konkrétní tvář,“ 
píše František s  tím, že „současná 
pandemie odhalila mnohé nedostat-
ky zdravotnických systémů a  péče 
o nemocné“. Pandemie ovšem podle 
něj zvýraznila i obětavost zdravotní-

ků, dobrovolníků, kněží či řeholní-
ků. „Příjemci léčby a pečující mezi 
sebou uzavírají smlouvu, založenou 
na vzájemné úctě a důvěře, upřím-
nosti a ochotě… Tento vztah nachází 
nevyčerpatelný zdroj motivace a síly 
v Kristově lásce, jak dokládá tisícile-
té svědectví lidí, kteří se posvěcova-
li ve službě nemocným,“ pokračuje 
papež. A uzavírá: „Uzdravení, která 
Ježíš konal, nejsou magická gesta, 
nýbrž výsledek setkání, kdy na Boží 
dar odpovídá víra, jak shrnuje Ježí-
šovo: ‚Tvá víra tě zachránila.‘“  (tez)

KARDINÁLA LEONARDA SANDRIHO, prefekta Kongregace pro východní církve a viceděkana kardinálského kolegia, 
přijal minulé pondělí papež na osobní audienci. Kardinál nedávno dosáhl věku 77 let a jako v případě stejně starého ge-
nerálního vikáře státu Vatikán Angela Comastriho se očekává, že Svatý otec přijme jejich rezignace z důvodu dosažení 
kanonického věku. Při té příležitosti Catholic News Agency připomněla, že před generační obměnou stojí prefekti více 
kongregací: Marc Ouellet (Kongregace pro biskupy), Luis Ladaria (pro nauku víry), Giuseppe Versaldi (pro katolickou 
výchovu), Beniamino Stella (pro klérus) či Giuseppe Bertello, předseda Papežské komise pro městský stát Vatikán. 
 Snímek Profimedia

DRES S INICIÁLAMI MARTINA 
LUTHERA KINGA a svým jménem 
na druhé straně dostal papež od 
basketbalistů z amerického týmu 
Atlanta Hawks (Atlantští jestřábi). 
Poslali mu jej u příležitosti nedoži-
tých 92. narozenin afroamerického 
obhájce lidských práv a atlantského 
rodáka zastřeleného roku 1968. 
Basketbalisté ve stejných dresech 
odehráli pondělní zápas na Kin-
govu každoroční počest. Papež jim 
poděkoval, dres požehnal a pode-
psal. S hráči se setkal ve Vatikánu 
v prosinci, kdy spolu mluvili o řešení 
sociálních nerovností.  
 Snímek Twitter Atlanta Hawks

Katecheze –
13. ledna 2021

Po počáteč-
ních zázra-
cích a  zapo-
jení učedníků 
do zvěsto-
vání Božího 
království se 
Ježíšovo po-
slání  ocitá 
v  krizi. Jan 

Křtitel zapochybuje a  z  vězení za 
ním vysílá posly s otázkou: „Ty jsi 
ten, který má přijít, nebo máme 
čekat jiného?“ Ve vesnicích u jeze-
ra, kde Ježíš učinil nejvíce zázraků 
(srv. Mt 11,20-24), panuje nevra-
živost. A právě v této chvíli rozča-
rování se Ježíš k Otci neobrací bě-
dováním, nýbrž chvalozpěvem: 

„Velebím tě, Otče, Pane nebe i ze-
mě, že když jsi tyto věci skryl před 
moudrými a chytrými, odhalil jsi je 
maličkým.“ Uprostřed krize, za na-
prosté temnoty v duších mnoha lidí 
včetně Jana Křtitele, dobrořečí Otci.
Ale proč?

Předně za to, kým je. Ježíš v du-
chu jásá, protože ví, že jeho Otcem 
je Bůh veškerenstva. A potom za to, 
že si oblíbil maličké. Zakouší to on 
sám, když káže ve vesnicích „uče-
ným“ a „chytrým“, kteří jsou pode-
zíraví, uzavření a vypočítaví, zatím-
co „maličcí“ se otevírají a přijímají 
evangelium. I my se máme radovat, 
že prostí lidé přijímají evangelium. 
Když se dívám na ty, kdo chodí na 
poutě, modlí se, zpívají a chválí Bo-
ha, všímám si, že jim snad mnohé 
schází, avšak pokora je vede k Boží 
chvále. Budoucností světa a nadějí 

církve jsou „maličcí“, kteří se ne-
považují za lepší než ostatní, jsou 
si vědomi vlastních hranic a  hří-
chů, nechtějí se zmocnit druhých 
a v Bohu Otci uznávají všechny za 
bratry.

Ježíšova chvála přivádí také nás, 
čtenáře evangelia, k odlišnému po-
suzování osobních porážek a situa-
cí, v nichž nevidíme jasně Boží pří-
tomnost a působení – když se zdá, 
že převažuje zlo, jež nelze zastavit. 
Komu ale slouží chvála? Nám, ne-
bo Bohu? Chválou jsme spaseni, 
modlitba chval slouží nám. Je třeba 
ji konat – paradoxně – nejen teh-
dy, když nás naplňuje štěstí, nýbrž 
zejména v těžkých a temných chví-
lích „strmé“ cesty vzhůru. Učíme 
se tak, že stoupáním, úmornou 
cestou a náročnými přechody mů-
žeme dospět k  novému výhledu 

a širšímu obzoru. Když vzdáváme 
chválu, jako bychom se nadecho-
vali kyslíku, který pročišťuje duši, 
umožňuje pohled do dáli a zbavuje
pout.

Obrovské ponaučení spočí-
vá v modlitbě, která již osm stole-
tí nepřestává pulzovat a  složil ji
sv. František na sklonku života: 
v Písni bratra slunce. Prosťáček ji 
nesložil ve chvíli radosti a blahoby-
tu, nýbrž uprostřed strádání; byl už 
takřka slepý a doléhala na něj samo-
ta. Svět se jeho kázáním nezměnil, 
a navíc cítil blížící se smrt. Franti-
šek se však v této chvíli modlí: „Buď 
pochválen, můj Pane…“ A to za vše, 
za dary stvoření i za smrt, kterou od-
vážně nazývá „sestrou“. Seberme 
odvahu, abychom v těžkých a tem-
ných momentech vyslovili: „Požeh-
naný jsi, Pane.“  (vaticannews; kráceno)

KRÁTCE
„MODLEME SE SPOLEČNĚ, 
aby se naplnila Ježíšova touha: aby 
všichni byli jedno. Jednota je vždy 
lepší než konflikt,“ zdůraznil papež 
k  probíhajícímu Týdnu modliteb 
za jednotu křesťanů. V pondělí 25. 
ledna jej v římské bazilice sv. Pavla 
za hradbami uzavřou ekumenické 
nešpory, kterých se zúčastní papež 
a zástupci církví působících v Římě.

NA COVID-19 ZEMŘEL ALMUŽ-
NÍK DVOU PAPEŽŮ, italský arci-
biskup Oscar Rizzato (91). Jmeno-
val ho papež Jan Pavel II. roku 1989 
a v úřadu setrval ještě v prvních dvou 

letech potifikátu Benedikta XVI. – 
Apoštolskou dobročinnou pokladnu 
řídil celkem 17 let. Po své rezignaci, 
nakolik mu zdraví umožňovalo, po-
kračoval ve službě duchovního.

DVĚ DALŠÍ PLOVOUCÍ NE-
MOCNICE přibudou k Nemocniční 
lodi papeže Františka, která brázdí 
řeku Amazonku od léta 2019 a umož-
nila už přes 80 tisíc lékařských zá-
kroků. Nové lodě se jmény papežů 
Jana Pavla II. a Jana XXIII. pomo-
hou přivážet lékařskou péči lidem 
v odlehlých oblastech. Brazilští fran-
tiškáni, kterým Svatý otec projekt 
svěřil, lodě získali díky partnerství se 

státní prokuraturou, jež na jejich ná-
kup poskytla peníze z pokut za eko-
logické škody firem BASF a Shell.

SPORNÉ FINANČNÍ PŘEVODY 
Z VATIKÁNU DO AUSTRÁLIE, 
na něž v říjnu 2020 upozornila tam-
ní senátorka Concetta Fierravanti-
-Wellsová, se po prošetření ukázaly 
být jen špatně přepočítané. Média 
původně spekulovala o  tom, zda 
měly peníze doručené na austral-
ské účty v letech 2014–2019 ovliv-
nit tehdejší proces s  kardinálem 
Georgem Pellem (bývalým prefek-
tem vatikánského Ekonomického 
sekretariátu, který usiloval o refor-

mu financí), a to v jeho neprospěch 
u  soudu stran údajného sexuální-
ho zneužívání nezletilých. Kardinál 
Pell byl plně osvobozen po 13 měsí-
cích ve vězení loni v dubnu. Zatím-
co australský vládní úřad Austrac 
původně tvrdil, že bylo z Vatikánu 
odesláno celkem 1,4 miliardy eur
(36,6 miliardy korun v přepočtu), 
po kontrole se nyní zjistilo, že to by-
lo 6 milionů eur (157,1 milionu ko-
run) a že se týkaly smluvních závaz-
ků a běžné správy finančních zdrojů. 
„Důvodem špatného výpočtu byla 
chyba kódování v počítači,“ uvedl 
Austrac s omluvou. 

(vaticannews, cna, tkkbs, tez)

HISTORICKY PRVNÍ PAPEŽSKÁ 
CESTA DO IRÁKU (plánovaná 
na 5. – 8. března) má logo s Fran-
tiškovou fotografií, řekami Tigris 
a Eufrat, palmou a holubicí letící nad 
vlajkami Iráku a Vatikánu. Motto 
návštěvy – „Všichni jste bratři“
(Mt 23,8) – zde stojí arabsky, chal-
dejsky a kurdsky. Papež se má v zemi, 
která se snaží zotavit z útoků tzv. Is-
lámského státu, zastavit v Bagdádu, 
Irbílu a Mosulu, ale také na Ninivské 
pláni, v Karakoši nebo v Uru na 
mezináboženském setkání. Cesta se 
uskuteční, když to pandemie umožní. 
I proto se od minulé neděle za její 
zdar iráčtí křesťané modlí.  Repro KT

Jak nyní žije 
Benedikt XVI.

Poselství ke dni nemocných



Diecézní zpravodajství 4
Br

ně
ns

ká
 d

ie
cé

ze
19. – 25. ledna 2021 3. neděle v mezidobí

w
w

w
.b

isk
up

st
vi

.c
z

Se zákazem účasti na veřejných 
bohoslužbách a později s ome-
zeným počtem účastníků se ta-
ké dramaticky snížil výnos ze 
sbírek, které jsou často využí-
vány k opravě a údržbě staveb 
jednotlivých farností. Navzdo-
ry tomu se ve farnosti Moravský 
Krumlov pilně pracovalo. 

Spolu s památkáři

Po opravě střech před pěti le-
ty se zde podařilo provést prv-
ní etapu opravy fary. Vyměnila 
se všechna okna i vstupní dve-
ře. Fara se nachází v památkové 
zóně, takže veškeré práce pro-
běhly ve spolupráci s  památ-
káři. Celkové náklady činily
689 613 korun. 

„Podařilo se nám to nejen 
díky dotaci z  Jihomoravské-
ho kraje ve výši 150 tisíc ko-
run, ale také díky štědrosti far-

níků. Ti zareagovali na výzvu 
adoptovat si okna fary a mnozí 
z nich sáhli hluboko do svých 
peněženek. Jako vánoční dá-

rek pak dodatečně poslalo svůj 
příspěvek ve výši 200 tisíc ko-
run město Moravský Krum-
lov,“ upozornil děkan z  Mo-
ravského Krumlova P. Pavel
Vybíhal. 

Práce pokračují

Podaří-li se získat potřebné pe-
níze, bude letos oprava fary po-
kračovat druhou etapou. V ní je 
naplánováno osazení oken no-
vými venkovními parapety, dále 
odvlhčení a částečné zateplení 
budovy, výměna hlavního elek-
trického přívodu, fasáda bu-
dovy i ohradních zdí a částeč-
ná výmalba interiéru. Náklady 
jsou vyčísleny na téměř jeden 
a půl milionu korun.  (lef) 

V Moravském Krumlově si farníci adoptovali okna fary

„Naštěstí měli lehký průběh. 
Z toho důvodu jsme deset dnů 
nemohli sloužit mše svaté. Kos-
tel přesto byl pro věřící otevřen 
každý den k osobní modlitbě,“ 
uvedl osmatřicetiletý P. Vladi-
mír Hubálovský, který do mi-
noritského řádu vstoupil v roce 
2007 a o deset let později přijal 
kněžské svěcení. O jeho novém 
působišti rozhodl provinciál 

P. Piotr Pawlik při provinční
kapitule řádu loni v září.

P. Hubálovský se předtím 
v  Jihlavě věnoval mládeži, 
v čemž chce v Brně pokračo-
vat. „Do našeho kostela cho-
dí docela hodně mládeže a vy-
sokoškoláků, a  tak věřím, že 
k tomu bude příležitost. Vzhle-
dem k současným hygienickým 
opatřením vlády je ale zatím 

těžké něco plánovat. Situace se 
mění prakticky každým dnem. 
Uvidíme, co nám přinesou 
následující týdny,“ poukázal 
kněz.

V současné době, kdy je při 
mši svaté povolena účast de-
seti procent kapacity kostela, 
se u minoritů může bohosluž-
by zúčastnit třicet lidí a dalších 
dvacet v kapitulní síni a v křížo-
vé chodbě. Kněží zpovídají vždy 
půl hodiny před mší svatou. 
V období, kdy byla účast veřej-
nosti na bohoslužbách zaká-
zána, minorité zpovídali a po-
dávali svaté přijímání hodinu 
a půl dopoledne i odpoledne.
 LENKA FOJTÍKOVÁ

Kalendář
BRNO
� Do Tříkrálové sbírky lze při-
spět do klasické pokladnič-
ky v sídle Charity na tř. Kpt. 
Jaroše 9 v pracovních dnech 
vždy od 9.00 do 17.00. Další je 
umístěna v kostele sv. Jakuba 
od 13.00 do 17.00 nebo před 
mší svatou. 
� Nepoškozené dětské bo-

ty, plavky, zimní oblečení pro 
děti, funkční hračky, kosme-
tiku pro maminky i děti a pra-
cí prášky mohou dárci při-
nést 26. 1. od 15.00 do 17.30 
do průchodu u recepce Salesi-
ánského střediska mládeže ve 
Foerstrově ulici 2. Vybrané da-
ry budou předány organizaci 
Bakhita o.p.s., která pomáhá 
matkám v nouzi, vícečetným 
rodinám a  lidem ve finanč-
ní krizi.

HODONÍN
� Centrum pro rodinu a so-
ciální péči zve na online se-
tkání  se vztahovou porad-
kyní a   autorkou několika 
knih Milenou Mikulkovou. 
Ve svých přednáškách Ško-
la lásky v  rodině se během 
čtyř setkání (25. 1., 8. 2.,
15. 3. a  12. 4.) s  posluchači 
podívá na rodinu jako na síť 
vztahů, které jsou zdrojem sí-
ly i destabilizace. Zaměří se na 

potřeby a  motivaci partnerů
i dětí. 
� Centrum pro rodinu a soci-
ální péči zve na online před-
nášku s  Monikou Gasnár-
kovou 27. 1. od 17.00 nejen 
rodiče neklidných dětí Když 
rodič zakáže a prarodič povo-
lí aneb jak nastavit pravidla 
v  rodině. Více informací na 
markovicova@cprhodonin.cz 
nebo tel. 774 650 138.
Kontakt: fojtikova-l@seznam.cz 

Brněnští minorité slouží mše opět veřejně

Novým farářem v minoritském 
kostele sv. Janů v Brně je
P. Vladimír Hubálovský.  
 Snímek archiv minoritů

Záhy po nástupu do funkce musel
nový farář minoritského kostela sv. Janů
v Brně P. Vladimír Hubálovský do karantény.
Dva spolubratři onemocněli na přelomu roku.

Při výměně oken, která byla na faře v Moravském Krumlově v dezolát-
ním stavu, brigádnicky vypomáhali i farníci.  Snímek archiv farnosti
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Kalendář
DUBNÉ
� Farnost: Přednášky 
historika z TF JU P. Mar-
tina Weise  České nebe 
každé úterý 18–18.45,
26. 1. Antonín Cyril Sto-
jan, 2. 2. Poslední císař
Karel I., online na www.
dubne.cz, sekce Živé pře-
nosy, mše sv. v  neděli 
v 9.00.

VYŠŠÍ BROD
� Areál kláštera: Týden-
ní exercicie pro ženy 21. –
26. 2.,  týdenní exerci-
cie pro muže 1. – 6. 3., 
d o p r o v á z í  ř í m o v s k ý
P. Jakub Zentner FSSP, ví-
ce informací a  přihlášky 
včetně aktuální situace na 
 www.farnostrimov.cz. 

Kontakt:
ragal@seznam.cz

Ve čtvrtek hovořil např. P. Bo-
huslav Richter, farní vikář z dě-
kanství u sv. Mikuláše v Čes-
kých Budějovicích, na téma 
Proč skrýváš svou tvář…? (Job 
13,13-14,6). 

„Někdy se nám zdá, že Bůh 
skryl svou tvář, když neodpoví-
dá na naše modlitby, ale je to-
mu tak?“ ptá se kněz. „A jaká 
je jeho tvář, pohled, kterým nás 
stále doprovází? Kéž umíme ja-
ko Job stále a za všech okolnos-
tí vnímat laskavou i důslednou 
Boží tvář,“ shrnuje poselství 
svého příspěvku P. Bohuslav 
Richter. 

Od 18. do 25. ledna se pak 
koná Týden modliteb za jed-
notu křesťanů, letos na téma 
Zůstaňte v mé lásce, a ponese-
te hojné ovoce. „V předchozích 
letech nabídlo program i  na-
še Pastorační středisko a zvali 
jsme na akce jako Večer Taizé, 
Večer chval, modlitba tancem, 
společná adorace či přednáš-
ky. Přicházeli věřící z různých 
křesťanských společenství, vy-
tvářeli společenství a společně 
se modlili,“ ohlíží se Iva Hoj-
ková z Pastoračního střediska 
 českobudějovického biskup-
ství. 

Letos podobný program 
vzhledem k situaci s pandemií 
není možný. „Jsme si ale vědomi 
naléhavosti modlit se za jednotu 
křesťanů, a proto jsme připra-
vili společné virtuální setkání 
různých křesťanských církví 
a společenství s duchovním slo-
vem a modlitbou,“ pokračuje 
Iva Hojková. Mezi oslovenými 
jsou převážně laici z  různých 
církví a  křesťanských spole-
čenství. Sledovat je můžete ži-
vě na Youtube Prolidi.online
v pátek 22. ledna od 18.00 do 
19.15 hodin. 

„Zveme všechny, aby se při 
živém vysílání duchovně ve 
svém srdci a ve své mysli spoji-
li a připojili se svou modlitbou. 
Setkání, během kterého zazní 
duchovní slovo a modlitba od 
jednotlivých účinkujících, bude 
i dále ke zhlédnutí na Youtube 
Prolidi.online,“ zakončuje Iva 
Hojková.  (rag) 

V diecézi se modlí za jednotu křesťanů

Mnohé stavby sloužící 
v minulosti církvi čeká 
vlídnější budoucnost 
i díky prohlášení za 
kulturní památky. 

Loni k nim v Jihočeském kraji 
přibyly např. areál pozdně ba-
rokní fary v Trhových Svinech, 
stodola a kolna z první polovi-
ny 19. století v areálu fary ve 
Strunkovicích nad Blanicí nebo 
táborská budova Sboru Božích 
bojovníků Církve českosloven-
ské husitské z  roku 1939 po-
stavená pražskými architekty 
Jaroslavem Kabešem a Václa-
vem Vejrychem. Za památku 
byl prohlášen i židovský hřbi-
tov u obce Prudice na Táborsku 
z počátku 18. století. 

Ve stínu chrámů

„Církevní památky patří mezi 
nejvýznamnější součást fondu 
našeho kulturního dědictví,“ 
říkají Daniel Šnejd a  Martin 
Gaži z Národního památkové-
ho ústavu v Českých Budějo-
vicích. „Také zdánlivě prosté 
venkovské kostelíky vytvářejí 

dominanty české krajiny a hrají 
nezastupitelnou roli v jejím har-
monickém obrazu. Farní budo-
vy lidé často vnímají jen okrajo-
vě a ve stínu uměleckohistoricky 
významných chrámů. Přesto si 
mnohdy svými památkovými 
hodnotami s kostelem nezada-
jí, navíc bývají s jeho funkcemi 
po staletí neoddělitelně spjaty. 
Především na venkově bývá fara 
hned po kostelu nejstarší budo-
vou v obci. Venkovské fary ved-
le kostela či staré školní budovy 
bývají hlavní dominantou obce 
a zásadním způsobem spoluvy-
tvářejí její podobu,“ zdůrazňuje 
Daniel Šnejd. 

„Ačkoli máme v Jihočeském 
kraji 116 far zapsaných do se-
znamu kulturních památek, 
zůstává řada těch, jež přes svůj 
historický i architektonický vý-
znam památkovou ochranu po-
strádají. Smutnou skutečností 
je, že ne všechny se daří udr-
žovat v dobré stavební kondi-
ci. V případě jejich zániku hro-
zí ztráta cenných staveb, které 
jsou architektonicky kvalitní 
a uchovávaj í historický ráz řady 
míst. Jejich zápis do památko-
vého seznamu může do budouc-
na pomoci zachránit mnohé je-
dinečné hodnoty,“ pokračuje 
Martin Gaži, který oceňuje, že 

v roce 2020 se rozšířil seznam 
kulturních památek i o římsko-
katolickou faru v Trhových Svi-
nech a faru a sbor Církve česko-
slovenské husitské v Táboře. 

„Fara v  Trhových Svinech 
se štítem z 18. století je místní 
dominantou a svědkyní dlouhé 
historie města. Pod barokním 
kabátem se ukrývá konstrukce 
mnohem staršího původu, jejíž 
přesnější vročení určí až prů-
zkum. Táborský sbor s farou je 
zase příkladem kvalitní moder-
ní architektury s vazbou na vý-
znamné prvorepublikové tvůr-
ce,“ připojuje Martin Gaži. 

RADEK GÁLIS

Fary nově kulturními památkami

Počátek nového kalendářního roku se 
nese ve znamení ekumenických modliteb, 
i když na dálku. Alianční týden modliteb 
Tváří v tvář se konal od 10. do 17. ledna 
prostřednictvím online přenosů. 

Fara v Trhových Svinech a stodola s kolnou u fary ve Strunkovicích nad Blanicí jsou nově kulturními 
památkami.  Snímky archiv NPÚ České Budějovice 
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Čtyři metry vysoký kříž se nově tyčí mezi vysoko položenými osadami města Přibyslav, Dvorky a Uhry. Dílo vykoval mladý umělecký kovář Petr 
Štáfl. Městská samospráva zhotovení kříže podpořila zakoupením materiálu, několik rodin přispělo na kovářské uhlí. Kříž byl ukotven vedle 
sto let staré lípy, kterou jako strom svobody po první světové válce zasadili místní občané. Kvůli pandemii bylo slavnostní požehnání kříže 
odloženo. Přibyslavský kněz P. Petr Sandtner tak učiní později.  Snímky Ivo Havlík

Studijní program připravu-
je v součinnosti s Biskupstvím 
královéhradeckým – Diecézním 
teologickým institutem (DTI) 
Pedagogická fakulta Univerzity 
Hradec Králové. Studentům se 
nejen dostane základního vyso-
koškolského vzdělání v katolické 
teologii, ale doplňuje ho i peda-
gogicko-psychologická průpra-
va. Je proto vhodný pro kate-
chety i ostatní spolupracovníky 
při farních i dalších pastorač-

ních aktivitách. Výuku hlavních 
teologických předmětů zajiš-
ťují duchovní královéhradecké 
diecéze. „Pro zájemce o studi-
um bakalářského programu je 
důležité, že po jeho absolvování 
se jim nabízí možnost navazu-
jícího magisterského studia na 
Katolické teologické fakultě UK 
v Praze, Cyrilometodějské teolo-
gické fakultě UP v Olomouci i na 
dalších teologických fakultách,“ 
představuje možnosti studia 

Jan Hojda, sekretář Diecézního 
teologického institutu, a připo-
míná, že informace o přijímací 
zkoušce i odkaz na elektronic-
kou přihlášku jsou dostupné na 
webu www.uhk.cz. 

Přijímací zkouška proběhne 
v květnu či červnu 2021 ve for-
mě pohovoru zaměřeného na 
otázky související s motivací ke 
studiu, s představami o náplni 
teologického studia a s dalšími 
předpoklady, k nimž lze počí-
tat aktivní zapojení do života 
farnosti. Vedení DTI uchaze-
čům doporučuje, aby si k při-
jímacímu pohovoru s  sebou 
opatřili doporučení ke studiu 
od duchovního správce. „Po-
zornosti zájemců o prezenční 
i kombinované studium s etic-
kou, religionistickou, filozofic-
kou, kulturně-antropologickou 

a pedagogicko-psychologickou 
náplní doporučujeme i  obor 
Transkulturní komunikace,“ 
zdůrazňuje Jan Hojda. 

Student získá titul, který je 
státem uznávaný a umožňuje 
zájemcům pokračovat v magis-
terském studiu. „Je radost sle-
dovat, jak se tříleté studium 
v každém novém ročníku sta-
ne pro studenty životním dob-
rodružstvím a možností potkat 
nové lidi. Zvláště v současnosti, 
kdy křesťané musí čelit mnoha 
otázkám ohledně své víry a pří-
slušnosti k církvi, dokáže studi-
um oboru Náboženská výchova 
vést studenty k hledání adekvát-
ních odpovědí,“ povzbuzuje ke 
studiu v Hradci Králové P. To-
máš Petráček, vedoucí Katedry 
kulturních a náboženských stu-
dií PdF UHK.  PAVEL J. SRŠEŇ

V  den připomínky narození
sv. Filomény (10. ledna), pat-
ronky Světového živého růžen-
ce a dětí Mariiných, obnovili 
v Koclířově ve farním kostele 
sv. Filomény a sv. Jakuba čin-
nost bratrstva této světice. 
„Událost navazuje na histo-
rickou tradici koclířovské far-
nosti a na vděčnost za záchra-
nu a  generální rekonstrukci 

farního kostela i  přilehlého 
poutního prostranství. A to ve 
spojení s  činností Světového 
apoštolátu Fatimy – Fatimské-
ho apoštolátu v ČR v areálu bý-
valého kláštera a nového pout-
ního místa Fatimy,“ vysvětlila 
Hana Frančáková z Koclířova. 
Mezi oddané ctitele sv. Filomé-
ny patřila řada světců – mimo 
jiné Jan Maria Vianney,  An-

tonín Maria Claret,  Jan Ne-
pomuk Neumann,  Petr Cha-
nel, Petr Julián Eymard či Anna 
Maria Taigi. 

I  přes proticovidová ome-
zení probíhají v Koclířově pro-
gramy každou první sobo-
tu, vigilie a fatimské dny vždy
12. a 13. den v měsíci i s obno-
vou úcty ke sv. Filoméně. Le-
tos,  v Roce sv. Josefa – patrona 

církve, se konají mše svaté také 
každou třetí sobotu od 16.30 
nad Hřebečským tunelem, kde 
stojí kostel zasvěcený sv. Jo-
sefu. Pravidelné bohoslužby 
a modlitby probíhají vždy při 
zachování všech hygienických 
pravidel a omezení a  jsou vy-
sílány online. Podrobnosti na-
leznete na www.cm-fatima.cz.
 (srp)

Studium jako životní dobrodružství
Do konce února je možné přihlásit se 
ke studiu s teologickým zaměřením přímo 
v Hradci Králové. O sobotách (cca desetkrát 
za semestr) lze studovat v bakalářském 
kombinovaném, tzv. dálkovém studiu, 
program Náboženská výchova.

V Koclířově obnovili bratrstvo sv. Filomény 
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Varhany 
v Bohosudově 
potřebují generální 
opravu. Peníze 
se místní spolek 
snaží získat pomocí 
veřejné sbírky.

Bazilika v Krupce-Bohosudově 
skrývá hudební perlu. „Schiff-
nerovy varhany jsou skutečný 
historický skvost, bezpochyby 
jde o  hudební nástroj evrop-
ského formátu,“ uvádí před-
sedkyně Spolku pro záchranu 
bohosudovkých varhan Len-
ka Doubková. Kvalitu nástroje 
dokazuje i velký zájem hudeb-
níků, kteří je často využívají při 
nahrávání svých skladeb. „Je 
to hodnotný nástroj v barokní 
skříni. Je výjimečný nejen v li-
toměřické diecézi, ale i  v  ce-
lém Česku,“ potvrzuje organo-
log litoměřické diecéze Radek 
Rejšek. 

Aktuálně nástroj ovšem ne-
ní v dobrém stavu a nutně po-
třebuje generální opravu. „Var-
hanám je už 117 let a nikdy se 

zásadním způsobem neopravo-
valy, takže se ocitají na pokraji 
své životnosti,“ varují organizá-
toři sbírky. Jsou znečištěné, po 
letitém používání se objevuje 
nefunkčnost i deformace a také 
červotoč. Je proto třeba je celé 
demontovat, rozebrat na jed-
notlivé píšťaly, opravit přístro-
je k ovládání registrů a provést 
mnoho dalších odborných var-
hanářských zásahů.

Oprava patrně bude vel-
mi nákladná, odborníci při 

předběžných odhadech mlu-
ví o  částce kolem tří milio-
nů korun. Proto bohosudov-
ský spolek připravil sbírku, 
v  rámci níž si zájemci mo-
hou adoptovat jednotlivé rejs-
tříky a  píšťaly. Vybrat si tu 
svou je možné prostřednic-
tvím internetových stránek
www.varhanybohosudov.cz 
včetně online zaplacení. Na 
stránkách lze také slyšet na-
hrávku každého rejstříku i ně-
kolik skladeb, které nahrál 

skladatel, dirigent a varhaník 
Miloš Bok. Během prvních dnů 
se vybralo přes sto tisíc korun.

Nejde jen o památku

Diecézní organolog Radek 
Rejšek upozorňuje, že nejde 
jen o  zachování historického 
dědictví. „Památkové hledisko 
při rekonstrukci není všechno. 
Myslím, že důležitější je per-
spektiva nástroje vzhledem 
k  farnosti. Bohosudov je vý-
znamné poutní místo litomě-
řické diecéze, je tam biskupské 
gymnázium a živá farnost, tak-
že má smysl tam směřovat pro-
středky i energii,“ vysvětluje. 

Varhany jsou součástí inte-
riéru barokní baziliky Panny 
Marie Sedmibolestné, která pa-
tří mezi nejvýznamnější poutní 
místa severních Čech. Samotné 
varhany byly postaveny v prv-
ní polovině osmnáctého stole-
tí. Z barokní doby se ale zacho-
vala jen skříň, neboť stroj do 
dnešní podoby přestavěl v roce 
1904 varhanář Heinrich Schiff-
ner. Díky své historické hodno-
tě unikly i rekvírování v průbě-
hu první světové války.

KAREL PUČELÍK

Ve středu 13. ledna 
slavil litoměřický 
biskup Jan Baxant 
poutní mši svatou 
v bazilice Panny 
Marie Pomocnice 
křesťanů ve Filipově.

Slavnost, která se koná v den 
výročí zázračného uzdravení 
Magdaleny Kade (před 155 lety 
v roce 1866), byla letos jen ko-
morní. Obvykle se na ni sjíždě-

Bohosudovské píšťaly čekají na adopci

Komorní fi lipovská pouť
jí poutníci z blízkého okolí, ale 
i z Prahy nebo z Německa. Na-
příklad v minulém roce připuto-
valo do Filipova na čtyři sta lidí, 
letos se jich ovšem sešlo jen ně-
kolik desítek. 

Aktuální opatření nedovoli-
la ani uspořádat obvyklou mši, 
která se každoročně koná ve 
čtyři hodiny ráno. Při hlavní 
mši v 10.30 povzbudil biskup 
Baxant v  promluvě přítom-
né k důvěře v přímluvu Panny 
Marie a k životu z víry. Hlavní 
bohoslužbu doplnily další dvě, 
jedna z nich byla pro německy 
mluvící poutníky. (puč)

Přispět lze na konkrétní rejstřík či píšťalu.  Snímek Jan Watzek

Poutníků se letos sešlo nezvykle málo.  Snímek Dominik Faustus

Kalendář
HORNÍ POLICE
� Online přenos nedělní bo-
hoslužby z kostela Navštívení 
Panny Marie v 15.00 na face-
bookovém profilu Farnost Hor-
ní Police. 

LIBEREC-RUPRECHTICE
� Online přenos nedělní boho-
služby z kostela sv. Antonína Pa-
duánského v 9.00 na youtubo-
vém profilu Farnost Ruprechtice. 

TEPLICE
� Online přenos nedělních bo-
hoslužeb v 9.00 na fac ebooko-

vém profilu 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
online. Více na
www.trikralovasbirka.cz.

Kontakt:
pucelik@katyd.cz
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Kalendář
BÁNOV
� Přímé přenosy mší svatých 
lze sledovat v neděli od 10.30, 
v  pondělí a  pátek od 17.30 
a  v  sobotu od 18.00 na ad-
rese www.farnost-banov.cz/
inpage/kamera.

NEZAMYSLICE
� Nedělní mše svatá se přená-
ší vždy od 9.30 na Youtube ka-
nálu „Římskokatolická farnost 
Nezamyslice na Hané“, více na 
farnost.nezamyslice.cz.

OLOMOUC
� Arcibiskupský palác: Tříkrá-
lový koncert pro hrdiny z první 

linie ve čtvrtek 21. 1. od 18.00 
bude možné sledovat na webu 
města www.olomouc.eu. S dí-
ly J. S. Bacha, W. A. Mozarta,
H. Purcella nebo A. Vivaldiho 
vystoupí soubor Camerata.

ZLÍN
� V rámci oslavy Neděle Boží-
ho slova pořádá Nadační fond 

Credo přednášku Josefa Byr-
tuse nazvanou Avinu – mod-
litba Páně: pohled na Otčenáš 
na základě hebrejského textu. 
Sledovat ji lze 24. 1. od 16.00 
do 17.30 na webu farnosti
sv.  Fil ipa a  Jakuba www.
farnostzlin.cz.

Kontakt: gracka@katyd.cz

Tříkrálovou sbírku i cesty mimo 
domov ztěžují protiepidemická 
opatření. Vydat se na koledu ne-
bo pouť ale mohou děti a dospí-
vající aspoň ve fantazii – k vý-
tvarné nebo literární tvorbě je 
zvou hned dvě soutěže.

Tu první, čistě výtvarnou vy-
hlásila Charita Olomouc spolu 
s časopisem Rodinný život a děti 
a mládež ve věku od 3 do 19 let 
vybízí k nakreslení tříkrálového 
komiksu. „Soutěž se koná v pě-
ti kategoriích – od mateřských 

škol po školy střední. Účastníci 
se mají zamyslet, jak probíhají 
přípravy na sbírku, kde se koled-
níci berou a kdo je oslovuje, kde 
vezmou pláště, koruny, křídy 
a pokladničky nebo co všechno 
v ulicích zažívají,“ jmenuje Mar-
kéta Matlochová z pořadatelské-
ho týmu. Hotová díla je podle 
ní třeba dodat do sídla časopi-
su (kontakt je na webu www.
rodinnyzivot.eu) nejpozději do 
12. února. „Věcnými cenami bu-
dou ohodnoceny tři vítězné prá-

ce z každé kategorie,“ dodává. 
Na ty, kdo se spíš než pastel-
kami vyjadřují slovem, pak cílí 
druhá soutěž. Vyhlašuje ji Mati-
ce svatohostýnská a její téma zní 
„Zážitky na Svatém Hostýně“. 
Děti se mají zamyslet, co na ma-
riánském poutním místě samy 
prožily nebo co jim o něm vyprá-
věli rodiče a prarodiče – a to pak 
zpracovat slohovou prací, v pří-
padě menších dětí i obrázkem.

„Uzávěrka je až 31. května, 
soutěž ale vyhlašujeme už ny-

ní – v době, kdy většina školá-
ků musí zůstat doma, a  snad 
tak má o to víc času. Zároveň 
je v tento čas těžší se na Svatý 
Hostýn vydat osobně a dostat 
se do baziliky, a tak se tam děti 
mohou zatoulat aspoň při tvo-
ření,“ podotýká Zdeňka Jančí-
ková z Matice svatohostýnské 
a připojuje: „Věcné ceny budou 
připraveny pro každého účast-
níka.“ Podrobnosti o  soutě-
ži jsou uvedeny na webu www.
hostyn.cz. (gra)

Dlouhá léta chátrající
farní dům ve Zvoli 
u Zábřehu se zásluhou
zdejších dobrovolníků 
vrací k životu. Sloužit 
bude farnosti,
potřebným lidem, 
školákům i všem
místním obyvatelům.

Nového vzhledu, a  především 
využití se objekt v těsné blízkosti 
kostela dočkal díky skupině lidí, 
kteří se před několika lety roz-
hodli přestavět budovu na multi-
funkční komunitní centrum. Jen 
krátce před Vánoci byla stavba 
kolaudována, nyní už v ní fungu-
je charitní poradna a ostatní ak-
tivity se připravují na zahájení.

„Budou se zde poskytovat 
sociální služby, konat přednáš-
ky a další vzdělávací akce nebo 
volnočasové aktivity pro děti, 
mládež i rodiny. Pravidelně to 
bude například florbal pro děti 
nebo cvičení dospělých, zázemí 
tu najdou ministranti i tři skaut-
ské družiny a sál bude využívat 
místní základní škola k  výuce 

tělesné výchovy, protože nemá 
vlastní tělocvičnu,“ popisuje 
Ivana Hamplová, jež má ve far-
nosti koordinaci různých aktivit 
v centru na starosti.

A dává nahlédnout i do plá-
nu na letošní rok. „Pokud epi-
demická situace dovolí, chceme 
uspořádat například přednáš-
ky o ochraně životního prostře-
dí, včelařství, závislosti dětí na 
technologiích či bolestech zad, 
počítá se s koncerty nebo společ-
ným tvořením. A v létě bychom 
rádi navázali na využití budovy 
v padesátých letech, kdy se zde 
promítaly filmy: na přilehlé za-
hradě bychom rádi uspořádali 
letní kino,“ doplňuje Hamplo-
vá. Velkou pomoc pak předsta-

vuje nově otevřený komunitní 
dům pro Charitu Zábřeh, která 
zde v rozsahu 17 hodin měsíč-
ně bude provozovat občanskou 
poradnu a prostory využije jako 
zázemí pečovatelské služby ne-
bo střediska osobní asistence. 
„Jsme rádi za možnost přiblí-
žit se obyvatelům Zvole a oko-
lí. Oni za námi nemusejí jezdit 
a my můžeme být blíž těm, kdo 
řeší například dluhy nebo exeku-
ce, potřebují si vypůjčit zdravot-
ní pomůcky či objednat naši pe-
čovatelskou službu,“ říká ředitel 
zábřežské Charity Jiří Karger.

Větší část prostředků na re-
konstrukci, která si vyžádala té-
měř osm milionů korun, posky-
tl Olomoucký kraj, místní akční 

skupina Horní Pomoraví, obec 
Zvole i zdejší farnost. „Největší 
zásluhy má ale skupina chlapů, 
kteří se před šesti lety do oprav 
domu pustili – nejprve svépo-
mocí a později, už v rámci naše-
ho spolku Zvolská čtyřka, s pod-
porou veřejného financování 
a se stavební firmou. Jedině dí-
ky jejich úsilí se podařilo dotáh-
nout věc do konce,“ chválí před-
seda spolku Tomáš Čvančara 
a zakončuje: „Nyní nám zbývá 
zaměřit se na postupné splacení 
téměř dvoumilionového dluhu 
i na dovybavení interiéru. Pak 
už záleží jen na epidemické si-
tuaci, kdy se aktivity v komunit-
ním centru budou moci naplno 
rozjet.“ JIŘÍ GRAČKA

Soutěže pro děti zvou na koledu i na Hostýn

Farní dům pomůže škole i zadluženým

Bývalý farní dům bude sloužit všem obyvatelům obce.  Snímek archiv Zvolské čtyřky
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Přestože je uvolnění 
epidemiologických 
opatření 
v nedohlednu, 
jediný exerciční 
dům v diecézi 
má na rok 2021 
připraven program.

„Prozatím jsme pořád optimis-
té a  plánujeme duchovní ob-
novy i na první pololetí,“ pro-
zrazuje koordinátorka Maria 
Paskuda.

Na webových stránkách 
exercičního domu zájemci na-
leznou i některé z akcí na druhé 
pololetí. „Samozřejmě si vyhra-
zujeme změny v programu kvůli 

těžko předvídatelné situaci, ale 
lidé se již nyní mohou přihla-
šovat a my je budeme aktuálně 
informovat,“ dodává koordiná-
torka. 

Duchovní obnova
pro všechny

Hned v únoru jsou naplánová-
ny dvě akce s názvem Duchovní 
obnova pro všechny, které do-
provází P. Tomáš Eliáš Paseka 
OFM a P. Jan Szkandera. Dále 
jsou připraveny víkend s Čes-
kým katolickým biblickým dí-
lem, jednodenní obnova v tichu 
a do programu přispěje kurzem 
Společná cesta a  Nový život 
Škola evangelizace sv. Ondře-
je. Zájemci se mohou přihlašo-
vat na exercicnidumceskytesin.
cz.  ( jap)

Výstava v ostravské katedrále Božského Spasitele vypráví, čím 
církev žila od září 2019 do podzimu 2020. Vybrané momenty 
z mimořádných akcí i každodenního života zachytili fotografové 
společenství Člověk a Víra. Velkoformátové fotografie budou 
k vidění až do 19. února v otevírací době ostravské katedrály. 
Mezi prvními si výstavu prohlédl biskup Martin David. 
 Snímek Josef Cinciala / Člověk a Víra

Opravy byly ukončeny už lo-
ni v listopadu, dovnitř se dnes 
široká veřejnost dostane pou-

ze díky virtuální prohlídce. Se 
slavnostním otevřením se če-
ká na uvolnění situace. „Přál 

bych si, aby se slavnost konala 
se vším všudy a mohli přijít li-
dé, kteří během oprav přispíva-
li, zástupci města, kraje a ote-
vření byla věnována pozornost, 
kterou si tato stavba zaslou-
ží,“ říká opavský děkan P. Jan 
Czudek. Ten o průběhu stavby 
s mimořádně bohatou historií 
průběžně informoval na webo-
vých stránkách farnosti nebo ve 
zpravodaji Cesta. 

Psát bylo o čem, neboť – jak 
vypočítává projektový mana-
žer Miroslav Přikryl – obno-
vou prošel celý vnější plášť 
konkatedrály včetně spárování 
cihelného zdiva, oprav omítek 
i oken s výměnou veškerého za-
sklení, restaurování kamenic-
kých a zámečnických součástí 
vnějšího pláště. Úprav se do-
čkalo i okolí kostela včetně od-
vodu dešťových vod. „Stavební 
a restaurátorské práce se dotkly 
také interiéru. Byla provedena 
kompletní výměna již nevyho-
vující elektroinstalace a kostel 
dostal nové vnitřní osvětlení,“ 
dodává projektový manažer 
s tím, že restaurovány byly ka-
menné, dřevěné i zámečnické 

prvky interiéru. Pak už zbý-
valo kostel vymalovat a zamě-
řit se na vytvoření expozice ze 
severní předsíně konkatedrá-
ly, která bude zpřístupňována 
k prohlídkám. 

„Pro mnoho lidí byly na jaře 
i na podzim pokračující práce 
znamením naděje, že se všech-
no nezastavilo, že se něco děje 
a něco bude. I proto je nechci 
o slavnostní otevření ochudit,“ 
ujišťuje děkan s  tím, že lidé 
o něm budou včas informováni. 

Finančním objemem se jed-
ná o  největší obnovu kostela 
od vzniku ostravsko-opavské 
diecéze. Celkové náklady této 
obnovy, uskutečněné v  letech 
2019–2020, činily 78 milionů 
korun, z nichž 71,8 milionu kry-
je dotace Evropské unie v rám-
ci Integrovaného regionálního 
dotačního programu, dvěma 
miliony přispěl Moravsko-
slezský kraj, jedním a půl mi-
lionem přispělo město Opava 
a 2,7 milionu do oprav vloži-
la církev (farnost Panny Marie 
Opava a Biskupství ostravsko-
-opavské).  

JANA PRAISOVÁ

Exerciční dům
v Českém Těšíně plánuje
program na letošní rok

Konkatedrála v Opavě čeká na otevření

Opravená katedrála.  Snímek Miroslav Přikryl

Když se 8. března 2019 předala konkatedrála 
Nanebevzetí Panny Marie v Opavě do 
rukou stavební firmě, očekávalo se, že se po 
necelých dvou letech slavnostně otevře a lidé 
se budou moci kochat krásou opraveného 
chrámu. Plány ovšem zamíchala pandemie. 
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Nákup zdravotnických
potřeb, poplatky za 
léky, asistenční, ošet-
řovatelské a pečova-
telské služby, pomoc 
handicapovaným či 
nemocným nebo mat-
kám a dětem v nouzi 
a mnoho dalšího 
umožňuje každoročně 
v diecézi uhradit vý-
nos Tříkrálové sbírky. 

„Děkuji za dvacet jedna let spo-
lečné cesty a vzájemnou přízeň 
i  podporu služeb Charity na 
území Plzeňského a Karlovar-
ského kraje při Tříkrálové sbírce 
a prosím, neopusťte Charitu ani 
nyní při sbírce, která probíhá 
trochu jinak,“ vzkazuje spolu-
občanům ředitel Diecézní cha-
rity Plzeň Jiří Lodr.

„Celkem bylo schváleno té-
měř šedesát záměrů, kde budou 
vybrané peníze pomáhat,“ po-
tvrzuje koordinátorka Tříkrálo-
vé sbírky Diecézní charity He-
lena Pachnerová. Vyjmenovat 
zde všechny nelze, mezi ty větší 
patří například podpora plzeň-
ského domova sv. Františka, 
který poskytuje lidem bez pří-
střeší azyl, nízkoprahové denní 
centrum i terénní služby. „Pří-

spěvek z Tříkrálové sbírky jako 
v  jiných letech použijeme na 
pomoc klientům s hrazením po-
platků, které potřebují uhradit 
za léky, duplikáty rodných listů, 
vystavení občanských průkazů 
a za podobné úkony, které jim 
pomohou k návratu do běžné-
ho života,“ vypočítává vedoucí
domova Džemal Gërbani. 

V Klatovech bude z Tříkrálové 
sbírky kromě jiného zakoupeno 

vybavení pro Domov pokojného 
stáří Naší Paní, přizpůsobené 
seniorům, dále opravena fasáda 
Domova sv. Zdislavy a podpoře-
na pečovatelská služba. Plzeňský 
Domov sv. Zdislavy, který stejně 
jako ten klatovský poskytuje úto-
čiště maminkám s dětmi v nou-
zi, potřebuje dovybavit bytové 
jednotky postelemi a  židlemi, 
dokoupit kuchyňské přístroje ja-
ko vařič či mixér. „Když budou 

peníze stačit, využijeme je také 
k zaplacení hromadných výletů 
do přírody, návštěv ZOO, plavec-
kého bazénu či farmy se zvířaty 
a dalších aktivit, které by naše 
klientky svým dětem poskytnout 
nemohly, nakoupíme i  vánoč-
ní nadílku,“ popisuje vedoucí 
Markéta Königová. „Ještě před 
pandemií nás přišly navštívit dě-
ti ze ZŠ ve Starém Plzenci, kte-
ré pro nás koledovaly. Bylo moc 
dobré, že mohly vidět, co kon-
krétně jejich snaha podpořila.“

Kromě pobytových zařízení 
je podpora z výtěžku Tříkrálové 
sbírky nesmírně cenná pro služ-
by poskytované Charitou v teré-
nu, jako jsou osobní asistence, 
pečovatelská či ošetřovatelská 
služba. Bez podpory by se tře-
ba neobešel ani mobilní Hos-
pic sv. Jiří v Chebu. „V menších 
městech a obcích peníze roz-
dělují místní farní Charity, což 
je dobře, protože mají nejlepší 
přehled, kde je pomoc nejvíc 
potřeba,“ uzavírá Helena Pach-
nerová.  ALENA OUŘEDNÍKOVÁ
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Celkem je v plzeňské diecézi 
rozmístěno zhruba 140 zape-
četěných pokladniček, kam je 
možno vkládat příspěvky pro 
Tříkrálovou sbírku:

PLZEŇ
� Ředitelství DCHP, Hlavano-
va 16; biskupství, nám. Repub-
liky 35; Koinonia Jan Křtitel; 
Karmelitánské knihkupectví; 
květiny Milt; květiny Fišer.

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
� Městský úřad; lékárny 
Bonate.

CHEB 
� Chrám sv. Mikuláše; café 

Špalíček; květinářství Pavlína; 
květinářství Violka.

CHOTĚŠOV 
� Obecní úřad; pošta; Dob-
řanské pekařství; květiny Blan-
ka; kamenictví.

KARLOVY VARY
� Magistrát města; krajský 
úřad; Stacionář pro osoby 
s Alzheimerovou chorobou.

KLATOVY 
� Domov pokojného stáří 
Naší Paní; farní úřad; měst-
ský úřad; lékárna U  Kla-
t o v s k é  M a d o n y ;  l é k á r n a 
Nýrsko.

OSTROV 
� Kancelář Charity; Domov 
pokojného stáří; Benu lé-
kárny; zdravotnické potřeby 
Petričko.

ROKYCANY 
� Kostel Panny Marie Sněžné; 
zájezdní hostinec Železná; re-
staurace U Václava; oční opti-
ka Trnka; řeznictví Pardovský; 
řeznictví Markvart; květiny 
Sarma; nádraží.

SOKOLOV 
� Kostel sv. Jakuba; lékárna 
Herba; květinářství Pampe-
liška.

Kde najdete pokladničky

Kde všude pomůže Tříkrálová sbírka

Chcete-li v Plzni přispět do pokladničky Tříkrálové sbírky, stačí 
zazvonit na ředitelství Diecézní charity v Hlavanově ulici, zajít na 
recepci biskupství, kam je bezbariérový přístup, do Karmelitánského 
knihkupectví v Solní nebo do prodejny Aggeo s italskými specialitami 
v ulici Roosveltově. Mimo centrum města najdete tříkrálové 
pokladničky v charitním humanitárním skladu v Cukrovarské ulici, 
v Doubravce v Domově sv. Jiří či v nedalekém květinářství Milt, 
Na Roudné v květinářství Fišer a po celý den jsou dárci očekáváni 
v Koinonii Jan Křtitel v Plzni-Liticích.  Snímek Diecézní charita Plzeň  

Vyšetřování 
uzavřeno
V neděli 17. ledna oznámil v Lok-
ti generální vikář P. Jakub Holík 
výsledek šetření v kauze P. Jiřího 
Majkova. Toho biskup Tomáš 
Holub loni v červenci na základě 
oznámení o pochybení v chová-
ní spojeném s kněžskou službou 
odvolal ad cautelam (z opatrnos-
ti) z funkcí generálního vikáře 
pro Karlovarský kraj, soudce pl-
zeňského diecézního soudu a fa-
ráře v Lokti. Vyšetřování však 
neprokázalo, že by přestoupil 
právní řád ČR, nedopustil se ani 
deliktu sexuálního zneužívání 
nezletilých „dle kanonické nor-
my platné v době předmětného 
činu“. Jeho jednání ovšem bis-
kup Holub „shledal jako neslu-
čitelné s morálními nároky na 
římskokatolického kněze“. Bis-
kup zároveň sdělil, že P. Majkov 
na své funkce rezignoval a je při-
praven přijmout jinou kněžskou 
službu v rámci diecéze. S účin-
ností od 17. ledna biskup Holub 
zrušil dekretem své červencové 
rozhodnutí (ad cautelam) a z to-
ho vyplývá, že P. Majkov nyní 
může opět veřejně vykonávat 
kněžskou sl užbu. (alo, mach)
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V  rámci programů CŽV mají 
na výběr z předmětů Velcí mis-
tři italské malby II. s kunsthis-
toričkou Marií Vymazalovou 
(Opatrnou), Egyptské umění 
s historikem Vítem Vlnasem či 
Význam a poselství Ježíšových 
podobenství s  P. Jaroslavem 
Brožem. Jen do tohoto čtvrt-
ka 21. ledna se lze také hlásit 
na jednodenní kurz P. Josefa 
Prokeše s názvem Evangeliza-

ce, zaměřený více prakticky, 
stejně jako kurz Pastorace ne-
mocných (na ten je přihlašo-
vání otevřeno až do května), 
který povede P. Marek Drábek 
OPraem. Ten učí i kurz Preven-
ce sexuálního zneužívání dětí. 
Podrobné informace o kurzech 
jsou na novém fakultním webu 
czv.ktf.cuni.cz. Za zvýhodně-
nou cenu se do kurzů mohou 
zapsat lidé s nárokem na sta-

robní důchod v rámci U3V, sle-
va může být až čtvrtina běžné
ceny.

Zaměřit se na to, 
co je krásné a trvalé

Kurzy probíhají formou video-
přednášek. „Díky tomu mohou 
lidé navzdory fyzické izolaci 
zůstat v pravidelném kontak-
tu s komunitou na fakultě a vy-
učujícími a  zároveň duševně 
načerpat – když přesunou po-
zornost od pocitů osamělosti 
a obav o vlastní zdraví k tomu, 
co je trvalé a krásné, i v této ne-
lehké době,“ zdůrazňuje Zuza-
na Matisovská, která se na KTF 
stará o celoživotní vzdělávání. 
„Přednášky obvykle doprovází 

prezentace. S technickými pro-
blémy jsme připraveni kdykoli 
pomoci,“ ujišťuje. 

K  online přednáškám se 
lze později vracet, stejně ja-
ko ke kurzům, které se oduči-
ly v zimním semestru: Dějiny
umění I., V co věří křesťané? 
nebo Sv. Ludmila. Mimo no-
vé předměty se zájemci o CŽV 
mohou hlásit na Bibliodrama 
či katechetický kurz Já jsem 
Dobrý pastýř a  další. A  jsou 
jim otevřeny předměty den-
ního studia – oborů Teologie, 
Teologické nauky, Dějiny křes-
ťanského umění, Dějiny evrop-
ské kultury a Aplikovaná etika. 
Přihlášky do celých těchto stu-
dijních oborů (v denní i kom-
binované formě) se uzavřou
28. února. TEREZA ZAVADILOVÁ

Teologie i dějiny umění online
Pět nových online kurzů celoživotního 
vzdělávání (CŽV) a Univerzity
třetího věku (U3V) otevírá v letním
semestru Katolická teologická fakulta UK.
Zájemci se mohou hlásit do 7. února. 

Kalendář
PRAHA
� Patřit k církvi, debata Deni-
sy Červenkové CSFT a Martina 
Staňka, moderuje P. Benedikt 
Mohelník OP, 21. 1. v 19.30 na 
Youtube kanále „Dominikán-
ská 8“. Fratelli tutti – záznam 
debaty Lukáše Noska, P. Josefa 
Prokeše a Petra Štici, Náš digi-
tální domov – záznam debaty 
Gemmy Serrano a Dity Maleč-
kové tamtéž.
� Základy teologie manžel-
ství pro páry, které připra-
vují snoubence na svatbu, 
pořádá 23. 1. Centrum pro 
rodinu Pastoračního stře-
diska. Podle situace mož-

né i  distančně. Přihlášky na
apha.cz.
� Meditace online z kláštera 
Pražského Jezulátka vede P. Pa-
vel Pola OCD každý čtvrtek 
v 18.00, odkaz na pragjesu.cz.
� Mše sv. z katedrály živě na ka-
tedrala.tv nebo facebook.com/
svatovitskakatedrala po celý le-
den každou neděli v 10.00.
� Křesťan a občanská zodpo-
vědnost – rozhovor s Benjami-
nem Rollem, předsedou Mi-
lionu chvilek pro demokracii, 
v podcastu farnosti sv. Terezie 
v Kobylisích. Záznamy pravi-
delných pořadů v  aplikacích 
Spotify či Apple podcasts pod 
„U-podcast“. 
� Setkání  řeholníků,  ře-
holnic a  zasvěcených osob 

6.  2. ,  obřad žehnání sví-
cí v  kostele Všech svatých 
na Pražském hradě v  10.00, 
poté mše sv. v katedrále a se-
tkání s kardinálem Dominikem
Dukou. 
� Pouť ke sv. Valentinu s indi-
viduálním programem 13. 2. 
od 10.00 pro snoubence a pro 
ty, kdo uvažují o manželství, 
v  Královské kolegiátní kapi-
tule sv. Petra a  Pavla na Vy-
šehradě. Přihlášky na apha.
cz. 
� Online Zastavení u  Matky 
Terezy se soukromým ekolo-
gickým zemědělcem Vladimí-
rem Kunclem 14. 2. v  19.00 
na Youtube kanálu „Farnost 
sv. Františka z  Assisi Praha-
-Chodov“. 

ROUDNICE
NAD LABEM
� Klub neznabohů – společ-
né uvažování nad biblickými 
příběhy, které se nás zvláštně 
dotýkají, ať jsme věřící, či ne-
věřící; pro všechny, pro něž 
jsou otázky důležitější než od-
povědi. Každý 2. pátek v měsíci 
v 18.00–20.00 online. Aktuality 
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

Takový výhled na zasněženou 
Prahu mají v těchto dnech 
premonstráti ze Strahovského 
kláštera. Bohoslužby online
z tamní baziliky Nanebevzetí
Panny Marie si můžete pustit 
každou neděli v 10 hodin na 
Youtube kanále „Klášter 
premonstrátů na Strahově“, 
stejně jako nešpory
(od pondělí do soboty v 17.00 
a v neděli v 19.30). Svaté 
přijímání se podává v neděli 
v kapli sv. Norberta v 9.00, 
11.30 a 18.30. Příležitost ke 
svátosti smíření je na Strahově 
před každou mší svatou. 
 Snímek Václav Roman Kittel



Televize / Rozhlas KT
24. — 30. ledna 2021 TIPY A PROGRAMY

NEDĚLE 24. 1. 
20.10 Božena (4/4)

NEDĚLE 24. 1. 
9.15 Bohoslužba Evangelic-
ké církve metodistické. 
Superintendantka Ivana 
Procházková v mimořád-
ném přímém přenosu
z Komunitního centra Matky 
Terezy v Praze-Hájích
17.10 Mistři medicíny. 
Drahomíra Baráková

NEDĚLE 24. 1. 
8.30 Jak to vidí… 
fotograf Herbert Slavík.
Sváteční setkání sestry An-
geliky se zajímavými lidmi 
nad neotřelými tématy
13.04 Pohádka. Tobiáš Lol-
ness (4/5). Soumrak zimy
15.20 O češtině od A do Z
17.04 Meteor. Populárně-
-vědecký magazín
18.30 Dokuseriál. 
Rok pod rouškou (4/5)
22.00 Četba na pokračová-
ní. David Herbert Lawren-
ce: Žena, která odjela na ko-
ni (3/3)

NEDĚLE 24. 1. 
8.00 Spirituála. Duchovní 
Evropa. Bojaryně Morozo-
vová a ruští staroobřadci
8.30 Spirituála. Ke koře-
nům. Upalování čarodějnic
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. 
Chrámová díla W. A. Mozar-
ta (1/20). Velká mše c moll
11.00 Radioseriál. Franz 
Werfel: Čtyřicet dnů (1/9) 
12.00 Polední zvony. 
Z věže farního kostela 
sv. Františka z Assisi 
v Děčíně-Podmoklech
12.05 Svět poezie
12.20 Polední koncert
15.50 W. A. Mozart: Sym-
fonie č. 40 g moll. 2. verze
18.30 Četba na pokračo-
vání. Jiří Karásek ze Lvovic: 
Vzpomínky (8/10) 

NEDĚLE 24. 1. 
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století

SÝRIE – ZBYTEK JEHO LIDU
Televize Noe v pátek 29. 1. ve 12.50 odvysílá dokument Sýrie – 
zbytky Jeho lidu, který umožnil křesťanským svědkům v Homsu, 
Damašku a Maaloule vyprávět vlastní příběh o současné tragédii. 
Válka v Sýrii právě trvá sedmým rokem. Papež František tuto si-
tuaci popsal jako největší humanitární katastrofu po druhé svě-
tové válce. Rozsah, závažnost a potřeby v celé Sýrii jsou i nadá-
le ohromující: mnozí potřebují okamžitou humanitární pomoc, 
trpí nouzí kvůli vysídlování, nepřátelství a omezenému přístupu 
k základním potřebám a službám, křesťané strádají kvůli celkové-
mu rozpadu společnosti a důsledkům cílených útoků islámských 
fundamentalistů.

NEJDELŠÍ ZÁVOD PLANETY
Vzít si na svatební cestu dva měsíce volno a projet Spojené státy 
americké, o tom mnozí jen sní. Nejspíš ale nesní o způsobu, ja-
kým to provedli Markéta Peggy Marvanová a Adam Záviška, kteří 
se v roce 2019 postavili na start nejdelšího vytrvalos tního závodu 
světa – American Trail Race. Netušili, co je při osm tisíc kilome-
trů dlouhé cestě čeká. S našimi hosty si budeme povídat nejen 
o tomhle, ale i o dalších závodech a projektech, vydáme se s nimi 
z Kanady do Mexika, do Skotska i do mrazivého Laponska. Out-
door Films sledujte 30. 1. ve 20.05. TEREZIE HECZKO

KNIHOVNIČKA
Může virus zemřít? A jak se z virů chcípáčků stávají světoví šam-
pioni? Máme se obávat silného státu? A jaký smysl má mýlit se? 
Pandemie nemoci covid-19 přináší záplavu otázek, ale málo jas-
ných odpovědí. Komu věřit, když je všude plno „odborníků“? Pu-
blicista Aleš Palán se rozhodl „uvěřit“ člověku, který s viry žije 
skoro celý profesní život. 

Rozhovor s předním českým biochemikem a prorektorem 
Karlovy univerzity Janem Konvalinkou je výletem do světa vě-
dy, smrtících virů i nevědeckých fám; do zákulisí koronavirové 
pandemie i chyb, kterých jsme se dopustili. V neposlední řadě 
nahlédneme do života kluka ze severu Čech, který se původně 
chtěl stát egyptologem, aby se nakonec ocitl ve světě neviditel-
ných zabijáků. Jeho nadhled i humor ale dávají naději, že vědění 
je silnější než strach. 

S fotografem Janem Šibíkem se autor rozhovoru Aleš Palán se-
šel poprvé na Šumavě při práci na bestselleru Raději zešílet v di-
vočině a knize esejů Návrat do divočiny. Knihu rozhovorů Spánek 
rozumu plodí příšery s Janem Konvalinkou představí Knihovnič-
ka v neděli 24. 1. od 13.30.

 SABINA HAUSEROVÁ

FILOZOFIE GENDERU
V politice, médiích a kultuře se 
v dnešní západní společnosti 
stále více prosazují myšlenky, 
které vycházejí z tzv. gende-
rové teorie, týkající se spole-
čenské role muže a ženy. Pro 
správné pochopení těchto poj-
mů je nutné znát jejich filozo-
fické základy. O nich bude ve 
středu 27. 1. v 22.10 hovořit 
doc. Petr Dvořák z CM teolo-
gické fakulty.

NAVŠTÍVÍ NÁS
V úterý 26. 1. v 18.45 bude 
v interaktivním pořadu Uzdrav 
naši zem na aktuální situaci 
světa zasaženého pandemií 
covid-19 reagovat a na dotazy 
diváků odpovídat epidemio-
log Rastislav Maďar. Ve čtvrtek 
28. 1. v 18.45 bude hostem 
David Pavlíček, moderátor po-
řadu Poletuchy a vedoucí pro-
gramového oddělení Klubu 
kultury Uherské Hradiště.

ATELIÉR UŽITÉ MODLITBY
Poustevníci čtvrtého století pr-
chali na poušť, aby byli sami 
a s Bohem. Začátek 21. stole-
tí si také klade otázku: jak žít 
ve světě a zároveň nebýt ze 
světa? Marek Vácha si k roz-
hovoru pozval dalšího hosta, 
který byl duchovně formován 
v mezinárodní škole modlitby 
a evangelizace Mládí – Světlo. 
Sledujte jej v pondělí 25. 1. ve 
20.05.

STUDIO PRAHA
Úkolem SADBY (Salesiánská 
asociace Dona Boska) je roz-
voj dobrovolnictví, humanitár-
ní a misijní pomoc, vzdělává-
ní a osvěta. O všech aspektech 
její činnosti a o některých pro-
jektech, jako je např. Adop-
ce nablízko, budeme hovořit 
se zástupci tohoto zapsaného 
spolku, ředitelem P. Jaroslavem
Foglem a Marií Potočiarovou
ve středu 27. 1. od 22.00.

KŘESŤAN A SVĚT
Jak si udržet dobré „duchovní 
zdraví“, jak nepropadnout úz-
kosti, strachu a snad i ztrátě ví-
ry v současné době pandemie? 
Jak duchovní život v čase krize 
prakticky každodenně zvládat, 
jaké prvky či pomůcky zavést, 
aby byl zdravý a přinášel plody: 
to vše poradí specialistky na 
duchovní doprovázení a psy-
choterapii v pořadu Křesťan 
a svět v neděli 24. 1. od 20.15.

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
V rámci Četby na pokračová-
ní přinášíme zpracování slav-
ného románu britského auto-
ra B. Marshalla. Kniha se stala 
už před řadou let oblíbenou 
křesťanskou klasikou. Dílo „Pl-
ná slávy“ vysíláme v interpre-
taci herce, pedagoga a příleži-
tostného moderátora Proglasu 
Igora Dostálka. Poslouchejte 
každý všední den od pondělí 
25. 1. v 11.00 a v 21.30. 

Nová odbavovací režie Gabriel. Od 11. ledna Proglas sídlí na 
nové adrese v ulici Olomoucká 7 v Brně.

V Outdoor Films se tentokrát setkáte s Markétou Peggy Marva-
novou a Adamem Záviškou, kteří se zúčastnili nejdelšího závodu 
planety, v televizi Noe v sobotu 30. 1. ve 20.05.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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13.30 Knihovnička 7.00 Cesta k andělům 20.10 Božena (4/4)

8.15 Boh k tebe hovorí 8.25 Klbko a 12 apo-
štolov (P) 8.45 GU100 (P) 9.05 LUXáreň 
9.35 Nová kvalita života 9.40 Boh k tebe ho-
vorí 10.00 Svätá omša (P) 11.40 Katechéza 
(P) 12.00 Anjel Pána (P) 12.40 Ruženec / 
Radostný ruženec 13.15 V Samárii pri stud-
ni 15.00 Hodina milosrdenstva 15.30 Ru-
ženec z Lúrd 16.00 Na tónoch vďačnosti 
(P) 16.40 Don Camillo a ctihodný Peppone 
(3/5) 18.30 Svätá omša (P) 19.40 GU100 
20.00 Modlitba za odvrátenie epidémie (P) 
20.45 Quo vadis (P) 21.15 Medzi nebom 
a zemou (P) 22.00 Nie sme anjeli, len robí-
me ich prácu 23.00 Katolicizmus

6.00 Alpské lyžování: SP Rakousko 7.25 BBV 
po 25 letech 7.30 Svět motorů: Speciál 7.50 
Svět motorů: Aktuálně 8.10 Studio ČT sport 
8.25 Severská kombinace: SP Finsko 9.25 
Klasické lyžování: SP Finsko 10.25 Alpské 
lyžování: SP Rakousko 11.25 Alpské lyžo-
vání: SP Švýcarsko 12.50 Klasické lyžová-
ní: SP Finsko 13.25 Alpské lyžování: SP Ra-
kousko 14.25 Biatlon: SP Itálie 15.40 Skoky 
na lyžích: SP Finsko 17.30 Na skialpech přes 
hory 17.50 Házená: MS 2021 Egypt 19.40 
Házená: Studio MS 20.20 MS 2021 Egypt 
22.10 Studio fotbal – Dohráno 22.50 MS 
2021 Egypt 0.10 Cyklokros: SP Belgie 

6.00 Prostě zvířata (8) 7.10 Kamenná pa-
měť (1) 8.25 Utajené příběhy českých dě-
jin II (5, 6) 9.35 UFO: Ztracené důkazy II (4) 
10.40 Neuvěřitelné příběhy (21, 22) 11.45 
Predátoři oceánů (4) 12.45 Lovec rybích 
obrů II (9) 13.45 Válečné továrny (3) 14.45 
Tajné nacistické základny (3) 15.45 Zázrač-
né lesy 16.50 Africké šelmy III (3) 17.55 Na 
střechách měst I (5). Fr. dok. 19.00 Antho-
ny Bourdain: Neznámé končiny VIII (6). Am. 
dok. 20.00 Pěšky po Střední Americe (3). Br. 
dok. 21.00 Ocelová srdce V (7) 22.00 Jak 
fungují stroje (8) 23.00 Obří lodě (8) 
 0.00 Výpravy do vesmíru (4)

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.30  Po stopách hvězd. 

Obrazový životopis slavných 
– tentokrát Hany Maciuchové 

 6.55  Pro pamětníky... Studujeme 
za školou! Čes. veselohra

 8.25  Zdeněk Jirotka – 110 let. 
Saturnin (3/4)

 9.05  Úsměvy Jiřiny Steimarové
 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. Vyhazov
 12.00  Otázky Václava Moravce
 13.00  Zprávy
 13.05  Václav Vydra – 65 let. 

O bílé paní. Kom. poh. 
 14.05  Anulka a pan Pětiočko. Poh. 
 14.55  Sňatky z rozumu (4/5)
 16.25  Boris Rösner – 70 let. 

Opožděná vražda. Det. příběh
 17.25  Pošta pro tebe
 18.25  Co naše babičky uměly a na co my 

jsme zapomněli. Slovácká zabijačka
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování Sportky a Šance
 20.10  Božena (4/4). Čes. drama 
 21.35  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 22.09  Výsledky losování Šťastných 10
 22.10  V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN. 

Případ mrtvého muže. Čes. krimi 
 23.45  Případy detektiva Murdocha XIII. 

Věčně mladá. Br./kan. krimi 
 0.30  Bolkoviny
 1.25  Banánové rybičky. Zábavná 

talk show Haliny Pawlowské
 2.05  13. komnata Michaely Kuklové
 2.30  Sváteční slovo husitského 

faráře Miroslava Kubíčka
 2.35  Hobby naší doby
 3.05  Kozy nebo ovce?

 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  Československý filmový 

týdeník 1971 (1341/2379)
 9.15  Bohoslužba Evangelické 

církve metodistické 
 10.00  Nedej se plus
 10.25  Nedej se: Environmentální žal
 11.15  Království divočiny: 

Orlosup bradatý. Jap. dok.
 11.40  Sváteční slovo ředitele Radia 

Proglas Martina Holíka
 11.45  Křesťanský magazín
 12.10  Uchem jehly
 12.40  Cesty víry: Papežští astronomové
 13.05  Tajemství Vatikánu: Opatrovat 

a chránit (3/5). Vat. cyklus
 14.00  Pohlednice Martina Kratochvíla: 

Mawlamyine
 14.05  Na plovárně 

se Zdeňkem Zieglerem
 14.35  Kočka není pes
 15.10  Nejkrásnější kočkovité 

šelmy. Něm. dok. 
 16.00  Mistři medicíny: 

Drahomíra Baráková
 16.30  Nejzajímavější města na světě (3/6)
 17.20  Yucatán prodchnutý 

tajemstvím Mayů. Fr. dok. 
 18.15  Luhačovice – Brána 

moravského ráje
 18.45  Večerníček. Mlsné medvědí příběhy
 18.55  Náš venkov: Rok na Filipce
 19.20  Zajímavosti z regionů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Strážce zákona. Am. western 
 21.40  Velikáni filmu: Ralph Fiennes. 

Oslněni sluncem. It./fr. film 
 23.45  Dokumentární klub.

Francie, má láska. Fr. dok. 
 0.45  Grantchester (3/6). Br. det.

6.10 Max Steel III (5). Kruté moře. Am./
kan. anim. 6.35 Čapí příběhy (1). Přílet. Pol. 
anim. 7.05 M*A*S*H (179, 180) 8.00 Svět 
ve válce (21). Odplata. Br. dok. 9.15 Prima 
SVĚT 9.50 Fachmani 10.20 Vařte jako šéf! 
11.00 PARTIE Terezie Tománkové 11.55 
Receptář prima nápadů 12.50 Libovky Pe-
py Libického 13.15 Vychytávky Ládi Hruš-
ky 13.55 Jak se staví sen 14.55 Pumpaři od 
Zlaté podkovy. Čes. kom. 16.50 Kluci z hor. 
Čes. film 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁ-
VY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOW-
TIME 20.15 Miluji tě modře. Čes. film 22.20 
Rocky IV. Am. akč. 0.15 22 výstřelů

10.50 Písničky včera, dnes a na zítřek 11.40 
Chvíle pro písničku 12.00 Domácí štěstí. 
O cyklistice 12.25 Paměť stromů. Slovanská 
lípa versus germánský dub 12.45 Venkovská 
kapela. Hud. záb. pořad 13.30 Kavárnička 
dříve narozených 14.20 Zuzana je zase sama 
doma 15.25 Chvíle s Marií Rottrovou 15.35 
Trocha šafránu z televizního archivu 16.35 
Dědek Bárta. Kom. 17.30 Hry bez hranic 
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 
Události 19.52 Branky, body, vteřiny 
20.05  5 000 koncertů. Záznam jubilejního 

koncertu Václava Neckáře 
21.10 Kavárnička dříve narozených 

14.05 Anulka a pan Pětiočko 14.50 Jak 
jsme oživovali dědečka 15.10 Divoké umě-
ní 15.40 Věda je zábava III 16.05 Dobro-
družství Kocoura v botách III 17.15 Oveč-
ka Shaun 17.20 Friends 17.45 Kriminálka 
5.C (4/13) 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávič-
ky 18.45 Večerníček 18.50 7T (3/24) 19.15 
Phineas a Ferb III (18/35) 19.40 Kiwi a Strit 
19.50 Bob a Bobek na cestách 20.00 Událos-
ti v kultuře 20.15 Příběhy filmových legend. 
Stříbrné plátno (3/12). Dok. 20.55 V zá-
ři seriálů. Hlava 22 (3/6). Am. 21.40 Kom-
tesa Mary 23.15 Génius – Picasso (3/10) 
0.05 Karl Lagerfeld, osamělý král

5.20 Generál MacArthur. Am. vál. 7.20 Va-
rianova válka. Kan./br./am. vál. drama 9.30 
Kniha džunglí 2. Am./austr. anim. 10.45 Te-
leshopping 11.20 Život brouka. Am. anim. 
13.00 Válka nevěst. Am. kom. 
14.35 Daredevil. Am. akč. 
16.30  Mustang, hřebec ze Cimarronu.

Am. anim. 
17.55 Plán útěku. Am. akč. thriller 
20.00 Striptýz. Am. krimi 
22.20  Mortal Instruments: Město z kostí. 

Am./něm./kan. fantasy 
 0.45 Romeo musí zemřít. Am. akč. 
 2.45 To. Am. horor 

5.55 Oggy a Škodíci VII. Fr./kan. anim. 6.15 
Tlapková patrola II (11, 12) 7.10 Looney 
Tunes: Úžasná Show (17). Am. anim. 7.40 
Kačeří příběhy (73, 74). Am. anim. 8.25 
O synkovi, který se učil bát. Něm. film 9.40 
Královny plesu. Am. film 11.15 Čarodějův 
učeň. Am. fantasy 13.20 Co je šeptem... 
Am. kom. 15.10 Ženy v pokušení. Čes. kom. 
17.30 Jen trošku štěstí. Am. kom. 19.30 
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 
20.20 Příběh kmotra. Čes. film 22.10 Stře-
piny 22.45 Glimmer Man. Am. thriller 0.30 
Co je šeptem... 2.00 Specialisté (11). Janova
láska 2.50 Malý Sheldon (1). Am. kom.

 6.05  Pro vita mundi: 
Anděla Bílková (2. díl)

 6.45  Řeckokatolický magazín
 7.00  Cesta k andělům:

Jan Royt – ikonograf, historik
 7.55  Likvidace lepry
 8.05  Večeře u Slováka: 

3. neděle v mezidobí
 8.35  Cvrlikání
 9.40  Moudrost mnichů: 

Rodina v rozpadu [P]
 10.00  Mše svatá [L]
 11.05  Radovan Lukavský stoletý: 

Život legendárního herce 
z pohledu jeho blízkých

 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
 14.50  Jako hořčičné zrnko (6. díl)
 15.45  ARTBITR – Kulturní 

magazín (103. díl)
 16.00  Uzdrav naši zem
 17.00  Cirkus Noeland: Roberto, 

Kekulín a slon Bublina
 17.30  Ovečky v karanténě: 

3. neděle v mezidobí
 18.00  Mše svatá [L]
 19.00  Sedmihlásky: 

A co jsi podělal, Janošku
 19.05  Hermie a jeho přátelé: 

Buzby a neposlušné děti
 19.35  Příroda kolem nás
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Silvestr v karanténě
 21.40  Moudrost mnichů: 

Rodina v rozpadu
 22.00  Poutníci času: 

s Hanou Svobodovou
 22.15  Výpravy do divočiny: 

Výzkum ledovců
 23.20  Za obzorem
 23.50  Polední modlitba Sv. otce Františka

 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: Mk
1,14-20 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: 

J. Haydn: Mše „Theresienmesse“, 
J. Ch. F. Bach: Allegretto

 9.00  Mše svatá (z kostela Všech 
svatých v Litoměřicích)

 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Dar Boha otce církvi 6/6
 11.00  Proglaso (biblický kvíz)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: Z díla 

F. Mendelssohna-Bartholdyho, 
A. Dvořáka a R. Strausse

 13.30  Knihovnička: Aleš Palán: 
Spánek rozumu plodí příšery

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka
 14.30  Blahopřání
 16.00  Písničky z archivu
 16.30  Synkopy na kanapi
 16.55  Dotýkání světla: Fratelli tutti 2/10: 

Stíny ve světě, který se uzavřel (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: 

Duchovní doprovázení 
a psychoterapie v době krize

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

J. Handl-Gallus: Světské madrigaly, 
B. Hoyoul: Duchovní moteta, 
C. Gussago: Sonata

 23.50 Duchovní slovo

9.15 Bohoslužba...
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11.00 Plná slávy 7.35 Biblická studna s J. Roskovcem 21.50 Všichni moji blízcí 18.55 Uchem jehly s J. Szántó

12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.40 Malý Sheldon (2). 
Am. kom. 12.55 Ordinace v růžové zahra-
dě 2 (869). Couvání do zdi 14.10 Castle na 
zabití V (10) 15.05 Mentalista V (13). Ru-
dá stodola 16.00 Mentalista V (14). Rudá 
v zubech a drápech 16.57 Odpolední Poča-
sí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Spor-
tovní noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice 
(3976) 19.30 Televizní noviny, Sportovní no-
viny, Počasí 20.20 Specialisté (12). Staří přá-
telé 21.25 Specialisté (13). Dvojí život 22.25 
Smrtonosná zbraň II (10). Šťastný a ničivý. 
Am. det. 23.20 Mentalista V (13, 14)

5.15 Trhala fialky dynamitem. Čes. kom. 
7.00 Sněženka a Růženka. Něm. film 8.05 
Koralína a svět za tajemnými dveřmi. Am. 
anim. 9.50 Teleshopping 10.25 Na třetí po-
kus. Am. film 12.00 Teleshopping
12.30 Don Quijote. Am. film 
15.20 Královny plesu. Am. film 
16.45 Co je šeptem... Am. kom. 
18.35 Alvin a Chipmunkové 3. Am. kom. 
20.00 Pan Church. Am. drama 
21.55 Rapeři z Comptonu. Am. drama
 0.40 Glimmer Man. Am. thriller 
 2.20  Mortal Instruments: Město z kostí. 

Am./něm./kan. fantasy 

16.10 Planeta YÓ 16.45 Dětská dopravní 
policie 16.55 Medvídkova poradna 17.10 
Moje zahrádka. Pan Zdravíčko a jeho kama-
rádi 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 7T (4/24) 19.15 
Phineas a Ferb III (19/35) 19.40 Sportující 
zvířata 19.45 Čtení do ouška. Báchorky bla-
nického rytíře 20.00 Události v kultuře 20.15 
Z první řady... Boris Rösner – 70 let. Rok na 
vsi 23.00 Emoce v umění: Inspirace (3/24) 
23.55 Průvan 1.55 ArtZóna 2.50 Terra Musi-
ca 3.15 Blues Alive 4.15 Ladí neladí

10.25 Hitšaráda 11.30 Písničky z obrazov-
ky 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď po-
časí, sportovní zprávy 12.30 Paměť stromů. 
Stromy žijí s lidmi 12.50 Horanka. Hudeb-
ně zábavný pořad 13.30 Kavárnička dříve 
narozených 14.20 5 000 koncertů. Záznam 
jubilejního koncertu Václava Neckáře 15.25
 Trocha šafránu z televizního archivu 16.30 
Figarova svatba. Kom. 17.10 Můj táta byl 
sklář 17.50 Jistě, pane premiére 18.55 Udá-
losti za okamžik a počasí 19.00 Události 
19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 Jistě, pa-
ne premiére 21.10 Kavárnička dříve naroze-
ných 21.55 Písničky z obrazovky 

6.00 HC Dynamo Pardubice – HC Kometa 
Brno 7.55 Panorama 8.30 BBV po 25 letech 
8.35 Studio fotbal – Dohráno 9.10 Alpské 
lyžování: SP Švýcarsko 11.10 Biatlon: SP Itá-
lie 12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprávy 
12.55 Běžkotoulky. Klínovecko 14.35 Ho-
kej den poté 15.20 Házená: MS 2021 Egypt 
22.15 Studio fotbal – Dohráno Plus 23.15 
MS 2021 Egypt 0.40 Hokej den poté 1.20 
Branky, body, vteřiny 1.30 MS 2021 Egypt 
 3.20 Alpské lyžování: FIS Magazín SP 
 3.45 Alpské lyžování: SP Rakousko
 4.45 Studio fotbal – Dohráno Plus 
 5.45 Branky, body, vteřiny 

10.25 Nie sme anjeli, len robíme ich prácu 
11.25 Katolícka Austrália (2/5) 12.00 Anjel 
Pána 12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / 
Bolestný ruženec 13.10 Na tónoch vďačnos-
ti 13.50 Katolicizmus 15.00 Hodina milosr-
denstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 
Vaticano (P) 16.55 Svätá zem – chrám náde-
je (P) 17.30 Obrátenie sv. Pavla (P) 18.30 
Svätá omša (P) 19.00 Ruženec / Ruženec 
svetla 20.00 Krátke správy (P) 20.10 Boh 
k tebe hovorí 20.15 A teraz čo?  (P) 20.30 
U Nikodéma (P) 22.00 Godzone magazín 
22.30 Moja misia – magazín 
23.00 Hudobné pódium

9.40 Velká válka očima pamětníků (1) 10.50 
Poklady Británie: Vikingové (2) 11.55 Tatra 
kolem světa 2 (6) 12.55 Aljaška: Rok v divo-
čině (4) 13.55 Akta Tesla (4) 14.50 Neuvě-
řitelné příběhy (43, 44) 15.50 David Atten-
borough: Velký bariérový útes (2) 16.55 
Modravé hlubiny II (1) 18.00 Veterinář 
z Yorkshiru VIII (2). Br. dok. 19.00 Posled-
ní ráje (9). Něm. dok. 20.00 Grónsko s Ni-
kolajem Coster-Waldauem (3). Dán. dok. 
20.55 Anthony Bourdain: Neznámé konči-
ny X (1) 21.55 Neobjasněné případy NASA 
(10) 22.55 Rakety na vzestupu
 0.00 Utajené příběhy českých dějin III (6) 

 6.05  Pro vita mundi: Zdeněk Růžička
 7.00  V pohorách po horách (44. díl)
 7.15  Vitráže v kapli Ducha Svatého
 7.35  Biblická studna: 

s Janem Roskovcem
 8.40  Moudrost mnichů: 

Fungující rodina [P]
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Zámek Židlochovice 

– zahrada času
 9.45  Proměna duchovního 

malířství napříč staletími
 10.05  Outdoor Films 

s Šárkou Kašparovou (95. díl)
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  Příběhy odvahy a víry: Návrat 

(10. díl): Španělské děti v SSSR
 13.20  Bohem zapomenuté kouty
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře (152. díl)
 16.00  V souvislostech
 16.20  Noční univerzita: 

P. Kamil Obr – Očistím vás...
 17.05  Pozdní sběr na Mohelnickém 

dostavníku 2015 (6. díl)
 17.40  Víra do kapsy
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.50  Sedmihlásky
 18.55  O Mlsálkovi: Mlsálek a labuťátka
 19.10  Vezmi a čti: Leden 2021 [P]
 19.30  Moudrost mnichů: Fungující rodina
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Ateliér užité modlitby [L]. 

Marek Orko Vácha v rozhovorech 
s hostem nejen o modlitbě

 21.05  Historie a současnost 
Matice svatohostýnské

 21.30  Za obzorem
 22.05  Portréty krajiny
 22.30  Kulatý stůl: Rizika závislostí
 0.05  Stíny na kolébce – Afrika
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

10.20 Rosamunde Pilcher: Bouřlivá rána, 
šťastné konce 12.25 Walker, Texas Ranger 
V (14). Mayday 13.25 Policie Hamburk VIII 
(5). Cizí dítě 14.25 Policie Hamburk VIII (6). 
Šachová partie 15.25 Námořní vyšetřova-
cí služba X (15). Poté 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 Sestřičky (36). 
Ženská řešení 21.30 Jak se staví sen – extra 
22.50 Hudson a Rex II (13). V záři plamenů. 
Kan. krimi 23.50 Policie v akci 
 0.45 Námořní vyšetřovací služba X (15)

 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 16,15-18 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  Bruce Marshall: 

Plná slávy 1/18
 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 
11/25: 
Jak měli patálii s poťouchlíkem

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: Rok 2020 na 

slovenské hudební scéně
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Bruce Marshall: Plná slávy 1/18
 22.00  Studio Č. Budějovice: 

Nádech pro kostel sv. Mikuláše 
v Kašperských Horách

 22.30  Noční linka se šéfredaktorem 
Pavlem Mikšů

 23.50 Duchovní slovo

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Kamera na cestách: Uttarákhand, 

u pramenů Gangy. Fr. dok. 
 9.55  Člověk versus puma. Am. dok. 
 10.40  Pravda o lvech (1/2)
 11.30  Krásy evropského pobřeží
 11.40  Eva a Pavel Romanovi. Dok. 
 11.55  Babylon
 12.25  Cesty víry: Papežští astronomové
 12.55  Klíč. Magazín nejen pro 

zdravotně postižené
 13.20  Československý filmový 

týdeník 1971 (1341/2379)
 13.35  Zakázaný Bůh (3/13). 

Likvidace. Dok. 
 14.00  Nádherná Amerika: 

Zázraky přírody. Am. dok. 
 14.55  Poslední tajemství Třetí říše II
 15.45  Dobrodružství vědy a techniky
 16.15  Letecké katastrofy
 17.00  Den památky obětí holocaustu. 

Děti v Terezíně a nestvůra 
s knírkem. Fr. dok. 

 17.55  Nové záhady bermudského 
trojúhelníku. Br. dok. 

 18.45  Večerníček. Mlsné medvědí příběhy
 18.55  Uchem jehly. Setkání Zbigniewa 

Czendlika s českým novinářem 
a reportérem Jakubem Szántó

 19.25  Mizející místa domova: 
V Kumerském pohoří

 19.40  Postřehy odjinud. Flandry 
očima Jaroslava Skalického. 
Hodinář Zimmer

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

Divy starověku (3/10). Am. dok. 
 20.50  Concorde, závod o rychlost 

zvuku (1/2). Dok. BBC
 21.40  Velikáni filmu
 23.25  Speer a Hitler (3/3). 

Něm. dok. drama
 0.55  Projekt nacismu
 1.50  Amerika v nás

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  Otec Brown VIII. Misky vah 

spravedlnosti. Br. det. 
 9.45  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 10.35  Kukačky (3/13). 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  Ukradený automobil. 

Povídka z cyklu Bakaláři 1997
 14.20  V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN. 

Případ mrtvého muže. Čes. krimi
 15.55  To je vražda, napsala X. 

Vražda v 30. poschodí 
 16.45  Cestománie. Chorvatsko: 

Klenotnice Jadranu
 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 (3/8). 

Smrt na zámku. Krimi 
 21.10  Reportéři ČT. Kauzy a reportáže 

s Markem Wollnerem
 21.49  Výsledky losování Šťastných 10 

a Extra renty
 21.50  Mezinárodní den

památky obětí holocaustu. 
Všichni moji blízcí. Snímek ČT 

 23.30  Zpátky se Sobotou. 
Janžurová a spol.

 0.25  AZ-kvíz
 0.55  Banánové rybičky.

Na téma „jak využít nástrahy“
 1.25  Z metropole, Týden v regionech
 1.55  Kalendárium
 2.10  Sváteční slovo husitského 

faráře Miroslava Kubíčka 
 2.15  Dobré ráno
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16.00 Jukebox Barvínku 8.40 Moudrost mnichů 16.45 Cestománie 19.15 Cesty víry

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

Vražda v 30. poschodí 
 9.45  Všechnopárty
 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  Po stopách hvězd. 

Obrazový životopis slavných 
– tentokrát Ivy Janžurové 

 14.30  Sňatky z rozumu (4/5)
 16.00  To je vražda, napsala X. 

Čas zemřít 
 16.45  Cestománie. 

Norsko: Cesta k severu
 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
 21.05  Dobrá čtvrť. 

Pandořina skříňka 
 21.59  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 22.00  Čtvrtá hvězda (3, 4/12). Kom. 
 23.00  Komici na jedničku. 

Nataša Gollová
 23.50  Kriminalista. 

Paralelní světy. Něm. krimi 
 0.50  AZ-kvíz
 1.20  Zajímavosti z regionů
 1.45  Sólo pro cukráře
 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 (3/3). 

Ztratíme je navždy? BBC Earth
 9.55  Divy starověku (3/10). Am. dok. 
 10.35  Nejkrásnější kočkovité 

šelmy. Něm. dok. 
 11.30  Krásný ztráty
 11.55  Nedej se plus.

Druhá strana problému
 12.25  Nedej se: Environmentální žal
 12.50  Tkaná krása
 13.20  Pastýři
 13.50  Geoderma – živý plášť 

planety Země
 14.15  Ebenové otroctví. Fr. dokudrama 
 15.20  Nezapomenutelný Concorde: 

Cesta za snem (1/2). Br. dok. 
 16.05  Království divočiny: 

Orlosup bradatý. Jap. dok. 
 16.30  Život ve vzduchu:

Vládci oblohy (2/3). BBC Earth
 17.25  Nádherná Amerika:

Nová Anglie. Am. dok. 
 18.15  V karavanu po Česku (3/6)
 18.45  Večerníček. Mlsné medvědí příběhy
 18.55  Krásy evropského pobřeží: 

Neklidné nebe nad Irskem. Fr. dok. 
 19.00  Běžkotoulky. Klínovecko
 19.15  Cesty víry: Papežští astronomové
 19.40  Postřehy odjinud.

Flandry očima Jaroslava Skalického.
Flanderská pole

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Americká válka: 

Pearl Harbor. Br. dok. 
 20.55  Čeští vědci v tající Arktidě. Dok. 
 21.50  Den památky obětí holocaustu. 

Osvětim: Velký útěk. Br. dokudrama
 22.40  Grantchester (4/6). Br. det. 
 23.25  Doktorka Fosterová (4/5) 
 0.20  Člověk plus – budoucnost 

našich smyslů (3/5). Sluch
 1.10  Queer: Queer geografie
 1.35  Komu vadí Mašíni

12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.35 Malý Sheldon (3). 
Am. kom. 12.55 Ordinace v růžové zahra-
dě 2 (870). Nejbáječnější rodina 14.10 Ca-
stle na zabití V (11) 15.05 Mentalista V (15). 
Rudý lak na nehty 15.55 Mentalista V (16). 
Krveprolití 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice (3977) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Anatomie života (1). Srdce v obla-
cích. Čes. seriál 21.20 Víkend 22.25 Smrto-
nosná zbraň II (11) 23.20 Mentalista V (15, 
16) 1.00 Castle na zabití V (11)

4.50 Varianova válka. Kan./br./am. vál. 
drama 6.40 Na třetí pokus. Am. film 
 8.15 Mentalista V (13, 14) 
 9.55 Teleshopping 
10.25 Královny plesu. Am. film 
12.00 Teleshopping
12.30 Daredevil. Am. akč. 
14.25 Co je šeptem... Am. kom. 
16.15 Pan Church. Am. drama 
18.05 Čarodějův učeň. Am. fantasy 
20.00 Terč. Hong. akč. kom. 
21.35 Training Day. Am. krimi 
23.55 Plán útěku. Am. akč. thriller 
 1.55 Rapeři z Comptonu. Am. drama 

14.10 Sám v muzeu. Karlův kříž 14.25 Žel-
vy ninja 14.45 Lvíčata 15.15 Austin a Ally 
(7/19) 15.40 Zachraňme Zemi 15.55 Alen-
ka v říši GIFů 16.10 Planeta YÓ 16.45 Ty Br-
ďo! Brusle 17.10 Hýbánky 17.20 Kouzelná 
školka 17.50 Dobrodružství Kocoura v bo-
tách III 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.55 7T (5/24) 19.15 
Phineas a Ferb III (20/35) 19.40 Sportují-
cí zvířata 19.45 Čtení do ouška 20.00 Udá-
losti v kultuře 20.15 ArtZóna 21.05 David 
Lynch: Život v umění. Am./dán. dok. 22.35 
Kino Art... David Lynch – 75 let. Mazací hla-
va. Am. drama 0.00 Linka 

9.50 Hitšaráda. Hudebně zábavný pořad 
10.45 Co neodnesl čas 11.30 Jak na to... 
12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď po-
časí, sportovní zprávy 12.30 Paměť stromů. 
Stromy a boje 12.50 Dambořanka. Hudebně 
zábavný pořad 13.30 Kavárnička dříve na-
rozených 14.15 Klub přátel dechovky 15.10 
Trocha šafránu z televizního archivu 16.15 
Dovolená na úrovni 17.05 Můj táta byl klo-
boučník 17.50 Jistě, pane premiére 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Události 
19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 Jistě, pa-
ne premiére 21.05 Kavárnička dříve naroze-
ných 21.55 Písničky z obrazovky 

8.25 BBV po 25 letech 8.30 Snowboarding: 
FIS Magazín SP 8.55 Alpské lyžování: SP 
Rakousko 10.20 Alpské lyžování: SP Itálie 
11.50 Běžkotoulky. Klínovecko 12.05 Pano-
rama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 Olym-
pijský magazín 13.20 Alpské lyžování: SP 
Itálie 14.30 Alpské lyžování: SP Švýcarsko 
16.05 Volejbalový magazín 16.25 Fotbal: 
Magazín EURO 2020 17.00 Hokej: HC Ško-
da Plzeň – HC Energie Karlovy Vary 20.05 
Florbal: Livesport Superliga 22.35 Sportov-
ní zprávy 22.50 Alpské lyžování: SP Itálie 
 0.00 Magazín EURO 2020
 0.25 Branky, body, vteřiny

12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Ruže-
nec svetla 13.15 Quo vadis 13.50 Katechéza 
14.10 Medzi nebom a zemou 15.00 Hodina 
milosrdenstva (P) 15.15 Boh k tebe hovorí 
(P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Správy 
zo Svätej zeme (P) 16.30 V škole Ducha (Jo-
zef Luscoň SDB – Džavotanie s Bohom) (P) 
17.05 Viera do vrecka 17.30 Doma je do-
ma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.30 Krát-
ke správy (P) 20.00 Modlitba za odvrátenie 
epidémie zo Šaštína (P) 20.45 vKontexte (P) 
21.15 Gréckokatolícky magazín (P) 21.30 
Mendel – otec genetiky (P) 22.35 Vaticano 
23.05 Akatist 23.45 Z prameňa

8.25 Tajemství vesmíru II (13) 9.25 Megato-
várny (3) 10.25 Úžasná zemská přitažlivost 
(2/2) 11.25 Se smrtí v očích (2) 12.25 Nor-
ské domy snů III (6) 13.25 Tajemství světo-
vých muzeí III (4) 14.25 Hitlerův kruh zla (8) 
15.40 David Attenborough: Zvířecí dynas-
tie (4) 16.45 Yorkshire: Rok v divočině (4) 
17.45 Divoké příběhy (4) 18.50 Nezkrotná 
Indočína (4). Br. dok. 20.00 Největší závod 
starého Říma (1). Něm. dok. 21.05 Postavi-
li bychom to dnes? (6) 22.10 Divoký Singa-
pur: Pralesy 23.20 Poslední ráje (20) 0.10 
Mimo kontrolu (1) 1.15 Sousedské noční 
můry IV (1) 2.15 Hitlerova kronika (5) 

 6.05  Pro vita mundi: Ondřej Prokop
 6.40  Harfa Noemova: Ivo Hrachovec 

zpívá Biblické písně A. Dvořáka
 7.05  Silvestr v karanténě
 8.40  Moudrost mnichů: Rozvod [P]
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  O kom, o čem: O Kostelcích 

aneb Kosteláci, Kostelané, 
Kostelečáci a jejich setkávání. 
O myšlence setkávání měst, 
obcí, vesnic a osad se stejným 
nebo podobným jménem

 9.40  V souvislostech. Komentované 
aktuální téma s Veronikou 
Sedláčkovou a jejím hostem

 10.05  Noční univerzita: Anna Janoušková 
– Naštvaný a smutný jako Bůh

 10.40  Stanley´s Dixie Street Band: 
Třebovický koláč 2018

 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  Cvrlikání (34. díl): Rendez-fou
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Procházka strážnickým parkem: 

MFF Strážnice 2019
 15.00  Dům nejen ze skla
 16.10  Muzikanti, hrajte
 16.40  Indie – Talit Penkal, Donne Dalit
 17.15  Zpravodajské Noeviny: 

26. 1. 2021 [P]
 17.40  Moudrost mnichů: Rozvod
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  Uzdrav naši zem [L]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Buon giorno s Františkem [L]
 20.50  Vladimír Mišík 

na Folkových prázdninách
 21.15  Řeckokatolický magazín [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Maďarský hudební 

temperament: Svatováclavský 
hudební festival 2019

 23.05  Paní le Murie
 23.45  Terra Santa News: 20. 1. 2021

12.25 Walker, Texas Ranger V (15). Poslední 
naděje 13.25 Policie Hamburk VIII (7). Out-
sider 14.25 Policie Hamburk VIII (8). Otec 
v podezření 15.25 Námořní vyšetřovací 
služba X (16). Objížďka 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 Slunečná (74). 
Špion a špionka 21.35 7 pádů Honzy Děd-
ka 22.50 Fachmani 23.25 Policie v akci 0.20 
Námořní vyšetřovací služba X (16) 1.05 Poli-
cie Hamburk VIII (7, 8) 2.55 Prostřeno! 3.50 
Jak se staví sen 5.25 Pohoda u krbu 

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Kukadlo (R) 
3.00 Z archivu hudebních pořadů 
(R) 5.00 Písně 5.27 Myšlenka na 
den (R 11.57, 17.55) 5.45 Radio 
Vatikán (R) 6.00 Evangelium: Mk 
3,31-35 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  Bruce Marshall: 

Plná slávy 2/18
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

Z díla A. Marcella, 
G. Muffata, A. Vivaldiho 
a A. Corelliho

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Barvínek: 

Jukebox Barvínku
 16.55  Slyšte, lidé! Hudební výlet 

do Katalánska (R)
 18.00  Mše svatá (z baziliky sv. Kříže 

v Kežmarku, Radio Lumen)
 18.45  Příhody lesního skřítka 

Kryšpína 12/25: Jak ho 
vzbudilo jelení troubení

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Fawzy Al-Aiedy
 20.00  Modlitba živého růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Bruce Marshall: 

Plná slávy 2/18
 22.00  Studio Hradec: Jak byla 

zvonice zdvižena blíže Bohu
 23.50 Duchovní slovo
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16.00 Začarovaný les 6.25 Pro vita mundi 20.50 Hercule Poirot 18.25 Jiří Brady

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

Čas zemřít 
 9.45  Dovolená na úrovni. Kom. 
 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  Boris Rösner – 70 let. 

Opožděná vražda. Det. příběh
 15.00  Hnízdo (4/12)
 15.55  To je vražda, napsala X.

Hra na smrt 
 16.45  Cestománie. Bhútán: 

Poslední pohádkové království
 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 

(4/13). Otisky prstů 
 20.50  Hercule Poirot. 

Poslední víkend. Br. film 
 22.24  Výsledky losování 

Šťastných 10
 22.25  Příběhy slavných – 20 let od 

úmrtí. Klobouk Jiří Wimmer
 23.20  Případy detektiva Murdocha XIII. 

Věčně mladá. Br./kan. krimi 
 0.05  AZ-kvíz
 0.35  Banánové rybičky. 

Na téma „jak si užít poušť“
 1.10  Máte slovo 

s M. Jílkovou
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Kluci v akci
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Yucatán prodchnutý 

tajemstvím Mayů. Fr. dok. 
 9.55  Život ve vzduchu: 

Vládci oblohy (2/3). BBC Earth
 10.45  Osvětim: Velký útěk. 

Br. dokudrama
 11.35  Náš venkov: Rok na Filipce
 12.05  Putování za písničkou
 12.35  Tisíc chutí ulice: Island. Br. cyklus
 13.20  Člověk plus – budoucnost našich 

smyslů (4/5). Chuť a čich
 14.10  Televizní klub neslyšících
 14.40  Einstein geniální. Fr. dok. 
 15.35  Na plovárně se Zdeňkem 

Zieglerem, grafickým 
designérem a typografem

 16.00  Mezinárodní den památky obětí 
holocaustu. Postřehy odjinud. 
Polsko očima Miroslava Karase

 16.10  Nejmilejší sestra Franze Kafky
 16.35  Peklo na zemi
 17.30  Sedm světel. Dok. 
 18.25  Mezinárodní den památky 

obětí holocaustu. Jiří Brady
 18.45  Večerníček. Mlsné medvědí příběhy
 18.55  Babylon
 19.25  Kus dřeva ze stromu (3/26) 
 19.40  Postřehy odjinud. Flandry 

očima Jaroslava Skalického. 
Čokoládová vášeň

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Kamera na cestách: Dominikánská 

republika, poklad Karibiku. Fr. dok.
 21.00  Matsés. Čes. dok. 
 21.45  Olga. Osobitý portrét 

Olgy Havlové
 23.20  Lovec (4/12). 

Bezvadný den. It. det.
 0.15  Francie, má láska. Fr. dok. 
 1.15  Děti v Terezíně a nestvůra 

s knírkem. Fr. dok. 
 2.10  Památník Vítkov – danajský dar?
 2.40  Stopy, fakta, tajemství

12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.35 Malý Sheldon (4). 
Am. kom. 12.55 Ordinace v růžové zahradě 
2 (871). Dlouhý výlet 14.10 Castle na zabi-
tí V (12) 15.05 Mentalista V (17). Červeno-
bílomodrá 16.00 Mentalista V (18). Za ru-
dou oponou 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice (3978) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Výměna manželek XIII 21.35 Ma-
lé lásky II 22.40 Smrtonosná zbraň II (12). 
Hledání špíny 23.30 Mentalista V (17, 18) 
 1.15 Castle na zabití V (12) 

5.05 Kniha džunglí 2. Am./austr. anim. 6.15 
Mentalista V (15, 16) 8.00 Don Quijote. Am. 
film 10.40 Teleshopping 
11.15  Mustang, hřebec ze Cimarronu.

Am. anim. 
12.40 Teleshopping 
13.10 Pan Church. Am. drama 
15.00 Jen trošku štěstí. Am. kom. 
16.50 Terč. Hong. akč. kom. 
18.20 Loupení jehňátek. Am. film 
20.00 Pohádkář. Čes. film 
21.55 Na férovku, pane učiteli. Am. kom. 
23.40 Jen trošku štěstí. Am. kom. 
 1.25 Training Day. Am. krimi 

15.15 Austin a Ally (8/19) 15.40 DějePIC! 
Eliška a Jan 16.10 Planeta YÓ 16.45 Země 
patří Luně III 16.55 Olí a Jůla 17.10 Hýbán-
ky 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dobrodruž-
ství Kocoura v botách III 18.15 Šmoulové 
18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 
7T (6/24) 19.15 Phineas a Ferb III (21/35) 
19.40 Sportující zvířata 19.45 Čtení do ouš-
ka 20.00 Události v kultuře 20.15 Mozartovy 
narozeniny 21.10 Mezinárodní den památ-
ky obětí holocaustu 21.35 Měsíc s českou le-
gendou… Petr Kostka 23.10 Příběhy umění: 
Královské kaple (4/5) 0.05 Peep Show IV 
(1/6) 0.35 Ještě hořím? (3/6)

11.00 Hitparáda televizní zábavy 12.00 
Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, spor-
tovní zprávy 12.30 Paměť stromů. Věkovi-
té stromy nad hladinou (Třeboňsko) 12.50 
Lácaranka. Hudebně zábavný pořad 13.30 
Kavárnička dříve narozených 14.15 Mistří-
ňanka 15.05 Trocha šafránu z televizního ar-
chivu 16.10 Mezinárodní den památky obětí 
holocaustu. Noční návštěva 17.00 Můj táta 
byl herec 17.50 Jistě, pane premiére 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Události 
19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 Jistě, pa-
ne premiére 21.05 Kavárnička dříve naroze-
ných 22.00 Písničky z obrazovky 

6.00 Skoky na lyžích: SP Finsko 7.50 Panora-
ma 8.25 BBV po 25 letech 8.35 HC Škoda Pl-
zeň – HC Energie Karlovy Vary 10.35 Alpské 
lyžování: SP Itálie 11.45 Volejbalový maga-
zín 12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprá-
vy 12.55 Biatlon: SP Itálie 15.25 Sokolský 
zpravodaj 15.35 Archiv D: Jarmilina volba 
16.05 Olympijský magazín 16.30 Svět mo-
torů: Speciál 16.50 Svět motorů: Aktuálně 
17.10 Fotbal: TCL Gól týdne 17.20 Házená: 
MS 2021 Egypt 1.00 Branky, body, vteřiny 
1.10 Svět motorů: Speciál 1.30 Svět motorů: 
Aktuálně 1.50 Cyklokros: SP Belgie 
 4.00 Alpské lyžování: SP Rakousko

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 GU100 16.55 Ka-
tolícka Austrália (3/5) (P) 17.30 Doma je
doma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ruže-
nec / Bolestný ruženec 19.30 Svätý František 
(Konečne Palestína!) 20.00 Krátke správy 
(P) 20.15 Prehľad katolíckych periodík (P) 
20.30 Jeden na jedného (P) 20.50 Funda-
menty (P) 21.45 Na tónoch vďačnosti 
22.25 U Nikodéma

6.00 Pod hladinou 6.10 Koně velké Rusi 
(3) 7.25 Osudný konflikt: Judea a Řím (2) 
8.30 Napoleonův superšpion 9.45 Výpravy 
do vesmíru (4) 10.55 Tajemství vesmíru III 
(6) 11.50 Na střechách měst I (5) 13.00 An-
thony Bourdain: Neznámé končiny VIII (6) 
13.55 Jak fungují stroje (8) 14.55 Obří lo-
dě (8) 15.55 Pěšky po Střední Americe (3) 
16.55 Ocelová srdce V (7) 17.55 Frank a ob-
chod se zvířaty (3) 18.55 Africké šelmy (6). 
Br. dok. 20.00 Putování tažných ptáků. Něm. 
dok. 22.00 Mimo kontrolu II (1) 
23.15 Demolice: Nový Zéland I (1, 2) 
 0.05 Druhá světová: Totální válka (1)

 6.05  Zpravodajské Noeviny
 6.25  Pro vita mundi: 

Mgr. Dagmar Tisovská (1. díl)
 7.10  Noční univerzita
 7.55  Poletuchy: na skok na hory
 8.40  Moudrost mnichů: Stáří
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Generální audience 

papeže Františka [L]
 10.20  Poutníci času: s Petrem Váňou
 10.40  Kde končí Evropa II: Balkán: 

Balkán, Turecko a Evropa
 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  Ateliér užité modlitby
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Rožnov, město pod Radhoštěm: 

Rožnovské slavnosti 2017
 16.15  ARTBITR – Kulturní 

magazín (103. díl)
 16.25  Víra do kapsy
 16.45  Příroda kolem nás: 

Potkali jsme u vody
 17.00  Čičmianské tajemství
 17.35  Zpravodajské Noeviny: 26. 1. 2021
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  Missio magazín: Leden 2021
 19.10  Moudrost mnichů: Stáří
 19.30  Terra Santa News: 27. 1. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Adorace [L]. 

Příležitost k zastavení, ztišení, 
usebrání, rozjímání, niternému 
rozhovoru s Bohem

 21.10  Příběhy odvahy a víry: 
Návrat: Španělské děti v SSSR

 21.35  Za obzorem
 22.10  Noční univerzita: Doc. Petr 

Dvořák – Filosofické základy 
genderové teorie a ideologie [P]

 23.35  Generální audience
 0.00  Bazilika s tajemným světlem: 

Mariánská bazilika
 0.10  Naše Horní Lideč

10.20 Rosamunde Pilcher: Láska z nebes. 
Něm. film 12.25 Walker, Texas Ranger 
V (16). Full Contact 13.25 Policie Hamburk 
VIII (9). Španělské sny 14.25 Policie Hamb-
urk VIII (10). Vražedný sport 15.25 Námoř-
ní vyšetřovací služba X (17). Hlavní pode-
zřelý 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 Sestřičky (37). Mafián vs. famílie 
21.35 Show Jana Krause 22.50 Poklad z pů-
dy 23.50 Policie v akci 
 0.45 Námořní vyšetřovací služba X (17)

 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 4,1-20 
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  Bruce Marshall: 

Plná slávy 3/18
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

120. výročí úmrtí 
Guisseppa Verdiho

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

Začarovaný les
 16.55  Folklorní okénko: 

Vzpomínka na Luboše Holého
 18.00  Mše svatá 

(z kostela Panny Marie Pomocnice 
v Brně-Žabovřeskách)

 18.45  Příhody lesního skřítka 
Kryšpína 13/25: 
Jak na něj šly panské choutky

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí:

Mária Boa
 20.00  Modlitba růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Bruce Marshall:

Plná slávy 3/18
 22.00  Studio Praha: 

SADBA – Salesiánská 
asociace Dona Boska

 22.30  Noční cukrárna
 23.50  Duchovní slovo
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16.00 Na dřeň 17.25 Modlitba růžence 14.20 Otec Brown VIII. 21.30 Zakázaný Bůh (4/13)

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

Hra na smrt 
 9.50  Recept na milování. Kom. 
 10.50  Hříšní lidé Města pražského 

(4/13). Otisky prstů 
 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  Pleš. Povídka z oblíbeného 

cyklu Bakaláři 1980
 14.20  Otec Brown VIII. Misky vah 

spravedlnosti. Br. det. 
 15.05  Profesionálové. 

Rodina především. Br. krimi 
 15.55  To je vražda, napsala X. 

Trampoty s doktorem 
 16.45  Cestománie. Šalomounovy 

ostrovy: Země dosud zaslíbená
 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 (7/16). Zkraty
 21.00  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

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

Temná čísla. Něm. krimi 
 0.25  AZ-kvíz
 1.00  Na forbíně (tm). Tak trochu 

jiná (talk) show Tomáše 
Matonohy s jeho hosty

 1.40  Banánové rybičky 
 2.10  Dobré ráno
 4.40  Sváteční slovo husitského 

faráře Miroslava Kubíčka

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Pravda o lvech (1/2). 

Dok. BBC Earth
 9.50  Nádherná Amerika: 

Nová Anglie. Am. dok.
 10.45  Počesku. Český ráj
 10.55  Chrám z popela zdvižený
 11.35  Concorde, závod o rychlost 

zvuku (1/2). Dok. BBC
 12.25  Poslední tajemství Třetí říše II: 

Nacistické zlato. Něm. dok. 
 13.20  Děti v Terezíně a nestvůra 

s knírkem. Fr. dok. 
 14.15  Uchem jehly. Setkání Zbigniewa 

Czendlika s českým novinářem 
a reportérem Jakubem Szántó

 14.45  Americká válka:
Pearl Harbor. Br. dok. 

 15.30  Evropa dnes. Druhově přiměřený 
chov skotu. Něm. dok.

 15.55  Geoderma – živý plášť 
planety Země

 16.25  Tisíc chutí ulice: Island. Br. cyklus
 17.10  Člověk versus puma. Am. dok. 
 18.00  Matsés. Čes. dok. 
 18.45  Večerníček. Mlsné medvědí příběhy
 18.55  Dobrodružství vědy 

a techniky. Tasmánští čerti 
v ohrožení. Něm. dok. 

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

Nejzajímavější města na 
světě (4/6). Am. dok. 

 21.00  V karavanu po Česku (4/6)
 21.30  Zakázaný Bůh (4/13).

Už ani hlásek pravdy. Dok. 
 22.00  Boris Rösner – 70 let. 

Hodina tance a lásky
 23.45  Queer: Výchova pornem
 0.15  Fargo II (5, 6/10) 
 1.55  Země hypermarketům zaslíbená
 2.20  V zajetí železné opony: 

Devatenáct let ve vězení 

11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.35 
Malý Sheldon (5) 12.55 Ordinace v růžo-
vé zahradě 2 (872) 14.10 Castle na zabití 
V (13) 15.05 Mentalista V (19) 15.55 Men-
talista V (20) 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice (3979) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, 
Počasí 20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 
(1006). Dvojičky 21.40 Život ve hvězdách 
22.15 Smrtonosná zbraň II (13). Lepší život 
s lékama 23.10 Mentalista V (19, 20) 
 0.55 Castle na zabití V (13)

5.10 Mustang, hřebec ze Cimarronu. Am. 
anim. 6.30 Mentalista V (17, 18) 8.15 Lou-
pení jehňátek. Am. film 10.00 Teleshopping 
10.30 Válka nevěst. Am. kom. 
12.10 Teleshopping 
12.40 Terč. Hong. akč. kom. 
14.05  Johnny Worricker: Strana osm.

Br. thriller 
16.00 Pohádkář. Čes. film 
17.45 Ženy v pokušení. Čes. kom. 
20.00 Pták na drátě. Am. kom. 
22.15 Anděl smrti. Am. thriller 
 0.40 U Konce světa. Br. kom. 
 2.30 Na férovku, pane učiteli. Am. kom.

15.10 Hvězdičky 15.15 Austin a Ally (9/19) 
15.40 Hrajeme si s haraburdím 15.55 Sám 
v muzeu. Bruncvíkův lev 16.10 Planeta YÓ 
16.45 Země patří Luně III 16.55 Olí a Jů-
la 17.05 Hýbánky 17.20 Kouzelná škol-
ka 17.50 Dobrodružství Kocoura v botách 
III 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 
Večerníček 18.50 7T (7/24) 19.15 Phine-
as a Ferb III (22/35) 19.40 Sportující zvířata 
19.45 Čtení do ouška 20.00 Události v kultu-
ře 20.15 Životy slavných. Hitchcock. Am./br. 
film 21.50 Ještě hořím? (4/6). Jakub Třasák, 
houslista a producent 22.20 Artmix 23.15 
Hudební klub 0.15 ArtZóna

9.00 Jak jsme se seznámili 10.05 Hitšaráda. 
Hudebně zábavný pořad 11.10 Co neodne-
sl čas aneb stará láska nerezaví 12.00 Zprá-
vy ve 12 12.20 Předpověď počasí, sportovní 
zprávy 12.30 Paměť stromů. Žižkovy stromy 
12.50 Klub přátel dechovky 13.25 Kavár-
nička dříve narozených 14.15 Písničky z ob-
razovky 14.35 Trocha šafránu z televizního 
archivu 15.40 Můj nezdolný lev 17.00 Můj 
táta byl železničář 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 

8.25 Panorama 9.00 BBV po 25 letech 9.10 
Házená: MS 2021 Egypt 12.05 Panorama 
12.25 Sportovní zprávy 12.55 Házená: MS 
2021 Egypt 15.50 Běžkotoulky. Klínovecko 
16.00 Judo: IJF World Tour 2020 Katar 16.30 
Alpské lyžování: FIS Magazín SP 17.00 SK 
VOLEJBAL Ústí nad Labem – VK Lvi Praha 
19.25 Magazín EURO 2020 19.50 Studio 
fotbal – Extra 20.15 Motorismus: Baja Hail 
Toyota Rallye 21.10 Sportovní zprávy 21.30 
Házená: MS 2021 Egypt 22.55 Alpské lyžo-
vání: SP Švýcarsko 0.55 Branky, body, vteři-
ny 1.05 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem – VK 
Lvi Praha 3.25 Baja Hail Toyota Rallye

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 (Obrátenie Šavla) 17.00 Silné vdo-
vy (P) 17.30 Doma je doma (P) 18.30 Svä-
tá omša (P) 19.30 Krátke správy (P) 20.00 
Modlitba za odvrátenie epidémie (P) 20.45 
Jeden na jedného 21.05 Katolícka Austrá-
lia (3/5) 21.35 Hudobné pódium 22.20 Ka-
techéza 22.40 Správy zo Svätej zeme 
23.05 A teraz čo? (Poverčivý kresťan) 
23.15 Svätá zem – chrám nádeje

10.10 Utajené příběhy českých dějin III (6) 
10.45 Keltové: Krev, železo a oběti (3) 11.50 
Veterinář z Yorkshiru VIII (2) 12.50 Posled-
ní ráje (9) 13.50 Neobjasněné případy NASA 
(10) 14.50 Rakety na vzestupu 16.00 Grón-
sko s Nikolajem Coster-Waldauem (3) 16.55 
Anthony Bourdain: Neznámé končiny X (1) 
17.55 Tajemství přílivu (1) 19.00 Lovec ry-
bích obrů II (10) 20.00 Válečné továrny (4). 
Br. dok. 20.55 Tajné nacistické základny (4). 
Kan. dok. 21.55 Vláda plazů 23.05 Africké 
šelmy III (4) 0.00 UFO: Ztracené důkazy II 
(5) 1.05 Neuvěřitelné příběhy (23, 24) 
 2.00 Kamenná paměť (2) 

 6.05  Pro vita mundi: Mgr. 
Dagmar Tisovská (2. díl)

 6.55  Víc než chrám: jednota různého
 7.25  Terra Santa News: 27. 1. 2021
 7.45  Jako hořčičné zrnko (6. díl)
 8.40  Moudrost mnichů: 

Umění pracovat na sobě
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Vezmi a čti: Leden
 9.30  Kulatý stůl: Rizika závislostí
 11.05  Skryté poklady: Milan
 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  Bazilika s tajemným světlem 

(1. díl): Šlechtická 
a panovnická bazilika

 13.05  Mezi nebem a zemí
 13.35  Generální audience 

papeže Františka
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Oživení studené války?
 15.05  Poletuchy: na skok do Krasu
 15.55  Večeře u Slováka:

4. neděle v mezidobí [P]
 16.20  Zpravodajské Noeviny: 

28. 1. 2021 [P]
 16.45  Moudrost mnichů: 

Ctnosti a přednosti
 17.00  Ovečky v karanténě: 4. neděle 

v mezidobí [P]. Hravý katechetický 
pořad pro děti 1. stupně ZŠ

 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  Letem jazzem (10. díl)
 21.20  V pohorách po horách (63. díl)
 21.30  Za obzorem
 22.05  Pod lampou [P] 
 0.10  Na půli cesty. Medailon 

o Juraji Malém SDB
 0.40  Zpravodajské Noeviny: 28. 1. 2021
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

6.15 Max Steel III (9). S pravdou ven 7.00 
Nový den 9.10 M*A*S*H (183, 184) 10.20 
Rosamunde Pilcher: Stíny minulosti. Něm. 
film 12.25 Walker, Texas Ranger V (17). 99. 
ranger 13.25 Policie Hamburk VIII (11). Ali-
bi 14.25 Policie Hamburk VIII (12). Podve-
dení 15.25 Námořní vyšetřovací služba X 
(18). Hledej! 16.25 Policie v akci. Čtyři pří-
pady, čtyři lidské osudy 17.25 Krimi zprávy 
17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAV-
NÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 
SHOWTIME 20.15 Slunečná (75). Tátova 
kaplička 21.35 Mordparta (4). Láska 22.55 
Ano, šéfe! 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 
4,21-25 6.05 Ranní chvály 6.20 Du-
chovní slovo 6.45 Ranní zíváček 
7.15 Pozvánky 7.45 Třikrát z Pro-
glasu 8.05 Ranní magazín

 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Nejen chlebem
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Bruce Marshall: Plná slávy 4/18
 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: Příběhy blízké 

a sdílené smrti
 16.55  Hrajte, kapely! Medailon 

skladatele Josefa Thumse
 18.00  Mše svatá

(z kostela Panny Marie 
Sněžné v Praze)

 18.45  Příhody lesního
skřítka Kryšpína 14/25:
Jak ho vzbudilo jelení troubení

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí:

Tata Bojs 
 20.00  Modlitba živého růžence světla
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Bruce Marshall:

Plná slávy 4/18
 22.00  Studio Olomouc: 

Pedagogové a prefekti 
z kroměřížského semináře 

 23.50  Duchovní slovo
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16.55 Oktáva 20.05 Noemova pošta 21.05 13. komnata Jána Jackuliaka 13.10 Život ve vzduchu

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

Trampoty s doktorem 
 9.50  Boris Rösner – 70 let. 

Na kus řeči
 10.35  Miroslav Donutil – 70 let. 

Doktor Martin (7/16). 
Zkraty

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

zprávy, Události v regionech plus
 12.30  Sama doma
 14.00  Na stopě
 14.25  Reportéři ČT. 

Kauzy a reportáže 
s Markem Wollnerem

 15.10  Tak neváhej a toč speciál
 16.05  Klobouk Jiří Wimmer
 17.00  Bydlet jako... single
 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 (4/13)
 21.05  13. komnata Jána Jackuliaka
 21.35  Všechnopárty. Zábavná 

talk show Karla Šípa
 22.29  Výsledky losování Šťastných 10
 22.30  Profesionálové. 

Lawsonova poslední bitva. 
Br. krimi 

 23.25  Kriminalista. 
Zmařené sny. Něm. krimi 

 0.25  AZ-kvíz
 0.50  Toulavá kamera
 1.20  Objektiv
 1.50  Banánové rybičky. 

Na téma „jak si užít let“
 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 (4/6). Am. dok. 
 9.55  Čeští vědci v tající Arktidě. Dok.
 10.45  Einstein geniální. Fr. dok.
 11.45  Člověk plus – budoucnost našich 

smyslů (4/5). Chuť a čich
 12.35  Království divočiny: 

Orlosup bradatý. Jap. dok. 
 13.00  Postřehy odjinud. 

Horní Rakousko očima 
Pavla Poláka. Dunaj a jeho lodě

 13.10  Život ve vzduchu: Vládci 
oblohy (2/3). BBC Earth

 14.00  Nezapomenutelný Concorde: 
Cesta za snem (1/2). Br. dok. 

 14.45  Peklo na zemi. Dok. 
 15.45  Yucatán prodchnutý 

tajemstvím Mayů. Fr. dok. 
 16.40  Hranice v srdci (4/16). 

Plnou parou Vlárou
 17.10  Sousedé
 17.40  Fotbal: FK Mladá Boleslav 

– SK Sigma Olomouc
 20.20  Zázračná planeta: Špioni na 

sněhu. Dok. BBC Earth
 21.15  Bílá královna (4/10). Zlá královna 
 22.20  Fargo II (7, 8/10) 
 0.15  Dveře dokořán. Am./br. film
 2.10  Poslední tajemství Třetí říše II: 

Nacistické zlato. Něm. dok. 
 3.00  Krásy evropského pobřeží: 

Ve stínu Fastnetu. Fr. dok.
 3.10  Matkou po třicítce
 3.35  Stopy, fakta, tajemství: 

Anděl smrti jménem Marie 
 4.05  Hranice dokořán 

– Rozmówki polsko-czeskie
 4.30  Ztracené adresy: Nové Údolí
 4.50  Evropa dnes. Druhově přiměřený 

chov skotu. Něm. dok. 
 5.15  Zakázaný Bůh (4/13). 

Už ani hlásek pravdy 
 5.45  Zprávy v českém znakovém jazyce

11.00 Co na to Češi 11.45 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.35 Malý Sheldon (6). 
Am. kom. 12.55 Ordinace v růžové zahradě 
2 (873). Zabiju si ji sama 14.10 Castle na za-
bití V (14) 15.05 Mentalista V (21). Bolavé 
místo 16.00 Mentalista V (22). Pravidla Ru-
dého Johna 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice (3980) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Rychlí a zběsilí. Am. akč. 22.20 
Bláznivá dovolená. Am. film 0.10 Mentalista 
V (21, 22) 1.45 Castle na zabití V (14)

6.00 O synkovi, který se učil bát. Něm. film 
6.55 Loupení jehňátek. Am. film 8.35 Menta-
lista V (19, 20) 10.20 Teleshopping
10.50 Cesta peklem. Čes. film 
12.30 Teleshopping 
13.05 Pohádkář. Čes. film 
14.50 Mambo. Ir./br. kom. 
16.30 Pták na drátě. Am. kom. 
18.35 Mravenec Z. Am. anim. 
20.00 Auta. Am. anim. film 
22.15 Pěsti ze železa. Am./hong. film 
 0.00 Příběh kmotra. Čes. film 
 1.50 Anděl smrti. Am. thriller 
 3.45 Na férovku, pane učiteli. Am. kom. 

14.25 Želvy ninja 14.45 Už tam budem? 
15.15 Austin a Ally (10/19) 15.40 Wifi-
na 16.10 Operace jauu! VII 16.35 DVA3 
16.55 Terčin zvířecí svět 17.10 Hýbánky 
17.20 Kouzelná školka 17.50 Dobrodruž-
ství Kocoura v botách III 18.15 Šmoulové 
18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 
7T (8/24) 19.15 Phineas a Ferb III (23/35) 
19.40 Sportující zvířata 19.45 Čtení do ouš-
ka 20.00 Události v kultuře 20.15 Linka 
20.40 Pop-rockové pódium. INXS – Live Ba-
by Live 22.20 Příběhy světové hudby. Slavná 
alba: Phil Collins Face Value. Br. dok. 23.15 
Jméno růže (3/8) 0.05 Miranda III (5/6) 

10.00 Hitšaráda. Hudebně zábavná show 
11.00 Hitparáda televizní zábavy 12.00 
Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, 
sportovní zprávy 12.30 Paměť stromů. Stro-
my královské 12.50 Klub přátel dechovky 
13.20 Kavárnička dříve narozených 14.20 
Hledám jednu písničku 15.05 Trocha šafrá-
nu z televizního archivu 16.10 Moudrá sova. 
TV kom. 17.00 Můj táta byl montér 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 Ka-
várnička dříve narozených 22.00 Písničky 
z klobouku. Melodie z roku 1984

6.00 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem – VK Lvi 
Praha 8.25 Panorama 9.00 BBV po 25 letech 
9.05 Házená: MS 2021 Egypt 10.30 Studio 
fotbal – Extra 10.50 Panorama 11.05 Klasic-
ké lyžování: SP Švédsko 12.40 Běžkotoul-
ky. Klínovecko 12.50 Klasické lyžování: SP 
Švédsko 14.20 Snowboarding: FIS Maga-
zín SP 14.50 Futsal: Česko – Norsko 17.00 
Skromný hrdina 17.20 Házená: MS 2021 
Egypt 19.15 Svět motorů: Speciál 19.35 Svět 
motorů: Aktuálně 19.55 Olympijský maga-
zín 20.20 Házená: MS 2021 Egypt 22.10 Ho-
kej: Buly 23.15 Skoky na lyžích: SP Německo 
 0.20 Branky, body, vteřiny 

12.00 Anjel Pána 12.20 Z prameňa (P) 
12.40 Ruženec / Ruženec svetla 13.15 
Vaticano 13.50 V škole Ducha 14.20 Gréc-
kokatolícky magazín 15.00 Hodina milosr-
denstva (P) 16.05 STOPovanie 17.10 Nová 
kvalita života (P) 17.30 Moja misia – maga-
zín (P) 18.00 Správy zo Svätej zeme 18.30 
Svätá omša (P) 20.00 Krátke správy (P) 
20.15 Eucharistické zázraky 20.30 Dôkaz 
viery: Don Bosco (P) 21.30 Viera do vrec-
ka 21.50 Svätá zem – chrám nádeje 22.20 
Quo vadis 22.45 Večera u Slováka (4 nedeľa 
v cezročnom období) 23.15 V škole Ducha 
(Jozef Luscoň SDB – Džavotanie s Bohom)

8.05 Záhady světových válek III (6) 9.05 Mi-
mo kontrolu (1) 10.15 Sousedské noční mů-
ry IV (1) 11.15 Divoké příběhy (4) 12.35 Ne-
zkrotná Indočína (4) 13.50 Největší závod 
starého Říma (1) 14.55 Postavili bychom to 
dnes? (6) 16.00 Divoký Singapur: Pralesy 
17.00 Poslední ráje (20) 18.00 Tatra kolem 
světa 2 (7) 19.00 Atlantik: Rok v divočině 
(1). Zima. Br. dok. 20.00 David Attenborou-
gh: Velký bariérový útes (3) 21.05 Modravé 
hlubiny II (2). Kan. dok. 22.10 Akta Tesla (5) 
23.10 Neuvěřitelné příběhy (45, 46) 
 0.05 Velká válka očima pamětníků (2) 
 1.10 Poklady Británie: Vikingové (3)

 6.05  Pro vita mundi: 
P. Doc. Ing. Miloš Raban, Th.D.

 6.50  Zpravodajské Noeviny
 7.10  Na druhý pohled: 1. díl: 

Odvážně. Rozhovory Marka 
O. Váchy s Karlem Satoriou

 8.45  Moudrost mnichů: 
Problémy osobnosti [P]

 9.05  O Markétě – Chodské oratorium: 
Chodské slavnosti 2014

 10.10  Ateliér užité modlitby
 11.15  Živě s Noe: Ignác Šustala 

a automobilka Tatra [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  Sýrie – zbytek Jeho lidu [P]
 13.20  Pozdní sběr na Mohelnickém 

dostavníku 2015 
 14.00  Živě s Noe: Ignác Šustala 

a automobilka Tatra [L]
 14.35  Cestujeme regionem Záhorie
 15.40  Vezmi a čti: Leden 
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 28. 1. 
 16.25  Buon giorno s Františkem. 

Průvodce pořadem P. Daniel 
Vícha přibližuje dění okolo papeže 
Františka z uplynulých dní

 17.10  Mezi pražci: Leden 2021
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  Causa Carnivora. Dok. hledá 

odpověď na otázku, proč 
naše země v soužití s velkými 
šelmami představuje izolovaný 
ostrov uprostřed Evropy

 19.15  V pohorách po horách: 
Boubín – Šumava

 19.30  Moudrost mnichů: 
Problémy osobnosti

 19.50  Přejeme si…
 20.05  Noemova pošta: Leden 2021 [L]
 21.45  Živě s Noe: Ignác Šustala 

a automobilka Tatra [P]
 22.20  Zpívá celá dědina: Protivanov
 0.00  Záliv svatých
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

6.15 Mstitel Blade (1). Jmenuje se Blade. 
Jap. anim. 7.00 Nový den 9.10 M*A*S*H 
(184, 185) 10.20 Rosamunde Pilcher: První 
nebo druhá. Něm. film 12.25 Walker, Texas 
Ranger V (18). Závod s ďáblem 13.25 Policie 
Hamburk VIII (13). Hudba domu 14.25 Poli-
cie Hamburk VIII (14). Virtuální světy 15.25 
Námořní vyšetřovací služba X (19). Bouře 
16.25 Policie v akci. Čtyři případy, čtyři lid-
ské osudy 17.25 Krimi zprávy 17.50 Prostře-
no! 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 
19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOWTI-
ME 20.15 Milionář mezi námi 21.30 Disco-
příběh. Čes. kom. 23.25 Policie v akci

 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 4,26-34 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  Bruce Marshall: Plná slávy 5/18
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: B. Martinů: 

Thunfrbolt, A. Piňos: Koncert 
pro varhany a velký orchestr, 
I. Stravisnkij: Koncertantní tance

 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: 

Biberovy Růžencové sonáty
 18.00  Mše svatá 

(z kostela Panny Marie Pomocnice 
v Brně-Žabovřeskách)

 18.45  Příhody lesního skřítka 
Kryšpína 15/25: Jak se 
veverčák Vyžla sám vytrestal

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Makak Akustikus
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Bruce Marshall: Plná slávy 5/18
 22.00  Svaté královny 1/15: 

Fenomén mučednictví
 23.50  Duchovní slovo



19.15 Album roku 2020 21.40 Zlaté opojení 21.20 Karel Svoboda – Šťastná léta 20.00 Bídníci (1/4)

 6.00  Raníček. Terezka v nesnázích 
aneb Hopkin zasahuje

 6.05  Zvonečkovi
 6.30  Prasátko Peppa VIII
 6.40  Olí a Jůla. Fr. anim.
 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. Jáchymov 
 9.10  Náš venkov: 

Don Quijote z Hartenbergu
 9.40  Putování za písničkou
 10.05  Vyšívaná krása
 10.40  Jarmila Kratochvílová
 11.00  Překvapující svět králíků. Fr. dok.
 11.50  V karavanu po Česku (4/6)
 12.20  Letecké katastrofy: 

V oku bouře. Kan. dok. 
 13.05  Babylon. Dok. 
 13.35  Tři mušketýři
 15.20  Divy starověku (3/10). Am. dok. 
 16.00  Pravda o lvech (2/2). 

Dok. BBC Earth
 16.55  Kamera na cestách: Dominikánská 

republika, poklad Karibiku. Fr. dok. 
 17.50  Zázračná planeta: 

Špioni na sněhu. BBC Earth
 18.45  Večerníček. Mlsné medvědí příběhy
 18.55  Sousedé
 19.25  Curriculum vitae: Věčné děti
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Bídníci (1/4). Fr. minisérie
 21.35  Slídilové. Am. krimi thriller
 23.40  Únos Freddyho Heinekena. 

Br. krimi thriller
 1.15  Lovec (4/12). 

Bezvadný den. It. det.
 2.10  Doktorka Fosterová (4/5) 
 3.05  Občan Aristokrat
 3.30  V zajetí železné opony: 

Pět let na útěku 
 3.45  Stopy, fakta, tajemství: 

Hitlerův poklad
 4.15  A co na to piskoři?
 4.30  Babylon. Dok. 

6.15 Tlapková patrola II (13, 14) 7.10 Loo-
ney Tunes: Úžasná Show (18, 19). Am. anim. 
8.00 Kačeří příběhy (75, 76). Am. anim. 8.50 
Malý Sheldon (6). Am. kom. 9.10 O stateč-
ném krejčíkovi. Něm. poh. 10.20 Celesta ve 
městě. Am. kom. 12.05 Volejte Novu 12.45 
Výměna manželek XIII 14.05 Neodolatel-
ná. Am./něm. film 15.55 Smlouva s ďáblem. 
Něm./am. kom. 17.40 Alvin a Chipmunko-
vé: Čiperná jízda. Am. anim. 19.30 Televizní 
noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Zlo-
ba – Královna černé magie. Am. fantasy 
22.00 Jupiter vychází. Austr. sci-fi
 0.25 Muž taiči. Am./čín./hong. akč. 

 5.15  Johnny Worricker: Strana osm.
Br. thriller 

 7.00 Alvin a Chipmunkové 3. Am. kom. 
 8.30 Mentalista V (21, 22) 
10.15 Teleshopping 
10.45 Mravenec Z. Am. anim. 
12.10 Pták na drátě. Am. kom. 
14.15 Auta. Am. anim. 
16.20 Princ egyptský. Am. anim. 
18.05 Rychlí a zběsilí. Am. akč. 
20.00 Elektra. Am. akč. 
21.55 Výměna. Am. drama 
 0.30 Bláznivá dovolená. Am. film 
 2.20 Pěsti ze železa. Am./hong. film

13.50 Šikulové 14.20 Šmoulové 14.45 Zi-
billa 15.15 Čím budu, až povyrostu? 15.45 
Nadia: Tajemství Modré vody 16.10 Super 
třída II 16.35 Dobrodružství Kocoura v bo-
tách III 17.20 Ovečka Shaun 17.30 Mas-
terChef Junior V (5/16) 18.10 Šmoulové 
18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 
7T (9/24) 19.15 Phineas a Ferb III (24/35) 
19.40 Zvířáci 19.50 Bob a Bobek na cestách 
20.00 G. Verdi: Rigoletto 21.05 V přestávce: 
Události v kultuře 22.40 Kino Art. Ed Wood. 
Am. film 0.50 INXS – Live Baby Live 2.30 
Miranda III (5/6) 3.00 Peep Show IV (1/6) 
 3.25 Vinohradská sto desátá

9.50 Snář aneb Večer splněných přá-
ní 10.50 Hitparáda televizní zábavy 11.45 
Chvilka pro písničku 12.00 Domácí štěstí. 
O lampách 12.30 Paměť stromů. Stromy 
osobností 12.50 Klub přátel dechovky 13.30 
Kavárnička dříve narozených 14.20 Tahle jíz-
da nekončí. Hudebně zábavný pořad 15.25 
Trocha šafránu z televizního archivu 16.30 
Volavka. TV film 17.35 Hry bez hranic 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Události 
19.52 Branky, body, vteřiny 20.05 Bylo nás 
pět (4/6). Pokoj lidem dobré vůle
21.05 Kavárnička dříve narozených 
21.55 Písničky z obrazovky

9.25 Alpské lyžování: SP Francie 10.30
Biatlon: ME 2021 Polsko 11.15 Alpské lyžo-
vání: SP Německo 12.15 Studio ČT sport 
12.25 Alpské lyžování: SP Francie 12.55 
Biatlon: ME 2021 Polsko 13.45 Klasické ly-
žování: SP Švédsko 14.20 Rychlobruslení: 
SP Nizozemsko 15.00 Cyklokros: MS 2021 
Belgie 16.20 Skoky na lyžích: SP Německo 
17.50 Studio ČT sport 18.05 Snowboar-
ding: SP Rusko 19.35 Alpské lyžování: SP 
Francie 20.30 Klasické lyžování: SP Švédsko 
21.25 Cyklokros: MS 2021 Belgie 22.40 Fre-
estyle lyžování: SP Německo 0.30 Branky, 
body, vteřiny 0.45 Biatlon: ME 2021 Polsko

8.45 GU100 9.05 STOPovanie 9.40 A teraz 
čo? (Poverčivý kresťan) 9.50 Slovo v obra-
ze (Obrátenie Šavla) 10.20 Katolícka Aus-
trália (3/5) 10.55 Mendel – otec genetiky 
12.00 Anjel Pána 12.20 Loretánske litánie 
12.40 Ruženec / Bolestný ruženec 13.50 
Silné vdovy 14.10 Taizé (P) 15.00 Hodina 
milosrdenstva 15.30 Ruženec z Lúrd 16.00 
Hudobné pódium 17.00 Luxáreň 17.30 Dô-
kaz viery: Don Bosco 18.30 Svätá omša (P) 
20.00 Spravodajský súhrn (P) 20.30 Don 
Camillo, monsignor,... ale nie príliš (4/5) (P) 
22.20 Eucharistické zázraky 22.40 vKontex-
te 23.20 Medzi nebom a zemou

6.15 Modravé hlubiny I (5) 7.15 Hon na Hit-
lera III (9) 8.20 Neuvěřitelné příběhy (1, 2) 
9.25 Druhá světová: Totální válka (1) 10.40 
Přeživší z ponorky Perseus 11.50 Frank a ob-
chod se zvířaty (3) 12.50 Africké šelmy (6) 
13.50 Mimo kontrolu II (1) 15.05 Demoli-
ce: Nový Zéland I (1, 2) 16.05 Putování taž-
ných ptáků 18.00 Se smrtí v očích (3) 19.00 
Norské domy snů III (7) 20.00 David Atten-
borough: Zvířecí dynastie (5) 21.00 Bílí vl-
ci: Přízraky Arktidy. Kan./něm. dok. 22.10 
Tajemství světových muzeí III (5). Kan. dok. 
23.15 Hitlerův kruh zla (9) 0.20 Megatovár-
ny (4) 1.10 Zpátky na počátek věků 

 6.05  Pro vita mundi: Ing. Vít Janků
 6.50  Poodří – mokřady mezinárodního 

významu České republiky
 7.35  Můj chrám: MUDr. Lumír 

Kantor, Ph.D., neonatolog a primář 
novorozeneckého oddělení 
v nemocnici v Olomouci v chrámu 
sv. Cyrila a Metoděje, Olomouc

 7.55  Sedmihlásky
 8.00  Cirkus Noeland (3. díl): 

Roberto, Kekulín a slon Bublina
 8.30  Hermie a jeho přátelé: 

Buzby a neposlušné děti
 9.00  Ovečky v karanténě:

4. neděle v mezidobí
 9.30  GOODwillBOY V. (3. díl)
 10.25  V posteli POD NEBESY V. (5. díl)
 11.15  Moudrost mnichů: 

Chyby a hříchy [P]
 11.35  ARTBITR – Kulturní 

magazín (103. díl)
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Angelus Domini
 12.05  Pod lampou
 14.10  Cvrlikání: Sova & Slamák
 15.15  Uzdrav naši zem
 16.20  AKA Trio na Folkových prázdninách 

v Námešti nad Oslavou 2016
 16.50  Sedm divů v Těrchové
 17.30  Příběhy odvahy a víry: Můj Ararat 

(11. díl): Ať je požehnán navěky!
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 19.05  V pohorách po horách: Toulovcovy 

maštale – Českomoravská vrchovina
 19.15  Moudrost mnichů: Chyby a hříchy
 19.30  V souvislostech [P]
 19.50  Přejeme si… 
 20.05  Outdoor Films s Markétou Peggy 

Marvanovou a Adamem Záviškou: 
Nejdelší závod planety [P]

 21.40  Zlaté opojení
 23.20  Za obzorem
 23.55  V pohorách po horách: 

Velká Čantoryje – Slezské Beskydy
 0.05  Harfa Noemova: 

Mladí a jejich violoncella (PCQ) II

7.00 Meteor Monster Truck (51). Problé-
my Trucků. Am. anim. 7.15 M*A*S*H (185–
187) 8.50 Autosalon.tv 9.50 Partička 10.40 
Hudson a Rex (13). Akta Rex. Kan. krimi 
11.40 Milionář mezi námi 12.50 Vraždy 
podle Agathy Christie (6). Karibské tajem-
ství. Fr. krimi 14.55 Skutečné vraždy: Záha-
da starého domu. Am. film 16.50 Já nejsem 
já. Čes. kom. 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ 
ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 
SHOWTIME 20.15 Asterix a Obelix ve služ-
bách Jejího Veličenstva 22.40 Únos z vězení. 
Am. akč. 0.40 Pomsta Růžového pantera. Br. 
kom. 2.40 Unesená v Istanbulu

 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 4,35-41 6.35 Ran-
ní chvály 6.50 Duchovní slovo 

 7.00 Radio Vatikán (R) 
 7.30 Komentář týdne 
 8.00 TWR: Na sobotní frekvenci Proglasu
 9.00  Pozvánky a písničky
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Barvínek: Cirkus LeGrando (R)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie:

Z díla W. A. Mozarta,
J. Haydna, L. van Beethovena

 13.30  Knihovnička: Aleš Palán: 
Spánek rozumu plodí příšery (R)

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Písničky pro hezké odpoledne
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.15  Jak se vám líbí:

Moonshye (R)
 16.00  Čteme z křesťanských periodik
 16.15  Hudební listování
 16.55  Na dřeň: Příběhy blízké 

a sdílené smrti (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! Album roku 2020 
– vyhlášení výsledků 
výroční ankety Proglasu

 20.15  Dotýkání světla: Fratelli tutti 
3/10: Cizinec na cestě

 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Tóny ze scény: 

G. Verdi: Rigoletto 2/2
 22.30  Modlitba živého

slavného růžence
 23.50  Duchovní slovo

 6.00  Co naše babičky uměly a na co my 
jsme zapomněli. Slovácká zabijačka

 6.25  Figarova svatba. TV kom. 
 7.05  Anulka a pan Pětiočko. Poh. 
 7.50  Pohádka pro pamětníky. 

O kouzelnici Klotýnce
 8.45  Hnízdo (4/12)
 9.45  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

experimenty a vyprávění 
 10.15  Otec Brown VIII. 

Šaškova moudrost. Br. det. 
 11.00  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. Ježíšek ze Štýru
 13.00  Zprávy
 13.05  Světýlka z blat. Poh. 
 14.00  O princi Bečkovi. Poh. 
 14.45  Pro pamětníky... 

Bohuš Záhorský – 115 let. 
Domácí víno. Kom.

 16.15  Hercule Poirot. 
Poslední víkend. Br. film 

 17.55  Kočka není pes. Úzkostlivá 
Sisinka a nesamostatný Čárlí

 18.25  Kluci v akci
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.10  Zázraky přírody. Záb. show
 21.20  Karel Svoboda – Šťastná léta
 22.54  Výsledky losování Šťastných 

10 a Euromiliony
 22.55  Maigret a soudcův dům. Fr. krimi 
 0.30  Místo činu – Berlín. 

Temná čísla. Něm. krimi 
 2.00  Banánové rybičky. 

Na téma „jak si užít sázky“
 2.40  Sama doma
 4.10  Pod pokličkou. Kuskus to je 

těstovina, polenta pak kaše jiná
 4.30  Z Krakonošovy kuchyně
 5.00  Bydlet jako... single
 5.30  Z metropole
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