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Cesta do kláštera

Závislosti

Téma na str. 4 a 5

Svátek Uvedení Páně do chrámu (2. úno-
ra) připomíná událost, kdy Maria a Josef 
přinesli malého Ježíše do jeruzalémského 
chrámu, aby ho odevzdali Bohu. I proto 
je ten den světovým Dnem zasvěcených 
osob. Jak poznat, zda jít do kláštera? 

Přihlášky
na Noc kostelů
Od 1. února se mohou farnosti a sbory 
přihlašovat na letošní Noc kostelů. For-
mulář a další informace jsou k dispozici 
na webu www.nockostelu.cz. Organizá-
toři doufají, že akce se s dodržením aktu-
álních vládních opatření bude moci ko-
nat 28. května.

Noc kostelů se podařilo uskutečnit 
i  loni, přestože se kvůli pandemii mě-
nil termín a  řada doprovodných pro-
gramů musela být zrušena. 12. června, 
kdy se akce nakonec konala, zazname-
nali organizátoři na 205 tisíc návštěv-
nických vstupů, zatímco v  posledních 
letech to bylo vždy kolem půl milionu. 
V roce 2020 se do Noci kostelů zapo-
jilo 1 100 kostelů a modliteben. Před-
chozí roky otevřelo své brány přes
1 500 kostelů a modliteben, organizátoři 
nabízeli více než sedm tisíc doprovod-
ných programů. 

(tok)

Papežská akademie pro 
život vyzvala ke spravedlivé 
distribuci vakcín. 
Očkováním se zabývala 
i mezinárodní konference 
a na četné námitky 
odpovědělo i české Sdružení 
křesťanských zdravotníků. 

„Doufám, že příklad Františka a  Be-
nedikta XVI., když se nechali očkovat 
proti covidu-19, bude ostatní inspirovat 
a ukáže, že očkování je morálně správ-
né a měli bychom ho podstoupit,“ uvedl 
bostonský kardinál O’Malley, člen Rady 
kardinálů (papežova užšího poradního 
sboru), minulý týden na mezinárodní 
konferenci, jak píše katolický magazín 
The Tablet. Konferenci organizovala La-
tinskoamerická akademie katolických 
lídrů sídlící v Chile. 

Ve Vatikánu už minulý týden naočko-
vali také první skupinu lidí bez domo-
va. V předsálí vatikánské auly Pavla VI., 
kde se jindy konají generální audience,
dostalo vakcínu 25 bezdomovců starších 
60 let, kteří žijí v  okolí Svatopetrské-
ho náměstí a  jimž pomáhá Apoštolská
dobročinná pokladna.

Papežská akademie pro život navá-
zala na apel papeže Františka a vyzvala 
ke spravedlivé distribuci vakcín a pře-
konání „vakcinačního nacionalismu“. 
Naléhá, aby bylo očkování dostupné 

i v chudých zemích. Světová zdravotnic-
ká organizace už oznámila, že uzavřela 
smlouvu s firmou Pfizer s cílem dodat
40 milionů očkovacích dávek do nej-
chudších zemí.

Lékaři: kontrola a testování 
byly důkladné

K  vakcíně minulý týden několik léka-
řů z  českého Sdružení křesťanských 
zdravotníků vydalo obsáhlé stanovis-
ko, v němž se snaží objasnit nejasnosti. 
„Bůh dal lidskému tělu schopnost rozli-
šovat vlastní od cizího a bránit se proti 
útokům ze zevního prostředí (obranys-
chopnost). Očkování pouze využívá této 
schopnosti a trénuje ji pro setkání s ne-
žádoucím patogenem,“ píší lékaři. 

Zdůrazňují, že nové vakcíny prochá-
zejí důkladnou kontrolou a testováním, 
a připomínají, že při vývoji byly využi-
ty i předchozí výzkumy. Proto všechno 
šlo tak rychle. Současně upozorňují, že 
kvůli pandemii zažívají vyčerpání a pra-
cují na hranici svých možností. „Do-
statečně účinný lék proti covidu-19 ne-
existuje. Využití principu očkování pro 
boj s epidemií se nám tak jeví jako lo-
gické a vhodné,“ doplňují členové Sdru-
žení křesťanských zdravotníků, jež od 
roku 1990 propojuje křesťany zdravot-
nických profesí. Celý text je na webu
www.skzcr.cz.

Za morálně přípustné označily očko-
vání už v prosinci i ČBK a Kongregace 
pro nauku víry. TOMÁŠ KUTIL

Více k tématu na str. 6

Vakcína ať je
i pro chudé

Biskupové jednali v Praze

Prezident Biden se ujal úřadu

Pravidelné setkání s nepravidelnou for-
mou – čeští a  moravští biskupové se 
minulý týden potkali v Praze na plenár-
ním zasedání. Část z nich využila tech-
nologie a kvůli pandemii se zapojila jen 
online. Například olomoucký arcibis-
kup Jan Graubner, který se stále zota-
vuje po prodělané nemoci covid-19. 
Osobně se kromě biskupů pražské arci-
diecéze dostavil například litoměřický 

biskup Jan Baxant, českobudějovický 
Vlastimil Kročil, plzeňský Tomáš Ho-
lub či nuncius Charles D. Balvo. Jed-
nali především o ekonomických věcech 
a  prodloužili mandát řediteli Charity 
ČR Lukáši Curylovi i prezidentu Cha-
rity biskupu Pavlu Posádovi. V  kapli 
na arcibiskupství společně slavili mši
svatou. (tok)

Více na str. 2

ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ BIBLE věnoval papež u příležitosti Neděle Božího slova
24. ledna při setkání v Domě svaté Marty, kde bydlí, skupině lidí, která reprezentovala 
rozmanitost Božího lidu: římskému fotbalistovi, pákistánské studentce, katechetům, 
nedávno biřmovaným mladým lidem, jihosúdánským bohoslovcům či lékaři specialis-
tovi na nakažlivé nemoci. „Osvojte si zvyk nosit stále v kapse malé vydání evangelia, 
abyste ho mohli číst během dne. Aspoň tři čtyři verše,“ vybídl papež po modlitbě Anděl 
Páně. Více v homilii na str. 16.  Snímek ČTK

Zima, jak má být, láká od kamen k výletům i drobným poutím. „Vyrazili jsme s kamarádem knězem na český severní pól, tedy na Boží 
Dar, který lidé znají z hlášení při předpovědi počasí o naměřených mrazivých teplotách. A protože si sem malí i velcí píší Ježíškovi 
o dárky, mají tu moc hezky udělanou stezku, nazvanou Ježíškova cesta. Ušli jsme po ní celých třináct kilometrů a pořídil jsem tuhle 
docela zmrzlou fotku,“ zve na výpravu do přírody autor fotografie a domažlický farář.  Snímek P. Miroslaw Gierga

Charita sčítá 
výnos koledy
Stacionární pokladničky Tříkrálové sbír-
ky už Charita ČR 24. ledna posbírala, 
stále je však možné přispívat přes web 
trikralovasbirka.cz či prostřednictvím 
DMS, a to až do konce dubna. Koleda za-
tím vynesla 27,3 milionu korun (k pon-
dělí 25. ledna). „Další výsledky očeká-
váme tento týden, až budou pokladničky 
na místních úřadech úředně rozpečetě-
ny,“ říká koordinátorka sbírky Gabrie-
la Víšová. Výtěžek sbírky zatím podle ní 
nelze odhadnout, ale podle dílčích úda-
jů je zřejmé, že proti předchozím roční-
kům bude letošní výnos výrazně nižší. 
Ve stacionárních pokladničkách napo-
čítala Charita zatím pět milionů korun, 
online koleda vynesla necelých 19 mi-
lionů korun. Tříkrálový koncert přinesl 
potřebným dva miliony korun. Pomocí 
DMS zpráv lidé přispěli dalším 1,2 milio-
ny korun. Loni se přitom celkem vybralo 
rekordních 133 milionů korun. (tok)

Pozdrav z Božího Daru

Po Johnu F. Kennedym (†1963) je tepr-
ve druhým katolickým prezidentem Spo-
jených států. O svých modlitbách ho ve 
zvláštním poselství ujistil papež Fran-
tišek a vyzval jej, aby jeho „rozhodnutí 
byla vedena úsilím vytvářet autenticky 
spravedlivou a svobodnou společnost, ne-
senou neochvějnou úctou k právům a dů-
stojnosti každé lidské bytosti, zejména 
slabých, zranitelných a těch, kdo nema-
jí hlas“, jak uvádějí Vatican News. Slav-
nostní den zahájil nastupující prezident 
spolu s manželkou Jill a členy své nové 
administrativy a Kongresu v katolické ka-
tedrále sv. Matouše nedaleko Bílého do-
mu ve Washingtonu. Ranní bohoslužba 

v den inaugurace je tradicí, dosud se však 
zpravidla konala v episkopálním „kos-
tele prezidentů“ zasvěceném sv. Janu.

Na samotném ceremoniálu byl hos-
tem mj. apoštolský nuncius v USA arci-
biskup Christophe Pierre. Přímluvnou 
modlitbu pak podle Bidenova přání před-
nesl jezuitský kněz P. Leo O’Donovan. 
Představil Američany jako národ mnoha 
národností, kultur, barev i přesvědčení, 
který však usiluje o jednotu a svornost, 
a to již od roku 1789, kdy prvního prezi-
denta USA George Washingtona svěřil 
při jeho inauguraci do ochrany Ducha 
Svatého arcibiskup John Caroll. „Pev-
ně se nyní zavazujeme obnovit tuto vi-

zi péče jedněch o druhé slovy i skutky, 
zvláště o ty nejméně šťastné mezi námi, 
a tak se stávat světlem světa,“ prohlásil
P. O’Donovan podle agentury CNA. 
Tento sedmaosmdesátiletý kněz a ředi-
tel americké pobočky Jezuitské služby 
uprchlíkům je mnohaletým přítelem Bi-
denovy rodiny, sloužil např. pohřební ob-
řady za prezidentova syna Beaua, zemře-
lého roku 2015 na rakovinu mozku.

Ve své modlitbě P. O’Donovan citoval 
myšlenku papeže Františka, jak důležité 
je, aby lidé „sdíleli společné sny“. Joe Bi-
den navázal postřehem sv. Augustina, že 
národ jsou lidé sjednocení „společnými 
objekty lásky“ – pro Američany jsou jimi 
„příležitosti, bezpečí, svoboda, důstoj-
nost, úcta, čest a pravda“. „Jako vůdci 
jsme zavázáni bránit pravdu a porazit 
lež,“ připojil Biden.  (sch)

Více na str. 3

Přísahou na rodinnou Bibli z roku 1893 a slibem 
s Boží pomocí věrně plnit svůj úřad a bránit ústavu 
se stal Joe Biden 20. ledna 46. prezidentem USA.
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KRÁTCE

NOVELA , KTERÁ ZAVÁDÍ 
„CHRÁNĚNÝ ÚČET“ PRO LIDI 
V EXEKUCI, míří do Senátu. Mi-
nulý týden ji schválili poslanci. Na 
chráněném účtu se budou shromaž-
ďovat peníze, které nepodléhají exe-
kuci a  jsou určeny k uspokojování 
životních potřeb dlužníka a jeho ro-
diny. „Jsme velmi rádi, že se návrh 
podařilo schválit, je to další krok, 
aby dlužníci nemuseli prchat do še-
dé ekonomiky,“ uvedla pro KT Iva 
Kuchyňková, koordinátorka pro 
sociální oblasti Charity ČR. Cha-
rita spolu s  dalšími organizacemi 
na vzniku zákona spolupracovala. 
Chráněný účet funguje běžně v za-
hraničí (v Německu už několik de-
sítek let). „Statisíce dlužníků žádný 
účet nemají. Aby se vyhnuli zaba-
vení peněz, nechávají si je vyplácet 
pokoutně. Tratí na tom nejen dluž-
ník, ale i stát. Chráněný účet pomů-
že všem. Chceme dlužníky zachránit 
a dostat je zpátky do systému. A ve 
finále to pomůže státu, protože mu 
budou odváděny daně,“ uvedl při 
projednávání zákona poslanec Ma-
rek Výborný (KDU-ČSL), který se 
dluhové problematice věnuje dlou-
hodobě.

VE VĚKU 97 LET ZEMŘEL 
ZDENĚK STERNBERG, člen 
významného českého hraběcí-
ho rodu a  vlastník hradu Český 
Šternberk na Benešovsku. „Byl pří-
kladem skutečného vlastence, kte-
rý na svou vlast nezahořkl ani přes 
všechny ústrky, kterým tu musel po 

většinu svého života čelit. Po ro-
ce 1989 se s chutí pustil do oprav 
navráceného rodového sídla. Jeho 
přístup ke správě majetku, věrnost 
etickým principům v  podnikání, 
jež zásadně označoval hospodaře-
ní, a  vědomí závazku by měly být 
příkladem nejen našim podnika-
telům, ale i církvi,“ uvedl kardinál 
Dominik Duka. Veřejné poslední 
rozloučení nyní znemožňují pro-
tipandemická opatření. Jakmile 
to bude možné, chce je uspořádat 
velkopřevorství Řádu maltézských 
rytířů, jehož byl Zdeněk Sternberg 
členem. „Odchod hraběte Stern-
berga nás hluboce zasáhl, navíc 
v dnešní době, která neoplývá dob-
rými zprávami,“ sdělil kancléř Řá-
du maltézských rytířů Johannes
Lobkowicz.

TRESTNÍM ČINEM BUDE NO-
VĚ šíření díla k  propagaci hnu-
tí, které směřuje k  potlačení práv 
a svobod člověka. Minulý týden tu-
to novelu schválili poslanci. V Čes-

ké republice tak už nebude možné 
prodávat a nakupovat produkty se 
symboly či osobnostmi reprezentu-
jícími totalitní režimy. Návrh při-
pravil místopředseda KDU-ČSL 
Jan Bartošek se skupinou dalších 
poslanců. „Nacistická i komunistic-
ká totalita má na svých rukou krev. 
Zabíjeli skutečné hrdiny, ničili spo-
řádané rodiny, věznili nevinné ob-
čany, kradli poctivě nabytý maje-
tek i podniky. Dodnes nebylo nikde 
v našich zákonech pevně zakotveno, 
že nikdo nesmí šířit díla a produk-
ty, které obsahují a propagují hesla, 
symboly či představitele těchto zlo-
čineckých ideologií. Vidíme pak růz-
né bizarnosti – hrnky či trička s ob-
ličeji masových vrahů nebo volně 
dostupnou nacistickou literaturu,“ 
zmínil Jan Bartošek. Nový zákon 
ocenil i  izraelský velvyslanec v ČR 
Daniel Meron. Impulzem k úpravě 
zákona byly mj. vydání a prodej ote-
vřeně antisemitské knihy Jedovatá
houba.

KŘESŤANSKÝ WEB SIGNÁLY.
CZ  připravuje celoroční sérii 
vzdělávacích seminářů (nejen) pro 
mládež zdarma. Hodinové setkání 
se jednou za měsíc uskuteční online 
přes aplikaci ZOOM. Semináře bu-
dou zaměřeny na „otázky mladých 
lidí nejen ve víře, ale i v běžném ži-
votě“ (jak vést rozhovor s Bohem, 
mediální gramotnost, novodobá 
evangelizace, sociální sítě, kritické 
myšlení, blogování a další) a prove-
dou jimi např. biskup Tomáš Holub, 
teolog P. Jan Koblížek či P. Daniel 
Vícha z TV Noe. (puč, tok) 

OSOBNÍ SETKÁNÍ KŘESŤANŮ Z RŮZNÝCH CÍRKVÍ pandemie na mnoha místech znemožnila, někde se však 
přece jen lidé ke společné modlitbě v omezeném počtu sešli. Například v Letovicích v brněnské diecézi se setkali dokonce 
dvakrát. Nejprve v rámci Aliančního týdne a poté během Týdne modliteb za jednotu křesťanů (18. – 25. ledna) v budově 
sboru Církve bratrské. Snímek Radek Hanskut / Člověk a Víra

Už skoro rok zůstávají univerzitní 
posluchárny uzavřeny nejen studen-
tům řádného studia, ale i návštěv-
níkům kurzů celoživotního vzdělá-
vání (CŽV) či univerzit třetího věku 
(U3V). Také ony však přešly do on-
line prostoru, a tak lze navštívit kurz 
třeba na druhém konci republiky. 

Například v Olomouci se na teo-
logické fakultě podařilo v rámci ce-
loživotního vzdělávání rozjet několik 
online kurzů. „Původně byly pláno-
vané v prezenční formě, ale tam, kde 
to obsah vzdělávání dovoluje, se lek-
toři přizpůsobili a připravili online 
variantu,“ potvrzuje proděkanka
fakulty sr. Lucie Cincialová. 

Online běží třeba kurz duchovní-
ho doprovázení. „Z nabídky vzdělá-
vání bych ráda upozornila na večer-
ní studium spirituality orientované 
na zájemce z řad veřejnosti, kteří se 
profesionálně nezabývají teologií, 
ale chtějí se blíže seznámit s křes-
ťanskou spiritualitou,“ doplňuje 
proděkanka. Program je rozdělen 
do dvou částí a právě běží přihlášky 
do druhé (do 1. března). Více infor-
mací lze nalézt na czv.upol.cz.

Stačí jen internet

Online kurzy v rámci U3V i CŽV vy-
pisuje rovněž Katolická teologická 
fakulta UK v Praze. Jeden byl od za-
čátku plánován online, další si vy-
nutila situace. Vše včetně přihlášení 
a  zaplacení se odehrává po inter-
netu. „Technicky se kurzů nemusí 
nikdo bát. Každý týden poslucha-
či dostanou do emailu odkaz, kde 
si spustí video. Stačí tedy jen pří-
stup k internetu a jakákoli emailo-
vá schránka, třeba i vnoučete (kte-
ré babičce či dědečkovi přednášku 
spustí). Účastníci kurzu, který byl 

od začátku plánován online, ještě 
dostávají kontrolní otázky, zda si 
přednášku skutečně pustili,“ pou-
kazuje historička umění Marie Vy-
mazalová, která vyučuje online verzi 
předmětu Velcí mistři italské malby. 

Má to i výhody

KTF v novém semestru nabízí i dal-
ší předměty, na něž je možné při-
hlašovat se do 7. února – Egyptské 
umění s  Vítem Vlnasem, Význam 
a poselství Ježíšových podobenství 
s P. Jaroslavem Brožem, Pastorace 
nemocných s P. Markem Drábkem 
OPraem. (zde je přihlašování až 
do května, více na czv.ktf.cuni.cz). 
Od září navštívilo online kurzy na
400 lidí. „Jen malá část jich požáda-
la o zrušení přihlášky, někteří se na-
opak s potěšením dohlásili, většina 
to v tomto období pokládá za jedi-
nou možnost,“ ilustruje Zuzana Ma-
tisovská, jež má kurzy na starosti. 

Studenti v  online přednáškách 
oceňují možnost návratu k  někte-
rým bodům. „Budeme v tom určitě 
pokračovat i v budoucnu. Ale všich-
ni se těšíme, až učebny opět zaplní 
posluchači. Jejich vděčnost a záro-
veň náročnost je totiž velkou moti-
vací k růstu,“ konstatuje proděkan-
ka KTF UK Vymazalová.

Teologická fakulta Jihočeské uni-
verzity v Českých Budějovicích pro 
dobu domácí izolace připravila za-
se několik předtočených přednášek. 
Zájemci si mohou vybrat z  kurzů 
Filosofické etiky 1 a  2, Filosofic-
kých pojmů 1 a 2, Latiny nebo Zá-
kladů Kanta. Zatím nabídky využi-
lo přes sto lidí. Pro zájemce fakulta 
uchystala rovněž sérii krátkých videí
Filosofie na minutu. Vybrat si lze
na tf.jcu.cz. KAREL PUČELÍK

Biskupové řešili finance a Charitu

Teologické fakulty nabízejí 
online kurzy i pro veřejnost

Soutěž „Bible a my“
i letos mezi školáky
Ani zákaz shromažďování, omezení 
školní výuky a další opatření proti 
šíření koronaviru nezabránily šíření 
soutěže „Bible a my“ mezi školáky 
po celém Česku. 

První kolo se před Vánoci usku-
tečnilo online. Své odpovědi v něm 
poslalo přes čtyři sta soutěžících. 
„Potěšilo nás, že soutěž proběhla 
v různých částech naší země – někde 
se účastnily celé třídy nebo skupin-
ky dětí v hodinách náboženství, ale 
většinou to byli jednotlivci, kteří se 
připojili z domova,“ uvedla Markéta 
Matlochová z pořadatelského týmu. 
Odpovědi se podle ní scházely ne-
jen z mnoha okresů na Moravě a ve 
Slezsku, ale třeba i z Domažlic, Kla-
tov, Strakonic či Chrudimi. „Radost 
máme i ze zapojení všech věkových 
kategorií – soutěžili žáci prvního 
i druhého stupně základních škol, 

ale také středoškoláci,“ upřesnila
Matlochová.

Ještě dvě kola

V  tomto školním roce proběhnou 
podle ní elektronicky ještě dvě kola: 
první z nich, v liturgickém mezidobí 
(do 16. února), se zaměří na Ježíšo-
va podobenství a poslední se usku-
teční v postní době (od 17. února do 
31. března). „V každém kole losu-
jeme tři výherce ze všech účastní-
ků, kteří budou mít správně alespoň 
dvanáct otázek z patnácti. Po skon-
čení celého sedmadvacátého roč-
níku vylosujeme navíc tři výherce 
z těch, kdo budou mít všechny odpo-
vědi ve všech třech kolech bezchyb-
né,“ slíbila Matlochová. Do soutě-
že se lze zapojit na webové adrese
www.bibleamy.cz. (gra)

Neobvyklou formu 
v neobvyklé situaci mělo 
minulý týden plenární 
zasedání biskupů. 
V Praze se setkala jen 
část z nich, ostatní 
se připojili online.

Biskupové řešili především ekono-
mické záležitosti. Velkým tématem 
bylo společné investování do ne-
movitostí, které připravila Poradní 

skupina ČBK. V minulých měsících 
tato skupina vyhodnotila několik 
konkrétních nabídek a  biskupové 
o nich měli rozhodnout. V médiích 
se objevily zprávy, že by mezi ni-
mi měly být developerská skupina 
Sekyra Group či banka Raiffeisen-
bank a že by šlo o miliardové inves-
tice. „Biskupové rozhodli o nepři-
jetí žádné z těchto nabídek. Správa 
společných investic tak bude nadá-
le pokračovat v rámci již zřízených 
struktur Fondu udržitelnosti Řím-
skokatolické církve,“ sdělila vedou-
cí tiskového střediska ČBK Monika 
Klimentová.

Plenárního zasedání se účastnil 
též apoštolský nuncius v ČR arci-
biskup Charles D. Balvo a  mimo 
jiné zmínil, že plánovaná návštěva 
biskupů ve Vatikánu, tzv. ad limina 
(k prahům apoštolů – setkání s pa-
pežem, jež koná katolický biskup 
každých pět let), která se měla usku-
tečnit v březnu tohoto roku, je zatím 
kvůli pandemii odložena.

Ohroženým nablízku

Na další čtyři roky prodloužili bis-
kupové mandát řediteli Charity ČR 
Lukáši Curylovi i prezidentu Cha-

rity ČR biskupu Pavlu Posádovi. 
„Opětovné zvolení mne a biskupa 
Posáda beru jako potvrzení cesty, 
jíž se Charita ubírá. Jde o profesio-
nální pomoc v křesťanském duchu 
nejohroženějším skupinám obyva-
telstva – zejména seniorům, sociál-
ně vyloučeným, nemocným a lidem 
s postižením. Charita se jim snaží 
být nablízku, aby dokázali praktic-
ky zvládat složité životní situace, 
ale také brání jejich oprávněné zá-
jmy a ovlivňuje v tomto duchu čes-
kou legislativu i obecné mínění. Na 
zkvalitnění, modernizaci a  další 
rozvoj naší práce chci klást v násle-

dujícím čtyřletém období spolu se 
svými kolegy zvláštní důraz,“ uvedl
staronový ředitel pro KT.

Biskupům se pak představili no-
vý hlavní kaplan Vězeňské duchov-
ní služby Otto Broch a jeho zástup-
ce Pavel Zvolánek. Vězeňští kaplani 
zastupují deset křesťanských církví 
a působí ve 30 věznicích a vazebních 
věznicích po celé republice.

Příští plenární zasedání by se 
mělo uskutečnit od 17. do 18. květ-
na v Nepomuku při příležitosti vý-
ročí 300 let od beatifikace sv. Jana
Nepomuckého.

TOMÁŠ KUTIL
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Ve věku 76 let zemřel 
profesor Erich Leitenberger, 
někdejší mnohaletý tiskový 
mluvčí rakouských biskupů 
a šéf katolické tiskové 
agentury Kathpress – za 
totality jejím prostřednictvím 
dával vědět o osudech 
církve za železnou oponou. 

„Hlasem katolické církve v Rakousku“ 
a blízkým přítelem byl podle vyjádření 
pro Der Sonntag pro kardinála Chris-
tophera Schönborna, emeritního vídeň-
ského arcibiskupa a  předsedu episko-
pátu v  letech 1998–2020. Ten za 
zemřelého novináře sloužil minulý týden 
zádušní mši svatou. 

Leitenbergera jmenoval jako mluvčí-
ho vídeňské arcidiecéze kardinál Franz 
König v roce 1974, s krátkým přeruše-
ním jím zůstal až do roku 2011. Praco-

val tak hned pro tři vídeňské arcibisku-
py – po kardinálu Königovi to byl Hans 
Hermann Groër a po něm právě Schön-
born. Agenturu Kathpress Leitenberger 
vedl v letech 1981–2009 a současně byl 

mluvčím Rakouské biskupské konferen-
ce. Po roce 2011 měl pak na starosti tis-
kovou činnost v Nadaci Pro Oriente pro 
dialog mezi křesťanským Západem a Vý-
chodem (ještě roku 2017 navštívil irác-

kou Ninivskou pláň, aby osobně zjistil, 
jak nejlépe pomoci tamním křesťanům). 
Zároveň byl ve vedení Nadace kardinála 
Königa a mluvčím rakouské Ekumenic-
ké rady církví.

„V novinářských kruzích byl vysoce 
ceněn pro svou jasnost, spolehlivost in-
formací a mimořádně komplexní zna-
losti,“ připomněl kardinál Schönborn. 
Současný šéf episkopátu arcibiskup 
Franz Lackner pro Kathpress vyjád-
řil: „Po celá desetiletí byl pro Rakous-
kou biskupskou konferenci cenným 
poradcem a  kompetentním hlasem, 
který ručil za kvalitu médií. Jsem vel-
mi vděčný za vše, co bylo skrze něj ře-
čeno a dosaženo.“ Podle Lacknera byl 
Leitenberger navíc vždy „dobrou ad-
resou“, kam se ve věcech komunika-
ce obrátit pro spolehlivou radu. Podle 
lineckého biskupa Manfreda Scheu-
era představoval zesnulý novinář „most 
do světa médií, ekumenismu, politiky
i společnosti“.

Za své celoživotní dílo Leitenberger 
obdržel vysoká vyznamenání, včetně
Papežského rytířského řádu sv. Řehoře 
Velikého. (sch)

Zemřel mluvčí tří arcibiskupů

Erich Leitenberger v roce 2019.  Snímek oekumene.at

S novým prezidentem 
Joem Bidenem nastupuje 
v USA vláda demokratů, 
ze třetiny tvořená katolíky. 
Tamní biskupové se však 
netají výhradami.

„V historii USA jsme nikdy neměli ka-
toličtější administrativu,“ okomentoval 
na svém Twitteru složení Bidenova kabi-
netu Steven Millies, ředitel vysoké školy 
Catholic Theological Union v Chicagu. 
Samotný prezident je praktikujícím ka-
tolíkem a na rozdíl od svého dosud je-
diného katolického předchůdce v úřadě 
J. F. Kennedyho o své víře vždy mluvil 
veřejně. Stále při sobě nosí růženec po 
svém předčasně zemřelém synu Beauovi 
a oválnou pracovnu si ihned po nástu-
pu do úřadu vyzdobil vedle rodinných 
fotografií svými vzory: bustou kazatele 
a bojovníka za rasovou rovnost Martina 
Luthera Kinga a snímkem papeže Fran-
tiška. S ním jej už od dob Bidenova vi-
ceprezidentství v Obamově vládě vážou 
vstřícné vztahy. 

Viceprezidentka Kamala Harrisová je 
baptistka, ale ke katolictví se dále hlá-
sí např. budoucí ministr obrany Lloyd 
Austin, ministr pro záležitosti veteránů 

Denis McDonough, ministryně obcho-
du Gina Raimondová nebo předseda pre-
zidentova klimatického týmu (někdejší 
ministr zahraničí Obamovy vlády) John 
Kerry. Jak upřesnil Steven Millies pro on-
line magazín National Catholic Reporter, 

neočekává se, že tito lidé budou vystupo-
vat jako jednotná „lobbistická skupina“, 
ale že při utváření své politiky budou čer-
pat z vlastní víry pro společné dobro.

Podle průzkumů nicméně pro Bidena 
hlasovalo jen zhruba 54 % katolických 

voličů. Rezervovaně se k  němu staví 
i značná část Americké biskupské kon-
ference. Příčinou jsou postoje Joea Bide-
na a demokratické strany k interrupcím 
a dalším otázkám ochrany života a lidské 
osoby. Hned v den inaugurace předseda 

biskupské konference arcibiskup José 
Gomez spojil blahopřání s připomenu-
tím učení církve především v  této ob-
lasti a zveřejnil ho na webu episkopátu
usccb.org. „V době narůstajícího seku-
larismu bude osvěžující spolupracovat 
s prezidentem, který chápe, jak důležité 
jsou víra a náboženské instituce. Záro-
veň však biskupové mají povinnost hlá-
sat evangelium v celé jeho pravdě a síle, 
i když je toto učení právě nevhod či jde 
proti pohybu širší společnosti a kultu-
ry,“ upozornil arcibiskup s tím, že „po-
kračující nespravedlnost potratu“ je 
„hlavní prioritou“.

Ve společném stanovisku z 22. ledna 
– ve výroční den rozsudku Roe vs. Wade, 
jímž se v USA na federální úrovni roku 
1973 legalizovaly umělé potraty – Bi-
den s viceprezidentkou Harrisovou ov-
šem zopakovali závazek tento rozsudek 
kodifikovat, a tak „zajistit právo volby“. 
Biskupská Komise pro život poté prezi-
denta podle agentury CNA ostře vyzva-
la, aby „odmítl potraty a prosazoval po-
moc na podporu života potřebných žen 
a komunit“.

Naopak pochvalně se episkopát vy-
slovil například k Bidenově okamžité-
mu příkazu zastavit některé deportace 
přistěhovalců a zachovat program zís-
kávání amerického občanství pro mladé 
imigranty DACA.

ALENA SCHEINOSTOVÁ

Větší ochranu posvátných 
míst chce zajistit rezoluce 
Valného shromáždění OSN 
přijatá minulý týden.

„Místa modlitby reprezentují historii, 
společenské uspořádání a  tradice lidí 
v každé zemi a komunitě po celém svě-
tě a  jako taková by měla být respekto-
vána,“ stojí v rezoluci (dostupná je na 
webu un.org), kterou navrhla Saúdská 
Arábie s podporou mj. Palestiny, Iráku, 
Egypta, Spojených arabských emirátů, 
USA a Evropské unie. Dokument nese 
název „Podpora kultury míru a toleran-
ce k ochraně náboženských památek“. 
Jeho vznik motivovala rostoucí hrozba 
ze strany teroristů a ozbrojených mili-
cí, kteří kostely, mešity či synagogy ničí, 
vykrádají a rozprodávají jejich vybave-
ní. Tyto praktiky – stejně jako vandali-
zování a znesvěcování posvátných míst 
– text jednoznačně odsuzuje a vymezu-
je se i vůči krokům k „násilné přeměně 
míst modlitby“ k jinému určení.

Vlády členských států (tím je i Česká 
republika) rezoluce vyzývá, aby svá po-
svátná místa chápaly jako zranitelné cíle 
a zasadily se o jejich ochranu. OSN má 
pak podle textu připravit mezinárodní 
konferenci, jak místa modlitby nejlépe 
chránit a jak podpořit vzdělávání a osvě-
tu. Jejich předním nástrojem je podle 
dokumentu „podpora poselství jednoty, 
solidarity a mezináboženského a mezi-
kulturního dialogu“.

Budoucnost Hagie Sofi e

Nedávno se experti OSN zabývali např. 
osudem istanbulského chrámu Boží 
Moudrosti (Hagia Sofia). Někdejší by-
zantská katedrála byla v 15. století přebu-
dována na mešitu, od roku 1934 sloužila 
jako muzeum. Loni se pak na popud tu-
reckého prezidenta Recepa Tayyipa Er-
doğana stala přes protesty křesťanského 
světa opět mešitou. OSN intervenovala 
za zachování místa jako dědictví obou 
náboženství. V říjnu tuto památku – a ta-
ké chrám svatého Spasitele v Choře, kte-
rý potkal týž osud – navštívila odborná 
komise OSN a aktuálně pracuje na zprá-
vě. Podle magazínu The Tablet Turecko 
ze svých rozhodnutí začíná couvat. (sch)

Kam povede USA nová vláda

OSN: chraňte 
místa modlitby

KRÁTCE

DVA KNĚŽÍ BYLI ZABITI v Africe.
P. Johna Gbakaana unesli ozbrojení 
bandité v Nigérii, když se se svým bra-
trem vracel z návštěvy u matky. Ozbro-
jenci oba muže zajali a požadovali od 
Gbakaanova biskupa vysoké výkupné. 
Záhy však bylo nalezeno knězovo mrt-
vé tělo. Jeho bratr patrně dále zůstává 
v zajetí. V Burkině Faso byl neznámý-
mi pachateli zavražděn zase P. Rodri-
gue Sanon, když byl na cestě za svým 
biskupem. Nigérie i Burkina Faso patří 
k neklidným zemím, kde operují mj. is-
lamistické milice. Nezřídka se zde ode-
hrávají únosy pro peníze i  cíleně pro-
tikřesťanské útoky. Až 750 obětí pak 
hlásí nevládní organizace Europe Ex-
ternal Programme with Africa (EEPA) 
z Tigrajského regionu v Etiopii, kde byl 
podle místních zdrojů přepaden pravo-
slavný mariánský kostel v Aksúmu a vě-
řící postříleni. Mezi tigrajskou admini-
strativou a centrální etiopskou vládou 
hoří ozbrojený konflikt od loňského lis-
topadu.

SVÉ UMĚLECKÉ SBÍRKY PRODÁ 
španělská valencijská arcidiecéze a z vý-
nosu podpoří ty nejpotřebnější. Toto 
své rozhodnutí oznámil tamní arcibis-
kup kardinál Antonio Cañizares Llovera 
pastýřským listem. Čtyři desítky obra-
zů od místních umělců, které zdobí arci-
biskupskou rezidenci, věnoval jako zá-
kladní jmění nové nadaci pojmenované 
„Pauperibus“ (tzn. „Pro chudé“), jejímž 
prostřednictvím poputuje pomoc lidem 
bez domova, migrantům či ženám v ob-
tížné situaci. Kardinál se chystá nadaci 
darovat k následnému prodeji ještě další 
umělecké předměty. Tyto statky v majet-
ku církve podle něj „nejsou ani jeho, ani 
věřících, ale patří chudým, protože cír-
kev je chudých a pro chudé,“ a směnit je 
za potraviny, bydlení či léky pro potřeb-
né je službou Bohu. Kardinál doufá, že 
jeho příklad budou následovat další cír-
kevní instituce, například řeholní řády.

VÝBUCH PLYNU VE FARNÍ BU-
DOVĚ ve španělském Madridu si vyžá-
dal pět lidských životů. Mezi mrtvými 
je šestatřicetiletý P. Rubén Pérez Ayala 

vysvěcený teprve loni v červnu. Farnost 
Panny Marie de la Paloma, kde se ne-
štěstí stalo, byla jeho první farností. Dále 
zemřeli dva kolemjdoucí, mladý elektri-
kář a pětaosmdesátiletá farnice. Jiní dva 
místní kněží zůstali nezraněni. Výbuch 
ve dvoupatrové budově, která sloužila 
jako bydlení pro kněze, farní kancelář 
a sídlo Charity, zničil kancelářské pro-
story a  způsobil požár. Madridský ar-
cibiskup kardinál Carlos Osoro Sierra 
ujistil o modlitbách a poděkoval Bohu za 
život zemřelého novokněze. Soustrastný 
telegram pak zaslal papež František.

INTERNETOVÁ AUKČNÍ SÍŇ E-BAY 
NABÍZÍ KOSTEL. Jde o  historickou 
budovu farního kostela sv. Jana v jihoně-
mecké Kostnici, založeného v 10. století, 
kde se však již od roku 1813 neslouží mše 
svaté. Budova byla využívána jako pivo-
var, restaurace, hotel či tržnice a od roku 
2019 je prázdná. Současným majitelem 
je švýcarská rodina. Kupní cena za stavbu 
„v srdci starého města, jedinečnou a s ví-
ce než tisíciletou historií“, jak je kostel 
na e-Bayi inzerován, činí 2 900 000 eur,

celková plocha cca 700 m². Průčelí zdo-
bí gotická okna a nechybí plynové vy-
tápění, sociální zařízení ani parkovací 
prostory. Nové směrnice Papežské ra-
dy pro kulturu z roku 2018 potvrdily, že 
je možné nevyužívané kostely použít ke 
světským účelům, nicméně se doporu-
čuje, aby nadále sloužily širší komunitě 
a jejich nová funkce, aby odpovídala pů-
vodní povaze duchovního místa.

(fides, cna, la croix,
vaticannews, katholisch.de)

Nepoužívaný kostel sv. Jana v Kostnici je 
k mání přes internet. Snímek e-Bay

Prezident Joe Biden s manželkou a viceprezidentka Kamala Harrisová s manželem při inaugurační modlitbě. Snímek Profimedia
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Současná pandemie s sebou 
nese četná omezení i negativní 
emoce: strach a nejistotu. 
Nejeden člověk tak začne hledat, 
co mu od stresu uleví, a mnohdy 
se uchýlí k alkoholu nebo jiné 
droze. Tato dvoustrana se 
i proto snaží ukázat, co s tím.

Vždy koncem dubna se na moravsko-sloven-
ském pomezí, na pasekách nedaleko obce 
Žítková (jednom z vrcholů trojúhelníku vy-
mezeného obcemi s  výmluvnými názvy Pi-
tín, Napajedla a Slopné) scházejí věřící, aby 
se modlili ke sv. Jiřímu – vítězi nad drakem. 

„Tady také mnozí zápasí s ‚drakem‘ – někte-
ří občas, jiní soustavně. Na úmrtních listech 
se tu dřív objevovala udušení v deliriu nebo 
umrznutí pod vlivem alkoholu, o problémech 
v rodinách a vztazích nemluvě,“ přibližuje pi-
tínský administrátor P. Zdeněk Graas motivy 
setkání, jehož se pravidelně účastní lidé z blíz-
kého okolí. „Chceme děkovat Bohu, že jsme 
obstáli, a doufat, že další v boji ‚s drakem‘ ob-
stojí příště,“ podotýká kněz.

Závislost na alkoholu – ani žádná jiná závis-
lost – není žádná legrace. Etanol je nejen v ČR 
nejrozšířenější návykovou látkou, a proto mu 
zde věnujeme nejvíce prostoru. Když člověk do 
boje proti tomuto „draku“ vytáhne s Bohem, 
může mít větší šanci uspět. Svědčí o tom mimo 
jiné mnohá společenství, kde při léčbě závislos-
tí stavějí také na duchovním rozměru a mnoh-
dy vykazují vyšší úspěšnost než „standardní“ 

léčebny – ať už jde o celosvětovou síť skupin 
Anonymních alkoholiků (AA), kam závislí li-
dé pravidelně docházejí, či o zařízení pobyto-
vá, jako jsou mezinárodní komunita Cenacolo 
(v překladu Večeřadlo) nebo třeba komunita 
Bétel z Kralup nad Vltavou.

Pomoz si, a Bůh ti pomůže

„Základem jsou pro nás křesťanské hodno-
ty: láska k bližnímu, odpuštění, důvěra Bohu, 
naděje, proměna člověka a další. Lidé, kteří 
k nám přicházejí, se dozví o Bibli a o Bohu – 
mnozí o nich přitom nikdy neslyšeli,“ říká Ve-
ronika Tichá z vedení komunity Bétel, kde lidé 
s různými závislostmi žijí několik měsíců. 

Se zásadami pobytu je každý zájemce sezná-
men předem a ty, kdo ho kvůli duchovnímu roz-
měru odmítli, by prý spočítala na prstech jedné 

ruky, přestože devět z deseti klientů je nevěří-
cích. „Až na pár výjimek jsou lidé ke křesťanství 
velmi otevření. Měli jsme tu například mladou 
ženu, přesvědčenou a velmi hlasitou ateistku, 
která nakonec sama od sebe několikrát doko-
la přečetla Bibli a po ukončení léčby mi vola-
la: ‚Co jste to se mnou udělali, vždyť mně ten 
váš Bůh normálně chybí!‘“ usmívá se Tichá.

Neznamená to však, že s duchovním záze-
mím už všechno běží samospádem. V rozho-
voru to zmiňuje lékařka Renata Kovandová 
z pavilonu léčby závislostí v pražských Boh-
nicích: „Pacienti se neobracejí k Bohu s tím, 
že on se postará a oni nebudou muset nic moc 
udělat. Vědí, že jejich podíl je nezbytný, ale že 
je ještě něco nad nimi, kam mohou své potíže 
odevzdat, k čemu se mohou odvolávat.“

Záchrana v práci i společenství

Zmíněné komunity rovněž poskytují návod, 
jak si poradit i v lidské rovině. Pomocí může 
být zaměstnat se činností. „Smysluplná prá-
ce je u nás v procesu uzdravení ze závislosti 
velmi důležitá,“ upozorňuje Veronika Tichá. 
Komunita je přitom ojedinělá tím, že nepřijí-
má žádné dotace, ale z velké části je finanč-
ně soběstačná. „Všichni se pracovně uplatňují 
v našich sociálních podnicích: v dobročinném 
obchodě Nábytková farma, ve stěhovací firmě 
Vaše stěhování nebo v renovační a čalounické 
dílně Oživeno,“ vypočítává.

Po modlitbě a práci uvádějí zmíněná spo-
lečenství i sami lidé, kteří si závislostí prošli, 
jako třetí pilíř rodinu a další blízké. Na nich 
velice záleží už proto, že jsou situací také po-
stiženi. Velkou roli pak hraje ochota druhých 
lidí sdílet se závislým jeho příběh, naslouchat 
mu a být mu oporou. „Fungujeme jako své-
pomocný pobytový program – podobně jako 
Anonymní alkoholici, akorát nějaký čas spo-
lečně i žijeme. Ti, kdo jsou tu déle, pomáhají 
nováčkům a často se to děje i naopak. Lidé sem 
většinou snadno zapadnou jako do velké rodi-
ny,“ ilustruje Veronika Tichá.

A co říct k tématu mají i zmínění Anonym-
ní alkoholici, kde léčebný proces přímo stojí 
na sdílení ve skupině. „Setkáváme se jako ti, 
kdo mají problém a chtějí si vzájemně pomoci. 
Problémoví pijani u nás zjistí, že je možné se 
uzdravovat, protože vidí ty, kdo to dokázali,“ 
poukazuje P. Krzysztof Klat, který má zkuše-
nosti s prací se závislými lidmi a podílí se na 
organizaci setkávání AA na faře v Zábřehu. 
„Máte-li problém se závislostí a chcete pomo-
ci, nebojte se ozvat nám nebo kterémukoli ji-
nému společenství,“ vybízí. JIŘÍ GRAČKA

Modlitba, práce a přátelství – 
na těchto pilířích stojí činnost 
komunity Cenacolo, která po 
celém světě pomáhá lidem se 
závislostí i jejich blízkým. Důraz 
přitom klade právě na rodinu.

„Začalo to velmi nenápadně, v podstatě jsme 
možná rok i déle nic netušili – nebo jsme si 
aspoň namlouvali, že je všechno v pořádku,“ 
začíná paní Ivana ze Šumavy své vyprávění 
o tom, jak život její rodiny poznamenala zá-
vislost syna Františka na hracích automatech. 
Protože gamblerství není na první pohled tolik 
vidět jako jiné závislosti, oči jim otevřelo, až 
když syna na konci třetího ročníku vyloučili ze 
střední školy.

Vzniklou situaci členové rodiny řešili růz-
ně. „Manžel ho vyhodil z domu, já ho chtěla 
zachraňovat,“ říká paní Ivana a zároveň při-
pouští, že kdykoli vůči Františkovi projevili 
vstřícnost, situaci to jen zhoršilo: „Ještě ně-
kolikrát jsme ho vzali zpět domů, ale jen tím 
přibývalo dalších problémů, krádeží i našich 
manželských hádek a výčitek. To trvalo skoro 
čtyři roky.“

Synovi se ovšem snažila pomáhat i tehdy, 
když byl na ulici: nejen materiálně, ale pře-
devším ho nasměrovat k léčbě. A zdálo se, že 
úspěšně. „Absolvoval půlroční pobyt v léčebně 

a já věřila, že to bude jeho záchrana. Po absol-
vování léčby žil v chráněném bydlení a našel si 
práci. Jenže časem se jeho život opět začal vra-
cet do starých kolejí: nedodržoval podmínky, 
porušoval pravidla, a tak ho ze zařízení pro-
pustili. Byl opět na ulici, přibývalo porušování 
zákonů, krádeží i podmínečných odsouzení,“ 
vypráví paní Ivana a dodává: „Pro nás rodiče 
to bylo hotové peklo.“

Našel cestu ze závislosti,
víru i manželku

Na skutečnou cestu k záchraně rodina narazila 
až těsně předtím, než František nastoupil do 
výkonu trestu. Paní Ivana totiž tou dobou do-
stala od známého kontakt na komunitu Cena-
colo na Slovensku – a tam ji pozvali na jedno 
z pravidelných setkání. Komunita původem 
z Itálie se totiž věnuje nejen závislým lidem, 
ale také jejich rodinným příslušníkům. „V prv-
ní chvíli jsem si myslela, že se dotyčný snad 
zbláznil: jet ze Šumavy do Piešťan. Ale když 
má člověk někoho rád, není mu nic zatěžko,“ 
podotýká paní Ivana. V lednu roku 2009 tak 
začala jezdit na tato setkání a František na-
stoupil do věznice.

Do Cenacola se jí nakonec podařilo přivést 
i manžela. „Nejdřív nechtěl o katolické komu-
nitě ani slyšet, protože nevěřil, že by do ní náš 
syn někdy šel. Ani pro mě to zpočátku nebylo 
lehké, protože moje víra byla opravdu hod-
ně malá a zkušenosti s modlitbou žádné. Ale 
Bohu není nic nemožné – a tak se i u nás stal 

zázrak a nakonec jsem do komunity dovedla 
i manžela,“ vzpomíná paní Ivana.

Ve chvíli, kdy se oba naučili táhnout za je-
den provaz, mohli nabídnout pomoc synovi. 
„Když František žádal o propuštění, dali jsme 
mu na výběr: buď půjdeš po cestě, kterou jsme 
ti připravili, anebo musíš jít dál životem sám, 
definitivně bez nás. Nechtěl nás ztratit, a tak 
souhlasil. Nakonec i  soudce rozhodl v  náš 
prospěch (já říkám, že byl veden Duchem 
Svatým): syn byl propuštěn v polovině trestu 
s tím, že nastupuje do komunity Cenacolo,“ 
líčí jeho matka.

Jakkoli byl další Františkův osud ještě slo-
žitý a z komunity dvakrát odešel, společenství 
mu pomohlo nad závislostí nakonec zvítězit 
a začít znovu. „Cenacolo mu ukázalo cestu, 
kde poznal Boha, víru, sílu modlitby a  také 
manželku, s níž teď má dvě děti,“ poukazu-
je paní Ivana a příběh své rodiny uzavírá: „Já 
s manželem jsme s komunitou nadále v kon-
taktu, jsme součástí její velké rodiny a v na-
šem českém společenství se s ostatními rodiči 
a přáteli snažíme ukazovat druhým směr.“

Obrácení rodiče, zachráněné děti

Právě důraz na víru a na prostředí rodiny či 
nejbližších lidí přitom hraje v činnosti komu-
nity Cenacolo zásadní roli. „Prvním a nejdůle-
žitějším krokem je přiznat si, že máme v rodi-
ně problém, který neumíme řešit,“ konstatuje 
František Chvatík, který společně s dalšími 
lidmi vede aktivity Cenacola ve Zlíně. Mno-
zí závislí mladí lidé si podle něj neumějí sami 

pomoci a raději utíkají do samoty, kterou pro-
vází obtížná komunikace s okolím a deprese. 
Na komunikaci ovšem často rezignují i rodiče: 
stydí se, zavírají oči a nemají chuť nebo sílu 
hledat řešení. „Zakladatelka Cenacola sestra 
Elvíra Petrozzi si ovšem od počátku uvědomo-
vala, jak důležitá je spolupráce rodiny, a řídila 
se heslem ‚Obrácení rodiče, zachráněné děti‘,“ 
zmiňuje Chvatík.

Komunita, jejíž mateřský dům sídlí ve měs-
tě Saluzzo na severozápadě Itálie, provozu-
je po celém světě přes 70 domů, kde přijímá 
ty, kdo se kvůli závislosti dostali do vážných 
problémů, ale i ty, kdo nemohou najít smysl 
života, žijí bez naděje, v nepochopení či od-
mítnutí svým okolím. „Není to léčebna ani re-
socializační zařízení, nýbrž škola života. Na-
bízí jednoduchý rodinný životní styl: poznání 
opravdového přátelství, daru práce a modlit-
by,“ ilustruje Chvatík. 

Nejbližší komunitní domy se nacházejí na 
Slovensku, v Rakousku a Polsku. V Česku se 
společenství rodičů a přátel Cenacola setkává 
jednou měsíčně v Praze, ve Zlíně pak funguje 
rodičovský klub. „Pro všechny, kdo hledají po-
moc se závislostí v rodině, jsme ve Zlíně každý 
pátek od 19 hodin v budově Centra pro rodinu 
na sídlišti Jižní Svahy. Momentálně se ovšem 
kvůli koronavirové pandemii kurz koná jen 
online, hlásit se lze na webu www.komunita-
-cenacolo.cz,“ upozorňuje Chvatík a zakonču-
je: „Pomocí při rozhodování může být právě 
svědectví rodičů, kteří sami našli v komunitě 
pomoc nejen pro své dítě, ale také pro sebe.“

(gra)

Jak zkrotit draka

Začali jsme táhnout za jeden provaz

Život v komunitě obnáší i práci (např. ve stěhovací firmě), která hraje důležitou roli v procesu uzdravování ze závislostí. Snímek komunita Bétel
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Čím to, že 
někdo popíjí 
a do závislosti 
nikdy neupadne, 
jiní k tomu 
naopak mají 
sklony, nebo se 

dokonce musí se závislostí utkat? 
Ptali jsme se vedoucí lékařky 
pavilonu 35 léčby závislostí 
v pražské bohnické nemocnici 
MUDr. RENATY KOVANDOVÉ. 

Co má na rozvoj závislosti vliv: genetika, osobnostní 
předpoklady, vnější okolnosti?
Bývá to souhra příčin, které zmiňujete. Velkou roli 
hraje zejména prostředí, kde vyrůstáme. Když při 
léčbě zjišťujeme rodinnou anamnézu, závislosti se 
v rodinách opakují. Ale žádný „gen pro závislost“ 
zatím věda nezná, a nedokážeme tedy takovou dis-
pozici z genetického vyšetření zjistit nebo vyloučit. 
Na vliv dědičnosti ukázala jedna zajímavá studie ve 
Spojených státech. Výzkumníci po skupině závis-
lých v relativně mladém věku chtěli, aby svým dě-
tem vyprávěli vlastní příběh a vedli je k abstinenci 
s tím, že jestli se nedotknou alkoholu, nemůžou se 
do těchto potíží dostat. 

Jak to dopadlo? 
Významná většina jejich potomků, kteří zvolili stříz-
livý život, se závislosti skutečně vyhnula. Naopak 
ve skupině konzumentů byla poměrně masivní po-
zitivita, tedy četné závislosti na alkoholu i drogách. 

Můžou si tedy závislí za svou „diagnózu“?
Očima lidí, kteří závislostí netrpěli nebo ji nezažili 
mezi blízkými, se to tak jeví. Většina lidí, kteří na-
příklad prožívají těžký osud, se nerozpije. Jiní ve 
stejné situaci naopak ano, zvláště když vyrůstají 
v prostředí, kde je alkohol tzv. „normální“. Zprvu 
je ani nenapadne, že některé návyky a chování ve 
vztahu k alkoholu už nejsou v pořádku. My ale v te-
rapii s otázkou viny nepracujeme. Hledáme příčiny. 

Naše společnost je nasáklá alkoholem. Je přítomen 
u všech významných událostí a oslav, jsme na něj 
hodně zvyklí. Jak to vypadá z pohledu lékařky na 
oddělení léčby závislostí?
Alkohol u nás bereme jako součást naší kultury. Ja-
ko pozitivum se zmiňuje v médiích, třeba kolik vzni-

ká malých pivovarů a prosperujících vinařství. Ano, 
pohybujeme se převážně v prostředí, kde je konzu-
mace alkoholu normou a ti, kdo nepijí, jsou bílé vrá-
ny. Situaci to neulehčuje závislým ani lidem, kteří 
k tomu problému mají tendenci tíhnout. 

Kdybychom ale měli v české kotlině geneticky 
předávanou mimořádnou schopnost alkohol ve vyš-
ší míře zvládat, neměli bychom tak vysokou úroveň 
diagnostikovaných závislostí. 

Co udělat, když vidíme, že náš blízký má problém 
s alkoholem, počínající závislost? A když 
intervenovat, přesvědčit a přemluvit ho, aby nepil, 
nefunguje, protože on svůj problém nevidí nebo 
nechce vidět. 
Dávat hranice. Říci závislému: „Tohle není dál přija-
telné, běž se sebou něco udělat.“ A také mu pomoci 
nacházet konkrétní cesty. Například vyhledat infor-
mace, poradit, kde je ambulance, kam je možné za-
volat, kde se schází společenství Anonymních alko-
holiků, a přidat třeba i nabídku doprovodu a připojit 
se a pak dodržet příslib podpory. 

Člověk, který má problémy s pitím, by měl nej-
dřív udělat pokus o změnu sám. Když zjistí, že pro 
něj není možné kontrolovat konzumaci alkoholu, 
může nastoupit ambulantní formu léčby. Pokud ani 
to nepomáhá, nezbývá než ústavní léčba. Tam čas-

to musí dát rodina tzv. „nůž na krk“. Říci: „Ano, 
máme tě rádi, budeme ti rádi pomáhat, ale když se 
nebudeš léčit, sbal si svých pět švestek.“ Jestliže je 
pacient motivován ve vztazích pokračovat, a to čas-
to bývá, snáz nastupuje do léčby. 

Jak pak mohou lidé z okolí závislého člověka dále 
doprovázet? 
V případě alkoholu vytvořit tzv. suchý dům. Když 
se abstinující pacient dostává do krize, objevují se 
u něj intenzivní chutě na alkohol, proto potřebuje 
mít bezpečné prostředí, kam se může uchýlit. A to 
nejlepší je byt nebo dům, kde není ani kapka alko-
holu. 

Další podpora může spočívat v tom, že se snaží-
me dotyčnému pomoci vyvarovat se rizikových situ-
ací. Například pořádat rodinné oslavy bez alkoholu. 
Případně mu dodáme kuráž, aby na oslavu, kde se 
bude pít, nešel. 

Velkou pomocí je pacienta po léčbě podporovat, 
aby mohl využívat další programy pro závislé, i když 
to může pro rodinu znamenat určité omezení, pro-
tože nebude například vyzvedávat děti z družiny, 
když ve stejnou dobu běží doléčovací program.

Do jaké míry do uzdravování závislých může 
vstupovat a vstupuje „vyšší moc“, jak ji označuje 

svépomocná organizace Anonymní
alkoholici? 
U  nás se hodně pracuje s  termínem vyšší moci, 
s programy Anonymních alkoholiků seznamujeme 
všechny pacienty povinně. S vírou většinou nemají 
zkušenost a vyšší moci rozumí tak, že jí svěří své 
potíže. Hezky to formuluje lidová moudrost: „Člo-
věče, přičiň se, a Pán Bůh ti pomůže.“ Neobracejí se 
tedy k Bohu v modlitbě s tím, že on se postará a oni 
nebudou muset nic moc udělat. Vědí, že jejich podíl 
je nezbytný, ale je ještě něco nad nimi, kam mohou 
své potíže odevzdat, k čemu se mohou odvolávat. 

Řada našich pacientů v rámci léčby poprvé při-
chází do sakrálního prostoru, protože v nemocnici 
máme krásný katolický kostel. Mají právo požádat 
o možnost účasti na bohoslužbách. Ti, kdo nikdy 
neměli zkušenost s vírou, natož s církví, po návra-
tu říkají, že jen pobyt v tomto prostoru je zklidnil. 
Odnášejí si ten zážitek – „něco tam je, něco na mě 
působilo, je to místo, kde mi bude dobře, kam se 
můžu utéct do bezpečí“. Někdy přijde podobný im-
pulz v rámci hagioterapie, kterou v naší nemocnici 
provozuje terapeut a jáhen Prokop Remeš. Program 
se odehrává přímo na půdě kostela v prostoru, který 
je k tomu zvlášť určený. Pacienti se při ní seznamu-
jí s biblickými příběhy a nacházejí v nich paralely 
s vlastní závislostí a životem. JIŘÍ MACHÁNĚ 

Důvody, proč někdo sáhne po lahvi, 
bývají různé, často je ale spojuje 
jedno: čeká od toho úlevu. Jak 
se ovšem takového „pomocníka“ 
zbavit ve chvíli, kdy se z něj stane 
špatný pán? Dostupný a efektivní 
způsob nabízejí ve svých téměř 
sedmdesáti skupinách po celé 
ČR Anonymní alkoholici.

„Pít jsem začala v sedmnácti letech, na Silvestra. Do 
té doby jsem alkohol a jeho účinky odsuzovala, ten 
večer jsem ale najednou nebyla ta tichá, v koutku 
sedící, a hlavně úplně nemožná ošklivka – z myší-
ho kožíšku jsem se rázem proměnila v princeznu, 
a hned s hvězdou na čele!“ líčí Jana, jak se jí na víc 
než deset let stal – jejími slovy – „z alkoholu pomoc-
ník, společník a kamarád“.

Nemohla za to nicméně jen touha znovu zažít 
pocit výjimečnosti a zbavit se ostychu. K pravidel-
nému popíjení ji přivedli třeba i manželé, jimž o rok 
později v Irsku nějaký čas hlídala děti coby au pair. 
„Ráda jsem s nimi seděla u televize, kde měl kaž-
dý otevřenu svou láhev vína. Tohle, říkala jsem si, 

mi scházelo doma, kde nevlastní táta dělal po ve-
čerech u televize účetnictví a nemluvil s námi ani 
o reklamních přestávkách a máma byla zalezlá ve 
své pracovně,“ ilustruje mladá žena a ohlíží se, na-
příklad jak jí po návratu ze zahraničí pivo pomáhalo 
sblížit se s novými spolužáky nebo jak později vel-
kým panákem v nádražní putyce zahajovala cestu
do práce.

Podobně hovoří Gabriela: „Nejdůležitější se pro 
mě v dospívání staly názory lidí, mezi nimiž jsem 
se pohybovala. Začala jsem potlačovat své pocity 
– strach, úzkost  nebo hněv – a chtěla jsem hlavně 
zapadnout. Bohužel jsem si vybrala velice špatné-
ho a zákeřného společníka, který mi pomáhal slo-
žité situace zvládat s pocitem euforické lehkosti. 
Nikdy neselhal, ovšem časem byla jeho pomoc stále 
krátkodobější a pak už bylo pozdě vymanit se z je-
ho spárů.“

Svoboda od závislosti,
svoboda pro Boha

Hledat řešení svých problémů v lahvi si zvykla ta-
ké Hana. „Po období zamilovanosti jsem zjistila, 
že manžel má spoustu dluhů z prvního manželství, 
a najednou jsem je měla řešit, i když se mě netýkaly. 
Současně s tím mě trápila žárlivost, zaskočila mě 
smrt mého otce, pronásledoval mě strach ze smr-
ti, ze selhání, a navíc jsem neplánovaně otěhotně-
la a vzápětí o dítě přišla,“ vypočítává a připojuje: 
„Každodenní shon jsem zvládala, jenže po večerech 
jsem si ulevovala alkoholem.“ Situace dospěla tak 
daleko, že už ráno vozila autem syna do školy s hla-
dinkou přes půl promile v krvi.

Zrcadlem, které všem třem dovolilo nahlédnout 
jejich skutečný stav, se nakonec stali druzí lidé – 
byť někdy třeba nevědomky. „Pomohla mi dcera, 
aniž tušila jak. Když jsem se jí ptala, jestli mám 
zase vyzvednout vnučku ze školky, napsala stro-
ze: ‚Ne, mami, raději si ji vyzvednu sama, promiň.‘ 
V tu chvíli mi došlo, že mi nikdo nekřivdí a neza-
tracuje mě, ale já sama jsem pro rodinu nespo-
lehlivá,“ vypráví Hana. A Jana zase popisuje, jak 
se jí nakonec stranili i kamarádi, s nimiž předtím
popíjela.

Opravdovou pomoc nalezly všechny až ve spo-
lečenství Anonymních alkoholiků. „Přijali mě oka-
mžitě a bez výhrad, bez podmínek. Přesně takovou, 
jaká jsem se objevila ve dveřích: alkoholička, co už 
neví, kudy kam. Nechali mě vybrečet, pověděli mi 
své příběhy a s pochopením a soucitem vyslechli 
část toho mého. Zjistila jsem, že jsou úplně stejní 
jako já a že na tom byli kolikrát i mnohem hůř,“ 
vzpomíná na svou první návštěvu Jana a dodává: 
„V očích měli to, co jsem chtěla i já. Vymazala jsem 
proto ze slovníku svá věčná ‚ale‘ a  začala dělat, 
o čem říkali, že jim pomohlo.“

A Gabriela doceňuje, že jí setkávání ve společen-
ství AA poskytla nejen svobodu od alkoholu, ale ta-
ké svobodu žít s Bohem. „Naučila jsem se, jak je 
důležité mluvit. Už nemám žádná tajemství, pro-
tože vím, jak člověka dokážou věznit. Bůh mi dává 
úžasnou svobodu – mohu, ale nemusím – a já ne-
chci. Děkuji mu za minulost, která mě něčemu na-
učila, a za to, že mi už nedělá problém říci: Jmenuji 
se Gabriela a jsem alkoholička. Jsem zodpovědná 
za to, abych byla nablízku závislým, kteří stále trpí 
a chtějí nastoupit na cestu svobody, jíž je zotavování 
se,“ uzavírá. JIŘÍ GRAČKA

Nejdřív je to kamarád, pak zbavuje svobody

Největší pomocí je doprovázet v léčbě 

Nezůstat na problém sám, ale podělit se o něj s druhými: to je jeden z hlavních principů většiny terapií. Snímek Pixabay

Pohybujeme se v prostředí, kde konzumace alkoholu je normou. Snímek Shutterstock
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Stran očkování proti 
onemocnění covid-19 vyvstává 
několik etických otázek, jejichž 
zodpovězení není tak složité, jak 
se na první pohled může zdát.

Otázka použití buněčných linií, na jejichž po-
čátku kdysi byl potrat několika dětí, je širo-
ce diskutována a máme i jasná vyjádření cír-
kevních autorit. Snad stojí za to jen znovu 
zdůraznit, že nejde o dilema mezi připuště-
ním potratu za cenu záchrany milionů živo-
tů a odmítáním potratů i za cenu neexistence 
vakcíny proti devastující a smrtelné chorobě. 
Vakcíny lze technicky vyvíjet a vyrábět i bez 
těchto linií. Využívají se však pro svou dostup-
nost a uživatelskou jednoduchost, aniž mno-
ho výzkumníků promýšlí etiku jejich původu. 
Obyčejní lidé pak nemají faktickou možnost 
ovlivnit, že byly voleny tyto postupy. Netýká 
se to přitom jen diskutovaných vakcín, nýbrž 
praxe v mnoha oblastech vědy a biotechnolo-
gického průmyslu. Aktuální situace tak znovu 
připomíná požadavek hledání morálně bez-
rozporných způsobů jednání ve všech těchto 

oblastech (v tomto případě např. vývoje bu-
něčných linií z neembryonálních kmenových
buněk).

Je to bezpečné a nezbytné?

Druhou otázkou je bezpečnost vakcín a zde 
se neobejdeme bez faktických znalostí. Vývoj 
vakcín proti covidu-19 byl skutečně nezvykle 
rychlý, avšak ne na úkor jejich bezpečnosti – 
nově uváděné mRNA vakcíny se podle dostup-
ných údajů ukazují jako účinné i bezpečné. 
Rychlost jejich vývoje umožnily jednak výsled-
ky předchozích výzkumů onemocnění SARS 
(onemocnění blízkého covidu-19, které se ob-
jevovalo v letech 2002–2004), jednak nové bio-
technologické postupy (vývoj mRNA vakcín) 
a zrychlení administrativních procesů. Lze se 
tedy naopak ptát, zda vývoj účinné a bezpeč-
né očkovací látky nemohl být rychlejší. V pří-
padě covidu-19 totiž každé takové zrychlení 
znamená záchranu mnoha životů i zmírnění 
ostatních dopadů pandemie. Ozývají se hlasy, 
že by bylo vhodné zahájit výzkum všech dru-
hů virů majících potenciál způsobit podobné 
pandemie. V případě vzniku epidemie by pak 
nebylo potřeba začínat „na zelené louce“, ale 
v ideálním případě by bylo možné rovnou za-

hájit klinické fáze testování (tj. začít zkoumat 
bezpečnost a účinnost již vyvinuté vakcíny).

Třetí otázkou je skutečná nezbytnost vak-
cinace proti covidu-19. Je zřejmé, že součas-
ná pandemie má devastující dopady na život 
společnosti, představuje závažné riziko pro 
nemalou část populace a způsobuje zahlcení 
zdravotních systémů s dopady i na necovidové 
pacienty. Současně se ukazuje, že překonání 
covidu-19 nevede k trvalé imunitě a naopak 
nezřídka způsobuje dlouhodobé zdravotní ná-
sledky – jejich závažnost je zdá se významnější, 
než jsme původně předpokládali. Nyní zaha-
jované očkování mRNA vakcínami má oproti 
tomu podle některých názorů potenciál vyvolat 
mnohaletou imunitu. Pokud se tyto předpokla-
dy potvrdí, jeví se vakcinace proti covidu-19 ja-
ko jediná aktuálně dostupná cesta ke zvládnutí 
probíhající pandemie. V opačném případě hro-
zí její opakovaná vzplanutí v populaci a opako-
vané reinfekce se všemi souvisejícími důsledky.

 

Osvědčit moudrost
a schopnost rozlišovat

Na tomto místě bych ještě rád doplnil svou 
zkušenost z práce v nemocnici. Rozumím úna-

vě lidí z dlouhotrvajících omezení a nemož-
nosti „normálně žít“. Současně ale musím na-
hlas připomínat, že přibližně od září loňského 
roku jako zdravotníci „jedeme na rezervy“. 
I my jsme unavení. A nepřipadá mi fér, když 
cenu za možnost volně navštěvovat restaura-
ce a „žít“ nese na svých bedrech malá skupi-
na společnosti, tj. zdravotníci, která se musí 
vypořádat s obrovským přísunem nakažených 
vyžadujících lékařskou péči. Další důsledky 
pak nesou necovidoví nemocní, o něž musí být 
péče omezená pro nedostatek kapacit a perso-
nálních sil. 

Na současnou krizi – stejně jako na všech-
ny jiné – je myslím správnou odpovědí soli-
darita a ohleduplnost. My křesťané bychom 
zde měli být citliví a  jít příkladem. My křes-
ťané, čerpající z  pramene Boží moudros-
ti a  světla, bychom také měli osvědčit svou 
moudrost a schopnost rozlišovat a neměli by-
chom se stávat ani oběťmi, ani šiřiteli různých
dezinformací.

P. MUDr. MARTIN MORAVEC OCr.

Autor je katolický kněz a lékař, který se stará 
o covidové i jiné pacienty ve fakultní nemocnici 

na pražských Vinohradech, současně vyučuje 
lékařskou etiku na 1. LF UK v Praze

Tři a jedna poznámka k očkovacím látkám

P. Jan Rybář (1931–2021), jehož 
pohřeb se minulou sobotu 
konal v kostele Narození Panny 
Marie v Trutnově, byl i nebyl 
venkovským farářem, jak sám 
sebe občas s pokorou nazýval. 
V kněžské službě na faře v Poříčí 
a v Rychnově nad Kněžnou 
nepůsobil o mnoho déle než 
na stavbách či jako údržbář.

Cesta jedináčka Jana Rybáře z Bílovic do Tova-
ryšstva Ježíšova skončila vlastně ještě dřív, než 
začala. Absolvent velehradského gymnázia si-
ce vstoupil do noviciátu, ale po pár měsících 
komunisté klášter vyklidili a všechny jezuity 
internovali – včetně noviců, kteří nechtěli ode-
jít budovat socialismus. Jana Rybáře čekala 
internace, prý „ochranná vazba před hněvem 
lidu“, pak vojenská služba u pomocných tech-
nických praporů. A po roce práce ve skladu 
a v železárnách skončil na dva roky ve vězení 
ve Valdicích. 

Právě včas, aby se zde setkal s mnoha vyni-
kajícími řeholníky a kněžími. Jan Rybář nejvíc 
vzpomínal na Jána Diežka a Antonína Mand-
la – oni ho učili „přebírat brambory“, rozpo-
znat podstatné od nepodstatného, nezbytné 
od zbytného. A pochopitelně vděčně vzpomí-
nal na Josefa Zvěřinu a Karla Otčenáška, který 
ho ve vězení tajně vysvětil na kněze. „Bylo to 
vlastně štěstí, že jsem se tam dostal,“ komen-
toval po letech. Zní to těžko uvěřitelně a po-
rozumět se tomu dá, jen když si představíme, 
jakou hodnotu pro něj mělo kněžství, jaký re-
spekt choval ke starším odvážným spolubrat-
řím kněžím a také že ve vězení, jak sám přizná-
val, měl víceméně pokoj od jinak soustavného 
tvrdého nátlaku StB.

Po propuštění pracoval v betonárce na je-
řábu, mezi lehčími děvčaty a chlapy, kteří žili 
ze dne na den. I na ty roky Jan Rybář vzpomí-
nal rád – život „dělnického kněze“ ho naučil 
porozumět obyčejným lidem. Od té doby si 
s větší pokorou kladl otázku, co vlastně může 
jako kněz nabídnout lidem v jejich bezútěšném 
pracovním kolotoči. 

Od „učených pánů“
prý pochytil málo 

V osmašedesátém se konečně mohl veřejně 
přihlásit k tomu, že je kněz, a také se mu jako 
zázrakem podařilo získat pas a vyjet na stu-
dia na jezuitskou teologickou fakultu do Inns-
brucku. Tady mohl konečně trochu soustav-

něji studovat a tříbit si vlastní teologii. Sám 
si občas posteskl, jak málo toho od „učených 
pánů“ pochytil. Přesto právě o něm provinciál 
prohlásil, že tehdy patřil k nejlepším českým 
studentům. 

Jeho pokorné vědomí, že neabsolvoval řád-
né jezuitské studium, vnitřní férovost a pro-
nikavý postřeh dobře znají čtenáři jeho glos 
a fejetonů. Jan Rybář by se bránil, kdyby v nich 
někdo chtěl hledat teologii, a přece v nich mů-
žeme vystopovat mnohé z toho, o čem hovořili 
koncilní otcové, co chtěli vyzdvihnout Paktem 
z katakomb, o čem dnes káže papež František. 
Jan Rybář ovšem mluví s opatrným úsměvem, 
omlouvá se za prostořekost venkovského fará-
ře, který se snaží neobratně vyjádřit, co by páni 
profesoři jistě řekli lépe.

Nakonec je to ale právě on, kdo otevřeně 
říká: buďme rádi, když si obce chtějí převzít 
kostelíky do své péče a starat se o ně. A připo-
míná, že laici nejsou ovce a že farnosti by se 

vším všudy měly organizačně řídit farní rady. 
Stále opakuje, že bychom měli opustit honos-
ný styl života a naším kostelem by měla být 
paneláková sídliště. A nakonec je to on, kdo 
pranýřuje naši rozpolcenost, když máme plná 
ústa Boha, který jedná milosrdně, ale zároveň 
chceme od těch, kdo ho hledají, aby nejprve 
splnili to či ono…

Stvořeni k oslavě

Přitom láska, kterou nám svým životem uka-
zuje Ježíš, je sebedarování. „Radostné sebe-
darování. Touha být zajedno“ – to je jádro 
křesťanství, k němuž se Jan Rybář celý život 
z různých stran vrací. Po innsbruckých před-
náškách P. Josefa Jungmanna, obnovitele li-
turgie, si Rybář poznamenal: „Občas si trpce 
stěžoval na nepochopení smyslu Večeře Páně, 
totiž že v posledku oběť i hostina jedno jsou, 
a sice sebedarování. Když Kristus říká, že toto 

je moje tělo a krev, která se za vás vydává, mí-
ní tím aktuální okamžik, nejde o vzpomínku 
na Kalvárii.“ Velký pátek nemá zakrývat vše 
ostatní. Nesmí překrýt Boží touhu po smíření 
s námi. Proto se Bůh stal člověkem, z touhy 
po každém z nás. Smyslem eucharistie je, že 
oslavený Kristus se nám chce přiblížit, těles-
ně se nás dotknout. Ježíš Kristus nepřišel na 
svět, jak říká Rybář, aby nás „jen“ vykoupil, ale 
aby nás oslavil: „Jsme vybráni, jsme stvořeni 
k oslavě.“ Uvěřit tomu chce už hodně odvahy 
a hlubokou víru.

Když jsem se Jana Rybáře ptal, jak se po-
zná, že člověk jde po cestě do Božího králov-
ství, odpověděl, že tací se poznají podle ra-
dostné pokory, podle toho, že je nám vedle 
nich dobře. Jan Rybář, rytíř ducha, jak bývá 
nazýván, po té cestě šel.

JOSEF BERÁNEK,
publicista a autor knižního rozhovoru

s Janem Rybářem „Deník venkovského faráře“

Venkovský farář a rytíř ducha

P. Jan Rybář s P. Antonínem Mandlem na chalupě v Krkonoších v 70. letech. Snímek archiv Jana Rybáře 
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Mír je vzácný poklad
Marián Sekerák

V Jemenu, Mali či nově v Etiopii 
si můžou miliony lidí o míru jen 
nechat zdát. Každý den se totiž 
probouzejí do válečné reality. 
K tamním znesvářeným stranám 
i dnes promlouvají mírová 
slova papežů. A podle české 
zpravodajské služby mohou být 
znovu bolestně aktuální i pro nás.

Během loňského podzimu vzbudila 
pozornost části našich médií vpravdě 
pozoruhodná „Výroční zpráva o čin-
nosti Vojenského zpravodajství za rok 

2019“. Každý, kdo se začetl do jejích prvních 
slov, musel být přinejmenším znepokojen. Au-
toři zprávy doslova napsali, že během před-
loňského roku „se svět přiblížil konfl iktu jako 
důsledku narůstající polarizace zájmů, názo-
rů a rozdílných postojů, pokračující proměny 
dosavadního velmocenského uspořádání, pro-
hlubující se multipolarity a úpadku principů 
mezinárodního práva. Chyběl standardní dia-
log a posilovala konfrontace jako způsob řeše-
ní narůstajících problémů a rozporů“.

Řečeno jednodušeji: prohlubující se názo-
rové a ideové rozdíly mezi občany představují 
doslova živnou půdu pro nový „konfl ikt glo-
bálního charakteru“. Ten je ale (snad naštěs-
tí) podle autorů zprávy momentálně „zatím 
v první fázi své přípravy. Probíhá formování 
myslí těch, kdo budou schopni a ochotni se do 
něj aktivně zapojit, a jsou postupně defi nová-
ny technologické nástroje, jimiž by mohl být 
veden“. To je však poněkud slabé chlácholení. 
Nejen kvůli až neuvěřitelnému vývoji techno-
logií zbraňových systémů armád hlavních geo-
politických aktérů, ale také kvůli expanzi in-
ternetu a vyhrocené komunikaci na sociálních 
sítích, jež se staly dostupnými pro široké masy 
lidí bez ohledu na sociální status či vzdělání.

Války a napětí kolem nás
Jakoby mimochodem pronesená poznámka 
o proměně světového uspořádání velmocí si 
zaslouží krátké zamyšlení. Bezpečnostní ex-
perti už několik let sledují, jak se Spojené státy 
(ať už neúmyslně, nebo cíleně) stahují z pozice 
globálního hegemona. Platí to jak pro ekono-
miku, tak pro vojenství. V obou oblastech se 
přitom stále hlasitěji ozývají ambice a sebedů-
věra Čínské lidové republiky. Prohlubování 
multipolarity tedy znamená, že se v meziná-
rodních vztazích hlásí o slovo vícero státních 
(ale také nestátních) hráčů.

Ve zprávě našich vojenských zpravodajců 
nalezneme i varování, jež takřka oprašuje slov-
ník, který ti starší z nás pamatují z dob stude-
né války: „Nebudeme-li schopni odhadnout 
a vyhodnotit si následky vlastních činů, může 
chybná instrukce či povel kvůli propojenos-
ti současného světa zahájit procesy vedoucí 
ke vzájemnému zničení.“ Ta věta je jako vystři-
žená z novinových zpráv o karibské (kubán-
ské) krizi v 60. letech. 

Pokud jde o  vzájemné ničení, člověk je 
v  tom opravdu mistr. Vlastně nemusíme ani 
čekat na nový globální konfl ikt. Válka zuří na 
mnoha místech kolem nás, ač si toho nejsme 
příliš vědomi. Pochopitelně, prakticky denno-
denní zprávy o desítkách mrtvých na Blízkém 
východě jsou nám jaksi vzdálené. Netýkají se 
nás úplně přímo, jenže takové štěstí nema-
jí všichni. Třeba afghánský konfl ikt probíhá 
s různou intenzitou nepřetržitě od roku 1978. 
Jemenská krize spojená s nebývalou humani-
tární katastrofou nebo syrská občanská válka 
zuří už celou dekádu. A ve výčtu dalších, byť 
menších a  lokálních, ozbrojených konfl iktů 
bychom mohli dlouze pokračovat.

Volání po míru
na poušti studené války
Do kontextu této smutné reality zapadá něko-
lik kulatých výročí papežských dokumentů, 
které již (byť trochu neprávem) upadly v zapo-
mnění. Jejich autoři se v nich zabývají temati-
kou míru – což je, jak patrno, téma nadmíru 
aktuální i dnes. Mír totiž není samozřejmos-
tí, jak všechny tyto dokumenty naznačují, ný-

brž spíše vzácným pokladem, který si musíme 
chránit.

V padesátých letech, tedy v době, kdy se ve 
světě rozhořela zmíněná studená válka a v teh-
dejším Československu se už naplno rozjel kr-
vavý kolotoč zatýkání, zinscenovaných mon-
strprocesů a pronásledování ze strany totalitní 
komunistické moci, napsal komunisty tolik ne-
náviděný tehdejší papež Pius XII. hned dvě 
encykliky věnované otázce míru. Od jejich zve-
řejnění uběhlo loni přesně sedmdesát let.

První z nich nese latinský název Summi mae-
roris (Nejhlubší zármutek) a byla vydána 19. čer-
vence 1950. Papež v ní napsal: „Ať si všichni 
pamatují, co válka přináší, jak ze zkušenos-
ti víme až příliš dobře: nic jiného než zkázu, 
smrt a všechny druhy utrpení. S postupem 
času technologie zavedla a připravila takové 
vražedné a nelidské zbraně, které mohou zni-
čit nejen armády a fl otily, nejen města, městeč-
ka a vesnice, nejen poklady náboženství, umě-
ní a kultury, ale i nevinné děti s jejich matkami, 
nemocné a bezmocné staršího věku.“

Abychom porozuměli, proč hlava církve vo-
lila takto naléhavé formulace, musíme se po-
dívat na tehdejší geopolitický kontext. Kromě 
uvedeného zjevného rozdělení zemí na kapi-
talistické a socialistické, plus takzvaný třetí 
svět, probíhala v daném období krvavá válka 
v Koreji, která nešetřila ani civilisty. Encykli-
ka vyšla pouze několik dní po vypuknutí to-
hoto konfl iktu a římský biskup jí reagoval na 
nejaktuálnější dění. Navíc to bylo pouhých 
pět let po skončení druhé světové války, která 
Pia XII. zastihla už na Petrově stolci. Mohlo 
se zdát, že svět se řítí k novému globálnímu 
konfl iktu. Hrozilo, před čím nás aktuálně va-
rují autoři výše citované zprávy Vojenského 
zpravodajství.

Současně v té době probíhal v církvi Jubi-
lejní rok, který inauguroval právě Pius XII. 
svou bulou Jubilaeum maximum z května 1949. 
V ní volal, „ať se mír vrátí do srdcí všech, jed-
nak mezi zdmi domácností, ale též v jednotli-
vých národech a v univerzálním společenství 
národů. Kéž ti, kteří trpí pronásledováním za 
spravedlnost, mají statečnost, pro kterou byla 
církev od svých počátků zdobena krví mučed-
níků“.

Zneužití lidské geniality
Druhá mírová encyklika Pia XII. nese název 
Mirabile illud (lze přeložit zhruba jako Podi-
vuhodné zázraky) a papež ji podepsal 6. pro-
since 1950. Dramaticky se v  ní táže: „Není 
zcela jasné, že krvavé konfl ikty ve svém dů-
sledku přinášejí nevýslovné ruiny, zabíjení 
a bídu všeho druhu? Mechanické vybavení 

a nástroje moderní války, které vynalezl ge-
nius člověka – genialita, která byla vytvořena 
pro jiné účely – jsou tak hrozné, že musí kaž-
dého myslícího člověka uchvacovat hlubokou 
hrůzou, zejména proto, že často udeří nejen 
na armády, ale i na civilisty, a dokonce i na 
nevinné děti, ženy, staré a nemocné a rovněž 
na sakrální stavby a nejvýznamnější umělecké
úspěchy.“

Korejský konflikt v  té době akceleroval 
a  jeho konec se zdaleka ještě nerýsoval. Ve 
válce se střetly oba soupeřící tábory – demo-
kratický a komunistický. Celý střet předzna-
menal další čtyři desetiletí, kdy komunisté na-
vzdory intenzivnímu zbrojení důsledně dbali 
na udržování image mírumilovného svazku 
států. Proklamace „za mír a socialismus“ byly 
nedílnou součástí projevů jak tehdejších po-
litických vůdců, tak aranžovaných lidových 
manifestací.

Spravedlivé spojenectví 
je i trvalé
Svou encykliku o míru nicméně zveřejnil již 
o tři desetiletí dříve, v květnu 1920, i papež Be-
nedikt XV. a pojmenoval ji Pacem, Dei munus 
pulcherrimum (Mír, nejkrásnější Boží dar). Třicet 
let je z hlediska lidských dějin extrémně krátká 
doba. Z hlediska historického sledu událostí se 
ovšem jedná o obrovský skok. Tehdy bylo těs-
ně po strašlivém globálním válečném konfl ik-
tu, který měl záhy poté vstoupit do dějin pod 
řadovou číslovkou „první“. Současně se rýso-
valy možnosti mírové spolupráce států, které 
si – alespoň to tak vypadalo – už žádná další 
krveprolití nepřály. Hledaly cestu, jak udržet 
křehký geopolitický balanc.

A hledal jej také Benedikt XV.: „Laskavě se 
obracíme ke všem svým dětem a zapřísahává-
me je ve jménu našeho Pána (…), aby zapo-
mněly na vzájemné rozdíly a urážky a spojily 
se ve svazcích křesťanské lásky, z nichž nikdo 
není vyloučen a v nichž se nikdo necítí jako 
cizinec. Vroucně nabádáme všechny národy, 
aby jsouce inspirovány křesťanskou shovíva-
vostí, mezi sebou nastolily skutečný mír a spo-
jily se do spojenectví, které bude spravedlivé 
a tím i trvalé,“ napsal ve zmíněné encyklice. 
Naznačil tím svůj pohled na rýsující se podo-
bu globální bezpečnostní architektury, která 
tou dobou rostla na půdorysu Společnosti ná-
rodů. Tato ideová předchůdkyně OSN mohla 
skýtat naděje na úspěch. Ty se však několik 
let poté, jak víme, ukázaly jako liché. Ani tato 
forma mezistátní spolupráce, či spíše pokusu 
o ni, nedokázala zabránit propuknutí druhé 
světové války.

Bratrství
jako recept
Benedikt XV. ale o míru „pouze“ nepsal, pro 
jeho dosažení se snažil i diplomaticky působit. 
V lednu 1917 se tajně obrátil na německého cí-
saře Viléma II. a požádal jej o zprostředková-
ní míru mezi zeměmi konfl iktu tehdejší války. 
O měsíc později pak oslovil dnes již blahosla-
veného Karla I., rakouského císaře, a požá-
dal jej, aby díky svému vlivu válečný konfl ikt 
ukončil. V srpnu téhož roku papež válčícím 
stranám předložil svou mírovou nótu, kde 
představil osm zásad, podle nichž měly být 
například omezeny závody ve zbrojení, vrá-
ceny obsazené země, armády nahrazeny arbit-
rážními institucemi či zaručeny svobody moří. 
Jeho iniciativa se ovšem nesetkala s pozitivním 
přijetím.

Jeho nástupce Pius XI. se ve své encykli-
ce Ubi arcano (s podtitulem O Kristově míru 
v království Kristově) rovněž zamýšlel nad tím, 
jak by národy mohly mezi sebou spolupra-
covat za účelem udržení míru. Řešení viděl 
v globálním akceptování vůdčí role katolické
církve, což i v tehdejší době muselo působit 
už značně anachronicky. „Žádná dnešní lid-
ská instituce nemůže být tak úspěšná při navr-
hování souboru mezinárodních zákonů, které 
budou v souladu se světovými podmínkami, 
jako byl středověk reprezentovaný skuteč-
nou Společností národů, křesťanstvím. (…) 
Existuje instituce schopná zajistit posvátnost 
práva národů. Tato instituce je součástí kaž-
dého z nich a zároveň je nade všemi národy. 
Rovněž má nejvyšší autoritu, plnost učitel-
ské moci apoštolů. Takovou institucí je Kris-
tova církev,“ napsal Pius XI. v  této encykli-
ce, od jejíhož vydání příští rok uplyne 100 let.

Stejně jako tehdy, ani dnes není realistic-
ké očekávat, že by se konfl ikty, jako jsou tře-
ba ty na Blízkém a Středním východě, vyře-
šily pod egidou křes ťanství. Navzdory tomu 
zůstávají křesťanské principy univerzálního 
bratrství, solidarity a  vzájemného odpuště-
ní ideálem, jenž může být vlastní všem náro-
dům bez ohledu na jejich konfesionální za-
měření. Právě o  to se aktuálně snaží papež 
František – ať už se jedná o  hledání míru 
v Jižním Súdánu, či v Sýrii. Úspěšný byl už 
jakožto diplomatický zprostředkovatel mezi 
USA a Kubou. Snad nám i takovéto kroky po-
můžou vyhnout se novému globálnímu kon-
fl iktu, před jakým loni varovali naši vojenští
„tajní“.

Autor je politolog, pedagogicky působí 
na VŠ AMBIS a spolupracuje s Institutem 
pro křesťansko-demokratickou politiku

„Válka nepřináší nic jiného než zkázu, smrt a všechny druhy utrpení,“ shrnul papež Pius XII. začátkem 50. let. Vypovídá o tom i rakousko-uherský vojenský 
hřbitov u Monfalcone, který papež František navštívil v roce 2014. Za první světové války tam mezi jinými válčil jeho dědeček. Snímek ČTK



Otřesná koncovka nezastínila 
jen veškerá pozitiva Trumpova 
prezidentství, ale postavila 
samotnou republikánskou stranu 
do nezáviděníhodné situace. 

KOMENTÁŘ
Alexandra Vondry

Zaprvé republikáni v důsledku počet-
ných vyhlášení Trumpa a lidí, jimiž se 
v posledních týdnech svého mandátu 
obklopoval (jako právník Lin Wood, 

který otevřeně vyzýval republikánské voliče 
v Georgii, aby nešli volit), přišli o kontrolu 
nad Senátem, když ztratili obě křesla v tom-
to tradičně republikánském státě, a umožni-
li tak Bidenově administrativě získat totální 
kontrolu nad Kongresem. Zadruhé velká masa 
Trumpových příznivců přijala prezidentův na-
rativ, že jej republikánské špičky včetně vice-
prezidenta Mikea Penceho zradily, a podle 
některých průzkumů třetina až polovina re-
publikánských voličů vyjadřuje pochopení pro 
vpád do Kongresu, který nakonec odsoudil 
i sám Trump. 

Jiná část republikánů ovšem má Trumpa plné 
zuby, viní jej z naprosto zbytečné ztráty Sená-
tu nebo z toho, že vytvořil příležitost pro ko-
bercový nálet na svobodu slova na sociálních 
sítích. Poukazují také na to, že Trumpovi šlo 
vždy především o Trumpa. Straně, která za ním 
přes počáteční nechuť po většinu mandátu věr-
ně stála, tak přinesl rozkol – a bude hodně zále-

žet na něm, zda se tato rána zhojí, nebo zhnisá. 
Trump zároveň poškodil svůj odkaz docela 
úspěšného (a v zahraniční politice dokonce 
velmi úspěšného) prezidenta, jehož druhý 
mandát padl za oběť pandemii koronaviru. 
Prezidenta, jemuž rostla ekonomika a počet 
nezaměstnaných zvlášť z řad menšin za jeho 
vlády dosáhl historického minima; prezidenta, 
který v zahraničí nezačal žádný válečný kon-
fl ikt, jimiž jsou shodně unavení republikánští 
i demokratičtí voliči. 

Nemůže být pochyb, že Trump republiká-
ny změnil. Už během primárek si získal srd-
ce desítek milionů Američanů zapomenutých 
globalizací a  mediálním a  politickým esta-
blishmentem. Přestože sám pak často jednal 
jako konvenční republikánský prezident, vět-
šina z nich ho dodnes zbožňuje. Dal jim pocit 
důstojnosti a nepohrdal jimi. Podle konzerva-
tivního spisovatele a zároveň Trumpova kri-
tika Roda Drehera je to jedna z mála neřestí, 
jichž Trump není pořádně schopný. 

Ačkoli čtyři roky čelil neustálým obviněním 
z rasismu, v posledních volbách dosáhl nej-
lepších výsledků republikánského kandidáta 
mezi černošským a  hispánským obyvatel-
stvem a volil ho dvojnásobek příslušníků se-
xuálních menšin.  Dokonce se mu povedlo 
získat více voličů ve všech skupinách kromě 
jedné: od roku 2016 trochu ztratil mezi bí-
lými muži. Bílé liberální elity dodnes nevě-
dí, jak to vysvětlit, a přicházejí s groteskní-
mi výklady, že se jedná o jakési „multirasové
bělošství“. 

Ve skutečnosti Trump urychlil proměnu re-
publikánů v multirasovou stranu pracující tří-
dy. Stranu více patriotickou, protekcionistic-

kou, populistickou, ale otevřenou lidem všech 
barev pleti, které spojuje pocit, že pseudopro-
blémy současné liberální levice jsou naprosto 
odtržené od reality jejich životů. 

Podobnou proměnou mimochodem pro-
šli pod taktovkou Borise Johnsona britští 
konzervativci, které před rokem a půl popr-
vé volilo více dělníků než tradičně levicové 
labouristy. Ve Velké Británii tehdy zmodra-
ly (modrá je barva britských konzervativců, 
republikáni v USA mají červenou) celé ob-
lasti v bývalých hornických městech na seve-
ru. Je to velká voličská výměna, jíž prochází 
konzervativní pravice a  liberální levice té-
měř všude, a  je na konzervativcích, aby své 
nové voliče dokázali přijmout a přizpůsobit
se jim. 

Trump má v republikánské straně dě dice, 
kteří přijali mnoho z jeho rétoriky, přitom jsou 
mladší a uhlazenější – Ted Cruz, Josh Hawley, 
Tom Cotton. Všem svou koncovkou uškodil 
a staré antitrumpovské kruhy na chvíli umoc-
nil. Ale před realitou nelze utéct: Amerika se 
mění. Mění se demografi cky, mění se poměry 
sil i  tradiční spojenci. Velký byznys, s nímž 
republikáni žili v symbióze, dnes podporuje 
progresivisty, zatímco konzervativní a patri-
otická nižší střední třída přešla k republiká-
nům. Ani mezi pravicovými 
voliči dnes není poptávka 
po zahraničněpolitickém 
intervencionismu. Trump 
odejde, ale trumpismus tu 
v nějaké podobě zůstane. 

Autor je europoslanec 
a bývalý velvyslanec v USA

rušování lidských práv a ochrana demokracie
v Hongkongu. 

Pro nás Evropany přichází naděje, že se 
USA navrátí do pozice čitelného a spolehli-
vého spojence v NATO. Zároveň se však prav-
děpodobně pramálo změní na legitimním tla-
ku na evropské země, aby plnily své závazky 
a vydávaly dvě procenta HDP na obranu. Od 
Bidena bychom se neměli dočkat nezodpo-
vědných proruských gest, jaká občas předvá-
děl Trump, nicméně obrana našeho geopoli-
tického prostoru je v první řadě naší vlastní 
zodpovědností.

Politiku USA neurčuje pouze prezident, ale 
též Kongres a orgány soudní moci. Americ-
ký Kongres má velmi silné pravomoci, pro-
to je pro Bidena výhodné, že jeho demokraté 
mají většinu jak ve Sněmovně reprezentantů, 
tak – díky viceprezidentskému hlasu v případě 
nerozhodného hlasování – i v Senátu. Hlavní 
praktickou výzvou pro Bidena tudíž bude udr-
žet jednotu v řadách kongresových demokra-
tů. Progresivní křídlo této strany, představova-
né v první řadě mladou poslankyní Alexandrií 
Ocasio-Cortezovou, totiž určitě bude požado-
vat radikálnější postup v oblastech, jako jsou 
zdravotní pojištění pro všechny nebo vládní 
podpora obnovitelných zdrojů.

V případě Nejvyššího soudu je díky Trum-
povým třem nominacím a jejich schválení re-
publikánskou senátní většinou z  minulých 
let současné rozložení levicovějších „liberá-
lů“ a konzervativců v poměru 3:6 ve prospěch 
konzervativců. Dá se proto očekávat, že kdyby 
Biden a demokraté zkoušeli legislativně pro-
sazovat například zpřísnění přístupu k držení 
zbraní, mohou u soudu narazit. Otevřenou 
otázkou pak zůstává, jestli konzervativní vět-
šina soudců v některém rozhodnutí nezmění 
nynější politiku práva žen na potrat, což by si 
většina republikánských voličů přála, zatímco 
demokraté toto právo chtějí zachovat.

Rozdělená společnost
Navzdory faktické nepodloženosti Trumpo-
vých výroků o „ukradených“ volbách jim určitá 
část voličů věří a nepovažuje Bidena za plně 
legitimního prezidenta. Pouze 10 % republi-
kánských voličů vyjadřuje důvěru v masmédia. 
V takové situaci nemůže úkol navrátit důvěru 
občanů v demokracii a  její instituce spočívat 
pouze na Bidenových bedrech, ale musí mu 
pomáhat i republikáni. Je-
jich postoj vůči Trumpovi 
může být hlavním určují-
cím faktorem, zda příkopy 
přetrvají i do budoucna.

Autor je amerikanista, 
působí na University of 
New York in Prague
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Co čekat od nového prezidenta?

ANKETA:

Zhoršila ve vašem okolí nynější
izolace problémy se závislostmi?
a) ano; b) ne.
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Jak často si v této době otevřete Písmo?
a) každý den (52); b) jednou týdně (12);
c) občas (36).

© Jan Hrubý

FEJETON
P. Karla Skočovského

Každý pravidelný návštěvník Říma 
byl alespoň jednou na Aventinu 
podívat se skrz nejslavnější klíčo-
vou dírku na světě. Najdete o ní 

zmínku v každém turistickém průvodci. Mož-
ná jen jeden z tisíce návštěvníků tohoto místa 
ale ví, že jen pár kroků odtud, v dominikán-
ském klášteře, svatý Tomáš Akvinský napsal 
část své Teologické sumy.

Někdy chodíme kolem míst, kde se tvořily dě-
jiny, a nevíme o tom. Klíčová dírka nám po-
skytne zážitek jednohubky, zato Akvinského dílo 
je strava vydatná, výživná a zdravá. Zobeme 
intelektuální chlebíčky, a přitom máme pod no-
sem bohatě prostřenou výtečnou italskou veče-
ři. Je to jeden z paradoxů života v každé době. 
Ještě víc jsem si to uvědomil, když jsem s velkým 
pohnutím sloužil mši svatou na oltáři jakobín-
ského kostela v Toulouse, přímo nad místem, 
kde je tento světec pochován. Chrám dnes patří 
státu a slouží jako muzeum. A tak kolem chodili 
turisté, fotili si slavnou hvězdovou klenbu, ov-
šem na nikom z nich nebylo patrné nadšení, že 
na tomto místě leží ostatky jednoho z největších 
teologických géniů středověku.

Vždycky jsem toužil navštívit jeho rodiště 
v Roccasecca, snad abych mu lépe porozuměl. 
Když se mi to podařilo, hned jsem si to místo za-
miloval. Budoucí Andělský učitel, jak svatému 
Tomášovi dodnes říkají, se narodil na hradě, 
který patřil jeho rodičům, vybudovaném na 
vysokém skalním výčnělku. Je odtud úchvatný 
výhled na široké údolí s blízkým Aquinem a na 
druhé straně na mohutné hory v pozadí. Tady 
malý Tomáš, obklopen krásou přírody, vysoko 
nad ruchem okolních měst, poprvé zatoužil po 
Kráse a Pravdě. Nikdy po ní nepřestal žíznit, 
hledat ji, učit o ní druhé a psát.

Krátce před svou smrtí měl mystický zážitek, 
který jím hluboce otřásl. Po něm prohlásil, že ve 
srovnání s tím, co díky Božímu daru viděl, je 
všechno jeho teologické dílo jen sláma. Domini-
káni rádi dodávají, že je to sice sláma, ale zla-
tá. A já s nimi z celého 
srdce souhlasím. Cokoli 
o Bohu kdy napíšeme, je 
jen dětské žvatlání. Ale 
náš nebeský Otec to přes-
to rád slyší.

Čtěte Tomáše. Toho 
pokorného a  svatého
teologa. A  vaše srdce
pookřeje.

Za humny leží příběhy 
GLOSA 

Jiřího Macháně

U kamen je sice fajn, ale svou 
náruč nám otevírá zimní kraji-
na. Běžkařské stopy nebo lesní 
cesty se táhnou pod nejkrásněj-

ší chrámovou klenbou, kde covid-19 tolik 
neřádí a mimo jiné tu slušně protáhne-
te ztuhlé tělo. Uprostřed lesů, polí a luk 
se navíc tak dobře modlí! Stačí se jen za-
stavit u některého křížku, Božích muk či 
kapličky. A vyposlechnout si, za co děkují 
nebo co vyprávějí o místních lidech a je-
jich osudech: o zabití, nešťastném úmr-
tí, sebevraždě či umrznutí. Například na 
Poličsku, kde v podhůří i v kopcích Žďár-
ských vrchů a Svratecké hornatiny oby-
vatelé kraje drobnými stavebními projevy 
úcty ke Stvořiteli a připomínkami  osudo-
vých událostí rozhodně nešetřili. 

Vůbec se nedivím, že si režisér Vojtěch 
Jasný vybral v roce 1968 zdejší městeč-
ko Bystré k natočení fi lmu Všichni dob-
ří rodáci. Cesty k obci a okolním vsím 
totiž lemují kříže volající k  nebesům. 
V zasněžených polích na úbočí kopců ote-
vírají srdce. Proto sem patří i vyprávění 
o nespravedlnostech a zlovolnostech spá-
chaných komunistickým režimem. 

Vyrazme tedy ven. Putujme a modleme 
se na podobných místech za svou zemi, 
za odpuštění starých (i nových) vin i za 
překonání současných těžkostí. A to i přes 
svůj třeba zkalený pohled a  zoufalou 
mysl. Nejen v kostele, ale i pod širým ne-
bem si můžeme vyprosit ten pravý pokoj. 

Joe Biden vstoupil do Bílého 
domu v nelehké situaci. Někteří 
voliči zpochybňují volby, USA jsou 
otřeseny mezirasovými konfl ikty, 
a navíc je tu koronavirová krize. 

KOMENTÁŘ
Jakuba Lepše

Úkolem číslo jedna, který si Biden vy-
tyčil, je porazit pandemii. Zatímco 
Donald Trump věřil, že je možné 
„zabít dvě mouchy jednou ranou“, 

tedy zvládnout covid-19 a přitom udržet eko-
nomiku otevřenou, jeho nástupce bude zjevně 
postupovat odlišně. Nejprve chce pomocí i ne-
populárních opatření dostat virus pod kon-
trolu i za cenu ekonomických ztrát. Ty chce 
zmírňovat nikoli rozvolňováním hygienických 
opatření, nýbrž „pumpováním“ dalších peněz 
do ekonomiky a peněženek občanů, i když to 
bude znamenat ještě větší zadlužování už tak 
zadlužené federální vlády.

V řadě dalších oblastí hodlá Biden změnit 
Trumpovu politiku, jejíž mnohé kroky nego-
valy výsledky administrativy Baracka Oba-
my, v níž byl Biden viceprezidentem. Snaha 
otočit kormidlo domácí i zahraniční politiky 
zpět do směru z let 2009–2017 tudíž není pře-
kvapivá. Týká se to ukončení projektu Trum-

povy „zdi“ na mexicko-amerických hranicích 
a vstřícnějšího přístupu k nelegálním imigran-
tům – i k těm přibližně jedenácti milionům, 
kteří v Americe již žijí. �  se možná dočkají 
zákona, který by jim umožnil získat občan-
ství. Velký důraz bude Biden klást na ekolo-
gii a podporu obnovitelných zdrojů, což hned 
první den v úřadu podtrhl zrušením povolení 
pro výstavbu kanadsko-amerického ropovodu 
Keystone XL a obnovením ochrany národních 
parků a přírodních oblastí, kde Trump vychá-
zel vstříc těžařskému průmyslu.

Revize
Trumpovy politiky
Téma zdraví a ekologie se promítá i do Bide-
nových prvních zahraničněpolitických kro-
ků. Hned po své inauguraci ukončil snahy 
o odchod USA ze Světové zdravotnické or-
ganizace a opětovně zapojil USA do Pařížské 
dohody o změně klimatu. Podobně Biden sli-
buje, že bude přinejmenším jednat o možném 
návratu k mezinárodní dohodě s Íránem, kte-
rou Trump vypověděl. Podle ní Čína, Rusko, 
EU a  USA ruší ekonomické sankce proti 
Teheránu výměnou za íránské sliby ohled-
ně jaderného programu. Naopak v případě 
komunistické Číny lze snad doufat, že Bide-
nova administrativa na Trumpův ostrý postoj 
naváže a ještě ho rozšíří z obchodní a techno-
logické oblasti na další témata, jakými jsou po-

Republikáni po Trumpovi 
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KNIŽNÍ TIP 
P. Ladislava Heryána

Kniha s výraznou fotografi í 
potetovaného mladíka na obálce 
a s názvem Kérky na srdci nabízí víc než 
napínavé čtení. Její autor P. Gregory 
Boyle se umí dívat Kristovýma očima.

Gregory Boyle (*1954) je jezuitský 
kněz, který zasvětil život službě 
mladým lidem z gangů v Los An-
geles. Jen v oblasti L. A. působí na 

1 100 gangů s celkem 86 tisíci členy. Otec Greg 
zde vytvořil dílo, jímž se dnes inspirují po ce-
lých Státech. Zastává názor, že lepší, než mla-
dé lidi zavírat do vězení, je zkusit s nimi pra-
covat, jako kdysi Jan Bosco nebo dnes Guy 
Gilbert. 

G. („Dží“, jak mu říkají „jeho“ kluci) posta-
vil svou práci na dvou principech: na tom, že 
Bůh je milosrdenství samo, nekonečné a ne-

ohraničené, a  tedy vždy větší, než si myslí-
me; a pak na lidské sounáležitosti – na tom, 
že k sobě navzájem patříme a všichni jsme si 
rovni.

G. měl po vysvěcení na kněze roku 1984 pra-
covat jako vysokoškolský kaplan, jenže plány 
mu změnil roční pobyt mezi chudými v Bo-
lívii. Poté požádal provinciála, aby jej poslal 
natrvalo sloužit mezi chudé. Stal se proto fa-
rářem nejchudší losangeleské farnosti Dolores 
Mission, situované uprostřed dvou rozlehlých 
projektů sociálního bydlení (sídlišť). Když do 
farnosti přišel, působilo jen tam osm vzájemně 
se potírajících gangů.

Kniha je plná silných příběhů, potoků slz 
radosti i bolesti, nadějí i frustrací – jak to zná 
každý, kdo chce podobným lidem sloužit. Jde 
o mladé lidi (mnohdy ještě děti) zraněné, do-
bité, bez rodiny nebo z rodin násilníků, al-
koholiků a narkomanů, o děti nepřítomných 
otců… Nesou břemena daleko těžší, než jsou 
schopni unést. Jediným způsobem, jak za-
krýt vlastní křehkost a nejistotu, je pak nási-
lí. Knihou létají kulky, které vždy neúprosně 
zmaří slibně se rozvíjející mladý život. Jedním 

z nejtěžších úkolů kněze bývá oznámit matce 
smrt jejího syna a následně jej pohřbít (jen do 
doby sepsání své knihy jich G. pohřbil téměř
dvě stovky).

V knize je skoro vše naruby. Právě tito mladí 
lidé totiž Grega vedou ke Kristu, nikoli on je; 
oni jsou podle něj Krista již dávno plní. „Váš 
úkol nespočívá v tom, že je přivedete k naději, 
ale že jim dovolíte, aby oni přivedli k naději 
vás. Jestliže si jich vážíte, vycítí, že pro vás mají 
hodnotu. Díky láskyplné pozornosti zjistí, že 
je jim navrácena jejich původní krása, že jsou 
láskyhodní. A s vámi se v průběhu tohoto pro-
cesu stane totéž,“ tvrdí autor.

Nejprve však musel své farníky dovést k otáz-
ce, co by v jejich farnosti dělal Ježíš. Poté začal 
obcházet místní věznice a „pasťáky“ a mladým 
delikventům nabízel na sebe kontakt. Farnost 
se začala plnit členy znepřátelených gangů. 
Potřebovali práci, mnozí teprve školu. Greg 
a jeho spolupracovníci pro ně našli prostor ve 
farní škole a časem zřídili několik podniků, 
kde mohou být zaměstnáni – např. pekárnu, 
tiskárnu či kavárnu. Práce a zkušenost láskypl-
ného přijetí jim pomáhá objevit vlastní hodno-

tu a důstojnost – pro 
většinu zcela nezná-
mý pocit, aby pak 
měli sílu se od gangu 
oddělit a začít nový 
život. Mnozí také 
nacházejí Boha. 

Poslední scénou 
knihy je pohřeb šest-
náctiletého Mexi-
kánce Chica. Otec 
Greg se neudrží, jde 
stranou a pláče, když 
tu ho vyruší majitel 
pohřební služby: 
„Musíte pohřeb zakončit.“ – „Byl to úžasnej 
kluk,“ šeptá G. „Cože, to myslíte vážně?!“ opá-
čí muž pohoršeně.

Ano, a právě o to tu jde. Greg se umí dívat 
jako Bůh. 

Gregory Boyle: Kérky na srdci. 
Síla milosrdenství bez hranic (Paulínky 2020)

Autor je salesiánský kněz a publicista

Mezi gangy za milosrdným Bohem

Kapelu Srdcaři budou 
znát nejen farníci od 
Nejsvětějšího Srdce 
Páně v Praze, ale 
zejména účastníci 
Celostátního setkání 
mládeže v Olomouci 
roku 2017, které tato 
kapela doprovázela. 
S TEREZOU 
KUBÁLKOVOU 
a TOMÁŠEM 
IMLAUFEM jsme 
hovořili o jejich čerstvě 
vydaném albu Tvůrci.

Kdo to jsou „Srdcaři“? A odkud tento název?
TI: Jsme parta přátel, které spojuje víra v Boha, 
láska k hudbě a spousta společných zážitků. 
Naše začátky jsou spjaty s farností Nejsvětější-
ho Srdce Páně na pražských Vinohradech, kde 
vznikl název Srdcaři. Tady se za farářského pů-
sobení nynějšího pražského pomocného bis-
kupa Zdenka Wasserbauera na podzim roku 
2013 skupina mladých lidí rozhodla, že bude 
doprovázet studentské mše. Zprvu se zkoušelo 
jen chvilku přede mší, každý hrál a zpíval pís-

ničky tak, jak je někdy slyšel (nebo i neslyšel), 
a kolikrát to byl celkem adrenalin.

Nadšení lidí a podpora P. Wasserbauera nás 
motivovaly k tomu, začít pravidelně zkoušet. 
Přidali se muzikanti s  jasnou hudební před-
stavou a časem vykrystalizovali Srdcaři, jak se 
vidíme dnes: katolická kapela, která se nebojí 
vystoupit ze zajetých kolejí a rozbít zažitou 
představu, jak by se která písnička měla hrát. 
A poslední dobou nás čím dál víc baví vymýš-
let písničky vlastní. 

Na jaké písně se tedy může těšit posluchač 
nového alba? Co přidáváte k těm starým? 
TK: Srdcařský repertoár zahrnuje jak písně 
převzaté, tak naši vlastní tvorbu. Z převza-
tých skladeb jsme vybrali pár těch známějších, 
které jsme se rozhodli obléknout do nových 
aranží a dát jim soudobý zvuk. Jsou to třeba 
oblíbené písně „Chválu vzdejme Hospodinu“ 
nebo „Maria“. Další převzaté kusy dostaly pro-
stor naopak proto, že ještě tolik známé nejsou 
a zdálo se nám, že by stálo za to je nahrát.

A co ty vlastní – kdo je autorem
a čím se inspiroval?
TK: Během let, co spolu hrajeme, se nám po-
dařilo zhudebnit několik žalmů a biblických 
textů. Nahráli jsme ty nejzdařilejší. Tvorba 
nových písní je ve většině případů kolektiv-

ní prací. Společně zkoušíme a vymýšlíme, jak 
nejlépe nápady poskládat dohromady. Zhu-
debněné žalmy původně vznikly pro konkrétní 
bohoslužby. Hudební motivy, které jsme často 
vymysleli jen pár minut přede mší svatou, jsme 
pro nahrávání detailněji rozpracovali. U pís-
ně s názvem „K 706“ naopak nejprve vznikla 
hudba a pak jsme hledali vhodný text. Našli 
jsme jej v kancionálu – a tam má tato píseň 
„Jezu Kriste, štědrý kněže“ právě číslo 706.

Kde nahrávka vznikala?
TI: Po skončení Celostátního setkání mládeže 
v Olomouci, které jsme naší hudbou doprová-
zeli, jsme si uvědomili, že bychom naše nové 
aranže vzniklé pro tuto příležitost rádi nahráli. 
K tomu jsme přidali další písně z naší tvorby. 
A tak začal dlouhý proces zkoušení, vymýš-
lení a společného tvoření. Co se týká místa, 
většina našich zkoušek probíhala v klubu bra-
tří františkánů u kostela Panny Marie Sněžné 
v Praze. Zde vznikly některé části alba v námi 
vytvořeném improvizovaném studiu. Sólové 
zpěvy, sbory a část nástrojů jsme pak nahráva-
li v profesionálním studiu Good Day Records 
v Modleticích. A některé tóny či zvuky jsme 
dokonce nahráli v domácnostech členů naší 
kapely. Mimochodem, na albu s námi hraje 
i bouřka – schválně jestli někdo najde kde.

Co pro vás znamená možnost zpívat a hrát 
při mši?
TK: Je to radost i závazek. Člověk cítí zodpo-
vědnost, aby vše vyšlo, jak má. Když se hud-
ba daří, muzikant se lépe dokáže soustředit 
na podstatu mše svaté, a ne na svůj výkon. 
To je i naše snaha – nelámat si hlavu nad tím, 
když někomu něco ujede, ale spíš hrát ke chvá-
le a slávě Tvůrce (jak vyjadřuje název našeho 
CD).

Vzhledem k tomu, že Srdcaři vznikli právě 
s cílem doprovázet studentské mše, je pro nás 
hraní na bohoslužbách přirozené a vždy je rádi 
doprovodíme, i když teď už to není pravidelně. 

Kde si vás tedy lidé mohou poslechnout?
TI: Vzhledem k situaci nehrajeme nikde živě, 
ale lidé si nás mohou poslechnout kdekoli na 
světě. Díky tomu jsem si uvědomil hodno-
tu svobody a demokracie, kterou dnes v ČR 
máme: je úžasné vydat křesťanské album bez 
jakékoli cenzury, které si prakticky kdokoli 
může poslechnout na internetu.

Album Tvůrci je možné objednat na našich 
webových stránkách www.srdcaripane.cz, ale 
je dostupné také na Youtube, Spotify, Apple 
Music a dalších platformách.

Alena Scheinostová

Srdcaři: Tvůrci (vlastní náklad 2020)

Klasické hity v novém obleku

Alena Scheinostová

Virtuální procházky svými sbírkami 
nabízí řada památníků a muzeí. 
V čase jejich nezbytného uzavření 
se tak lze potěšit pohledem zblízka, 
který „naživo“ nebývá vůbec 
možný. Vybrali jsme z těch, která 
přibližují křesťanskou kulturu.

Jednotlivé exponáty ze svých sbírek před-
vádí pomocí 3D modelů Muzeum Šum-
perk (muzeum-sumperk.cz), a to včetně 
přehledných popisek. Seznámí s dřevě-

nými plastikami světců, liturgickými oděvy, 
s přírodninami i s ukázkami měšťanské kultu-
ry od gotiky po 20. století. Modely umožňují 
detailní prohlídku ze všech stran i natočení 
a přiblížení podle potřeby. Na stejném portá-
lu pod odkazem 3dsbirky.cz/narodni-archiv/ 
si pak podobně lze prohlédnout cenné his-
torické listiny a pečeti. Muzeum pravidelně 
obohacuje svůj web zajímavými pojednáními 
o svých sbírkách i  fotodokumentací. Detail-
ně kupříkladu přiblížilo proces restaurování 
sochy světce (snad sv. Jana Evangelisty nebo 
sv. Marka) z konce 18. století. Práci, dokonče-
nou na konci roku 2020, ilustrují četné snímky 
se zasvěcenými komentáři.

Muzeum Brněnska na adrese muzeum-
brnenska.pano3d.cz kromě online výletu do 
slavné Vily Löw-Beer nebo Podhoráckého 
muzea zve do sálů Památníku písemnictví na 
Moravě. Ten sídlí v benediktinském klášteře 
v Rajhradě, jehož historická knihovna patří 

k největším klášterním bibliotékám v Česku. 
Celkem zde lze nalézt 65 tisíc svazků, mezi 
nimi cenné rukopisy, prvotisky i  staré tisky 
z 16. – 19. století. Vůbec nejstarší je rukopisné 
„Adovo martyrologium“ z 10. století, krásně 
iluminovaný „Antifonář Elišky Rejčky“ pochá-
zí z počátku 14. století a podobně starý breviář 

probošta Vítka údajně iluminoval sám Mistr 
 eodorik. Srdcem knihovny je barokní sál, 
který navrhl Jan Blažej Santini-Aichel a vyzdo-
bil Jan Jiří Etgens.

Památník však představuje také velkomo-
ravskou literární tradici či moravské auto-
ry 19. a  20. století, příkladně Jana Zahrad-

níčka, Jana Skácela, Jiřího Wolkera či Ivana
Blatného.

Na webu muzea lze pod příslušným odka-
zem virtuálně navštívit např. ještě kapli památ-
níku Mohyla míru, připomínajícího bitvu tří 
císařů 2. prosince 1805 u Slavkova.

Za pedagogem 
i za světcem
Muzeum Jana Amose Komenského v Uher-
ském Brodě – pokládaném za jeho rodné měs-
to – připravilo obsáhlou webovou prezentaci 
své stálé expozice „Komenský lidstvu“. Proží-
váme jubilejní období 2020–2022, na kdy při-
padá 350. výročí úmrtí (1670) a 430. jubileum 
narození (1592) tohoto pedagoga a teologa, 
biskupa Jednoty bratrské. Význam „Učitele 
národů“ si lze připomenout právě třeba na 
muzejním webu mjakub.cz, kde se nabízejí 
komentované prohlídky zdejších komeniolo-
gických expozic. Díky nim návštěvník hlou-
běji pochopí nadčasovost Komenského peda-
gogických zásad, oživí si v paměti jeho hlavní 
díla a ohlédne se za jeho působením v pobělo-
horském exilu.

Stránky muzea v šumavských Prachaticích 
www.prachatickemuzeum.cz pak virtuálně 
zavedou do sálů věnovaných osobnosti zdej-
šího rodáka sv. Jana Nepomuka Neumanna, 
misionáře Ameriky. Ten do USA odešel roku 
1836 a stal se knězem a fi ladelfským biskupem, 
známým usilovnou prací zvláště pro imigrant-
skou komunitu. V expozici jsou shromážděny 
jeho záznamy, osobní předměty či množství 
dobových fotografi í.

Vydat se do regionálních muzeí z domova

Muzea navzdory uzavření nabízejí pomocí internetu komentované virtuální procházky, možnost
„ohmatat si“ prostorové modely exponátů nebo listování katalogy – jako Muzeum J. A. Komenského 
v Uherském Brodě (na snímku). Repro KT



P. Jaroslav Brož

Markovo evangelium v úvodu 
vypráví o Ježíšově hlásání 
Božího království během sobotní 
bohoslužby v synagoze. Tento úryvek 
připadá také na tuto neděli. 

Zvláštní je, že pro evangelistu zpo-
čátku není tolik důležité, co Ježíš 
učil, ale významné je, že učil s mocí. 
A  také že se jeho způsob výuky li-

šil od dosavadních náboženských učitelů. 
Bylo by mylné z  toho vyvozovat, že obsah 
evangelia není podstatný, ale rozhodující je 
mít vliv na lidi bez ohledu na to, co se jim
říká. 

Ježíšovo slovo má moc 
Ježíš nebyl populista ani politický manipulá-
tor, aby mu šlo jen o rétorickou efektnost. Jeho 
vystoupení v synagoze nám mohou dokreslit 
jeho rysy z jiných evangelních míst. Vystupu-
je jako „tichý a pokorný srdcem“ (Mt 11,29),
ohleduplně hájí své hladové učedníky, kte-
ří se v sobotu potřebují najíst z polní úrody
(Mk 2,23-28), nebo vykáže ven všechny, kdo 
působí hluk a zmatek v domě právě zemřelé 
dívky (Mk 5,40). Záleží mu na dobru lidí, ne 
na vlastní slávě. 

Jeho slovo má moc, protože jím přichází 
Boží království. To je Boží vláda pronikají-
cí do tohoto světa. Co je pro ni příznačné? 
Užitečný přehled jejích vlastností podává na-
příklad apoštol Pavel, který je v listu Galaťa-
nům nazývá ovocem Ducha: „láska, radost, 
pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, 
tichost, zdrženlivost“ – což je možno přelo-
žit také jako sebeovládání nebo sebevláda
(Gal 5,22-23). 

„Co je ti po nás?“
Je s podivem, že první, kdo výrazně reaguje 
na Ježíšovo vystoupení, nejsou lidé – ti žas-
nou, nýbrž nečistý duch. Biblické texty nás 
nenechávají na pochybách, že tento duch není 
pouhou literární šifrou, abstraktním symbo-
lem nebo mytologicky interpretovanou dušev-
ní poruchou. Ano, i tyto skutečnosti v lidském 
životě existují. Ovšem nelze jimi popřít – a to 
ani v 21. století – skutečnost a působení Bo-
žího protivníka, který existuje v tak koncent-
rované podobě bytí, že ho lze nazvat osobou. 
Vím, pojem „osoba“ je tak veliký a důstojný, 
že si nezaslouží být spojován s nenávistným 
rivalem Božím a největším škůdcem lidstva. 
Rozhodně ale nelze popřít, že jeho existen-

ce je právě proto tak tragická, že jeho původ-
ním vznešeným určením bylo sloužit samému 
Bohu. Jenže on se následně rozhodl pro opač-
ný úděl. 

Tento Boží protivník se na začátku Ježíšova 
kázání ozve jako první. Je aktivní, protože mu 
jde o všechno. Ví, že s Ježíšovým příchodem 
ztrácí na tomto světě své pozice. Bojuje, brá-
ní se sobě vlastní zbraní. Křičí, protože milu-
je hluk a rámus. Nejprve se vymezuje: „Co je 
ti po nás?“ Řecký text doslova říká: „Co nám 
a tobě?“ Co je nám společné? Vůbec nic! Je 
to boj dvou polarit, které nemají společného 
vůbec nic. 

A dále pokračuje: „Přišel jsi nás zahubit?“ 
Tomu, který je sám život a přišel ho darovat 
v plnosti, nečistí duchové předhazují, co je je-
jich vlastním cílem: smrt. Obviňují Ježíše ze 
zlých záměrů. Ano, mocnou zbraní Zlého je 
obviňování, které je lživé. Možná je na něm 
zrnko pravdy, vždyť kdo z  lidí je dokonalý? 
Ale ono zrnko je použito jako pronikavá kul-
ka dynamizovaná nenávistí, pomstychtivostí 
a touhou zabíjet a ničit. 

P. Francesco Bamonte, kněz kongregace 
pasionistů a prezident Mezinárodní asociace 

exorcistů, ve své nedávné knize o satanismu 
píše: „Jedním z jeho proklamovaných cílů je 
vyhlazení křesťanství. Satanismus prosazu-
je popírání všeho, co Kristus přinesl na svět. 
Podporuje všechno, co brání křesťanství se 
svobodně vyjadřovat. Financuje a  rozšiřuje 
všechno, co ničí zušlechtění světa a člověka, 
zahájené křesťanstvím. Propaguje s velkým dů-
razem všechno, co v očích světa diskredituje 
katolickou církev, tím, že všemi prostředky, 
které má k dispozici, vyzdvihuje omyly, ne-
srovnalosti a skandály, které mohli způsobit 
někteří kněží nebo biskupové, ale velmi pečli-
vě zakrývá vlastní ničemnosti…  “ Obviňování 
je vskutku mocnou zbraní.

„Mlč a vyjdi z něho!“
Ježíš ví, že nad tím, kdo obviňuje a  soudí, 
se nevítězí diskusí. Nepřítel čeká, aby člově-
ka s  dobrými úmysly zapletl do svých dia-
lektických sítí. V duchovním boji je účinné 
jen Ježíšovo krátké a  mocné: „Mlč a  vyjdi 
z něho!“ Umlčením smrtícího žvanění a hlu-
čení protivníka si Pán současně vytváří pro-

stor, kde může zaznít jasné a  líbezné slovo
o spáse.

Autor je teolog, přednáší biblistiku 
na KTF UK v Praze

Papež František

Svátek Uvedení Páně do chrámu 
(Hromnice) je od roku 1997
slaven také jako den díkůvzdání za 
povolání k zasvěcenému životu.
Na některá nejdůležitější pokušení
(nejen) zasvěcených osob 
poukázal v jedné ze svých 
promluv papež František.

1. Pokušení nechat se vláčet, nikoli vést. Dob-
rý pastýř má povinnost vést stádce (srv. Jan 
10,3-4), vyvádět na čerstvé pastviny a k pra-
menům vody (srv. Žl 23). Nemůže se nechat 
vláčet zklamáním a pesimismem: „Co mohu 
dělat?“ Je neustále plný iniciativ a kreativi-
ty, jako prýštící pramen, i  když je vyschlý; 
vždycky je připraven pohladit útěchou, i když 
má zlomené srdce; je otcem, když jsou děti 
vděčné, ale především když nejsou uznalé
(srv. Lk 15,11-32). Naše věrnost Pánu nesmí ni-
kdy záviset na lidské vděčnosti: „Tvůj Otec, kte-
rý vidí i to, co je skryté, ti odplatí“ (Mt 6,4.6.18).

2. Pokušení stále si stěžovat. Je snadné stále něco 
vytýkat druhým – nedostatky představených, 
církevní či sociální situace, chybějící možnos-
ti… Zasvěcený je však ten, kdo s pomazáním 
Ducha Svatého proměňuje každou překážku 
v příležitost, a nikoli každou těžkost v dis-
pens! Kdo si stále stěžuje, je ve skutečnosti 
tím, kdo nechce pracovat. Proto Pán řekl pas-

týřům: „Posilněte ochablé ruce a klesající ko-
lena“ (Žid 12,12; srv. Iz 35,3).

3. Pokušení klepů a závisti. Nebezpečí je vážné, 
když se zasvěcená osoba namísto toho, aby 
pomáhala maličkým růst a radovat se z úspě-

chů bratří a  sester, nechá ovládnout závistí 
a  zraňuje druhé klevetěním. Když namísto 
snahy o růst začíná ničit ty, kteří rostou; když 
místo následování dobrých příkladů posu-
zuje a umenšuje jejich hodnotu. Závist je ra-
kovina, která v krátkém čase zničí celé tělo: 
„Je-li království v  sobě rozdvojeno, takové 
království nemůže obstát. Je-li dům v  sobě 
rozdvojen, takový dům nebude moci obstát“
(Mk 3,24-25). Nezapomeňme, že „ďáblovou 
závistí přišla smrt na svět“ (Mdr 2,24). Klepy 
jsou jejím prostředkem a zbraní.

4. Pokušení porovnávat se s  druhými. Bohat-
ství spočívá v různosti a  jedinečnosti každé-
ho z nás. Porovnávat se s  těmi, kteří si stojí 
lépe, nás často přivádí k pádu do zášti; po-
rovnávat se s těmi, kdo si stojí hůře, nás čas-
to přivádí k pýše a  lenosti. Kdo má tenden-
ci stále se porovnávat s druhými, nakonec se 
stane chromým. Učme se od svatých Petra 
a Pavla žít různost charakterů, charismat a ná-
zorů v naslouchání a chápavosti vůči Duchu
Svatému.

5. Pokušení faraonské okázalosti, to znamená 
zatvrzelosti srdce a uzavřenosti před Pánem 
i bratry. Je to pokušení nadřazovat se nad dru-
hé a pak si je podrobovat z touhy po prázdné 
slávě; nárokovat si, aby sloužili druzí, a nikoli 
sloužit jim. Je to již od počátku společné po-
kušení učedníků, kteří – jak říká evangelium 
– „cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo 
z nich je největší“ (Mk 9,34). Na tento jed je 
lék: „Kdo chce být první, ať je ze všech posled-
ní a služebníkem všech“ (Mk 9,35).

6. Pokušení individualismu. Jak říká staré egypt-
ské úsloví: „Po mně potopa.“ Je to pokuše-
ní sobců, kteří cestou ztrácejí cíl, a místo aby
mysleli na druhé, myslí na sebe, nestydí se za to, 
ba si to ospravedlňují. Církev je společenstvím 
věřících, Kristovým tělem, kde se spása jedno-
ho pojí se svatostí všech (srv. 1 Kor 12,12-27;
srv. Lumen gentium, 7). Individualista je však 
důvodem pohoršení a konfl iktů.

7. Pokušení putovat bez kompasu a bez cíle. Zasvě-
cená osoba ztrácí svou identitu a nestává se 
z ní „ani ryba, ani rak“. Žije se srdcem rozděle-
ným mezi Boha a mondénnost. Zapomíná na 
svoji první lásku (srv. Zj 2,4). Nemá-li jasnou 
a solidní identitu, putuje bez ukazatele, a mís-
to aby druhé vedla, ztrácí je. 

Obstát v těchto pokušeních není snadné, ale 
je to možné, pokud jsme naroubováni na Ježí-
še: „Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako 
ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, ne-
zůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li 
ve mně“ (Jan 15,4). Čím více jsme zakořeněni 
v Kristu, tím jsme živější a plodnější! 

Převzato z webu Pastorace.cz
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY
ÚNOR
Všeobecný úmysl: 
Modleme se za ženy, které se staly oběť-
mi násilí, aby je společnost chránila, brala 
vážně jejich utrpení a byla ochotna je vy-
slechnout.
Evangelizační úmysl:
Tento úmysl papež František zveřejní aktu-
álně při modlitbě Anděl Páně první neděli 
v měsíci.
Národní úmysl: 
Děkujeme za dobré zdravotnictví v naší 
zemi a prosíme za všechny, kdo pečují o po-
třebné, aby v nich viděli obraz Boží a svou 
službu jim prokazovali s úctou a láskou.

P E R S P E K T I V Y 
Odpovědný redaktor: Jaroslav Šubrt
Redakční rada: Prokop Brož, Miloš Doležal, Ondřej Elbel, Zdeněk 
Jančařík, Jakub Jinek, Lukáš Nosek, Jan Oulík, Jan Paulas, Dagmar 
Pohunková, Karel Pučelík, Mireia Ryšková, Marián Sekerák, Alena 
Scheinostová, Jaroslav Šebek, Marie Vymazalová, Jiří Zajíc a Martin 
T. Zikmund

Ďáblovou zbraní je obviňování

Pokušení ohrožující (nejen) zasvěcené osoby

Ilustrační snímek Lucie Horníková / Člověk a Víra

Kafarnaum bylo bohaté město, kde kvetl obchod a kde sídlila římská posádka. Část synagogy, kde učil Ježíš, tam stojí dodnes. Snímek Pixabay
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Ne 31. 1. 1136 1262 783 881 1136 1263 1137 1264 1137 1264 1140 1267 691 780 1140 1268 691 780 1141 1269 1142 1269 1142 1269 1144 1271 691 780 1145 1273 1146 1274 1146 1274 1149 1277 691 780 1149 1277 691 780 1242 1379

Po 1. 2. 1150 1278 783 881 1151 1279 1151 1279 1152 1280 1155 1283 1155 1284 1155 1284 1156 1284 1156 1285 1157 1285 1157 1286 1159 1288 1159 1288 1160 1290 1161 1290 1161 1290 1164 1294 1164 1294 1165 1294 1165 1295 1247 1384

Út 2. 2. 1296 1438 783 881 1296 1438 1297 1439 813 914 1297 1439 1297 1439 1297 1439 1298 1440 1298 1440 1172 1302 1172 1302 1299 1441 1298 1440 1300 1442 1300 1442 1300 1443 1302 1445 1303 1445 1303 1445 1298 1440 1250 1387

St 3. 2. 1181 1311 783 881 1182 1312 1183 1313 1183 1313 1186 1317 1186 1317 1186 1317 1187 1318 1187 1318 1188 1319 1188 1319 1190 1322 1191 1322 1192 1323 1193 1324 1193 1324 1196 1327 1196 1328 1196 1328 1197 1329 1254 1391

Čt 4. 2. 1197 1329 783 881 1198 1330 1198 1330 1198 1331 1201 1334 1202 1334 1202 1334 1202 1335 1203 1335 1204 1336 1204 1336 1206 1338 1206 1339 1207 1340 1208 1341 1208 1341 1211 1344 1211 1344 1211 1345 1212 1345 1257 1395

Pá 5. 2. 1708 1924 783 881 1708 1925 1214 1347 1214 1347 1710 1928 1305 1447 1711 1929 1305 1447 1219 1353 1219 1353 1219 1353 1221 1356 1222 1356 1714 1932 1224 1358 1224 1359 1717 1935 1305 1448 1718 1936 1305 1447 1260 1398

So 6. 2. 1692 1907 783 881 1693 1907 1229 1364 1229 1364 1693 1908 1694 1908 1694 1908 1306 1449 1233 1369 1234 1369 1234 1370 1236 1372 1236 1372 807 907 808 908 808 908 810 911 692 781 811 911 692 782 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. 

Nedělní biblická čtení v liturgickém 
mezidobí nám otevírají zpravidla dvě 
různá témata: To ústřední se odvíjí od 
evangelijního úryvku, předznamena-
ného prvním čtením ze Starého zá-
kona a následným žalmem. Druhé, 
paralelní je obsahem čtení druhého 
z novozákonních listů. 

Tak tomu je i tuto neděli. V evan-
gelijním úryvku, stále ještě z počátků 
Ježíšova veřejného působení, máme 
před sebou Krista nejen konajícího 
mocné činy, zázraky, ale také jako 
toho, kdo učí nově a s Boží mocí. I to 
k jeho působení patří, i takového Me-
siáše – jako nového Božího proroka, 
skutečného zjevitele Boha – Ježíšo-
vi současníci čekali. „Hospodin, tvůj 
Bůh, ti vzbudí proroka… z tvého stře-
du, z tvých bratrů, toho budete po-
slouchat,“ slyšeli i oni v Deuterono-
miu jako my dnes.

Ve druhém čtení již podruhé 
otevíráme První list Korintským. 
Máme před sebou na výklad zřej-
mě ne úplně nejsnazší, přesto důle-
žitou pasáž: Pavlova slova opěvující 
hodnotu panenství, hodnotu „ne-

rozděleného srdce“ zasvěceného 
života.

Obě velká témata jsou určitě hod-
na naší pozornosti, stojí za to o nich 
rozjímat a propojovat je s celým Pís-
mem. Někdy se ale můžeme nechat 
oslovit třeba jen jedinou větou. Dnes 
například tou, jíž dnešní starozákon-
ní čtení končilo: „Prorok, který by se 
opovážil mým jménem říkat, co jsem 
mu neporučil, nebo který by mluvil 
ve jménu jiných bohů, takový prorok 
musí zemřít.“ Tato slova se sice obra-
cejí předně na ty, kteří se považovali 
za proroky v době vzniku Deutero-
nomia, koncem 7. st. př. Kr., nicméně 
jako součást Božího slova zní stále. 
Proto jsou určena i nám.

Prorokem totiž má být každý z nás, 
jsme-li křesťané. „A jako pomazal své-
ho Syna, našeho Pána Ježíše Krista, 
na kněze, proroka a krále, označu-
je posvátným olejem i tebe, neboť 
patříš ke Kristu navěky,“ zaznívá při
každém křtu. 

Kristovými proroky máme být 
v celém svém jednání. Celým životem 
máme svědčit o Bohu, o jeho dobrotě 

a o Pánu Ježíši. Zvlášť prorockým má 
být pak naše mluvení, psaní, vyjadřo-
vání se. A to jak v osobním kontaktu, 
tak ve světě virtuálním, na interne-
tu a sociálních sítích. Tam všude má 
naše mluvení a psaní svědčit o Kris-
tu, ať už přímo, či nepřímo. Dokon-
ce má být Božím duchem vnuknuto, 
vdechnuto, inspirováno. Ostatně řec-
ké profétés neznamená nic jiného než 
„ten, který mluví něčím jménem“.

Proto se musíme i my stále ptát, 
jak moc je naše vyjadřování skutečně 
prorocké, „jménem Božím“. Poctivé 
zpytování svědomí, přiznáme-li si, že 
naše vyjadřování často opravdu pří-
liš prorocké není, nás pochopitelně 
nemá vést k malomyslnosti či strachu. 
Má nás vést k obrácení, změně smýš-
lení, v tomto případě ke změně mlu-
vení a psaní. Mluvením a psaním se 
dá vykonat mnoho dobrého i zlého. 
Je na nás, k čemu se přikloníme – zda 
k Bohu, či k jinému bohu. Kéž by to 
bylo k Bohu, s jeho pomocí, a tak as-
poň trochu i jeho jménem… 

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

1. ČTENÍ Dt 18,15-20
Pátá kniha Mojžíšova je koncipována 
jako Mojžíšova poslední slova před 
smrtí a před vstupem Izraelitů do za-
slíbené země. Opakuje jim předpisy 
a zákony. Najdeme zde i odstavec vě-
novaný prorokům (18,9-22). V první 
části (verše 10-13) odsuzuje pohan-
ské věštění a další zvyky. Pohané se 
tak skrze božstva dotazovali na bu-
doucnost. Ale Izrael se bude spoléhat 
na Boží slovo. Verš 18. vztahujeme 
na Krista.

Čtení z páté knihy Mojžíšovy
Mojžíš řekl lidu: „Hospodin, tvůj Bůh, 
ti vzbudí proroka, jako jsem já, z tvé-
ho středu, z tvých bratrů, toho bude-
te poslouchat. To jsi právě žádal od 
Hospodina, svého Boha, na Chorebu 
v den shromáždění, když jsi říkal: ‚Ne-
mohu už slyšet hlas Hospodina, své-
ho Boha, nemohu se už dívat na tento 
veliký oheň, abych nezemřel.‘ Hos-
podin mi tehdy řekl: ‚Správně mlu-
ví. Vzbudím jim proroka, jako jsi ty, 
ze středu jejich bratrů a vložím svoje 
slova v jeho ústa a sdělí jim vše, co 

mu poručím. Kdo by však neposlechl 
mých slov, která bude mluvit v mém 
jménu, toho poženu k zodpovědnos-
ti. Prorok, který by se opovážil mým 
jménem říkat, co jsem mu neporučil, 
nebo který by mluvil ve jménu jiných 
bohů, takový prorok musí zemřít!‘“

MEZIZPĚV Žl 95,1-2.6-7b.7c-9
Rozjásejme svá srdce radostí z Boží 
spásy, vždyť Bůh k nám promlouvá! 
Vyvolený národ zakusil, co znamená 
neslyšet Boží hlas. Tato dávná zkuše-
nost z doby putování na poušti je me-
mentem a již by se neměla opakovat.

* Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! 
Nezatvrzujte svá srdce!
Pojďme, jásejme Hospodinu, osla-
vujme Skálu své spásy, předstupme 
před něho s chvalozpěvy a písněmi 
mu zajásejme!
*
Pojďme, padněme, klaňme se, po-
klekněme před svým tvůrcem, Hos-
podinem! Neboť on je náš Bůh a my 
jsme lid, který pase, stádce vedené 
jeho rukou.

*
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: 
„Nezatvrzujte svá srdce jako v Meri-
bě, jako tehdy v Masse na poušti, kde 
mě dráždili vaši otcové, zkoušeli mě, 
ač viděli mé činy.“ *

2. ČTENÍ
 1 Kor 7,32-35
V návaznosti na minulou neděli po-
kračujeme ve čtení 7. kapitoly listu 
Korinťanům; jde o souhrn odpově-
dí na několik otázek týkajících se 
manželství a celibátu. Pavel nedě-
lá systematický výklad o zvláštním 
povolání k manželství. Naznačuje 
pouze křehkou hranici mezi lidskou 
emocionalitou a duchovním světem
člověka.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla 
Korinťanům 
Bratři! Rád bych, abyste byli bez sta-
rostí. Kdo nemá manželku, stará se 
o věci Páně, jak by se líbil Pánu. Ale 
kdo je ženatý, stará se o věci světské, 
jak by se líbil manželce, a je rozdě-
len. A žena nevdaná a panna se sta-
rá o věci Páně, aby byla svatá na těle 
i na duši. Ale když se provdá, stará se 
o věci světské, jak by se líbila muži. To 
však říkám ve vašem zájmu, ne abych 
na vás hodil smyčku, ale abych vás 
vedl k počestnosti a k nerušené od-
danosti Pánu.

EVANGELIUM  Mk 1,21-28
V prvních kapitolách evangelií se se-
tkáváme s Kristem, který svým jed-
náním i slovy vysvětluje, co znamená 
Boží království – je silnější než moc 
nečistého ducha (synonymum pro 
démona).

Slova svatého evangelia
podle Marka
V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v so-
botu do synagogy a učil. Žasli nad 
jeho učením, protože je učil jako ten, 
kdo má moc, a ne jako učitelé Záko-
na. V jejich synagoze byl právě člověk 
posedlý nečistým duchem. Začal kři-
čet: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaret-
ský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo 
jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu přísně 
rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečis-
tý duch posedlým zalomcoval a s vel-
kým křikem z něho vyšel. Všichni 
užasli a ptali se jeden druhého: „Co 
je to? Nové učení – a s takovou mocí! 
I nečistým duchům poroučí, a po-
slouchají ho!“ A pověst o něm se 
hned roznesla všude po celém gali-
lejském kraji.

neděle 31. 1.  Mk 1,21-28
Osvobození člověka z pout, která 
sám nemůže odemknout… Jak ak-
tuální dnes, v době závislostí. Jde to 
pouze s Boží pomocí!

pondělí 1. 2. Mk 5,1-20
Zlo můžeme i dnes rozeznat podle 
toho, jak mocně se vzpouzí Božímu 
působení. Kéž máme dar rozlišování 
a odvahu poslat zlo tam, kam patří!

úterý 2. 2. – svátek
Uvedení Páně do chrámu Lk 2,22-40
Matka Ježíšova byla svědkem podi-

vuhodných událostí. Podobně i já 
mám svědčit o jeho světle. Spolu se 
Simeonem a Annou vyprávět „o tom
dítěti“.

středa 3. 2. Mk 6,1-6
I dnes mnozí nevěří právě proto, že 
jim leccos na nás připadá příliš lidské. 
Nemá někdy náš Pán více následovní-
ků mimo náš okruh?

čtvrtek 4. 2. Mk 6,7-13
Jednoduchost a prostota nezname-
ná bídu nebo nedbalost. Ale vzor 
pro naši dobu. I v tom, že jdou po 

dvou, aby lidé viděli, že se sná-
šejí!

pátek 5. 2.  Mk 6,14-29
Není dovoleno! Hlas církve musí být 
rozhodný, nechce-li ztratit hlavu.

sobota 6. 2.  Mk 6,30-34
Radost z úspěchu není nic špatného. 
Což se občas v naší modlitbě zastavit 
v tiché chvíli s Ježíšem a poděkovat 
mu za to, co se mi podařilo?

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského 

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, uvi-
děl 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

1. 2. – pondělí po 4. neděli v mezidobí 
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Žid 11,32-40 
Žl 31,20.21.22.23.24, odp.: 
Vzmužte se a buďte srdnatí, 
všichni, kdo spoléháte 
na Hospodina. 
Evangelium Mk 5,1-20

2. 2. – svátek Uvedení Páně do chrámu
Modlitba uprostřed dne má úterní 
žalmy ze 4. týdne. 
Žehnání svíček a průvod.
Barva bílá, mše vlastní, 
Gloria.
1. čtení Mal 3,1-4 nebo Žid 2,14-18 
Žl 24,7.8.9.10, odp.: 
Hospodin zástupů, 
on je král slávy! 
Evangelium Lk 2,22-40
Preface vlastní. 
Nelze použít čtvrté anafory.

3. 2. – středa po 4. neděli v mezidobí 
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Žid 12,4-7.11-15 
Žl 103,1-2.13-14.17-18a, odp.: 
Hospodinova láska od věků 
pro všechny, kdo se ho bojí. 
Evangelium Mk 6,1-6
Nebo:
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Barva červená, mše z této památky.
Dnes je možno udělovat 
svatoblažejské požehnání 
(Obřady žehnání, s. 543).

Nebo:
sv. Ansgara, biskupa
Barva bílá, mše z této památky.

4. 2. – čtvrtek po 4. neděli v mezidobí 
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Žid 12,18-19.21-24 
Žl 48,2-3a.3b-4.9.10-11, odp.: 
Vzpomínáme, Bože, 
na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. 
Evangelium Mk 6,7-13

5. 2. – památka sv. Agáty, 
panny a mučednice 
Barva červená, mše vlastní.
1. čtení Žid 13,1-8 
Žl 27,1.3.5.8b-9abc, odp.: 
Hospodin je mé světlo a má spása. 
Evangelium Mk 6,14-29
První pátek v měsíci: 
Votivní mše je dnes dovolena jen 
s účastí lidu, uzná-li rektor kostela 
nebo sám celebrující kněz, že je to 
s ohledem na účastníky bohoslužby 
skutečně žádoucí.

6. 2. – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, 
mučedníků 
Barva červená, ranní mše vlastní.
1. čtení Žid 13,15-17.20-21 
Žl 23,1-3a.3b-4.5.6, odp.: 
Hospodin je můj pastýř, 
nic nepostrádám. 
Evangelium Mk 6,30-34
Nešpory 1. a večerní mše 
z následující neděle.

7. 2. – 5. neděle v mezidobí
Barva zelená, mše vlastní, Gloria. 
1. čtení Job 7,1-4.6-7
Žl 147,1-2.3-4.5-6, odp.: 
Chvalte Hospodina, který uzdravuje 
ty, jimž puká srdce. Nebo: Aleluja. 
2. čtení 1 Kor 9,16-19.22-23
Zpěv před evangeliem: Aleluja. 
Pán vzal na sebe naše slabosti 
a nesl naše nemoci. Aleluja.
Evangelium Mk 1,29-39 
Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
Žaltář 4. týdne

(hfr)

Prorokem má být každý z nás

Ježíš v synagoze. 
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PODĚKOVÁNÍ
� Dne 16. 1. 2021 se dožívá 85 let náš 
tatínek, dědeček a  pradědeček, pan 
Vladimír Nedoma z Jíříkovic. Milý ta-
tínku, děkujeme Ti za vychování, celoži-
votní obětavost a podporu a otcovskou 
lásku. Přejeme Ti do dalších let Boží 
požehnání, ochranu Panny Marie, po-
třebné zdraví, spokojenost a sílu. S lás-
kou vzpomínají synové Vladimír a Ra-
dim, dcery Miladka, Maruška a Martička
s rodinami.  P 5–2317

VZPOMÍNÁME
� Dne 27. 1. 2021 
s i  p ř i p o m í n á m e 
100. výročí narození
P. Oldřicha Mifka, bý-
valého faráře na Vra-
nově u  Brna. Zemřel 
26. 9. 1993. Je pohřben 

v Letovicích. Vzpomeňme v modlitbě.
 V 5–2299

� 30. 1. 1986 byl 
povolán k  Otci ne-
beskému František 
Chvatík ze Zlína. Za 
modlitby děkují sy-
nové Josef a Franti-
šek. V 5–2318

KOUPĚ – PRODEJ
� Koupím vánoč. ozdoby, řetězy, osvět-
lení, betlém aj. Mob.: 603 410 736. 
 K 5–2253
� Křesťanský antikvariát koupí (du-
chovní, filozofie, umění, poezie, ces-
topisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti 
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. 
Mob.: 720 254 225.  K 5–2284
� Koupím: stará křesla s dřevěnými 
područkami, květinové stěny z ohýba-
ného dřeva, sakristijní kredence, ob-
razové rámy, okna do oblouku, věžní 
ciferníky. Mob.: 603 520 013.
  K 5–2307
� Vykoupím Váš les, popř. dřevní hmo-
tu. Peníze hotově. Mob.: 605 541 814. 
 K 5–2312

� Koupím tisk pod 
sklem, viz obrázek, 
až 10 000 Kč, mob.: 
777 073 526.
 K 5–2314

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

4 600 Kč, 19 mm – 7 900 Kč. ŠKAPU-
LÍŘ – zlatá medaile P. M. Karmelské 
15 mm – 4 600 Kč. Zasíláme na dobír-
ku do 3 týdnů + poštovné. L. Novotná 
Červená, Zikova 13, Olomouc, mob.: 
721 428 521, novotna.lucia@seznam.
cz  K 5–2332

�Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas v jakémkoli stavu. Mob.: 775 
480 777.  K 5–2333
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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 „knihu hrou“

Carolina Costová:
MANŽELSTVÍ: 
DOBRODRUŽSTVÍ 
VE DVOU
od Karmelitánského nakladatelství
a novinku z nakladatelství Doron

Aleš Opatrný:
VÝZVY STÁRNUTÍ

ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

NA MÍSTO:

Pracovník recepce 

Arcibiskupství pražského

Požadavky:

�  středoškolské vzdělání
�  uživatelská znalost PC

(MS Office)
�  morální a občanská bezúhonnost
�  příjemné a pozitivní vystupování
�  časová flexibilita
�  komunikativnost, samostatnost, 

spolehlivost a pečlivost

Více podrobností 

na stránkách:

�  www.apha.cz –
Volná pracovní místa

Možný nástup: podle dohody
Místo výkonu práce: Praha
Strukturovaný životopis posílejte do: 
 18. února 2021
e-mailem: 
 augustina.vankova@apha.cz

RŮZNÉ

� Letní ubytování v Bílých Karpa-
tech (východní Morava), vhodné pro 
skupiny (tábory, farní dovolená, se-
tkání rodin, sportovní soustředění 
aj.). Kapacita 53 lůžek, kuchyň, jí-
delna, klubovna, hřiště, zahrada, oh-
niště, WiFi, parkování v areálu. Cena
200 Kč/osoba/noc. Domov mládeže 
CSŠ pedagogická a sociální Bojkovi-
ce; mob.: 731 625 935 nebo ubytovani.
bojkovice@gmail.com. Info a přehled 
kapacity na www.cirkevka-bojkovice.cz 
(domov mládeže). R 5–2315

� Nevidomý Jenda a  jeho manželka 
Zuzka Vám rádi přijedou zahrát s kyta-
rou a zazpívat křesťanské, folkové i lido-
vé písničky pro potěšení duše v této těžké 
době. Odměnou je Vaše radost a sdílení 
radosti ze života. Žijeme v okrese Blan-
sko. Mob.: 733 158 334 a těšíme se na 
Vás. R 5–2329
� Oblíbená kniha Rybář na poušti od 
P. Jana Rybáře stále v prodeji! Více na 
www.poutniknihy.cz R 5–2335

SEZNÁMENÍ
� Vitální, 60, VŠ, 187 cm, domácí ku-
til, hledá vážné seznámení s upřímnou, 
čestnou a  laskavou ženou se smyslem 
pro vše krásné. Mobil 702 057 127. 
 S 5–2297
� Finančně zajištěný, bez závazků, 
bezdětný, vzdělaný čtyřicátník mladší-
ho vzhledu, věřící, nekuřák, hledá ženu 
nekuřačku se zájmem o přírodu, zvířa-
ta, s pozitivním myšlením, hnědovlásku, 
věk do 30 let. E-mail: martinkocur1@
seznam.cz, mob: 606 866 466.
 S 5–2316
� 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 5–2322

� NOEMI – seznamka pro křesťa-
ny, www.noemka.com, e-mail: info@
noemka.com. Tel./SMS: 777 222 877. 
 S 5–2323

� 180/59, střední postavy, osamělý 
katolík se zájmem o přírodu a zahradu. 
Hledám ženu podobného osudu a  zá-
jmů z okolí Kutné Hory, není podmín-
kou. SMS 704 771 190. S 5–2330
� Dobrý den, už dlouho hledám dívku, 
ženu pro rodinu, která by se chtěla vdát, 
založit rodinu. Je mi 28 let, atraktivní, 
cílevědomý, uznávám tyto hodnoty: lás-
ka, věrnost, svatba, rodina. Bohužel tato 
doba přispívá opaku. Budu rád, když se 
ozve nějaká, která to vidí stejně a je stej-
ně na úrovni jako já. Mob.: 739 902 486.
 S 5–2331

P&A Nebojsa: Uhřice 76, 683 33, tel.: 602 789 568, 517 367 656, e-mail: pnebojsa@cmail.cz 

Karmelitánské nakladatelství pro JEDNOTLIVCE: Zásilková služba KNA, Kostelní Vydří 58, 380 01 

Dačice, tel: 384 420 295, zasilky@kna.cz, www.ikarmel.cz VELKOOBCHODNÍ OBJEDNÁVKY: obchod@kna.

cz, tel.: 230 233 591 Hosana: Komenského 3, 757 01 Valašské Meziříčí, e-mail: hosanavalmez@seznam.cz, 

tel.: 732 369 080

Kontaktní adresy:

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

Strach na vsi



Kněžská služba na Ostravsku, 
mezi studenty i v Charitě,
ale také chov ovcí – o tom
všem se pro KT rozhovořil
P. JAN LARISCH, který
je současně autorem více než
20 publikací a řady odborných 
textů, v nichž zpřítomňuje 
naši katolickou minulost.

Co pro vás znamená být knězem?
Pro mne je to mimo jiné stálý proces. V tomto 
ohledu si vzpomínám na své náhodné setkání 
s P. Antonínem Šuránkem u kostela v Ludge-
řovicích v roce 1982. Tento – tehdy pro mne 
neznámý – kněz mi na mé mladistvé nadšené 
sdělení, že se hlásím do semináře, jednou vě-
tou odpověděl: „Už teď jste kněz, když upřím-
ně toužíte chtít se jím stát.“ Moc jsem tomu 
tehdy nerozuměl, ale dnes vím, že mi nechtěl 
dělat dogmatickou přednášku o svátosti kněž-
ství, ale vybízel mě, abych trvale zůstával věrný 
tomuto Božímu volání. A to svým způsobem 
platí stále.

Na faře v Ostravě-Svinově, kde působíte, 
chováte na zahradě ovce. Cítíte se být dobrým 
pastýřem?
Je pravda, že na farní zahradě v Ostravě-Svi-
nově běhá někdy i několik ovcí. Jejich základ-
ní funkcí je „údržba“ trávníku a působit ra-
dost dětem. Samozřejmě z toho plynou určité 
povinnosti, které zná každý hospodář. Dobře 
vím, že zvířata mají své potřeby stejně jako li-
dé. A „dobrý pastýř zná své ovce“, jak je psáno 
v Písmu.

Jaké je kněžské působení na Ostravsku, zvlášť 
ve Svinově? Je to náročnější prostředí?
Odpověď není vůbec jednoduchá. Z historic-
kého hlediska zde vedle sebe existují staro-
usedlické, nově dosídlené, nebo dokonce nově 
vytvořené obce. Do života tohoto regionu vý-
znamně zasáhla a zasahuje migrace, a to ne-
jen pohyb obyvatelstva kvůli zaměstnání, ale 
také poválečný odsun německého obyvatel-
stva – a navíc stěhování kvůli důlní činnosti, 
která znamenala zánik některých sídel. Jsou 
zde obce, které mají historicky německý a pol-
ský národnostní kontext. Stýká se zde Morava 
se Slezskem…

Co platí pro Ostravsko, platí v malém i pro 
město Ostravu. Některé jeho čtvrti jsou pů-
vodní – starousedlické, v jiných se odsunem 
Němců a  příchodem Romů velmi změnila 
pastorační situace, některé městské části se 
navíc proměnily panelákovou výstavbou, jiné 
skoro zanikly. Situaci je možno přirovnat ke 
kotli, kde se vaří mnoho různých ingrediencí, 
teplota pod kotlem stoupá a zase klesá a také 
míchání probíhá v různých rytmech a rych-
lostech.

Dovolil bych si použít ono biblické přirov-
nání, že máme být solí země. Naším úkolem 
je tedy vložit do tohoto kotle ono naše křes-
ťanské, tj. být solí. Co to bude, odvisí jak od 
každého pokřtěného (laika i  kněze), tak od 
místních církevních institucí. Jako prezident 
Diecézní charity ostravsko-opavské potvrzuji, 
že Charita vkládá do tohoto kotle výrazný pr-
vek křesťanského milosrdenství a dělá v tomto 
ohledu velmi významné dílo.

Ještě předtím jste ale dlouho působil mezi 
studenty.
Ano, dva roky na Církevní škole sv. Anež-
ky v Odrách a sedmnáct let na Biskupském 
gymnáziu v Ostravě. Obojí pro mě bylo vel-
kým darem. Ale na počátku roku 2012 si 
mne biskup František zavolal a víceméně mi 
oznámil, že si přeje, abych se začal věnovat 
práci v naší Charitě. Vysvětloval jsem mu dů-
vody, proč se nepokládám za vhodného kan-
didáta, pan biskup však trval na svém, že jsem 
z  jeho hlediska ten nejvhodnější – a zdá se,
že si to stále myslí. 

Na počátku jsem si všechno musel v Chari-
tě takzvaně ohmatat. V diecézi pracuje celkem 
osmnáct oblastních Charit, jejichž činnost za-
střešuje diecézní Charita. A přes veškerou ná-
ročnost problémů, které řeší, je významným 
svědectvím o životě církve. Těžiště mé práce 
spočívá především v náboženské formaci na-
šich pracovníků.

Co vás vedlo k tomu, že jste se začal věnovat 
i psaní?
Pamatuji si na rozhovor s jednou starší moud-
rou středoškolskou učitelkou. Bavili jsme se 
o tom, že vychází velké množství knih s ná-
boženskou tematikou a že je to samozřejmě 
dobře, ale že v této tiskové produkci chybí „to 
naše“. Že se nikdo nevěnuje „vlastní minulos-
ti předávání víry, a to jak ve smyslu osobnos-
tí, tak ve smyslu obsahu hlásání“. Přes toto 
bolestné a svým způsobem trýznivé vědomí 
prázdných míst v naší katolické minulosti jsem 
se postupně dostal k jejich vyplňování.

Co rozhoduje, že o někom napíšete knihu?
To je různé. S některými osobnostmi jsem se 
blíže seznámil při svém postgraduálním stu-
diu – už tehdy jsem si říkal, že by bylo dobré 
je zviditelnit. Některé postavy jsem poznával 
z vyprávění a vzpomínek farníků, někdy jsem 
dostal nepřímý impulz od spolubratří kněží 
a ve dvou případech jsem byl o zpracování ži-
vota a díla konkrétní osobnosti požádán.

Které zajímavé a neznámé osobnosti jste 
objevil?
Och, to je na dlouhé vyprávění. Rozhodně však 
nemám pocit, že bych něco objevoval, spíše 
jen zviditelňuji osobnosti, které jsou součástí 
naší katolické identity. Z logiky osobního pře-
dávání víry plyne, že tu musel být někdo, kdo 
ve své době a svým způsobem smysluplně a vě-
rohodně o křesťanské víře svědčil. A my z jejich 
svědectví – ať už o něm víme, nebo nevíme – 
žijeme. Jsou to naše kořeny, naše tradice.

První osobností, kterou jsem se blíže zabý-
val, byl olomoucký světící biskup Josef Martin 
Nathan, který v Branicích v roce 1902 zalo-
žil charitně-sociální dílo známé pod názvem 
Městečko milosrdenství – šlo o nemocniční 
komplex pro psychicky a  nervově nemocné 
osoby s kapacitou dvou tisíc míst. Z dětství 
v Opavě jsem měl jisté povědomí o existenci 

tohoto biskupa, protože tam byl pochován, ov-
šem žádné bližší informace o něm nikde neby-
ly dostupné. Zvláštním Božím vedením se ke 
mně dostala německá publikace o jeho životě 
a díle a následně jsem zase zvláštním Božím 
řízením potkal jejího autora. Okamžitě jsme 
se domluvili a „do roka a do dne“, tedy v ro-
ce 2002, byl hotový český překlad této knihy.

Další postavou byl dnes už blahoslavený
P. Richard Henkes…
V době, kdy jsem pracoval na zmíněném pře-
kladu, jsem byl požádán naším panem bisku-
pem, abych jednomu německému knězi po-
mohl při ověřování pravosti svědectví osob 
pro proces blahořečení P. Henkese. Úkol se 
podařilo bez větších obtíží zvládnout, ale ze 
setkání s oním knězem pro mne vyplynulo, že 
je potřeba v tomto směru udělat něco více i na 
české straně. V roce 2006 tedy vyšla česká mu-
tace knihy o P. Henkesovi a za rok i česká verze 
filmového dokumentu.

Někdy ve druhé polovině roku 2010 jsem 
se rozhodl podrobněji sepsat životní příběh 
P. Ferdinanda Chýlka. Blížilo se 70. výročí je-
ho mučednické smrti v koncentračním tábo-
ře Buchenwald a mně bylo jasné, že má-li být 
smysluplně připomenut, musí to někdo udě-
lat – a konkrétněji já sám. P. Chýlek se aktivně 
nasadil pro katolickou věc na střední Moravě 
v první polovině 20. století, pracoval s mlá-
deží, měl vlastní knižní nakladatelství, vydá-
val noviny, založil Kněžskou nemocenskou 
pokladnu a jako první moravský kněz dovršil 
svůj život jako mučedník.

Následovaly další osobnosti. Které?
Byli to například představení Arcibiskup-
ského kněžského semináře v Olomouci Jaro-
slav Šumšal a Kamil Jaroš, kteří byli umuče-
ni nacisty v  koncentračních táborech. Dále
dr. Rudolf Nejezchleba, který se mimořádným 
způsobem věnoval sociálně charitní práci na 

Ostravsku, nebo Rudolf Schikora, jenž se vě-
noval exercičnímu hnutí a tiskovému apošto-
látu (všeobecně známá kniha o svatých Naše 
světla je jeho dílem). A také opavský probošt 
a později velmistr Německého řádu Paul Alois 
Heider, který mimo jiné vybudoval německý 
arcibiskupský chlapecký seminář v Bruntále.

Neméně zajímavá je postava Vinzenze 
Braunera, faráře ve Zlatých Horách a záro-
veň duchovního správce poutního místa Pan-
ny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Byl jím až 
do příchodu německých vojsk v roce 1938 a je-
denáct let byl také starostou města, nesmírně 
sociálně citlivým a angažovaným člověkem, 
kterého nacisté zlikvidovali.

V  roce 2020 se mi podařilo i  vzhledem 
k vládním omezením uveřejnit dvě publika-
ce. První s názvem „Budovatelé Katolické ak-
ce v olomoucké arcidiecézi“ mapuje realizaci 
tohoto papežského projektu v první polovině
20. století na životních příbězích Bedřicha 
Vaška a Josefa Krafta. Druhá kniha pak zvidi-
telňuje příběh mikulovského probošta Franze 
Linkeho.

V čem vidíte smysl svého tiskového namáhání?
Abych řekl pravdu, moc nad tím nepřemýšlím. 
Mám silný pocit, že je potřeba naši katolickou 
minulost zpřítomnit a že mi Pán Bůh v tom-
to ohledu jakýmsi způsobem zavelel. Necítím 
se být historikem, nýbrž katolickým knězem, 
pro něhož je tato činnost jedním z důležitých 
prvků uskutečňování vlastního kněžského po-
volání. Nejde ale jen o psaní textů – příběhy 
těchto kněží zviditelňuji také na různých se-
tkáních. Z reakcí čtenářů a posluchačů mám 
dojem, že jim tím pomáhám posilovat jejich 
(nebo naše) katolické uvědomění, že to pro po-
sílení své víry potřebují slyšet nebo číst.

Můžete uvést příklad? 
Když jsme jako Charita putovali v roce 2013
do bývalého Městečka milosrdenství v  pol-
ských Branicích a  tam jsem naše pracovní-
ky i příznivce (celkem na 500 poutníků z celé 
diecéze) seznamoval s dílem biskupa Natha-
na, všichni byli překvapeni, že něco takové-
ho v olomoucké arcidiecézi v první polovině 
20. století existovalo – sotva tři kilometry za 
dnešní státní hranicí s Polskem – a dodnes to 
funguje jako obrovská nemocnice. Ne každý 
se ovšem pojede do Branic podívat a přesvěd-
čit na vlastní oči, zato každý si může přečíst 
knížku a zamyslet se nad ní. Znovu zaséváme 
na úhoru, který byl desítky let cíleně zanedbá-
vaný, a doufáme, že Bůh požehná úrodu.

Jak tyto osobnosti mohou promlouvat 
k dnešku?
Především vyplňují prázdná místa v  našem 
povědomí o životě naší církve. V situaci, kdy 
se nám pořád dokola naprosto demagogicky 
předkládá, co jsme jako katolíci dělali a dělá-
me špatně, a za co všechno se tedy musíme 
omlouvat, naznačují příběhy těchto osob-
ností jinou, významně pozitivnější, pravdi-
vější a v mnohém překvapivější roli katolické 
církve ve veřejném životě. Ostatně součástí ži-
vota církve je tradice, tj. vědomí o jejím puto-
vání v prostoru a čase. A tradice je jako strom 
– stále přirůstají nové větve, ale ty staré zů-
stávají. A jak by mohl růst strom bez kořenů 
nebo mladé pružné výhonky bez starých pev-
ných větví?

Velmi silně mi v paměti utkvěl výrok jedno-
ho z mých kněžských spolubratří, který na mé 
publikační počiny reagoval slovy: „Ty nám svý-
mi texty zviditelňuješ naši církevní minulost 
a vytváříš nám naši katolickou identitu.“ Mu-
sím říci, že mne to svým způsobem překvapilo. 
Vůbec jsem si takové dopady své publikační 
práce neuvědomoval. JANA PRAISOVÁ
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P. JAN LARISCH, farář z Ostravy-
-Svinova, prezident Diecézní charity 
ostravsko-opavské, spisovatel 
a překladatel, se narodil roku 1963 ve 
Vítkově a vystudoval tamní gymnázium. 
Po absolvování Cyrilometodějské 
bohoslovecké fakulty v Litoměřicích 
byl v roce 1990 vysvěcen na kněze. 
Působil na různých místech tehdy 
olomoucké, později ostravsko-opavské 
diecéze. Mnoho let se angažoval 
v církevním školství – ať už v Církevní 
škole sv. Anežky v Odrách, či na 
Biskupském gymnáziu v Ostravě, kde 
patnáct let působil jako spirituál. 

Snažím se zaplnit prázdná místa

„Z reakcí čtenářů mám pocit, že jim mé knihy pomáhají posilovat jejich katolickou identitu,“ říká 
P. Jan Larisch.  Snímek Vojtěch Curylo / Člověk a Víra
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O svátku Uvedení Páně 
do chrámu 2. února 
si připomeneme Den 
zasvěcených osob. Tedy 
těch, kdo zaslechli Boží hlas 
a neváhali jej následovat.

Jejich kroky prošlapávají cestu i nám, ukazují 
směr našeho pozemského putování. Jak asi 
vypadala jejich pouť na začátku? Nejistě pře-
šlapovali, kráčeli, nebo přímo běželi? „Každý 
z nás je originál, proto i každého Bůh oslovuje 
jedinečným způsobem. U někoho je to láska na 
první pohled, u jiného jemné přemlouvání po 
dlouhou dobu. S jistotou se dá říci jedině to, že 
první, kdo na tuto cestu zve, je Bůh. Člověka 
zasáhne natolik, že okolní svět se vším všu-
dy vybledne. Neznamená to, že odpovědět na 

toto lákavé Boží pozvání je vždy jednoduché, 
ale určitě jde o dobrodružství, které probouzí 
v hlubině srdce přitažlivou radost,“ říká sestra 
Vojtěcha Zikešová z kongregace sester františ-
kánek Marie Immaculaty. O vnitřním hlase, 
o němž se nedá mnoho vypovědět, svědčí i be-
nediktin P. Prokop Siostrzonek, břevnovský 
arciopat: „Je to podobné, jako když se člověk 
zamiluje. A pak je ještě druhý způsob, jak mlu-
ví Bůh k člověku – a to skrze osobní setkání 
s jiným člověkem. Onen někdo může změnit
naše životní směřování.“

Podaná ruka druhého člověka, díky němuž 
můžeme „prohlédnout“, ovšem vede k další 
otázce: Být řeholníkem je člověk povolaný už 
od narození, nebo se jím teprve stává? „Kdyby 
se člověk zasvěcenou osobou rodil, asi bychom 
mu po narození dávali místo plen hábitek 
z pytloviny, aby si zvykal. Mám však takovou 
soukromou teorii o ‚Boží anténě‘, o  jakémsi 
šestém smyslu pro Boží věci, který má dotyč-
ný opravdu již od narození. Když pak člověk 

tento smysl v mládí rozvíjí, může se jeho an-
téna naladit také na vlnu, která vibruje smě-
rem k řeholnímu životu,“ vysvětluje P. Zdeněk
Jančařík ze salesiánské komunity. 

Nikdy jsem toho nelitovala

O pomalém rozvíjení duchovního povolání ho-
voří také sestra Vojtěcha Zikešová: „Že bych 
mohla jít i já po cestě života zasvěceného Bohu, 
mně napadlo už v dětství. Netuším, kolik mi 
tehdy bylo. Pak jsem na to ale zapomněla až do 
maturity, kdy Bůh začal dobývat mé srdce. Tr-
valo mi dva roky, než jsem odpověděla své ano. 
Ten poslední rok před přihlášením do kláštera 
jsem v sobě hodně bojovala, ale svého rozhod-
nutí jsem zatím nikdy nelitovala. Naopak, své 
povolání pokládám stále za větší dar.“ 

A jak pokračuje cesta budoucího řeholníka, 
který se na chvíli zastaví před branami kláštera 
– zaklepe a chce vejít dál. Co jej čeká na začát-
ku? „Mít nablízku zkušeného bratra či sestru, 

kteří už ve svém řeholním povolání ušli kus 
cesty, je moudrou praxí počáteční formace. 
Nejdůležitějším časem je rok noviciátu, který 
má být prožíván v ústraní a tichu, aby mohl 
zaznít ten jemný Boží hlas,“ přibližuje sestra 
Vojtěcha, jež pomáhá novickám v kongregaci 
sester františkánek Marie Immaculaty již os-
mým rokem. 

Mnoho řeholníků a  řeholnic nám slouží 
jako vzor. Mohou nás inspirovat v mnohém 
– třeba i v myšlence nekráčet přesně v jejich 
stopách, ale vyšlapávat si ty vlastní. „Noviciát 
mi pomohl oprostit se od romantických ide-
álů a chápat řeholi realisticky. Dost to bole-
lo. Zjistil jsem, že mi žádný smrtelný člověk 
nemůže sloužit za vzor. Vzory fungují, když 
jste na začátku cesty. Jenže od určitého oka-
mžiku musíte najít svůj styl, své pochopení 
Boha, světa i sebe – a žít svůj život, nikoli ži-
vot svého vzoru,“ uzavírá bratr Bonaventu-
ra Ondřej Čapek z pražské komunity bratrů
františkánů.  KAROLÍNA PEROUTKOVÁ

Může se 
člověk sám 
rozhodnout 
vstoupit do 
kláštera, nebo 
jde o Boží 
vedení? 

Zeptali jsme se sestry KLÁRY 
MARIE STRÁNÍKOVÉ SCSC, 
která řadu let „bděla“ nad 
budoucími řeholnicemi 
v kongregaci Milosrdných sester 
svatého Kříže v Kroměříži. 

Jak to tedy je: Jde o Boží vedení, či rozhodnutí 
člověka?
Jestliže věříme, že je náš život v Božích rukou, 
a věříme, že pro nás připravil to nejlepší, ne-
cháváme se jím vést tam, kde je v životě naše 
místo. Ať j e to manželství, život zasvěcený Bo-
hu, nebo „single“ život při konkrétní službě… 

Pokud se člověk vážně ptá, kam ho Bůh vo-
lá, své místo v životě nalézá. A pak se svobodně 
rozhoduje, zda tento způsob života přijmout. 

Někteří řeholníci mluví o Boží lásce... 
Doufám, že všichni řeholníci mluví o Boží lás-
ce, pro kterou se k zasvěcenému životu roz-
hodli. Ono to totiž jinak nejde. Jen člověk za-
sažený Boží láskou může opravdu přijmout 
výzvu a povolání k životu s Bohem a pro Boha.

Povolání začíná už křtem, potažmo konver-
zí či „druhou konverzí“, kdy křesťan zakou-
ší, pochopí a přijímá, že ho Bůh bezvýhradně 
miluje, a rozhoduje se pak žít podle jeho vůle. 
A přijetí kteréhokoli Božího povolání je přiro-

zeným pokračováním této cesty. Proto se také 
řeholní sliby chápou jako prohloubení křest-
ního zasvěcení. Kdyby se někdo pro kněžství 
nebo zasvěcený život rozhodoval z jiného mo-
tivu, časem by se to neblaze projevilo. 

 
Jak dokážou s takovým směrováním pomoci 
třeba novicmistři?
Rozlišování povolání naštěstí není úkolem pouze 
těchto formátorů – tedy lidí pověřených dopro-
vázením kandidátů, postulátů, noviců a junio-
rů… Zda je někdo povolaný ke kněžství či zasvě-
cenému životu, zkoumá především formovaný 
sám a kromě zmíněných formátorů představe-
ní společenství, zpovědník a na neposledním 
místě komunita, v níž tento mladý člověk žije. 

Čas k rozlišování povolání je dlouhý. Začíná 
formačními fázemi před noviciátem a po prv-
ních řeholních slibech následuje ještě obvykle 
pětiletá doba juniorátu. V porovnání s přípra-
vou na život v manželství je to tedy velmi dlou-
há doba před vyslovením definitivního závazku.

A novicmistr pomáhá dále rozvíjet Boží volání?
Úkolem novicmistra – stejně jako vedoucích 
ostatních fází formace – je pomáhat mladému 
křesťanovi v růstu v lidské, duchovní, sociální 
a často i profesní oblasti. Není na to ale sám, 
většinou pracuje v týmu, takže studium i prak-
tické dovednosti získává formovaný různými 
cestami. On sám pak musí pořádně zabrat 
ve studiu, ve snaze o solidní duchovní život 
a v ochotě k růstu a dalšímu vedení. A pokud 
člověka opravdu volá Bůh, je to především on 
sám, kdo s tímto mladým křesťanem pracuje. 

Dá se takový vhodný kandidát řeholního života 
poznat na první pohled?
Ne. Stejně jako se na první pohled nedá po-
znat, že kluk a holka, co spolu začínají chodit, 
opravdu uzavřou manželství. Nezřídka na brá-
nu kláštera „klepou“ lidé nezakořenění v živo-
tě lidsky i duchovně, kteří od řeholního spole-
čenství očekávají primárně lásku a přijetí a též 
jakýsi únik od reálného života. Jenže utéct od 

sebe samého člověk nemůže. Pak svou rozbi-
tost jen přináší do komunity, a není-li Bohem 
povolán, šťastný zde nebude.

Vstup do kláštera znamená opustit světské 
plány, úspěchy, tituly, naději na rodinu, 
děti… Je ale vůbec možné se na tohle všechno 
připravit?
Na první pohled se zdá, že je velký rozdíl, zda 
člověk dává slib řeholní, nebo manželský. Ale 
čas ukáže, že každá opravdová volba z lásky 
s sebou nese spoustu obdarování a též odevzdá-
vání či ztrácení. A na ně nikdy a v žádném způ-
sobu života nemůžeme být naplno připraveni. 

Co se týká „kariéry“: Jaký by byl nebo je ži-
vot, v klášteře či v manželství, žije-li člověk jen 
podle svých plánů, honbou za úspěchy a čech-
ráním si pírek titulů? Ano, vzdát se životního 
partnera a dětí, tedy jedinečných vztahů, to je 
opravdu velká oběť. Je-li to dar s otevřeným 
srdcem věnovaný Bohu, je on natolik velkory-
sý, že svým věrným dává zažít naplněný život 
tam, kam je postavil. 

Člověk zasvěcený Bohu mívá mnoho krás-
ných vztahů jak v komunitě, tak s lidmi v pra-
covním či pastoračním prostředí a mezi přáte-
li. Myslím, že jich je víc než v „civilním“ životě, 
protože na ně má citovou kapacitu rozšířenou 
Božím povoláním ke službě evangeliu. Rozdíl 
je, jak jsem si to definovala, v emočním proží-
vání. Přijme-li člověk povolání ke kněžství či 
zasvěcenému životu, nemůže naživo prožívat 
intenzitu a krásu lásky partnerské a rodičov-
ské. Ale do jisté míry bude zase „uchráněn“ 
od řady nejintenzivnějších bolestí spojených 
se vztahy a  jejich ztrátami, s úzkostí o život 
těch nejmilovanějších. Možná právě proto, že 
na ně už tu „kapacitu“ zase nemá, protože je 
povolán nést v srdci radosti i bolesti mnoha 
a mnoha lidí. Ne že by řeholnice či kněz byli 
emočně chudší, ale něco člověk zkrátka může 
a zároveň musí prožívat pouze ve specifických 
životních situacích. Krásu i bolest. (per)

Je čas rození i čas umírání.
Je čas bořit i čas na budování.
Je čas sázení i čas vytrhávat. 
Je čas přijímat i čas odevzdávat…

Veškeré dění pod nebem má svůj čas 
určená chvíle končí, když zazní Boží hlas!

K nebi ruce otvírám
pouštím, co v nich svírám
vím, že vše dostávám. 
Díky vzdávám… 

(z deníčku novicky)

Procesem rozhodnutí na konci mého noviciá-
tu mě v tichu a hloubce srdce vedl i úvod knihy 
Kazatel, který jsem si přebásnila, zhudebni-
la a doplnila inspirací myšlenek sv. Františka 
z Assisi. 

Ta báseň byla nejhlubším motivem jít do 
takového bláznovství: učím se otevírat dlaně 
a všechno pouštět. Nic není mé vlastnictví, 
všechno dostávám jako dar zadarmo. Dosta-
la jsem rodiče, sourozence, vysněné vzdělání 
a kariéru, přátele, spoustu známých a oblíbe-
ných zálib. Jsou to nejdůležitější záležitosti 
mého života? Vlastně nejsou. Každý čas při-
náší své dary i své ztráty. Mé jsou jen prázdné 
ruce, které přijímají a jindy odevzdávají. 

Během času intenzivní noviciátní forma-
ce jsem zjistila, že mám moc ráda svou rodi-
nu… Ale že i když chybím na bratrově svat-
bě, svět se nezboří a lépe umíme prožít nám 
daný vzácný společný čas. Zjistila jsem, že 
nemusím psát všem blízkým ke každé příle-
žitosti ani sdílet podrobnosti, co jsem kdy dě-
lala, protože o sobě víme a v modlitbě jsme 
spojeni i bez časté konverzace. Zjistila jsem, 

že nacházím radost v odlišném oboru svého 
původního zaměstnání, který bych si sama
nevybrala. 

Bylo pro mě důležité i  prozření, že mám 
hodně darů a  nadání, které nemusí být za
každých okolností využity, ale když přijde 
vzácná příležitost, těší mě a dám do toho mno-
hem více. Těžko jsem si přiznala, že účast na 
všech katolických aktivitách není důležitěj-
ší než tichost srdce a připravenost pro Boží 
hlas v obyčejných dnech, kdy jsem „jen“ do-
ma nebo v práci. Někdy je lepší varianta za-
sednout do blízkosti svatostánku a  jen tak 
potichu tam být. To ticho a přebývání u Nej-
světější svátosti bylo nejdůležitějším prosto-
rem a časem pro přijímání všech změn, které
přicházely.

Pochopila jsem, že přišel čas umírání, boře-
ní, vytrhávání a čas odevzdávat, aby potom ně-

kdy mohl nastat čas nového rození, budování, 
sázení a přijímání. A i když si těžko představuji 
něco nového a jdu do nejistoty, nenašla jsem 
jediný důvod odejít ze způsobu života, který 
jsem v klášteře žila čtyři roky až doposud na 
zkoušku.

S těžkým, ale odhodlaným srdcem jsem za-
čala Bohu postupně děkovat za dary, které mě 
v dosavadním mladém životě moc těšily, ale 
jejich čas právě teď vypršel. Pochopila jsem 
také, že všechno stojí námahu. Že řeholní pro-
stor v hloubi srdce je Bohem vybraná půda pro 
můj osobní životní růst. A že on čeká na mé 
rozhodnutí. Čeká. 

A tak jsem kývla a přijala sama před Bohem 
a s Bohem zodpovědnost za své rozhodnutí. Ve 
27 letech jsem s ním vyšla vstříc novému a ne-
představitelně jinému dobrodružství. 

sr. M. SOFIE KOUKALOVÁ SCSC, juniorka

Co jsem zjistila během noviciátu

Krása i bolest povolaného života

Řeholníci a řeholnice ukazují směr

V kostele sv. Vojtěcha v Opavě složila 3. ledna sestra Noemi Eva Jakubcová své doživotní sliby. 
 Snímek Michael Bujnovský / Člověk a Víra
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Svatá Anděla se narodila na konci
15. století v severní Itálii u Verony. Vy-
právěla, že si doma četli životopisy sva-
tých a modlitba byla běžnou součástí je-
jich života. Přímo ve své rodině zakusila 
dopad tehdejší pandemie – ještě jako 
malé jí zemřeli rodiče a nejstarší sest-
ra. V této těžké situaci se cítila být sama. 
Ale co jí síly stačily, pomáhala druhým 
a pracovala s nimi na poli. Ani tam ale 
nezapomínala na modlitbu.

Jednoho dne, v čase žní, si šla odpo-
činout do chládku a najednou vnitřním 
zrakem uviděla svou sestru v průvodu 
dívek, které vystupovaly a sestupovaly 
po žebříku k nebi. Ta ji ujistila, že už je 
v nebi. Anděla se dozvěděla také o úkolu, 
který jí Pán svěřil – založení společnosti 
jemu zasvěcených žen.

Nevěděla však, kdy tento záměr 
uskutečnit. Jako půvabná mladá dív-
ka měla najednou mnoho nápadníků, 

ale poznala, že ji Ježíš zve, aby žila jen 
pro něho. Začala častěji chodit na mši 
svatou a navštěvovala chudé a nemoc-
né. Všem se snažila ukázat velikost Boží 
lásky. Byla ženou modlitby, žila velice 
skromně, dokázala těšit druhé, pomá-
hala jim a mnohým byla vzácnou rád-
kyní. Lidé ze všech vrstev společnosti 
– chudí i bohatí – ji vyhledávali pro její 
moudrost, lásku, odvahu a pokoj, které 
vnášela do vztahů. Usmířila totiž mnohé
znesvářené rodiny.

V  té době se také často chodilo na 
různé pěší poutě, což bylo docela nebez-
pečné a nesnadné. Anděla jich vykona-
la několik – do Říma i do Svaté země, 
kde poutníky na lodi dokonce přepad-
li piráti. Její modlitba je zachránila. Na 
mnohých místech dostávala nabídku, 
aby tam zůstala a pomáhala. Jenže ona 
stále vnímala Pánovo volání z dívčích let 
a hledala, kdy a kde ho má uskutečnit. 

Naslouchala Duchu Svatému, který ji 
vedl k tomu, že u sebe začala shromaž-
ďovat dívky, jež ve svých srdcích cítily, 
že touží patřit jen Ježíši a přitom nežít 
zavřené v přísné klauzuře. 

Konečně roku 1535 vznikla „Společ-
nost sv. Voršily“ – skupina se pojme-
novala po světici z  Anglie, královské 
dceři a neohrožené mučednici, ochrán-
kyni mladých děvčat. Později se sestry 
voršilky rozšířily po celém světě. Jako 
snoubenky Ježíše Krista se snaží hlásat 
ho všem náro-
dům a reagovat 
na potřeby do-
by podle vanutí 
Ducha.

sr. MARIE-ANNA 
LINHARTOVÁ 

OSU, představená 
sester voršilek 

v ČR

Polední
modlitba
Anděl Páně 
označuje 
jistý předěl 
dne. Proč je 

dobré ji dodržovat? 

Anděl Páně je také název nejznámější-
ho obrazu francouzského malíře Jeana
F. Milleta (1814–1875). Představu-
je smrákající se večerní krajinu, muže 
a ženu na rozlehlém poli. Právě skončili 
práci, na dřevěném trakaři jsou dva pytle 
vybraných brambor, jeden dosud neza-
vázaný. Ještě do něho přidat pár kousků 
už vyrýpnutých rýčem a přisypat zbylé 
z košíku. Vtom zaslechnou večerní zvo-
nění z vesnického kostelíka. Muž zapích-
ne rýč, žena odloží košík na zem, oba se 
pohrouží do modlitby. Stojí v dřevácích 
zcela soustředěně, muž sňatý klobouk, 
ona s rukama sepjatýma. Naprostý klid 
naplňuje celý obraz a přechází na uchvá-
ceného diváka. 

Malíř Millet pocházel z  rolnického 
stavu, měl devět dětí a jeho obrazy z ven-
kovského prostředí dojemně zobrazují 
život i práci celé rodiny. Všichni odmala 
pracují i odpočívají společně. Nemají os-
mihodinovou pracovní dobu a neřídí se 
píchačkami. Mohou se modlit společně. 
Možná i třikrát denně, dvakrát povzbu-
zeni zvonem.

Když jsem v padesátých letech minu-
lého století byl v semináři, před obědem 
skončily přednášky a sešli jsme se v kap-
li. Po krátkém zpytování svědomí jsme 
povstali a společně se modlili Anděl Pá-
ně. Náš život, oddělený od ostatního svě-
ta, to umožňoval.

Jednoduchá odpověď tazateli je spoje-
na s polednem. Jestliže dodržuje poledne 
jako jistý předěl dne a má chvilku klidu 
o samotě, proč by se nemohl modlit An-
děl Páně? Je to modlitba našich předků, 
od 16. století se užívá v současné podo-
bě. Je složená z biblických vět, dnešní 
češtinou dokonce přesněji přelože-
ných, než jak tomu bylo za mého mládí.

Zároveň však nikoho nemůžeme nu-
tit k předem formulovaným textům. Ja-
ko vždycky je při modlitbě rozhodující 
uklidnění. Zkrátka nejlepší je chodit 
s Pánem Bohem (srv. Gn 6,9).

P. PAVEL KUNEŠ Atributy sv. Anděly bývají kříž, růženec, schodiště nebo děti, které vyučuje.

Jsem věřící, stejně jako můj manžel, 
děti a celá moje rodina. 

Ráda bych se se čtenáři Kato-
lického týdeníku podělila o příběh, 
který ukazuje velikost Boží lás-
ky a  zároveň je krásným svědec-
tvím o tom, jak jsme se modlili, jak 
jsme prosili, děkovali, a bylo nám
dáno. 

Před třemi lety se při autoneho-
dě těžce zranila moje vnučka. Na-
staly dny plné pláče, našich modli-
teb a proseb. Ale také jsme si často 
kladli otázku: Proč? Proč nás Bůh 
opustil, co se stalo? 

Den co den jsme však Boha pro-
sili, neustávali jsme v modlitbách. 
A stav vnučky se začal pomalu zlep-
šovat. Stále ale na tom byla velmi 
špatně. V den jejích třetích naroze-
nin mi ale přišla SMS tohoto zně-
ní: „Milá teto, tento týden se naše 
rodina zúčastnila celostátního se-
tkání mladých věřících v Olomou-
ci, bylo tam až osm tisíc lidí. Velmi 
a denně pamatujeme na malou Vik-
torku, její rodiče i na vás všechny. 
Proto při dnešní mši svaté zazně-
la tato přímluva: ‚Prosíme za zra-
něné dítě při autonehodě.‘ A  těch 
několik tisíc lidí, společně s bisku-
py a kněžími, se za ni modlilo. By-
la jsem vděčná organizátorům se-
tkání, že mi vyšli vstříc. Posíláme 
velký pozdrav rodičům Viktorky.
Pán ať vám žehná.“

Za chvíli volal syn: „Viktorku se 
podařilo probudit z umělého spán-
ku.“ Nastalo naše veliké ohromení 
a úžasná radost – a také jsme do-
stali odpověď na otázku: Proč? 

To, co se stalo, se stalo proto, že 
selhal člověk. Ale Bůh nás neopus-
til. Když jej nosíme ve svém srdci, ví 
to a vždy nám pomůže. 

Čtenářka EVA

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

Duch Svatý svítí a vede
Svátek sv. Anděly Merici (27. ledna)

Modlili 
jsme se, 
a bylo nám 
dáno

Bůh v mém životě

Anděl Páně
Odpovědna

O knížku papeže Františka Eucharistie – srdce církve mohou soutě-
žit ti čtenáři, kteří správně vyluští tajenku naší křížovky a do týdne 
ji zašlou na e-mailovou (krizovky@katyd.cz) nebo poštovní adresu 
redakce. Knížku do soutěže věnovalo Karmelitánské nakladatelství.

Ukázka: (viz tajenka) …je totiž zásadní pro náš plnější, živý vztah 
s Bohem. „Na mši nepřicházíme, abychom Bohu něco dávali, ale aby-
chom od něho přijímali, čeho je nám opravdu zapotřebí,“ říká Svatý 
otec.

Tajenka z  KT č. 3 zněla: „jeho blahořečení a  svatořečení“. Kníž-
ku Pawła Zuchniewicze Zázraky Jana Pavla II., kterou do soutěže 
věnovalo nakladatelství Doron, získávají Dagmara Prylová z Ko-
lína, manželé Sadílkovi z  Mikulovic a  Petr Košňar z  Budislavi. 
Blahopřejeme.  
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Vypněme televizi a otevřme Bibli
Připravujeme

Nová abatyše
Sestru Francescu Šimuniovou ne-
dávno zvolily sestry z české i němec-
ké části komunity benediktinek Ve-
nio za svou abatyši. Chystáme s ní 
rozhovor. 

Lektor a akolyta
Čtou z Písma, slouží u oltáře, podá-
vají svaté přijímání. Lektoři a akoly-
té. Jak se tyto služby slova a oltáře 
vyvíjely? A co se nyní mění? 

PRVNÍ SKUPINU LIDÍ BEZ DOMOVA NAOČKOVALI PROTI COVIDU-19 minulý týden v předsálí vatikánské auly 
Pavla VI. Osobně je tam doprovodil papežský almužník kardinál Konrad Krajewski. Na utrpení bezdomovců vzpomněl 
minulou neděli o Andělu Páně také papež, když vyzval k modlitbám za Nigerijce Edwina (†46). Ten zemřel následkem 
prochladnutí jen pár metrů od Svatopetrského náměstí. Jen v Římě je podle statistiky Komunity Sant’Egidio, která se 
o potřebné stará, přes osm tisíc lidí bez domova a další tisíce využívají v zimě aspoň dočasné přístřeší. Snímek Profimedia

Homilie z Neděle Božího 
slova – 24. ledna 2021
Bůh je blízko. Jeho království se-
stoupilo na zem. Bůh není, jak jsme 
často v pokušení si myslet, daleko 
nahoře v nebi. Čas odloučení zmi-
zel, když se Ježíš stal člověkem. Od 
té doby se Bůh od našeho lidství ni-
kdy neoddělí a nikdy ho neomrzíme. 
Jeho slovo nám neustále říká: neboj 
se, jsem s tebou a budu ti nablízku.

Boží slovo nám umožňuje do-
tknout se rukou této blízkosti, pro-
tože je blízko našemu srdci (srv. Dt 
30,14). Je protilékem na strach, že se 
ocitneme v životě sami. Když k nám 
Pán promlouvá, připomíná nám tím, 
že mu ležíme na srdci. Boží slovo 
vštěpuje pokoj, avšak nenechává nás 
v klidu. Je slovem útěchy, ale také ob-
rácení. „Obraťte se,“ řekl Ježíš hned, 

jak prohlásil, že Bůh je blízko. Tím 
skončila doba odstupu, kdy se každý 
stará jen o sebe. To není křesťanské, 
protože kdo zakusí blízkost Boha, 
nemůže se distancovat od bližního. 

Ježíš nejprve oslovuje galilejské 
rybáře. Byli to prostí lidé, ve dne 
i v noci tvrdě pracovali. Nebyli od-
borníky v Písmu a zajisté nevynikali 
věděním a kulturou. Obývali region, 
kde žily různé národy, místo nejvíce 
vzdálené náboženské čistotě Jeruza-
léma a nejvíce odlehlé od středu ze-
mě. Ježíš však nezačíná v centru, ný-
brž na periferii, aby řekl také nám, že 
Božímu srdci není nikdo bezvýznam-
ný. Všichni mohou získat a „osobně 
potkat“ jeho slovo. Jan Křtitel při-
jímal lidi v  poušti, kam se za ním 
vydávali ti, kdo mohli odejít z míst, 
kde žili. Ježíš však mluví o  Bohu 
uprostřed společnosti ke všem, kte-

ří v ní žijí. Ne ve stanovených úřed-
ních hodinách. Kdykoli slovuje lidi 
na  těch nejobyčejnějších  místech. 

Slovo má zvláštní sílu: proniká ke 
každému přímo, osobně. Učedníci ni-
kdy nezapomenou na slova, která sly-
šeli onoho dne na břehu jezera poblíž 
loďky, slova, která navždy pozname-
nala jejich životy. Ježíš je nepřitahuje 
vznešenými proslovy. Kdyby jim řekl: 
„Pojďte za mnou, učiním z vás apo-
štoly – budete posláni do světa hlá-
sat evangelium silou Ducha, budete 
zabiti, ale stanete se svatými“, lze si 
představit, že by mu Petr a Ondřej od-
pověděli: „Díky, ale raději zůstaneme 
u svých sítí a lodí.“ Ježíš je však povo-
lává odkazem na jejich život: „Jste ry-
báři a stanete se rybáři lidí.“ Strženi 
touto větou postupně objeví, že žít ry-
bolovem bylo málo, avšak „vyplout“ 
na Ježíšovo slovo je tajemstvím ra-

dosti. Tak jedná Pán s námi: hledá nás 
tam, kde jsme; má nás rád takové, ja-
cí jsme, a trpělivě provází naše kroky.
Jako ony rybáře nás očekává na bře-
zích života. Svým slovem nás chce 
přivést ke změně kurzu, abychom 
přestali živořit a vydali se za ním. Boží 
slovo je milostný dopis napsaný tím, 
kdo nás zná jako nikdo jiný. Jeho čte-
ním znovu nasloucháme Božímu hla-
su, objevujeme jeho tvář a dostáváme 
jeho Ducha. Nosme Bibli stále s se-
bou v kapse, v mobilu, dejme jí doma 
důstojné místo, které nám připome-
ne, abychom ji denně otevírali – mož-
ná na začátku a na konci dne, aby me-
zi mnoha slovy, která doléhají k našim 
uším, pronikl do našeho srdce nějaký 
ten verš. Vyprosme si od Pána sílu vy-
pnout televizi a otevřít Bibli, vypnout 
mobil a otevřít evangelium.

(vaticannews; kráceno)

KRÁTCE

KVŮLI NÁVRATU BOLESTI 
ZAD, která jej trápila už na přelo-
mu roku, papež nemohl slavit mši 
svatou o Neděli Božího slova. Jeho 
homilii (níže) přednesl arcibiskup 
Rino Fisichella, předseda Papežské 
rady pro novou evangelizaci. Toto 
pondělí kvůli bolestem papež odlo-
žil také setkání s diplomaty a zrušil 
účast na nešporách ke konci Týd-
ne modliteb za jednotu křesťanů. 
Zastoupil jej kardinál Kurt Koch, 
předseda Papežské rady pro jedno-
tu křesťanů. 

PÁTÉ VÝROČÍ PAPEŽOVY NÁ-
VŠTĚVY ŘÍMSKÉ SYNAGO-
GY připomněl vrchní římský rabín
Riccardo di Segni při Dni judaismu
17. ledna. „Co na mě udělalo zvlášt-
ní dojem, byla jeho vůle být lidem 
blízko, s každým promluvit, stisk-
nout si ruce,“ uvedl rabín. Papež 
tehdy mluvil o  koncilní Deklaraci 
o poměru církve k nekřesťanským 
náboženstvím Nostra aetate (1965), 
která definovala vztahy mezi katolic-
tvím a židovstvím a postavila se proti 
antisemitismu. Návštěva byla třetí 
papežskou po Janu Pavlu II. a Bene-
diktu XVI. (vaticannews, tez)

Papež uznal heroické ctnosti fran-
couzského pediatra a jednoho ze za-
kladatelů moderní genetiky Jérôma 
Lejeuna (1926–1994), který v roce 
1958 objevil, že příčinou Downova 
syndromu je anomálie chromozomu. 
Smetl tím ze stolu předsudky o jeho 
nakažlivosti nebo obviňování rodičů 
z nezřízeného života. Díky Lejeuno-
vě výzkumu našlo mnoho lidí důstoj-
nost a sílu, jak píší Vatican News.

Jeho vědecké výsledky nicméně 
vedly k interrupcím v počátcích tě-
hotenství, které jsou ve Francii legál-
ní od roku 1975. Lejeune ovšem prá-

vo na život postižených veřejně hájil 
i za cenu profesních ústrků: „Medicí-
na odjakživa bojuje za zdraví a život, 
proti nemoci a proti smrti – nemůže 
přejít do opačného šiku.“ Tento otec 
pěti dětí byl přítelem papeže Jana 
Pavla II. a roku 1994 se stal prvním 
předsedou Papežské akademie pro 
život, o jejíž vznik se zasadil. Dva mě-
síce nato ale podlehl rakovině.

Jeho kanonizační proces začal 
v rodné Paříži roku 2007. Bude-li 
uznán zázrak na jeho přímluvu, za-
počte se mezi blahoslavené. Jeho 
kauza se posouvá vpřed právě v době, 
kdy se ve Francii připravuje hlasová-
ní o nové revizi bioetického zákona. 

Hrdinské ctnosti potvrzuje dal-
ších šest dekretů Kongregace pro 
svatořečení z minulého týdne. Sed-
mý pak hovoří o mučednictví ital-
ského P. Giovanniho Fornasiniho 
(1915–1944), zavražděného nacisty 
za spolupráci s partyzány.  (tez)

Šéf „vatikánské banky“ (IOR) z let 
1999–2009 Angelo Caloia (81) do-
stal u  vatikánského soudu minulý 
týden trest téměř devíti let vězení 
za zpronevěru a praní špinavých pe-
něz. Rozsudek po tříletém soudním 
řízení označil John J. Allen, vatika-
nista a  editor amerického katolic-
kého webu Crux Now, za „mezník 
vatikánské finanční reformy“. Ve 
své analýze mj. uvedl: „Nejen že byl 
poprvé usvědčen z  finančních zlo-
činů tak vysoce postavený úředník, 

ale také to poprvé byla zcela inicia-
tiva Vatikánu.“ Soud ke stejné saz-
bě odsoudil i bývalého konzultanta 
banky Gabriela Liuzza (97), zatím-
co jeho syn Lamberto (55), taktéž 
konzultant, dostal pětiletý trest. Tro-
jice, která též musí zaplatit vysoké 
pokuty, byla odsouzena za podíl na 
nezákonném prodeji budov vlastně-
ných bankou v  letech 2001–2008. 
„Odčerpali“ jí tak v přepočtu téměř 
1,5 miliardy korun. Všichni tři svou 
vinu popřeli. Vyšetřování začalo 

v roce 2013 pod vedením tehdejší-
ho šéfa Ernsta von Freyberga, jenž 
kvůli podezřelým operacím nařídil 
nezávislý audit a důkladnou prověr-
ku. Od té doby se zavřely tisíce účtů 
v  rámci finančních reforem, které 
zahájil už papež Benedikt XVI. 

IOR založil roku 1942 papež
Pius XII. Spravuje účty řeholních 
řádů, vatikánských úřadů, biskup-
ských konferencí, farností a  kato-
lických institucí. Má kolem 15 tisíc 
klientů.  (tez) 

Objevitel příčiny Downova 
syndromu blíže blahořečení

Tresty pro bývalé vedení „vatikánské banky“ 

Jedná se o první mezinárodní záva-
zek, který výrobu, testování, sklado-
vání, přemisťování a užívání těchto 
zbraní hromadného ničení či vyhro-
žování jimi výslovně zakazuje. V létě 
2017 hlasovalo pro přijetí smlouvy 
v OSN 122 států včetně Vatikánu, 
ale s výjimkou všech jaderných moc-
ností i  členů NATO, tedy včetně 
Česka. Přesto díky více než padesá-
ti signatářským zemím smlouva po 
říjnové ratifikaci nyní (22. ledna) 
nabyla platnosti. 

Papež smlouvu podpořil minulou 
středu při generální audienci. „Jde 

o první právně závazný mezinárodní 
nástroj, který výslovně zakazuje tyto 
zbraně, jejichž užití nečiní rozdíly 
ve svém dopadu: v krátkém čase za-
sahuje velké množství lidí a působí 
dlouhodobé škody na životním pro-
středí. Vybízím všechny státy a  li-
di, aby vytvářeli podmínky pro svět 
bez jaderných zbraní, a tak přispí-
vali k pokroku míru a multilaterální 
spolupráce, jíž má dnes lidstvo veli-
ce zapotřebí,“ apeloval. 

Používání, ale též vlastnění jader-
ných zbraní „je nemorální a mělo by 
se to zanést do Katechismu katolické 

církve“, podotkl papež po předloň-
ské návštěvě japonských Hirošimy 
a Nagasaki, terčů ničivého svržení 
atomových bomb ze  srpna 1945. 

Kritický okamžik

Arcibiskup Paul Richard Gallagher, 
vatikánský sekretář pro vztahy se 
státy, ozřejmil pro Vatican News: 
„V tomto kritickém okamžiku bude 
mezinárodní společenství, a jaderné 
velmoci obzvlášť, moci ukázat vů-
li prosazovat mír a porozumět lekci 
z covidové pandemie, která nás kon-
frontovala s  opravdovou bezpeč-
nostní krizí.“

Dále zdůraznil, že „mezinárodní 
bezpečnost se nemůže zakládat na 

vyhrožování vzájemnou destrukcí 
či totálním vyhlazením ani na vyva-
žování sil výměnou ‚síly zákona‘ za
‚zákon síly‘.“ Mír se podle něj mu-
sí budovat mj. na důvěře mezi lid-
mi. „Je potřeba jít za jaderné zastra-
šování. Vše je propojeno,“ odkázal 
arcibiskup k  papežově encyklice 
Laudato si’. 

Už Františkovi předchůdci válče-
ní jadernými zbraněmi odsuzovali. 
Papež Pius XII. před ním varoval na 
začátku studené války, jeho nástup-
ce Jan XXIII. pak za kubánské krize 
roku 1962 i o rok později v mírové 
encyklice Pacem in terris. Pavel VI. 
v roce 1968 apeloval na „ukončení 
jaderných závodů“, Jan Pavel II. vo-
lal roku 1981 po „morálním obratu 

o 180 stupňů“ a Benedikt XVI. roku 
2010 varoval, že tyto zbraně „ovlivní 
budoucnost lidskosti“.

Jaderné zbraně vlastní devět ze-
mí: USA, Rusko, Čína, Velká Britá-
nie, Francie, Izrael, Indie, Pákistán 
a Severní Korea. Žádná z nich nyněj-
ší smlouvu nepodepsala. Zastánci 
jaderného odzbrojení přesto doufa-
jí, že smlouva zahájí cestu k odstra-
nění nukleárních zbraní – podobně 
jako byly postupně zakázány napří-
klad biologické či chemické zbraně.

Nová smlouva následuje po té 
o  nešíření jaderných zbraní z  ro-
ku 1970, k  níž se tehdy zavázalo
189 zemí světa, včetně těch, které 
nukleární arzenál vlastní. 

TEREZA ZAVADILOVÁ

Vatikán proti jaderným zbraním
Minulý pátek vstoupila v platnost Smlouva o zákazu 
jaderných zbraní, kterou podepsal i Vatikán. 
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Každého 31. ledna si připomí-
náme svátek Dona Boska, který 
svůj život zasvětil ohrožené mlá-
deži na ulici. Salesiánské stře-
disko mládeže v Brně-Žabovře-
skách italského patrona svého 
řádu oslaví tzv. ministezkou.

 „Jde o aktivitu pod širým ne-
bem, která je určena rodinám 
s menšími dětmi. V rámci pu-
tování za Donem Boskem se při 
plnění úkolů na jednotlivých 
stanovištích seznámí s životem 
tohoto světce. Zároveň získají 

za splnění úkolů trojčíslí, které 
v cíli použijí k otevření truhly 
s pokladem, kde na ně čeká mi-
lé překvapení,“ popsal hru PR 
pracovník a pedagog volného 
času salesiánského střediska 
David Němeček. Zároveň upo-
zornil, že si zájemci už mohli 
projít dvě podobné ministezky 
v  listopadu a  prosinci. Tehdy 
děti s rodiči putovali po stopách 
svatého Martina a Mikuláše. 

Start bude u brněnských sale-
siánských sester na adrese Ma-

ničky 1 v Žabovřeskách, kde si 
účastníci vyzvednou pracovní 
list. Cíl s pokladem se pak bude 
nacházet v blízkosti areálu Sale-
siánského střediska mládeže ve 
Foerstrově ulici 3088/2. Mini-
stezku, která se otevřela 25. led-
na v poledne, si zájemci budou 
moci projít až do neděle 7. února.

Pro starší děti salesiáni při-
pravují od 26. ledna akci s ná-
zvem Deskovky do kapsy. 
„Každý týden zábavnou formou 
představíme skupinu desko-

vých her, jež si lidé budou moci 
vypůjčit. V nabídce budou tra-
diční pecky jako Ligretto, Jung-
le Speed, Bang! či Krycí jména, 
ale také méně známé osvědčené 
kousky. Aktivita cílí tentokrát 
spíše na větší děti, abychom za-
bavili celou rodinu napříč gene-
racemi. Zvláště v čase uzavře-
ní se desková hra k dlouhému 
zimnímu večeru hodí,“ zdůvod-
nil další aktivitu salesiánů v br-
něnských Žabovřeskách David 
Němeček. (lef) 

Salesiánské středisko 
mládeže (Salesko) 
v Brně-Líšni provozuje 
pátým rokem kluziště. 
Loni zde padl rekord 
v návštěvnosti,
kdy si za 76 dnů
přišlo zabruslit 
20 813 návštěvníků. 

„Letošní sezona je úplně jiná. 
Oproti loňsku lámeme rekor-
dy spíše v neustálých změnách 
i povoleném počtu návštěvníků 
na ledě,“ povzdechl si ředitel 
Salesiánského střediska mlá-
deže P. Petr Matula SDB. Sale-
siáni sezonu na kluzišti zahájili 
loňského 11. prosince. 

S  ohledem na protipande-
mická opatření návštěvníkům 
nejdříve nabídli jeden blok pro 
maximálně padesát bruslařů. 
Další týden ale už museli po-

čet snižovat na šest osob. „Ved-
lo nás to k hledání nových cest, 
například k přehodnocení pravi-
del a zavedení rezervačního sys-
tému,“ uvedl ředitel P. Matula. 
Další těžkostí byla nejasnost ve 
výkladu vládních nařízení i zva-
žování provozu s ohledem na 
měnící se nárůsty nemocných. 
Od 27. 12. do 10. 1. proto by-
lo kluziště uzavřeno. Od 11. 1. 
se v areálu Saleska opět bruslí, 
i když v omezeném režimu dvou 
osob na vyhrazené ledové ploše. 

„Chceme mít otevřeno do 
konce února, ale vše se bude 
odvíjet od počasí i pandemic-
kých opatření,“ upozornil ředi-
tel střediska. Pokud totiž příliš 
nemrzne, mražení musí běžet 
na vyšší výkon. Velký technický 
problém právě s mrazicí jednot-
kou museli salesiáni řešit před 
zahájením provozu v prosinci. 
„Jakoby zázrakem se nakonec 
8. prosince o slavnosti Panny 
Marie vše vyřešilo,“ zavzpomí-
nal na horké chvíle počátkem 

prosince P. Matula. O proná-
jem kluziště je mimořádný zá-
jem ze strany široké veřejnos-
ti, a dokonce zde nyní trénují 
i krasobruslaři a hokejisté. „Po 
uzavření zimních stadionů totiž 
neměly amatérské mládežnické 
kluby kam jít. Venkovní kluziště 
jim v současné době nabízí čas-
to jedinou možnost tréninku. 
Mnohá z nich však vůbec neza-
hájila provoz,“ zmínil kněz. 

Salesiáni mohou ve svém 
areálu od počátku provozovat 
kluziště díky dobré spolupráci 
s Městskou částí Brno-Líšeň. 
Mrazicí zařízení patří městské 
části a Salesko zajišťuje výrobu 
a údržbu ledu včetně veškerého 
provozu ledové plochy. „Péče 
o ni a dodržování všech naříze-
ní vlády sice přináší každý den 
spoustu starostí, ale chtěli jsme 
lidem nabídnout alespoň tu-
to malou možnost provětrat se 
a zažít radost z pohybu,“ zdů-
vodnil ředitel Saleska, proč se 
spolupracovníky šli do provozu 
kluziště navzdory pandemii.

LENKA FOJTÍKOVÁ 

Kalendář
HODONÍN
� Centrum pro rodinu a so-
ciální péči zve 11. 2. od 19.00 
do 21.00 v rámci Národního 
týdne manželství na online se-
tkání s manžely Irenou a Pe-

trem Smékalovými. Manželé 
se podělí o to, kdy se společ-
ně topili, co je drží nad vodou 
a kdy si „plavání“ v manžel-
ství užívají. V rámci videa si 
na podobné otázky budou jed-
notlivé páry odpovídat a spo-
lečně slaďovat své manželské 
a rodičovské akvabely. Páry se 

musí přihlásit do 9. 2. Násled-
ně obdrží podrobnější infor-
mace. Případné dotazy zasí-
lejte na e-mail ambrozkova@
cprhodonin.cz. 
 
VELKÉ NĚMČICE
� Na webu farnosti www.
paxvobis.cz v sekci „Pro děti“ 

naleznete další dvě videa. P. Pe-
tr Havlát v nich tentokrát ne-
jen dětem přibližuje sv. Dona 
Boska a sv. Patrika. 

Kontakt:
fojtikova-l@seznam.cz 

Za Donem Boskem budou putovat „ministezkou“

U salesiánů trénují i hokejisté

Počty bruslařů na ledové ploše se vždy mění podle vládních opatření. 
Snímek Renata Lorencová
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KALENDÁŘ

ČESKÉ
BUDĚJOVICE
Večer mladých online 29. 1. 
19.00–21.00 na www.prolidi.
bcb.cz, Youtube Prolidi.online, 

přednáší P. Rafal Kaca, modlit-
ba, adorace, chvály.
� Katedrála: Setkání řeholníků 
2. 2. od 9.30. 

DUBNÉ
� Farnost: Přednášky historika 

z TF JU P. Martina Weise České 
nebe každé úterý 18–18.45: 2. 2.
Poslední císař Karel I., 9. 2. Mu-
čednice nacistického režimu
bl. Marie Restitua Kafková, on-
line na www.dubne.cz, sekce Ži-
vé přenosy, mše sv. ne. v 9.00.

TÁBOR-
KLOKOTY
� Kostel: Hromniční pouť otců 
a matek 2. 2. v 17.00. 

Kontakt:
ragal@seznam.cz

Teologická fakulta Jihočeské 
univerzity v Českých Budějo-
vicích otevřela nový studijní 
program Náboženství a etika 
se zaměřením na vzdělávání 
pro střední školy. Studenti je 
mohou zkombinovat s  další-
mi aprobacemi nabízenými na 
filozofické, přírodovědecké či 
pedagogické fakultě. 

„Kombinaci se specializací 
učitel náboženství a etiky do-
poručuji zájemcům, kteří chtějí 
učit náboženství nebo etiku na-
příklad na některé z církevních 

škol, ale i studentům, kteří by ve 
své pedagogické praxi kvalifiko-
vaně prezentovali témata souvi-
sející s náboženstvím a hodnota-
mi lidského života i společnosti 
při výuce základů společenských 
věd, v dějepisu i literatuře,“ ří-
ká garant studijního programu
P. Tomáš Cyril Havel. 

Teologická fakulta nabízí stu-
dium v oblasti filozofie, pedago-
giky volného času, religionistiky, 
sociální práce a teologie. „Je dů-
ležité, abychom na vysokoškol-
ské úrovni nabídli vzdělání, které 

je praktické a užitečné pro církev 
i společnost,“ objasňuje prodě-
kan teologické fakulty Michal 
Opatrný. „Kdyby někdo chtěl 
zúročit zkušenosti současné 
pandemie, aby se příští genera-
ce vyhnuly chybám, které učinila 
ta naše, může si zvolit kombinaci 
učitelství etiky u nás a učitelství 
biologie na přírodovědecké fa-
kultě,“ poukazuje Opatrný a při-
pomíná, že k novým programům 
patří i bakalářské studium religi-
onistiky. „Otvíráme ho druhým 
rokem. Loni byl o program velký 

zájem, což svědčí o aktuálnosti 
otázek, které v souvislosti s ná-
boženstvími musí naše společ-
nost řešit,“ nastiňuje proděkan. 

K bakalářským a magister-
ským studijním programům 
je možné podat přihlášku do 
31. března, k doktorským stu-
dijním programům pak do
30. dubna. Přijímací zkoušky na 
bakalářské a magisterské stu-
dijní programy se budou konat
7. – 11. 6. 2021, na ty doktor-
ské 12. 2. a 17. 6. 2021. Více na
www.tf.jcu.cz. (rag)

Je středa devět 
hodin dopoledne 
a u sochy Jana Žižky 
na náměstíčku blízko 
českobudějovického 
nádraží postává kolem 
deseti lidí. Nedočkavě 
vyhlížejí sociální 
pracovnice. Blíží se 
sem od budovy, kde 
sídlí Městská charita 
České Budějovice, 
s taškami svačinových 
balíčků a páry 
ponožek a rukavic. 

„Máme tady s lidmi bez domo-
va sraz dvakrát týdně v pondělí 
a ve středu,“ přibližuje terén-
ní sociální pracovnice Andrea
Vitošová. Zjišťují, co lidé bez 
domova potřebují, pomáhají 
jim s vyřizováním záležitostí na 
úřadech nebo přinášejí potravi-
nové balíčky zrovna jako nyní. 
„Teď jsou v nich hlavně pečivo 
a  jablka, jindy cibule a  rybič-
ky,“ popisuje Vitošová, kte-
rou dnes doprovázejí kolegy-

ně Zuzana Spálenková a Marie
Nemravová. 

„Tak kde a jak jste se vyspa-
li?“ ptají se klientů, které zna-
jí jménem, jak strávili noc, kdy 
teplota klesla pod bod mrazu. 
„Bylo to v pohodě,“ říká zhruba 
třicetiletý muž zvědavě si pro-
hlížející obsah balíčku. „Spím 
v teplém spacáku v parku, kde 
mám nataženou asi třímetrovou 
plachtu, takže na mě nesněží,“ 
říká spokojeně. Ptám se, kde 
nocují ostatní. „Někdo ve squa-
tu, jiný v garáži, někteří u nás 
v azylovém domě,“ odpovídají 
terénní pracovnice. 

Během půlhodiny se u sochy 
objevilo na dvacet lidí, většinou 

mužů, ale i několik žen. Kromě 
svačinového balíčku a nových 
párů pletených rukavic a pono-
žek si odnášejí rady. S jedním 
z klientů pak Andrea Vitošová 
odchází na úřad, zatímco její 
kolegyně míří do azylového do-
mu na domluvenou schůzku. 
A pak se pustí do města na vy-
tipovaná místa, kde se lidé bez 
domova přes den zdržují. 

Teplá židle 

Českobudějovický azylový Dům 
sv. Pavla je útočištěm pro muže 
bez domova už přes dvě deseti-
letí. „V zimě máme kromě běž-
ného provozu služeb připravený 

krizový režim,“ objasňuje ve-
doucí domu Petra Vohlídalová. 
„Vyhlašujeme ho, když teplota 
v noci klesá pod -5°C. Kapacita 
noclehárny je dvacet mužů, ale 
během krizového režimu umož-
níme deseti dalším přenocování 
na tzv. teplé židli, kdy přečkají 
noc v teple kulturní místnosti. 
Zároveň mají všichni hrazený 
nocleh prostřednictvím projek-
tu Budějcká Noclenka fungují-
ho od prosince 2018. Jde o sbír-
ku, kdy darováním finančního 
obnosu umožníte konkrétnímu 
člověku bez domova osprchovat 
se a vyspat v teplé posteli. V zimě 
tak můžete zabránit umrznutí 
bezdomovce na lavičce či v křo-
ví. Letos byl krizový režim vyhlá-
šen od 6. ledna a nyní ho využívá 
zhruba pět klientů. S déletrvají-
cími mrazy se zájem zvyšuje,“ 
doplňuje Petra Vohlídalová. 

Přes den mají klienti v azy-
lovém domě přístup k různým 
službám – mohou se osprcho-
vat, odpočinout si a ohřát se, vy-
užít šatník, ošetřovnu, mohou si 
vyprat a usušit prádlo. Od pon-
dělí do pátku ve 14 hodin zde 
zdarma dostanou teplou polév-
ku. K dispozici je i sociální po-
moc, kdy s nimi pracovníci řeší 
jejich aktuální stav a pomáhají 
jim dostat se ze složité životní 
situace.  RADEK GÁLIS

Terénní pracovnice Charity mají napilno 

Studium náboženství lze spojit s chemií či španělštinou

Terénní sociální pracovnice vydávají klientům potraviny. 
 Snímek autor 
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cz „Alespoň písemně vám posílá-

me pozdrav a ujištění o mod-
litbě, v níž jsme s vámi spojeni 
k e  s p o l e č n é  p ř í m l u v ě  z a 
jednotu křesťanů. Rok co rok 
se scházíme, abychom jednotu 
nejenom projevili, ale i prožili. 
Letos lednový termín společné 
m o d l i t b y  v y n e c h á v á m e , 
podobně jako jsme se v průběhu 
minulého roku museli zřeknout 
veřejného slavení Velikonoc 

a omezit i vánoční bohoslužby,“ 
napsali každému z představite-
lů křesťanských církví v Hrad-
ci Králové biskup Jan Vokál
a P. Prokop Brož, delegát pro 
ekumenismus. 

„Prožíváme časy, kdy ne-
moc způsobená novým typem 
viru v části společnosti odkry-
la i jinou slabost a nemohouc-
nost. Přirozené pouto jedince 
k celku, schopnost se nasadit 

pro rodinu, obec – i tu křesťan-
skou – a národ je stále vzácněj-
ší. Orientace na osobní, indi-
viduální komfort, očekávání, 
že systém vše vyřeší, například 
obnoví a vrátí zdraví, ve spojení 
s masovým přechodem komu-
nikace do online režimu vytváří 
hrozbu nejenom do budoucna, 
ale představuje opravdový stav 
nouze pro současnost,“ pokra-
čuje dopis s odkazem na ency-
kliku papeže Františka Fratelli 
tutti: „Digitální komunikace 
sama neumí tvořit mosty, ne-
ní schopna sjednotit lidstvo“ 
(č. 43). Autoři dále připojili, že 
se rádi alespoň na dálku spo-
jí v  modlitbě a  meditaci nad 

Písmem svatým, částí Janova 
evangelia, kde Ježíš předkládá 
podobenství o  vinném kmeni 
a ratolestech – kdy on sám si-
lou svého i Otcova života přiná-
ší opravdové sjednocení cestou 
osvícení, proměny, obnovené 
lásky a trvalé radosti.

„Děkujeme Vám i Vašim ob-
cím, v nichž s bratřími a sestra-
mi žijete svůj život ve světle víry 
a lásky Boží, a za Vaše svědec-
tví pro Boží království. Bratr-
sky Vás zdravíme od katedrály 
Svatého Ducha a vyprošujeme 
Vám spolu se spolu pracovní-
ky a kněžstvem hojnost Božích 
darů do celého roku,“ zaznělo 
v závěru dopisu.  (srp)

Ve věku sto let zemřel 
v pondělí 18. ledna 
kněz královéhradecké 
diecéze Jiří Mannl. 
Poslední rozloučení
se uskutečnilo
25. ledna v Holicích 
a ve Vysokém Mýtě.

Jiří Mannl se narodil 21. květ-
na 1920 v Lukavici u Letohra-
du a pocházel z věřící rodiny.
V 19 letech byl operován na tu-
berkulózní zánět pobřišnice, 
a jak sám říkával, „utekl hrob-
níkovi z lopaty“. Onemocnění 
a začátek války překazily jeho 
sen stát se vojenským pilotem. 
Zároveň se mu však otevřela 
cesta k uskutečnění jeho druhé-
ho snu: stát se knězem. 

„Když mi bylo šestnáct, zú-
častnil jsem se duchovních 
cvičení s P. Nesrovnalem z To-
varyšstva Ježíšova – a  ta mě 
nasměrovala na další duchovní 
cestu, stejně jako P. Šrajbr, kte-
rý se věnoval mládeži z celé far-
nosti. Při volbě svého povolání 
jsem se řídil vnitřním hlasem 
a také tomu napomohly okol-
nosti,“ zavzpomínal při oslavě 
svých stých narozenin P. Mannl. 
Na kněžství se začal připravo-
vat již za druhé světové války, 
ovšem v roce 1943 byl totálně 
nasazen do Reichu. V Berlíně-
-Teplhofu pracoval déle než rok 
na nucených pracích. 

Po válce nastoupil k  petri-
nům, aby se připravil na maturi-
tu. Po roce z toho vzešel noviciát 
a v roce 1948 vstoupil do semi-
náře v Českých Budějovicích, 
který ovšem byl roku 1950 zru-
šen. V témže roce byl odveden 
k PTP na Moravu, kde strávil 
přes tři roky jako levná pracovní 
síla. Do semináře se mohl vrátit 
až v roce 1968, kdy se situace 
trochu uvolnila. Jeho spolubrat-
ry v semináři v Litoměřicích byli 
i kardinál Dominik Duka a bis-
kup František Radkovský.

Vysvěcen na kněze byl ve 
svých padesáti letech kardiná-
lem Františkem Tomáškem, pri-
mici slavil v Lukavici. Po ní na-

stoupil v roce 1970 jako kaplan 
do Pardubic. Jeho prvním sa-
mostatným působištěm se stala 
Rokytnice nad Jizerou, kde strá-
vil 14 let. Během let dále působil 
v Harrachově a Křížlicích. Od ro-
ku 1985 pak v Holicích, kde zů-
stal přes 26 let. „Mým oblíbeným 
světcem je sv. Jan Nepomucký – 
můj biřmovací patron. Zároveň 
je mu zasvěceno poutní místo 
v Letohradě. Dále mám v oblibě 
sv. Augustina, neboť tento uči-
tel církve přibližuje Písmo svaté 
člověku. A samozřejmě nesmím 
zapomenout na Pannu Marii,“ 
řekl při loňské oslavě  P. Mannl, 
jehož oblíbenou pasáží z Bible 
byl text Gal 5,16-17: „Žijte z mo-

ci Božího Ducha a nepodlehne-
te tomu, k čemu vás táhne vaše 
přirozenost. Touhy lidské při-
rozenosti směřují proti Duchu 
Božímu, a Boží Duch proti nim. 
Jde tu o naprostý protiklad, tak-
že děláte to, co dělat nechcete.“

Poslední roky žil  P. Jiří 
Mannl ve farnosti Vysoké Mýto
u P. Pavla Mistra. V první vlně 
koronaviru na jaře 2020 se pra-
videlně modlil ve večerním far-
ním vysílání desátek růžence za 
ukončení pandemie, jíž nako-
nec sám podlehl. Zemřel v den 
památky Panny Marie, Matky 
jednoty křesťanů. Pohřben je 
v kněžském hrobě na hřbitově 
ve Vysokém Mýtě. PAVEL J. SRŠEŇ

Odešel nejstarší kněz diecéze

Ekumenický dopis jako setkání na dálku

P. Jiří Mannl loni v květnu,  dva dny před svými 100. narozeninami, naposledy navštívil Příchovice 
a Rokytnici nad Jizerou, kde sloužil 14 let. Na fotografii s P. Pavlem Mistrem, který se o něho poslední 
roky ve farnosti Vysoké Mýto staral.  Snímek Radka Blajdová

Kvůli pandemii se během uplynulého Týdne 
modliteb za jednotu křesťanů nemohli 
křesťané různých církví setkat ve větším počtu. 
Biskup Jan Vokál jim proto napsal dopis.



4  /               Diecézní zpravodajství  KT 5 / 26. ledna — 1. února 2021
Li

to
m

ěř
ick

á 
di

ec
éz

e
w

w
w

.d
ltm

.c
z

Vybraná poutní místa 
litoměřické diecéze 
v krátkých filmech 
postupně představuje 
Regionální muzeum 
v Teplicích.

Každý týden se diváci mohou 
prostřednictvím série doku-
mentů teplického muzea do-
zvědět něco z historie i součas-
nosti známých severočeských 
poutních míst. Devět krátkých 
snímků pod vedením režiséra 
Martina Studeckého a s podpo-
rou grantu ministerstva kultu-
ry vznikalo dva roky. Jednotlivé 
díly mají premiéru každý čtvr-
tek od 6. ledna až do 4. března 
v 10 hodin na webových strán-
kách www.zamek-teplice.cz, na 
facebookovém profilu a youtu-
bovém kanálu Regionální mu-
zeum v Teplicích. Pustit si je lze 
i kdykoli potom.

„Každý čtvrtek se tak může-
te seznámit s jedním poutním 
místem, výjimečným nejen his-
toricky, ale i duchovně. Doku-
mentovaná poutní místa tvoří 
kulturní, historické a duchov-
ní dědictví, jež přežilo nelehké 
časy a stojí za poznání,“ uvá-
dí Monika Novotná. Premiéru 
mají za sebou už tři poutní mís-
ta – Jeníkov, Cínovec a nejnově-
ji Bohosudov. Následovat mají 
Křešice, Liběšice, Dolní Ročov, 
Filipov, Květnov a Trmice. 

Snímky zobrazují i  poutní 
tradici, která je dodnes živá. 
„Postupně zveřejňovaná krát-
ká videa nejen zachycují místa 
s jedinečnou minulostí, ale rov-
něž objasňují, co obnáší puto-
vání, jaká je historie poutí, kdo 
a kdy může na pouť vyjít, a řadu 
dalších podrobností,“ popisuje 
Novotná. „Dokumentace pout-
ních míst severních Čech připo-
míná, že Ústecký kraj má přes 
dlouhá léta devastace hluboký 
duchovní potenciál,“ podotýká. 
 KAREL PUČELÍK 

Online putování po severních Čechách

Litoměřický hospic zahájil pro-
voz po několika letech příprav 
2. února 2001. Za uplynulých 
dvacet let personál pečoval o ví-
ce než 5 000 pacientů v lůžko-
vé části a následně i v domácím 
hospici, který začal fungo-
vat v  roce 2014. Výročí si za-
městnanci připomenou malou 
oslavou a mší svatou v místní 
kapli. Slavit ji bude biskup Jan 
Baxant a farář farnosti Všech 
svatých P. Józef Szeliga, který se 

zároveň podílí na duchovenské 
péči o hospicové pacienty.

„Hlavní oslavu plánujeme 
na 5. června, kdy bude situace 
snad už v normálu. Těšíme se 
na všechny stávající i bývalé za-
městnance, příznivce a přátele 
hospice,“ uvádí mluvčí hospice 
Zuzana Legnerová. Chybět by 
nemělo ani výroční pivo s origi-
nální etiketou. Ještě předtím by 
se měl konat oblíbený benefiční 
závod Běh pro hospic.

Po celý vánoční čas moh-
l i  podporovate lé  Hospice
sv. Štěpána přispět do každo-
roční sbírky „Hvězda pro hos-
pic“. Poslední ročník byl re-
kordní: během sedmi týdnů se 
dobrodincům podařilo vybrat 
přes 782 tisíc korun. Částka li-
toměřickému hospici pomůže 
překonat těžké období, kterým 
podobně jako další zdravotní 
zařízení nyní prochází.

„Dary využijeme k zajištění 
péče o nevyléčitelně nemocné 
pacienty v lůžkovém i v domá-
cím hospici. Z velké části těmi-
to financemi pokryjeme ztráty, 
které vznikly v důsledku pan-
demie covid-19. V posledním 

čtvrtletí tohoto roku totiž by-
la obsazenost lůžek o 225 dní 
(jedno neobsazené lůžko denně 
dělá jeden den, pozn. red.) nižší 
než ve stejném období loňské-
ho roku. To způsobilo význam-
ný výpadek v platbách od zdra-
votních pojišťoven,“ vysvětluje 
Legnerová. V závěru roku totiž 
hospic nemohl kvůli epidemii 
přijímat pacienty. „Zároveň po-
třebujeme pokrýt zvyšující se 
náklady na ochranné pomůcky 
i léky. Peníze dále využijeme na 
lékařskou pohotovost, nákup 
léků proti bolesti, psychotera-
peutickou péči nebo na cestov-
ní náklady v domácím hospici,“ 
zakončuje. (puč) 

Litoměřický hospic slaví dvacet let
Hospic sv. Štěpána si dvacetileté výročí na 
začátku února připomene skromnou oslavou. 
Větší oslavy jubilea plánuje na začátek léta. 

Z poutního místa v Jeníkově.  Snímek Jiří Vopálenský / Člověk a Víra

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

LIBEREC-RUPRECHTICE
� Online přenos nedělní boho-

služby z  kostela sv. Antoní-
na Paduánského v  9.00 na 
youtubovém profilu Farnost 
Ruprechtice. 

TEPLICE
� Online přenos nedělních bo-
hoslužeb v  9.00 na fac eboo-
kovém profilu Římskokatolic-
ká farnost Teplice. Na svátek
sv. Jana Boska 31. 1. bude pře-

nášena ze Živého domu, slavit 
ji bude P. Petr Boštík SDB.

PŘÍCHOVICE 
� Online přenos mše sv. z In-
terdiecézního centra života 
mládeže 29. 1. od 18.00 na you-
tubovém profilu DCŽM Křižo-
vatka. 

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
� Pokračuje online. Více na 
www.trikralovasbirka.cz.

Kontakt: pucelik@katyd.cz
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Kalendář
OLOMOUC
� Kostel Neposkvrněného 
početí (dominikáni): fatim-
ská první sobota s  katechezí 
a společnou modlitbou i mož-
ností účasti na mši svaté 6. 2. 
v 17.20.

SVATÝ
HOSTÝN
� Víkendovou duchovní ob-
novu na téma Apokalypsa – 
nadějné poselství do nejistých 
časů ve dnech 19. – 21. 2. ve-
de Václav Čáp, více informací 
a přihlášky na www.hostyn.cz 
nebo na tel. 573 381 693.

VELEHRAD
� Duchovní cvičení (nejen) pro 
členy Matice svatoantonínské 
od 19. do 21. 2. povede P. Voj-
těch Šíma, bližší informace 
a přihlášky na www.stojanov.
cz nebo na tel. 572 571 420.

ZLÍN
� Společenství vdov a vdovců 

zve ke společné modlitbě za no-
vá kněžská povolání: připojit se 
lze každý první čtvrtek v měsíci 
– nejblíže tedy 4. 2. – ze svého 
domova, podněty k modlitbě 
jsou dostupné na webu www.
vdovyavdovci.cz.

Kontakt:
gracka@katyd.cz

Koncertem vysílaným 
minulý čtvrtek 
z Arcibiskupského 
paláce poděkovalo 
město Olomouc 
i arcibiskupství lidem 
bojujícím s pande mií 
v první linii. Sami 
zdravotníci přitom 
doufají, že také díky 
vakcíně se situace 
pomalu zlepší.

„Tříkrálový koncert pro hrdiny 
z první linie“ byl přenášen on-
line jako poděkování lékařům, 
zdravotním sestrám, hasičům, 
policistům i sociálním pracov-
níkům. Soubor Camerata Clas-
sica a sopranistka Markéta Isra-
el Večeřová při něm představily 
ukázky z díla Bacha, Mozarta, 
Vivaldiho a dalších.

Podle biskupa Antonína
Baslera, který diváky pozdra-
vil na začátku přenosu, ovšem 
jen poděkování nestačí. „Bude 
záležet také na nás, abychom 
zdravotníky nenechali upra-

covat se k smrti,“ dodal a poté 
citoval z dopisu jednoho kně-
ze a zároveň zdravotníka, který 
obdržel: „Jsme na hranici mož-
ností a  potřebujeme přerušit 
další přenos viru. Vytváření ba-
riér rouškami i dalšími opatře-
ními pomohlo, není to ale trvalé 
řešení. Je nutné také očkování, 
aby se virus neměl kde uchytit. 
Pokud se očkovat nenechám, 
mohu nést odpovědnost za ty, 
kdo se kvůli mně nakazili a ze-
mřeli.“ 

Postupné zlepšení situa-
ce díky vakcíně očekávají také 

v Nemocnici Milosrdných ses-
ter, kterou v centru Kroměříže 
provozují sestry vincentky. Oč-
kování zde proběhlo již v polo-
vině ledna na základě nabídky 
Kroměřížské nemocnice. „Sami 
bychom na to zatím neměli ná-
rok, ale protože od nich přebí-
ráme covidové pacienty, nabídli 
nám to jako jednomu ze svých 
pracovišť. Nabídky využilo 28 
pracovníků a dalších 30, kte-
ří nemoc prodělali, jsme testo-
vali na protilátky. Znamená to, 
že by zhruba polovina pracov-
níků měla mít proti koronaviru 

ochranu,“ uvedl ředitel církev-
ního zařízení Antonín Bařinka. 
Zároveň však ředitel pozname-
nal, že i na podzim, kdy byla si-
tuace nejhorší, dokázal perso-
nál vše zvládnout: „Vypomáhaly 
nám studentky zdravotní školy, 
jinak jsme se ale museli spoleh-
nout jen na vlastní lidi, kteří ov-
šem postupně odpadávali. Teď 
po očkování už se snad podobně 
kritická situace, co se týká per-
sonálu, opakovat nebude.“

Ve stavu očekávání zatím na-
opak zůstává druhá církevní ne-
mocnice na území arcidiecéze. 
„Krajskému úřadu jsme nahlá-
sili, že zájem má 30 pracovníků 
i pacientů, což je přibližně po-
lovina všech lidí připadajících 
v úvahu. Zatím ale čekáme na 
pokyny,“ sdělila ředitelka Ne-
mocnice Milosrdných bratří 
ve Vizovicích Zdeňka Vlčková. 
Přitom připustila, že u zbývají-
cích pracovníků i pacientů za-
tím přetrvává nejistota. „Ne-
víme například, jestli je dobré 
si předtím nechat udělat testy 
na koronavirus – tedy jestli lze 
očkovat člověka, který nemoc 
zrovna prodělává. Podobné 
otázky bychom si před očková-
ním ještě chtěli vyjasnit,“ uza-
vřela ředitelka.

JIŘÍ GRAČKA

Pro zdravotníky v první linii

V téměř prázdném sále Arcibiskupského paláce hráli hudebníci pro
všechny, kdo v boji proti pandemii stojí v první linii. 
 Snímek Daniel Schulz

Společnost sester Ježíšových s novým vedením
Během první generální kapitu-
ly, konané po úmrtí jejího zakla-
datele P. Roberta Kunerta SJ, si 
členky Společnosti sester Ježí-
šových (SSJ) za přítomnosti ar-
cibiskupa Jana Graubnera zvo-
lily minulý týden v Olomouci 
novou generální představenou. 
Na příštích šest let se jí stala se-
stra Alena Jindrová.

„Nejdůležitější pro naplně-
ní jakéhokoli poslání je otevřít 
se Duchu Svatému, dát se mu 

plně k dispozici. To jsem ‚od-
koukávala‘ v uplynulých letech 
spolupráce s předchozí předsta-
venou, sestrou Marií Čegano-
vou. A tak chci spolu s vámi být 
vnímavá k Božímu hlasu a napl-
ňovat, co rozpoznáme jako jeho 
vůli,“ obrátila se nová předsta-
vená ke svým spolusestrám.

Sestry se při generální kapi-
tule sešly poprvé po úmrtí svého 
zakladatele a první sestry Mar-
ty Kaniové – oba zemřeli v Olo-

mouci 2019. „V modlitbě a úva-
hách jsme se celý týden zabývaly 
tím, co je třeba chránit, aby naše 
společnost pokračovala v duchu 
charismatu svého zakladatele,“ 
shrnula sestra Olga Zelená SSJ.

Sestry žijí podle ignaciánské 
spirituality a slouží v různých 
zaměstnáních – ve školách, 
zdravotnictví, sociálních služ-
bách i pastoraci. Zajišťují také 
provoz poutního domu Vele-
hrad v Římě. (gra)

Volbě předsedal arcibiskup
Jan Graubner, který se po 
těžkém průběhu nemoci 
covid-19 postupně vrací do 
služby.  Snímek archiv SSJ
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Ve Frýdlantu nad 
Ostravicí má už 15 let 
otevřeno Poradenské 
centrum Charity 
Frýdek-Místek. 
Pomáhá při řešení 
spletitých problémů 
v rodinách nebo 
lidem v dluhové pasti 
– tedy v situacích, 
které koronavirová 
krize ještě zvýraznila.

Do poradny vcházím z  boční 
strany frýdlantského městského 
úřadu a ve dveřích mě vítá její 
vedoucí, psychoterapeutka Ha-
na Baránková. Když v roce 2006 
centrum zakládala, pracovala 
tu sama. Teď už má šest spolu-
pracovnic, díky nimž původní 
psychologický záběr doplňuje 
o dluhové nebo sociálně-práv-
ní poradenství: „Naše poradna 
je tím zřejmě trochu netypická, 
někteří ji pokládali za „kočko-
psa“. Ale nám se ukázalo jako 
funkční, že když lidé potřebu-
jí dluhové poradenství, jsou na 
tom často i  psychicky špatně 
a můžou využít tuto pomoc,“ 
poukazuje Hana Baránková.

Rušný začátek roku

Psychologickou pomoc lidé nej-
častěji hledají, když jde o part-
nerské vztahy či výchovné pro-
blémy u dětí. Od loňského roku 
dochází do charitního centra 
také mediátorka, která pomáhá 
řešit hluboké spory mezi rozve-
denými. Teď v lednu a únoru bý-
vá v poradně nejrušněji. „O Vá-
nocích jsou rodiny více spolu 
a některé věci se můžou odkrýt. 
Lidé zjistí, že to tak už dál ne-
jde,“ říká zakladatelka porad-
ny s  tím, že podobný scénář 
přichází na podzim po letních 
prázdninách.

O klienty v dluhové pasti se 
stará Lenka Janečková. Když 
do poradny nastoupila, dozní-
vala ve světě ekonomická krize. 
„Tehdy k nám přicházely spous-
ty lidí, kteří si v krizi nadělali 
obrovské dluhy, třeba podnika-
telé. Mám vážnou obavu, co při-

jde teď,“ přemítá. Za devět let, 
kdy v Charitě pracuje, se ale prý 
hodně změnilo: „Dnes je mno-
hem jednodušší se oddlužit, lidé 
jsou také obezřetnější – zvlášť 
mladí.“ Poradenské centrum 
nyní může navíc díky akreditaci 
pomoct i při procesu oddlužení 
u krajského soudu.

Důsledky současného za-
dlužování a podepisování ne-
výhodných smluv se mohou 
na návštěvnosti centra projevit 
klidně až za tři roky. Problémy 
s psychikou mají však o pozná-
ní kratší setrvačnost. V poradně 
proto v posledních měsících při-
byli noví klienti, na něž součas-
ná situace doléhá obzvlášť silně. 

Těšit se na sněženky 
a více světla

Ptám se proto, jaké rozdíly vidí 
Hana Baránková mezi situací 
loni na jaře a nyní. „Na jaře sice 
působilo zděšení z neznámého 
viru, ale lidé tomu mohli čelit 
aktivitou. Vědomě či nevědo-
mě hledali způsoby, jak můžou 

něco udělat – šít roušky, cho-
dit nakupovat pro ty, kdo raději 
zůstanou doma. To je ta největ-
ší zbraň proti pocitu bezmoci,“ 
podotýká vedoucí poradny. 

Už od října se ovšem pocit 
bezradnosti podle ní prohlubu-
je a podepisuje se na tom i ne-
ustálé prodlužování nouzové-
ho stavu. Je proto důležité, aby 
každý sám za sebe obracel poci-
ty bezmoci v něco pozitivnější-
ho. „Jde o to, zažívat, že můžu 
pro své blízké nebo sebe sama 
něco udělat,“ pokračuje Barán-
ková a zdůrazňuje, že bychom 
na sebe neměli klást velké ná-
roky. „První věc je být na sebe 
vlídný a přemoct pocit, že mu-
sím vše zvládnout na 100 %,
ač mám doma třeba tři děti
v online výuce.“ 

Napadá mě, jestli je vůbec 
dobré se v dnešní době na něco 
těšit, když už s tolika plánů se-
šlo. „Je dobré v sobě živit těšení 
na něco, co je reálné – třeba na 
nepopiratelný fakt, že se prodlu-
žuje den. Pak se moc těším na 
okamžik, kdy ze země začnou 
‚vystrkovat prstíky‘ sněženky. 

A doufám, že se mi to splní,“ 
usmívá se Hana Baránková.

Zacheus v poradně

Hana Baránková se může při te-
rapiích opřít i o studia teologie. 
Vzpomíná, jak na fakultě stále 
znova objevovali smysl příběhů 
biblických postav. Podobně teď 
přistupuje ke svým klientům: 
„I my máme příběh o sobě, kte-
rému věříme. Ale pak je tady 
příběh, který má o nás Bůh. Je 
podstatné, který si vybereme – 
to předem určuje naše chování, 
pocity. Pro mě je hodně inspiru-
jící věřit Božímu příběhu o mně 
a mých klientech.“ 

Na závěr se ještě ptám, kte-
rá z biblických postav by prav-
děpodobně přišla do frýdlant-
ské poradny. Hana Baránková 
chvíli přemýšlí a  přichází na 
dvě jména: „K  nám by mohl
přijít Zacheus a ta nešťastná že-
na s krvácením. Oba mají spo-
lečné, že se na ně okolí dívá 
skrz prsty. Tak tomu často bývá 
i u klientů, kteří k nám chodí.“

ONDŘEJ ELBEL

Přemáhat pocit bezmoci

Hana Baránková (vlevo) i Lenka Janečková za svou práci loni v prosinci získaly biskupské ocenění.
Snímek Roman Polách / Člověk a Víra 
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„Zatímco minulý rok byly po-
vzbudivé výsledky Tříkrálové 
sbírky v Plzeňském a Karlovar-
ském kraji touto dobou již čás-
tečně známy a nakonec dosáhly 
senzační výše téměř šesti milio-
nů korun, letos je situace i přes 
prodloužený termín sbírky (ko-
nané převážně ve virtuálním 
prostředí) nepříliš optimistic-
ká. Podle průběžných výsledků 
bychom museli omezit některé 
naše sociální služby a projek-
ty pro lidi, kteří potřebují po-

moc,“ konstatuje s lítostí mluv-
čí Diecézní charity Plzeň Petr 
Šimek.

Kvůli  protiepidemickým 
opatřením se letos tříkrálové 
skupinky nemohly vydat na tra-
diční koledu spojenou se zpě-
vem a  žehnáním domů. Mar-
kantně se to odrazilo ve výši 
doposud vybrané částky Tříkrá-
lové sbírky, kterou lze podpořit 
jen příspěvkem do online ka-
sičky na www.trikralovasbirka.
cz. Do 24. ledna byly k  dis-

pozici na veřejných místech 
v  diecézi zhruba dvě stovky 
statických pokladniček, jejichž 
výnos se nyní sčítá. Pro srov-
nání – v loňském roce vyrazilo 
na koledu s pokladničkami přes
1 200 skupinek.

„Diecézní charita Plzeň za-
znamenala k 20. lednu letošní-
ho roku online dary ve prospěch 
všech koledujících organizací 
v  Plzeňském a  Karlovarském 
kraji ve výši necelých 390 tisíc 
Kč. To odpovídá pouze zhruba 

jedné patnáctině výsledku z mi-
nulého roku,“ upřesňuje nera-
dostnou skutečnost Petr Šimek.

Přispívat online je možné 
až do 30. dubna poměrně  jed-
noduchým způsobem na www.
trikralovasbirka.cz. „Koleduj-
me a  přispívejme dál online 
a pomáhejme těm, kdo nema-
jí internet nebo v něm nejsou 
zběhlí, tedy zejména seniorům, 
uskutečnit jejich dar,“ vyzý-
vá ředitel Diecézní charity Jiří 
Lodr. (alo)

Dosavadní výtěžek Tříkrálové sbírky nebude stačit

Pět tisíc metrů 
čtverečních zdí, 
dva tisíce metrů 
čtverečních 
malovaných kleneb 
a půldruhého 
kilometru kamenných 
žeber muselo 
být vyčištěno 
a restaurováno 
při probíhající 
rekonstrukci interiéru 
plzeňské katedrály 
sv. Bartoloměje. 

Nejrozsáhlejší rekonstrukce 
chrámu za posledních sto let 
by měla být dokončena během 
následujících čtyř měsíců. 

„V těchto dnech se demon-
tovalo lešení, protože restauro-
vání  kamenných zdí i kleneb je 
u konce, takže interiér je nád-
herně prozářený světlem,“ po-
pisuje současný stav architekt 
Jan Trčka, který je společně s ar-
chitektem Janem Soukupem 
autorem projektu revitalizace 
katedrály a vykonává autorský 
dozor. „Stavebně jsme v podsta-
tě hotovi, teď nás čeká navážení 
a instalace předmětů, které by-
ly restaurovány v dílnách, jako 
oltáře, obrazy a další. Postupně 
jsou instalovány také oprave-
né varhany. Je to tedy ještě dost 
práce, ale krásné,“ dodává.

Rekonstrukce interiéru ka-
tedrály sv. Bartoloměje přináší 

několik významných novinek. 
Patří mezi ně např. vyhlídka 
v podkroví, které nebylo dopo-
sud přístupné a kde bude k vi-
dění trvalá výstava o  historii 
chrámu, jenž odedávna tvoří 
srdce města. „Unikátní je vy-
hlídková plošina nad střední 
lodí, která poskytne návštěvní-
kům majestátní pohled do na-
svíceného prostoru,“ upozor-
ňuje Jan Trčka s tím, že právě 
nově pojaté nasvícení dá vy-
niknout celému interiéru i jed-
notlivostem. „Nová elektroin-
stalace, jež je vedena v krovu 
a  podlaze, umožnila vytvořit 
variabilní osvětlení, které roz-
září buď celý prostor včetně 
oken, což bude zejména po se-
tmění velmi efektní, nebo po-
dle charakteru akce nasvítí jen 

určitou část, oltář, Madonu 
a podobně. Staré lustry z 80. let 
svítily jen do spodní části, na-
hoře nebylo vidět nic.“ 

Praktickými novinkami jsou 
nová zpovědnice v jižní předsí-
ni a pohotovostní toaleta pro 
návštěvníky bohoslužeb v se-
verní předsíni. Nové uspořá-
dání dostanou mříže u  hlav-
ního vchodu, kudy budou na 
rozdíl od minula vcházet i tu-
risté. „Otevře se boční mříž do 
kaple Panny Marie Lurdské, 
kde bude prostor i pro poklad-
nu a člověka dohlížejícího na 
provoz v chrámových prosto-
rách,“ upřesňuje Trčka. Sta-
bilní kamery umožní sledovat 
dění v presbytáři jak přenosem 
na dvě boční obrazovky, tak na 
internetu.

Revitalizace katedrály byla 
zahájena v polovině roku 2018. 
Od té doby je pro veřejnost 
uzavřená a její prostory nahra-
zuje nedaleký kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie. „Slavnostní 
otevření plánujeme na začátek 
června, řešíme a dolaďujeme je-
ho program. Samozřejmě bude 
záležet na vývoji aktuální pan-
demické situace,“ prozrazuje 
mluvčí biskupství Pavel Říha.

Náklady na revitalizaci do-
sahují více než sto milionů 
korun, převážně jsou hrazeny 
z dotace Evropské unie IROP. 
Spoluúčast se pohybuje ko-
lem deseti milionů, finanční 
podporu poskytly i  Plzeňský 
kraj, město Plzeň a  program 
Prazdroj lidem.

ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

Rekonstrukce katedrály brzy skončí

Rekonstrukce interiéru plzeňské katedrály sv. Bartoloměje postoupila do závěrečné fáze. Veřejnosti by se 
chrámové prostory měly otevřít začátkem června.  Snímek Jan Trčka 
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Kalendář
PRAHA
� Mši sv. přenášenou ČT2 
z  Komunitního centra Mat-
ky Terezy slaví 31. 1. v 9.30 
emeritní  pražský biskup 
Karel Herbst.
� Nedělní ranní chvály vždy 
v  8.00 na Youtube kanále 
„Farnost Stodůlky“.
� Povzbuzení ve víře – cyklus 
minipřednášek Jana Sokola 
vždy v pondělí v 18.00 na face-
book.com/farnostsvmarkety. 
� Bod zlomu – online exerci-

cie 3. – 6. a 4. – 7. 2. s P. Pe-
trem Glogarem OCD. Přihláš-
ky na fortna.eu.
� Mše sv. z katedrály živě na 
katedrala.tv nebo facebook.
com/svatovitskakatedrala 
každou neděli v 10.00.
� 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 Vyše-
hradě. Přihlášky na apha.cz.

Kontakt:
zavadilova@katyd.cz

Krátce
� Dokumentární film o sbír-
ce pro Nemocnici Milosrdných
sester sv. Karla Boromejské-
ho natočil Symfonický orches-
tr hlavního města Prahy FOK. 
Sbírka, kterou symfonici uspo-
řádali při loňské první vlně pan-
demie, vynesla 240 tisíc korun 
a umožnila nákup dvou moni-
torů životních funkcí pro tam-
ní ARO, kde zdravotníci pečují 
o nemocné koronavirem. Krátký 
snímek je k vidění na webových 
stránkách orchestru fok.cz ne-
bo facebook.com/orchestrFOK.

� Nemocnice sv. Kříže Žižkov 
připravila ve spolupráci s MČ 
Prahy 3 očkovací místo pro až 
400 očkování denně. Nyní če-
ká na schválení ministerstvem 
zdravotnictví a žádá o vakcíny. 

� Jarní kurzy duchovních cvi-
čení otevřel Kolínský klášter. 
Jsou mezi nimi ignaciánské, 
kontemplativní a filmové exer-
cicie či dvoje postní rekolekce. 
Konají se jen při 3. stupni PES 
v malých skupinách s podmín-
kou negativních testů na co-
vid-19 od účastníků. Při 4. stup-
ni PES se některé konají online. 
Více na kolinskyklaster.org.  (tez)

Budova Svatojánské 
koleje – Vyšší odborné 
školy pedagogické 
ve Svatém Janu 
pod Skalou 
dočasně ztichla. 

Po 25 letech existence, což 
měla tato církevní škola osla-
vit v tomto školním roce, ustal 
ruch studentů v učebnách i v je-
jich ubytovně. Nikoli definitiv-
ně, nýbrž kvůli pandemii. „Ač se 
to na první pohled nezdá, škola 
funguje všem okolnostem na-
vzdory na plné obrátky. A for-
mace ani příprava budoucích 
pedagogů na náročné povolání 
mezi malými dětmi tu rozhod-
ně nekončí,“ vítá nás ředitelka 
školy, sestra Martina Štěpino-
vá. Budova školy i učebny jsou 
sice zavřené, ale přednášky běží 
dál podobně jako na jiných ško-
lách: online. „U nás se konají ve 
třech virtuálních místnostech. 
Přednášející učitelé i studenti se 
už naučili, kdy se kam přihlašo-
vat, do které místnosti pomysl-
ně vstoupit. Na dálku učíme do-
konce i hru na klavír,“ nastiňuje 
současnou podobu studia zdejší 
pedagožka Noemi Bravená.

Na Svatojánské koleji se di-
stanční výuku podařilo zavést 
velmi rychle už na jaře. „Ve chví-
li, kdy začala koronavirová kri-
ze, jsem se podívala, jak pan-
demie probíhá v Číně i jinde ve 
světě. Bylo mi jasné, že tohle 
jen tak brzo neskončí. Do týd-
ne jsme tak měli nakoupeno po-

třebné technické vybavení a bě-
hem čtrnácti dnů začala naše 
online výuka. Zapojili se všichni 
učitelé. Ač nám to ze začátku da-
lo opravdu hodně zabrat, dnes je 
to pohoda a musím říct, že se mi 
učí ve virtuálním prostoru skoro 
lépe než normálně,“ usmívá se 
sestra Martina Štěpinová.

Tunel pro netopýry

Barokní budova školy však ne-
ní liduprázdná. Běžný školní 
provoz tu vystřídali stavebníci 
a úklidové čety. „Díky pande-
mii máme jedinečnou možnost 
provést zásadní úpravy, které 
bychom nestačili za provozu ani 
během prázdnin,“ vysvětluje
sestra Martina. Truhláři nosí po 
schodech nahoru nové i repaso-
vané fošny na podlahy a vynáše-
jí ty staré, k jejichž zkáze přispěl 
nadužívaný lyzol z doby, kdy bu-
dova sloužila jako komunistický 
lágr. Generálním úklidem pro-

cházejí učebny i ubytování stu-
dentů, důkladným čištěním me-
zi jiným jejich lůžkoviny. 

„Díky grantům Středočes-
kého kraje získá novou podobu 
také naše aula a knihovna, kde 
právě probíhá rekonstrukce,“ 
líčí stavební a  restaurátorské 
práce správce budovy Michal 
Šedivý a prozrazuje, že jeskyni
sv. Ivana, která se nachází v pod-
zemí pod podlahou knihovny, 
a  půdní prostory někdejšího 
kláštera nad ní spojuje nově
tzv. netopýří tunel. „Škola má 
ve studijním programu mj. envi-
ronmentální výchovu, a  tak jí 
logicky leží na srdci i ochrana 
místní přírody. Zimuje u nás vel-
ká kolonie těchto létajících sav-
ců, a tak jsme po žádosti a pora-
dě ochranářů propojili podzemí 
s naší půdou. Stavaři se nestači-
li divit, prý nikdy nic takového 
nebudovali,“ podotýká správce. 

Školu před čtvrtstoletím za-
ložili manželé Fellnerovi, jejím 

zřizovatelem je pražské arci-
biskupství. Nachází se v budo-
vě bývalého benediktinského 
kláštera. Historie místa sahá 
až ke kořenům české státnos-
ti, s nimiž je spojeno postavou 
místního poustevníka sv. Iva-
na, jenž odsud podle legendy 
docházel na Tetín za sv. Lud-
milou. „Každoročně tam se stu-
denty putujeme, abychom si to 
připomínali,“ zdůrazňuje sestra
Martina. 

Lágr, StB
a pak církevní škola 

Navzdory křesťanské minu-
losti Svatého Jana pod Skalou 
zde totalitní režim v 50. letech 
shromažďoval nepohodlné oso-
by ke komunistické převýchově 
a nuceným pracím v okolních 
lomech. Později tu dokonce 
školil příslušníky a velitele Stát-
ní bezpečnosti. 

Ve výročním 25. roce existen-
ce církevní školy směřuje vše-
chen ruch naopak k obnově no-
vého poslání budovy: k formaci 
a výchově nových učitelů, aby 
nejmenší děti vedli ke svobodné-
mu růstu. „Připra vujeme peda-
gogy do mateřských škol v duchu 
křesťanské tradice i vzdělávání. 
V naší škole pamatujeme, že se 
každý člověk nejvíce utváří me-
zi třetím a pátým rokem svého 
života. A co se v této době nepo-
daří, už se jen těžko mění. Proto 
všechny zájemce o toto krásné 
povolání zveme ke studiu u nás. 
Čas podávání přihlášek se blíží,“ 
vzkazuje ředitelka školy Martina 
Štěpinová.  JIŘÍ MACHÁNĚ 

Čtvrtstoletí vzdělávání ve Svatém Janu

Kostel a budova někdejšího benediktinského kláštera, kde dnes sídlí 
Svatojánská kolej.  Snímek autor



Televize / Rozhlas KT
31. ledna — 6. února 2021 TIPY A PROGRAMY

NEDĚLE 31. 1. 
9.35 Mše svatá 4. nedě-
le v mezidobí. Biskup Karel 
Herbst v přímém přenosu 
z Komunitního centra Mat-
ky Terezy v Praze-Hájích
11.40 Sváteční slovo ředi-
tele Radia Proglas Martina 
Holíka. O soužití lidí, kteří 
jsou si nablízku, ač se třeba 
nikdy nespatří
11.45 Křesťanský magazín
12.15 Cesty víry. 
Čeští poutníci v Římě – Bazi-
lika svaté Praxedy a okolí
12.40 Tajemství Vatikánu 
(3/5). Opatrovat a chránit

NEDĚLE 31. 1. 
8.30 Jak to vidí.... 
Václav Staněk, zakladatel 
spolku Chmelištná. Sváteční 
setkání Zbigniewa Czendlika 
18.30 Dokuseriál. 
Rok pod rouškou (5/5)
22.00 Četba na pokračová-
ní. Michal Sýkora: 
Před potopou (7/7)

NEDĚLE 31. 1. 
8.00 Spirituála. 
Duchovní Evropa. 
Kníže Ypsilanti 
a náboženství filhelénské
8.30 Spirituála. 
Ke kořenům. Evropská unie
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. 
Chrámová hudba 
Antonia Salieriho (1/3) 
11.00 Radioseriál. Franz 
Werfel: Čtyřicet dnů (2/9) 
11.37 Franz Schubert: 
Variace pro flétnu a klavír 
na píseň Trockne Blumen
12.00 Polední zvony. 
Z věže farního kostela 
sv. Petra a Pavla 
v Morašicích u Litomyšle
12.20 Polední koncert… 
Váš poslušný syn Wolfgang 
Amadé (7/7). 
Mozart v modlitbách
13.30 Povídka. 
Zalman Šneur: Holka
18.30 Četba na pokračová-
ní. Jakuba Katalpa: 
Zuzanin dech (5/13) 

NEDĚLE 31. 1. 
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století

ŽIDÉ A KŘESŤANÉ VČERA A DNES
Křesťanství a judaismus mají dlouhou společnou histo-
rii, ale také mnohé rozdíly posílené historickými událost-
mi. O vztazích židů a křesťanů v dnešním světě budou v po-
řadu Kulatý stůl diskutovat Mojmír Kallus, předseda České 
pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruza-
lém, religionista Pavel Hošek a religionista a odborník Muzea pa-
měti XX. století Jan Samohýl s moderátorkou Danielou Brůho-
vou. Diskusi můžete v televizi Noe sledovat v pátek 5. února
ve 20.05.

POUTNÍCI ČASU: S PETREM MODLITBOU
Cyklus Poutníci času představuje osobnosti, které si ve svém ži-
votě splnily sen. Tentokrát se v něm představí malíř, který se vě-
nuje, dnes již profesionálně, umělecké disciplíně – paleoartu.
Petra Modlitbu od dětství fascinují kresby Zdeňka Buriana. Proto 
se i na jeho malířském plátně pod vedením paleontologů a dal-
ších odborníků rodí nejrůznější dinosauři, mamuti, pralidé a ně-
kdy i živočichové, které lidské oko dosud nespatřilo. V tomto díle 
se vám odhalí cesta, kterou musel vyučený zedník Petr Modlit-
ba urazit, než si mohl splnit svůj malířský sen. Dívejte se v neděli 
31. 1. v 9.40.

TEREZIE HECZKO

SVATÉ KRÁLOVNY
Ve vzdělávacím cyklu s titulem Svaté královny uslyšíte výklad pro-
fesora Martina Weise. Církevní historik Teologické fakulty Jiho-
české univerzity vás postupně seznámí s příběhy mimořádných 
žen, převážně urozených, ale i prostých, které se svými projevy 
blíženecké lásky a svatostí zapsaly do dějin. V úvodní části, kte-
rou naladíte v repríze v neděli 31. 1. od 10.30, se dozvíte o staro-
věkých mučednicích. 

Druhá část tohoto cyklu nabídne v pátek 5. 2. od 22.00 vy-
právění o křesťanech v nejstarší době, kdy se nové nábo-
ženství střetlo s mocí římského impéria. Svou víru tak ti-
to odvážní lidé mnohdy dosvědčili položením života. Církevní 
historik profesor Martin Weis připomene například osud sva-
tého Štěpána a svatého Polykarpa a prozradí, co víme o Pi-
látově ženě. V dalších částech bude řeč o časech Nerono-
va pronásledování křesťanů i o středověkých a novověkých
osobnostech.

Tento a další zajímavé vzdělávací cykly si také můžete zakou-
pit v našem audionakladatelství Slyš.to. Nákupem podpoříte 
činnost Radia Proglas.

 SABINA HAUSEROVÁ

HLUBINAMI VESMÍRU 
Natáčení nových dílů tohoto 
pořadu je vzhledem k situaci 
pozastaveno, proto vám nabí-
zíme zajímavé rozhovory z mi-
nulého roku: s ředitelem Hvěz-
dárny a planetária hl. m. Prahy 
J. Rozehnalem, se specialistou 
na malá tělesa sluneční sou-
stavy P. Scheirichem, s odbor-
níkem na výbuchy ve vesmíru 
O. Pejchou a dalšími. Dívejte 
se v sobotu 6. 2. ve 20.05.

SVĚT HANY FIALOVÉ 
Po delší odmlce vás na ob-
razovce televize Noe přivítá 
houslista, hudební skladatel 
a aranžér Jiří Pavlica. Do své-
ho pořadu Jak potkávat svět 
si pozval Hanu Fialovou, člen-
ku souboru opereta/muzikál 
Národního divadla moravsko-
slezského, která bude hovořit 
o tom, jak potkávala svět. Mů-
žete se těšit ve čtvrtek 4. 2. ve 
20.05.

KULTURNÍ VÁLKA
V Noční univerzitě se filo-
zo f a teolog Roman Cardal
zamyslí nad tím, jaké jsou 
zdroje současné kulturní války. 
Je jím neochota konzervativní 
části společnosti přijmout při-
rozený emancipační vývoj spo-
lečnosti a jevy spojené s globa-
lizací? Nebo jde o přirozenou 
reakci společnosti na revoluční 
změny? Přednášku uvidíte ve 
středu 3. 2. ve 22.45.

NA DŘEŇ
4. 2. od 16.00 se bude redaktor 
O. Havlíček zajímat o chuť do 
života, odhodlání a nadšení do 
práce, kterou srší emeritní dě-
kanka Právnické fakulty MUNI 
v Brně, advokátka a profesorka 
občanského práva Markéta Se-
lucká. Řeč přijde i na její netra-
diční životní dráhu od pekařky 
k děkance a na práci s dětmi, jíž 
se věnuje v rámci salesiánské-
ho hnutí mládeže.

BARVÍNEK
Jak se mají ptáčci během zim-
ního období a jak jim může-
me pomoci? Dozvíte se v úterý
2. 2. od 16.00. Kromě toho 
Barvínek připomene 100 let od 
narození Zdeňka Milera, tvůrce 
animované postavičky Krtka. 
Uslyšíte taky něco málo o stro-
mech – k čemu je potřebujeme 
a čím jsou nejvíc ohrožené. Vě-
děli jste, že v lese existuje ně-
co jako stromový internet?

FOLKLORNÍ OKÉNKO
3. 2. je svátek sv. Blažeje, což byl 
jeden z oblíbených koledních 
termínů. Patřil učitelům a jejich 
žákům, pro které po kolední ob-
chůzce kantorova žena připra-
vila ve škole pohoštění. S tímto 
dnem je rovněž spojena řada 
pověrečných praktik. K obje-
vování málo známých výroč-
ních obyčejů s českou lidovou 
hudbou vás zve Zdeněk Vej-
voda ve středu 3. 2. od 16.55. 

V Oktávě v pátek 5. 2. v 16.55 začne nový seriál Pohledy do 
dějin hudby. Bude se zabývat dějinami vážné a duchovní hudby 
od středověku až po 20. století. První díl se ohlédne za 
středověkou světskou hudbou. 

Na pořad Jak potkávat svět s Jiřím Pavlicou a Hanou Fialovou
se můžete těšit ve čtvrtek 4. 2. ve 20.05.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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20.15 Nejvíc bolí strach 20.05 Pro větší slávu 16.10 Rubín má barvu krve

11.05 A teraz čo? 11.15 Spravodajský súhrn 
11.40 Katechéza (P) 12.00 Anjel Pána (P) 
12.20 Loretánske litánie 12.40 Ruženec 
/ Radostný ruženec 13.15 U Nikodéma 
14.35 Svedectvo 15.00 Hodina milosrden-
stva 15.15 Boh k tebe hovorí 15.30 Ruženec 
z Lúrd 16.05 Z javora 16.35 Don Camillo, 
Monsignor,... ale nie príliš (4/5) 18.30 Svä-
tá omša (P) 19.40 Tvorivo 20.00 Modlitba za 
odvrátenie epidémie (P) 20.45 Spojení vie-
rou (Marta Knapik) (P) 21.15 Medzi nebom 
a zemou (Albín Škoviera) (P) 22.00 Mendel 
– otec genetiky 23.00 Fundamenty (Gaudi-
um et spes – Niektoré naliehavé problémy)

6.20 Na skialpech přes hory 6.35 Běžkotoul-
ky. Jáchymov 6.45 Svět motorů: Speciál 7.05 
Svět motorů: Aktuálně 7.20 BBV po 25 le-
tech 7.30 Studio ČT sport 7.40 Klasické ly-
žování: Marcialonga 10.25 Biatlon: ME 2021 
Polsko 11.10 Alpské lyžování: SP Německo 
12.55 Biatlon: ME 2021 Polsko 14.10 Rych-
lobruslení: SP Nizozemsko 14.25 Házená: 
MS 2021 Egypt 16.20 Cyklokros: MS 2021 
Belgie 17.10 Házená: MS 2021 Egypt 19.30 
Klasické lyžování: SP Švédsko 20.30 Alpské 
lyžování: SP Francie 21.30 Studio fotbal – 
Dohráno 22.10 Skoky na lyžích: SP Němec-
ko 23.55 Tenis: ATP Cup

6.00 Prostě zvířata (9) 7.10 Kamenná pa-
měť (2) 8.25 Utajené příběhy českých dě-
jin II (7, 8) 9.30 UFO: Ztracené důkazy II (5) 
10.40 Neuvěřitelné příběhy (23, 24) 11.45 
Tajemství přílivu (1) 12.50 Lovec rybích ob-
rů II (10) 13.50 Válečné továrny (4) 14.45 
Tajné nacistické základny (4) 15.45 Vláda 
plazů 16.50 Africké šelmy III (4) 17.50 Na 
střechách měst II (1) 18.55 Anthony Bour-
dain: Neznámé končiny VIII (7). Am. dok. 
20.00 Pěšky po Střední Americe (4). Br. dok. 
21.00 Ocelová srdce V (8). Něm. dok. 22.00 
Jak fungují stroje (9) 23.00 Ohňostroj: Věda 
a historie 0.10 Tajemství polární záře

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.25  Po stopách hvězd. 

Obrazový životopis slavných 
– tentokrát Ivy Janžurové

 6.50  O princi Bečkovi. Poh. 
 7.35  Zdeněk Jirotka – 110 let. 

Saturnin (4/4)
 8.15  Úsměvy Antonína Moskalyka
 8.55  Polopatě. Moderní hobby 

magazín Filipa Čapky
 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.
Sto padesát metrů čtverečních 

 12.00  Otázky Václava Moravce
 13.00  Zprávy
 13.05  O kumburské Meluzíně. Poh. 
 14.00  Ty, ty, ty, Moneti! Poh. 
 14.35  Sňatky z rozumu (5/5)
 16.10  Boris Rösner – 70 let.

Rubín má barvu krve. Det. 
 17.25  Pošta pro tebe
 18.25  Co naše babičky uměly a na co my 

jsme zapomněli. Kapr na talíři
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování Sportky a Šance
 20.10  Zločiny Velké Prahy (1/10). 

Dáma v studni. Krimi 
 21.15  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 21.49  Výsledky losování Šťastných 10
 21.50  V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN. 

Případ mrtvých spolužáků
 23.20  Případy detektiva Murdocha XIII. 

Marnotratný otec. Br./kan. krimi 
 0.05  Bolkoviny
 0.50  Banánové rybičky.

Na téma „jak si užít čas“ 
 1.35  13. komnata Jána Jackuliaka
 2.00  Sváteční slovo ředitele Radia 

Proglas Martina Holíka

 6.00  Raníček. Terezka v nesnázích 
aneb Hopkin zasahuje

 6.05  Zvonečkovi
 6.30  Prasátko Peppa VIII
 6.40  Friends: Síla přátelství. Am. anim. 
 7.05  Pan Jezevec a paní Liška
 7.15  Ovečka Shaun. Br. anim. 
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Československý filmový 

týdeník 1971 (1342/2379)
 9.15  Hledání ztraceného času: 

Na sněhu i na ledě (2)
 9.35  Mše svatá 4. neděle v mezidobí. 

Biskup Karel Herbst 
v mimořádném přímém přenosu 
z Komunitního centra Matky 
Terezy v Praze-Hájích

 10.20  Nedej se plus
 10.50  Nedej se: Svobodný prales
 11.15  Království divočiny: 

Koně Przewalského. Jap. dok. 
 11.40  Sváteční slovo ředitele 

Radia Proglas Martina Holíka
 11.45  Křesťanský magazín
 12.15  Cesty víry: Čeští poutníci v Římě 

– Bazilika svaté Praxedy a okolí
 12.40  Tajemství Vatikánu: Opatrovat 

a chránit (3/5). Vat. cyklus
 13.35  Kočka není pes. Úzkostlivá 

Sisinka a nesamostatný Čárlí
 14.05  Deník zvířecích mláďat 

(1/3). Fr./am. cyklus
 14.55 Co Čech, to chovatel
 15.10  Cyklokros: MS 2021 Belgie
 16.25  Hokej: HC Vítkovice Ridera – 

Mountfield Hradec Králové
 19.20  Zajímavosti z regionů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Přestřelka u O.K. Corralu. 

Am. western 
 22.05  Velikáni filmu: 

Joel a Ethan Coenovi. 
Po přečtení spalte. Am. kom. 

 23.40  Dokumentární klub. 
Přistání na Měsíci živě

 1.10  Grantchester (4/6). Br. det. 

6.05 Mstitel Blade (3). Bez šance. Jap. anim. 
6.35 Čapí příběhy (3). První lety za ploty. 
Pol. anim. 7.05 M*A*S*H (187, 188) 8.00 
Svět ve válce (22). Japonsko. Br. dok. 9.15 
Prima SVĚT 9.45 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 Discopří-
běh. Čes. kom. 16.50 Miluji tě modře. Čes. 
film 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 
19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOWTI-
ME 20.15 Martin a Venuše. Čes. kom. 22.30 
Rocky V. Am. akč. 0.40 Příslib

9.00 Jak mi pomohl můj čtyřnohý pří-
tel 10.05 Snář aneb Večer splněných přá-
ní 11.00 Hitparáda televizní zábavy 12.00 
Domácí štěstí 12.25 Paměť stromů. Stromy 
u hradů a zámků 12.45 Klub přátel dechov-
ky 13.20 Kavárnička dříve narozených 14.15 
Jsou hvězdy, které nehasnou 15.10 Písnič-
ky z obrazovky 15.35 Trocha šafránu z te-
levizního archivu 16.40 Lupa je tlustý sklo. 
TV hra 17.40 Hry bez hranic 18.55 Událos-
ti za okamžik a počasí 19.00 Události 19.52 
Branky, body, vteřiny 20.05 Hana Zagorová 
v Lucerně 21.00 Kavárnička dříve naroze-
ných 21.50 Písničky z klobouku

15.10 Divoké umění 15.40 Věda je zábava 
III 16.05 Dobrodružství Kocoura v botách III 
17.15 Ovečka Shaun 17.25 Friends: Síla přá-
telství 17.45 Kriminálka 5.C (5/13) 18.15 
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerní-
ček 18.50 7T (10/24) 19.15 Phineas a Ferb 
III (25/35) 19.40 Zvířáci 19.50 Bob a Bobek 
na cestách 20.00 Události v kultuře 20.15 
Příběhy filmových legend. Stříbrné plátno 
(4/12). Dok. 20.55 V záři seriálů. Hlava 22 
(4/6). Am. 21.40 Televizní písničky a songy 
Ivana Hlase 22.30 Génius – Picasso (4/10) 
23.20 W. A. Mozart: Requiem 0.15 David 
Lynch: Život v umění. Am./dán. dok. 

 5.00 Cesta peklem. Čes. film 
 6.25 Mambo. Ir./br. kom. 
 8.05 Princ egyptský. Am. anim. 
 9.50 Teleshopping 
10.25 Auta. Am. anim. 
12.30 Celesta ve městě. Am. kom. 
14.10 Elektra. Am. akč. 
16.00 Planeta pokladů. Am. anim. 
17.40 Jupiter vychází. Austr. sci-fi 
20.00  Pán prstenů: Společenstvo prstenu. 

Novozél./am. velkofilm 
23.30 Nezvaní hosté. Am./br./šp. horor 
 1.15 Muž taiči. Am./čín./hong. akč. 
 2.45 Výměna. Am. drama 

6.05 Tlapková patrola II (15, 16) 7.00 Loo-
ney Tunes: Úžasná Show (20, 21). Am. anim. 
7.55 Kačeří příběhy (77, 78). Am. anim. 8.40 
O živé vodě. Něm. poh. 9.55 Dívčí parta. Am. 
film 11.35 Zloba – Královna černé magie. 
Am. fantasy 13.20 Maska. Am. kom. 15.15 
Loupež ve velkém stylu. Am. krimi kom. 
17.05 Muži v naději. Čes. kom. 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Slunce, seno, jahody. Kom. 21.40 Střepiny 
22.15 Muž v ohni. Am./br. film 1.05 Muži 
v naději 2.55 Víkend 
 3.45 O živé vodě 
 4.45 Novashopping 

 6.05  Pro vita mundi: Petr Váňa
 6.55  Řeckokatolický magazín
 7.10  Noční univerzita
 8.35  Janomamové v Brazílii
 8.55  Večeře u Slováka: 

4. neděle v mezidobí
 9.25  Vezmi a čti: Leden 2021
 9.40  Poutníci času (5. díl): 

s Petrem Modlitbou [P]
 10.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 11.10  Na cestě k Otcovu domu
 11.30  Moudrost mnichů: 

Ctnosti a přednosti [P]
 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
 13.55  Outdoor Films s Markétou Peggy 

Marvanovou a Adamem Záviškou 
(96. díl): Nejdelší závod planety

 15.30  Uzdrav naši zem 
s Davidem Pavlíčkem

 16.35  Hermie a jeho přátelé: 
Zbytečná hádka

 17.00  Cirkus Noeland (4. díl):
Roberto, Kekulín 
a Bambulínova návštěva

 17.25  Sedmihlásky (136. díl): 
Ruža sem ja ruža

 17.30  Ovečky v karanténě: 4. neděle 
v mezidobí. Hravý katechetický 
pořad pro děti 1. stupně ZŠ

 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 19.00  První křesťané: Pohoršení kříže
 19.30  Moudrost mnichů: 

Ctnosti a přednosti
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Pro větší slávu:

Skutečný příběh Kristiady
 22.35  Buon giorno s Františkem
 23.20  Za obzorem
 23.50  Polední modlitba Sv. otce Františka
 0.10  Za obzorem

 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
1,21-28 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:

M. Bok: Missa solemnis, J. Hanuš: 
Tři hymny k Nejsvětější svátosti

 9.00  Mše svatá (z kostela 
sv. Jana Nepomuckého 
v Hluboké nad Vltavou)

 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Svaté královny 1/15: 

Fenomén mučednictví (R)
 11.00  Proglaso (biblický kvíz)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: Z díla 

G. Verdiho a W. A. Mozarta
 13.30  Knihovnička:

Gregory Boyle: Kérky na srdci
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka: Edudant 

a Francimor 4/6: Fotbalový zápas
 14.30  Blahopřání
 16.00  Písničky z archivu
 16.30  Synkopy na kanapi
 16.55  Dotýkání světla: Fratelli tutti 

3/10: Cizinec na cestě (R)
 18.00  Modlitba za rodiny
 19.00  Příhody lesního skřítka Kryšpína 

17/25: Jak se podělil s kancem 
Milivojem o bukvice

 19.15  Hitparáda Kolem se toč
 20.15  Křesťan a svět: Nejvíc bolí strach
 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Koncert vážné a duchovní hudby: 

W. A. Mozart: Mše, „Haffnerova“ 
serenáda a Smyčcový kvartet

 23.50 Duchovní slovo

9.35 Mše sv. 4. neděle v mezidobí
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13.05 13+ 20.05 Biblická studna 10.35 Kukačky (4/13) 18.55 Uchem jehly s H. Klímovou

11.45 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.30 
Malý Sheldon (8). Am. kom. 12.50 Ordina-
ce v růžové zahradě 2 (874). Neškodný úlet 
14.05 Castle na zabití V (15) 15.00 Mentali-
sta VI (1). Pouštní růže 15.55 Mentalista VI 
(2). Rudý pták s černými křídly 16.57 Odpo-
lední Počasí 17.00 Odpolední Televizní no-
viny, Sportovní noviny 17.25 Co na to Češi 
18.25 Ulice (3981) 19.30 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Specialisté 
(14). Na scestí 21.15 Specialisté (15) 22.15 
Smrtonosná zbraň II (14) 23.10 Mentalista 
VI (1, 2) 0.55 Castle na zabití V (15)

 5.45 O živé vodě. Něm. poh. 
 6.55 Mravenec Z. Am. anim. 
 8.25 Dívčí parta. Am. film 
10.00 Teleshopping 
10.30 Elektra. Am. akč. 
12.30 Teleshopping 
13.00 Neodolatelná. Am./něm. film 
14.50  Pán prstenů: Společenstvo prstenu. 

Novozél./am. velkofilm 
18.20  Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda. 

Am. anim. 
20.00 Nic nás nerozdělí. Am./šp. film 
22.10 Temné spiknutí. Am. akč. 
 0.05 Rychlí a zběsilí. Am. akč. 

14.45 Bludiště 15.15 Austin a Ally (11/19) 
15.40 S Jakubem v přírodě 16.10 Planeta 
YÓ 16.45 Dětská dopravní policie 16.55 
Medvídkova poradna 17.10 Moje zahrádka 
17.15 Michal chrání přírodu 17.20 Kouzelná 
školka 17.50 Dobrodružství Kocoura v bo-
tách III 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.55 7T (11/24) 19.20 
Phineas a Ferb III (26/35) 19.40 Sportující 
zvířata 19.45 Čtení do ouška. O krásné prin-
cezně a zakletém princi 20.00 Události v kul-
tuře 20.15 Divadlo živě u vás I. Hadry, kosti, 
kůže 22.05 Emoce v umění: Vzpoura (4/24) 
22.55 Slovenská vlna 0.15 Artmix 

10.15 Zprávy ČT3 10.25 Hitšaráda. Hudeb-
ně zábavný pořad 11.30 Silvestrovská hit-
paráda televizní zábavy 12.00 Zprávy ve 12 
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 
12.30 Paměť stromů 12.50 Klub přátel de-
chovky 13.25 Hana Zagorová v Lucerně. 
Vánoční koncert 14.20 Kavárnička dříve
narozených 15.10 Co neodnesl čas aneb sta-
rá láska nerezaví 15.55 Restaurace. TV film 
17.05 Můj táta byl cirkusák 17.50 Jistě, pane 
premiére 18.55 Události za okamžik a poča-
sí 19.00 Události 19.56 Branky, body, vteři-
ny 20.05 Jistě, pane premiére
21.05 Kavárnička dříve narozených

6.00 Archiv D: Jarmilina volba 6.25 Motoris-
mus: Baja Hail Toyota Rallye 7.20 BBV po 25 
letech 7.30 Tenis: ATP Cup 2021 
13.40 Běžkotoulky. Jáchymov 
13.50 Freestyle lyžování: FIS Magazín SP 
14.20 Alpské lyžování: SP Německo 
16.05 Hokej den poté 
16.50 Futsal: Česko – Norsko 
19.05 Volejbalový magazín 
19.30 Florbal: Livesport Superliga 
22.00 Studio fotbal – Dohráno Plus 
23.00 Hokej den poté 
23.45 Branky, body, vteřiny 
 0.00 Tenis: ATP Cup 2021

9.40 Silné vdovy 10.00 Spravodajský súhrn 
10.25 Mendel – otec genetiky 11.25 Katolíc-
ka Austrália (3/5) 12.00 Anjel Pána 12.20 
Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Bolestný 
ruženec 13.15 Z javora 13.50 Fundamenty 
15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ru-
ženec z Lúrd (P) 16.05 Vaticano (P) 16.55 
Kresťania v Pakistane (P) 17.30 Doma je do-
ma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ruže-
nec / Ruženec svetla 20.00 Krátke správy 
(P) 20.10 Boh k tebe hovorí  20.15 A teraz 
čo? (P) 20.30 V Samárii pri studni (P) 22.00 
STOPovanie 22.30 Moja misia – magazín 
23.00 Hudobné pódium

10.40 Poklady Británie: Vikingové (3) 11.50 
Tatra kolem světa 2 (7) 12.50 Atlantik: Rok 
v divočině (1) 13.50 Akta Tesla (5) 14.45 
Neuvěřitelné příběhy (45, 46) 15.45 Da-
vid Attenborough: Velký bariérový útes (3) 
16.50 Modravé hlubiny II (2) 17.55 Vete-
rinář z Yorkshiru VIII (3) 18.55 Poslední rá-
je (10). Něm. dok. 20.00 Grónsko s Nikola-
jem Coster-Waldauem (4). Dán. dok. 20.55 
Anthony Bourdain: Neznámé končiny X (2). 
Singapur s. r. o. 21.55 Neobjasněné případy 
NASA (11) 22.55 Jak funguje vesmír IV (1) 
23.55 Utajené příběhy českých dějin III (7) 
0.30 Pátrání po egyptských hrobkách (1/2)

 6.05  Pro vita mundi: Běla 
Gran Jensen (1. díl)

 6.50  V pohorách po horách (46. díl)
 7.00  Naše peníze, jejich osud
 7.55  Poletuchy: na skok na hory
 8.40  Moudrost mnichů: Umění 

milovat sám sebe i ostatní [P]
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Hovory z Rekovic: Iva Bittová
 9.35  Outdoor Films s Medou 

a Jiřím Přidalovými (79. díl)
 11.00  Sýrie – zbytek Jeho lidu
 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: Můj Ararat 

– Ať je požehnán navěky!
 13.20  Struny nad Oslavou
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  V souvislostech
 14.55  Noční univerzita
 16.05  Rangers na Mohelnickém 

dostavníku 2015 (7. díl)
 17.00  Přešel jsem hranici
 18.00  Rok na Svatém Hostýně
 18.50  Sedmihlásky: Ruža sem ja ruža
 18.55  O Čertových skalách
 19.00  Přehrada Kružberk 1957–2017: 

videodokument
o rekonstrukci vodního díla

 19.20  Vezmi a čti: Leden 2021
 19.35  Moudrost mnichů
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Biblická studna [L]
 21.10  ARTBITR – Kulturní magazín 

(104. díl): 100 rozmarných let 
Rudolfa Hrušínského [P]

 21.20  V pohorách po horách: 
Oderské vrchy

 21.30  Za obzorem
 22.05  Noemova pošta: Leden 2021
 23.40  Cvrlikání: Stráníci
 0.45  Můj chrám: Akademický

sochař Petr Váňa v kapli
sv. Judy Tadeáše, Dobřichovice

12.25 Walker, Texas Ranger V (19). Mi-
nulost se vrací 13.25 Policie Hamburk VIII 
(15). Armáda lásky 14.25 Policie Hamburk 
VIII (16). Kapsáři 15.25 Námořní vyšetřova-
cí služba X (20). Honba za duchy 16.25 Po-
licie v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 
17.25 Krimi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Ses-
třičky (38). Mateřské znaménko 21.30 Jak se 
staví sen – extra 22.50 Hudson a Rex II (14). 
Penězokazci. Kan. krimi 23.50 Policie v ak-
ci 0.50 Námořní vyšetřovací služba X (20) 
1.45 Policie Hamburk VIII (15, 16) 

 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 5,1-20 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 6/18
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

Ch. W. Gluck: Pizzicato, 
F. Fiorillo: 
Koncert pro housle a orchestr, 
P. I. Čajkovskij: Mozartiana

 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 

18/25: Jak s Vovesníkem 
napravili, co Milivoj pokazil

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: World Music 

Charts Europe – únor 2021
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Bruce Marshall: Plná slávy 6/18
 22.00  Studio Ostrava: 30. školní 

rok na Církevní střední škole 
svaté Anežky v Odrách

 22.30  Noční linka s Hanou Svanovskou
 23.50 Duchovní slovo

 5.59  Dobré ráno
 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Kamera na cestách
 9.50  Překvapující svět králíků. Fr. dok. 
 10.45  Pravda o lvech (2/2). 

Dok. BBC Earth
 11.40  Jiří Brady
 11.55  Babylon. Dok. 
 12.25  Cesty víry: Čeští poutníci v Římě 

– Bazilika svaté Praxedy a okolí
 12.50  Televizní klub neslyšících
 13.20  Československý filmový 

týdeník 1971 (1342/2379)
 13.35  Zakázaný Bůh (4/13). 

Už ani hlásek pravdy
 14.00  Nádherná Amerika: 

Nová Anglie. Am. dok. 
 14.55  Poslední tajemství Třetí říše II: 

Nacistické zlato. Něm. dok. 
 15.50  Dobrodružství vědy a techniky. 

Mizení běluh. Něm. dok. 
 16.20  Letecké katastrofy: 

V oku bouře. Kan. dok. 
 17.05  Hitlerův vpád na východ: 

Počáteční dny. Něm. dok. 
 17.55  Concorde, závod o rychlost 

zvuku (1/2). Dok. BBC
 18.45  Večerníček. Mlsné medvědí příběhy
 18.55  Uchem jehly. Setkání Zbigniewa 

Czendlika s psychoterapeutkou 
Helenou Klímovou

 19.25  Mizející místa domova: 
Kladenská industriální architektura

 19.40  Postřehy odjinud. Flandry 
očima Jaroslava Skalického. 
Země komiksů

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

Divy starověku (4/10). Am. dok. 
 20.50  Concorde, závod o rychlost 

zvuku (2/2). Dok. BBC
 21.40  Velikáni filmu: Joaquin Phoenix. 

Walk The Line. Am./něm. film
 23.50  Strašáci. Br. film 
 1.45  Osvětim: Velký útěk. 

Br. dokudrama

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

Šaškova moudrost. Br. det. 
 9.45  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 10.35  Kukačky (4/13). Seriál ČT
 11.30  AZ-kvíz
 12.00  Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

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

Obrazový životopis slavných 
– tentokrát Josefa Dvořáka

 14.30  V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN. 
Případ mrtvých spolužáků

 16.00  To je vražda, napsala X. 
Vražda na dálnici

 16.45  Cestománie. Cookovy 
ostrovy: Květy Pacifiku

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

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování SAZKAmobil šance
 20.10  Hlava Medúzy (4/8). 

Dům na konci ulice. Krimi
 21.10  Reportéři ČT. Kauzy a reportáže 

s Markem Wollnerem
 21.49  Výsledky losování Šťastných 10 

a Extra renty
 21.50  Musím tě svést. Kom. 
 23.20  Zpátky se Sobotou. 

Bohdalová a Dvořák
 0.15  AZ-kvíz
 0.50  Banánové rybičky. 

Na téma „jak si užít hony“
 1.25  Z metropole, Týden v regionech 
 1.55  Kalendárium
 2.05  Sváteční slovo ředitele Radia 

Proglas Martina Holíka
 2.15  Dobré ráno
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16.00 Únorový magazín 17.30 Mše svatá... 21.05 Dobrá čtvrť 19.15 Cesty víry

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

Vražda na dálnici 
 9.45  Josef Masopust – 90 let. Na kus řeči
 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  Bohuš Záhorský – 115 let. 

Milostné dopisy.
Povídka z oblíbeného 
cyklu Bakaláři (1972)

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

Vražedná múza 
 16.45  Cestománie. Francie – 

Gaskoňsko: Ve stínu Pyrenejí
 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 (8/16). Výběrové řízení
 21.05  Dobrá čtvrť. Narozeniny 

k nezaplacení. Čes. seriál
 21.59  Výsledky losování 

Šťastných 10 a Euromiliony
 22.00  Čtvrtá hvězda (5/12). Uran 
 22.25  Čtvrtá hvězda (6/12). 

Zítra točím v Aši
 22.55  Miroslav Donutil – 70 let. 

Komici na jedničku
 23.50  Kriminalista.

Zmařené sny. Něm. krimi 
 0.50  AZ-kvíz
 1.20  Zajímavosti z regionů
 1.45  Na stopě
 2.10  Dobré ráno
 4.40  Kočka není pes
 5.15  Černé ovce

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Zázračná planeta: Špioni na 

sněhu. Dok. BBC Earth
 9.55  Divy starověku (4/10). Am. dok. 
 10.35  Jarmila Kratochvílová. Dok. 
 10.55  Hýčkaný vetřelec
 11.20  Deník zvířecích mláďat 

(1/3). Fr./am. cyklus
 12.15  Nedej se plus
 12.40  Nedej se: Svobodný prales
 13.10  Zdravější krajina
 13.35  Křídla války: 

Bitva o Británii. Br. dok. 
 14.20  Einstein geniální. Fr. dok. 
 15.20  Nezapomenutelný Concorde: 

Triumf a tragédie (2/2). Br. dok. 
 16.05  Království divočiny: 

Koně Przewalského. Jap. dok. 
 16.30  Život ve vzduchu: Přeplněná 

obloha (3/3). BBC Earth
 17.20  Nádherná Amerika: 

Kouzlo vody. Am. dok.
 18.15  V karavanu po Česku (4/6)
 18.45  Večerníček. Mlsné medvědí příběhy
 18.55  Krásy evropského pobřeží:

Od Stromboli k Etně. Fr. dok. 
 19.00  Běžkotoulky. Jáchymov 
 19.15  Cesty víry: Čeští poutníci v Římě 

– Bazilika svaté Praxedy a okolí
 19.40  Postřehy odjinud. Flandry 

očima Jaroslava Skalického. 
Na pivo s bellemanem

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Americká válka:

Hitlerova poslední ofenzíva
 20.55  K2 vlastní cestou
 22.35  Projekt nacismu: 

Kultura pod kontrolou. Něm. dok. 
 23.30  Grantchester (5/6). Br. det. 
 0.15  Doktorka Fosterová (5/5) 
 1.10  Člověk plus – budoucnost našich 

smyslů (4/5). Chuť a čich
 2.00  Queer: Výchova pornem
 2.25  Historie.cs

11.00 Co na to Češi 11.45 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.30 Malý Sheldon (9) 12.50 
Ordinace v růžové zahradě 2 (875). Život jde 
dál 14.05 Castle na zabití V (16) 15.00 Men-
talista VI (3). Svatba v rudém 15.55 Menta-
lista VI (4). Rudý pořadník 16.57 Odpoled-
ní Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, 
Sportovní noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 
Ulice (3982) 19.30 Televizní noviny, Spor-
tovní noviny, Počasí 20.20 Anatomie živo-
ta (2). Konec hry. Čes. 21.20 Víkend 22.25 
Smrtonosná zbraň II (15). Otravná Ruth 
23.20 Mentalista VI (3, 4)

5.30 Mambo. Ir./br. kom. 6.55 Princ egypt-
ský. Am. anim. 8.40 Mentalista VI (1, 2) 
10.25 Teleshopping 10.55 Pán prstenů: 
Společenstvo prstenu. Novozél./am. velko-
film 14.25 Teleshopping 15.00 Maska. Am. 
kom. 16.50 Slunce, seno, jahody. Kom. 
18.15  Zloba – Královna černé magie.

Am. fantasy 
20.00 Catwoman. Austr./am. film 
22.05  D.C. Sniper: 23 dní strachu.

Am. drama 
23.50 Jupiter vychází. Austr. sci-fi
 2.05 Temné spiknutí. Am. akč.
 3.40 Nezvaní hosté. Am./br./šp. horor 

15.15 Austin a Ally (12/19) 15.40 Zachraň-
me Zemi 15.55 Alenka v říši GIFů 16.10 Pla-
neta YÓ 16.45 Ty Brďo! Klobouky a čepi-
ce 17.05 Hýbánky 17.20 Kouzelná školka 
17.50 Dobrodružství Kocoura v botách III 
18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Ve-
černíček 18.55 7T (12/24) 19.20 Phineas 
a Ferb III (27/35) 19.40 Sportující zvířata 
19.45 Čtení do ouška 20.00 Události v kultu-
ře 20.15 ArtZóna 21.05 Brigitte Bardotová, 
rebelka s příčinou. Fr. dok. 22.00 Bauhaus – 
Nová doba (1/6). Po válce 22.50 Kino Art... 
David Lynch – 75 let. Inland Empire . Am./
fr./pol. film 1.45 Linka

5.59 Dobré ráno 9.00 Kaktus, bomba, leta-
dlo. Satirické kriminální historky 10.15 Zprá-
vy ČT3 10.25 Hitšaráda 11.30 Pohlazení po 
duši 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď 
počasí, sportovní zprávy 12.30 Paměť stro-
mů. Stromy klášterů a poutních míst 12.50 
Klub přátel dechovky 13.25 Kavárnička dří-
ve narozených 14.15 Rock and roll 14.30 
Manéž Bolka Polívky 16.00 Skřivánek a sova 
17.00 Můj táta byl hudebník 17.50 Jistě, pa-
ne premiére 18.55 Události za okamžik a po-
časí 19.00 Události 19.56 Branky, body, vte-
řiny 20.05 Jistě, pane premiére 
21.10 Kavárnička dříve narozených

6.00 Běžkotoulky. Jáchymov 6.10 Cyklokros: 
MS 2021 Belgie 7.20 BBV po 25 letech 7.30 
Tenis: ATP Cup 2021 13.30 Studio fotbal – 
Dohráno 14.05 Volejbalový magazín 14.25 
Biatlon: ME 2021 Polsko 15.50 Alpské lyžo-
vání: SP Německo. Záznam sjezdu žen z ně-
meckého Garmische 17.00 HC VERVA Lit-
vínov – Bílí Tygři Liberec 20.20 Volejbal: VK 
UP Olomouc – Grupa Azoty Chemik Police 
22.30 Sportovní zprávy 22.50 Alpské lyžová-
ní: SP Francie. Záznam 2. kola slalomu mužů 
z francouzského Chamonix 
23.45 Branky, body, vteřiny 
 0.00 Tenis: ATP Cup 2021

13.15 Spojení vierou  13.50 Katechéza  
14.10 Medzi nebom a zemou (Albín Škovie-
ra) 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.15 
Boh k tebe hovorí  (P) 15.30 Ruženec z Lúrd 
(P) 16.05 Správy zo Svätej zeme (P) 16.30 
V škole Ducha  (P) 17.05 Viera do vrecka (P) 
17.30 Svätá omša z Vatikánu (P) 18.45 Re-
hoľná abeceda (Jozef Bartkovjak) (P) 19.30 
Krátke správy (P) 20.00 Modlitba za odvrá-
tenie epidémie zo Šaštína (P) 20.45 Moja 
cesta (P) 21.00 Peter medzi nami (Štyri črty 
prvokresťanského spoločenstva) (P) 21.15 
Tajomná radosť (P) 22.35 Vaticano 23.05 
Taizé 23.45 Z prameňa

6.00 Pod hladinou 6.10 Arábie s Levisonem 
Woodem (1) 7.25 Zajatci Měsíce 9.05 Me-
gatovárny (4) 10.05 Zpátky na počátek věků 
11.10 Se smrtí v očích (3) 12.10 Norské do-
my snů III (7) 13.10 Tajemství světových mu-
zeí III (5) 14.05 Hitlerův kruh zla (9) 15.15 
David Attenborough: Zvířecí dynastie (5) 
16.25 Bílí vlci: Přízraky Arktidy 17.45 Divo-
ké příběhy (5) 18.50 Nezkrotná Indočína 
(5). Br. dok. 20.00 Největší závod starého Ří-
ma (2). Něm. dok. 21.05 Postavili bychom to 
dnes? (7) 22.05 Návrat bobrů 23.20 Planeta 
koček (1, 2) 0.30 Mimo kontrolu (2) 
 1.35 Sousedské noční můry IV (2)

 6.05  Pro vita mundi: 
Běla Gran Jensen (2. díl)

 6.45  Matějská pouť. Obrazově zvuková 
koláž z tradiční pražské pouti

 7.05  Outdoor Films s Markétou Peggy 
Marvanovou a Adamem Záviškou 
(96. díl): Nejdelší závod planety

 8.40  Moudrost mnichů: Mistrova řehole
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Tak trošku jiný lyžák
 9.35  V souvislostech
 10.00  Noční univerzita: doc. Petr 

Dvořák – Filozofické základy 
genderové teorie a ideologie

 11.20  Velehradská zastavení: Díl 3. 
Arcibiskup Antonín Cyril Stojan

 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Made in Ružomberok 
 12.45  V pohorách po horách 

(31. díl): Osoblažsko
 12.55  Má vlast: Uničov
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře (142. díl)
 16.05  Rok na Svatém Hostýně
 17.05  Zpravodajské Noeviny
 17.30  Mše svatá ze svátku 

Uvedení Páně do chrámu: 
Vatikán, bazilika sv. Petra [L]

 18.45  Uzdrav naši zem
s Jiřím Pavlicou [L]

 19.50  Přejeme si…
 20.05  Klapka s doc. Mgr. Petrem 

Francánem [P] 
 21.05  Můj chrám
 21.30  Za obzorem
 22.05  Má vlast: Třebíč. 

Záznam koncertu Václava Hudečka 
a jeho hostů z baziliky sv. Prokopa

 23.05  Terra Santa News: 27. 1. 2021
 23.25  První křesťané: Pohoršení kříže
 0.00  Letem jazzem: na lehkou 

notu aneb život jazzmana
 1.10  Noční repríza dopoledních pořadů

7.00 Nový den 9.10 M*A*S*H (189, 190) 
10.25 Inga Lindström: Letní romance. Něm. 
film 12.25 Walker, Texas Ranger V (20). Pří-
pad LaRue 13.25 Policie Hamburk VIII (17). 
Spolubydlící 14.25 Policie Hamburk VIII 
(18). Polibek pavouka 15.25 Námořní vy-
šetřovací služba X (21). Berlín 16.25 Policie 
v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 17.25 
Krimi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50
Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Slunečná 
(76). Prvorodičky 21.35 7 pádů Honzy Děd-
ka 22.50 Fachmani 23.25 Policie v akci
 0.25 Námořní vyšetřovací služba X (21)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Kukadlo (R) 
3.00 Z archivu hudebních pořadů 
(R) 5.00 Písně 5.27 Myšlenka na 
den (R 11.57, 17.55) 5.45 Radio 
Vatikán (R) 6.00 Evangelium: Lk 
2,22-40 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 7/18
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta:

Ave mater o Maria, M. van Platen: 
Nunc dimittis, P. de la Rue

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Barvínek: Únorový magazín
 16.55  Slyšte, lidé! Album roku 2020 

– vyhlášení výsledků výroční 
ankety Proglasu (R)

 18.00  Mše svatá (z rozhlasové
kaple Ducha Svatého,
za zemřelé posluchače)

 18.45  Příhody lesního skřítka 
Kryšpína 19/25: Jak si zašel 
za Vovesníkem na kaštany

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí:

Ruce naší Dory
 20.00  Modlitba živého růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Bruce Marshall:

Plná slávy 7/18
 22.00  Studio Praha: SADBA 

– Salesiánská asociace Dona Boska
 23.50 Duchovní slovo
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22.30 Noční cukrárna 22.45 Noční univerzita 16.45 Cestománie. Kolumbie 13.30 Křesťanský magazín

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

Vražedná múza
 9.50  Na kus řeči
 10.35  Miroslav Donutil – 70 let. 

Doktor Martin (8/16). 
Výběrové řízení

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

zprávy, Události v regionech plus
 12.30  Sama doma
 14.00  Tak neváhej a toč speciál
 14.55  Hnízdo (5/12). Sl. seriál
 15.55  To je vražda, napsala X. 

Kolo smrti 
 16.45  Cestománie. Kolumbie: 

V rytmu salsy
 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 

(5/13). Černé rukavice 
 20.55  Hercule Poirot X. 

Záhada modrého expresu. 
Br. film

 22.29  Výsledky losování Šťastných 10
 22.30  Příběhy slavných... Milan Chladil 

– 90 let. Bylo nám s ním dobře
 23.25  Případy detektiva Murdocha XIII. 

Marnotratný otec. Br./kan. krimi
 0.10  AZ-kvíz
 0.35  Máte slovo s M. Jílkovou
 1.40  Banánové rybičky. 

Na téma „jak si užít vkus“
 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  Rozmanitý západ Spojených 

států amerických (1/2). Fr. dok. 
 9.55  Život ve vzduchu: Přeplněná 

obloha (3/3). BBC Earth
 10.50  Projekt nacismu: Kultura 

pod kontrolou. Něm. dok. 
 11.45  Náš venkov: 

Don Quijote z Hartenbergu
 12.10  Vyšívaná krása
 12.45  Tisíc chutí ulice: Turecko. Br. cyklus
 13.30  Křesťanský magazín
 14.00  Člověk plus –

budoucnost našich smyslů (5/5). 
Smyslový orchestr. Cyklus BBC

 14.50  Klíč. Magazín nejen pro 
zdravotně postižené

 15.20  Jak Nero zachránil Řím. It. dok. 
 16.15  Tajemství Vatikánu: Opatrovat 

a chránit (3/5). Vat. cyklus
 17.05  K2 vlastní cestou
 18.45  Večerníček. Mlsné medvědí příběhy
 18.55  Babylon. Dok.
 19.20  Krušné domovy
 19.40  Postřehy odjinud. Flandry 

očima Jaroslava Skalického. 
Flandry na talíři

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Kamera na cestách:

Švýcarsko, v lůně Alp. Fr. dok. 
 21.00  Mistři medicíny: Josef Veselka
 21.30  Generálové (1/6). 

Kdo s koho. Dok. 
 22.25  Letecké katastrofy: Masakr nad 

Středozemním mořem. Kan. dok. 
 23.10  Lovec (5/12). Březnové idy. It. det. 
 0.15  Přistání na Měsíci živě. Dok. BBC
 1.45  Hitlerův vpád na východ: 

Počáteční dny. Něm. dok.
 2.35  Historie.cs
 3.25  Popcorn
 3.55  Případ pro ombudsmana
 4.15  Věříte médiím? S Ivanem 

Hoffmanem o reklamě v médiích

11.00 Co na to Češi 11.45 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.30 Malý Sheldon (10) 
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (876). 
Adept na tatínka 14.05 Castle na zabití 
V (17) 15.00 Mentalista VI (5). Rudé tetová-
ní 15.55 Mentalista VI (6). Oheň a síra 16.57 
Odpolední Počasí 17.00 Odpolední Televiz-
ní noviny, Sportovní noviny 17.25 Co na to 
Češi 18.25 Ulice (3983) 19.30 Televizní no-
viny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Výměna 
manželek XIII 21.35 Malé lásky II 22.35 Smr-
tonosná zbraň II (16). Nemilosrdně 
23.30 Mentalista VI (5, 6)

6.00 Planeta pokladů. Am. anim. 7.40 Men-
talista VI (3, 4) 9.30 Celesta ve městě. Am. 
kom. 11.15 Teleshopping 
11.50 Maska. Am. kom. 
13.45 Teleshopping 
14.15 Nic nás nerozdělí. Am./šp. film 
16.15 Catwoman. Austr./am. film 
18.15  Loupež ve velkém stylu.

Am. krimi kom. 
20.00 Zakázané uvolnění. Čes. kom. 
21.40  Prci, prci, prcičky: Na táboře.

Am. kom. 
23.25 Muž v ohni. Am./br. film 
 2.10 D.C. Sniper: 23 dní strachu

15.15 Austin a Ally (13/19) 15.40 DějePIC! 
Trampoty krále Václava IV. 16.10 Plane-
ta YÓ 16.45 Země patří Luně III 16.55 Olí 
a Jůla 17.10 Hýbánky 17.20 Kouzelná škol-
ka 17.50 Dobrodružství Kocoura v botách 
III 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 
Večerníček 18.55 7T (13/24) 19.20 Phine-
as a Ferb III (28/35) 19.40 Sportující zvířata 
19.45 Čtení do ouška 20.00 Události v kul-
tuře 20.15 Klobouk dolů 21.10 Na plovárně 
s Janem Svatošem 21.40 Měsíc s českou le-
gendou… 23.30 Příběhy umění: Dobrodruž-
ství fresek (5/5) 0.25 Peep Show IV (2/6) 
 0.50 Ještě hořím? (4/6)

9.00 Jak to ten člověk všechno stihne. Tři po-
vídky na náměty televizních diváků 10.00 
Chvíle pro písničku 10.15 Zprávy ČT3 10.25 
Hitšaráda 11.30 Písničky z obrazovky 12.00 
Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, spor-
tovní zprávy 12.30 Paměť stromů. Nejen du-
by, buky, lípy 12.50 Klub přátel dechovky 
13.30 Kavárnička dříve narozených 14.20 
Manéž Bolka Polívky 15.35 Škola hrou 17.00 
Můj táta byl lodník 17.50 Jistě, pane premié-
re 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 
Události 19.56 Branky, body, vteřiny 
20.05 Haló, haló! (1, 2/85). Br. kom. 
21.10 Kavárnička dříve narozených

6.25 Biatlon: ME 2021 Polsko 7.15 BBV po 
25 letech 7.30 Tenis: ATP Cup 2021 13.55 
Biatlon: ME 2021 Polsko 14.45 Skoky na ly-
žích: SP Německo 16.30 Olympijský maga-
zín 17.00 Atletika: Czech Indoor Gala 2021 
19.05 Volejbal: VK UP Olomouc – Igor Go-
rgonzola Novara 21.00 Udělování cen XIX. 
Galavečera našeho fotbalu 21.50 Sportov-
ní zprávy 22.10 Svět motorů: Speciál 22.30 
Svět motorů: Aktuálně 22.50 Snowboar-
ding: SP Rusko 0.15 Cyklokros: MS 2021 
Belgie 1.40 Branky, body, vteřiny 1.50 At-
letika: Czech Indoor Gala 2021 3.50 VK UP 
Olomouc – Igor Gorgonzola Novara 

10.00 Krátke správy 10.20 Slovo v obra-
ze  10.55 Doma je doma  12.00 Anjel Pá-
na 12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / 
Radostný ruženec 13.50 Hudobné pódium 
(P) 14.35 Litánie k svätému Jozefovi 15.00 
Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec 
z Lúrd (P) 16.25 Tvorivo 16.55 Katolícka 
Austrália (4/5) (P) 17.30 Doma je doma (P) 
18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ruženec / Bo-
lestný ruženec 19.30 Svätý František 20.00 
Krátke správy (P) 20.15 Prehľad katolíc-
kych periodík (P) 20.30 Jeden na jedného 
(P) 20.50 Katolicizmus (P) 21.50 Z javora 
22.25 V Samárii pri studni

7.05 Nejslavnější evropská nádraží (1) 8.20 
Šifra Velké pyramidy 9.30 Tajemství polární 
záře 10.45 Tajemství vesmíru III (7) 11.45 
Na střechách měst II (1) 12.50 Anthony 
Bourdain: Neznámé končiny VIII (7) 13.45 
Jak fungují stroje (9) 14.45 Ohňostroj: Věda 
a historie 15.55 Pěšky po Střední Americe 
(4) 16.55 Ocelová srdce V (8) 17.55 Frank 
a obchod se zvířaty (4) 18.55 Africké šelmy II 
(1). Am. dok. 20.00 Výprava po Evropě (1). 
Něm. dok. 21.05 Mamuti, obři z doby ledo-
vé. Něm. dok. 22.05 Mimo kontrolu II (2) 
23.20 Demolice: Nový Zéland I (3, 4) 
 0.20 Druhá světová: Totální válka (2)

 6.05  Pro vita mundi: 
Doc. RNDr. Jozef Mikloško (1. díl)

 6.55  Zpravodajské Noeviny: 2. 2. 2021
 7.15  Noční univerzita
 8.20  Varhany pro svatou Zdislavu
 8.40  Moudrost mnichů
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Generální audience 

papeže Františka [L]
 10.15  V pohorách po horách: 

Hruboskalsko
 10.25  Práce jako na kostele. 

Dok. o modeláři Janu Blizňákovi 
a jeho dřevěných kostelech

 10.45  Benedikt XVI., s úctou k pravdě
 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  Biblická studna.

Zamyšlení nad biblickými texty 
s Petrem Vaďurou a jeho hostem

 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  AKA Trio na Folkových prázdninách 

v Náměšti nad Oslavou 2016
 15.00  Pověsť o Ludmilině skále 

na Pučínských skalách
 15.05  Kibeho
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 2. 2. 2021
 16.20  Ateliér užité modlitby
 17.25  Bulharsko: Kořeny Romů
 18.00  Křižovatka v Příchovicích
 18.55  Sedmihlásky
 19.00  V pohorách po horách: 

Oderské vrchy
 19.15  Terra Santa News: 3. 2. 2021 [P]
 19.35  Moudrost mnichů
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Nebojte se... [L]
 21.05  Adorace [L]
 22.10  Za obzorem
 22.45  Noční univerzita: 

Roman Cardal – Současná 
kulturní válka a její zdroje [P]

 0.20  Generální audience 
papeže Františka

6.15 Mstitel Blade (6) 7.00 Nový den 9.10 
M*A*S*H (190, 191) 10.25 Inga Lindström: 
Osudové setkání. Něm. film 12.25 Wal-
ker, Texas Ranger V (21). Dračí srdce 13.25 
Policie Hamburk VIII (19). Útěk na mělči-
nu 14.25 Policie Hamburk VIII (20). Zapo-
menutá pravda 15.25 Námořní vyšetřovací 
služba X (22). Pomsta 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 (39). 
Máma z basy 21.35 Show Jana Krause 22.50 
Poklad z půdy 23.50 Policie v akci

 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 6,1-6 
6.05 Ranní chvály 6.20 Duchovní 
slovo 6.45 Ranní zíváček 7.00 Ra-
dio Vatikán (R) 7.15 Pozvánky 

 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Klika
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Bruce Marshall:

Plná slávy 8/18
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

F. X. Thuri: 
Koncert pro hoboj a orchestr,
J. B. Foerster: Symfonie „Život“

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Než zazvoní zvonec: Nevěsty
 16.55  Folklorní okénko: 

Žákovská koleda na sv. Blažeje
 18.00  Mše svatá 

(z kostela Panny Marie Pomocnice 
v Brně-Žabovřeskách)

 18.45  Příhody lesního 
skřítka Kryšpína 20/25: 
Jak se mu ta hlávka nakonec 
přece jenom sešla

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 J ak se vám líbí: 

Makak akustikus
 20.00  Modlitba růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Bruce Marshall: 

Plná slávy 8/18
 22.00  Studio Ostrava: Obnovená Lurdská 

jeskyně v ostravském Bělském lese 
 22.30  Noční cukrárna
 23.50  Duchovní slovo
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16.00 Markéta Selucká 9.15 Žádný zázrak ani kouzlo...  9.45 Po stopách hvězd 21.30 Zakázaný Bůh (5/13)

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  To je vražda, napsala X. Kolo smrti 
 9.45  Po stopách hvězd. 

Obrazový životopis slavných 
– tentokrát Josefa Dvořáka

 10.15  Boris Rösner – 70 let. 
Rubín má barvu krve. Det. 

 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  Bohuš Záhorský – 115 let. 

Dveře. Povídka z oblíbeného 
cyklu Bakaláři 1974

 14.20  Otec Brown VIII. 
Šaškova moudrost. Br. det.

 15.05  Profesionálové. Lawsonova 
poslední bitva. Br. krimi 

 16.00  To je vražda, napsala X. 
Vražda v Amsterdamu 

 16.45  Všechno, co mám ráda. 
Inspirativní magazín

 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 (9/16). Pokrevní vztahy
 21.05  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

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

Láska bláznivá. Něm. krimi 
 0.30  AZ-kvíz
 1.00  Na forbíně (tm). Tak trochu 

jiná (talk) show Tomáše 
Matonohy s jeho hosty

 1.40  Bezlepková není zlá
 2.10  Dobré ráno

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

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

Dok. BBC Earth
 9.55  Krásy evropského pobřeží: 

Sundská úžina. Fr. dok. 
 10.05  Nádherná Amerika: 

Kouzlo vody. Am. dok. 
 10.55  Tajemství Vatikánu: Opatrovat 

a chránit (3/5). Vat. cyklus
 11.50  Concorde, závod o rychlost 

zvuku (2/2). Dok. 
 12.40  Poslední tajemství Třetí říše II: 

Sebevražedné mise. Něm. dok.
 13.30  Hitlerův vpád na východ: 

Počáteční dny. Něm. dok. 
 14.20  Uchem jehly. Setkání Zbigniewa 

Czendlika s psychoterapeutkou 
Helenou Klímovou

 14.50  Americká válka: Hitlerova 
poslední ofenzíva. Br. dok. 

 15.35  Evropa dnes. Ryby bez 
vedlejších účinků. Něm. dok. 

 16.05  Tisíc chutí ulice: Turecko. Br. cyklus
 16.55  Generálové (1/6). 

Kdo s koho. Dok. 
 17.50  13. komnata Jiřího Rašky
 18.15  Mistři medicíny: Josef Veselka
 18.45  Večerníček. Mlsné medvědí příběhy
 18.55  Dobrodružství vědy a techniky. 

Mizení běluh. Něm. dok. 
 19.25  Vesnicopis. Holašovice
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Výpravy za poznáním. 

Nejzajímavější města
na světě (5/6). Am. dok. 

 21.00  V karavanu po Česku (5/6)
 21.30  Zakázaný Bůh (5/13). 

Tovarišč pop. Dok.
 22.00  Návrat idiota. Kom.
 23.40  Queer: Lenka vaří. Dok. 
 0.10  Fargo II (7, 8/10) 
 2.05  Divnopis. Kuks
 2.10  Před půlnocí
 2.35  Notes

12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.30 Malý Sheldon (11) 
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (877). 
Kamenická čarodějka 14.05 Castle na zabi-
tí V (18) 15.00 Mentalista VI (7). Velký ru-
dý drak 15.55 Mentalista VI (8). Rudý John 
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední 
Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 Co 
na to Češi 18.25 Ulice (3984) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Ordinace v růžové zahradě 2 (1007). Prodá-
no! 21.40 Život ve hvězdách 22.10 Smrto-
nosná zbraň II (17). Divnej pár 23.05 Men-
talista VI (7, 8) 0.55 Castle na zabití V (18)

5.15 Planeta pokladů. Am. anim. 6.40 Dív-
čí parta. Am. film 8.15 Mentalista VI (5, 6) 
10.05 Teleshopping 10.35 Neodolatelná. 
Am./něm. film 12.25 Teleshopping 13.00 
Loupež ve velkém stylu. Am. krimi kom. 
14.45  Johnny Worricker:

Turks a Caicos. Br. thriller 
16.45 Zakázané uvolnění. Čes. kom. 
18.15 Smlouva s ďáblem. Něm./am. kom. 
20.00 Krycí jméno U.N.C.L.E. Am./br. film 
22.25 Vyhnanec. Am. krimi 
 0.10 Muži v naději. Čes. kom. 
 2.20 Prci, prci, prcičky: Na táboře 
 3.45 Příběh kmotra 

15.15 Austin a Ally (14/19) 15.35 Hrajeme 
si s haraburdím 15.55 Sám v muzeu. Hlavič-
ky kmene Chívaro 16.10 Planeta YÓ 16.45 
Země patří Luně III 16.55 Olí a Jůla 17.05 
Hýbánky 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dob-
rodružství Kocoura v botách III 18.10 Šmou-
lové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 
18.55 7T (14/24) 19.20 Phineas a Ferb III 
(29/35) 19.40 Sportující zvířata 19.45 Čtení 
do ouška. Mořský čaroděj a jeho učeň 20.00 
Události v kultuře 20.15 Životy slavných. 
Houdini (1/2) 21.40 Ještě hořím? (5/6) 
22.10 Lemmy. Am. dok. 0.00 Hudební klub. 
Rolling Stone: Fenomenální časopis (1/6)

9.00 Jak oplácíme rodičům 10.00 Chvíle pro 
písničku 10.15 Zprávy ČT3 10.25 Hitšará-
da 11.30 Zpívající přístavy 12.00 Zprávy ve 
12 12.20 Předpověď počasí, sportovní zprá-
vy 12.30 Paměť stromů. Stromy pohádek 
a tajemných sil 12.50 Klub přátel dechovky 
13.25 Kavárnička dříve narozených 14.25 
Manéž Bolka Polívky 15.50 Písničky z ob-
razovky 16.10 Byt je vykraden, maminko... 
Kom. 17.00 Můj táta byl učitel 17.45 Haló, 
haló! (1, 2/85) 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, body, 
vteřiny 20.05 Haló, haló! (3, 4/85) 
21.05 Kavárnička dříve narozených

6.00 Biatlon: ME 2021 Polsko 6.45 BBV po 
25 letech 7.00 Tenis: ATP Cup 2021 12.55 
Basketbal: Rumunsko – Česko 15.00 Free-
style lyžování: SP Německo 16.55 Studio fot-
bal – Extra 17.15 Volejbal: Dinamo-Ak Bars 
Kazaň – VK UP Olomouc 19.35 Olympijský 
magazín 19.55 Alpské lyžování: FIS magazín 
SP 20.25 Dakar 2021 21.35 Sportovní zprá-
vy 21.55 Freestyle lyžování: SP USA 23.25 
Alpské lyžování: SP Německo. Záznam sjez-
du žen z německého Garmische 
 0.25 Branky, body, vteřiny 
 0.35  Dinamo-Ak Bars Kazaň 

– VK UP Olomouc 

13.50 Jeden na jedného 14.10 Moja mi-
sia – magazín 14.35 Litánie k Najsvätejši-
emu menu Ježiš 15.00 Hodina milosrden-
stva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 
Večera u Slováka  (P) 16.35 Slovo v obraze 
17.00 Moja cesta 17.30 Doma je doma (P) 
18.30 Svätá omša (P) 19.30 Krátke správy 
(P) 20.00 Modlitba za odvrátenie epidémie 
(P) 20.45 Jeden na jedného 21.05 Katolíc-
ka Austrália (4/5) 21.35 Hudobné pódium 
22.20 Katechéza  22.40 Správy zo Svätej ze-
me 23.05 A teraz čo? (Duchovné dary – sú 
len pre zasvätených?) 
23.15 Kresťania v Pakistane

10.20 Utajené příběhy českých dějin III (7) 
10.55 Pátrání po egyptských hrobkách (1/2) 
11.55 Veterinář z Yorkshiru VIII (3) 12.55 
Poslední ráje (10) 14.00 Neobjasněné pří-
pady NASA (11) 15.00 Jak funguje vesmír IV 
(1) 16.00 Grónsko s Nikolajem Coster-Wal-
dauem (4) 16.55 Anthony Bourdain: Nezná-
mé končiny X (2) 17.55 Tajemství přílivu (2) 
19.00 Lovec rybích obrů II (11). Kan. dok. 
20.00 Válečné továrny (5). Br. dok. 20.55 
Tajné nacistické základny (5). Kan. dok. 
21.55 Královna mizející říše 23.10 Africké 
šelmy III (5) 0.05 UFO: Ztracené důkazy II 
(6) 1.15 Neuvěřitelné příběhy (25, 26)

 6.05  Pro vita mundi:
Doc. RNDr. Jozef Mikloško (2. díl)

 6.40  Terra Santa News: 3. 2. 2021
 7.05  Má vlast: Uničov
 8.05  První křesťané: Pohoršení kříže
 8.40  Moudrost mnichů: Acedie – 

neboli duchovní únava [P]
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Žádný zázrak ani kouzlo, 

ale funguje to [P]
 9.30  Noemova pošta: Leden 
 11.05  Guyanská Diana
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  O zaniklé Karvinné
 12.50  Poutníci času: s Petrem Modlitbou
 13.10  Missio magazín: Leden 2021
 13.35  Generální audience 

papeže Františka
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Kmochův Kolín 2019: 

Dechový orchestr ZUŠ 
Vl. Ambrose Prostějov

 15.15  Hlubinami vesmíru 
s dr. Vladimírem Kopeckým Jr.,
Astrobiologie 2. díl 

 16.00  Zpravodajské Noeviny
 16.20  Večeře u Slováka: 

5. neděle v mezidobí [P]
 16.45  Moudrost mnichů
 17.05  Zámek Židlochovice 

– zahrada času
 17.35  Ovečky v karanténě
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  Uzdrav naši zem [L]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Jak potkávat svět: s Hanou 

Fialovou [L]. Setkání Jiřího 
Pavlici se známou ostravskou 
herečkou a zpěvačkou

 21.30  Za obzorem
 22.05  Pod lampou [P]
 0.10  Poletuchy: na skok do propasti
 0.55  Zpravodajské Noeviny
 1.15  Noční repríza dopoledních pořadů

7.00 Nový den 9.10 M*A*S*H (191, 192) 
10.20 Inga Lindström: Hvězdy nad Ölan-
dem. Něm. film 12.25 Walker, Texas 
Ranger V (22). Zázrak v sousedství 13.25 
Policie Hamburk VIII (21). Elenina poslední 
šance 14.25 Policie Hamburk VIII (22). Kde 
je táta? 15.25 Námořní vyšetřovací služba X 
(23). Dvojité zaslepení 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 (77). 
Cena vody 21.35 Mordparta (5). Nevěra 
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
6,7-13 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: Nejen chlebem
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Bruce Marshall: Plná slávy 9/18
 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:

Markéta Selucká
 16.55  Hrajte, kapely! 

Hrajte, já ráda tancuju
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny 

Marie Sněžné v Praze)
 18.45  Příhody lesního skřítka 

Kryšpína 21/25: Jak málem 
nestihl nabarvit bukům listí

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Tomáš Liška
 20.00  Modlitba živého růžence světla
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Bruce Marshall:

Plná slávy 9/18
 22.00  Studio Olomouc: 

Cyrilometodějské gymnázium, 
základní a mateřská 
škola v Prostějově

 23.50  Duchovní slovo
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22.00 Svaté královny 9.15 Patricie Janečková... 21.05 13. komnata Bořka Slezáčka 20.00 Planeta Země II (1/6)

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

Vražda v Amsterdamu
 9.50  Hříšní lidé 

Města pražského (5/13). 
Černé rukavice 

 10.35  Miroslav Donutil – 70 let. 
Doktor Martin (9/16).
Pokrevní vztahy

 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  Příběhy slavných... Milan Chladil 
– 90 let. Bylo nám s ním dobře

 16.05  Polopatě. Moderní hobby 
magazín Filipa Čapky

 17.00  Bydlet jako... teenagerka
 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 (5/13)
 21.05  13. komnata Bořka Slezáčka
 21.34  Výsledky losování Šťastných 10
 21.35  Všechnopárty. Zábavná 

talk show Karla Šípa
 22.25  Profesionálové. V záhrobí. Br. krimi 
 23.20  Kriminalista. 

Zeď v hlavě. Něm. krimi 
 0.20  AZ-kvíz
 0.50  Toulavá kamera
 1.20  Objektiv
 1.50  Banánové rybičky. 

Na téma „jak si užít barvy“
 2.30  Dobré ráno
 5.00  Hobby naší doby

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Nejzajímavější města na 

světě (5/6). Am. dok. 
 9.55  Jak Nero zachránil Řím. It. dok. 
 10.50  Člověk plus – 

budoucnost našich smyslů (5/5). 
Smyslový orchestr. Cyklus BBC

 11.40  Gejzíry a elixíry
 12.20  Království divočiny: 

Koně Przewalského. Jap. dok. 
 12.45  Překvapující svět králíků. Fr. dok. 
 13.40  Postřehy odjinud. 

Horní Rakousko očima 
Pavla Poláka. Ježíšek ze Štýru

 13.45  Život ve vzduchu: Přeplněná 
obloha (3/3). BBC Earth

 14.40  Kus dřeva ze stromu (4/26)
 14.55  Nezapomenutelný Concorde: 

Triumf a tragédie (2/2). Br. dok. 
 15.45  Křídla války: 

Bitva o Británii. Br. dok. 
 16.30  Rozmanitý západ Spojených 

států amerických (1/2). Fr. dok.
 17.25  Hranice v srdci (5/16). 

Střecha Beskyd
 17.50  Deník zvířecích mláďat 

(1/3). Fr./am. cyklus
 18.45  Večerníček. Mlsné medvědí příběhy
 18.55  Zdravější krajina
 19.25  Mizející místa domova: 

Cesta do středu země
 19.40  Postřehy odjinud.

Flandry očima Jaroslava Skalického
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Zázračná planeta: Planeta Země II 

(1/6). Ostrovy. BBC Earth
 21.00  Bílá královna (5/10). Válečná vřava 
 22.00  Fargo II (9, 10/10) 
 23.40  Kolonie. Drama 
 1.30  Poslední tajemství Třetí říše II: 

Sebevražedné mise 
 2.20  Jarmila Kratochvílová. Dok. 
 2.35  Historie.cs
 3.25  Ochránce

11.00 Co na to Češi 11.45 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.30 Malý Sheldon (12) 
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (878). 
Odměna za Haničku 14.05 Castle na zabi-
tí V (19) 15.00 Mentalista VI (9). Můj blan-
kytný ráj 15.55 Mentalista VI (10). Tajem-
ný flash disk 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice (3985) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Rychle a zběsile 5. Am. film 22.45 
Co ty jsi za číslo? Am. kom. 0.55 Mentalista 
VI (9, 10) 2.30 Malý Sheldon (11) 

5.40 Catwoman. Austr./am. film 7.25 Men-
talista VI (7, 8) 9.10 Vlna za vlnou. It. kom. 
11.10 Teleshopping 
11.40 Zakázané uvolnění. Čes. kom. 
13.15 Teleshopping 
13.45 Smlouva s ďáblem. Něm./am. kom. 
15.30 Krycí jméno U.N.C.L.E. Am./br. film 
17.45  Zamilovaný Shakespeare.

Am./br. film 
20.00 Auta 2. Am. anim. 
22.00  Dlouhý polibek na dobrou noc.

Am. krimi 
 0.20 Christine. Am./br. drama 
 2.30 Vyhnanec. Am. krimi 

15.35 Wifina 16.05 Operace jauu! VII 16.35 
DVA3 16.50 Terčin zvířecí svět 17.05 Hýbán-
ky 17.20 Kouzelná školka 17.45 Dobrodruž-
ství Kocoura v botách III 18.10 Šmoulové 
18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 7T 
(15/24) 19.20 Phineas a Ferb III (30/35) 
19.40 Sportující zvířata 19.45 Čtení do ouš-
ka. O krásné Heleně a devíti bratrech 20.00 
Události v kultuře 20.15 Linka 20.40 Pop-
-rockové pódium. Queen: A Night at the 
Odeon 21.45 Příběhy světové hudby. Slav-
ná alba: Pink Floyd – The Dark Side Of The 
Moon 22.35 Jméno růže (4/8) 23.30 Miran-
da III (6/6) 0.00 Stříbrné plátno (4/12)

10.00 Chvíle pro písničku 10.15 Zprávy ČT3 
10.25 Hitšaráda 11.25 Písničky z obrazovky 
12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď po-
časí, sportovní zprávy 12.30 Paměť stromů. 
Stromy s „nej“ 12.50 Klub přátel dechovky 
13.25 Kavárnička dříve narozených 14.20 
Fešáci v Lucerně. Záznam koncertu k 35. vý-
ročí existence oblíbené skupiny 15.15 Or-
chestr a balet ČST uvádí 16.05 Osudné dve-
ře 17.10 Můj táta byl kapelník 17.50 Haló, 
haló! (3, 4/85) 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, body, 
vteřiny 20.05 Haló, haló! (5, 6/85) 
21.10 Kavárnička dříve narozených

6.00 Svět motorů: Speciál 6.20 Svět motorů: 
Aktuálně 6.35 Alpské lyžování: FIS magazín 
SP 7.00 Studio fotbal – Extra 7.20 BBV po 25 
letech 7.30 Tenis: ATP Cup 2021 13.40 Ju-
do: IPPON 14.00 Boby: MS 2021 Německo 
15.00 Snowboarding: FIS Magazín SP 15.30 
Boby: MS 2021 Německo 16.30 Alpské ly-
žování: SP Německo 17.40 Fotbal: FORTU-
NA:LIGA 20.25 Freestyle lyžování: SP USA 
21.55 Hokej: Buly 23.00 Alpské lyžování: SP 
Německo 0.00 Branky, body, vteřiny 0.10 
Boby: MS 2021 Německo 1.05 Fotbal: FOR-
TUNA:LIGA 2.50 Freestyle lyžování: SP USA 
4.20 Buly 5.25 IPPON

13.50 V škole Ducha 14.20 Peter medzi na-
mi 14.35 Litánie k Predrahej Kristovej Krvi 
15.00 Hodina milosrdenstva (P) 16.05 Go-
dzone magazín (P) 16.40 vKontexte 17.10 
Nová kvalita života (P) 17.30 Moja misia – 
magazín (P) 18.00 Správy zo Svätej zeme 
18.30 Svätá omša s prvopiatkovou pobož-
nosťou (P) 20.00 Krátke správy (P) 20.15 
Zabudnuté poklady 20.30 Dôkaz viery: Svä-
tá Cecília (P) 21.30 Viera do vrecka (Nalin-
koval Boh môj život?) 21.50 Kresťania v Pa-
kistane 22.20 Spojení vierou 22.45 Veče-
ra u Slováka 23.15 V škole Ducha (Jozef 
Luscoň SDB – Dôvera)

6.55 Neznámé krajiny II (2) 7.55 Záhady 
světových válek III (7) 8.55 Mimo kontro-
lu (2) 10.00 Sousedské noční můry IV (2) 
11.00 Divoké příběhy (5) 12.10 Nezkrotná 
Indočína (5) 13.25 Největší závod starého 
Říma (2) 14.30 Postavili bychom to dnes? 
(7) 15.40 Návrat bobrů 16.45 Planeta koček 
(1, 2) 17.55 Tatra kolem světa 2 (8) 19.00 
Atlantik: Rok v divočině (2). Br. dok. 20.00 
Hlubiny oceánu: Světla v propasti. Am./jap. 
dok. 21.05 Modravé hlubiny II (3). Kan. dok. 
22.10 Vetřelci dávnověku XII (1)
23.10 Neuvěřitelné příběhy (47, 48) 
 0.05 Velká válka očima pamětníků (3)

 6.05  Pro vita mundi: Gabriela Rajdusová
 6.45  Zpravodajské Noeviny: 4. 2. 2021
 7.05  CHKO Moravský kras – 

povodí Punkvy (4. díl)
 7.30  Má vlast (1. díl): Karlštejn
 7.55  Slovanský Velehrad
 8.20  Můj chrám
 8.40  Moudrost mnichů: 

Pokání a trest [P]
 9.00  Živě s Noe [L]. 

Ranní moderované vysílání
 9.15  Patricie Janečková 

a Josef Špaček v GONGu
 10.00  ARTBITR – Kulturní magazín 

(104. díl): 100 rozmarných 
let Rudolfa Hrušínského

 10.15  Biblická studna
 11.15  Bačkorám navzdory: 

Poslední etapou k cíli
 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  Rangers na Mohelnickém 

dostavníku 2015 (7. díl)
 13.40  Benin – cesta návratu
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Letem jazzem: jazzové přesahy
 15.45  V pohorách po horách (46. díl)
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 4. 2. 2021
 16.20  Salesiánské dílo v Rumunsku 

a v Moldavské republice
 16.50  Klapka s Václavem Fořtem
 18.00  Sakartvelo: Země pod Kavkazem
 18.50  Sedmihlásky: Ruža sem ja ruža
 18.55  Pověsť o velikém ptačisku
 19.05  Svatá Kateřina Sienská
 19.30  Moudrost mnichů: Pokání a trest
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Kulatý stůl [L]
 21.40  Za obzorem
 22.15  Koncert Pavla Helana: Odry 2018
 23.25  Outdoor Films s Markétou Peggy 

Marvanovou a Adamem Záviškou 
(96. díl): Nejdelší závod planety

 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

10.20 Inga Lindström: Osudová výmě-
na. Něm. film 12.25 Walker, Texas Ranger 
V (23). Obraz svého otce 13.25 Policie Ham-
burk VIII (23). Výbuch zlosti 14.25 Policie 
Hamburk VIII (24). Paulinin případ 15.25 
Námořní vyšetřovací služba X (24). Ať udě-
láš cokoli 16.25 Policie v akci. Čtyři případy, 
čtyři lidské osudy. 17.25 Krimi zprávy 17.50 
Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ 
ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 
SHOWTIME 20.15 ČESKO SLOVENSKO 
MÁ TALENT VIII – speciál 21.25 Holka na 
zabití. Čes. film 23.45 Policie v akci 
 0.40 Námořní vyšetřovací služba X (24)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Z archivu slo-
vesných pořadů (R) 3.00 Z archi-
vu hudebních pořadů (R) 5.00 Pís-
ně 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 
17.55) 5.45 Radio Vatikán (R) 6.00 
Evangelium: Mk 6,14-29 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 10/18
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

Z. Pololáník: Sonáta bravura, 
P. Eben: Koncert pro varhany, 
Z. Pololáník: Symfonie

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Křížová cesta
 16.00  Křesťan a svět: 

Nejvíc bolí strach (R)
 16.55  Oktáva: Pohledy do dějin hudby: 

Středověká světská hudba
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny Marie 

Pomocnice v Brně-Žabovřeskách)
 18.45  Příhody lesního skřítka Kryšpína 

22/25: Jak se šel před zimou 
rozloučit s vodníkem Vosáhlem

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Michael Krásný
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Bruce Marshall: Plná slávy 10/18
 22.00  Svaté královny 2/15: Křesťané 

v konfliktu s římskou mocí
 23.50  Duchovní slovo



21.20 Tóny ze scény 21.00 Mezi pražci 10.15 Otec Brown VIII. 20.00 Bídníci (2/4)

 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. Jeseník
 9.10  13. komnata Jiřího Rašky
 9.40  Náš venkov: Muži, kteří sází stromy
 10.05  Putování za písničkou
 10.35  Nositelé tradic
 11.05  Skotsko – cesta do divočiny. Fr. dok. 
 11.55  V karavanu po Česku (5/6)
 12.25  Letecké katastrofy: Masakr nad 

Středozemním mořem. Kan. cyklus 
 13.15  Babylon
 13.40  Tři mušketýři 2
 15.25  Divy starověku (4/10). Am. dok.
 16.05  Zmrzlá planeta:

Zemské póly. Dok. BBC Earth
 16.55  Kamera na cestách: 

Švýcarsko, v lůně Alp. Fr. dok. 
 17.50  Zázračná planeta: Planeta Země II 

(1/6). Ostrovy. BBC Earth
 18.45  Večerníček. Mlsné medvědí příběhy
 18.55  Hranice v srdci (5/16). 

Střecha Beskyd
 19.25  Curriculum vitae: Cesta k sobě
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Bídníci (2/4). Fr. minisérie 
 21.40  Výstřel. Am. thriller
 23.25  S barvou ven aneb 

Kondomedie. Fr. kom. 
 0.50  Lovec (5/12). Březnové idy. It. det. 
 1.50  Doktorka Fosterová (5/5)
 2.45  Lukáš Bauer
 3.00  Před půlnocí
 3.25  Život bez značek
 3.50  Dnešní člověk v krajině
 4.10  Karel Pavlištík – kořeny i křídla
 4.35  Počesku. Moravský kras
 4.45  Cesty buddhismu
 5.10  Bible – kniha knih

5.50 Oggy a Škodíci VII (62). Fr./kan. anim. 
6.05 Tlapková patrola II (17, 18) 7.00 Lo-
oney Tunes: Úžasná Show (22). Am. anim. 
7.30 Kačeří příběhy (79, 80). Am. anim. 8.15 
Sedmikráska. Něm. poh. 9.30 Poslední pí-
seň. Am. film 11.35 Volejte Novu 12.10 Vý-
měna manželek XIII 13.30 10 000 př. n. l. 
Am./jihoafr. film 15.30 Made in America. 
Am./fr. film 17.40 Shrek. Am. anim. 19.30 
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 
20.20 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé Per-
ly. Am. velkofilm 23.00 R.I.P.D. – URNA: 
Útvar rozhodně neživých agentů 0.45 Made 
in America. Am./fr. film 3.05 Co na to Češi

 6.00  Johnny Worricker: Turks a Caicos. 
Br. thriller 

 7.35  Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda. 
Am. anim. 

 9.10 Mentalista VI (9, 10) 
11.00 Teleshopping 
11.30 Krycí jméno U.N.C.L.E. Am./br. film 
13.45 Auta 2. Am. anim. 
15.45 Happy Feet. Austr./am. anim. 
17.40 Rychle a zběsile 5. Am. film 
20.00 Jumper. Am./kan. akč.
21.50 Zbouchnutá. Am. kom. 
 0.20 Co ty jsi za číslo? Am. kom. 
 2.15 Dlouhý polibek na dobrou noc

12.25 Phantom Boy 13.50 Šikulové 14.20 
Šmoulové 14.45 Výtvarka! 15.10 Nebezpeč-
ný svět dinosaurů 15.40 Nadia: Tajemství 
Modré vody 16.05 Super třída II 16.35 Dob-
rodružství Kocoura v botách III 17.20 Oveč-
ka Shaun 17.30 MasterChef Junior V (6/16) 
18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Ve-
černíček 18.55 7T (16/24) 19.15 Phineas 
a Ferb III (31/35) 19.40 Zvířáci 19.50 Bob 
a Bobek na cestách 20.00 Události v kultuře 
20.15 Ceny české filmové kritiky 21.45 Kino 
Art. Casanova ‚70. It./fr. kom. 23.45 Brigitte 
Bardotová, rebelka s příčinou 0.40 Queen: 
A Night at the Odeon 1.40 Miranda III (6/6)

9.00 Když já byl ve tvých letech. Tři bakalář-
ské povídky (1976) 10.15 Kavárnička dříve 
narozených 11.10 Co neodnesl čas aneb sta-
rá láska nerezaví 12.00 Domácí štěstí 12.30 
Zpět k pramenům. Na střeše Evropy 12.50 
Klub přátel dechovky 13.30 To by nikdo ne-
čekal 16.10 Miroslav Donutil – 70 let. Šťastný 
a veselý Donutil 16.40 Chladna zrána 
17.40 Hry bez hranic 
18.55 Události za okamžik a počasí 
19.00 Události 
19.52 Branky, body, vteřiny 
20.05 Bylo nás pět (5/6). Cirkus svět 
21.05 Kavárnička dříve narozených 

7.40 Panorama 8.10 Sokolský zpravodaj 
8.20 Na skialpech přes hory 8.40 Studio ČT 
sport 8.55 Snowboarding: SP Rusko 10.20 
Boby: MS 2021 Německo 10.55 Freestyle 
lyžování: FIS Magazín SP 11.25 Alpské lyžo-
vání: SP Německo. Přímý přenos sjezdu mu-
žů z německého Garmisch-Partenkirchenu 
13.00 Basketbal: Dánsko – Česko 15.00 Bo-
by: MS 2021 Německo 17.00 Florbal: Čes-
ko – Švýcarsko 19.25 Klasické lyžování: SP 
Švédsko 21.10 Sportovní zprávy 21.25 Fre-
estyle lyžování: SP Gruzie 22.25 Freestyle 
lyžování: SP USA 23.50 Snowboarding: SP 
Rusko 1.15 Branky, body, vteřiny

10.20 Katolícka Austrália (4/5) 10.50 Ta-
jomná radosť 12.00 Anjel Pána 12.20 Lore-
tánske litánie 12.40 Ruženec / Bolestný ru-
ženec 13.15 Večera u Slováka  13.50 Moja 
cesta 14.05 Dôkaz viery: Svätá Cecília 15.00 
Hodina milosrdenstva 15.30 LUXáreň (P) 
16.00 Fatimská sobota (P) 18.00 Nová kva-
lita života (Uzdravenie Petrovej testinej) 
18.30 Svätá omša (P) 20.00 Spravodajský 
súhrn (P) 20.30 Súdruh Don Camillo (5/5) 
(P) 22.05 Katechéza (Podobenstvo o zlých 
vinohradníkoch Mt 21,33-46) 22.20 Zabud-
nuté poklady 22.40 vKontexte 23.20 Medzi 
nebom a zemou (Albín Škoviera)

6.00 Modravé hlubiny I (6) 7.05 UFO: Ztra-
cené důkazy (1) 8.10 Neuvěřitelné příběhy 
(3, 4) 9.10 Druhá světová: Totální válka (2) 
10.25 Vzdušní válečníci VII (1) 11.35 Frank 
a obchod se zvířaty (4) 12.35 Africké šelmy II 
(1) 13.35 Mimo kontrolu II (2) 14.50 Demo-
lice: Nový Zéland I (3, 4) 15.50 Výprava po 
Evropě (1) 17.00 Mamuti, obři z doby ledo-
vé 18.00 Se smrtí v očích (4). Am. dok. 19.00 
Norské domy snů III (8) 20.00 Srdcaři na se-
veru (1). Čes. dok. 20.45 Nespoutané Ru-
munsko. Br./rum. dok. 22.45 Tajemství svě-
tových muzeí III (6) 23.45 Hitlerův kruh zla 
(10) 0.50 Megatovárny (5) 

 6.05  Pro vita mundi: 
Doc. ThDr. Tomáš Novotný

 6.45  Recept na roztroušenou 
sklerózu: Nerezignovat!

 6.55  Nebojte se...
 8.00  Hermie a jeho přátelé: 

Zbytečná hádka
 8.30  Cirkus Noeland: Roberto, 

Kekulín a Bambulínova návštěva
 8.55  Sedmihlásky
 9.00  Ovečky v karanténě: 

5. neděle v mezidobí
 9.30  GOODwillBOY V. (4. díl)
 10.15  V posteli POD NEBESY V. (6. díl)
 11.10  20 let Akademie Václava 

Hudečka: Luhačovice
 11.30  Moudrost mnichů: 

Dokonalost a vady [P]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Angelus Domini
 12.05  Pod lampou
 14.10  Chiara Luce Badano – 

Neobyčejný příběh obyčejné dívky
 14.55  Uzdrav naši zem s Jiřím Pavlicou
 16.00  Links, rechts, Krejčí, švec!
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 17.30  Příběhy odvahy a víry: Otec a syn – 

A Bůh řekl Abrahámovi...
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  Ján Miho – heligonkář a folklorista
 19.15  Moudrost mnichů: 

Dokonalost a vady
 19.30  V souvislostech [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Hlubinami vesmíru 

– výběr 2020 [P] 
 20.45  V pohorách po horách: 

Suchá Belá – Slovenský ráj
 21.00  Mezi pražci (94. díl)
 21.50  Psí život
 22.25  Ondřej Havelka a jeho 

Melody Makers v GONGu
 23.20  Likvidace lepry
 23.30  Za obzorem
 0.05  Harfa Noemova
 0.30  Za obzorem

7.05 Meteor Monster Truck (2). Stýská se mi 
po mámě. Am. anim. 7.35 M*A*S*H (193–
195) 9.05 Autosalon.tv 10.05 Fotr na tripu 
10.55 Hudson a Rex (14). Vražda na ledu. 
Kan. krimi 11.55 ČESKO SLOVENSKO MÁ 
TALENT VIII – speciál 13.10 Vraždy podle 
Agathy Christie (7). Záhada na zámku Sty-
les. Fr. krimi 15.15 Jíst, pít a vdát se. Kan. film 
17.00 Plavecký mariáš (čb). Čes. film 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Fo-
tr je lotr. Am. kom. 22.30 Noční lovec. Am./
kan. thriller 0.30 Špatný krok. Am. krimi thri-
ller 2.30 Pohyblivý terč. Kan./br. akč.

 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 6,30-34 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:

Únorový magazín (R)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

Z díla K. Stamice, J. Haydna, 
J. Puschmanna a J. K. Vaňhala

 13.30  Knihovnička: 
Gregory Boyle: 
Kérky na srdci (R)

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Písničky pro hezké odpoledne
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.15  Jak se vám líbí: Tęgie chłopy (R)
 16.00  Čteme z křesťanských periodik
 16.15  Hudební listování
 16.55  Na dřeň: Markéta Selucká (R)
 18.00  Zprávy a Zrcadlo týdne
 18.20  Komentář týdne
 18.30  Folklorní sedmička
 19.00  Příhody lesního skřítka 

Kryšpína 24/25: 
Jak uchystal vánoční nadělení

 19.15  Slyšte, lidé! Z katalogu 
vydavatelství Animal Music

 20.15  Dotýkání světla: 
Fratelli tutti 4/10: 
Ohlašovat otevřený svět

 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Tóny ze scény: 

W. A. Mozart: 
Únos ze Serailu 1/2

 22.30  Modlitba živého slavného růžence
 23.50  Duchovní slovo 

 6.00  Co naše babičky uměly a na co my 
jsme zapomněli. Kapr na talíři

 6.25  Polopatě. Moderní hobby 
magazín Filipa Čapky

 7.20  Pohádka pro pamětníky... Miroslav 
Donutil – 70 let. O chytrém šachovi

 8.10  Pohádka pro pamětníky. 
Zlatá přadlena

 8.45  Hnízdo (5/12). Sl. seriál 
 9.45  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

experimenty a vyprávění 
 10.15  Otec Brown VIII. 

Jiftáchova pošetilost. Br. det. 
 11.05  Všechnopárty. Zábavná 

talk show Karla Šípa
 12.00  Z metropole, Týden v regionech
 12.25  Hobby naší doby
 12.50  Postřehy odjinud. Horní Rakousko 

očima Pavla Poláka. Vlakem za solí
 13.00  Zprávy
 13.05  Miroslav Donutil – 70 let. 

Kocourkov. Poh. 
 14.05  O princezně Solimánské. Poh.
 14.40  Pro pamětníky... 

Poslední Podskalák
 16.15  Hercule Poirot X. 

Záhada modrého expresu. Br. film
 17.55  Kočka není pes. Vystresovaná 

Rozárka a bojácný Leon
 18.25  Kluci v akci
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.10  Miroslav Donutil – 

70 let. Všechnopárty
 21.00  Pan herec Miroslav Donutil. Dok. 
 21.55  Maigret a Rozkoše noci. Fr. seriál
 23.19  Výsledky losování 

Šťastných 10 a Euromiliony
 23.20  Místo činu – Berlín. 

Láska bláznivá. Něm. krimi 
 0.55  Banánové rybičky. 

Na téma „jak si užít víkend“
 1.30  Bydlení je hra
 1.55  Chalupa je hra
 2.15  Zahrada je hra
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