
Druhého února se 
u příležitosti svátku 
Uvedení Páně do chrámu 
každoročně setkávají 
řeholníci a řeholnice se 
svými biskupy. Někde se 
to podařilo i letos, jinde 
setkání zrušili či přesunuli 
do virtuálního prostoru.

V olomoucké arcidiecézi se setkání s bis-
kupy účastní pravidelně více než sto ře-
holníků. Vzhledem k protipandemickým 
opatřením se letos koná online – řehol-
níci si mohou poslechnout nahranou 
přednášku a arcibiskup Jan Graubner 
všem poslal osobní pozdrav. Vyjadřuje 
v něm poděkování za jejich odevzdání 
se Bohu i za modlitby během jeho ne-
dávné vážné nemoci a připojuje povzbu-
zení: „Ve chvíli, kdy se zdálo, že mě Pán 
už odvolává, mi došlo, že naší jedinou 
nadějí je Boží milosrdenství, když se mu 
cele odevzdáme, a jak veliký význam má 
v našem životě zasvěcení – odevzdání se. 
Úžasně osvobozuje od sebe i od všech 
starostí, protože Bůh se umí nejlépe po-
starat o to, co mu patří.“ 

V pražské arcidiecézi se setkání koná 
v sobotu 6. února a kvůli omezené kapa-

citě je letos určeno výhradně zasvěce-
ným osobám. V Ostravě se řeholníci se-
tkali s biskupem Martinem Davidem již 
v sobotu 30. ledna v katedrále Božské-
ho Spasitele. V královéhradecké diecé-
zi mělo setkání proběhnout v želivském 
klášteře, kde si tamní premonstráti při-

pomínají 900. výročí založení svého řá-
du. Kvůli pandemii se ovšem nekonalo. 
„Modlitba vašich společenství je tím, co 
nás stále udržuje ve spojení s Pánem, 
a  je mocným zdrojem požehnání pro 
všechen lid na území diecéze,“ napsal 
řeholníkům biskup Jan Vokál.

V  Česku nyní působí 1 016 řehol-
nic (o 32 méně než loni v  lednu), z to-
ho 27 novicek (o  tři více než loni). 
Některé zdejší komunity jsou zcela 
mezinárodní, např. sestry Matky Te-
rezy. Mužských řádů, kongregací a  in-
stitutů působí v Česku 31, dohromady 

mají 630 členů a  z  nich je 478 kněží.
Noviců je 12.

Pozvání k novým věcem

Den zasvěcených osob slavil 2. úno-
ra v bazilice sv. Petra ve Vatikánu i pa-
pež František. A v dopise všem řehol-
nicím a  řeholníkům vybízí kardinál 
João Braz de Aviz, prefekt vatikánské
Kongregace pro zasvěcený život, aby 
dali ve svém životě, formaci a  poslá-
ní výsadní místo nejnovější papežské
encyklice Fratelli tutti. 

„Duch Svatý nás zve k novým věcem. 
Ve světle výzvy papeže Jana Pavla II., aby 
zasvěcené osoby žily jako ‚svědci a zá-
roveň tvůrci plánu jednoty‘ (Vita con-
secrata, č. 46), rozšiřuje papež František 
obzory a vyzývá nás, abychom byli tvůrci 
všeobecného bratrství, strážci společné-
ho domova a všeho stvoření,“ píše kardi-
nál. Řeholníci mají být podle něj „bratry 
a sestrami všem, bez ohledu na víru, kul-
turu a tradice, protože budoucnost není 
jednobarevná a svět je jako mnohostěn, 
který vyzařuje krásu každým kouskem 
svého povrchu“. A dodává, že „je třeba 
začít od vlastní komunity stejně povola-
ných a odtud dosáhnout do všech koutů 
světa, ke každému stvoření, protože – 
jak víme i díky této pandemii – všechno 
je propojené, vše se vztahuje ke všemu, 
vše spolu souvisí“.

TOMÁŠ KUTIL, TEREZA ZAVADILOVÁ
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Samota, dar nežádaný?

Lektorát a akolytát

Téma na str. 4 a 5

Slova jako izolace, odstup nebo heslo 
„zůstaňte doma“ nás provázejí už skoro 
celý rok. Jak svou samotu naplňovat po 
vzoru biblických postav a rané církve? 
Které podstatné otázky v samotě ožívají? 

Jak pandemie 
ovlivnila víru
Koronavirus přiblížil západní země k ví-
ře. Vplývá to z průzkumu společnosti Pew 
Research Center, zveřejněného minulý 
týden. Tazatelé oslovili během loňského 
léta vždy tisíc lidí z celkem 14 zemí od 
Francie přes USA po Japonsko. O pro-
hloubení víry a bohatším duchovním ži-
votě za pandemie hovořili hlavně Ameri-
čané – takřka každý třetí oslovený (28 %).
Po nich s odstupem následovaly Španěl-
sko a Itálie (16 a 15 %). Mezi Francouzi, 
Brity nebo Jihokorejci žije bohatší spiri-
tualitu zhruba 10 % lidí, v Německu a Ja-
ponsku pak 5 %. Hlouběji se do života 
z víry ponořili ti, u nichž už předtím za-
ujímala důležité místo, a zejména v USA 
a ve Španělsku víru častěji praktikují lidé 
ze skromnějších poměrů. (la croix, sch)

HYMNU 35. SVĚTOVÉHO DNE MLÁDEŽE, který se má konat za dva roky 
v Lisabonu, si lze v portugalské i vícejazyčné verzi poslechnout na Youtube kanále 
„Lisboa 2023“. Píseň má název „Há Pressa no Ar“ (v překladu „Ve vzduchu je spěch“) 
a inspiruje ji téma tohoto setkání: „Maria se vydala na cestu a spěchala“ (Lk 1,39).  

Tříkrálové 
sčítání
Zatím jen 58 milionů korun (loni to bylo 
téměř 134 milionů) vynesla letošní Tří-
králová sbírka. Charity ještě několik dní 
budou sčítat obsah statických pokladni-
ček. Někde je ale už sečteno a ukazuje se, 
jak se předpokládalo, že výnos bude letos 
nižší. Podle mezisoučtu lidé do poklad-
niček darovali 34 milionů korun a online 
koleda vynesla 21 milionů korun. Dal-
ší tři miliony přišly v průběhu Tříkrálo-
vého koncertu a prostřednictvím DMS. 
„Děkujeme všem dárcům za podporu 
Tříkrálové sbírky, že i v této nelehké do-
bě myslíte na nemocné a potřebné, kte-
rým Charity pomáhají,“ vzkazuje Charita 
všem dárcům na svém webu. Do online 
kasičky na tříkrálovém webu je nicméně 
možné darovat až do 30. dubna. Oslove-
ní zástupci Charit pro KT popisují, na co 
peníze chtějí použít a kde bude nižší vý-
nos sbírky pravděpodobně scházet. (tok)

Více na str. 2

V týdnu do svátku svatého 
Valentýna se každý rok u nás 
i po světě slaví tzv. týden 
manželství (8. 2. – 14. 2.). 

Letošním mottem je „O manželství a dě-
tech“. Řada aktivit se tedy věnuje tomu, 
jak děti ovlivňují vztah. „Existuje širo-
ce zakořeněný názor, že příchod dětí 
do manželství znamená konec roman-
tiky a uspokojení v manželském vztahu. 
Mnohé páry naopak doufají, že příchod 
dětí jejich vztah stmelí a přitáhne je více 
k sobě. To se jistě může stát, ale většinou 
ne tak, jak si pár představoval. Příchod 

dětí znamená více stresu, méně času na 
partnera i na sebe, často větší finanční 
nároky a nové nastavení rolí,“ líčí za po-
řadatele mluvčí českého Národního týd-
ne manželství (NTM) Marie Nováková. 

Děti podle ní učí manžele pečovat 
o druhé a snižují pravděpodobnost roz-
vodu. „Podle statistik děti prodlužují 
manželství asi o deset let a sami rodiče 
podle výzkumů většinově tvrdí, že mít 
děti dává jejich svazku hlubší smysl, 
a  cítí se proto šťastnější. NTM otevře 
i další témata, jakými jsou manželství 
s dospívajícími dětmi a fenomén prázd-
ného hnízda, tedy manželství po odcho-
du a osamostatnění dětí, nebo naopak 
pohled dětí na manželství,“ připojuje 
mluvčí.

Pořádání akcí je letos kvůli pandemii 
obtížné, řada z nich se přesunula do on-
line prostoru. Organizují je nejrůzněj-
ší společenství a  církve. Organizátoři 
NTM připravili také sérii webinářů pro 
manželské páry. Přehled akcí lze nalézt 
na webu www.tydenmanzelstvi.cz či na 
jeho facebookovém profilu.

Týden manželství vznikl v roce 1996 
ve Velké Británii z  iniciativy Richarda 
a Marie Kaneových, posléze byl podpo-
řen premiérem Johnem Majorem s man-
želkou Normou. V roce 2007 se poprvé 
konal v ČR a nyní se už díky různým or-
ganizacím a manželským párům rozšířil 
do více než dvaceti dalších zemí.
 (tok)
 Více na str. 14

Papež minulou neděli po Andělu Pá-
ně ustanovil čtvrtou červencovou neděli 
Světovým dnem prarodičů a seniorů (le-
tos 25. července), a to v blízkosti svátku 
Jáchyma a  Anny, Ježíšových prarodičů 
(26. července). „Je důležité, aby se praro-
diče setkávali s vnuky a naopak. Prarodiče 
před svými vnuky sní a mají vidění, kdežto 
vnuci poté, co načerpají od prarodičů sílu, 
jdou dál a prorokují,“ přiblížil. Oznámil 
to před úterním svátkem Uvedení Páně 
do chrámu, kdy evangelium přivádí na 
scénu dva staré moudré lidi, Simeona 
a Annu, kteří rozpoznali v Ježíši Mesiáše
(srv. Lk 2, 25-38).Na staré lidi se ale po-
dle papeže mnohdy zapomíná. V předve-
čer dne prarodičů a seniorů by chtěl papež 
slavit mši svatou v bazilice sv. Petra. (tez)

Řeholníci si připomněli svůj den

Zasvěcené osoby z ostravsko-opavské diecéze s biskupem Martinem Davidem.  Snímek Zdeněk Poruba / Člověk a Víra

O manželství a dětech Papež vyhlásil 
den prarodičů

Den lidského 
bratrství
Papež se 4. února virtuálně zúčastní prv-
ního Mezinárodního dne lidského bratr-
ství. K oslavě dne vyhlášeného OSN loni 
v prosinci se připojí spolu s Ahmedem 
at-Tajíbem, imámem káhirské mešity 
Al-Azhar, Antóniem Guterresem, gene-
rálním sekretářem OSN, a Zajjídem bin 
al Nahjánem, korunním princem Spoje-
ných arabských emirátů. „Tato slavnost 
odpovídá papežově výzvě celému lidstvu, 
aby vytvářelo mír v setkání s druhými,“ 
zdůraznil pro Vatican News kardinál Mi-
guel Ángel Ayuso Guixot, předseda Pa-
pežské rady pro mezináboženský dialog. 
U příležitosti tohoto dne bude v emirá-
tech předána Zajdova cena za lidské bra-
trství. Její vyhlášení inspiruje Dokument 
o  lidském bratrství (podepsaný v  roce 
2019 při apoštolské návštěvě  emirátů 
mezi papežem a  imámem at-Tajíbem) 
vyzývající k solidaritě, respektu a nená-
silí mezi náboženstvími.  (tez)
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Celoroční cyklus 
materiálů o ekologické 
konverzi v duchu
papeže Františka 
nabízejí všem, kdo 
o to mají zájem, 
pracovníci olomouckého 
arcidiecézního Centra 
pro katechezi.

„Není to detailně vypracovaná pří-
ručka, ale spíše se snažíme otevřít 
vybraná témata a navrhnout něko-
lik námětů, jak je zařadit do svého 
života. Na každý měsíc tohoto ro-
ku jsme připravili vždy jedno téma,“ 

představuje vedoucí centra Martina 
Orlovská. Smyslem aktivity je po-
dle ní začít uvažovat o svém životě 
v  souvislosti s  životem dalších li-
dí. Cílí přitom spíše na začátečníky
v této oblasti.

Vztahy a péče o ně

Každé téma je zpracováno ve čtyřech 
oddílech. Prvním z nich je meditace, 
druhým krokem jsou vztahy a péče 
o ně. Následují základní informace 
k vybranému ekologickému tématu 
s odkazy na další materiály pro ty, 
kdo by téma chtěli prostudovat více 
do hloubky, a posledním krokem je 
akce: materiál zde nabízí konkrétní 
kroky, jak dané téma uvést do praxe.

„Všechny kroky jsou pouze inspi-
rací a záleží na každém, jak na zá-
kladě získaných informací a vlast-

ních možností toto téma uchopí 
a začlení do života. Materiál je při-
tom zpracován tak, aby se dal po-
užít i  v  dalších letech a  mohlo se 
s  ním začít pracovat v  kterémkoli 
měsíci,“ přibližuje Orlovská a do-
plňuje: „Části věnované medita-
ci a  vztahům se navíc – zejména 
v nadcházející postní době – mohou 
stát podkladem k  malé duchovní
obnově.“

Vše k dispozici na webu

Graficky je každé téma zpracováno 
 hned v pěti variantách: jako plakát, 
jako karta o formátu A5, v kartách 
A6, jako stojánek či pozadí pracovní 
plochy počítače. Vše si lze postup-
ně stahovat na webu katechetického 
centra www.katechetiolomouc.cz.

(gra)

KRÁTCE

VE SPORU O  KVĚTNOU ZA-
HRADU, kterou Národní památko-
vý ústav odmítl vydat v rámci ma-
jetkového narovnání s církvemi, se 
olomoucké arcibiskupství obrátí na 
Ústavní soud. Reaguje tak na pro-
sincový verdikt Nejvyššího soudu, 
podle kterého zahrada zůstává státu 
– přestože církev již dříve v Kromě-
říži převzala Arcibiskupský zámek 
a Podzámeckou zahradu. „Rozhodli 
jsme se dostát odpovědnosti za his-
torický majetek a využít i tento krok, 

ústavní stížnost,“ shrnul olomoucký 
pomocný biskup Josef Nuzík.

V  SOUTĚŽI NEZISKOVKA 
ROKU ZVÍTĚZILO SDRUŽENÍ 
NERATOV, které se na poutním 
místě Neratov v Orlických horách 
věnuje postiženým lidem a v rámci 
sociálního podnikání zaměstnává 
250 lidí. Uspělo v kategorii Cena ve-
řejnosti. Třetí místo v kategorii Velká 
neziskovka získala Charita Uherský 
Brod. Soutěž pořádá Asociace veřej-
ně prospěšných organizací a Nadace 
rozvoje občanské společnosti.

K PODPOŘE LIDSKÝCH PRÁV 
V  BĚLORUSKU vyzvalo minulý 
týden vedení Českobratrské církve 
evangelické. „Přicházíme s touto vý-
zvou v čase, kdy mezinárodní pozor-
nost kolísá a protestující čelí znač-
nému vyčerpání. O  to jako církev 
považujeme za důležitější bělorus-
ký lid různými způsoby podporovat. 
Kéž nám vlastní složitá situace spo-
jená s pandemií nezakrývá výhled 
na ta mnohá místa ve světě, kde se 
děje bezpráví, pronásledování a ne-
svoboda,“ píší zástupci evangelické 
církve. (gra, tok)

JAKO V MENŠÍM TELEVIZNÍM STUDIU si o nedělích připadají někteří farníci, kteří se starají o online přenosy 
bohoslužeb. Na řadě míst se během pandemie stali téměř profesionály a využívají kvalitní techniku. Například v Újezdě 
u Brna snímají bohoslužbu čtyřmi různými kamerami a během přenosu mezi nimi přepínají. Bohoslužbu lze sledovat 
přes portál youtube.com.  Snímek Tomáš Cigánek

Zatímco se nucená 
online výuka už pomalu 
zajídá, studium takto 
koncipované již od 
začátku umožňuje 
probrat učivo mnohem 
důkladněji. I to je 
zkušenost olomoucké 
teologické fakulty 
z prvního semestru 
oboru Teologie online.

„Počáteční nápor, který desetiná-
sobně překračoval veškeré předsta-
vy, ne všichni vydrželi: snad očeká-
vali studium jednodušší, a zatím se 
ocitli v reálné vysoké škole – i když 
ve virtuálním prostředí,“ nastiňuje 
garantka programu, dominikánka 
Gabriela Ivana Vlková. Mezi více 
než dvěma stovkami lidí, kteří ve 
studiu pokračují, je prý přesto celá 
řada nadšených studentů.

Množství zájemců přimělo fa-
kultu k přípravě nových předmětů, 
tvorbě nových videí i  promýšlení, 
„co by ještě šlo“. „Jednou týdně se 
otevírá online čajovna, kde se stu-
denti mohou ptát vyučujících na 

vše, co v běžné škole probírají třeba 
při rozhovoru na chodbě,“ ilustruje 
sestra Gabriela Vlková. Právě kvů-
li možnosti osobního setkání, byť 
na dálku, bylo podle ní od počátku 
třeba rozdělit stovky studentů do 
menších skupinek. „Čas vložený do 
tohoto způsobu vyučovaní je obrov-
ský, ale chápeme ho jako důležitou 
součást studia,“ dodává.

Teologie online podle ní rozšiřuje 
možnost studia tak, jak ji poskytu-
jí kombinované (dálkové) progra-
my: student si volí čas k poslechu 
přednášek a  studijních materiálů, 
na společné webináře se poté dosta-
ví přes webovou aplikaci. Přihlášky 

pro další akademický rok lze podá-
vat do 15. března, přijímací pohovor 
se uskuteční v červnu.

Děti i média

Na Cyrilometodějské teologické fa-
kultě v Olomouci to přitom není je-
diná novinka. Tou další je například 
prezenční i kombinovaný program 
Etika a  kultura v  mediální komu-
nikaci, který absolventům umožní 
pohybovat se ve světě multimédií 
a vnášet do něj nová témata. A zbru-
su nový je také studijní program za-
měřený na sociální práci s  dětmi 
a mládeží. „Chceme studenty lépe 

připravit pro práci v orgánech soci-
álně-právní ochrany dětí a sociálně 
aktivizačních službách. Žádný jiný 
takový program v ČR neexistuje,“ 
říká garantka oboru Helena Pospí-
šilová.

Kromě Olomouce lze u nás stu-
dovat teologii na teologických fa-
kultách v Praze a  Českých Budějovi-
cích. Prvně jmenovaná nabízí vedle 
klasických oborů aplikovanou eti-
ku, dějiny křesťanského umění ne-
bo dějiny evropské kultury. Na jihu 
Čech pak přinášejí například obory 
Filozofie, Religionistika, Pedagogi-
ka volného času či Sociální a chari-
tativní práce. JIŘÍ GRAČKA

Dostat ekologii do života

Teologie online se osvědčila

Charita dosud sčítá 
obsah tříkrálových 
pokladniček, výnos je 
zatím oproti loňsku 
zhruba poloviční. 
Co to bude znamenat 
pro jednotlivé Charity 
a jejich projekty?

Marek Navrátil,
ředitel Charity Konice

Charita Ko-
nice se každý 
rok snaží za-
jistit podporu 
všech svých 
služeb. Tří-
králová sbír-
ka je součás-
tí této snahy 

a konkrétní částka byla i v minulosti 
závislá na tom, jak se koledě daři-
lo. Letos se nekoledovalo, takže říci 
jen tak, že sbírka je nižší, není úpl-
ně správné. Ta letošní je úplně jiná. 
Kromě absence koledníků tu jina-
kost vnímám hlavně v intenzitě pod-
pory dárců. Jiné roky si s koledníky 
pro dar přijdeme. Letos chodili dárci 
za námi, za našimi statickými kasič-
kami v obcích, kostelích, obchodech 
a provozovnách. To má obrovskou 
sílu informace, že lidé Charitu a je-
jí služby pokládají za užitečné a po-
třebné. Konkrétně v našem regionu 
podporujeme terénní i pobytové so-
ciální a zdravotní služby. A také pe-
čovatelskou a nyní nově odlehčova-
cí službu, která se zdárně rozjíždí. 
Potřebujeme rovněž zahájit obno-
vu vybavení Domu pokojného stá-
ří v Bohuslavicích, kde nás nejvíce 
trápí dosluhující vzduchotechnika 
a výtah. Nic z toho nezvládáme bez 
provozních a  investičních dotací, 
které je nutné dokrýt. Díky letošní 
intenzivní a aktivní podpoře tříkrá-
lových dárců určitě budeme schop-
ni něco z toho zvládnout. Za to jsme 
upřímně vděční. 

Jitka Smrčková, PR pracovnice 
Farní charity Jindřichův Hradec

Letošní výtě-
žek bychom 
chtěli rozdělit 
napříč sociál-
ními službami 
naší farní cha-
rity. Prvním 
záměrem je 
p o d p o ř i t 

a zkvalitnit poskytování služeb od-
borného sociálního poradenství. Dí-
ky výtěžku Tříkrálové sbírky může-
me pomoci lidem a rodinám v těžké 
životní situaci. Dalším záměrem je 
zkvalitnit služby pro osoby bez pří-
střeší. A  v  neposlední řadě máme 

v plánu podpořit provoz Výdejny 
Samaritán s potravinovou a materi-
ální pomocí lidem v nouzi. 

Nepodaří-li se získat předpoklá-
dané finanční prostředky, budeme 
nuceni některé služby omezit nebo 
hledat jiné formy provozu – např. 
Výdejna Samaritán bude muset být 
založena na dobrovolnické pomoci. 
Máme v plánu požádat o podporu 
různé nadace, nadační fondy či hle-
dat další dotační programy. To vše 
by měl zajišťovat fundraiser, kterého 
budeme v blízké době hledat. 

Alena Votavová, 
ředitelka Hospice sv. Jiří v Chebu

V minulém ro-
ce se náš hos-
pic stejně jako 
spousta dal-
ších nezisko-
vých organi-
zací potýkal 
s  výpadkem 
příjmů na ně-

kolika úrovních – nemohly se konat 
benefiční akce, firemní dárcovství se 
snížilo na minimum, není vypisová-
no tolik grantů od nadací a zpozdila 
se dotace od kraje. Předpokládáme, 
že situace letos nebude o moc lepší, 
a tak doufáme, že provoz zvládneme 
ufinancovat. Dary z Tříkrálové sbír-
ky chceme použít na provoz hospi-
ce, abychom ho mohli mít ve stáva-
jícím režimu. Pomozte nám i dalším 
organizacím zachovat služby pro 
potřebné, přispějte na Tříkrálovou 
sbírku!

Helena Paschkeová, 
ředitelka Charity Jeseník

Když se plá-
novala letošní 
sbírka, zcela 
jistě jsme vě-
děli, že její 
průběh bude 
velmi odlišný 
od předcho-
zích ročníků, 

stejně jako její výtěžek. Tomu jsme 
přizpůsobili naše záměry využití 
sbírky. Doufali jsme, že i za těchto 
okolností se nám podaří z výtěžku 
zakoupit nové vozidlo pro Charitní 
pečovatelskou službu v regionu Žu-
lovska i profi pračku a sušičku do 
Charitní prádelny ve Vidnavě.

Dnes už máme všechny poklad-
ničky rozpečetěny a  jejich výtěžek 
společně s dosavadním stavem on-
line koledy zcela jistě nepokryje fi-
nancování naplánovaných záměrů. 
Budeme se proto v  průběhu roku 
snažit získat prostředky z  jiných 
zdrojů nebo jeden ze záměrů odlo-
žíme na další rok. I přesto mě těší, 
že i v tak složité době jsou lidé stále 
ochotní pomáhat. Chtěla bych jim 
touto cestou poděkovat za jejich
příspěvky, za pomoc a  netradiční 
podporu. (tok)

Výtěžek sbírky nebude
na všechny projekty stačit
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Svatý Tomáš Akvinský na nejstarší fresce
Patrně nejstarší vyobrazení sv. Tomáše 
Akvinského je v centru oslav letošního 
dvojitého dominikánského jubilea ve 
Florencii, započatých minulý čtvrtek, na 
kdy připadla liturgická památka světce. 
Slavnostní zahájení se pak chystá na
25. března. K 800. výročí úmrtí 
zakladatele řádu sv. Dominika (sv. Tomáš 
Akvinský byl jeho členem) se druží
800. výročí příchodu první dominikánské 
komunity do Florencie, na místo, kde 
dnes stojí bazilika Santa Maria Novella. 
Právě zde byla před dvěma lety starobylá 
freska objevena a donedávna náročně 
restaurována. Pochází ze
14. století a „andělského učitele“ 
zachycuje na jeho první přednášce na 
Pařížské univerzitě. Fresku po půltisíciletí 
překrývaly omítka a oltářní obraz, jež 
se do baziliky dostaly při úpravách 
podle požadavků Tridentského 
koncilu. V bazilice uchovávají též 
relikviář s prstem sv. Tomáše. 
 Snímek florentours.it

KRÁTCE

POZDRAVENÍ POKOJE POHLÉD-
NUTÍM DO OČÍ ustanovila od 14. úno-
ra Italská biskupská konference pro 
všechny tamní diecéze. „Láskyplný po-
hled“ má při bohoslužbě doprovázet 
„prostá úklona hlavy“, stojí v prohláše-
ní biskupů. Schválili tak praxi, k níž se 
vzhledem k neutuchající koronavirové 
pandemii uchýlila řada italských farnos-
tí. Zvyk vyměňovat si navzájem během 
bohoslužby pozdravení pokoje sahá nej-
méně do 2. století. V minulosti mělo na-
příklad podobu vzájemného polibku na 
tvář nebo líbání tzv. pacifikálu (zvláštní-
ho křížku či destičky). Formu pozdravení 
pokoje mohou stanovit podle vlastního 
úsudku jednotlivé biskupské konference.

TŘÍDENNÍ PŮST ZA NÁVŠTĚVU 
PAPEŽE v Iráku drželi v minulém týd-
nu tamní křesťané. Na popud chaldej-
ského babylonského patriarchy Louise 
Raphaëla Saka tak vyprošovali ukončení 
pandemie a umožnění apoštolské cesty, 
plánované na dny 5. až 8. března. Půst 
znamenal vzdát se přes den jídla a den-
ně se účastnit bohoslužby a  eucharis-
tie. „V naší církvi má tento třídenní půst 
značný význam, je totiž spojen s dějinami 
Iráku. V 8. století tu byla velká epidemie 
a tehdejší patriarcha Ezechiel ohlásil tří-
denní půst po vzoru obyvatel Ninive, aby 
se nákaza přestala šířit. Je to dobrá příle-
žitost k intenzivnější modlitbě, k prosbě 
za záchranu před pandemií a také za ná-
vrat bratrství, překonání fundamentalis-
mu, zřeknutí se násilí a k projevům solida-
rity,“ vysvětlil patriarcha Sako. Biblické 
Ninive leželo na území dnešního Mosu-
lu, jednoho z center iráckého křesťanství.

NA 3 000 LIDÍ PŘEŽÍVÁ V KATED-
RÁLE ve středoafrickém městě Boua-
ru poté, co zde v polovině ledna začali 
útočit ozbrojenci rebelující proti prosin-
covému znovuzvolení prezidenta SAR 
Faustina Archangela Touadéry. Další 
lidé našli dočasný azyl v blízkosti zdej-
ších klášterů. Církev se uprchlíkům sna-
ží zajistit základní potraviny či oblečení. 
Útok na Bouar zastavila středoafrická 
armáda spolu s  mírovými jednotkami 
OSN, které jsou v zemi přítomny vzhle-
dem k přetrvávající nestabilitě. Konflikty 
však dále propukají na dalších místech, 
včetně hlavního města Bangui. Kvůli ne-
bezpečí muselo být zrušeno plánované 
plenární zasedání biskupské konference. 
„Bída středoafrického lidu je nevyslovi-
telná. Neustále vysidlované rodiny jsou 
nuceny hledat útočiště v nelidských pod-
mínkách v buši, a navíc děti po špatném 
roce pandemie koronaviru nedokončí 
školní docházku,“ upozornili biskupové 
ve společném prohlášení.

KŘESŤAN JE NOVÝM ŠÉFEM PO-
LICIE v převážně islámské Indonésii – 
státu s  nejvyšším počtem muslimů na 
světě. Protestant Listyo Sigit Prabowo je 
v historii teprve třetím nemuslimem na 
tomto postu. Do úřadu jej mezi pěti kan-
didáty vybral prezident a potvrdil par-
lament, navzdory prohlášení indonéské 
islámské rady (hlavního náboženského 
orgánu v zemi), že policejní prezident 
musí být muslim. Rozhodnutí ocenila
mj. místní katolická církev, která v něm 
vidí krok k odstraňování diskriminace 
kvůli náboženství. Od nového policejní-
ho prezidenta si slibuje především sní-
žení policejního násilí, jež si ročně vyžá-
dá až 1 800 obětí na životech. Křesťané 
v  Indonésii tvoří cca 10 % populace,
87 % Indonésanů vyznává islám.

CO OBLÉKAL KRÁL DAVID? Napoví 
fragment purpurové látky, který objevi-
li archeologové v údolí Timna přibližně 
220 km od Jeruzaléma. Podle nich jde 
o velice důležitý objev, neboť fragment 
datovaný kolem roku 1000 př. n. l. – te-
dy do časů králů Davida a Šalomouna 
– znamená vůbec první nález vzácného 
purpurového barviva na textilu. Ve sta-
rověku byla purpurová látka dražší než 
zlato, vzhledem k náročnosti a náklad-
nosti výroby tohoto barviva z mořských 
plžů. Centrem výroby purpuru byly ve 
starověku Kanaán a Foiníkie. Ve staro- 
i novozákonních textech je purpur spo-
jován s oděvy králů, šlechty a kněží.

(avvenire, vaticannews, fi des,
bozoumfr.blogspot.com, ucanews, crux) 

Zeptejte se Dona Boska

Manifestacím a online 
mobilizacím na podporu 
nenarozeného života 
patřil uplynulý víkend 
v Evropě i zámoří.
Ve Francii svůj postoj potvrdily
30. a 31. ledna tisíce lidí na šesti desít-
kách akcí v různých městech. 2. února 
totiž Senát hlasuje o revizi bioetického 
zákona. Manifestace zastřešovalo hnutí 
Marchons enfants! (Děti, na pochod!), 
které sdružuje 22 francouzských proli-
fových asociací. „Tyto manifestace mají 
sílu svědectví,“ řekl Franc Meyer z Mai-
res pour l’enfance (Starostové za dětství) 
pro deník La Croix. „Jsme tu, abychom 
dali vládě najevo, že se vydala špatnou 
cestou. Revidovat bioetické zákony by 
nemělo znamenat posun ke stále vět-
ší liberálnosti,“ upřesnil Meyer. Protes-
tující varují např. před paragrafy, které 
by umožnily umělé oplodnění pro svo-
bodné ženy nebo lesbické páry, vytváření 
tzv. chimérických embryí kombinací lid-
ských a zvířecích buněk, rozšíření preim-
plantační diagnostiky či povolení pozd-
ních potratů z důvodu „psychosociální 
tísně matky“. Caroline Rouxová z hnutí 
Alliance Vita uvedla: „Umělé oplodnění 
pro svobodné a homosexuální ženy úmy-
slně připravuje děti o otce. Vytváření chi-
mérických embryí podkopává integritu 
lidského druhu. Rozšířené třídění embryí 
jako součást preimplantační diagnostiky 
bude diskriminační a zvýhodní dokonalé 
děti.“ S těmito a dalšími výhradami zá-

stupci hnutí Marchons enfants! v uply-
nulých týdnech navštívili několik sená-
torů a doufají, že zákonodárci alespoň 
některé body vypustí a normu přepra-
cují, aby více odpovídala zájmům dítěte 
i vlastnímu poslání medicíny. Text, který 
Senát projednává a pozměňuje již podru-
hé, by měl poté putovat k definitivnímu 
hlasování do dolní komory parlamentu.

Na výzvu Francouzské biskupské 
konference se věřící od 15. ledna po čtyři 

pátky za sebou postí a modlí, aby společ-
nost „vyšla ze zaslepené bioetiky“ – jak 
zní podtitul dokumentu, který biskupo-
vé k tématu vydali. Pod názvem „Kéž se 
nám otevřou oči“ jej zveřejnili na svém 
webu eglise.catholique.fr.

Pomocí internetu se znásobil hlas 
zastánců nenarozeného života v USA. 
Každoroční Pochod za život 29. ledna 
se kvůli pandemii nemohl uskutečnit 
centrálně. Například ve Washingtonu 

pochodovali jen zástupci a pro ostatní 
byla akce streamována. Mši sv. za život 
sloužil v tamní katedrále kardinál Wil-
ton Gregory. Americký Pochod za život 
se koná vždy na výročí rozsudku Roe
vs. Wade, jímž roku 1973 USA na fede-
rální úrovni legalizovaly umělý potrat. 
Nový prezident Joe Biden hned po svém 
nástupu oznámil, že bude pracovat na 
tom, aby byl tento precedenční rozsudek 
do budoucna kodifikován. (sch)

Biskupové proti
prezidentovi
Na 380 brazilských křesťanských před-
stavitelů včetně čtyř katolických bisku-
pů a  řady řeholníků podepsalo žádost 
o ústavní žalobu na prezidenta Jaira Bol-
sonara. „Čelem k nejvážnější zdravotní 
krizi v historii prezident osciloval mezi 
popíráním, pohrdáním a sabotáží politi-
ky prevence a zdravotní péče o brazilské 
občany,“ zdůvodnili v dokumentu, který 
předali poslancům. Od počátku korona-
virové pandemie se podle nich Bolsona-
ro vyhýbá odpovědnosti, vysmívá se po-
znatkům odborných kapacit a odrazuje 
od epidemiologických doporučení. Jak 
připomněl jeden ze signatářů biskup Jo-
sé Santos Mendes, postoje prezidenta 
jako veřejné autority mají na společnost 
značný vliv. „Kdekoli je ohrožen život, 
musíme zaujmout vážný postoj,“ dodal 
biskup. Už loni v létě proti Bolsonarovým 
veřejným stanoviskům k pandemii pro-
testovalo 150 brazilských biskupů. (cns)

Na obranu života ve Francii a USA

Na obranu života a důstojnosti lidské osoby se manifestovalo například v Paříži.  Snímek Profimedia

Pandemie má mladé lidi 
„tvrdě pod kontrolou“, 
shodují se salesiánští 
provinciálové v sousedním 
Rakousku – Petra 
Egelingová FMA
a P. Siegfried Kettner SDB. 
Salesiáni proto hledají 
cestu, jak být mladým lidem 
nablízku navzdory izolaci.

Ač se rakouští salesiáni své svěřence sna-
ží doprovázet průběžně, zvláštní příleži-
tost poskytl nedělní svátek zakladatele 
kongregace sv. Jana Boska. Za normál-
ních okolností by se v tento den konal 
tradiční Festival Dona Boska. Letos to 
ovšem nebylo možné. Alespoň virtuálně 

proto přišel pozdravit Don Bosco osobně 
– a to díky online pozdravu sestry Sylvie 
Steigerové z komunity FMA v tyrolském 
Stamsu, kde salesiánky vedou školku, 
školu, středisko volného času a  dívčí 
internát. Maňásek v  podobě italského 
světce předal dětem povzbudivý vzkaz: 
„Buďte šťastní: navzdory pandemii mějte 
odvahu konat dobro a těšte se z něj. Po-
máhejte těm, kteří pomoc potřebují, na-
slouchejte jim a povzbuzujte je. A přede-
vším věřte v Boží pomoc. Nejste sami!“

Jak pro agenturu Kathpress rozvinuli 
sestra Petra a P. Siegfried, mladí lidé nyní 
zažívají složité období. „Žádná setkání 
s přáteli, žádná společná činnost, žádné 
koníčky. Téměř každý den slyší nové zne-
pokojující zprávy,“ upřesnili. „I proto se 
chceme s nimi setkávat tam, kde jsou. 
Pandemie odsunula společenský život 
do digitálního prostoru, a tak právě tam 
chceme stále více přivádět i Dona Boska 
a jeho myšlenky,“ dodali řeholníci.

V online podobě proto proběhlo i za-
hájení stého jubilea salesiánské ško-
ly ve Fulpmesu u Innsbrucku. V neděli
31. ledna odtud na kanále Youtube bratři 
vysílali slavnostní bohoslužbu a přes in-
ternet poté otevřeli a zpřístupnili pane-
lovou výstavu ke 100 letům zdejšího díla 
(dostupná je z webu donbosco.at). Míst-
ní internátní technickou školu pro chlap-
ce salesiáni založili roku 1921 v prosto-
rách někdejšího hotelu. Dnes je ústav 
známý i daleko za hranicemi Rakouska. 
Zdejší salesiáni doufají, že výstavu bu-
dou moci fyzicky zpřístupnit nejpozději 
v posledních květnových dnech, na kdy 
připravují setkání absolventů, festival 
her pro děti a další aktivity.

Každou středu ráno prostřednictvím 
Zoomu salesiáni nabízejí mladým lidem 
možnost „posily pro celý den“ – společ-
né ranní modlitby s meditací a sdílením. 
Každou neděli nabízí na webu donbosco.
at některý ze salesiánů či salesiánek ne-

dělní „slůvko“ – podnět k  zamyšlení. 
Nově se také otevřela možnost online 
setkání s knězem „Zeptejte se Dona“ či 
návštěvy ve virtuální kavárně salesiánek 
ze školního pastoračního týmu v horno-
rakouském Vöcklabrucku.

Jak KT potvrdil za české salesiány
P. Zdeněk Jančařík z brněnské žabovře-
ské komunity, do online prostoru přešli 
také oni. Svátek svého zakladatele pro-
žili setkáním s  mladými animátory na 
Zoomu, na webu brno.sdb.cz zpřístup-
nili zábavné aktivity pro děti (interak-
tivní „Ministezku Dona Boska“) a mlá-
dež (představení různých deskových her 
s možností si je zapůjčit) nebo audioži-
votopis Dona Boska pro dospělé. Ales-
poň „Boskovými kvadrátky“ (pečenými 
šátečky se čtyřmi zásadami salesiánské 
výchovy a světcovým citátem) však ža-
bovřeští bratři vykročili mimo internet 
a rozdali je farníkům po nedělní mši svaté.

ALENA SCHEINOSTOVÁ
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Papež František umožnil 
ženám a dívkám ministrovat 
– hlásaly na začátku roku 
2021 titulky. Mnozí právem 
zbystřili: leckde je přeci taková 
praxe už léta zavedená. Co 
je tedy vlastně nového? 

Jak už jsme v Katolickém týdeníku informo-
vali, novinky přinesl o svátku Křtu Páně apo-
štolský list papeže Františka Spiritus Domi-
ni. Ovšem nikoli pro ministranty/ky. Změnilo 
se totiž pověřování dospělých laiků službou 
lektorátu a akolytátu. Tedy těch mužů a žen, 
kteří už dnes při bohoslužbě předčítají z Pís-
ma od ambonu a podávají nebo roznášejí svaté 

přijímání (např. nemocným). Obě tyto služ-
by Svatý otec plně otevřel mužům i ženám ta-
ké trvalým pověřením – a to jedinou drobnou 
změnou: z kánonu 230 Kodexu kanonického 
práva vypustil úvodní slovo „muži“. Ten tedy 
nyní zní takto: „Laici, kteří mají vlohy požado-
vané podle rozhodnutí biskupské konference, 
mohou být předepsaným liturgickým obřadem 
natrvalo pověřeni službou lektora a akolyty 
(…)“ Svatý otec tedy umožnil biskupům svěřit 
tyto úkoly konkrétním mužům i ženám – a to 
nejen ad hoc, občas nebo dočasně, ale natrva-
lo, nastálo. 

U nás přeci ženy čtou

V řadě farností v Čechách i na Moravě je už 
řadu let běžné, že Boží slovo předčítají v roli 
lektorů laici – jak muži, tak ženy. Leckde ve 
službě akolytů podávají také svaté přijímání. 

„Pokud někdo sleduje bohoslužby, setkává se 
s touto praxí už po několik desítek let. Ze stra-
ny Svatého stolce a papeže Františka tedy ne-
jde o žádný revoluční krok, ale o určitou nove-
lizaci, která sladí literu předpisů s každodenní 
praxí,“ objasňoval situaci pražský arcibiskup 
Dominik Duka. 

Jáhenství a kněžství žen? 

Mylné tudíž jsou výklady, že by tím chtěl 
Svatý otec přiblížit jáhenské, nebo dokonce 
kněžské svěcení ženám. Proč s touto změnou 
papež přichází, přibližuje pastorální teolog
Mons. Aleš Opatrný: „V přípravě i závěru sy-
nody o Amazonii papež František vysvětloval 
a požadoval nejen větší zapojení žen do pasto-
rační služby v církvi, ale také jasnější defino-
vání jejich služeb a úkolů,“ uvádí v rozhovoru, 
který přinášíme na protější straně. 

Odborníka na liturgii P. Radka Tichého 
jsme požádali, aby podrobněji vyložil, co ma-
jí vlastně na starosti lektoři a akolyté i jaká je 
historie a vývoj této služby v církvi. A přibli-
žuje také u nás zavedené zvyklosti. Společně 
s Mons. Opatrným připomíná i skutečnost, že 
vzhledem k již zažité pokoncilní praxi se v na-
šich poměrech pravděpodobně žádné velké 
změny nechystají: ženy mohou a budou i nadá-
le sloužit při liturgii. Možnosti trvalých usta-
novení mužů a žen se jen otevírají – a je na jed-
notlivých biskupech, zda tuto možnost využijí. 

Revoluci při službě ministrantů a minist-
rantek u oltáře neočekává ani ministrantský 
časopis Tarsicius. Nechystá se ani zacílit na 
dívčí publikum, jak vysvětluje jeho šéfredak-
tor Štěpán Pospíšil. Důvody přitom nejsou
teologické, nýbrž praktické, jak potvrzují
kněží oslovení v anketě. 

JIŘÍ MACHÁNĚ 

Ženy a dívky u ambonu i oltáře

Služba lektorů a akolytů se 
vyvíjela po dvě tisíciletí existence 
církve. Prvně jmenovaní mají 
zejména předčítat Boží slovo. 
Akolyté jsou pak – jednoduše 
řečeno – služebníci eucharistie. 
A to nejen při slavení mše svaté. 

Svatý papež Pavel VI. položil po Druhém va-
tikánském koncilu důraz na úkoly laiků, které 
nejsou vyhrazeny pouze svěceným služební-
kům církve, ale všem pokřtěným. Papež Fran-
tišek na něj nyní navazuje, když říká, že jestliže 
jsou vlastní všem pokřtěným – tedy nositelům 
křestního (všeobecného) kněžství – nedává 
smysl, aby byly rezervovány pouze pro muže, 
protože jeho nositelkami jsou přeci i ženy. Při-
čemž každý pokřtěný a biřmovaný křesťan se 
má podle svých schopností a dovedností podí-
let na životě církve.

Kdo je to lektor? 

Lektoři čtou v  liturgickém shromáždění ne-
evangelní biblické texty – tedy první a druhé 
čtení, případně žalm – a  mohou přednášet 
přímluvy. Evangelium je svěřeno jáhnovi či 
knězi. 

V širším slova smyslu jsou lektoři všichni, 
kdo při bohoslužbě čtou. Mohou být vybrá-
ni ad hoc, tedy osloveni podle okamžité po-
třeby, nebo podle pravidel zavedených ve far-
nosti. V užším slova smyslu je to pak služba
tzv. ustanovená a  trvalá, jak ji předpokládá 
Římský pontifikál a Kodex kanonického práva 
(nově i pro ženy). Dalším úkolem trvale usta-
novených lektorů je příprava věřících, kteří při 
bohoslužbě čtou na základě dočasného pově-
ření, péče o knihy Božího slova či vedení pří-
prav na svátosti. Do stálé služby ustanovuje li-
turgickým obřadem diecézní biskup či ordinář. 

Lektor zprostředkovává
Boží přítomnost

Bohoslužba slova je jedním z těžišť mše svaté. 
Když se předčítá Písmo, sám Bůh mluví pro-
střednictvím posvátných textů k svému lidu. 
Věříme, že v tu chvíli je přítomen uprostřed 
shromáždění. Ne každý má k této službě před-
poklady. Pokyny k lekcionáři vypočítávají dvě 
základní roviny. Tou první je umění mluvit, 
dovednost dobře a čistě vyslovovat. A v rovi-
ně liturgicko-teologické se zdůrazňuje schop-
nost velmi dobře porozumět textu, chápat je-
ho poselství, aby je lektor mohl vtělit do svého 
přednesu. Tyto pokyny přímo kladou na čtená-
ře nárok, aby ti, kdo budou biblická čtení po-
slouchat, „získali živou a něžnou náklonnost 
k Božímu slovu“. 

Předčítání v prvotní církvi 

Ve starověku na společenských shromáždě-
ních předčítali vzdělaní otroci. Zřejmě to tak 
zprvu bylo běžné i v křesťanských shromáž-
děních. 

Obraz dodnes živé praxe prvotní církve mů-
žeme nalézt v příběhu, kdy Ježíš přišel do sy-
nagogy v Kafarnaum, kde mu „podali svitek, 
aby četl“. V prvokřesťanských shromážděních 
dostávali čtenáři pověření od toho, kdo je vedl, 
právě tímto gestem: předáním svitku, později 
knihy. Z tohoto gesta se vyvinul obřad ustano-
vení do služby lektora. 

Již ve druhé polovině 2. století se z lektorá-
tu postupně stávala ustanovená služba, která 
měla ve společenství i svou prestiž. Později se 
ustanovení lektorem dokonce stalo podmín-
kou pro jáhenské, kněžské a biskupské svě-
cení. Zřejmě proto, že když církev ve 4. století 
dostala svobodu, snažili se na místa biskupů 

dostat například vysloužilí senátoři a  další 
poměrně světští lidé.

V dalších stoletích začali v římské církvi číst 
podjáhni, tedy příjemci jiného nižšího svěcení. 
A služba lektora se tak poněkud vyprázdni-
la. Zatímco v prvním tisíciletí mohl člověk zů-
stat lektorem celý život, později se z toho stala 
jen přechodná záležitost, předstupeň svěcení,
který ztratil svůj vnitřní obsah. 

Akolyta – sluha oltáře

Slovo akolyta pochází z řečtiny a znamená slu-
ha, dalo by se říci, doprovod, ten, který „jde 
vedle“, následovník. Akolyté při mši svaté po-

máhají jáhnovi a knězi. Mohou vést přípravu 
ostatních pomocníků při liturgii. Při své služ-
bě chystají oltář a pečují o liturgické nádoby, 
které po svatém přijímání mohou čistit (puri-
fikovat). Akolyté podávají svaté přijímání, pří-
padně eucharistii donášejí nemocným a těm, 
kdo se nemohou mše svaté zúčastnit. Mohou 
být rovněž pověřeni, aby věřícím vystavovali 
eucharistii k adoraci. Nově mohou být ustano-
veni do této služby trvale ženy i muži.

Poslové biskupů
a nosiči světel

Tato služba se historicky vyvinula z pomocní-
ka jáhna. Jáhen je sám o sobě služebník oltáře, 
reprezentant biskupa a ve starověké církvi zís-
kal poměrně vysoké postavení. Jak se liturgie 
postupně rozvíjela, bylo potřeba, aby měl další 
pomocníky, z čehož se odvozuje právě akolyta, 
ale také ministranti. Akolyté měli různé úkoly: 
doručovali biskupské listy, rozsvěceli kostelní 
světla, v průvodech nosili kříže či svíce, při mši 
pomáhali s přijímáním darů chleba a vína, ne-
přítomným donášeli Nejsvětější svátost. 

Z této praktické pomocnické služby se poz-
ději stala funkce, do níž biskup kandidáta 
ustanovoval či světil nižším svěcením. Při něm 
biskup předával akolytovi svícen a konvičky na 
vodu a víno jako symbol jeho úkolů.

Dnes akolyté podávají také svaté přijímání, 
ale v průběhu dějin církve tomu tak vždy ne-
bylo. Eucharistii při mši rozdělovali výhrad-
ně biskupové, kněží a jáhni. Akolyté jakožto 
poslové biskupa byli podobně jako jáhni vy-
síláni, aby zanesli eucharistii nepřítomným. 
Máme doloženo, že v Římě nosili proměně-
ný chléb z  papežovy mše kněžím v  titulár-
ních bazilikách jako symbol jednoty místní
církve. 

Pověření dočasné a trvalé 

U podávajících nebo u těch, kdo donáší eu-
charistii nemocným, může být tato služba vy-
konávána na základě pověření biskupem na 
určitou dobu, aniž se jedná o akolytát ve vlast-
ním slova smyslu. Tímto úkolem jsou již po 
mnoho let pověřováni muži i ženy. Podávající 
svaté přijímání mohou být vybráni i knězem 
při mši (zpravidla tehdy, když je nečekaně vy-
soká účast lidí).

Kněz jim požehná podle textu, který se na-
chází v misálu: „Budeš bratřím a sestrám roz-
dávat tělo a krev Páně, ať ti k tomu Bůh dá své 
požehnání.“ A připojí znamení kříže. Je však 
kladen velký důraz na to, aby se tato praxe ne-
stala pravidlem. Potřebuje-li kněz někoho ta-
kového stabilně, je třeba pověření od biskupa. 
Biskup je totiž ten, na koho je vázána eucha-
ristie. Tedy: zatímco číst z Písma může téměř 
kdokoli z lidí, měl by ty, kdo podávají svaté při-
jímání, určit biskup. Existuje také liturgický 
obřad k pověření těchto dočasných služebníků 
eucharistie, ale ten se liší od trvalého ustano-
vení do akolytátu. 

Ustanovený lektor i akolyta ke své službě 
oblékají liturgický oděv – ti, kdo jsou ustano-
veni ad hoc nebo mají dočasné pověření, jej 
oblékat mohou, ale nemusí. 

P. RADEK TICHÝ, liturgik

Úkoly, které jsou vlastní všem pokřtěným

Podávající svaté přijímání mohou být vybráni i knězem pro konkrétní mši – zpravidla tehdy, když je 
velká účast lidí, jako například na Katolické charismatické konferenci.  
 Snímek Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra

Lektoři čtou v liturgickém shromáždění neevangelní biblické texty – tedy první a druhé čtení, 
případně žalm – a přednášejí přímluvy.  Snímek Dominik David / Člověk a Víra
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Role lektorů 
i akolytů nebyly 
– a nejsou ani 
dnes – vyhrazené 
kandidátům 
svěcení. 
Nepřísluší také 

pouze mužům. Hovořili jsme 
o tom s pastorálním teologem 
Mons. ALEŠEM OPATRNÝM. 

Proč se ve věci služby laiků (mužů i žen) při liturgii 
mění kodex církevního práva? 
Právo má stanovovat věci správné a potřebné. Prá-
vě proto, že služby lektorů a akolytů původně ne-
byly – a nejsou ani teď – vyhrazeny pro kandidáty 
svěcení, byť jsou na cestě ke svěcení povinné, ne-
ní důvod, aby byly svěřovány pouze mužům. Tím 
spíše, že v různých zemích a v různých farnostech 
muži i  ženy služby lektora a  akolyty reálně ales-
poň z části vykonávají. Právní předpis tedy akcep-
tuje a formálně upravuje, co v církvi už delší do-
bu existuje jako dobré a  dobře sloužící a  má se
rozvíjet. 

Co tím Svatý otec sděluje?
V přípravě a závěru synody o Amazonii papež Franti-
šek vysvětloval a požadoval nejen větší zapojení žen 
do pastorační služby v církvi, ale jasnější definování 
jejich služeb a úkolů. Tak se už dávno stalo v oblasti 
katecheze – s příslušným mandátem v církvi pracují 
katecheti a katechetky. Papež chce, aby se služby lai-
ků rozšířily i v jiných úkolech v církvi, tedy tam, kde 
k jejich konání není třeba svěcení. V těchto případech 
nejde o to, aby byl někdo více zapojen podle svých 
představ ani abychom zvýšili počty laiků působících 
při liturgii, nýbrž aby se lidem posloužilo a aby se da-
řilo využít schopnosti a obdarování křesťanek a křes-
ťanů. Proto například už v sedmdesátých letech byla 
v celé církvi zavedena možnost pověřovat laiky – mu-
že i ženy – donášením eucharistie nemocným, což je 
vlastně část služby akolytů. Důvodem bylo umožnit 
nemocným co nejčastější přijímání eucharistie. 

Při podávání svatého přijímání se v některých 
oblastech nesetkáváme s ženami příliš často. Brání 
tomu naukové důvody?
Působil jsem ve farnosti, kde spolu s knězem a jáh-
nem podávali v neděli eucharistii muži a ženy, man-
želské dvojice i svobodní. Trvá to tak už déle než 
dvacet pět let a není to farnost jediná. A to nemluvím 
o ženách pověřených k donášení svatého přijímání 
nemocným a nemohoucím, což je, jak jsem již řekl, 
část náplně služby akolyty. 

Naukové důvody tady ničemu nebrání. Psycholo-
gické důvody nebo osobní animozity někdy ano. Ja-
ko u jiných věcí. Kromě toho se stále ještě můžeme 
setkávat s kněžími i laiky, kteří jsou přesvědčeni, že 
se Těla Kristova mohou dotýkat jen svěcené osoby. 
Pro ty potom žádný laik není ke službě eucharistii 
způsobilý. Takový postoj ovšem stojí na předsudku, 
ne na teologickém faktu. 

Nabízí církev prostřednictvím pastoračních center, 
případně teologických škol formaci pro tyto služby 
u oltáře? 
Jistě. Studiem teologie na všech třech našich
teologických fakultách v různých stupních prošlo 
už mnoho lidí, zejména v kombinovaném studiu. 
Kurzy pro osoby pomáhající v pastoraci začaly na-
příklad v pražské arcidiecézi v roce 1991. Jen za 
prvních deset let jimi prošlo na čtyři sta osob. Po-
kračovaly a pokračují v různých formách dodnes, 
podobně i v jiných diecézích. 

Takže v přípravě sloužících osob ani v aplikaci 
jejich služeb nejsme na začátku. Průprava pro před-
nes biblických textů a pro službu u oltáře nebo u ne-
mocných je potřebná a v našich diecézích se koná, 
tudíž je v čem pokračovat. 

Kurzy pro  lektory, které se po mnoho let konají 
v řadě diecézí, i péče o „školení“ ministrantek a mi-

nistrantů jsou užitečné. K tomu je třeba jim dopřá-
vat a rozvíjet péči duchovní, aby jejich činnost by-
la stále plnější službou vycházející z víry, a byli tak 
chráněni před malomyslností, když se setkají s ne-
porozuměním, nebo před pýchou, když se setkají 
s obdivem či uznáním. 

Existuje pro kněze důvod, proč by měl ženy ve službě 
při liturgii odmítat? 
Relevantní důvod k paušálnímu odmítání není, ale 
důvod k odmítnutí konkrétní osoby (ženy i muže) 
jistě být může. A mohou z toho být i rozladění. Sna-
ha o zachování maskulinity v liturgické službě – te-
dy že vše konají jen muži – je dědictví minulosti, 
s nímž se budeme muset rozloučit. Teologický dů-
vod ke svěření služeb pouze mužům tam, kde není 
třeba svěcení, nalézt nelze. 

JIŘÍ MACHÁNĚ 

Když jsme v roce 1997 přemýšleli, který podtitul dát 
nově vznikajícímu časopisu pro ministranty, duma-
li jsme nad tím, pro koho vlastně chceme a umíme 
psát. Jediné, co jsme měli, byla zkušenost: jak se cítí 
„kluci u oltáře“. 

Věděli jsme, že se kluci k oltáři zrovna dvakrát ne-
hrnou a radši při mši „zalezou“ do lavice. Většinou 
nebývá klukům dvakrát příjemné postavit se v suk-
ních před celý kostel všem na odiv. Často si jsou ve 
službě nejistí, dělají chyby a pak se stydí, když si je 
sestry, které je sledují z kůru, později u nedělního 
oběda dobírají, co všechno u oltáře popletli. O tom, 
jak si to každý ministrant někdy slízl od posmívají-
cích se kamarádů a kamarádek, radši ani nemluvit.
Přišlo nám proto důležité kluky u oltáře podpořit. 

Dodat jim sebedůvěru, informace, znalosti liturgie 
a trochu do nich napumpovat stavovskou hrdost. Aby 
věděli, že je normální, když se klukovi nechce na mši 
nebo že mu to zpočátku moc nejde, ale že má smysl se 
přemoct a vydržet to. Odměnou jim pak jsou v klukov-
ských ministrantských skupinách opravdová kama-
rádství a bonusem nevyčíslitelné hodnoty příležitost 
pozorovat život svého pastýře z bezprostřední blíz-
kosti: vnímají, jak kněz prožívá mši svatou, na co kla-
de ve svém životě důraz, jak jedná s lidmi a lidi s ním. 
Není divu, že při bližším poznávání kněžského života 
nejeden ministrant zatouží „být jako náš pan farář“. 

Má-li kněz i empatii a pastorační moudrost, do-
káže své role klukovského vzoru využít a běžně se pro 
ministranty v pubertě stává doslova druhým otcem. 

Inspiruje svým příkladem ke službě ve farnosti nejen 
u oltáře, povzbuzuje a často pomáhá v jejich těžkos-
tech i v hledání životního povolání. A když se v těs-
né blízkosti svátostného Krista ozývá v srdci těchto 
mladých mužů tichounké zaklepání se slovy: „Pojď za 
mnou a následuj mě,“ nebývá to pro ně už jen před-
stava, které by se báli a která by jim připadala tak 
vzdálená.

Když se nám na počátku nového tisíciletí zača-
ly ozývat ministrantky, že by chtěly v Tarsiciovi své 
stránky a svá holčičí témata, byli jsme bezradní. Vě-
děli jsme, že většina našich čtenářů je ve věku, kdy jim 
dívčí svět a jeho (jejich) problémy zpravidla připadají 
naprosto cizí a nepochopitelné. Proto jsme byli vděč-
ní, že v ten čas (2005) u nás vznikl další tým, který 

rozumí dívčímu dospívání, a zrodil se časopis IN!, 
který je průvodcem v tom dívčím světě.

Od té doby můžeme v redakci Tarsicia pokračo-
vat v neustálém hledání nových témat a způsobů, jak 
se dostat ke klukovským srdcím. Ta cesta, přestože 
má stejný cíl, vede totiž poněkud jinudy než cesta do 
srdce děvčat. A tak stejně jako před více než dvaceti 
lety přemýšlíme, jak inspirovat a podporovat dnešní 
kluky, kteří ve světě virtuálních vztahů na internetu 
mají mnohem větší problém zažít zdravou klukov-
skou partu. Partu, kde mohou v blízkosti Pána Ježíše 
i dobrého kněze vyrůst obětaví muži, pro něž je služba 
Bohu i ostatním něco přirozeného. Zkrátka normální 
otcové rodin i otcové farností.

ŠTĚPÁN POSPÍŠIL, šéfredaktor Tarsicia 

Sloužit lidem a využít obdarování 

Proč je Tarsicius časopis pro kluky u oltáře?

Papež František dovolil (změnou 
kodexu) trvalé ustanovení lektorů 
a akolytů také z řad žen. Jaký to 
může mít dopad na ministrantskou 
službu? Čekáte změnu? 

P. Jiří Kaňa, Blansko 
Duch Svatý obdarovává
každého člověka jinými da-
ry – v tom nemáme vnímat 
diskriminaci, ale výzvu 
k  různorodé službě v  cír-
kvi. A to je pro nás jediná 
správná motivace. Cítím 
tedy intuitivně, že by i služ-
bou ministrantů měli být 
v  zásadě pověřeni kluci, 

aby ve společenství s knězem a ostatními prožívali, 
co apoštolové s Ježíšem. Svět se nezboří, když se do 
této služby v případě potřeby někde zapojí i děvčata. 
Ta však mají obecně jiná obdarování, postavená spíš 
na citlivosti, vnímavosti, laskavosti a podobných 
vlastnostech. Než je hecovat, ať se vyrovnají klu-
kům, raději je podpořím v rozvoji jejich charismat 
v odpovídajících službách ve farnosti.

P. Zdeněk Kubeš, Náchod
Spravuji farnost v Náchodě 
a ve Studnici. V obou far-
ních obvodech děvčata mi-
nistrují, ačkoli jsem to ne-
zavedl. Je to tu zvykem už 
více let. Ve Studnici přichá-
zejí na bohoslužby dvě ro-
diny, z nichž ke službě u ol-
táře docházejí celkem tři 
dospívající dívky. Ale není 

to nic nového ani v Náchodě – tady děvčata minis-
trují v místním kostele sv. Michaela, kde míváme 
dětské mše svaté. V hlavním chrámu sv. Vavřince na 
náchodském náměstí se kolem oltáře scházejí spíše 
velcí kluci, dospělí a akolyté.

P. Tomáš Klíč, Rokytnice u Přerova 
Praxe ministrování děvčat 
v naší církvi existuje a tak 
by to mělo i zůstat. Nedáv-
ná úprava kodexu s tím pří-
mo nesouvisí, ale jistě mů-
že sloužit jako příležitost 
službu dětí a dospívajících 
u oltáře znovu promyslet. 
Rozhodnutí o  případné 
změně bych ponechal 

v kompetenci faráře a  jeho pastorační rady s při-
hlédnutím k  místním podmínkám, zvyklostem
a potřebám.

Změnu dosavadní praxe ve smyslu běžného mi-
nistrování děvčat neočekávám ani nepodporuji. Ne-
chám se překvapit, a bude-li třeba, rád se zapojím 
do diskuse s věcnými argumenty i nasloucháním 
zkušenostem odjinud. V mé současné farnosti dív-
ka ministrovala jen jednou o prázdninách jako do-
provod mladšího bratra. Jiná potřeba tohoto druhu 
zatím nevyvstala.

Ve své pastorační praxi vycházím z rady, kterou 
nám v olomouckém semináři předal tehdejší vice-
rektor P. František Sedláček, abychom se tam, kde 
je to možné, snažili udržet ministrování v rukou 
chlapců.

Dívky jsou obecně v mladším pubertálním věku 
snaživější a pečlivější, což by mohlo vést k tomu, 
že nám kluci ze sakristie vycouvají s tím, že „on to 
za nás někdo udělá“. Navíc společnost opačného 
pohlaví nebývá v této fázi vývoje dítěte příliš vyhle-
dávána. 

(mach)

Dívky u oltáře? Zřídka, ale nic nového

„Snaha o zachování maskulinity v liturgické službě – tedy že vše konají jen muži – je dědictví minulosti, s nímž se budeme muset rozloučit,“ říká v rozhovoru
Mons. Aleš Opatrný. Snímek Jakub Šerých / Člověk a Víra
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V Česku působí na
62 řádů, kongregací 
a společností apoštolského 
života. Jak pastoračně 
i ekonomicky zvládají 
pandemii? Zeptali jsme se 
jejich zástupců u příležitosti 
Dne zasvěceného života.

„Jsme na tom úplně stejně jako lidé jiných 
profesí,“ uvažuje sestra Ludmila Krista 
Chládková OP, generální představená Čes-
ké kongregace sester dominikánek a  před-
sedkyně Konference vyšších řeholních před-
stavených (KVŘP) za ženské řády. Sestry 
u nás žijí v celkem 137 komunitách a půso-
bí v mnoha profesích. Deset komunit je kon-
templativních a žije v nich necelá stovka se-
ster. „Většina řeholnic tedy učí nebo pracuje 
ve zdravotnictví či jiných pomáhajících pro-
fesích a musely se přizpůsobit všem opatře-
ním jako všichni ostatní,“ podotýká sestra
Krista.

Některé řeholnice si kvůli pandemii navíc 
udělaly zdravotnický kurz od Červeného kříže, 
aby přiložily ruku k dílu v nemocnicích a ústa-
vech. „Například noviciát sester františkánek 
Marie Immaculaty ze Strážova chodil vypomá-
hat do pražské Nemocnice sv. Alžběty na Slu-
pi,“ jmenuje předsedkyně KVPŽŘ. Králové-
hradecké Dcery Panny Marie Pomocnice zase 
aktuálně pomáhají s distanční výukou žákům 
v tamním Domě pro matky s dětmi. Některé 
sestry nepůsobily jen v církevních zařízeních, 
přes internet nabídly pomoc na platformách 
jako „Um sem um tam“ (ta umožňuje dobro-
volníkům a odborníkům spolupráci na krátko-
dobých projektech) nebo „MUNI pomáhá“, 
což je dobrovolnické centrum Masarykovy 
univerzity. 

Dlouhodobým trendem je, že se pro zasvě-
cený život rozhodují ženy ve vyšším věku. 
„K nám dominikánkám vstupují většinou ab-
solventky vysokých škol, které za sebou už 
mají více životních zkušeností, i  když jsem 
před časem z jiných kongregací slyšela o ně-
kolika 19 či 20letých novickách,“ uvádí
sestra Krista. 

Vyšší věk mívá svá úskalí. „Leckteré ženy 
okolo 35 let chtějí vstoupit do kláštera, ale už 
to fakticky nejde. Horní věková hranice se si-
ce liší kongregace od kongregace, ale většinou 
platí, že člověk po třicítce jen těžko přizpůso-
buje denní režim nárokům komunity – to by 
se pak trápily obě strany,“ vysvětluje domini-
kánka. Ani pro takováto pozdní povolání mož-
nost žít zasvěceným životem ovšem nezaniká 
– mohou totiž působit v sekulárních institu-
tech, jejichž členové spolu nežijí, ale pravidel-
ně se scházejí. 

Ze zkušeností klášterních představených 
pocházejí uchazečky o vstup do kláštera z ro-
din věřících i nevěřících. „Bůh si volí i zázrač-
ně, a to leckdy z prostředí, kde by to člověk vů-
bec nečekal,“ usmívá se představená KVPŽŘ. 

Dodržet izolaci a dál fungovat

Co se týká mužských řeholí, jejich kněží větši-
nou spravují farnosti, a tudíž se jich covidová 
omezení výrazně dotkla. „Na pražském Břev-
nově u sv. Markéty sloužíme nyní veřejně mše 
svaté jen ve všední dny. Do omezené kapacity 
se tak vejdeme a jsme za tuhle možnost moc 
vděčni. Nedělní (jindy hojně navštěvované) 
bohoslužby vysíláme online,“ popisuje be-
nediktinský arciopat P. Prokop Siostrzonek, 
který je zároveň předsedou Konference vyš-
ších řeholních představených za mužské řá-
dy. Přiznává, že s řadou lidí ztratili řeholníci 
pravidelný kontakt. „Zvlášť starší lidé se bojí 
a zůstávají raději doma, o další z nich zase ma-
jí strach jejich děti a zakazují jim do kostela 
chodit,“ ilustruje své zkušenosti. I při nejpřís-
nějších opatřeních proto benediktini nechá-

vali otevřený kostel, kde čekal kněz, a lidé tak 
mohli přijmout eucharistii či svátost smíření. 
„Cítíme, že je to potřeba. Někteří lidé si po-
třebují i jenom popovídat,“ připojuje arciopat 
Siostrzonek. 

Mnohé komunity se přes veškerou opatr-
nost musely potýkat s nákazou. I na Břevno-
vě se v prosinci nakazili čtyři bratři. „Naštěstí 
barokní klášter umožňuje dodržovat izolaci 
a zároveň fungovat, místa je tu dost,“ pouka-
zuje P. Siostrzonek. Nemocní bratři zůstávali 
ve svých celách, ostatní jim nosili jídlo a vše, 
co potřebovali. Nyní jsou už všichni zdraví, 
přesto zůstávají obezřetní. „Velmi jsme ome-
zili návštěvy v klášteře, příliš se nestýkáme ani 
s jinými řeholníky. A není možné k nám nyní 
pozvat ani zájemce o náš styl života,“ dodává.

Na venkovní program, který se ukázal být 
výhodou, sázejí třeba Milosrdní bratři z brněn-
ského konventu. Loni v létě se jim navzdory 
pandemii podařilo uspořádat akci „S řeholní-
ky v Tatrách“, což je formační setkání, které za 
svých pět ročníků nabídlo už 55 mladým mu-
žům (zvažujícím řeholní povolání) příležitost 
k duchovním rozhovorům a k seznámení se 
s řádovou spiritualitou. „Vždy si pronajmeme 
chalupu nebo salaš, kde probíhá program – od 
ranních modliteb breviáře přes přípravu jídla, 
různé hry, celodenní turistické vycházky až po 
mši svatou na některém z hřebenů Tater, což 
patří mezi nejatraktivnější body programu,“ 
zmiňuje pro KT provinční delegát Martin Ma-
cek OH. I  letos věří, že se pravidelnou akci 
podaří uskutečnit. Ještě předtím ale zvou zá-
jemce o rozlišování povolání na dubnový sraz 
do bývalého řádového hospitálu na Kuksu.

Covid-19 má na mnohé řády, které si při-
vydělávají v cestovním ruchu, i ekonomické 
dopady. Benediktini na Břevnově například 
museli zavřít hotel, restauraci i výčep. „Přes 
značné ztráty jsme nechtěli propouštět za-
městnance. Mají rodiny a  hypotéky. Z  na-
šich rezerv jsme je tedy zatím udrželi. Čerpá-
me i pomoc od státu, ale ta chodí se zpožděním 
a je s ní spojená spousta komplikací,“ konsta-
tuje arciopat Siostrzonek. Klášter sáhl ke své-
mu „scénáři pro přežití“. Pokud se tedy letos 
situace zlepší, měl by pandemii ustát. Ztráty 
ovšem mají benediktini i v zemědělství. Způ-
sobilo je krupobití, které poničilo část chmel-
nic, jež na Žatecku obhospodařují kvůli výrobě 
svého piva.

TEREZA ZAVADILOVÁ, TOMÁŠ KUTIL

Jak pandemii prožívají řeholníci

Počty zasvěcených osob
V Česku působí 1 016 řeholnic (o 32 méně 
než loni v lednu), z toho 27 novicek (o tři 
více než loni). V 90. letech bylo řeholnic na 
dva a půl tisíce. Mezi těmi českými půso-
bí Slovenky, Polky, Italky nebo Mexičanka. 
A některé zdejší komunity jsou zcela mezi-
národní (např. sestry Matky Terezy).

Mužských řádů, kongregací a institu-
tů působí v Česku celkem 31, žijí v 91 ko-
munitách (domech). Celkem mají 630 čle-
nů, z nich je 478 kněží, pět trvalých jáhnů,
91 bratří laiků a 37 kleriků. Noviců je
12 – nejvíce jich mají premonstráti a trapis-
té (po dvou).

DOPISY
Ad Republikáni po Trumpovi
KT 5/2021
Napřed bych chtěl vyslovit veliký dík za va-
ši skvělou práci, díky níž je Katolický týde-
ník opravdu inspirujícím médiem. Protože si 
KT vážím, odvažuji se napsat reakci na člán-
ky ohledně nového prezidenta Bidena, dění 
v  USA, a  zejména na komentář Alexandra 
Vondry. 

Zmíněné texty, pod určitým neutrálním vy-
zněním, podle mého názoru jednostranně ml-
čí o tom, co napáchal Donald Trump za čtyři 
roky svého prezidentství. Subjektivně to na mě 
působí dokonce tak, že mezi řádky je Trump 
dokonce hájen, díky své protipotratové politi-
ce. Je ale možné opomenout, co jako prezident 
napáchal?

Rád bych vyvolal debatu nad působením 
D. Trumpa a nad tím, jak se o tom v církvi, po-
tažmo na stránkách KT mluví. Co po něm zů-
stalo? Jaké ovoce přinesl? Je to: bagatelizace 
nebezpečí covidu-19, rozdělená země, agre-
sivní a útočný styl komunikace, umělé vytvá-
ření „nepřítele“, bezbřehý relativismus s jedi-

ným cílem – ospravedlnit sám sebe, svévolné 
ohýbání ústavy a  okázalé pohrdání zákony, 
zpochybnění legitimity vlády práva v samých 
základech, radikalizace společnosti ústící 
v násilí před uvedením nového prezidenta do 
úřadu, záměrné šíření lží a dezinformací (tře-
ba o ukradených volbách). A tak by se dalo 
pokračovat. 

Je možné například Trumpovu protipotra-
tovou politiku ospravedlnit tím vším zmíně-
ným? Je vůbec člověk, který překračuje pravi-
dla a podkopává právní stát, dobrým garantem 
skutečného řešení potratové problematiky? 
Kdo při tom všem relativismu a  pohrdá-
ní hodnotami zaručí, že Trump při nejbližší 
příležitosti neotočí? 

Já být konzervativcem, jsem otřesen, 
kdo se postavil do čela zastánců konzerva-
tivních hodnot (nejen v  USA). Představa, 
že tu „trumpismus“ v nějaké podobě zůsta-
ne, by měla upřímně znepokojovat každého 
konzervativně smýšlejícího člověka dobré 
vůle, stejně jako každého jiného člověka
dobré vůle.

Dalším názorem do diskuse je problematika 
jednostranné tematické preference potratové 

problematiky u Trumpa před ostatními, stejně 
závažnými problémy. Myslím, že například 
Trumpovo odstoupení od Pařížské klimatické 
dohody se učení katolické církve příčí úplně 
stejně jako potraty. Klimatické změny ohro-
žují nenarozený život také a celosvětově, což 
je hezky popsáno v encyklice Laudato si‘. Kdy-
by Trumpovi a  jeho zastáncům opravdu šlo 
o ochranu nenarozeného života a o křesťanské 
hodnoty, měla by být ochrana přírody a klima-
tu stejně důležitou agendou jako protipotrato-
vá politika.  MARTIN STIEBITZ

Ad Pravá radost 
KT 1/2021
Jako  důležitá podmínka života v  radosti se 
v tématu zmiňuje schopnost dívat se pozor-
ně a vnímavě kolem sebe. Tato rada ale může 
být „dvojsečná“. Pokud člověk chodí opravdu 
s otevřenýma očima a srdcem, nachází spous-
tu situací, které radost naopak kalí, nebo pří-
mo berou. Staří rodiče několika dětí stěžující 
si, že na ně nikdo z dětí ani nevzdychne; děti 
z okolních domů, které tráví celé prázdniny 
na několika prolézačkách za domem, protože 
tábor je pro jejich rodiče (častěji matky samo-

živitelky) finančně naprosto nedostupný; pro-
močení bezdomovci spící po deštivé noci na 
chodníku za domy… Schopnost vnímat třeba 
krásu přírody, kulturních památek nebo dob-
ré akce pro lidi přináší radost. Ale je tu i druhá 
strana mince vnímavosti.
 MARIE KLANCOVÁ, Kladno

Ad škodlivý perfekcionismus 
KT 1/2021
Mně v  boji s  perfekcionismem pomohlo
v yřčení pěti písmen: „No a co?“ Je to tak osvo-
bozující! Druhá pomůcka: pokud v  daném 
omezeném čase udělám, co se dá, a nejsem si 
jistá, jestli jsem neopomenula něco důležitého, 
říkávám: „Pánu Bohu poručeno.“

Díky těmto dvěma kratičkým větám se mi 
žije mnohem lépe než dřív. Třeba pomůžou 
i někomu dalšímu…

 M. ONDRÁŠOVÁ, Praha

OPRAVA
V KT 3/2021 jsme u rozhovoru s Janem Háb-
lem uvedli, že žije v Novém Městě na Moravě. 
Správně je Nové Město nad Metují. Za chybu 
se redakce omlouvá. 

V domě sester Kongregace Cyrila a Metoděje v Brně nyní žije deset řeholnic. Až na provinční
představenou všechny pracují ve školství, brněnská provincie je totiž zřizovatelem Cyrilometodějské 
církevní základní školy a Cyrilometodějského gymnázia a střední pedagogické školy. 
Pevné místo v jejich životě má samozřejmě modlitba...  

...a po škole sestry najdou čas i na společné hry. Snímky Filip Fojtík

Kdo má zájem
o vstup do kláštera



Křesťanství
Svět
Kultura P E R S P E K T I V Y 6
Samota, dar nežádaný?

P. Josef Prokeš

Tento text píšu v době, kdy mám sa-
moty více než dost. Zvyklý na pře-
kotný život trávím najednou mnoho 
dní v nemoci a karanténě. Jakkoli je 

různých zpráv a volání dostatek, člověku pře-
ci jen něco chybí. Obyčejně a  jednoduše by 
se řeklo, že je mu smutno. A tak se přibližuji, 
i když hodně vzdáleně, k porozumění všem 
uzavřeným v samotě domovů pro seniory, ale 
také všem těm, pro něž je virtuální kontakt 
ten jediný.

Nedávno vydaná encyklika Fratelli tutti 
(Všichni jsme bratři) staví do popředí k me-
ditaci biblický obraz milosrdného Samařana
(Lk 10,25-37). Jeden člověk je na své cestě okra-
den lupiči. �  mu vezmou vše, co má, a nejen to. 
Vezmou mu především schopnost pokračovat 
v cestě a také možnost komunikace s druhými. 
Nevíme, jak moc byl zraněn, zda mohl volat 
o pomoc, nebo byl v bezvědomí. Jeho komu-
nikace ovšem byla přinejlepším jednostranná. 
Možná ho kolemjdoucí zaslechli. On je však 
nemohl donutit, aby ho skutečně „slyšeli“, a už 
vůbec si nemohl vynutit jejich odpověď. V pří-

běhu, který Ježíš vypráví, jdou kolem stejnou 
cestou dva lidé. Kněz a levita. Jsou se zraněným 
přítomni ve stejném prostoru. Samo o sobě to 
ale nestačí, aby ho oslovili nebo mu pomohli.

Kněz a levita 
s mobilem v ruce
S nadsázkou můžeme tvrdit, že kdyby tito dva 
muži šli kolem dnes, drželi by v ruce mobil-
ní telefony. Vyřizovali by zprávy, kontrolovali 
diář nebo sledovali cestu na „mapách“. Možná 
přesný obraz našeho světa, kde se často skuteč-
ně nesetkáváme, přestože se zrovna potkáme 
v jednom prostoru. Kolikrát podobně sedíme 
v kavárnách a na pracovních setkáních, ba ži-
jeme v našich domácnostech. Možná tímto sty-
lem navštěvujeme i naše kostely.

Jako bychom byli hluší. František tuto hlu-
chotu přesně popisuje. Když nám někdo něco 
říká nebo vypráví a je uprostřed svého příbě-
hu, začneme mu spontánně odpovídat. Spíše 
než jemu totiž nasloucháme jen sami sobě – 
a ve vlastním sebe-zacyklení pro druhého není 
místo (srv. Fratelli tutti 48). Této zvláštní samo-
tě uprostřed našich osobních setkání, ale také 

uprostřed sociálních sítí, věnuje papež Franti-
šek ve svém textu Fratelli tutti dost pozornosti.

Samota uprostřed lidí, kteří vytvářejí jen 
ozvěnu mě samotného. Jak najít odvahu vy-
jít z vlastních zdí a opět se „setkat“ s druhým 
člověkem, jenž se nachází mimo moji bublinu? 
Co stojí na začátku proměny? Když se Franti-
šek zamýšlí nad rozdílem mezi levitou, knězem 
a Samařanem ve zmiňovaném podobenství, 
nachází rozdíl především v čase. Dá se před-
pokládat, že všichni někam chvátali, měli své 
plány. Řekli bychom zkrátka, že „neměli čas“. 
Jen Samařan dokázal od těchto věcí odhléd-
nout a dát svůj čas zraněnému na okraji cesty 
(srv. Fratelli tutti 63).

Dokážeme odbočit 
ke zraněnému?
Skutečné setkání s druhým nemůže být jin-
de než v čase, který tomu dám. Setkat se ve 
stejném prostoru nestačí. Chci-li tedy začít vy-
cházet ze svých bublin, klade to nárok na čas, 
abych dokázal v daném okamžiku darovat dru-
hému svou skutečnou pozornost a dokázal ho 
přijímat tak, jak je.

Pokud žijeme v době, kdy je v naší společ-
nosti silné rozdělení, nutně leží na stole otáz-
ka, jakou roli v této bolesti hraje církev. Může 
něco udělat, aby se věci mohly dát do pohybu 
lepším směrem? Je společenstvím, které jako 
milosrdný Samařan umí nechat své plánované 
cesty a dokáže odbočit ke zraněnému, protože 
v něm vidí bratra? Dokáže dát světu čas? Ne 
aby mu něco vysvětlila, nýbrž aby ho skuteč-
ně „slyšela“ a „viděla“ – a tak se mohla účinně 
dotknout jeho ran a začít je uzdravovat. Cír-
kev, jež umí dát prioritu času, nelpí na pozici, 
ale má odvahu spustit nový proces. Směřují 
k tomu naše komunity a naše nedělní setkává-
ní při mších svatých? To jsou, myslím, zásad-
ní otázky pro církev v čase rozdělení, samoty 
a sociálních bublin.

(redakčně kráceno)

Autor působí ve farnosti Vodňany a v jejím okolí.
Na KTF UK vyučuje na Katedře pastorálních 
oborů a právních věd 

Oba texty vyšly v  nejnovějším vydání časopisu 
DOXA 1/2021, zpravodaji Katolické 
teologické fakulty Univerzity Karlovy 
(celé na www.ktf.cuni.cz nebo k vyzvednutí 
v sídle fakulty 	 ákurova 3, Praha 6)

P. Angelo Scarano

Slova jako izolace, odstup nebo 
heslo „zůstaňte doma“ nás provázejí 
už necelý rok. Jak svou samotu 
naplňovat po vzoru biblických 
postav a rané církve? A které 
podstatné otázky v samotě ožívají? 

Současná doba, především zásluhou 
pandemie, nás obdařila darem nežá-
daným, nevytouženým, nelákavým, 
ba pro mnohé nežádoucím – samo-

tou. Vždyť co je dobrého na samotě? Proč ji
(ne)vyhledávat? Nejsme snad společenskými 
bytostmi? Není snazší žít vedle druhého, na-
vzájem si pomáhat? Nebyla snad kvůli tomu 
stvořena žena, aby byla po boku muže, vždyť 
„není dobré, aby člověk zůstal sám“ (Gn 2,18)?

Bible nepředkládá negativní obraz samo-
ty, spíš několikavrstevný a s různými odstíny. 
Tento motiv je přítomen v životě několika bi-
blických velikánů. Jmenujme Jákoba a  jeho 
noční zápas u Jaboku, Mojžíše osamoceného 
na hoře, Eliáše na poušti a na hoře Chorebu, 
Ježíše modlícího se na poušti či na opuštěných 
místech, Pavla ve vězeních. Vedle těchto pří-
kladů fyzické samoty zmiňme osobnosti pro-
žívající samotu vnitřní: Jeremiáše, Joba. Co 
můžeme vyčíst z těchto zkušeností?

Vnitřní a vnější démoni
O samotě „ožívají“ vnitřní démoni: pochybo-
vání o sobě, o smyslu svého života, rezigna-
ce (viz Eliášovo: „Vezmi si můj život, nejsem 
lepší než moji otcové“ 1 Kr 19,4), černý po-
hled na svět a na druhé („Zůstal jsem sám“
1 Kr 19,10), hořkost, až nenávist („Kéž uvidím 
tvou pomstu nad nimi“ Jer 20,12), nepřijetí 
vlastního života („Proklet den, kdy jsem se na-
rodil… Proč mě nezabil ještě v lůně, aby se mi 
matka stala hrobem a břicho jí zůstalo navždy 
těhotné? Proč jen jsem vyšel z lůna matčina? 
Abych zakoušel jen trápení a žal? Aby mi život 
v hanbě vyprchal?“ Jer 20,14.18).

Někdy to jsou i démoni vnější, tajemné by-
tosti odlišné od člověka: to je v případě Ježí-
šových pokušení na poušti (Mt 4,1-11). Dá se 
tvrdit, že hlasy těchto démonů (vnitřních či 
vnějších) jsou v běžném životě „přehlušeny“ 
vnějšími podněty: o samotě najednou vydá-
vají řev jako šelmy. Velmi lapidárně je to vidět 
u starých lidí: ve stáří, o samotě, se vynoří ne-
gativní vzpomínky na různé lidi, zranění a ne-
odpuštění nebo zahořklost kvůli životním ne-
úspěchům. Všechny tyto zážitky byly doposud 
zakryté činností a společenským životem: o sa-
motě stáří se tyto nezahojené rány otevírají.

To byly negativní stránky samoty, zkuše-
nosti s „démony“. Tyto zážitky s pouští však 
umožňují i něco pozitivního: nové poznání 

ne démonů, nýbrž andělů (Eliáš, Ježíš), nebo 
dokonce samotného Boha (Jer 20,13: „Zpívej-
te Hospodinu, vzdejte mu chválu! On zachra-
ňuje život ubohému z rukou zločinců“). To je 
také ten nejhlubší důvod, proč mnozí utíka-
li a utíkají do samoty: kvůli Bohu, s voláním 
na rtech: „Bože, hledám tvou tvář“ (Žl 27,8). 
Prázdnota samoty se může naplnit novou Pří-
tomností. Poznání vlastní chudoby se může 
stát poznáním Boží moci. Odloučenost od 
lidí umožňuje zakoušení nové blízkosti Boží. 
A dokonce – nepřítomnost lidí vede k novému 
společenství s nimi, na jiné bázi než v běžném 
životě. Tuto zkušenost potvrzuje velký učitel 
mnišského života Evagrius Ponticus: „Mnich 
je ten, kdo je odlo učen ode všech a harmonic-
ky spojen se všemi“ (O modlitbě 124).

Koneckonců vede-li autentické prožití samo-
ty k novému společenství s Bohem, pak samo-
zřejmě i s druhými. To názorně vysvětluje jiný 
mnich a věhlasný učitel duchovního života Do-
rotheus z Gazy, když uvádí tento příklad: Po-
kud Bůh symbolizuje slunce, z kterého prýští 
paprsky, na nichž se nacházíme my lidé (více 
nebo méně blízko slunci), platí, že čím víc se 
přibližujeme ke slunci, tím víc i jedni druhým 
(Duchovní ponaučení 6,77–78). Jen nesprávně 
prožívaná samota se stává osamoceností, která 
není přínosná, vždyť není dobré, aby člověk 
byl sám: to by bylo proti jeho přirozenosti, je 
přece „zóon politikon“, tvor společenský!

Paradoxně lze tedy tvrdit, že útěk od lidí je 
útěkem k Bohu a k lidem, nově nalezeným! Ztrá-
ta implikuje nalezení, prázdnota nové naplně-
ní. Nemůžeme opomenout další důležitý vztah, 
a to k sobě samotným. O samotě člověk odkládá 
masky o sobě, nesprávné představy o tom, jaký 
je. Vždyť samota je nemilosrdná a bezlítostně 
z nás strhává faleš. Ale to má naštěstí i pozitivní 
aspekt: nalezení sebe, své skutečné tváře.

O samotě s Hospodinem
Neautentičnost střídá autentické bytí. Člověk 
se stává sám sebou, a to díky přebývání s tím, 
který je tím nejautentičtějším Bytím. Tento 
proces se dá vyjádřit slovem „proměna“, „me-
tamorfósis“: odkládání falešného „já“, přijí-
mání skutečné identity – nového lidství po-
dle Boží podoby. Koneckonců podle učitelů 
křesťanského Východu je právě připodobně-
ní a zbožštění cílem duchovního života. To 
je názorně vidět na Mojžíšovi – Ex 34,28-30: 
„Mojžíš byl s Hospodinem čtyřicet dní a čty-
řicet nocí. Byl tam bez chleba a bez vody. Slo-
va smlouvy, totiž Desatero, zapsal na desky. 
Cestou z hory Sinaj nesl Mojžíš v rukou dvě 
desky svědectví. Mojžíš ale nevěděl, že mu od 
rozhovoru s Hospodinem září tvář. Když pak 
Áron a všichni Izraelité Mojžíše spatřili, hle, 
tvář mu zářila tak, že se k němu báli přiblížit.“

Mojžíšovi zářila tvář po prodlévání o samo-
tě s Hospodinem a to se mu nestalo pouze jed-
nou, ale opakovaně, po každém setkání s Bo-
hem (Ex 34,34-35). O samotě Mojžíš neměl na 
koho pohlédnout, leč na Hospodina: hleděl 
na Světlo, a proto se sám stával světlem, zá-
řil. A toto světlo z něj zářilo i v podobě Bo-
žích slov. Něco podobného čteme u sv. Pav-
la (2 Kor 3,16-18): „Jakmile se člověk obrátí 
k Pánu, rouška mizí. Pán je Duch, a kde je 
Pánův Duch, tam je svoboda. My všichni s od-
krytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu 
slávu, a tehdy jsme Pánovým Duchem promě-
ňováni k jeho obrazu, od slávy k slávě.“

Na závěr velmi působivé svědectví od něko-
ho, kdo prožíval autentickou samotu – a prá-
vě díky ní a v ní vytěžil nádherné plody. Toto 
svědectví se vztahuje hlavně na ty, kdo žijí jako 
mniši, ale odvozeně i na ty, kdo jsou o samo-
tě (řecké slovo „monachos“, „mnich“, zname-
ná „ten, který je sám“): „Mnich je ten, kdo se 
nesměšuje se světem a prodlévá neustále pou-
ze s Bohem. Vidí a je viděn, miluje a je milo-
ván a osvícen nevýslovným způsobem se stá-
vá světlem. Oslavován myslí si, že je čím dál 
chudší. A poté, co se stal vnitřním člověkem, 
žije jako cizinec“ (Symeón Nový teolog, Hym-
ny 3,1–6).

Autor přednáší biblistiku na KTF UK, 
jako duchovní správce působí ve farnosti Dobříš

Najít odvahu vyjít z vlastních zdí

„Odloučenost od lidí umožňuje zakoušení nové blízkosti Boží,“ píše ve své eseji P. Angelo Scarano. A P. Josef Prokeš se zase spolu s papežem Františkem ptá, jestli
po návratu ze samoty budeme mít opravdový zájem o druhé. Snímek Pixabay



Současná pandemie a s ní přijatá 
opatření nepříznivě dopadají na životy 
mnoha lidí, hůře pak na ty chudší z nás. 

KOMENTÁŘ
Pavla Šejnohy

Je pochopitelné, že lidé trpící chudobou 
si často nejsou schopni vytvořit dosta-
tečný fi nanční polštář, aby mohli ustát 
nepříznivé období. Není pochyb, že ze-

silující fi nanční krize takovým obdobím bude. 
V naší zemi přitom žije v  chudobě přibliž-
ně každý desátý člověk. Stovky tisíc lidí jsou
v exekuci. 

Navzdory poklesu ekonomiky bylo v minu-
lém roce zahájeno nejméně exekucí za posled-
ních 11 let. To je na první pohled dobrá zprá-
va. Horší jsou však odhady odborníků, podle 
nichž se fi nanční krize naplno projeví nejdří-
ve v letošním roce. Naštěstí je náš právní řád 
mnohem příznivěji nastavený vůči dlužníkům, 
než tomu bylo v roce 2008 na začátku předcho-
zí fi nanční krize. Dnes například není možné, 
aby u spotřebitelských úvěrů byly sjednány 
vysoké smluvní pokuty.

Podle našich zkušeností dopadla krize nejví-
ce na ty, kdo mají jen občasné příjmy z brigád. 
Pro zaměstnavatele je totiž nejsnazší uspořit 

náklady tím, že brigádníky nebudou zaměst-
návat. Druhou skupinou nejvíce zasažených 
jsou rodiče samoživitelé, kteří musí zůstat 
s dětmi doma kvůli zavřeným školám. Mají 
sice často nárok na ošetřovné, ale to jim kvůli 
napjatému rozpočtu nemusí stačit k pokrytí 
všech výdajů. Nehledě na to, že každé dítě po-
třebuje počítač, aby se mohlo účastnit online 
výuky. Takové náklady si nemohla dovolit kaž-
dá úplná rodina, natož samoživitelé. Naštěstí 
mnoha rodičům pomohly různé sbírky, nada-
ce apod.

Řešení existuje
Nemohou-li klienti své dluhy splácet, je pro 
ně mnohdy úlevou zjištění, jak dlouho trvá, 
než se dostanou do exekuce a jaká mají v této 
předexekuční fázi práva a povinnosti. Často se 
domnívají, že když nezaplatí jednu nebo dvě 
splátky úvěru, zaklepe jim na dveře bytu exe-
kutor a zabaví jim věci v domácnosti. Přitom 
od nezaplacení první splátky do doby, než exe-
kutor bude moci zabavovat majetek, uplyne 
zpravidla nejméně půl roku. A to je poměrně 
dost času najít vhodné řešení.

Pokud se dlužník už dostane do prodlení 
s placením některého dluhu, je velmi vhod-
né, aby byl aktivní, bavil se s věřitelem o své 
situaci. Nepodaří-li se dosáhnout s věřitelem 
náhradní dohody, je dobré obrátit se na od-

borníka s žádostí o pomoc. Většinu „námitek“ 
lze totiž uplatnit pouze v průběhu soudního 
řízení, ne v exekuci.

Světlo na konci tunelu může pro řadu lidí 
představovat oddlužení (lidově „osobní ban-
krot“). V aktuální době pro většinu dlužníků 
oddlužení znamená, že je po pěti letech soud 
osvobodí od placení zbytku dluhů, jestliže 
věřitelům zaplatí alespoň 30 % svých dluhů. 
I když nepřekročí tuto hranici, může je soud 
oddlužit, prokážou-li, že se opravdu snažili 
zaplatit co nejvíce.

Důležité je, aby lidé věděli, že existuje řada 
dluhových poraden, které poskytují své služby 
zcela zdarma – včetně zpracování návrhu na 
oddlužení. Neznáte-li takovou službu, určitě 
některou doporučí na sociálním odboru měst-
ského úřadu, jehož pracovníci mají nejlepší 
přehled o službách v okolí.

Naději spatřuji i v generaci dnešních stu-
dentů, kteří jsou už na školách vzděláváni ve 
fi nanční a právní gramotnosti. Mohou tak být 
nápomocni svým rodičům 
při zvládání fi nančních ob-
tíží. Zároveň budou dneš-
ní studenti lépe připraveni 
zvládat fi nanční krize, jimž 
budou čelit.

Autor je právník a vedoucí 
Občanské poradny Charity 
Moravská Třebová

populistických politiků a hnutí a kromě jiného 
přišel brexit a zvolení Donalda Trumpa prezi-
dentem. Důvěra v systém řízení společnosti, 
zjednodušeně řečeno tržní ekonomiku spoje-
nou s demokratickým politickým uspořádá-
ním, tak může dále oslabit.

Jako u každé krize bude proto otázkou, jak 
moc přinese jen dočasnou změnu trendů a na-
kolik skutečně změní život a hospodářství. Po 
předchozích krizích se život zpravidla v rela-
tivně krátké době vrátil do starých kolejí. Po 
útoku na New York v roce 2001 se očekával 
pokles letecké dopravy na dlouhá léta, ve sku-
tečnosti se však letecká doprava rychle rozši-
řovala a stala se dostupnou pro velkou část 
obyvatel. Po nemovitostní krizi se očekávalo, 
že se podobný nárůst cen, jako byl před rokem 
2008, nebude v dohledné budoucnosti opa-
kovat, nicméně nárůst posledních let tehdej-
ší tempo ještě překonává. Nicméně i v tomto 
ohledu mohou být současné události jiné než 
ty minulé.

Je velmi pravděpodobné, že i  v  případě 
rychlejšího odeznění nákazy se bude jen vel-
mi zvolna oživovat cestovní ruch a obecně se 
sníží ochota lidí měnit prostředí a setkávat se 
s jinými lidmi. Řada fi rem zvýší počet jedná-
ní, která se nebudou konat osobně, nýbrž pro-
střednictvím telekonferencí. Mnoho nákupů, 
dříve uskutečňovaných v obchodech a nákup-
ních centrech, bude probíhat přes internet. 
Strukturální změny v ekonomice se dotknou 
celé řady profesí a pro mnoho lidí budou zna-
menat dlouhodobou změnu pracovního i ži-
votního stylu. Ani to se po minulých krizích 
nestávalo…

Neúspěchy budou bolet
Ke zvládnutí následků dnešní situace proto 
bude nutné, aby vlády reagovaly na zvyšující 
se majetkovou nerovnost, kterou vyvolává, aby 
dokázaly podpořit změny struktury ekonomi-
ky a snížily dopady na ty, kdo se vinou vněj-
ších okolností dostali do složité ekonomické 
a profesní situace. A zároveň aby dokázaly po-
stupně snižovat ohromné množství veřejných 
dluhů, které se v důsledku krize nashromáždí. 
Obavy lidí ze znehodnocení měn a infl ace jsou 
dalším prvkem, jenž celkově zvyšuje napětí ve 
společnosti, a nárůst cen aktiv (včetně tak pro-
blematických, jako je bitcoin a další kryptomě-
ny) je toho důkazem.

Jakkoli tedy existuje naděje, že samotná 
pandemie zejména díky očkování odezní, 
její následky tady zůstanou a ponesou znač-
ná rizika pro ekonomiku i celkově společen-
ský systém. Bude proto nesmírně důležité, ja-
kým způsobem se na dobu 
post-covidovou země při-
praví a  jestli dokážou tyto 
problémy řešit. Selhání by 
mohlo mít vážné a dlouho-
dobé důsledky.

Autor je ekonom a bývalý 
ministr fi nancí
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Virus odezní, následky zůstanou

ANKETA:

Pomáhá vám v nynější situaci humor?
a) ano; b) ne.
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Zhoršila ve vašem okolí nynější
izolace problémy se závislostmi?
a) ano (18); b) ne (68).

© Jan Hrubý

FEJETON 
Kateřiny Lachmanové

Ještě než vyšla encyklika Fratelli tutti 
v češtině, bylo nám jasné, o čem bude: 
Všichni jsme bratři, synové a dcery jed-
noho Otce. Řeklo by se – v rámci křes-

ťanství „nic nového pod sluncem“. Už více 
než dva tisíce let se učíme, co znamená změna 
smýšlení a život podle Kristova evangelia, po-
dle jeho srdce. Ovšem upřímně – žít bratrství 
v té povedené lidské rodince je pořádná fuška, 
něco jiného, než ho jen hlásat. Zrovna posled-
ní dobou nám tato „aplikovaná teologie“ dává 
pořádně zabrat i v církvi, o národním či mezi-
národním měřítku ani nemluvě (natož o eku-
meně či mezináboženské rovině). 

V této souvislosti se mi vybavuje úsměvná 
scénka ze studií v Římě, která měla později 
řadu repríz v jiných kulisách. Stáli jsme s pár 
spolužáky na zastávce autobusu, když dorazila 
horda rozjívených středoškoláků. Bylo jasné, že 
teď spolu v přecpaném autobuse nedobrovolně 
strávíme nejmíň půl hodiny. Kdosi se nechal 
slyšet, že tihle nám tu ještě chyběli, načež jiný 
začínající teolog vážným tónem glosoval: „Ale 
nejhorší je, že jsou to bližní… A tím se všechno 
komplikuje!“ 

Vyprskli jsme smíchy, přičemž vzápětí nám 
byl darován prostor pro malé terénní rozjímá-
ní; cestou domů nebylo slyšet vlastního slova. 
Trefná glosa se pak docela uchytila. Pozdě-
ji stačilo, aby debata na něčí adresu začala 
trochu houstnout, načež někdo dramatickým 
hlasem prohlásil: „A víte, co je nejhorší? Je to 
bližní…“ Dodnes má na mě tato hláška léčivé 
účinky, kdykoli mám co do činění s někým, kdo 
mi bratrskou lásku zrovna moc neevokuje ani 
neusnadňuje. 

Bližní nebo bratr, to už je jedno – komplika-
ce je nabíledni: nemůže mi být úplně ukrade-
ný. A i kdyby mezi dětmi jednoho Otce nastala 
studená válka, nebo dokonce bratrovražedný 
boj, můžeme čekat, že 
nás Otec nikdy nepřesta-
ne pronásledovat otáz-
kou: „Kde je tvůj bratr?“

Zkrátka výzvy evange-
lia se nezbavíme tím, že 
si papeže Františka za-
řadíme mezi nenapra-
vitelné, až nebezpečné 
„sluníčkáře“.

Tepláky a smoking
GLOSA 
Jiřího Macháně

Uklízím šatník a  vyhazuju, co 
jsem neměla rok na sobě. Zů-
staly mi dvoje tepláky a župan. 
Takový vtip koluje po sociál-

ních sítích. Je fajn uchylovat se k sebe-
ironii a legráckám – rozumějte vytvářet je 
i konzumovat – v časech, kdy tlak okol-
ností roste a svět zůstává pod příkrovem 
mračen nejistoty a blbé nálady. 

I někteří katolíci začínají s každým no-
vým protiepidemickým opatřením vlá-
dy ztrácet naději, kterou máme v živém 
Bohu. Místo toho pak nemálo z nich šíří 
ptákoviny z konspiračních teorií a hrůzo-
strašné „zaručené“ zprávy, kterými nám 
v KT ve vlnách zaplavují redakční poštu. 
Občas se věru nestačím divit, kolik mi do 
té chvíle zůstalo utajeno  svinstva o něčí 
světovládě, mutacích z očkování, násled-
né degeneraci lidstva a zmanipulovaném
papeži. 

Humor prý pomáhá udržet nadhled. 
Naštěstí mi při vyřizování pošty zůstal 
v  hlavě ten hořkosladký vtip. A  vylíhl 
se nápad, jak se postavit zaprášenému 
šatníku i mizerné náladě. Blíží se Národ-
ní týden manželství, jak připomínáme 
v tomto vydání. 

Což takhle ho pro jednou zahájit ma-
lou rodinnou slavností, kterou vyhazo-
vání prima obleků zabráníme: domluv-
me se na domácí tříhvězdičkové večeři 
a převlečme se do zahálejících večerních 
šatů. Manželství a rodina jsou totiž mno-
hem víc než zavřená divadla, restau-
race a  zrušené plesy, kam je obvykle
nosíme. 

Krize s sebou přináší dlouhodobé 
změny v ekonomice i v každodenních 
životech lidí a přispívá 
k zvětšování nerovnosti. 

KOMENTÁŘ 
Ivana Pilipa

Hospodářské krize jsou součástí his-
torie po staletí a i v době po listopa-
du 1989 naše země několika prošla. 
Přesto je velmi pravděpodobné, že 

tato krize bude jiná. Poprvé jde o krizi, která 
je skutečně globální – není jediná země, která 
by neřešila problém s virem a jeho ekonomic-
kými dopady. A také je to poprvé, kdy je eko-
nomická krize způsobena jinými faktory, než 
je ekonomický cyklus nebo válka.

Pozitivním jevem je, že vlády tentokrát na 
ekonomickou krizi zareagovaly způsobem, 
který utlumil sociální dopady na většinu oby-
vatel. Centrální banky zajišťují příliv velkého 
množství peněz do ekonomik za velmi nízké 
úrokové sazby a zároveň vlády těchto levných 
peněz využívají, aby se zadlužily a podpořily 
zasažené obory hospodářství i skupiny obyva-
telstva. Navzdory výraznému poklesu tvorby 
hrubého domácího produktu tak zatím nena-
staly širší sociální otřesy a dopady jsou spíše 
na některé obory podnikání, které uzavírky 
postihly nejvíce.

Vedlejším důsledkem těchto opatření jsou 
ovšem rostoucí ceny aktiv, hlavně akcií a nemo-
vitostí. Tento trend má dopady, které v mnoha 
případech můžeme vidět kolem sebe – ceny 
nemovitostí zejména v Praze a velkých měs-

tech se dostávají na úroveň neúměrně snižující 
okruh lidí, kteří si je mohou koupit. Dalším 
dopadem je zvyšující se nerovnost mezi těmi, 
kdo majetek (nemovitosti, akcie apod.) mají, 
a těmi, kdo žijí pouze z průběžných příjmů. 
Situace první skupiny se v posledních letech 
neustále zlepšuje, zatímco druhá skupina stag-
nuje, a v případě ohrožených profesí se dokon-
ce dostává do problémů. V českém prostředí je 
tato situace zatím méně viditelná, ale například 
v USA vzrostla za posledních 30 let průměrná 
hodnota majetku nejbohatšího jednoho pro-
centa obyvatel o 300 %, v případě dalších devíti 
procent nejbohatších o 200 %, u dalších čtyři-
ceti procent se zvýšila na dvojnásobek, zatímco 
u zbývající poloviny se v průměru nezměnila.

Krize důvěry
Souvisejícím důsledkem krize může být výraz-
né zhoršení důvěry v politickou reprezentaci 
a tím v jistém smyslu i oslabení společenské 
soudržnosti. Lidé jsou schopni respektovat 
i nepříjemná opatření, ale musí chápat jejich 
nutnost, musí jít o opatření smysluplná a jasně 
vysvětlená. Pokud ovšem situace potrvá příliš 
dlouho a důvěra v opatření bude klesat, dů-
sledky ponese celý společenský systém a mo-
hou nastat události, které budou přesahovat 
i dopady krize samotné. Nástup populistic-
kých politiků a nedůvěra ve fungování demo-
kracie a  tržního hospodářství by tak mohly 
dále narůstat.

Celkové dopady krizí na společnost se při-
tom projevují s určitým zpožděním. V průbě-
hu krize z let 2008–12 byla většina zasažených 
zemí politicky stabilních, o pár let později 
však zesílila napříč Evropou i Amerikou vlna 

Krize ohrožuje nejzranitelnější
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Milan Tesař

Uprostřed mrazivých dní přenese 
do horké Afriky s jejími zpěvy, 
tancem a autentickou zbožností 
nové album zimbabwské vokální 
skupiny Black Umfolosi, které 
boduje ve světových žebříčcích.

Na obalu alba nazvaného Washabalal’ 
Umhlaba (Píseň Země) tančí skupi-
na mladých Afričanů – z nich dvě 
bosé dívky – před primitivními chý-

šemi. Možná si vzpomenete na rytmickou pí-
seň od Ztracené kapely: „Děti v Africe nemají 
boty, nemaj lavice, neznají noty.“ Ale stačí si 
album jednou poslechnout, a člověk ihned za-
pomene na všechna klišé a zjednodušení.

O Black Umfolosi se hovoří jako o hudeb-
ních ambasadorech Zimbabwe, jedné z nej-
chudších zemí světa. Jejich doménou je zpěv 
a cappella, tedy bez doprovodu hudebních ná-
strojů, a své umění na albu Washabalal’ Umhla-
ba předvádějí v neuvěřitelné pestrosti: v pes-
trosti harmonických postupů a vedení hlasů, 
ale i v rozmanitosti témat. Booklet obsahuje 
vysvětlivky k jednotlivým písním v angličtině 
a kromě toho některým skladbám, jako je go-
spel Our Lord, porozumíme okamžitě.

Chudý, zato pestrý svět
Album je zajímavé tím, že na něm soubor na-
prosto přirozeně propojuje témata, která by 
v naší kultuře takto pospojovaná prošla jen 
stěží. Je to například na jedné straně titulní pí-
seň věnovaná problematice klimatické změny 
(„Nedopusťme další poškozování naší Matky 
Země,“ žádají zpěváci své posluchače), na stra-
ně druhé několik skladeb oslavujících naplno 
Boha. Konkrétně píseň „Our Lord“ (Náš Pán) 
je působivou sborovou chválou Ježíše, při-
čemž kapela v bookletu alba konstatuje: „Náš 
Pán, Bůh, je jediný. Je to tentýž Bůh ve Sta-
rém i v Novém zákoně.“ Jiná skladba, „Izono
Zethu“, je prosbou za obrácení a za odpouště-
ní hříchů. Skladba „Usemafi ni“ oslavuje Stvo-
řitele nebe a země a úvodní „Coming Your 
Way“ (Přicházíš svou cestou) není ničím jiným 
než modlitbou, aby se hudební dílo vydařilo. 
Ve zdánlivém kontrastu k duchovním písním 

stojí témata „světská“, mezi něž patří nejen 
zmíněná ekologická skladba, ale také připo-
mínka utrpení ve druhé světové válce „1944 
Fulele“ nebo píseň o problémech současných 
afrických manželství „Isivivinyo“. Zvláštní 
místo pak na albu zaujímá píseň „Busis’abaza-
li“ o úctě k rodičům.

Taková směs témat se může zdát nesourodá, 
ale ve skutečnosti ekologie, připomínka hrůz 
války i poděkováním rodičům s duchovní tema-

tikou ostatních textů ladí dokonale. Pro mladé 
zpěváky ze Zimbabwe je to vše stejně důležité 
jako zpívaná modlitba. Nepotřebují rozlišovat 
hudbu na duchovní a profánní. Podobně jako si 
naši předkové na vesnici zpívali pracovní i du-
chovní písně a často obojí kombinovali.

V bookletu najdeme další fotografi e členů 
skupiny. Dokonce jednu, na níž jsou všichni 
obutí. Půda pod jejich nohama však zůstává 
vyprahlá. Black Umfolosi jsou hudební vy-

slanci ekonomicky chudé země, která však do-
káže nabídnout mimořádně bohaté kulturní 
i duchovní zážitky.

Black Umfolosi: Washabalal’ Umhlaba
(ARC Music 2020), k mání na Spotify, 
Deezeru či na cd-hudba.cz a endisc.cz

Autor je hudební redaktor Radia Proglas

Vyslanci ze země, kde Bůh je všude

Církevní slovanština 
elektronicky
Gorazd není jen jedním ze svatých Sedmi-
početníků – apoštolů Slovanů. Zároveň je 
to název jedinečného projektu, který pro-
střednictvím internetu přináší expertům 
i laikům nejobsáhlejší slovník staroslověn-
štiny na světě, kartotéku staroslověnské-
ho lexika i možnost doputovat po síti do 
významných sbírek církevněslovanských 
rukopisů a starých tisků v Česku i v za-
hraničí. Na portálu gorazd.org zpřístup-
nili vědci ze Slovanského ústavu AV ČR 
k mezinárodnímu užití přes 20 tisíc hesel
a 840 tisíc různých slovních tvarů; jejich 
ekvivalenty jsou uvedeny v češtině, ruštině, 
angličtině, němčině, latině a řečtině. V čes-
ké, ruské a anglické mutaci je připraven 
i samotný web. Zvláště studenti a odbor-
níci ocení možnost vytvořit si vlastní „vir-
tuální badatelnu“, pomocí so warových 
nástrojů probádat jen určité tvary slov 
v předem vymezených textech či srovnávat 
řecké a staroslověnské úryvky prostřednic-
tvím digitalizovaného Řecko-staroslověn-
ského indexu a dalších soupisů. Bonusem 
pak jsou staroslověnská počítačová kláves-
nice nebo třeba tabulky s cyrilskou i hla-
holskou abecedou a číslicemi. (sch)

Gorazd: Digitální portál 
staroslověnštiny, dostupný 
na gorazd.org

Dvě starověká díla 
o svátosti křtu 
připravil k vydání 
teolog a vyučující
na KTF UK
P. DAVID 
VOPŘADA. 
V nadcházejícím 

roce mají vyjít v dominikánském 
nakladatelství Krystal OP.

Obě publikace jsou zaměřeny na křest a dopro-
vázíte je vlastním pojednáním o této svátosti 
v rané církvi. Je dnes právě toto téma tak ak-
tuální?

Zažíváme okamžik dějin, kdy může-
me křesťanství přenést přes práh tře-
tího tisíciletí a nacházet jeho podoby 
schopné odpovídat na tázání a potře-

by člověka naší doby. Nelze jen pokračovat 
v tom, co se dělalo v uplynulých staletích a co 
fungovalo tehdy – mnoho z toho nás ani naše 
současníky neoslovuje. Má-li evangelium za-
sáhnout naše blízké, přátele, kolegy, je třeba 
promýšlet nejhlubší smysl toho, v co věříme.

Křest přitom tvoří jasný a stěžejní moment 
našich životů z víry. Když čteme, jak tuto svá-
tost nahlíželi křesťanští autoři prvních staletí, 
můžeme se učit odpovídat na potřeby doby se 
stejnou odvahou, jakou prokazovali oni. To je 
na církevních otcích fascinující – ne slepě ko-
pírovat, ale dívat se s otevřenýma očima a ne-
bát se jednat tak, aby se spása dostala až „do 
končin země“. 

Prvním vybraným autorem je Tertulián se svým 
spisem O křtu. Kdo to byl?
Tertulián je první významný latinsky píšící 
křesťanský autor přelomu 2. a 3. století a ne-
lze o něm říci, že by byl autorem mdlým. Na-
víc často poskytuje vůbec první informace, jak 
se co v křesťanském prostředí dělalo. V čes-
kém kontextu se mu dlouhodobě věnuje Petr

Kitzler, který vydal i jeho spis O hrách. V Krys-
talu pak vyšly jeho texty věnované manžel-
ství, které přeložil Pavel Koronthály. Společně 
s ním jsme loni vydali také Tertuliánovo pojed-
nání O modlitbě. 

Jaké místo zaujímá spis O křtu ve vývoji cír-
kevní nauky?
Tertulián je vůbec prvním autorem, který vě-
noval křtu celý spis. Žádné hlubší uvažování 
o křtu před ním nenajdeme. Ale ani on nenabízí 
žádné systematické pojednání, je to příležitost-
ný text, v němž autor reaguje na tehdejší popí-
rače, kteří tvrdili, že křest k ničemu není. Cel-
kem láskyplně pak představitelku této skupiny
tzv. kainitů (kterou obviňuje, že křesťany-rybky 
nechává na suchu, aby uhynuly) nazývá „zmi-
jí“. Ukazuje, jak je křest provázán s hmotným 
světem, co v člověku působí, a odpovídá na ně-
kolik velmi konkrétních otázek – například jest-
li se tedy mohou spásy dočkat apoštolové, kteří 
podle všeho nepřijali křest Ježíšův, nýbrž Ja-
nův, nebo co se stane s katechumeny, kteří byli 
umučeni a nebyli pokřtěni vodou, nýbrž krví.

Druhou knihu – Křestní promluvy – sepsal
v 5. století Quodvultdeus, žák sv. Augustina.
Co o něm víme?
Víme o něm, že se setkal se sv. Augustinem 
jako jáhen a spolupracovali spolu při odhalo-
vání „ujetých nauk“ tehdejší doby. Žil v době, 
kdy se měnilo paradigma v světa. Jako biskup 
v Kartágu zažil vpád Vandalů a celý jeho sta-
rý svět mu mizel před očima. Přesto věnoval 
obrovské úsilí přípravě zájemců o křest: tento 
jeho zájem je neskutečně motivující.

Vandalové se svým králem Geiserichem se 
do Afriky přeplavili roku 429, krátce předtím, 
než se Quodvultdeus stal biskupem. Nad ka-
tolíky visel meč pronásledování, protože Van-
dalové byli jinověrci – ariánští křesťané. Ale 
Quodvultdeus nemlčel, povzbuzoval, učil, 
vzdělával, křtil. I když nebyl takový génius 
jako sv. Augustin, dělal, co mohl, a nejlíp, jak 
mohl – a to nebylo málo.

Nakonec padlo roku 439 i Kartágo – a ná-
sledující rok se Geiserich hlasitého biskupa 
zbavil. Spolu s kartaginskými kněžími jej po-
sadil na děravou loď a poslal na otevřené moře 
napospas živlům. Loď přesto doplula až do 
Neapole. Tam, v katakombách sv. Januária, lze 
dodnes vidět místo, kde byl sv. Quodvultdeus 
nejspíš pohřben.

Má smysl vydávat dnes tato starobylá díla?
Jednak je dobré znát, jak křesťané prvních sta-
letí smýšleli, a mnoho jejich spisů nepostrádá 
literární kvality. Stále mě překvapuje, jak pozi-
tivně naši studenti reagují na rozličné podoby 
raného křesťanství. Formační význam patristi-
ky nicméně považuji za zásadní. Církevní ot-
cové nutí čtenáře kriticky uvažovat, rozlišovat, 
hodnotit. Když ne jinak, alespoň v  tom, že 
kulturní podoba křesťanství, kterou považuje-
me za „tradiční“ nebo za „tu jedinou pravou“, 
je pouze jednou z mnoha tváří víry – ta sice 
zůstává stejná, ale na různých místech a v růz-
ných dobách získává různý výraz.

Právě to mi dává velkou naději v naší době, 
kdy se snažíme své víře vtisknout tvář, která by 
promlouvala k našim současníkům. 

Na co se musí připravit překladatel?
Hlavně na to, že se hodně naučí. Zjistí, že aby 
správně pochopil, o čem je u daného církevní-
ho otce řeč, nemůže vycházet pouze ze svých 
předpokladů a dojmu, že ví, co určitá věta zna-
mená. Je to jako objevování nových světů, při-
jdou vhod znalosti z mnoha oborů: historie, 
fi lozofi e, fi lologie, zeměpisu, archeologie, teo-
logie, dějin literatury. Ale aspoň si chvíli při-
padáte jako Kryštof Kolumbus objevující nové 
kontinenty. Vrhne vás to k hlubšímu pochope-
ní vlastní víry, toho podstatného, a naučí vás 
to tyhle perly předávat dál dnešním jazykem.

Alena Scheinostová

David Vopřada: Quodvultdeus, Křestní promluvy, 
a Tertulián, O křtu (Krystal OP, v přípravě)

Myšlenky křesťanů prvních staletí

Staroslověnské hlaholské písmo
na tzv. Bašćanské desce z chorvatského ostrova 
Krk (10. st.). Snímek Wikimedia

V 80. letech spolu chodili v chudém Zimbabwe do školy. Dnes Black Umfolosi zpívají a tančí na pódiích západního světa a lámou žebříčky poslechovosti.
A při tom všem šíří poselství míru a evangelia. Snímek blackumfolosimusic.com



Jakub Deml

10. února uplyne šedesát let
od smrti významného českého
literáta a katolického kněze Jakuba 
Demla (nar. 20. srpna 1878 v Tasově). 
Klíčové dílo jeho tvorby
Zapomenuté světlo (1934) označil 
kdysi slavista Roman Jakobson
– vedle Tkadlečka a díla Boženy 
Němcové – za „nejtragičtější knihu 
české literatury“. Následující 
dvě ukázky pocházejí z pozdních 
let básníkova života.

Vstanu, vstanu, půjdu…

Od chvíle té, kdy ústa tvoje šeptla:
Staniž mi se podle slova tvého,
jsi matkou Světla.

Není jitra ani jediného,
které by se, procitajíc ze sna,
neptalo tvých očí: Smím už vstávat?
Noc je tak těsná!

Maria přichází, začne se rozdávat,
čiřikají ptáci ve vidlicích smrků;
zaslechnou to hory, pozdvihují hlavy,
div si nevyvrátí krystalových krků –
kdopak jim je spraví!

Tam na konci světa natrhlo se nebe,
rty se rozevřely Moudrosti Otcovy,
Maria, z tebe
zrodilo se Slovo, Adam lidstva nový.

Bledne Hvězda jitřní, Slunce krev jí pije,
mléko její saje, samo v síle roste, 
na Východu brány zlatým žezlem bije –
slyšíte, kdo jste?

Pohnulo se moře slastí přenáramnou,
nabraly dechu studny, rozběhly se řeky:
Dopředu! Za mnou!
K Východu pojďme, kde se rodí věky,
pryč jen z toho času, který Slova nedbá,
za Marií v Světlo, neboť kde je Ona,
přestala kletba!

Konala je vždycky, dosud divy koná,
proto, moje děti, k Marii chvátejme,
obnažme své srdce pobodané hříchem,
Marii ho dejme!

Vstanu, vstanu, půjdu zpovědnice tichem,
lilií údolím k patě Svaté Hory,
povím tam do ouška Matičce Boží
ďáblu navzdory

svoji tajnou vinu, a Ona ji složí, 
ovečku dodranou, na ramena Synu.
Potom se obrátí na pekelné vlky:
Hladové krky,
hledejte vinu!

(1944–1960)

AŤ NENÍ ŽÁDNÉHO,
kdo by   neděkoval za Tebe samého,
ó Zrnko hořčičné, zmařené v zemi,
aby z ní jako strom tisíci haluzemi
zakrylo hnízda ptáků.
Neodmítej, ó Pane, ani těch bouřliváků!

V Tvém srdci, ó Ježíši, není možno se bát,
S Tebou sladko je žít i umírat!

V Tasově v listopadu 1955

Paní Marii Zahradníčkové – dnes pohřbívají 
její dvě děvčátka, Zdislavu a Kláru…

Milá paní Marie,
blesky v noci osvětlují krajinu.
Bůh Vás zná, proto ví, co unesete.
Jeho rány jsou pohlazením.
Jeho rány jsou vyznamenáním.
Neušetřil svého Syna a Matka jeho Syna
je Sedmibolestná.
Vysoký je stupeň, na který jste se z vůle Boží
povznesla.
My takové bolesti nejsme hodni.
Ode dneška budete s Bohem i lidmi mluvit řečí,
která i pro Vás bude nová a které nikdo jiný
nebude rozumět.
Jinak se budete modlit, ohněm prošlo každé
Vaše slovo, všechno zbytečné je spáleno, lehčeji
se kráčí do budoucnosti, u dveří Ráje čekají
děti, aby Vám otevřely a řekly, že i nevyslovitelné
utrpení stojí za tolik světla a věčnou radost.

Prostor zmizel, zmizel i čas,
odpočíváte v raněném Srdci Páně.

Na Jména Panny Marie 1956

P. Michael Martinek SDB

Údělem člověka od nepaměti byly 
problémy, nemoci, různé podoby 
tělesného a duševního utrpení. Ježíš na 
ně reagoval uzdravováním, vyháněním 
zlých duchů, modlitbou a kázáním 
(uslyšíme o tom v nedělním čtení 
z Markova evangelia 1,29-39).
K čemu nás Ježíšův příklad 
může inspirovat dnes?

Biblická kniha Job přináší výstižný po-
pis lidského údělu: „Což nejsou svíze-
le údělem člověka na zemi, dni jeho 
jako dni nádeníka? Jak otrok touží po 

stínu, jak nádeník čeká na svou výplatu, tak 
jsem dostal v úděl měsíce bídy a noci soužení 
byly mně přiděleny“ (Job 7,1-3). Úlevu hledá 
člověk různým způsobem: modlitbou k Bohu 
či božstvům; spočinutím v  láskyplných lid-
ských vztazích; útěkem k náhražkám jako al-
kohol, drogy a nevázaný život; kontemplací 
přírody či umění; vlastní aktivitou směřující 
k překonání utrpení. 

Právě díky rozvoji vědy, materiálnímu kom-
fortu a medicínským objevům jsme se v mo-
derní době mnoha problémů a bolestí zbavili. 
Zdá se, že nikoli zázraky shůry, nýbrž tvůrčí 
činy člověka vedou k lepšímu a zdravějšímu ži-
votu. Má tedy ještě smysl vracet se k Ježíšovým 
metodám, které jsou zjevně zastaralé? 

Přišel, aby kázal
Ježíš neznal dnešní vědecké postupy, ale jed-
nal jako Boží Syn, jako „ten, kdo má moc“ 
(Mt 7,29). Zároveň dával najevo, že uzdravo-
vání a vyhánění zlých duchů není jeho hlavním 
posláním. Tím je kázání, „protože kvůli tomu 
jsem přišel“ (Mk 1,38). Ano, starost o zdra-
ví a o pozemský standard je sice důležitá, ale 
stejně důležitá je starost o pochopení smyslu 
našeho konání v kontextu víry, pod zorným 
úhlem věčnosti. 

Dnes se celé lidstvo spojilo ve snaze porazit 
pandemii a zdá se, že úsilí vědců bude koru-
nováno úspěchem. Jsme svědky „zázračného 
uzdravení“, o něž jsme nemuseli prosit Boha, 
ale dopracovali jsme se k němu vlastní aktivi-
tou – vývojem vakcíny. Zdá se, že v tom lidstvo 
nakonec uspěje mnohem lépe než v minulých 
pandemiích. A to přes všechny chyby politiků 
a přes mnoho zbytečných úmrtí.

Zní to hezky, ale je to vše? Ježíš by se s tím 
nespokojil: on přece poté, co uzdravil mnoho 
nemocných, „zašel na opuštěné místo a tam 
se modlil“ (Mk 1,35). A pak se vydal na cestu 
a „kázal v jejich synagogách“ (Mk 1,39). Kdy-
by zůstal jen u tělesného uzdravování, věděli 

bychom o něm ještě dnes? Podobných léčite-
lů přece bylo ve starověku mnoho. Ježíšova 
výjimečnost však spočívala v propojení čin-
nosti s modlitbou a kázáním. Jen proto, že 
spojil své zázraky s kázáním o Božím králov-
ství a později se svou smrtí a zmrtvýchvstá-
ním, se k němu dnes obracejí lidé po celém
světě.

Chceme-li tedy následovat Ježíše uprostřed 
pandemie, měli bychom zajít na opuštěné mís-
to a tam se modlit: vést s Bohem dialog, ptát 
se, snažit se pochopit. Možná se tak naučíme 
vidět pandemii jako znamení času, jako etapu 
na cestě do Božího království. Ukázala nám, 
třeba jak málo potřebujeme k životu – najed-
nou se obejdeme bez hospod i bez většiny zbo-
ží, které jindy považujeme za nezbytné. 

Uvědomili jsme si, že víc než materiálním 
nedostatkem trpíme absencí mezilidské ko-
munikace – bez lidských vztahů se žít skuteč-
ně nedá. Zároveň vnímáme, že Bůh je s námi 
stále, dokonce i když nemůžeme jít na boho-
služby ani přijímat svátosti; jeho blízkost je 
jistota, k níž se můžeme obrátit i ve chvílích 
nejhlubších nejistot. Tak bychom mohli pokra-

čovat, promýšlet další zkušenosti, dobré i špat-
né, a odkrývat v nich poselství, jímž k nám 
mluví Bůh. 

Sdílet se s druhými
Jenže pak je třeba uskutečnit třetí Ježíšův 
krok: kázat o Božím království! Nenechat si 
výsledky své meditace jen pro sebe, ale sdí-
let je s druhými. A naslouchat jejich pohle-
dům a zkušenostem. Někdy je těžké posunout 
se v  rozhovoru od kritizování vlády, vyvra-
cení konspiračních teorií nebo dohadování 
o účinnosti vakcín na onu hlubší rovinu hle-
dání smyslu. Ale nebojme se toho, potřebuje-
me to nejen my, ale i naši přátelé, kteří nesdílí 
stejnou víru. Odborníci na lidskou psychiku 
říkají jednoznačně: hledání smyslu, tedy na-
plňování duchovních potřeb, je pro člověka 
stejně důležité jako tělesné zdraví. Když se 
o to pokusíme, můžeme říct s apoštolem Pav-
lem: „To všechno dělám proto, abych záro-
veň s nimi získal podíl (v dobrech) evangelia“
(1 Kor 9,23).

Autor přednáší na Jaboku a působí 
jako vězeňský kaplan
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Uzdravil mnoho nemocných

Připomenutí básníka Vysočiny

Neexistuje temnota, která 
by zastínila Boží světlo
Každý člověk má dvojí přirozenost. Je 
v něm světlo i tma, závdavek Božího živo-
ta i temnota zla. Obvykle se domníváme, 
že radost můžeme prožívat jen ve svět-
lých stránkách našeho života. Proto na-
pínáme hodně síly na potlačování svých 
stinných stránek. Pravdou ale je, že do-
konalou radost najde pouze ten, kdo do-
kázal přijmout i svůj stín, kdo se s ním 
smířil a svěřil jej Bohu. Kdo se odevzdal 
Bohu, objeví onu dětskou radost, po níž 
v skrytu srdce zatouží každý člověk. Tem-
nota nás přestane děsit a ohrožovat. Všec-
ko bezpečně spočívá v Boží něžné a silné 
ruce.
 Wilfrid Stinissen

Duccio di Buoninsegna (1255–1319), Uzdravení slepého, The National Gallery London. Snímek archiv KT

P. Jakub Deml. Snímek archiv KT
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Ne 7. 2. 812 912 783 881 812 913 813 914 813 914 816 917 692 781 817 917 692 782 817 918 818 919 818 919 820 921 692 782 821 922 822 923 823 924 825 926 692 782 826 927 692 782 1242 1379

Po 8. 2. 826 928 783 881 827 928 828 929 828 930 831 933 831 933 831 933 832 934 832 934 833 935 833 935 835 937 836 937 837 939 838 940 838 940 840 943 840 943 841 944 841 944 1247 1384

Út 9. 2. 841 945 783 881 842 945 843 946 843 946 847 950 847 950 847 951 847 951 848 952 848 952 849 952 851 955 851 955 852 956 853 957 853 957 856 960 856 960 856 960 857 961 1250 1387

St 10. 2. 1741 1961 783 881 1742 1961 858 963 858 963 1743 1962 1307 1963 1744 1963 1307 1450 862 967 863 968 863 968 865 970 865 970 1746 1965 868 973 868 973 1749 1968 1750 1969 1750 1969 1307 1450 1254 1391

Čt 11. 2. 873 978 783 881 873 978 874 979 874 980 877 983 877 983 878 983 878 984 879 984 879 985 879 985 882 988 882 988 883 989 884 990 884 990 887 994 887 994 888 994 888 995 1257 1395

Pá 12. 2. 889 995 783 881 889 996 890 997 890 997 893 1000 894 1001 894 1001 894 1001 895 1002 895 1003 896 1003 898 1005 898 1006 900 1007 900 1008 901 1008 903 1011 904 1012 904 1012 904 1012 1260 1398

So 13. 2. 905 1013 783 881 905 1013 906 1014 906 1014 908 1017 909 1017 909 1017 909 1018 910 1019 910 1019 911 1019 913 1022 913 1022 915 1024 916 1025 916 1025 918 1027 693 782 918 1028 693 783 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. 

Biblická čtení této neděle jsou krás-
ná. V evangeliu zaznívá další svědectví 
o Kristových zázracích, doplněné mo-
mentem jeho modlitby, v prvním čte-
ní Jobův vzdech nad marností života, 
v epištole Pavlovo vyznání, že hlásání 
evangelia samo je mu již odměnou.

Především první čtení možná 
mnohým z nás jakoby promluvilo ze 
srdce. „Což nejsou svízele údělem 
člověka na zemi, dni jeho jako dni ná-
deníka?“ sténá Job, prototyp všech 
(nevinně) trpících. Tíže života, i při 
vší jeho kráse, je někdy natolik velká, 
že člověk vnímá hlavně ji, zvlášť když 
s sebou přináší bolest těla i duše. To 
člověka deptá, že může až ztratit víru 
nebo chuť žít dál.

Kniha Job ještě nepřináší jedno-
značnou odpověď na otázku po smy-
slu utrpení, jen chválí Joba, že ani tak 
nezlořečil Bohu a nepřestal být spra-
vedlivý. Odpověď přináší až kříž Pána 
Ježíše, který veškerou bolest naplňuje 
svou přítomností. 

Ale jak se stane přítomností i v naší 
bolesti? I o tom mluví evangelium. 
Jestliže jeho svědectví o Kristových 

zázracích jsou zároveň obrazy uzdra-
vení duše člověka, platí to zvlášť pro 
chvíle její nemoci. Ne snad ve smy-
slu skutečné nemoci psychické, ale 
ve smyslu všech neméně skutečných 
bolestí duše, malomyslnosti a bez-
radnosti. Pán Ježíš chce uzdravit duši 
člověka, dolehne-li na ni kříž, který 
ona už neumí unést, pod nímž padá 
a ztrácí naději. Uzdravit třeba tím, že 
dá zakusit útěchu větší než jakákoli 
bolest. Anebo že dá člověku vidět na 
životě i to dobré a krásné. Že zno-
vu najde víru, naději a smysl života, 
lásku.

Byla-li nám dána křesťanská víra, 
jsme pozváni o útěchu své duše usi-
lovat. Nejde totiž jen o nás, nýbrž 
i o všechny kolem nás. Vždyť jed-
ním z nejkrásnějších úkolů křesťana, 
i slabého a hříšného, je dávat, zpro-
středkovávat naději, ukázat na Krista. 
A toho můžeme být schopni, jen když 
sami Boží útěchu, která dává naději, 
zakusíme.

Že může mít tragické konce, ne-
dáme-li druhému naději, ukazuje 
zkušenost. Jednu takovou příznačně 

zachytil ve fi lmu Hosté Večeře Páně 
Ingmar Bergman: přibližně dvouho-
dinový film představuje jeden den, 
neděli, v severské vesnici začátkem 
zimy. Hlavním hrdinou je luterán-
ský pastor Tomas, zmítaný smutkem 
a pochybnostmi, ten den navíc silně 
nastydlý. Po smrti jeho ženy se mu 
zcela zhroutil svět a učitelka Marta, 
která ho miluje, ho více obtěžuje, než 
těší. Po bohoslužbě v takřka prázd-
ném kostele za ním přichází do sakris-
tie rybář Jonas, otec několika malých 
dětí, zmítaný depresemi a strachem. 
Vše Tomasovi řekne a čeká od něj 
útěchu. Ten ho vlídně vyslechne, ale 
místo útěchy mu začne vyjevovat své 
vlastní pochybnosti a temnoty, až na-
konec zcela vyzná svou ztrátu víry. Jo-
nas odejde. Tomas se začne připravo-
vat na další bohoslužbu, nasedne do 
auta a mrazivou krajinou jede do ved-
lejší vsi. Cestou však zpozoruje u řeky 
skupinu lidí, zastaví a najde na zemi 
zastřeleného Jonase s puškou v jeho 
vlastní ruce…

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

1. ČTENÍ Job 7,1-4.6-7
Kniha Job se podobá divadelní hře. 
Obsahuje dlouhé monology šesti ak-
térů. Tématem této hry je hledání od-
povědi na lidské utrpení. Job je spra-
vedlivý, nezhřešil, a přece velmi trpí. 
Sedmá kapitola je Jobovým pláčem. 
Poslední verš je modlitbou.

Čtení z knihy Job
Job řekl: „Což nejsou svízele údělem 
člověka na zemi, dni jeho jako dni 
nádeníka? Jak otrok touží po stínu, 
jak nádeník čeká na svou výplatu, tak 
jsem dostal v úděl měsíce bídy a noci 
soužení byly mně přiděleny. Když ulé-
hám, říkám si: Kdy asi vstanu? Když 
končí večer, sytím se neklidem do 
úsvitu. Mé dny jsou rychlejší než tkal-
covský člunek, plynou bez naděje. Pa-
matuj, že můj život je jako dech, mé 
oko již nikdy neuzří štěstí.“

MEZIZPĚV Žl 147,1-2.3-4.5-6
První verše žalmu jsou odpovědí 
na první čtení, druhá strofa mluví 
o Bohu jako lékaři, který nenechá 

bez pozornosti žádné rány. On léčí 
a pozvedá.

* Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, 
jimž puká srdce. Nebo: Aleluja.
Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, 
opěvujte našeho Boha, neboť je milý, 
zaslouží si chvály.
Hospodin buduje Jeruzalém,
shromažďuje rozptýlené z Izraele.
*
Uzdravuje ty, jimž puká srdce, a jejich 
rány obvazuje. Určuje počet hvězd, 
každou z nich nazývá jménem.
*
Velký je náš Pán a přemocný, 
jeho moudrost je bez míry. 
Pokorné Hospodin pozvedá,
bezbožné však ponižuje k zemi.
*

2. ČTENÍ 1 Kor 9,16-19.22-23
V deváté kapitole prvního listu Ko-
rinťanům se Pavel vyjadřuje k otáz-
ce odměny (platu) za službu hlásání 
evangelia. Nejprve obhajuje, že na 
ni má nárok (9,3-14). Následně však 

říká, že se jí v Korintě zřekl. Předklá-
dá těm, kteří na něj dorážejí (9,3), 
že jeho služba komunitě křesťanů je 
sebe-vydáním, nikoli cestou k oboha-
cení se.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla 
Korinťanům 
Bratři! Že hlásám evangelium, tím 
se chlubit nemohu; to je mi uloženo 
jako povinnost, a běda, kdybych ho 

nehlásal. Odměnu bych mohl čekat, 
kdybych to dělal z vlastního popudu. 
Když to však dělám proto, že to mám 
nařízeno, plním jen úkol, který mi byl 
svěřen. Jaká je tedy moje odměna? 
To, že hlásám evangelium, a nic za to 
nechci, takže se vzdávám práva, které 
mi evangelium poskytuje. Jsem nezá-
vislý na všech, a přece jsem udělal ze 
sebe služebníka všech, abych tak zís-
kal tím větší počet lidí. U slabých jsem 
se stal slabým, abych získal slabé. Pro 
všechny jsem se stal vším, abych stůj 
co stůj zachránil aspoň některé. A to 
všechno dělám proto, abych zároveň 
s nimi získal podíl (v dobrech) evan-
gelia.

EVANGELIUM  Mk 1,29-39
Pokračujeme ve čtení první kapitoly 
Markova evangelia. Tato perikopa 
popisuje Ježíšův typický den. Uzdra-
vuje, není mu lhostejná žádná nouze, 
ale také má čas na modlitbu. Důraz 
však neklade na léčení nemocných, 
ale na zvěstování evangelia. V sobo-
tu lidé nesměli nikam chodit, ale když 

den skončil západem slunce, hned se 
dávají do pohybu.

Slova svatého evangelia podle Marka
Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Ja-
kubem a Janem do Šimonova a Ond-
řejova domu. Šimonova tchyně leže-
la v horečce. Hned mu o ní pověděli. 
Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl 
ji. Tu jí horečka přestala a ona je ob-
sluhovala. Když nastal večer a slun-
ce zapadlo, přinášeli k němu všechny 
nemocné a posedlé. Celé město se 
shromáždilo u dveří. I uzdravil mno-
ho nemocných s rozličnými choroba-
mi a vyhnal mnoho zlých duchů. Ne-
dovoloval však zlým duchům mluvit, 
protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ješ-
tě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na 
opuštěné místo a tam se modlil. Ši-
mon se svými druhy se pustili za ním. 
Našli ho a řekli mu: „Všichni tě hleda-
jí!“ Odpověděl jim: „Pojďme jinam, 
do blízkých městeček, abych i tam ká-
zal, protože kvůli tomu jsem přišel.“ 
A procházel celou Galilejí, kázal v je-
jich synagogách a vyháněl zlé duchy.

neděle 7. 2.  Mk 1,29-39
Tchyně prvního z apoštolů po 
svém uzdravení všechny obslu-
hovala. Není na čase uzdravit 
naše vztahy v církvi a ženy brát
vážněji?

pondělí 8. 2. Gn 1,1-19
Bůh je stvořitelem všeho krásného. 
Jsme pověřeni správou. Jak si počí-
nám konkrétně já?

úterý 9. 2. Gn 1,20-2,4a
Chci být obrazem jeho péče o stvoře-

ní? Neberu si z přírody na úkor dru-
hých víc, než spotřebuji?

středa 10. 2. Gn 2,4b-9.15-17
Člověk, spolupracovník Boží při kul-
tivaci všeho stvořeného. Jak zavazu-
jící! A všimnu si: Bůh neomezuje, ale 
přeje štěstí!

čtvrtek 11. 2. Gn 2,18-25
Vtisknu si do paměti vyprávění, jak 
Bůh tvoří ženu: nikoli z paty, aby byla 
„ušlápnutá“, nebo z krku, aby jím „vr-
těla“, nýbrž od srdce. Řídím se tím?

pátek 12. 2.  Gn 3,1-8
Kdykoli se člověk staví na místo Boha, 
dopadne podobně. Zlý zde vystupuje 
jako dokonalý demagog. Možná by 
vyhrál volby.

sobota 13. 2.  Gn 3,9-24
Mistrovsky vyjádřeno, odkud pochá-
zí zlo. Ale z Evy, matky živých, vzejde 
jednou záchrana. Bůh dokáže i zlo 
použít k dobrému.

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského 

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 1. týdne

8. 2. – pondělí po 5. neděli v mezidobí 
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Gn 1,1-19 
Žl 104,1-2a.5-6.10+12.24+35c, odp.: 
Ať se Hospodin těší ze svého díla! 
Evangelium Mk 6,53-56
Nebo:
sv. Jeronýma Emilianiho
Barva bílá, mše z této památky.
Nebo:
sv. Josefi ny Bakhity, panny
Barva bílá, mše z této památky.

9. 2. – úterý po 5. neděli v mezidobí 
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Gn 1,20-2,4a 
Žl 8,4-5.6-7.8-9, odp.: 
Hospodine, náš Pane, 
jak podivuhodné je tvé jméno 
po celé zemi! 
Evangelium Mk 7,1-13

10. 2. – památka sv. Scholastiky, panny 
Barva bílá, mše vlastní.
1. čtení Gn 2,4b-9.15-17 
Žl 104,1-2a.27-28.29bc-30, 
odp.: Veleb, duše má, 
Hospodina! 
Evangelium Mk 7,14-23

11. 2. – čtvrtek po 5. neděli v mezidobí 
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Gn 2,18-25 

Žl 128,1-2.3.4-5, odp.: 
Blaze každému, 
kdo se bojí Hospodina. 
Evangelium Mk 7,24-30
Nebo:
Panny Marie Lurdské
Barva bílá, mše z této památky.
Světový den nemocných: 
vzpomenout vhodným způsobem 
v přímluvách.

12. 2. – pátek po 5. neděli v mezidobí 
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Gn 3,1-8 
Žl 32, 1-2.5.6.7, 
odp.: Šťastný je ten, 
komu byla odpuštěna nepravost. 
Evangelium Mk 7,31-37

13. 2. – sobota po 5. neděli v mezidobí 
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Gn 3,9-24 
Žl 90,2.3-4.5-6.12-13, 
odp.: Pane, 
tys nám býval útočištěm 
od pokolení do pokolení! 
Evangelium Mk 8,1-10
Nebo:
Sobotní památka Panny Marie
Barva bílá, ranní mše z této památky.
Nešpory 1. a večerní mše 
z následující neděle.

14. 2. – 6. neděle v mezidobí
Barva zelená, mše vlastní, Gloria. 
1. čtení Lv 13,1-2.44-46
Žl 32,1-2.5.11, 
odp.: Tys mé útočiště, 
zahrneš mě radostí 
ze záchrany. 
2. čtení 1 Kor 10,31-11,1
Zpěv před evangeliem: 
Aleluja. 
Veliký prorok povstal mezi námi, 
Bůh navštívil svůj lid! 
Aleluja.
Evangelium Mk 1,40-45 
Krédo, preface 
pro neděle v mezidobí.
Žaltář 2. týdne
 

(hfr)

Jedním z úkolů křesťana je 
zprostředkovávat naději

Trpící Job.
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
� Dne 9. února se dožívá 70 let Bed-
nář Josef, dlouholetý varhaník v Sádku 
u Poličky. Přejeme pevné zdraví a ochra-
nu P. Marie. Rodina a přátelé.
 ŽV 6–2342

VZPOMÍNÁME
� Dne 7. 2. 2021 si 
připomeneme dru-
hé výročí, kdy si náš 
Pán k  sobě povolal 
Věru Dvořáčkovou 
z Moravské Nové Vsi. 
V  modlitbě vzpomíná 

manžel, děti a celá rodina. V 6–2300

RŮZNÉ
� ANTIKVARIÁT „Přečtené-knihy.
cz“. Náboženské knihy můžete věnovat 
nebo prodat, a podpořit tak myšlenku 
tiskového apoštolátu. Josef Míček, mob.: 
732 261 067, www.prectene-knihy.cz 
 R 6–2286

� Letní ubytování v Bílých Karpa-
tech (východní Morava), vhodné pro 
skupiny (tábory, farní dovolená, se-
tkání rodin, sportovní soustředění 
aj.). Kapacita 53 lůžek, kuchyň, jídel-
na, klubovna, hřiště, zahrada, ohni-
ště, 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 6–2315

� Hľadáme muža alebo ženu (vek 
18–30) na pracovno-poznávací po-
byt na Slovensku. Pomôž nám pri 
prevádzke krásnej Kalvárie v Banskej 
Štiavnici! Spoznáš ľudí z iných krajín, 
zdokonalíš sa v angličtine a uvidíš krá-
sy stredného Slovenska. Projekt začí-
na v marci/apríli a trvá 4–9 mesiacov. 
Info: kalvaria@kalvaria.org a tel. 421 
905 360 307. R 6–2334

SLUŽBY – PRÁCE
� Psychoterapie pro děti a  dospě-
lé, Praha 5 (hrazeno VZP). Mgr. Ro-
čovská, mob.: 728 624 099, www.
systemikapraha.cz  B 6–2326

KOUPĚ – PRODEJ
� Koupím vánoč. ozdoby, řetězy, osvět-
lení, betlém aj. Mob.: 603 410 736. 
 K 6–2253
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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

� Křesťanský antikvariát koupí (du-
chovní, filozofie, umění, poezie, ces-
topisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti 
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. 
Mob.: 720 254 225.  K 6–2284

� Koupím tisk pod 
sklem, viz obrázek, 
až 10 000 Kč, mob.: 
777 073 526.
 K 6–2314

� Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas v jakémkoli stavu. Mob.: 775 
480 777.  K 6–2333
� Vykoupím Váš les, popř. dřevní hmo-
tu. Peníze hotově. Mob.: 605 541 814. 
 K 6–2347

ÚMRTÍ
� Vzpomínáme v  modlitbě na paní 
Mgr. Hanu Plockovou, kterou si Pán 
povolal 13. 11. 2020, a na jejího manžela 
pana JUDr. Josefa Plocka, jehož první 
výročí úmrtí jsme si připomněli o Váno-
cích. Rodina. Ú 6–2341

SEZNÁMENÍ
� VŠ/34 let hledá dívku k seznámení. 
Mob.: 736 149 122. S 6–2306
� 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 6–2316
� Hledám pro hodného, zabezpeče-
ného, svobodného, pohledného 30leté-
ho vnuka upřímné děvče. Ideálně věřící. 
Benešovsko. Mobil: 604 361 377.
 S 6–2327
� Čtyřicátník hledá milou ženu pro 
společnou cestu životem. SMS na mob.: 
608 118 270. S 6–2343

Kontaktní adresy:

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

Cyrilometodějský kalendář 2021

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

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

Katolický týdeník již 
připravuje přílohu

DOBRÁ KNIHA. 
Nabízíme možnost

inzerce. Jde o zvláštní 
literární přílohu, kde 
významné osobnosti 
(spisovatelé, umělci, 
fi lozofové, církevní 

osobnosti…) hlasují pro
tři tituly, které pokládají

za nejlepší 
v uplynulém roce. 

Kontakt na tel.:
222 513 103,

e-mail: inzerce@katyd.cz,
www.katyd.cz.



Máme svobodu, ale 
nevyužíváme ji. Proč? Táže 
se jezuita P. PETR KOLÁŘ, 
dlouholetý komentátor Radia 
Vatikán a Českého rozhlasu, 
který se 7. února dožívá 80 let.

Když se ohlédnete za roky strávenými v exilu, 
vybaví se vám zvlášť náročné období?
Nejtěžší zřejmě byly chvíle, kdy jsem se rozho-
dl odejít z mezinárodní redakce Radia Vatikán. 
Řadu let jsem v létě pomáhal P. Josefu Koláč-
kovi v české redakci a po dokončení jezuitské 
formace v Americe jsem měl nastoupit k ně-
mu. Situace se však vyvinula jinak. Protože 
jsem uměl několik jazyků, měli o mě zájem ve 
zmíněné mezinárodní redakci Quattro voci. 
Její vedoucí ve mně brzy viděl svého nástupce.

To zní jako úspěšný start kariéry.
Zní to tak, ale bylo to složitější. Kdykoli jsem 
projevil vlastní iniciativu, řekli mi: „Víte, my 
máme velmi dobře rozmyšleno, co a proč vy-
síláme, víme, co lidi potřebují slyšet. Nejlíp by 
bylo, kdybyste to jen překládal.“ Postupně mi 
došlo, že se ode mne očekává spíš překladatel-
ská činnost než novinařina. To nebylo nic pro 
mne. Když jsem to řekl vedoucímu, byl z toho 
poprask. Už se mnou počítali na vedoucího 
a všechno bylo domluvené. Nikdo to nechtěl 
rozhodnout, až si mne kvůli tomu pozval pří-
mo generální představený. Vyslechl mě a na-
konec řekl: „Čím dřív budete pryč z Říma, tím 
líp.“ Oddechl jsem si a v  tu chvíli mi došlo, 
že napříště budu mít na čele vypálený cejch 
jezuity-rebela.

Co bylo dál?
Právě… Nevěděl jsem, co dál. Nepatřil jsem 
k žádné jezuitské provincii. Byl jsem přičle-
něn do francouzské provincie, ale nepatřil 
jsem k ní. Rozhodl jsem se, že zajedu do Paří-
že, vyzvednu si věci, které jsem tam ještě měl, 
a vrátím se do Rakouska. Počítal jsem s tím, 
že Francouzi o mne s takovým cejchem stát 
nebudou, česká provincie neexistovala a jedi-
nou záchranou bylo, že jsem měl rakouský pas. 
Říkal jsem si, že mě rakouská provincie přece 
nevyhodí, když slíbím, že budu dělat cokoli, co 
je potřeba. Jen chci zůstat jezuitou.

To se ovšem nestalo. Shodou okolností jsem 
na schodech Centre Sèvres v Paříži (jezuitské 
soukromé vysoké školy – pozn. red.) potkal 
provinciála, který mne dobře znal z dřívější 
doby. Když jsem mu všechno vyklopil, nabídl 
mi, abych zůstal – a od nového akademického 
roku jsem se stal technickým ředitelem jezuit-
ského domu.

S odstupem času byste se rozhodl stejně?
Ano. I když bych to asi formuloval trochu líp. 
Těch důvodů jsem měl několik. Nechtěl jsem 
být jen členem mezinárodního společenství. 
Spolubratři měli zázemí ve svých provinci-
ích, ale já ne, a ukázalo se, že italská provincie 
o bližší spolupráci neměla zájem. Obával jsem 
se, že nebudu nikde doma. Dále byl vatikánský 
rozhlas spjatý s vatikánskou politikou, které 
jsem pořádně nerozuměl. V té době například 
šéf italských křesťanských demokratů zvažo-
val spolupráci s komunisty, aby dosáhl stabil-
nější vlády. V Jižní Americe zase panovaly silně 
pravicové režimy a zastání ve Vatikánu hleda-
li velkoprůmyslníci i  lidová církev. Chápu, že 
záleželo na každém slově, ale překladatelem 
jsem se nikdy necítil – ani tlumočníkem ná-
zorů druhých.

S odstupem času vedoucí, kteří mne poučo-
vali, chápu lépe. V týmu bylo málo lidí, kte-
ří uměli rusky a rozuměli situaci ve východní 
Evropě. Když jsem s něčím nečekaným přišel, 
nemohli si být jisti, zda to tak doopravdy je, 
nebo ne ani kdo za tím stojí a tak dále.

Myšlenky na novinařinu jste úplně opustil?
Domluvili jsme se s Josefem Koláčkem, že bu-
du nadále připravovat komentáře pro českou 
sekci Radia Vatikán. V Paříži jsem se vrátil 
k práci hospodáře domu a stal se členem po-
radního výboru pařížského arcibiskupa pro 
uprchlíky.

A tam vás zastihl listopad 1989?
Ano. Jakmile se tady začalo chrastit klíči, vy-
razil jsem na československý konzulát, že bych 
se rád podíval na Vánoce domů. Řekli mi, že 

můj pas neuznávají a vízum nedostanu. Na-
konec si vzali můj telefon, že se ozvou, kdyby 
se něco změnilo. To bylo začátkem prosince. 
V půli prosince jsem tam zašel znovu, konzul 
se omlouval, že se neozval, že vláda výjimečně 
dovolila lidem jako já na Vánoce vstup do ze-
mě a mohu dostat vízum na čtyři dny. Ovšem 
za pořádnou sumu 200 franků.

Na Štědrý den jsem tedy dorazil domů do 
Paskova za sestrou. Stará cesta už neexistova-
la, musela ustoupit novému panelovému síd-
lišti. Kdybych se tam nezeptal kudy jít, domů 
bych netrefil.

Jak to vypadalo na hranicích?
Jako předtím: zátarasy, ostnaté dráty, stráž-
ní věž s vojákem se samopalem v ruce. V autě 
jsem měl stovku rozhovorů s Václavem Hav-
lem „Dálkový výslech“ a další knihy. Mě čekal 
taky výslech, kdo jsem, co vezu a kam jedu. 
Pohraničník si nechal ukázat Havlův rozhovor 
a listoval knížkou, napůl zmateně, napůl zvě-
davě, a pak mávl rukou, že můžu jet.

Cestou do Paskova jsem se ještě stavil
v Brně u našeho představeného. Zrovna u něj 
byl další spolubratr P. František Lízna a velmi 
rychle jsme se domluvili, že se vrátím a bu-
du pracovat v rozhlase. Znali mé komentáře
z Radia Vatikán.

A to se skutečně podařilo. Víc než deset let 
jste pak byl redaktorem náboženské redakce 
Českého rozhlasu. Využil jste po návratu 
zkušenosti nabyté v Paříži a ve Vatikánu?
Myslíte zkušenosti z pařížského jezuitského 
domu? To ani ne, spolubratři měli své jasné 
představy, dané předchozí situací v Českoslo-
vensku, a já hodně času trávil v Českém roz-
hlase. Náboženská redakce byla pro všech-
ny novinkou, teprve si budovala svou pozici 
v rozhlasovém prostředí a tady mi zkušenosti 
ze zahraničí přišly vhod. Například jsme ře-
šili vhodný poměr přenášených bohoslužeb. 
Katolíci jich měli nejvíc, ale stejně jim to při-
šlo málo, a menší církve měly často podobný 
pocit. Domluvit četnost přenosů podle počtu 
věřících a uhájit tento klíč nebylo vůbec jed-
noduché.

S evangelickým farářem Milošem Rejchr-
tem jsme vymysleli, že z nahrávek bohoslužeb 
vytáhneme různé zajímavé detaily. Z nich jsme 
sestavili pásmo a jednou za půl roku jsme se-
zvali účastníky natáčení ze všech těch církví. 
Bývalo nás kolem čtyřiceti, poslouchali jsme 
ty perličky a vznikaly z toho výborné podněty 
pro další práci. Motivovalo nás to a myslím, 
že účastníci pak lépe rozuměli tomu, co může 
v rozhlasovém prostředí zafungovat.

Zkušenosti zvenčí se mi hodily také v pořa-
du Ranní slovo, který jsem měl každou neděli. 
Bylo v tom kus krasobruslení: jak zaujmout li-
di biblickým úryvkem, aniž dřív, než ho někdo 
zajímavě okomentuje, přeladí jinam… Tuhle 

práci jsem měl moc rád a v redakci jsme tvořili 
výbornou partu.

Z rozhlasu jsem pak odešel, když jsem byl 
zvolen do Rady pro rozhlasové a televizní vysí-
lání. To byla spíš politická práce, nic pro mne. 
Jakmile jsem měl nárok na důchod, na členství 
v Radě jsem rezignoval.

Odešel jste do důchodu?
Ne tak docela, jsem v redakční radě Universa 
a pustil jsem se do překladu a vydání třídílných 
Kroessových dějin pražské jezuitské provincie. 
Každý z těch dílů má okolo čtyř set stran. První 
dva díly vyšly německy po první světové válce. 
Třetí díl zůstal v rukopisu a zčásti chyběly od-
kazy na prameny. Alois Kroess prameny dával 
dohromady po celém Rakousko-Uhersku a za 
první republiky už nebyl tak snadný přístup 
do zahraničních archivů. Nakonec jsme vydali 
třetí díl česky bez odkazů, které nešlo dohle-
dat. I tak ovšem jde o jedinečné dílo o historii 
pražské provincie.

Během překládání jsem si uvědomil, že 
otázka, zda patříme na Východ, nebo na Zá-
pad, byla živá odjakživa. Už v  osmnáctém 
století se provincie pokoušela domluvit se 
s Východem. Po rozpuštění jezuitského řádu 
papežem řada členů naší provincie odešla na 
pozvání carevny Kateřiny II. do Ruska – jenže 
místo pořádné jezuitské práce měli na starosti 
výchovu šlechtických synků. Když byl posléze 
řád obnoven, Kateřina jezuity vyhodila. Tradu-
je se, že se vrátili v papachách a kožichu jako 
ruští mužikové.

A čtvrtletník Universum? 
Která témata jsou pro vás důležitá?
Velkým tématem pro mne je vzájemné souži-
tí křesťanských církví a  jejich spolupráce se 
státem, ale také s židovskou komunitou a ve 
Francii, kde je to téma hodně živé, i s musli-
my. V jádru té otázky jde vůbec o smysl naší 
misie a exegeze. Kolikrát jsem slyšel od přá-
tel protestantů, když tak spolu mluvíme, že už 
vlastně nemají proti čemu protestovat. Koli-
krát jsme to od nich slyšeli taky po zvolení pa-
peže Františka. V ekumenickém dialogu bylo 
tolik odpracováno, a přece dosud mezi námi 
jsou hluboké bariéry.

Čím to je?
Řekl bych, že stále máme v sobě a mezi sebou 
mnoho nedořešených konfliktů a nedůvěry. 
Mezi námi navzájem, mezi námi a  intelek-
tuály a umělci, mezi námi a zahořklými lid-
mi kolem. To se nedá obejít ani přeskočit. Co 
s tím dělat, nevím. To bylo velké téma koncilu, 
který nás v tomto směru moc nepoznamenal.
A tak zbývá jen mluvit s druhými s respektem 
a s pokorou.

Proto na stránkách Universa opakovaně 
nastavujete zrcadlo „barokní zbožnosti“?

Snažím se, ale když ono se v tom zrcadle tolik 
lidí rádo kochá! Mám rád folklor, třeba ten, 
který provází dobu vánoční, ale je to folklor, 
lidová tvořivost, historicky pravdivého na něm 
není vůbec nic. Jak se říká: „vono to baroko je 
hezký pro voko.“ Jenže víra vždy vede k zá-
pasu, ke snaze odkrývat hlubší a pravdivější 
roviny.

Historická spolupráce trůnu s oltářem za 
státních platů vyústila do zaměstnanecké-
ho poměru duchovních ke státu, dokonce až 
k závislosti na církevních tajemnících. Tuhle 
mentalitu za minulého režimu ještě podpo-
roval litoměřický seminář, který povzbuzoval 
k poslušnosti, varoval před aktivitami mimo 
zdi kostela a  trestal četbu zahraniční teolo-
gické literatury. A něco z téhle mentality nás 
v katolické církvi doprovází dodnes. Cestou 
do budoucnosti je ovšem církevní obec s méně 
hierarchicky odstupňovanými vztahy, kde jed-
notlivci ponesou různou míru odpovědnosti 
v souladu s Ježíšovým slovem.

Knižní rozhovor, který jsme spolu vedli před 
dvaceti lety, nese ve francouzském vydání název 
„La liberté d’abord“ (Svoboda především). Je 
svoboda nezbytnou podmínkou křesťanské víry?
Samozřejmě! Co je nadiktované, není ze mne. 
Náboženství, a opravdová víra už vůbec, ne-
mohou být naordinovány zvenčí. Násilím se 
nikdo svatým nestane, jen zůstanou další pří-
kopy. Potíž je, že máme svobodu, ale nevyuží-
váme ji. Ale proč? Tahle otázka mne trápí celé 
ty roky, co jsem se vrátil do Česka. Možná nám 
chybí pořádné jezuitské vzdělávání (smích). 
Dobré vzdělání člověka osvobozuje, vede ke 
kladení otázek.

Mne vlastně k jezuitům přivedly otázky, na 
které mi nikdo nedokázal odpovědět. Dodnes 
si pamatuji, jak jsem se učitele biblistiky opa-
trně ptal, jak mohli evangelisté zaznamenat 
průběh Ježíšových pokušení na poušti, když 
o nich těžko mohli něco vědět, a on rozpřáhl 
ruce se slovy: „Vítej, teď jsi připraven ke stu-
diu teologie.“

JOSEF BERÁNEK
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P. PETR KOLÁŘ SJ (* 7. února 1941 
v Paskově) po neúspěšné žádosti 
o studium litoměřického semináře 
pracoval v elektrárnách a posléze 
večerně studoval Vysokou školu 
báňskou. V roce 1968 emigroval, 
vstoupil k jezuitům a studoval 
v Rakousku, Německu, Francii a USA.
Poté působil v Radiu Vatikán 
a v jezuitském Centre Sèvres v Paříži. 
V roce 1990 se vrátil do Československa, 
pracoval v Českém rozhlase, 
ve společnosti Imago a pak i v Radě 
pro rozhlasové a televizní vysílání.

K jezuitům mě přivedly otázky

„Dobré vzdělání člověka osvobozuje, vede ke kladení otázek,“ říká jezuita P. Petr Kolář. Snímek archiv autora
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Nakolik se změnil váš 
vztah s příchodem dětí 
a co bylo nejtěžší? 

Štěpán, 10 let v manželství, 4 děti
Narození našeho prvního dítěte jsme plánovali 
až po dvou letech, abychom měli čas se spolu 
po svatbě sžít i něco spolu sami prožít. Jsme 
rádi, že se to podařilo, že jsme ten čas měli. 
Když přišly děti, nejtěžší pro nás byla asi trvalá 
únava a nevyspalost, protože u nás vždy byl ně-
kdo, kdo v noci potřeboval nakojit nebo přeba-
lit. Obzvláště těžké jsou dětské nemoci, které 
si děti opakovaně předávají. Malé děti obecně 
ovlivňují vztah manželů velmi silně. Ubyl nám 
čas a také síly jen pro sebe. O to větší výzva je 
pro nás učit se vzájemně se chápat, podporo-
vat a vážit si času, který můžeme trávit sami. 
Na druhé straně jsou děti nevyčerpatelným 
zdrojem radosti. Osobně je rovněž vnímám 

jako zrcadlo, které mi pravdivě a nemilosrdně 
ukazuje, kde na sobě musím ještě zapracovat. 
Bez této neustálé zpětné vazby bych nejspíš 
velmi snadno podléhal mnoha iluzím o sobě 
i o světě.

Anna, 13 let v manželství, 4 děti
Náš vztah před příchodem dětí netrval příliš 
dlouho. Po půlroční známosti jsme se vzali 
a první dítě přišlo na svět necelý rok po svat-
bě. Takže by se dalo říct, že děti k nám pat-
ří skoro od začátku. Tím, jak děti přicházely 
rychle za sebou, cítili jsme (hlavně když by-
ly všechny malé), jak nám chybí čas jen pro 
nás dva, nezatížený starostí o  děti. Jak dě-
ti rostou a nepotřebují nás nepřetržitě, sna-
žíme se využívat příležitostí být spolu ta-
ké někdy sami, sdílet se spolu, modlit se, 
jít ven. Impulz k  této snaze přišel díky kur-
zu Manželských večerů, který jsme loni ab-
solvovali. Byla to osvěžující zkušenost péče
o náš vztah.

Marie, 12 let v manželství, 6 dětí
To, co bylo možné před příchodem dětí, nebylo 
pak vždy v lidských silách. Konkrétně: společ-
né dívání se na filmy, společný režim usínání 
a vstávání. Bylo těžké vcítit se jeden do dru-
hého kvůli únavě. Já těžko chápala manžela, 
že po změně zaměstnání, aby nás lépe uživil, 
chce mít chvíli pro sebe a nejde mi s nadšením 
pomoct s domácností a dětmi. On nechápal, 
proč mi vadí ráno společné buzení. Kvůli němu 
jsem „jako správná matka“ určitou dobu pou-
žívala bavlněné pleny a nevařila z polotovarů. 
Hodně se změnilo, když jsme udělali kompro-
mis. Já ho nechám odpočinout a on mi zas ne-
trhá hlavu, když sem tam udělám koupenou 
mraženou pizzu. 

Jindřich, 20 let v manželství, 3 děti
Změnil se. Vztah je podobně jako lidská by-
tost poměrně dynamická záležitost. Vášni-
vě jsme se milovali, a co z té vášně neodnes-
ly všední dny manželství, definitivně dorazili 

první, druhý a pak třetí uřvanec. Což ale ne-
má znít jako pláč nad rozlitým mlékem. Tak 
jde život. Byla to (a  stále je) jízda jako na 
horské dráze. Spousta adrenalinu, ale taky 
únavy, vyčerpání, někdy i nevolnosti a chu-
ti vystoupit za jízdy. Blbé je, že v manželsko-
-rodičovských rolích scházejí zkušenosti na 
vlastní kůži. Ty totiž přijdou až časem, tak-
že když z kraje čerpáte jen z přemoudřelých 
výkladů ostřílených fotříků a matek, nemu-
sí to vždy dopadat dobře. Než vám dojde, že 
naplňujete jakýsi cizí ideál, může totiž utéct 
i pár let. A ve vztahu si mezitím můžete na-
dělat solidní paseku. Museli jsme se hlavně 
naučit distribuovat svou pozornost i lásku. Tu 
manželskou mít na prvním místě, stavět je-
den druhého před své děti, abychom pak měli 
dost sil být dobří rodiče. A stejně jsme to ka-
ždou chvíli zpackali na obou frontách – v ro-
dičovství i manželství. Největší devizou se tak 
vedle lásky živené úctou a věrností ukázala
vytrvalost. (kš)

Znamená-li příchod dítěte do rodiny zemětře-
sení, jak s těmi seizmickými otřesy naložit? Jak 
zachránit, co dosud pevně stálo, případně jak 
znovu zbudovat, co při zemětřesení spadlo? 

Jana Šilhavá, vedoucí  Centra pro rodinu 
Arcibiskupství pražského (www.manzelstvi.
cz), konstatuje, že po narození dítěte se páru 
změní život – o tom není pochyb. Na zmíně-
ném webu doporučuje, aby novopečení rodi-
če nepřestali spolu dál budovat partnerství, 
protože právě s příchodem prvního potomka 
se cesty muže a ženy mohou začít rozcházet. 
A dále jmenuje, co dítě přináší pozitivního, ale 
také co narození potomka mladým manželům 
bere: vedle bezstarostnosti jsou to čas, svobo-
da, soukromí, spánek, pohoda ve vztahu, pe-
níze nebo třeba iluze o sobě.

Když nespokojenost roste

Americký psycholog Gottman uvádí, že plných 
67 procent žen pozoruje v prvním roce po na-
rození obrovský propad spokojenosti s man-
želstvím. (Na muže dopadá nespokojenost 
později – až se začne projevovat, jak je manžel-
ka nešťastná.) „Toto rozladění má celou řadu 
důvodů – nevyspání, pocit zahlcení a zároveň 
nedocenění, vysoká zodpovědnost za péči,“ 

píše Gottman a klade si otázku: Co u těch zbý-
vajících 33 procent (ze 130 zkoumaných párů) 
bylo jinak, že tyto otřesy nezaznamenaly nebo 
se ženy-matky cítily ještě šťastnější a spokoje-
nější než dřív? „Zatímco žena bere nový smysl 
rodinné sounáležitosti, rozšířený na novoroze-
né dítě, automaticky za svůj, manžel často vidí 
nadále jen staré dobré ‚jen my dva‘. S nelibostí 
se dívá, jak málo má na něj žena času, jak je 
pořád unavená. Má dítě rád, ale chce zpátky 
svou ženu. Odpověď na toto dilema je velice 
jednoduchá: manželku už zpátky nedostane – 
nezbývá mu, než do jejího nového království 
vstoupit s ní,“ píše v knize Gottman.

Terapeutka Dagmar Güttnerová, která 
spolu s manželem koordinuje tzv. Manželské 
večery (www.manzelskevecery.cz), líčí podle 
zkušeností další situace, které při oněch seiz-
mických otřesech zhoršují statiku manželství: 
„Zažila jsem, že matky napomínají čerstvé ot-
ce, jak dělají to či ono špatně, nebo je k mi-
minku nepustí. Muži se pak cítí méněcenní, 
stáhnou se a přestanou pomáhat.“ Vzpomíná, 
že i ona sama se musela ukáznit, aby přijala, že 
manžel se stará „jinak“ než ona. 

Na druhé straně jsou muži, kteří se do péče 
o miminko nezapojují, protože „je to ženská 
záležitost“. Tam pomůže, když budou znát jiné 

otce, kteří se starají a považují to za normál-
ní. Güttnerová odkazuje na amerického teo-
loga a spisovatele Tima Kellera, který v knize 
Smysl manželství popisuje konkrétní situaci: 
Manžel měl dlouhou dobu pocit, že když musí 
přebalovat miminko, manželka ho zanedbává 
a neprojevuje mu lásku, protože jeho máma 
projevovala lásku v rodině tím, že se starala 
o všechny praktické věci. Ona se zase domní-
vala, že když on dítě nepřebalí, nemá ji vlast-
ně rád, protože u nich doma přebaloval táta. 
Nedorozumění bylo způsobeno odlišnými pří-
stupy v rodině a bylo třeba si to pojmenovat.

Dagmar Güttnerová doporučuje, pokud to 
jen trochu jde, dělat si čas jen sami na sebe, 
aby muž věděl, že manželku s příchodem dě-
tí neztratil a pouto mezi nimi trvá. I kdyby to 
byla jen hodinová procházka mezi kojením, 
zatímco babička pohlídá spící miminko. Příle-
žitostí „být jen sami“ mohou být i Manželské 
večery, které se v tuto chvíli pořádají online. 

Použijeme-li ono přirovnání seizmických 
otřesů, může se stát, že s narozením dítěte je 
stavba narušena, ale hroutit se začne až po 
letech. Güttnerová mluví o manželích, kteří 
začali mít problémy až po narození druhé-
ho dítěte. Neřešili je nebo si s nimi nevěděli 
rady. Přišli až za dalších deset let, kdy už si 
žena jen ujasňovala, že chce odejít. Ale tera-
peutka vypráví také o lidech, jejichž stavba té-
měř „spadla“. Prostřednictvím párové tera-
pie a Manželských večerů se jim však podařilo 
manželství znovu vystavět – s úplně novými 
přístupy. A podíleli se na tom oba. „Může se 
totiž stát, že se původní stavba otřese, protože 
jeden z páru tam nemá žádné slovo,“ podotý-
ká terapeutka.

Děti však samozřejmě přinášejí též radost, 
štěstí, hezké zážitky, naplnění vztahu, smy-
sl společného života, budoucnost, ale třeba 
i osobní rozvoj rodičů, nové zkušenosti, změ-
nu, hrdost – jak upozorňuje Jana Šilhavá. Ma-
rie Nováková, psycholožka a mluvčí Národ-
ního týdne manželství, k  tomu doplňuje, že 
podle statistik jsou děti určitým stabilizátorem 
manželství: „Nejvíc rozvádějících se párů je 
bezdětných. Je-li tam jedno dítě, rozvodovost 
klesá zhruba o deset procent. Čím víc dětí, tím 
nižší rozvodovost. Dodala bych i z praxe, že to 
seizmické ohrožení působí podle toho, jak je 
náš vztah pevný, jak jsme zvyklí věnovat se ne-
jen sami sobě. Dítě nás totiž učí nesobeckosti, 
učí, že jsme rozdílní, že se máme doplňovat.“ 
V zájmu dítěte podle ní je, aby otec plnil roli ot-
ce a matka roli matky. Cílem není soupeřit ani 
vychovávat děti stejně jako partner.

Psycholožka Nováková vypráví o osmnácti-
letém mladíkovi, který byl úspěšný ve studiu, 
měl dobře placenou práci, líbil se děvčatům, 
a přesto trpěl depresemi a sklíčeností. Příči-
nou bylo, že se jeho rodiče rozváděli: „Ztratil 
pocit, že může něčemu věřit. Rozvod rodičů 
vnímal jako ohrožení bezpečí i své schopnosti 
vytvořit trvalý vztah.“ A dál vypráví o tříletém 
chlapečkovi, který byl při nástupu do školky 
neoblíbený, agresivní nebo pasivně agresivní, 
plakal a křičel. Když přišla Marie Nováková 
do jejich rodiny, pochopila, že dítě jen kopí-
ruje způsob komunikace, který zná z domova. 
Byla tam jakási skrytá soupeřivost, kritičnost, 
podrážděná mluva zvýšeným hlasem. „Jakmi-
le se přenastavil způsob komunikace doma, 
rodiče snížili hlasitost, dělali větší pauzy při 
mluvení, vyladili úsměv, zařadili ocenění dru-
hého, během pár měsíců se i chlapec změnil. 
I pro mne bylo velkým překvapením, jak rychle 
to fungovalo,“ říká psycholožka. 

Často je určitý způsob komunikace či cho-
vání natolik zažitý, že není snadné ho změnit. 
A jak upozorňuje Nováková, když to mezi ro-
diči úplně neklape, nestačí si říct, že by to mě-
li řešit kvůli dětem. Musí to řešit kvůli sobě. 
„Dítě stabilizuje, když partneři kladou jeden 
druhého na první místo – a společně se věnují 
dítěti. Jak se dítě cítí stabilní nebo nestabilní 
v životě, může začínat už v prenatálním věku. 
Skrze matku si dítě tvoří vztah k otci. Takže 
pokud chce otec udělat pro své dítě něco dob-
rého, miluje matku už před jeho narozením,“ 
uzavírá Nováková.  KATEŘINA ŠŤASTNÁ

Aby každý doma plnil svou roli

Anketa: Hodně nám pomohl kompromis

Příchod nového člena rodiny přirovnávají někteří psychologové k výbuchu granátu nebo k zemětřesení ve vztahu. Záleží na mámě a tátovi, jak s tím
naloží.  Snímek Pixabay

Vzhledem k epidemiologické situaci bude 
Národní týden manželství tento rok z větší 
části probíhat online, takže bude dostup-
nější i pro lidi, kteří by se jinak na přednáš-
ku nebo seminář nemohli dostat. „Na dru-
hé straně bude chudší o osobní kontakt, 
osobní zážitek, který je důležitý,“ podotýká 
jedna z pořadatelů Národního týdne man-
želství Marie Nováková. Jestli epidemiolo-
gická situace dovolí, „naživo“ by probíhala 
setkání v rámci mateřských center. Odkazy, 
pozvánky a informace lze nalézt na www.
tydenmanzelstvi.cz a na Facebooku.

Děti jako stabilizátor

„Dítě znamená pro manželství doslova seizmické otřesy,“ píše 
americký psycholog John M. Gottman ve své knize Sedm principů 
spokojeného manželství. Ve většině případů tyto otřesy bohužel 
přináší změny k horšímu. Dětem a manželství se věnuje letošní 
Národní týden manželství, který probíhá od 8. do 14 února. 
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Agáta je naše prvorozená dcera. Dlou-
ho jsme vybírali, které jméno a zároveň 
patronku jí vybrat. Náš rod je díky Bohu 
početný, ale pokud chcete vybrat jméno, 
které v něm ještě není, máte poměrně 
omezené možnosti. Postupně nám za-
čalo víc a  víc rezonovat jméno Agáta. 
Zdálo se nám dostatečně srozumitel-
né, dobře zapamatovatelné a  zároveň
neotřelé. 

Jméno pochází z  řeckého slova 
„agathos“, respektive „agathé“, což 
znamená „dobrá“, „laskavá“ nebo „lás-
kyplná“. To nám přišlo jako pěkné po-
jmenování pro první dceru. A  zdá se 
nám, že význam tohoto jména se do na-
ší Agátky (naprosto jednoznačně pre-
feruje tuhle zdrobnělou formu) docela 
obtiskl. Samozřejmě se ne vždy chová 
hezky a  zlobit také umí, ale svou las-
kavostí nás nepřestává udivovat. Má 
dobré srdce a umí být velmi velkorysá, 

vzhledem ke svým teprve čtyřem letem 
až nečekaně. Možná v  tom má prsty
i její patronka.

O svaté Agátě jsme toho nejprve moc 
nevěděli. Tušili jsme, že byla mučed-
nicí (žila v Římské říši ve třetím stole-
tí). Až při vybírání jména jsme zjistili, 
že kvůli odmítnutí vzít si mocného mu-
že, náměstka císaře, a že odmítla obě-
tovat modlám, byla podrobena velké-
mu mučení, při němž jí dokonce uřízli 
obě ňadra. Přesto podle legendy vy-
trvala a  nenechala se odradit od své 
cesty za Bohem. To je pro nás velmi
inspirativní. 

Od Boha nás dokáže odvést spousta 
věcí, v ruchu všedního dne si často ne-
cháme vzít potřebný klid a čas na setkání 
s ním. Svatou Agátu neodradilo ani mu-
čení. Vytrvala a odmítla nechat se svést 
k modloslužbě, zůstala Kristu věrná až 
do konce. Nevíme, jak bychom obstáli 

tváří v tvář pronásledování. Naštěstí ži-
jeme v takové zemi, kde to řešit nemu-
síme. Ale svou 
věrnost Kristu 
můžeme pro-
kazovat každý
den – v tom, jak 
se chováme k li-
dem kolem nás, 
ke svým dětem 
i  sami k  sobě. 
Zda kolem sebe 
šíříme radost, 
pokoj, naději, 
anebo jen tak 
proplouváme ži-
votem. Se zlem 
n e n í  m o ž n ý 
kompromis. 

TOMÁŠ 
a ALŽBĚTA 
KUTILOVI

Proč mít doma 
kropenku? 
A jak ji 
používat?

Kropenka je nádoba 
na svěcenou vodu, za-

věšená v domě či bytě kolem vstupu nebo 
v blízkosti kříže. Připomíná nádobu se 
svěcenou vodou umístěnou při vstupu 
do kostela. Je třeba ji odlišit od křtitelni-
ce. Symbol svěcené, resp. požehnané vo-
dy nás přivádí k řadě významů, jež mů-
žeme díky jejímu užívání do svého života 
začlenit.

Na prvním místě nám připomíná 
vodu, kterou jsme byli pokřtěni. „Ne-
narodí-li se kdo z vody a z Ducha, ne-
může vejít do Božího království“
(Jan 3,5).

Je jako tekoucí voda plná života, ti-
šící lidskou žízeň po životě: „Kdo tou-
ží po živé vodě, ať si ji vezme zadar-
mo“ (Zj 22,17). Svěcená voda tedy 
představuje každodenní tajemství lid-
ského života, který je sycen, napájen 
životem Božím. Je proto vhodné v so-
bě každý den oživit dar Božího života 
skrze vodu znovuzrození. V tiché mod-
litbě a s vděčností za dar života v lásce 
Boží se třeba můžeme svěcenou vodou
pokřižovat.

Voda dále připomíná úkon očištění. 
Vodou se člověk umývá a zbavuje špíny. 
Je to také jeden z významů křtu: očiš-
ťuje od hříchů. Vědomi si svých hří-
chů se proto můžeme s upřímným srd-
cem modlit: „Pane, úplně ze mě smyj 
mou vinu a očisť mě od mého hříchu“ 
(Žl 51,4), a žehnat se svěcenou vodou. 
V  podobném duchu se svěcená voda 
užívá v modlitbě, kdy prosíme za ochra-
nu před zlým, který na nás útočí a svá-
dí nás: „Dej, ať se touto vodou kropíme 
na znamení víry, že na nás sesíláš rosu 
svého Ducha, že jsi vždycky s námi a od 
zlého nás chráníš. Skrze Krista našeho
Pána.“ 

Požehnaná voda v  neposlední řadě 
představuje hojnost Božího požehnání 
pro nás, pro naši činnost, práci. Proto 
se požehnanou vodou může označovat 
vše, co nám pomáhá na cestě do Božího 
království. Modlitba spojená s užíváním 
svěcené vody se tak stává pramenem
Božího života v nás.

P. PROKOP BROŽ, teolog

Mučednice svatá Agáta, česky dříve zvaná Háta, je hlavní patronkou sicilské Katánie, 
ochránkyní před zemětřesením a erupcemi sopky Etny.   

Sepisuji tento příběh a  mé vzpo-
mínky se vrací o rok zpátky. Do ča-
su, kdy jsem opouštěla svůj domov ve 
Slezsku a hledala si nový. Skoro po 
60 letech života jsem se stěhovala 
zpět do Brna, odkud pocházím. Můj 
nový domov měl stát právě vedle mé-
ho rodiště, místa, kde jsem v dětství 
vyrůstala.

Proč jsem vlastně žila ve Slezsku? 
S manželem jsme se poznali v Brně, 
studoval tam. Ale protože jeho rodi-
če postavili před válkou v hutnickém 
městě v době krize domek, cítili jsme 
po naší svatbě povinnost tam s nimi 
žít. Když nás na prahu svého slez-
ského domu tenkrát vítali, dali mi 
křížek na čelo se slovy: „Zgoda bu-
duje a niezgoda ruinuje.“ Což by se 
dalo přeložit jako: Soulad spojuje, 
spory dělí. Byla to pro mne evangeli-
zace i ekumena zároveň, protože oni 
byli Poláci a katolíci. 

Manžel ovšem už před několika 
roky zemřel. A moje situace – zdra-
votní i rodinná – mne nakonec při-
nutila se z mého milovaného kraje, 
z Beskyd, kde jsem za ta léta pozna-
la spoustu lidí, odstěhovat. Do Brna 
se mi neodcházelo lehce, ale pomoh-
la mi jedna příhoda. 

Na tak dlouhou cestu jsem se 
potřebovala připravit, nebyla jsem 
zrovna v  dobré zdravotní kondici. 
Proto mě doma navštěvovaly zdra-
votní sestry a dávaly mi injekce na 
posílení organismu. Když jsem se 
loučila s poslední sestrou a povída-
la si s ní o tom, že se stěhuji, navrhla 
mi, jestli bychom se spolu nemohly 
pomodlit Otčenáš.

Ta sestra byla evangelička (mat-
ka 4 dětí). Věděla jsem, že nemá ča-
su nazbyt, spěchala k další pacient-
ce. Nebyla to její povinnost, přesto 
mi to navrhla a ani netušila, jak mě 
ta modlitba posílila na další ces-
tu. Cítila jsem hned více energie, 
a hlavně Boží požehnání – tu nej-
větší sílu. 

Ráda na to všechno vzpomínám 
a jsem Bohu vděčná za každého, kdo 
mi pomohl.  Čtenářka ZDENKA 

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

Statečná Agáta neuhnula
Svátek sv. Agáty (5. února)

Cesta 
domů

Bůh v mém životě

Kropenka
Odpovědna

O knížku Karla Sládka Víno, dar nebe a země mohou soutěžit ti čtená-
ři, kteří správně vyluští tajenku naší křížovky a do týdne ji zašlou na e-
-mailovou (krizovky@katyd.cz) nebo poštovní adresu redakce. Knihy 
do soutěže věnovalo Karmelitánské nakladatelství.

Ukázka: V knížce se projdeme vinicemi a prostředím, kde vinná réva roste 
a zraje. Seznámíme se s prací vinařů i s tím, jak víno vzniká. Při tom všem 
narazíme na mnoho inspirací pro… (viz tajenka).

Tajenka z KT č. 4 zněla: „který jeho důvodům nerozumí“. Knížku Erny 
Putzové Sedlák proti Hitlerovi, Skrytý život Franze Jägerstättera, kterou 
do  soutěže věnovalo Karmelitánské nakladatelství, získávají Pavel Jaho-
da ze Suchohrdel, Václav Stádník z Mladé Boleslavi a Anna Nováčková 
z Brna. Blahopřejeme!
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Modlitba je nové vtělení Slova
Katecheze –
27. ledna 2021

Slova Písma svatého nebyla napsá-
na, aby uvízla na papyru, pergamenu 
či papíru, nýbrž aby byla přijata člo-
věkem, který jim ve svém srdci umož-
ní vzklíčit. Boží slovo míří na srdce. 
Katechismus říká: „Četba Písma sva-
tého má být provázena modlitbou, 
aby se stala rozhovorem mezi Bo-
hem a člověkem“ (KKC, 2653). Bibli 
nelze číst jako román. Daný biblický 
verš byl napsán před mnoha staletí-
mi pro každého z nás. Všichni věří-
cí mají tuto zkušenost: vícekrát dříve 
slyšený úryvek z Písma mě nečeka-
ně osloví a objasní mi situaci, kterou 
prožívám. Je však zapotřebí, abych 
se ten den na „schůzku“ se Slovem 
dostavil. Bůh prochází každý den 

a osévá půdu našeho života. Nevíme, 
zda dnes najde vyprahlou a trnitou 
půdu, nebo tu dobrou. Sv. Augustin 
napsal: „Bojím se, že Bůh přejde.“ 
Tedy že si nevšimne, že to byl Pán.

Modlitba je jakési nové vtělení 
Slova. A my jsme „svatostánky“, kde 
Boží slova hledají přijetí a ochranu, 
aby mohla přebývat ve světě. Proto 
je třeba k Bibli přistupovat bez po-
stranních úmyslů a manipulací. Vě-
řící nehledá v Písmu podporu svých 
filozofických či etických vizí, nýbrž 
doufá v setkání. Ví, že bylo napsáno 
v Duchu Svatém, a v témže Duchu 
má být přijato. Trochu mi vadí, když 
někteří křesťané papouškují biblic-
ké verše: „Pán to tak říká, Pán si to 
tak přeje…“ Potkal jsi však v onom 
verši Pána? Nejde o problém pouhé 
paměti, nýbrž o paměť srdce. Čtěme 
tedy Písmo, abychom „byli čteni“ 

Písmem. Je to milost, rozpoznáme-
-li se v té či oné osobě nebo situaci. 
Bible není napsána pro obecné lid-
ství, nýbrž pro nás. A je-li Slovo Boží, 
prosycené Duchem Svatým, přijato 
otevřeným srdcem, nikdy nenechá 
věci, jak byly. Něco se změní a v tom 
spočívá milost i  síla Božího slova.

Křesťanská tradice je bohatá na 
zkušenosti modlitby s Písmem. Uja-
la se zejména metoda lectio divina, 
zrozená v mnišském prostředí. Spo-
čívá v pozorném čtení a v „posluš-
nosti“ k  textu, aby byl pochopen 
samotný jeho význam. Následuje 
dialog s Písmem, rozjímání a ústní 
modlitba. Je to jemný přechod: zařa-
dit se do živé brázdy tradice, jež pojí 
k Písmu každého z nás. Posledním 
krokem je kontemplace. Slova a my-
šlenky ponechávají místo lásce, jako 
je tomu mezi zamilovanými, kterým 

někdy stačí mlčky se na sebe dívat. 
Biblický text trvá ale jako určité
zrcadlo, jako ikona ke kontemplaci. 
Skrze modlitbu přichází Slovo Boží 
přebývat mezi nás a my přebýváme 
v něm. Slovo inspiruje dobré úmys-
ly a podporuje skutky, dodává sílu 
a pohodu, obdařuje nás pokojem, 
chrání před útoky Zlého.

Tak se Boží Slovo stává tělem – 
dovolím si užít tento výraz – v těch, 
kdo je přijímají v modlitbě. V  jed-
nom starobylém textu se objevuje 
intuice, podle níž se křesťané nato-
lik ztotožňují se Slovem, že i kdy-
by všechny Bible světa byly spále-
ny, bylo by možné se dobrat jejího 
„opisu“ ve stopách, jež zanechalo 
v životě svatých. Křesťanský život je 
dílem poslušnosti a tvořivosti sou-
časně. A  Písmo je nevyčerpatelný 
poklad.  (vaticannews; kráceno)

Ekumenické nešpory se zástupci 
pravoslavných, anglikánů a dalších 
církví minulé pondělí v římské bazi-
lice sv. Pavla za hradbami zakončily 
Týden modliteb za jednotu křesťanů. 
Kvůli papežově bolesti zad (ischias) 
je zástupně vedl kardinál Kurt Koch, 
předseda Papežské rady pro jednotu 
křesťanů. Přednesl zde homilii, kde 
Svatý otec jednotu křesťanů přirovnal 
ke třem soustředným kruhům kme-
ne vinné révy. „První – nejvnitřnější 
– kruh je zůstávat v Ježíši. Potřebu-
jeme modlitbu jako vodu k životu,“ 
zdůraznil. Druhým kruhem je jedno-
ta s křesťany. „Jsme ratolestmi téhož 
kmene, spojenými nádobami, a dob-
ro i zlo, které každý z nás činí, dopadá 
na ostatní. Tou měrou, v níž zůstává-
me v Bohu, se sbližujeme s druhými 

– a naopak. Modlitba musí přivádět 
k lásce, jinak je jen samolibým rituá-
lem,“ pokračoval František. Zároveň 
však poukázal i na to, že mít rád své 
bratry není snadné. „Tady nám při-
chází na pomoc působení Otce, který 
jako zkušený rolník ví, co dělat: kaž-
dou ratolest, která nese ovoce, čistí, 
aby jej nesla ještě více. Prosme ho, 
aby odřízl naše předsudky o druhých 
a  různá světská lpění, jež překáže-
jí plné jednotě všech Božích dětí,“ 
vybídl papež. A za třetí kruh označil 
celé lidstvo: „Duch vane, kam chce. 
Připomíná nám, že bližní není pou-
ze ten, kdo sdílí naše hodnoty a ideje, 
a že jsme povoláni stát se pro všechny 
bližními, milosrdnými Samaritány. 
Z této nezištné lásky se pozná, zda 
zůstáváme na Ježíšově kmeni.“ (tez)

KRÁTCE
S ŠÉFEM SVĚTOVÉHO POTRA-
VINOVÉHO PROGRAMU (WFP) 
Davidem Beasleym se minulý čtvr-
tek setkal papež na osobní audienci. 
WFP je v rámci OSN největší světo-
vou humanitární organizací zaměře-
nou na potravinovou pomoc. Spolu 
s dětským fondem UNICEF nedáv-
no varovala, že přes 370 milionů dětí 
následkem zavření škol za pandemie 
hladoví, právě ve škole se totiž čas-
to jedinkrát za celý den najedí. Bea-
sley papeže informoval o své výzvě 

miliardářům, kterým pandemie po-
mohla zbohatnout, aby své výdělky 
vynaložili právě na chudé děti. „Ris-
kujeme, že ztratíme celou generaci. 
Musíme podpořit vlády, aby mohly 
školy znovu bezpečně otevřít,“ na-
psal šéf WFP na web organizace. 

VATIKÁNSKÁ MUZEA SE TEN-
TO TÝDEN OTVÍRAJÍ, původně 
se tak mělo stát již v polovině led-
na. Expozice byly kvůli pandemii 
už podruhé zavřeny od 6. listopa-
du, což způsobuje značný výpadek 
příjmů celého Vatikánu. Například 

za rok 2019 muzea navštívilo sedm 
milionů turistů, kteří do vatikán-
ské pokladny přinesli v  přepočtu
2,15 miliardy korun. Podle ředitelky 
Barbary Jatty využila muzea obdo-
bí bez návštěvníků k opravám, péči 
o sbírky, vědeckému bádání, kata-
logizaci a k přípravě publikací. Na 
sedm kilometrů dlouhé prohlídkové 
trase bude podle ní možné dodržet 
hygienické předpisy.

V POSELSTVÍ K 95. SVĚTOVÉ-
MU DNI MISIÍ (24. října), jehož 
tématem je verš: „Neboť o tom, co 

jsme viděli a slyšeli, nemůžeme ml-
čet“ (Sk 4,20), papež zdůrazňuje 
soucit a  varuje před izolovaností, 
uzavřeností a  elitářstvím. „V  této 
pandemické době, kdy vyvstává po-
kušení ospravedlňovat lhostejnost 
ve jménu jinak prospěšného soci-
álního distancování, je naléhavě 
nutná ‚misie soucitu‘, která je z ne-
zbytného odstupu schopna učinit 
prostor k setkávání, péči a podpo-
ře,“ píše František. 

„BUĎ JSI NA STRANĚ CÍRKVE
A  DRŽÍŠ SE KONCILU, anebo 

si ho vykládáš po svém a  nedržíš 
s  církví. V  tomto ohledu musíme 
zaujmout přísnější postoj, proto-
že víra bez církevního učení přivá-
dí ke zkáze,“ zdůraznil papež při 
setkání s  italským Národním ka-
techetickým úřadem pod Italskou 
biskupskou konferencí. Při svém 
varování před selektivním čtením 
učení Druhého vatikánského kon-
cilu (1962–1965) odkázal také na 
svého předchůdce Pavla VI., po-
dle něhož měl právě tento koncil 
být „velkým katechismem nové
doby“.  (vaticannews, aleteia; tez)

Jsme ratolestmi
téhož vinného kmene

Mezinárodní den 
uctění památky obětí 
holokaustu připomněl 
papež při generální 
audienci 27. ledna, při 
76. výročí osvobození 
Osvětimi. „Věnujme 
pozornost tomu, jak 
to začalo,“ varoval.

Vzpomínka na holokaust je „pro-
jevem lidskosti a  známkou civi-
lizovanosti“, řekl na úvod Svatý 
otec a pokračoval: „Paměť je pod-
mínkou lepší budoucnosti v  mí-
ru a bratrství. Zároveň ale zname-
ná být opatrný, protože tyto věci 
se mohou opakovat, počínaje ide-

ologickými návrhy zamýšlenými 
nejprve jako záchrana lidu, ovšem 
končícími zkázou národů i  lidstva. 
Věnujme pozornost tomu, jak zača-
la cesta ke smrti, vyhlazování a bru-
talitě,“ apeloval. Před pěti lety pa-
pež na apoštolské návštěvě Polska 
navštívil Osvětim. Setrval tam v ti-
chu v cele sv. Maxmiliána Kolbeho, 
polského františkána, který v tábo-
ře nabídl svůj život výměnou za ži-
vot jednoho z deseti vězňů odsouze-
ných k trestu k smrti hladem. Papež 
se tehdy také setkal s  přeživšími
holokaust.

Výzvu k odmítání jakýchkoli fo-
rem antisemitismu vznesl minulý 
čtvrtek také Mons. Janusz Urbańc-
zyk, stálý zástupce Vatikánu při stá-
lé radě Organizace pro bezpečnost 
a spolupráci v Evropě (OBSE). „Kéž 
je toto výročí příležitostí zastavit 
se, ztichnout a vzpomínat,“ vybídl 
s tím, že nástrojem k potírání antise-

mitismu je mezináboženský dialog. 
A připomněl dřívější slova papeže 
Františka, že pro křesťana je jakáko-
li forma antisemitismu „popřením 
jeho vlastních křesťanských koře-
nů“, a je tedy v naprostém rozporu
s vírou. 

Rooseveltův papež

Úsilí Vatikánu o záchranu Židů za 
druhé světové války nyní shroma-
žďuje nedávno vydaná kniha s ná-
zvem „Pius XII. a Židé“ od historika 
Johana Ickxa, ředitele historického 
archivu Sekce pro vztahy se státy na 
vatikánském Státním sekretariátu. 
Čtyřsetstránkový svazek vychází ze 
studia materiálů Apoštolského ar-
chivu zpřístupněných loni v  břez-
nu. Z nepublikovaných dokumentů 
autor vyčetl zásadní roli tehdejšího 
papeže při práci zvláštního vatikán-
ského úřadu, jenž v letech 1938 až 

1944 vyřizoval desítky každoden-
ních žádostí o pomoc ze strany pro-
následovaných. 

Vatikánský archiv obsahuje přes 
800 tisíc dokumentů týkajících 
se druhé světové války, přičemž
Ickxem zkoumaná složka „Ži-
dé“ zahrnuje tisíce dokumentů ve 
stovkách svazků. „Dokazují ne-
přetržitou péči, kterou papež a  je-
denáct zaměstnanců jeho kance-
láře věnovali pronásledovaným po 
celé Evropě, samozřejmě za po-
moci nunciů a zahraničních spolu-
pracovníků,“ uvedl archivář pro Va-
tican News. „Spočítal jsem celkem
2 800 žádostí o  pomoc týkají-
cích zhruba 4 000 Židů,“ dopl-
nil Ickx s  tím, že přicházely nejen 
z  Milána, ale i  z  Prahy či Buda-
pešti. „Židům tudíž bylo napros-
to jasné, že Pius XII. stojí na je-
jich straně a  že spolu se svými 
lidmi učiní pro jejich záchranu 

vše, co bude možné,“ shrnul. Kni-
ha dále potvrzuje, že se tento papež
ve 30. (ještě jako Eugenio Pacelli) 
a 40. letech zasadil i o záchranu ka-
tolíků, jež postihla rasová diskrimi-
nace, tedy na základě jejich židov-
ských předků až do třetí generace. 
Mnohé žádosti nicméně Vatikán 
nemohl vyslyšet. „Přišly pozdě ne-
bo chyběly síly v terénu a práci ztě-
žovaly nacistické špionážní služby,“ 
vysvětlil archivář.

Zmíněný papežský úřad zacho-
vával neutralitu, která mu zaručo-
vala svobodu při získávání informa-
cí. „Propaganda (komunistická) po 
celá desetiletí mluvila o Piu XII. jako 
o hitlerovském papeži, dokumenty 
v nové knize jej však zachycují spíše 
jako Rooseveltova papeže. Měli veli-
ce osobní vztah, který se projevoval 
v četných soukromých dopisech,“ 
uzavřel Ickx. 

TEREZA ZAVADILOVÁ

Papež: Může se to opakovat

ČLENY APOŠTOLSKÉHO TRIBUNÁLU ŘÍMSKÉ ROTY, tedy nejvyššího církevního soudu ve věci zneplatňování 
(anulace) manželství, přijal minulý pátek papež František. V promluvě se věnoval zvláště tématu platnosti manželství, 
jakož i otázce dobra, jež rodina představuje.  Snímek ČTK 

www.katyd.cz

Připravujeme

Vidět věci z nadhledu
Když vylezeme na kopec, vidíme věci 
i vztahy jinak. Nemusí to však být jen 
hory, co nám změní perspektivu. Jak 
vybřednout z ubíjející pandemie, jak 
najít nový pohled na dnešní situaci?

Masopustní tradice
Fašankovými průvody se ohlašoval 
blížící se půst. Nyní, v době covido-
vé, tomu tak nejspíš nikde nebude. 
Proto připomeneme veselou tradici 
alespoň na stránkách novin. 
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Město Blansko 
vydalo na sklonku 
loňského roku sborník 
k 880. výročí kostela 
svatého Martina.

Podle tamního faráře P. Jiřího 
Kani ale mohl být na území měs-
ta křesťanský život přítomen už 
o sto let dříve. Přestože je blanen-
ský kostel velkým pamětníkem, 
víra je zde stále mladá a živá. 
Podle posledního sčítání v roce 
2019 navštěvuje ve městě neděl-
ní bohoslužby okolo šesti set věří-
cích. V době koronavirové se po-
čet účastníků bohoslužeb ovšem 
musel snižovat jako v celé zemi. 

„Nyní se může mše svaté zú-
častnit rodina, na jejíž úmysl 
je obětována. K doplnění ma-
ximálního počtu povolených 
účastníků jsou přizvány jedna 
až tři rodiny s dětmi. Cílem je, 
aby si nejmladší farníci udržo-
vali stále živý kontakt s koste-
lem,“ vysvětlil P. Jiří Kaňa. 

Na bohoslužby je rozpis slu-
žeb kostelníků, ministrantů, 
lektorů i  kameramanů, mše 
svaté jsou totiž i z Blanska pře-

nášeny po internetu. Na nedělní 
mši se mohou lidé připravit ta-
ké biblickou hodinou. Přenosy 
bohoslužeb všedních dnů jsou 
postupně smazávány a z  těch 
nedělních pak na internetu zů-

stává dostupné pouze Boží slo-
vo a kázání. 

P. Jiří Kaňa ale pamatuje i na 
ostatní farníky, kteří se osobně 
na bohoslužbu nemohou kvůli 
omezením dostat. Po ukonče-

ní nedělního přenosu, což bý-
vá zhruba o půl desáté, zůstává 
kostel otevřen až do dvanácti 
hodin. Lidé sem mohou přichá-
zet ke svatému přijímání. To za-
jišťuje směna akolytů, přičemž 
kněz zase čeká na kajícníky ve 
zpovědnici, aby jim mohl udělit 
svátost smíření.  

V  lavicích mají věřící k pří-
pravě text jednoduché liturgie. 
V  adventu mohli pro nemoc-
né vyzvednout dárkový balíček 
od dětí, které dostaly dárek od 
sv. Mikuláše, nebo tašku s ma-
teriálem na vánoční dárky „Od 
srdce“. Videonávody na jejich 
výrobu byly na farních webo-
vých stránkách. Po Novém roce 
tam byly umístěny zase tříkrálo-
vá pokladnička a svěcená křída. 
„Žijeme v době, kdy se mnoho 
věcí, nápadů i hodnot rychle rodí 
a ještě rychleji zaniká. V atmosfé-
ře, kdy člověk zažívá víc nejistot 
než jistot, působí zmínka o sta-
bilitě křesťanských hodnot jako 
balzám na srdce. Kdo nechce 
žít jen pro štěstí svých několika 
hodin, dní nebo let, ale i pro bu-
doucí generace, má na čem sta-
vět tehdy jako dnes,“ připomněl 
v úvodním slově sborníku kostela 
P. Jiří Kaňa.  LENKA FOJTÍKOVÁ

Ta se naposledy natírala před 
pětatřiceti lety. V druhé polo-
vině loňského roku se kromě 
toho podařilo vyčistit a opravit 
okapové žlaby a svody. Do prá-
ce se vedle natěračů a klempířů 

zapojili zedníci. „Střechu jsme 
museli nejdříve odmastit a umýt 
tlakem vody. Celá plocha včet-
ně věže si vyžádala dva barev-
né nátěry. Opraveny byly také 
báň a kříž, jehož technický stav 

byl alarmující. Kostel má na-
víc nový hromosvod,“ upozor-
nil moravskokrumlovský děkan
P. Pavel Vybíhal, do jehož sprá-
vy petrovická farnost patří. 

Práce si vyžádaly takřka čty-
ři sta tisíc korun. Vše bylo hra-
zeno ze sbírek a darů farníků. 
V následujících letech bude nut-
né pokračovat v opravách inte-
riéru i exteriéru.  (lef)

Kalendář
BRNO
� Centrum naděje a pomoci 
pořádá od 22. 2. do 26. 2. vždy 
od 9.00 do 13.30 kurz pro do-
spívající dívky ve věku 12–18 
let pod názvem Být sama sebou. 

Více inf. a přihlášky na www.
cenap.cz. Neumožní-li epide-
mie osobní setkání, uskuteční
se kurz online. 

HODONÍN
Centrum pro rodinu a sociál-
ní péči zve 16. 2. od 17.30 do 
19.00 na online seminář s ná-

zvem Mluvíme jazykem lásky 
svého dítěte? Povede ho Pa-
vel  Mečkovský a  představí 
přirozený a dětem srozumitel-
ný způsob verbální i neverbál-
ní komunikace. Přihlášky na
markovicova@cprhodonin.cz 
nebo tel. 774 650 138 do 14. 2. 

VELKÉ NĚMČICE
Na  w e b u  f a r n o s t i  w w w.
paxvobis.cz v sekci „Pro děti“ 
naleznete další video, kde P. Pe-
tr Havlát přibližuje Mojžíše. 

Kontakt:
fojtikova-l@seznam.cz

Devět staletí už jsou křesťané v Blansku

Na opravu střechy farníci šetřili dva roky

Oprava střechy kostela v Petro-
vicích.  Snímek archiv farnosti

Po dvou letech se ze sbírek a darů 
podařilo našetřit na opravu plechové 
střechy kostela ve farnosti Petrovice.

Sborník připomíná, že blanenský chrám je velkým pamětníkem. 
 Repro KT
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Kalendář
DUBNÉ
� Farnost: Přednášky histo-
rika z TF JU P. Martina Wei-

se  České nebe každé úterý 
18–18.45: 9. 2. Mučednice 
nacistického režimu bl. Marie 
Restitua Kafková, 16. 2. Cti-
hodný Martin Středa, online 

na www.dubne.cz, sekce Živé 
přenosy, mše sv. ne v 9.00.

TÁBOR-KLOKOTY
� Poutní areál: Duchovní post-

ní obnova nejen pro kateche-
ty 19. a 20. 2., vede P. Martin 
Sedloň, konání akce z áleží na 
aktuální pandemické situaci.  
Kontakt: ragal@seznam.cz

Pastorační středisko 
při biskupství 
zahájilo podcastovou 
sérii o křesťanské 
výchově dětí. 

„Papež František vyhlási l 
zvláštní Rok rodiny Amoris 
laetitia a my bychom tím rádi 
přispěli k prožívání tohoto ro-
ku, který začíná 19. března,“ 
říká Martina Fürstová, nová 
ředitelka Diecézního centra 
pro rodinu v  Českých Budě-
jovicích. A připomíná, že ná-
ročné období, v němž od loň-
ska žijeme, odhaluje, jak je 
rodina důležitá: „Zaprvé ja-
ko bezpečné zázemí pro děti 
a zadruhé jako domácí církev, 
kterou Svatý otec nazývá rodi-

nou rodin. Právě v rodině roste
naše víra.“ 

Série audionahrávek pomů-
že rodičům při výchově dětí ve 
víře. „Z praxe víme, jak rodi-
če zápasí se slibem, který da-
li Bohu při křtu, že dají dětem 
účast na žitém křesťanství,“ 
podotýká P. Tomas van Zavrel, 
ředitel Pastoračního střediska. 

„Snažili jsme se shromažďovat 
nejrůznější texty, které nízko-
prahovým způsobem osvětlují 
vnitřní život dítěte a jeho chová-
ní v průběhu jeho života a nabízí 
praktické tipy,“ připojuje. 

Audionahrávky mají být ob-
sahově přijatelné i pro neprak-
tikující a vlažné křesťany, a do-
konce pro ty, kdo se nehlásí 

k žádnému vyznání. Každý den 
vychází nová nahrávka v sekci 
„Rodina“ na Youtube Prolidi.
online. Pastorační středisko při-
pravuje další materiály vychá-
zející z vatikánských podkladů, 
jako pomoc při prožívání Roku 
rodin, a k šíření křesťanského 
učení o rodině v současnosti.

RADEK GÁLIS

Celkem 220 tisíc korun přinesl 
Diecézní charitě České Budě-
jovice adventní prodej tzv. Po-
žehnaného ležáku z  pivovaru 
Budvar. „Děkuji všem, kdo si 
Požehnaný ležák koupili,“ uve-
dl ředitel pivovaru Petr Dvořák. 
Kvůli omezením spojeným s ko-

ronavirovou krizí vybrali „jen“ 
116 tisíc korun, a proto částku pi-
vovar doplnil na 220 tisíc korun.

Biskup Vlastimil Kročil za 
ochotu poděkoval. „Loňský rok 
byl velmi obtížný, ale ani pande-
mie nedokázala v l idech uhasit 
lásku k bližním a pocit souná-

ležitosti. Pivovar se zachoval 
velkoryse a dal nám krásný pří-
klad, že ani v těžkých dobách 
nesmíme zapomínat na potřeb-
né,“ dodal biskup. 

„Finance použijeme na koor-
dinaci dobrovolníků, kteří zvláš-
tě v této době nezastupitelně po-

máhají v mnoha oblastech naší 
činnosti,“ zmínil ředitel Diecéz-
ní charity České Budějovice Jiří 
Kohout. Dobročinný projekt se 
uskutečnil již počtvrté. V uply-
nulých letech se podařilo pro-
dejem piva na charitativní účely 
získat 460 tisíc korun.  (rag)

Ačkoli je venku nyní stále vět-
šinou pod nulou a padá sníh, 
na chaloupky je možné a  ně-
kdy i nutné přihlašovat se již 
od ledna. „Předstih je hlavně 
z důvodu velkého zájmu rodi-
čů a omezené kapacity jednot-
livých táborů, a to jak pobyto-
vých ve stanech v přírodě, tak 
příměstských,“ nastiňuje Petr 
Kuba ze Salesiánského středis-

ka mládeže. Chaloupky nejsou 
jako jiné tábory. Odlišné je ku-
příkladu jejich dělení podle vě-
ku, tedy např. tábor pro účast-
níky ve věku 6–7 nebo 12–13 
let. Tábory se konají zvlášť pro 
kluky a pro holky. Smíšené jsou 
jen příměstské a pobytové tábo-
ry pro nejmenší ve věku 6–7 let 
a pro nejstarší účastníky ve věku 
14–18 let. 

„Na většině táborů tak na-
jdeme buď jen holky, nebo klu-
ky s  minimálními věkovými 
rozdíly,“ pokračuje Petr Kuba. 
S  tímto systémem je spojena 
další výsada chaloupek, kterou 
je propracovaný program šitý 
na míru věku a pohlaví účastní-
ků. Organizátoři vědí, že je těž-
ké hledat hru a činnost, která 
bude stejně bavit malé i skoro 
dospělé účastníky. Chaloupky 
se tak odehrávají v rodinné at-
mo sféře např. dvaceti holek ze 
7. a 8. třídy. Je pro ně připraven 
pestrý program (odpovídají-
cí věku, schopnostem a potře-

bám) plný sportovních a  po-
hybových aktivit, kreativních 
činností a  chvilek k  zamyšle-
ní – ať už ve společném kruhu 
v jídelně, nebo ve skupinkách 
v přírodě.

„Programy připravují dob-
rovolníci po celý rok zdarma 
a rádi – a  to hlavně proto, že 
se jich v minulosti jako tábor-
níci sami účastnili. Kombinace 
všech těchto faktorů tak dělá 
z našich chaloupek oblíbenou 
letní tradici dětí i  jejich rodi-
čů,“ podotýká Petr Kuba. Více 
informací lze nalézt na www.
sasmcb.cz.  (rag)

Prodejem Požehnaného ležáku získala Charita 220 tisíc

Salesiáni začali přijímat přihlášky na letní „chaloupky“

Vznikají audionahrávky o výchově

Českobudějovické Salesiánské středisko mládeže 
před pár dny spustilo přihlašování na oblíbené 
letní tábory, tradičně zvané chaloupky. 

Marcela Fürstová (vpravo) při natáčení s ředitelkou Diecézních misijních děl Hanou Koukalovou.
 Snímek archiv Pastoračního střediska  
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Kalendář
HRADEC KRÁLOVÉ
� Online beseda s bisku-
pem Václavem Malým 3. 2.
v  10.00. Téma: Příběhy 
osobností – Václav Malý 
a Jan Rybář. Pro zaslání 
odkazu k připojení se k be-
sedě kontaktujte Diecéz-
ní centrum pro seniory:
rycs@bihk.cz nebo tel. 737 
215 328 či 734 435 360. 

ČESKÁ TŘEBOVÁ
� Procházka s  farářem. 
Setkání ve dvou. Rezer-
vace setkání s P. Milošem 
Kolovratníkem jako u re-
zervací účasti na bohosluž-
bě. Následně se kněz ozve 
k domluvení času setkání. 
Více na www.farnostct.cz.

ŽELIV
� Prvosobotní duchovní 
obnova, tentokrát s  Ma-
xem Kašparů na téma Pět 
nemocí současné rodiny.
6. 3. od 15.00; www.zeliv.eu. 

Kontakt: srsen@bihk.cz

Missio magazíny natáčejí v těch-
to dnech pro TV Noe Papežská 
misijní díla. Redaktoři sbíra-
jí materiály na misijních úze-
mích ve světě a finální podobu 
získává pořad ve studiu v Dolní
Dobrouči. 

Dvacet iminutový pořad 
vždy v úvodu představí jednu 
ze zemí, kam směřuje pomoc 
českých dárců, a  konkrétní 
misijní projekt. Aktuální in-
formace a dění v zahraničí pak 
přibližuje telefonát do misií 
a zajímavosti z domova zpro-
středkovává reportáž z misij-
ních aktivit v českých a morav-
ských diecézích. 

„Novinkou měsíčníku je od 
lednového magazínu původní 
animovaná rubrika s názvem 
Můžu se zeptat?, věnovaná 
především dětem. Ta jim jed-
noduchou a  hravou formou 
nabídne krátkou katechezi,“ 
přiblížil skladbu Missio ma-
gazínu, který se pravidelně 
připravuje v královéhradecké 
diecézi, Martin Rýznar. 

Aktuální Missio magazín 
v krátkém dokumentu předsta-

vuje základní informace o Gu-
yaně a pomoci Papežských mi-
sijních děl v této jihoamerické 
zemi. Prostřednictvím tele-
fonu přiblíží Marie Misařová 
misijní stanici Talitha Koum 
pro děti s  autismem v  afric-
kém Burundi. Misijní kamera 
však zavítala i na české území 
do Husova sboru v Žamberku 

a přináší svědectví o konkrétní 
spolupráci mezi křesťany. Ani-
mované okénko: Můžu se ze-
ptat? zase odpovídá dětem na 
otázku, co je to vlastně Misijní 
klubko.

Missio magazín lze kdy-
k o l i  z h l é d n o u t  n a  w w w.
missio.cz/tag/missio-maga-
zin.  (srp)

Předání pololetních 
vysvědčení na 
královéhradeckých 
církevních školách 
– Biskupském 
gymnáziu, Základní 
škole Jana Pavla II. či 
církevní ZUŠ v Hradci 
Králové proběhlo 
většinou elektronicky. 

Alespoň žáci první a druhé tří-
dy Základní školy si mohli výpis 
vyzvednout osobně ve svých tří-
dách. Církevní školy, jejichž zři-
zovatelem je v Hradci Králové 
biskupství, hodnotily uplynulé 
pololetí známkami, nikoli slov-
ně. „Známkovali jsme úplně 
normálně, a to ze všech předmě-
tů, tedy i z tělocviku. Ze začátku 
školního roku (ze září a října) 
studenti už nějaké známky měli. 

Většina ročníků fyzicky dostane 
vysvědčení, v našem případě vý-
pis za první pololetí, až ve chví-
li, kdy se vrátí do lavic,“ sdělil 
ředitel Biskupského gymnázia 
Jiří Vojáček. 

Na gymnáziu letos studuje 
více než 600 studentů a na zá-

kladní škole kolem 250 žáků. 
Podle ředitele se uzavření škol 
v  loňském roce na jaře a nyní 
projevuje u žáků a studentů krá-
lovéhradeckých biskupských 
škol odlišně. Obě období, kdy 
většina dětí studuje online, pak 
mají společné, že se ztrácí kva-

lita mezilidských vztahů. „Jarní 
fáze většinu bavila, bylo to něco 
nového. Teď mi připadá, že jsou 
z toho všichni už poněkud una-
vení. Trvá to s přestávkami tři 
čtvrtě roku. Dětem na základ-
ní škole i studentům na gym-
náziu chybí sociální kontakty. 
Přesvědčili jsme se, že distanč-
ní výuka nejde tolik do hloubky 
a prezenční výuku plně nena-
hradí,“ konstatuje Jiří Vojáček. 

Svazek škol

V  roce 2009 bylo Biskupské 
gymnázium právně slouče-
no se Základní školou a  ma-
teřskou školou Jana Pavla II., 
kterou také zřizuje biskupství. 
Později k nim přibyla ještě no-
vě vzniklá základní umělecká 
škola. Název svazku králové-
hradeckých církevních škol zři-
zovaných biskupstvím, které 
mají jednoho ředitele, je Bis-
kupské gymnázium, církevní 
základní škola, mateřská ško-
la a  základní umělecká škola 
Hradec Králové. PAVEL J. SRŠEŇ

Ani roušky – zvláště třeba nešikovně nasazené – nedokážou
zamaskovat úsměvy a radost při převzetí výsledků prvního půlroku 
školní docházky.  Snímek Helena Nerudová

Pro vysvědčení si došli prvňáci a druháci

Missio magazíny z Dolní Dobrouče

Missio magazínem pravidelně provází moderátorka Kateřina 
Rýznarová. Na snímku s celonárodním ředitelem PMD Leošem 
Halbrštátem.  Snímek Martin Rýznar
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Sdružení Cesta 121, které pomáhá kněžím v nouzi, darovalo 
duchovním litoměřické diecéze léky a vitaminy. Na biskupství 
je minulý týden předal předseda sdružení Antonín Randa 
generálnímu vikáři P. Martinu Davídkovi. Kněží si svůj balíček 
mohou vyzvednout při návštěvě Litoměřic na recepci diecézní kurie. 
 Snímek Biskupství litoměřické

Život teplických 
salesiánů se 
i v pandemické době 
často odehrává 
kolem stavby nového 
střediska a sídla 
tamní komunity. 
Proto i oslavu svátku 
zakladatele řádu 
namířili přímo sem.

Poslední lednový den nejen sa-
lesiáni slaví svátek svého za-
kladatele sv. Dona Boska. Slav-
nostní mše byla přenášena 
online, stejně jako v posledních 
měsících, na facebookovém 
profilu farnosti Teplice, pro-
středí kaple na děkanství salesi-
áni však vyměnili za staveniště 
Živého domu. Bohoslužbu sla-
vil P. Petr Boštík, který v Tep-
licích působil  před deseti
lety.

Místo k oslavě důležitého řá-
dového svátku si salesiáni peč-
livě vybrali. „Živý dům je místo, 
kde budeme žít i pracovat, bu-
de centrem našeho společného 
pastoračního úsilí. Online bo-
hoslužbu bereme i jako způsob, 
jak lidem dům přiblížit už teď,“ 
uvedl pro KT ředitel salesián-

ské komunity v Teplicích P. Petr 
Kalas. „Zároveň v tom spatřu-
ji hezkou symboliku pro oslavu 
našeho svátku. V dnešní době 
máme tendenci mít vše krásné, 
čisté, dokonalé, ale pro Dona 
Boska byly důležité jiné věci. 
Nebál se jít na okraj společnos-
ti, do často nepěkných míst, do 
těžkých životních osudů. V tom 
vidím paralelu s tím, jak stave-
niště Živého domu momentálně 
vypadá,“ připomněl kněz odkaz 
sv. Jana Boska.

Tepličtí salesiáni už rovněž znají 
kompletní výsledky benefičního 
virtuálního běhu. Na Silvestra 
vyrazilo na trať téměř šedesát 
běžců z Česka, ale hlavně z Ně-
mecka. Kvůli opatřením se sa-
mozřejmě nesešli na jednom 
místě, ale každý běžel sám na 
libovolném úseku – a násled-
ně uběhnuté kilometry změřil 
a údaj poslal pořadatelům. Běž-

ci se snažili podpořit sbírku tím, 
že přispěli buď sami, nebo o ní 
dali vědět dalšímu „patronovi“, 
který by mohl také přispět na re-
konstrukci Živého domu.

Celkově salesiáni získali té-
měř 5 000 eur (zhruba 130 tisíc 
korun). Takto je podpořilo i ně-
mecké sdružení Ackermann-Ge-
meinde, odkud nápad na chari-
tativní běh vzešel. „Salesiány 
známe a věříme, že jejich prá-
ce pro děti a mládež přispívá ke 
zlepšení situace v severních Če-
chách,“ zmínil jednatel Acker-
mann-Gemeinde Matthias Dörr 
a  dodal: „Salesiáni jsou na-
víc velmi sportovní řád, takže 
všechno dobře ladí dohroma-
dy.“ Z Německa bylo také nej-
více běžců, jeden z nich ve pro-
spěch sbírky uběhl i maraton.

Radost ze spolupráce

Vedení teplického střediska si 
mezinárodní spolupráci pochva-
luje. „Máme obrovskou radost 
nejen ze získaných prostředků, 
ale především z navázání kon-
taktů s německou stranou. Pře-
shraniční spolupráce totiž spoju-
je lidi a to je to, oč se snaží i naše 
středisko – propojovat lidi napříč 
sociálním spektrem, vzděláním 
či životními názory,“ podotkla 
ředitelka Salesiánského středis-
ka Štěpána Trochty Vendulka
Drobná. KAREL PUČELÍK

Salesiáni slavili v Živém domě

Přenos bohoslužby zakončilo malé překvapení: odhalení busty
svatého Dona Boska.  Snímek Petr Macek / Člověk a Víra

Pomáhali běháním

Litoměřický biskup Jan Ba-
xant vydal v neděli 31. led-
na okružní list pro obyvatele 
diecéze. V něm pamatuje na 
všechny, kdo v aktuální do-
bě dávají své síly na pomoc 
druhým, přestože se jim sa-
motným virus ani vyčerpá-
ní nevyhýbají. Vyzdvihuje 
zvláště zdravotníky, „kterým 
sice pomalu docházejí síly 
a  dostavuje se únava a  vy-
čerpání, přesto zůstávají na 
svých místech, aby vykoná-
vali svá povolání zachraňo-
vat a léčit“. Nezapomíná ani 
na učitele, kteří jsou důležití 
i v nynější domácí izolaci při 
online výuce.

Biskup se obrací také na 
rodiny. „Zdá se, že v nyněj-
ší epidemii je relativně bez-

pečným místem domácí ro-
dinné prostředí. Jenže to, 
co nazýváme oním krásným 
‚doma‘, se někde stává azy-
lovým místem izolace. Done-
dávna jsme jistě byli všichni 
rádi doma, ale zjišťujeme, 
že nejsme zvyklí být pospolu 
denně a stále, ve dne v noci.“ 
Proto apeluje na děti a mlá-
dež, aby čas strávený doma 
využily ke studiu a pomáhaly 
udržovat pokojnou a optimi-
stickou atmosféru. „Osud 
rodin je v  mé velké pozor-
nosti,“ píše i s povzbuzením 
pro rodiče a seniory. 

Celé znění okružního lis-
tu je dostupné na stránkách 
biskupství  www.dltm.cz 
společně s dopisem kněžím 
z diecéze. (puč) 

Povzbuzení v náročné době
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Až do konce března je mož-
né čerpat finanční prostředky 
v dárcovském programu „Na-
vzdory“, který lidem v  nouzi 
už počtvrté nabízí fond Credo. 
„Chceme pomoci rodinám s dět-
mi, které se ocitly ve složité ži-
votní situaci – zvláště těm, kdo 
pečují o zdravotně postižené dí-
tě nebo jsou na výchovu sami. Ať 

už je vaše nouze způsobena pan-
demií, nebo dlouhodobě špat-
nou finanční situací, která se 
nyní ještě zhoršila, chceme vám 
pomoci toto období zvládnout,“ 
říká Michaela Straková z Creda. 
Žádat může zákonný zástupce 
dítěte žijící ve Zlínském kraji, 
podrobnosti nabízí web  www.
navzdory.credonf.cz. (gra)

Zástupci nestátních a veřejnos-
ti otevřených památek se v úte-
rý sešli na kroměřížském zám-
ku, aby stvrdili vznik sdružení, 
které má hájit jejich zájmy. Za-
kládajícím členem Asociace ne-
státních otevřených památek je 
také olomoucké arcibiskupství, 
které spravuje objekty zapsané 
na seznam UNESCO – Arci-
biskupský zámek a Podzámec-
kou zahradu v Kroměříži. Spolu 
s ostatními přitom upozorňuje, 
že na rozdíl od státních hradů 
a zámků se nestátní památky 

v době koronavirové pandemie 
nedočkaly téměř žádné podpo-
ry. „Pandemie představuje pro 
nestátní vlastníky turistických 
objektů pohromu, a  proto je 
dobré spojit síly, aby náš hlas 
byl lépe slyšet,“ sdělil olomouc-
ký pomocný biskup Josef Nuzík 
a dodal: „Pole působnosti pro 
církev se s majetkovým narov-
náním dále rozšiřují a my jsme 
rádi, že v těchto nových sférách 
můžeme čerpat ze zkušeností 
těch, kdo se v nich pohybují už 
delší dobu.“ (gra)

Kalendář
BOJKOVICE
� Církevní střední škola peda-
gogická a sociální zve zájemce 
o studium oboru „Předškolní 
a mimoškolní pedagogika“ na 
den otevřených dveří ve čtvr-
tek 11. 2. od 14.00 do 17.00. 
Vzhledem k  epidemické si-
tuaci je třeba se hlásit pře-

dem, více na www.cirkevka-
bojkovice.cz.

ZLÍN-ŠTÍPA
� Videokatecheze se zamyš-
lením nad textem nedělního 
evangelia lze sledovat na we-
bu www.stipa.cz nebo na You-
tube kanálu „Farnost Štípa“.

Kontakt: 
gracka@katyd.cz

Fond Credo pro potřebné

Vzniká asociace nestátních památek

Přenášet online lze nejen boho-
služby. V Rožnově pod Radhoš-
těm nabízí zdejší farář P. Pavel 
Hofírek lidem také virtuální se-
tkání s možností poptat se na 
vše, co je zajímá.

„Mnoho možností na inter-
netu už existuje: přenosy i zá-
znamy bohoslužeb, kázání, 
přednášky, katecheze, články, 

videa a další. Jediné, co chybí
a co mohu nabídnout, je osob-
nější komunikace a  možnost 
se na cokoli zeptat,“ objasňuje 
kněz důvody, které ho k pořá-
dání besed před časem přivedly.

Online schůzky se konají 
vždy ve čtvrtek navečer. Otázky 
lidé posílají předem, ale ptát se 
mohou také přímo během be-

sedy. A zajímá je prý ledacos: 
nedávný dokument rozšiřují-
cí služby lektora a akolyty na 
ženy, papežem vyhlášený rok
sv. Josefa či rady, jak prožívat 
online bohoslužby.

„ D o u f á m ,  ž e  j e  t o  p r o 
účastníky užitečné a také pří-
jemné, moci se vidět aspoň 
takto na dálku. Dokonce uva-

žuji nad tím, že pokud se ten-
to způsob osvědčí, mohly by 
online besedy fungovat i  do 
budoucna – jako způsob setká-
vání s těmi, pro něž z  jakých-
koli důvodů není možné při-
cházet osobně na katecheze do 
pastoračního centra,“ dodává
P. Hofírek.

(gra)

Farnost se schází na internetu

K neobvyklému řešení se zdejší 
obyvatelé rozhodli na základě 
posudku arcidiecézního kam-
panologa. „Památný zvon Ma-
ria odlil v roce 1721 olomoucký 
zvonař Jan Antonín Behr. Zvon 
je ale již delší dobu kvůli prask-
lině mimo provoz. V pováleč-

ném období byl sice svařován, 
prasklina se ovšem znovu ob-
jevila a  i  po nákladném sva-
ření by byl výsledek nejistý,“ 
shrnuje kampanolog František
John.

Barokní památku o  hmot-
nosti přesahující 700 kg proto 

doporučuje využít k výstavním 
účelům, které lidem ukážou 
výtvarnou a historickou strán-
ku tohoto zvonu. „Namísto něj 
pak bude lépe pořídit nový,“ 
podotýká John.

Současné vedení městyse na 
toto řešení kývlo. „Ve spoluprá-
ci s místní farností chceme ke 
třístému výročí odlití stávající-
ho zvonu pořídit nový, stejného 
jména a obdobné velikosti,“ ří-
ká dřevohostický starosta Petr 
Dostál. Předání se předpoklá-
dá do konce července, žehnání 
má proběhnout v následujících 

týdnech a na zvonici by měl být 
zvon zavěšen v říjnu.

„Orientační cena se pohy-
buje kolem osmi set tisíc ko-
run. Rozhodli jsme se proto 
otevřít veřejnou finanční sbír-
ku, abyste se na vzniku zvonu 
– byť malým střípkem – mohli 
podílet všichni,“ říká starosta 
a dodává: „Věřím, že se záměr 
podaří. Zvon je symbolem sou-
náležitosti našich nejbližších 
obcí a všech občanů. Ctí Boha, 
svolává nás k vzájemné pomoci 
a ochraňuje obec.“

JIŘÍ GRAČKA

Místo nefunkčního zvonu pořídí nový
Letošní výročí 300 let od pořízení zvonu 
se v Dřevohosticích rozhodli oslavit 
razantním krokem: poškozený zvon se 
stane výstavním exponátem a na věž 
kostela se pořídí nový funkční.

„Čekáme, že spolupráce s ostatními vlastníky památek přinese
arcibiskupství mnoho dobrého,“ říká biskup Josef Nuzík. 
 Snímek Dana Klimešová
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Studenti ostravského 
biskupského 
gymnázia natočili 
videoklip, kterým 
představují svou školu 
zájemcům o studium. 

„Vzhledem k tomu, že jsme ne-
mohli uskutečni t klasický Den 
otevřených dveří ani žádné jiné 
akce pro budoucí uchazeče, roz-
hodli jsme se pro online formu,“ 
představuje práci na podzim 
vzniklého mediálního krouž-
ku školní kaplan P. Tomáš Čirž. 
Videem chtěli dát o sobě vědět 
a ukázat, že církevní gymnázium 
je škola, kde se dějí zajímavé věci.     

K natočení propagačního vi-
dea využili členové kroužku čas 
před Vánocemi, kdy byla ještě 
část studentů ve škole. „Na je-
ho přípravě a výrobě se podíle-
li i další studenti a pedagogové. 
Kromě toho nám cennými rada-
mi při výrobě videí pomáhají ab-
solventi. V týmu vládne humor, 
je zde spousta nápadů a dobrá 
spolupráce,“ pochvaluje si kněz.

Studenti se při natáčení učí 
pracovat s technikou, jak má vy-
padat záběr nebo jak natočený 
materiál sestříhat. „Získáváme 
mnoho zkušeností, které jsou 
k nezaplacení. A v neposlední 
řadě bychom tímto chtěli navá-
zat na tradici tzv. BiG TV, která 

na naší škole úspěšně fungovala 
a vyrobila spoustu podařených 
videí,“ přeje si P. Čirž. 

Než se podařilo kroužek na-
plno rozjet, školy se opět uza-
vřely. „Ovšem nevzdali jsme se. 
Když nemůžeme do školy, setká-
váme se alespoň online formou 
a domlouváme, co a jak bude-
me dělat,“ říká školní kaplan 
a prozrazuje, že plánují natočit 
další video, pojaté jako rozší-
řenou komentovanou virtuální 
prohlídku školy. Budoucí ucha-
zeči tak mohou poznat školu 
více do hloubky. „Kromě toho 
máme v hlavách rozpracovány 
další projekty, které se netýkají 
jen školy. Snad se nám podaří 
alespoň některé z nich uskuteč-
nit,“ doufá. 

Technika kroužku ani v tom-
to období neleží ladem. Využí-
vají ji jednak k online přenosům 
nedělních bohoslužeb ve far-
nosti Ostrava-Poruba a jednak 
si ji studenti občas půjčují do-
mů, aby natočili něco zajímavé-
ho. Povzbuzeni jsou pak klad-
nými reakcemi na svou svižnou 
prvotinu. „Velikou odměnou pro 
nás je, že nás podporují a fandí 
nám lidé, kteří se výrobou videí 
profesně zabývají,“ těší  P. 
Čirže. Všechna videa jsou k dis-
pozici ke zhlédnutí na školním 
Youtube kanálu BiGy Ostrava, 
a  některá z  nich bude možno 
zhlédnout dokonce v TV Noe.

 JANA PRAISOVÁ

Řeholnice a  řeholníci ostrav-
sko-opavské diecéze spolu už 
popětadvacáté oslavili Den 
zasvěceného života. Setkání 
spojené se svátkem Uvedení 
Páně do chrámu letos hostila 
ostravská katedrála Božského
Spasitele.

V  sobotu 30. ledna se tam 
v  lavicích nebo u  oltáře sešli 
např. frýdečtí redemptoristé, 
alžbětinky z  Jablunkova ne-
bo ostravské Misionářky lásky. 
V  promluvě biskup Martin
David vybral tři podněty ze ži-
vota sv. Josefa, které se můžou 
stát inspirací pro zasvěcený ži-
vot: skrytost, poslušnost a sebe-
darování.

Sv. Josef nebývá v evangeli-
ích příliš často vidět. Povolání 

ovšem vyrůstá a žije právě z této 
skrytosti, jak zdůraznil biskup 
Martin David: „Skrytá je i pro-
stá, věrná a vytrvalá služba. Je 
to i služba modlitby v době, kdy 
většina lidí ještě spí.“

Darovat sebe sama

Příběh o  setkání starce Si-
meona se Svatou rodinou pak 
může být povzbuzením k  ži-
votu v  poslušnosti. „Kdyby 
Josef s Marií nebyli poslušní, 
k setkání by nedošlo,“ uvažoval 
biskup David. Jako třetí bod pro 
Rok sv. Josefa vyzdvihl darování 
sebe sama pro druhé: „Tam, kde 
v celibátu chybí sebedarování, 
dostavuje se frustrace.“

ONDŘEJ ELBEL

Ekumenickou bohoslužbou 
uzavřela Týden modliteb za jed-
notu křesťanů v jeho posledním 
dni farnost Český Těšín. Host 
večera P. Pavel Stefan z Valaš-
ského Meziříčí v promluvě po-
dotkl, že jednotu věřících na-
rušují i  aktuální společenské 
problémy. Silou křesťanů na-
příč církvemi ale má být důvě-
ra ve všemohoucího Otce, kte-

rá je silnější než bezradnost ze 
vzájemných sporů. Po mod-
litbě přímluv v  češtině a  pol-
štině zapálil těšínský kaplan 
P. Sebastian Jarczyk MSF (na 
snímku) deset svíček – pro ka-
ždý kostel či modlitebnu v tom-
to dvojjazyčném městě. Další 
čtyři svíčky odvezl P. Stefan 
do křesťanských společenství 
ve Valašském Meziříčí.  (one)

Den zasvěceného života se sv. Josefem

Virtuálně do gymnázia Deset svíček různým církvím

Z ekumenické bohoslužby v Českém Těšíně.  Snímek Ryszard Fajkus 

Liturgie začala u vstupu do katedrály žehnáním hromničních svíček.  
Snímek Zdeněk Poruba / Člověk a Víra



Diecézní zpravodajství  KT 6 / 2. — 8. února 2021 /  7
Pl

ze
ňs

ká
 d

ie
cé

ze
w

w
w

.b
ip

.c
z

Město Plzeň společně s me-
zigeneračním a  dobrovol-
nickým centrem TOTEM 
nabízejí od poloviny ledna te-
lefonickou pomoc seniorům 
s registrací na očkování proti 

nemoci covid-19. Dobrovol-
níci společně s volajícím se-
niorem vy plní po telefonu re-
gistrační formulář a poradí, 
jak ho odeslat. Kdyby dotyč-
ný nechtěl zadávat své údaje 

po telefonu, dobrovolník za 
ním po domluvě přijde domů, 
kde se prokáže průkazkou
TOTEMu.

Je též možné požádat o do-
provod přímo do očkova-

cího centra. Pomoc lze zís-
kat na telefonních číslech 
374 780 960 (obyvatelé měs-
ta Plzně) a 374 721 689 (ob-
čané z Plzeňského kraje mimo
Plzeň). (alo)

Senioři mohou požádat o pomoc s registrací na očkování 

Protože zimní mrazivé období 
bývá pro lidi ze sociálně slab-
ších vrstev, a především pro ty, 
kdo žijí na ulici, velmi nároč-
né, prosí Diecézní charita Plzeň 
o pomoc s doplněním zásob ne-
zbytného zimního vybavení do 
humanitárního skladu, odkud 
ho poskytuje dále.

„Potřebujeme hlavně spací 
pytle, karimatky, termofólie, ne-
prošívané deky či funkční stany. 
Máme také nedostatek pánské-

ho zimního oblečení a obuvi,“ 
upřesňuje mluvčí Diecézní cha-
rity Petr Šimek a zdůrazňuje, že 
i když jde o věci starší, musí být 
v takovém stavu, aby byly použi-
telné. „Prosím případné dárce, 
aby sami uvážili, co může člověk 
v zimě potřebovat. Jsme vděční 
za bundy, kabáty, svetry, mikiny, 
teplé spodní prádlo, teplé boty 
a další, ale jistě pochopíte, že 
oblek z tanečních člověku žijící-
mu na ulici nepomůže.“ 

Pracovníci humanitárního 
skladu se shodují, že po každé 
výzvě dostávají zásilky zejmé-
na dětského a dámského oble-
čení. „Jsme za ně samozřejmě 
také velice vděční, ale máme ho 
dlouhodobě celkem dostatek, 
takže můžeme pokrývat potře-
by našich klientek i jejich dětí. 
Zato pánského teplého oblečení 
a přikrývek je v našem skladu tr-
valý nedostatek. Takže prosíme, 
prohlédněte  domácnosti, teď je 

pravá chvíle, kdy vaše věci mo-
hou sloužit dál,“ vyzývá Šimek.

Humanitární sklad Diecézní 
charity přijímá dary na adrese 
Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň, 
k osobní návštěvě je otevřen kaž-
dý všední den od 9.00 do 12.00 
hodin, v úterý a ve čtvrtek navíc 
od 13.00 do 17.00, ve středu do 
14.30 hodin. Případné dotazy 
vám zodpoví Iveta Lukešová na 
tel. 731 433 018.

(alo)

Šumava o letošní 
zimě praská ve švech 
a na tradičních 
běžkařských tratích 
je provoz větší než 
na příslovečném 
pražském Václaváku. 
Co tedy vyzkoušet 
méně frekventované 
trasy, kde si kromě 
bílé stopy užijete 
klid a potkáte místa 
k rozjímání? 

Nabízíme tři tipy: kapli s léči-
vou vodou, nově vybudovanou 
křížovou cestu a poutní místo 
s naučnou stezkou.

K osmiboké kapli Panny Ma-
rie Bolestné lze doputovat po tu-
ristické značce z návsi obce Po-
cinovice mezi Nýrskem a Kdyní. 
Podél křížové cesty se dostane-
te na dávné poutní místo, kde 
podle pověsti vrátila voda ze 
zdejší studánky zrak slepému 
koni. Od té doby sem přichá-
zeli poutníci z  širokého okolí
a  v  19. století zde z  vděčnosti
nechala místní obyvatelka posta-

vit kapli připomínající římské re-
nesanční stavby. Křížová cesta se 
čtrnácti kamennými kapličkami 
vznikla záhy poté. Značená cesta 
sem vede i z nedalekého Dlažova 
či z parkoviště pod rozhlednou 
Na Markétě.

Mezi Čínovem
a Kydlinami

Rok a půl stará křížová cesta 
z dílny uměleckého kováře Mi-
loslava Trefance zdobí cestu 
mezi obcemi Čínov a Kydliny, 
kudy vede jedna z tras Svato-
jakubské cesty. Čtrnáct zasta-
vení ze žulových kvádrů podle 

návrhu sochaře Václava Fialy 
nechal kovářský mistr Trefa-
nec vybudovat na vlastní nákla-
dy z  prodeje svého pozemku. 
„Křížová cesta tady chyběla,“ 
okomentoval svůj čin skromně. 
Dostanete se sem p o turistické 
trase z Klatov.

Na Vrabinu

Křížový vrch neboli Vrabina do-
sahuje nadmořské výšky nece-
lých 500 m a leží mezi městeč-
ky Stod a Chotěšov na jižním 
Plzeňsku. Kostelík, který se ty-
čí na vrcholku a jehož věž slouží 
v turistické sezoně jako rozhled-
na, byl doslova znovuzrozen, 

a sice díky rekonstrukci v roce 
2004. Nyní zdaleka září novo-
tou, ale v době totality jej využí-
vala armáda a poté léta chátral. 
V současné době sem přicháze-
jí poutní procesí, konají se tu 
kulturní akce. Poblíž si může-
te prohlédnout novou naučnou 
stezku, přibližující jak okolní 
kraj, tak pohnutou historii to-
hoto poutního místa. Vydat se 
sem můžete po značených turi-
stických cestách jak ze Stodu, 
tak z Chotěšova, kde se neza-
pomeňte zastavit u někdejšího 
monumentálního kláštera pre-
monstrátek, jemuž kostel na 
Křížovém vrchu původně patřil.

ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

I po bílé stopě se můžeme vydat na pouť

Pomozte, aby se potřební mohli zahřát

Cílem  zimních procházek po plzeňské diecézi může být třeba kaple Panny Marie Bolestné se studánkou 
léčivé vody v Dobré Vodě u Pocinovic či nová křížová cesta v Čínově u Klatov.  Snímky Jiří Strašek
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Na jaře se má 
po dvouleté 
rekonstrukci otevřít 
svatoprokopský 
poutní areál.

Již počátkem jara dostane tam-
ní kostel nové varhany a svato-
prokopská krypta umělecký 
lustr. Zdobí ho nápisy z Praž-
ských hlaholských zlomků, te-
dy fragmentů liturgických textů
z 11. století, které se na Sázavě, 
tehdejším centru staroslověn-
ského písemnictví, využívaly. 
„Když se nic nepokazí, budou 
interiéry kostela dokončeny asi 
do šesti týdnů. Není ovšem ješ-
tě hotová střecha, s  tou musí-
me počkat na teplejší počasí,“ 
líčí pokroky v opravách P. Ra-
dim Cigánek, jenž spravuje sá-
zavskou farnost. „Proto zatím 
ani nevíme, zda budeme moci 
v  kostele oslavit Velikonoce,“ 
dodává. Slavnostní žehnání
areálu se chystá na květen. Pů-
vodně se mělo konat 25. března 
ve výroční den smrti sv. Proko-
pa (†1053), jenže kvůli pande-
mickým opatřením proběhne 
jen malá symbolická slavnost.

Část klášterního areálu, kte-
rou církev získala v restitucích 
roku 2016, je uzavřená od břez-
na 2019. Od té doby se postupně 
opravily fara, prostranství pod 

torzem gotického trojlodí a na 
konci loňského roku získal no-
vou fasádu kostel. Dokončená je 
i rekonstrukce gotické věže. Už 
na podzim v presbytáři kostela 
usadili restaurovaný oltářní ob-
raz Nanebevzetí Panny Marie.

Rekonstrukce za 120 milionů 
korun je z větší části financována 
z fondu Evropské unie IROP. Na 
spoluúčast ve výši kolem sedmi 
milionů korun poskytlo několik 
milionů Arcibiskupství pražské. 
Farnost musí ze svých zdrojů 

(převážně z darů a hospodářské 
činnosti) během pár let poskládat 
ještě zhruba dva miliony korun. 
V roce 2021 jí v rámci spoluú-
časti na evropském grantu zbý-
vá doplatit cca 350 tisíc korun. 

Nová trasa i expozice

Druhou část sázavského areá-
lu spravuje Národní památkový 
ústav (NPÚ), přičemž některé 
části má svěřené od bratří be-
nediktinů z pražských Emauz. 

NPÚ chce letos ke dvěma pro-
hlídkovým trasám začít budovat 
třetí doplňkovou, která povede 
přes opatskou kapli, půdy a vy-
hlídkovou neorenesanční věž. 
Loňské příjmy klesly o třetinu, 
neboť kvůli zrušení většiny akcí 
navštívilo národní kulturní pa-
mátku jen něco přes 9 000 lidí. 
„Osvědčily se nám ale tvořivé 
dílny v menších skupinách – ma-
lování vitráží, práce s léčivými 
bylinami nebo gravírování (ry-
tí) do skla,“ uvádí sázavská kas-
telánka Jaroslava Matoušová. 
Programy by měly začít v květ-
nu a přibudou k nim videopro-
hlídky s využitím středověkých 
kulis známé počítačové hry Kin-
gdom Come. „Návštěvníkům 
postačí jen mobilní telefon,“ do-
plňuje Matoušová. Farnost rov-
něž připravuje novou expozici 
o sv. Prokopu a podle slov P. Ci-
gánka doufá v přátelské soužití 
a spolupráci se správou NPÚ. 

Klášter má počátky v 11. sto-
letí, kdy tamní komunitu založil 
její první opat sv. Prokop. Poz-
ději se zde usídlili mniši z praž-
ského Břevnova a  roku 1785 
klášter zrušil císař Josef II. Are-
ál pak světští majitelé používali 
jako zámek, než se jej počátkem 
30. let 20. století pokusili obno-
vit emauzští benediktini. Jejich 
úsilí přerušily druhá světová 
válka a posléze znárodnění.

  TEREZA ZAVADILOVÁ

Svatá Hora u Příbrami loni si-
ce zrušila 190 akcí, ale rekord-
ní byl naopak počet odslouže-
ných mší svatých – na 1 200. Ty 
se odtud i nyní přenášejí online 
třikrát denně. A pro příhodnější 
dobu zde chystají nové výstavy 
i duchovní obnovy.

Aktuálně jsou expozice uza-
vřené, ale už na konec února se 
v areálu připravují výstavy. První 
bude o stavbě chórových a vel-

kých varhan v místní bazilice 
a další o situaci šlechty v Česko-
slovensku za druhé světové vál-
ky s názvem „Ve znamení tří de-
klarací“, kterou připravil Ústav 
pro studium totalitních režimů.

O areál pečují redemptoristé 
(členové Kongregace Nejsvětěj-
šího Vykupitele – CSsR), tedy 
pět kněží ve službě a jeden na 
odpočinku. Pravidelně navště-
vují paliativní a LDN oddělení 

Nemocnice Příbram, denní sta-
cionář tamní Charity či věznici 
Bytíz. Řadu let na Svaté Hoře 
nabízejí také duchovní obno-
vy. Letos se zatím plánují v po-
čtu deseti osob, a to 20. února 
a   6.  března – povedou je 
P. David Horáček CSsR a P. Jan 
Kuník CSsR (přihlašování na 
svata-hora.cz).

Poutní místo se loni na ja-
ře i na podzim kvůli pandemii 

na několik týdnů zcela uzavře-
lo. Bez účasti veřejnosti nebo 
ve velmi malých skupinách se 
tu konaly čtyři poutě, 50 křtů, 
11 svateb a 10 biřmování. Na 
1 200 mší svatých, korun-
ky k  Božímu milosrdenství, 
modlitby růžence či varhanní 
koncerty mohli věřící (i ze za-
hraničí) denně sledovat díky in-
ternetové televizi, která zde fun-
guje již patnáct let. (tez)

Kalendář
PRAHA
� Neděle – debata na téma den 
odpočinku s Pavlem Hoškem, 
Vojtěchem Prokešem a  Mar-
tinou Špinkovou (moderuje

P. Josef Prokeš) 23. 2. v 19.30 
na Youtube kanále „Domini-
kánská 8“. 
� Povzbuzení ve víře – cyk-
lus krátkých přednášek Ja-
n a  S o k o l a  k a ž d é  p o n d ě -
lí v  18.00 na facebook.com/
farnostsvmarkety. 

� Mše sv. z katedrály živě na 
katedrala.tv nebo facebook.
com/svatovitskakatedrala kaž-
dou neděli v 10.00. Mši sv. 7. 2. 
slaví pomocný biskup Zdenek 
Wasserbauer.
� 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 kapitule 
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. 
Přihlášky na apha.cz.

Kontakt:
zavadilova@katyd.cz

Otevření Sázavského kláštera se blíží

Svatá Hora: nové expozice a duchovní obnovy

Práce na kostele se dokončují.  Snímek farnost Sázava
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SVATOJÁNSKÁ KOLEJ
Vyšší odborná škola pedagogická

Po našich učitelích je hlad
Svatojánská 
kolej – Vyšší 
odborná 
škola 
pedagogická 

ve Svatém Janu pod 
Skalou slaví v letošním 
roce 25 let své existence. 
Její ředitelkou je sestra 
MARTINA ŠTĚPINOVÁ. 

Proč jít studovat právě do 
Svatého Jana pod Skalou? 
Jsme církevní vyšší odborná škola 
a připravujeme učitele i učitelky pro 
mateřské školy. Troufám si říct, že to 
děláme  jiným způsobem než ostatní 
školy, ať už VOŠ, nebo VŠ ve svých 
bakalářských programech. Mladým li-
dem sloužíme už čtvrtstoletí jako vů-
bec první škola tohoto typu. I když 
jsme církevní školské zařízení, zdale-
ka ne všichni naši studenti jsou věří-
cí. Že jsme církevní škola, především 
znamená, že pohlížíme na člověka 
– ať už studenta, nebo na děti, kte-
ré budou naši absolventi vzdělávat 
a vychovávat – jinak, než je zvykem. 
Přejeme si, aby naši absolventi při-
stupovali k dítěti jako k někomu, kdo 
o sobě rozhoduje a kdo tvoří „zítřejší“
svět. 

Už v mateřské škole?
Co to znamená konkrétně? 
Když se řekne učitelka nebo učitel 
v mateřské školce, většina lidí si mys-
lí, že si s dětmi hrají, učí je mýt si ruce 
před jídlem, nebrat kamarádům hrač-
ky, případně společně stolovat. Když 
přijdou studenti k nám, zjišťují, že vý-
chova není trénink „dobrých mravů“ 
dítěte, ale otevírání možností jeho ži-
vota. Výchova není příprava dítěte 
do předem definovaného světa, kde 
se má uplatnit, nýbrž objevování je-
ho vlastních možností. Dítko svěřené 
našim absolventům si přiměřeně své-
mu věku a vývoji svůj svět tvoří v rámci 
vlastních schopností, možností a do-
vedností, k čemuž mu pomáhají pe-
dagogové a rodiče. Jak říká titul kni-
hy Roberta Fulghuma: Všechno, co 
opravdu potřebuju znát, jsem se na-
učil v mateřské školce. 

Je o vaše absolventy zájem? 
K čemu studium kvalifikuje? 
Absolvent může dělat předškolního 
pedagoga, učitele, vychovatele, může 
být asistentem pedagoga, vést volno-
časové aktivity. 

Po našich učitelích je hlad. Zejmé-
na ředitelky církevních školek se nás 
po nich neustále ptají. Připravujeme 
naše absolventy hlavně na působení 
v církevních školkách, a to bez ohledu 
na jejich vlastní víru. I v necírkevních 
školkách je chtějí, protože naše ško-
la má dobrý zvuk. Vzdělání DiS., kte-
ré získají u nás, a Bc. z vysoké školy 

je v předškolní pedagogice na stejné 
mezinárodní úrovni. Naše kredity jsou 
uznávané, a to i zahraničními vysoký-
mi školami. Rovnocenný přístup platí 
i pro platové zařazení. S Teologickou 
fakultou Jihočeské univerzity máme 
navíc ujednání, že pro obor volno-
časové výchovy u studentů akceptu-
jí našich sto kreditů a dalších šedesát 
si musí dodělat, chtějí-li získat další ti-
tul. Důležitý však není titul, nýbrž vě-
domosti – a my neučíme zbytečnosti. 
U nás získají přesně to, co pro svou 
práci potřebují, stávají se opravdový-
mi profesionály.

Vaše škola stojí ve velmi zajímavé 
lokalitě nedaleko Karlštejna, v údolí 
přiléhajícím Berounce s velmi 
zajímavou historií a tradicí. 
Místo má bezesporu svého genia lo-
ci. Na začátku dějin naší školy ho ob-
jevili naši zakladatelé – manželé Fell-
nerovi. Možná si však místo našlo je. 
Je to údolí s bohatou a dalekosahají-
cí historií, které lidi přitahuje a utváří. 
Leží tu zkameněliny trilobitů a na nich 
kosti našich předků a mnichů, kteří tu 
žili. Svatý Jan pod Skalou je historicky 
svázaný s kořeny našeho státu – při-
nejmenším v legendách o svatém Iva-
novi, který navštěvoval nedaleký Tetín 
spojený se sv. Ludmilou. Je to místo 
stejně staré jako česká státnost a kul-
tura a je symbolické, že se tu připra-
vují pedagogové, kteří štafetu kulturní 
a duchovní tradice předávají nastupu-
jící generaci. (mach) 

Pedagogové
s duchovním 
rozměrem
Vyšší odborná škola pedagogická 
– Svatojánská kolej má legendární 
tradici, která ji spojuje s poustevní-
kem sv. Ivanem a sv. Ludmilou, je-
jíž 1 100. výročí umučení slavíme 
právě v tomto roce. Svatou Ludmi-
lu známe jako učenou ženu, která 
položila základ školnímu vzdělá-
vání na Budči, mezi jejíž první žáky 
patřil její vnuk sv. Václav. 

Pozdější školská tradice se vá-
že k benediktinům a jejich opat-
ství, které je úzce provázáno s ar-
cibiskupem Matoušem Sobkem
z Bilenebrku OSB, prvním králové-
hradeckým biskupem a pozdě-
ji pražským arcibiskupem. K jeho 
pokračovatelům patří kongrega-
ce školských bratří, kteří ve svato-
jánské budově kláštera vybudovali 
ke konci 19. století učitelský ústav. 

Po tragických událostech spo-
jených s komunistickou diktaturou 
se tohoto odkazu ujali činorodí pe-
dagogové a vybudovali v prosto-
rách tohoto bývalého kláštera ve 
Svatém Janu pod Skalou za pod-
pory Arcibiskupství pražského 
Vyšší odbornou školu pedagogic-
kou, která zahájila výuku 1. září 
1995. Už čtvrtstoletí připravuje pe-
dagogy a vychovatele především 
pro mateřské školy a rozšiřuje je-
jich obzor o duchovní rovinu. 

Tato odborná škola pomáhá 
absolventům vytvářet plnohod-
notnou a svébytnou identitu. Té 
nechybí vedle odbornosti potřeb-
ný duchovní rozměr, bez kterého 
není možné hovořit o svébytnosti 
naší kultury, jak potvrzují výrazné 
postavy našich dějin. 

Školští bratři tvořili vedle řádu 
piaristů osu našeho školství od 
18. přes 19. století až do násilné-
ho přerušení komunistickou dikta-
turou. Navázání na tuto tradici je 
realitou současné odborné peda-
gogické školy ve Svatém Janu.

Na počátku 
Roku svaté Lud-
mily bych této 
škole rád popřál 
tvůrčí elán a Bo-
ží požehnání.
DOMINIK DUKA,
arcibiskup pražský

Studenti se vzdělávají v prostorách bývalého kláštera.  Snímky archiv školy 

Zasněžená Svatojánská kolej ze skály 
nad údolím.  
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Na několik absolventů 
jsme se obrátili s otázkou: 
Co vám dalo studium 
Svatojánské koleje a proč 
jít studovat do Svatého 
Jana pod Skalou? 

Dominika Hájková, učitelka v MŠ
Od dětství jsem se 
závodně věnovala 
modernímu tanci. 
Získala jsem dva-
cet titulů mistryně 
republiky v sólo-
vých,  párových 
i skupinových tan-
cích, titul mistryně 

Evropy i mistryně světa. A po gymná-
ziu zvítězila moje láska ke zvířatům 
a exotice – začala jsem studovat trvale 
udržitelný rozvoj tropů a subtropů. 
Jenže těsně před ukončením studia 
jsem si uvědomila, že to bude kariéra 
vysedávání v kanceláři a manažerská 
práce. V tu chvíli jsem věděla, že je to 
pro mě špatně, a podala jsem přihláš-
ku na Vyšší odbornou školu ve Svatém 
Janu pod Skalou. Tím začala úplně no-
vá etapa mého života. Tady se žije 
opravdový život s lidmi, pro něž je po-
volání učitele posláním v pravém slova 
smyslu. Není to jen typická školní „na-
lejvárna“, ale život s praxí, kterou žád-
ná teorie nemůže nahradit. Učitelé tu 
nebyli jen pedagogický sbor, ale spíš 
rodina, která se snaží pomoci připra-
vit do života nejen mentorováním, ale 
osobním příkladem. Škola mě moc 
bavila, na výuku jsem se těšila a hned 
po absolvování už jsem vzpomínala 
a litovala, že je konec. 

„Svatý Ján“ mi pomohl i při hledá-
ní zaměstnání: díky věhlasu školy jsem 
měla hned několik nabídek. V září 
jsem nastoupila do soukromé mateř-
ské školy, kde vedu svou třídu a jsem 
velice spokojená.

P. Jan Krbec,
farář v Rokytnici nad Rokytnou

Jako studenti jsme 
měli mezi sebou
takovou hlášku: 
„Kdo přežije Ján, 
přežije všechno.“ 
A zatím stále žiju. 
A také jsem dlouho 
žil a čerpal z před-
mětů, které se tam 

vyučovaly. Velkým přínosem do života 
byly pedagogické praxe, kterých bylo 
opravdu požehnaně. Ať už to byly kla-
sické hodiny na MŠ a ZŠ, nebo kurz 
primární prevence závislosti drog
a šikany. 

Byl jsem hodně vděčný za spole-
čenství, které jsme tam jako studenti 
vytvářeli. Měli jsme mezi sebou velice 
blízké vztahy, jež zahrnovaly podporu, 

respekt a doprovázení. I vztahy s vyu-
čujícími byly velice vřelé. Učitelé byli 
spíš přátelé a skuteční pedagogové – 
průvodci na cestě a vždy s námi jedna-
li s respektem a úctou.

Duchovní vedení i celá atmosféra 
školy přispěla k tomu, že jsem se ve 
svých jednadvaceti letech začal při-
pravovat na svátost biřmování. Proto-
že to byla škola, kde bylo hodně děv-
čat, jedním z mých cílů bylo najít svou 
životní princeznu. Když jsem se snažil 
oslovit jednu slečnu, řekla mi tenkrát: 
„Ty, Jení, já nevím, jestli nemám jít do 
kláštera.“ A tak jsem si víc začal klást 
otázky, jestli moje cesta nevede ještě 
jinudy. A krátce po biřmování přišlo 
Boží oslovení vydat se cestou kněžství.

Radka Kupková, současná
pedagožka Svatojánské koleje 

Studovala jsem 
v době, kdy škola 
praskala ve švech. 
Ráno jsme zpívali, 
poslouchali  du-
chovní slovo na 
schodišti a říkali to-
mu kuropění. Na 
dřevěném schodiš-

ti v kapli jsem se modlila ranní chvály 
s několika nedospavci, mezi nimiž bý-
val jeden ze současných biskupů. Ob-
jevila jsem taje ručních prací i hlubiny 
filozofie. Zpívala jsem ve sboru, hrála 
na klavír, chodila zvonit. Jako konver-
titka jsem prvně v životě zakusila živé 
křesťanské společenství. 

Svatý Ján byl pro mě formující lid-
sky, profesně, duchovně. Objevila 
jsem mnohá obdarování i své nesnesi-
telné stránky. Učitelé nás vedli k tomu 
nejlepšímu, co v nás bylo, a já mnoh-
dy ani tak vysoko nepohlížela. Ve Sva-
tojánské koleji jsem se naučila aktiv-
ně žít. Škola mě výborně připravila 
na studium na vysoké škole. Po deseti 

letech studia filozofie, teologie a pra-
xe jsem se do školy vrátila jako peda-
gožka. 

Zajímavostí je aktuální, tři roky 
probíhající evropský projekt, jehož je 
Svatojánská kolej nositelem. V praxi to 
znamená, že připravujeme zcela no-
vé a svěží výukové materiály, natáčí-
me výuková videa, vznikl kompetenční 
model, který by mohl revolučním způ-
sobem změnit výuku. Pro mě je nej-
cennějším přínosem projektu spolu-
práce vyšších odborných škol napříč 
republikou a zjištění, že všichni usilu-
jeme o stejnou věc: připravit kvalitní 
odborníky pro praxi. 

Iva Šilhová, učitelka
a zakladatelka Kačenka dětem 

Po smrti dcery, kte-
ré byla ve třech 
měsících věku dia-
gnostikovaná spi-
nální muskulární 
atrofie, jsem založi-
la neziskovou or-
ganizaci nesoucí 
památku na usmě-

vavé miminko – Kačenka dětem, z.s., 
která se zabývá tímto vzácným one-
mocněním. Snažila jsem se zapojit do 
pracovního i běžného života. U první-
ho výběrového řízení jsem uspěla, by-
la jsem přijata na místo učitelky v ma-
teřské škole a začala jsem pracovat 
s dětmi s různými poruchami. Začala 
jsem se zaobírat výběrem vhodné vy-
soké nebo vyšší odborné školy se za-
měřením na speciální pedagogiku. 

Jela jsem na den otevřených dve-
ří do Svatého Jana pod Skalou a by-
la jsem uchvácena. Milé přivítání a lid-
skost profesorského sboru ve mně 
probudily touhu studovat právě tuto 
školu. 

Nebylo vždy jednoduché skloubit 
studium s prací, rodinou, ale i přes na-

rození dalšího syna se vše dalo zvlád-
nout.

I přesto, že jsem nevěřící, jsem si 
velmi oblíbila náboženské předměty, 
protože mi pomohly pochopit proble-
matiku rodin či dětí z jiného pohledu. 
Po třech letech jsem odcházela se sl-
zami v očích, protože mi to přineslo 
mnoho kamarádství, nových zkuše-
ností, poznatků, a hlavně podporu, 
že práce učitele má smysl. Nyní na vy-
soké škole stále čerpám ze znalostí ze 
Svatého Jána a vidím, jak dobře jsme 
byli připraveni na naše povolání a do 
života vůbec.

Tomáš Kadlec, učitel v MŠ
Jednou jsem takhle 
běžel přes Svatého 
Jana pod Skalou 
a všiml jsem si, že 
tam je škola. Běhal 
jsem kolem při tré-
n inku,  protože
běhám ultramara-
tony a tzv. dogtrek-

king, což je maraton se psem. Mrknul 
jsem na internet a zjistil, že tam za dva 
dny mají den otevřených dveří. Vypra-
vil jsem se tam, zjistil, že to je něco pro 
mě, a zkusil jsem to. Dopadlo to dobře, 
školu jsem dokončil a dnes jsem učite-
lem v mateřské škole. Tedy v Lesní ma-
teřské škole Studánka u Berouna, kam 
jsem se dostal už v rámci praxe. 

Předností školy je skvělé vzdělání, 
které cílí skutečně na to, co budete 
v mateřské škole opravdu potřebovat. 
A když se přijedete podívat do Svaté-
ho Jana, přesvědčíte se na vlastní oči 
o tom, co nemůžete přehlédnout: tu 
překrásnou přírodu kolem. 

No, a jaký vlastně pro mě byl ten 
největší přínos? Ve škole jsem se se-
známil s jednou holkou a tu jsem si
nakonec vzal.  

 (mach)

Učitelské studium v lesích u Berounky 

Jedním z pilířů vzdělání ve Svatojánské koleji je zručnost v oboru.  Snímek archiv školy 



Nabízíme tříleté studium předškolní a mimoškolní pedagogiky. Do prezenční 
formy studia se hlásí studenti bez předchozí praxe, do kombinované většinou 
paní učitelky, které si doplňují kvalifikaci v tomto oboru. Obě formy studia mají 
vlastní přijímací řízení. Také nabízíme další vzdělávání pedagogických pracov-
níků – např. studium pro asistenty pedagoga, kurz pro chůvy apod. 

Studium je vystavěno na třech vzdělávacích cílech, jimž odpovídá i skladba 
předmětů. Prvním je dovést studenta k pochopení světa (blok humanitní), 
který je založen na filozofických, etických, teologických a environmentálních 
předmětech. Druhým je vzdělat studenta v oborovém jednání v konkrétní si-
tuaci, sem patří předměty vztahující se k pedagogice, diagnostice, psychologii 
a didaktice (pedagogický blok). Třetím cílem je prohloubení zručnosti v oboru 
(blok dovedností), který tvoří hudební, výtvarná a dramatická výchova. 

Během studia mohou studenti studovat v zahraničí na St. Mary´s Universi-
ty College v Belfastu nebo Katholische Stiftungshochschule v Mnichově, příp. 
strávit 14 dní na praxi v německých předškolních zařízeních. Studenti si tak 
mohou prohloubit znalosti z německého nebo anglického jazyka a zaměřit se 
na nové poznatky z oblasti didaktiky nevýukových přístupů. 

Studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá z ústní státní zkoušky 
a obhajoby absolventské práce. Nejlepší práce jsou každoročně otištěny ve 
školním periodiku s názvem Fragmenta Ioannea collecta. 

Nejbližší okolí Svatojánské koleje je zcela výjimečným prostředím pro envi-
ronmentální výchovu všech věkových skupin. Při výuce v terénu jsou studen-
ti zváni k formulování otázek, které okolní příroda nabízí, ke sběru materiálu 
pro tvoření i k ochutnávání bylin. Důraz je kladen na otázky, které jim mohou 
položit děti. 

Připravujeme kurzy rukodělných prací a nabídku kurzů, které by v době pří-
městských táborů nabídly duchovní i osobnostní rozvoj rodičům. Spolupracu-
jeme s azylovým domem, organizujeme akce pro seniory z Rudné, spolupra-
cujeme s obcí (výstava karikatur, svatojánská pouť) a s chráněnou krajinnou 
oblastí dokončujeme studovnu, která bude spolu s knihovnou sloužit celému 
regionu.

Nechcete studovat?
Přesto nám můžete pomoci: 
 Přijeďte k nám za odpočinkem, vzděláním, na příměstský tábor.
 Sledujte naše aktivity na našem webu a Facebooku.
 Podpořte nás modlitbou nebo tím, že o nás řeknete ostatním.
  Učíte ve školce, družině, dětském domově?

Nabídněte nám místo pro praxi studentů.
  Máte zkušenosti s vedením absolventských prací z pedagogiky?

Staňte se naším externím školitelem.
 Objednejte si náš časopis.
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Takový učitel se zaměřuje nejen na 
vzdělání, ale na rozvíjení osobnosti dí-
těte – k docenění sebe sama, k hledání 
vyšších životních hodnot. 

„Hotový produkt výchovy“ není člo-
věk, který „obohatí společnost“ a kte-
rá ho náležitě využije. Dítě se nemá 
začlenit do společnosti, ono už je je-
jí součástí. Má svět reflektovat, spolu-
utvářet a inovovat. Chceme učitele 
vybavit dovednostmi, zvládnutím ře-
mesla, ale i povýšením této lidské čin-
nosti na umění. Přejeme si pomáhat 
studentům „objevit, jak zúročit vlastní 

schopnosti bez ohledu na jejich kva-
litu a kvantitu“ (Instrumentum labo-
ris, 20).

Svatojánská kolej je církevní školou 
a pro pedagogy je motivací, když stu-
dent řekne: „Nejsem věřící, ale do ji-
né školy bych nechodil…“ Význam ví-
ry se tu především ukazuje v celistvém 
chápání člověka s jeho přesahem, ve 
spolupráci se všemi, kteří chápou du-
chovní hodnoty a kteří poznali, že být 
křesťanem je „normální“ a že spolu-
práce je nejen možná, ale může být 
velmi obohacující i profesně. Škola 

učí studenty reflektovat životní cestu, 
po níž jdou spolu s dětmi. 

Vyšší odborná škola pedagogic-
ká iniciovala ve spolupráci se školami 
Caritas, Jabok a Palestra novou kon-
cepci Vyšších odborných škol. Děje se 

tak v rámci projektu ministerstva škol-
ství a podílí se na něm zhruba 300 li-
dí. Jeho cílem je nové pojetí vzdělávání 
a tvorba e-learningových skript, nový 
způsob výuky i hodnocení výkonu stu-
dentů.  NOEMI BRAVENÁ, pedagožka 

Být učitelem je poslání, ukazuje škola studentům

Přijímací řízení 2021/2022
Obor studia: Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03
Forma studia: prezenční – kombinovaná

Dny otevřených dveří: 3. února 2021, 14.00–17.00 hod. (online). 
23. února, 24. března, 22. dubna, 24. dubna (prezenčně 8.00–15.00 hod.)
Termíny pro odevzdání přihlášky k dennímu studiu 31. 5. 2021
a ke kombinovanému do 16. května 2021 
Počty přijímaných do prezenčního studia: 35
Počty přijímaných do kombinovaného studia: 50

Přihlášky lze nalézt na www.svatojanskakolej.cz
Přílohy:  Kopie maturitního vysvědčení,

potvrzení od lékaře, doklad
o zaplacení poplatku za přijímací řízení (400 Kč).

Školné na 1 školní rok:  prezenční studium 6 000 Kč
kombinované studium 8 000 Kč.

Možnost ubytování, stravování a parkování v areálu školy. 
Prezenční studium probíhalo i několik týdnů na podzim. 

Děti do světa neuvádíme, ale spolu s nimi tvoříme – tak odcházejí absolventi Svatojánské koleje do praxe

Ze studentské výpravy do Českého krasu.  Snímky archiv školy

Česká společnost profesi učitele zatím nedoceňuje. 
Ve Svatojánské koleji se však sešli pedagogové, 
kterým jde o novou koncepci vzdělávání. Cílem 
školy je vést studenty ke kritickému myšlení, 
ale i ke zvýšení prestiže profese pedagoga. 
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Škola, která sídlí 
v klášteře. Nad jeskyní, 
kde žil poustevník. 
Uprostřed lesů, strmých 
vápencových skal, kde 
se klikatí potok a zurčí 
vývěry krasových vod.
Jak učit, se tu učí učitelé…

Svatojánská kolej – Vyšší odborná ško-
la pedagogická se tu nachází „teprve“ 
25 let. Škola tu bývala – před pedago-
gy se tu svému „řemeslu“ učili přísluš-
níci komunistické Státní bezpečnosti. 
Předtím tu byl lágr, kam totalitní moc 
svážela mukly, aby pracovali v okol-
ních lomech. „Vzpomínám si, že mí 
předkové, kteří se do Svatého Jana 
pod Skalou přistěhovali, rozpozna-
li v zástupu vězňů vedených na prá-
ci svého kmotra. Pašovali mu pak za 
mříže balíčky s jídlem na přilepšenou,“ 
ohlíží se místní správce a zastupitel 
Michal Šedivý. 

Architektonicky úchvatná budova 
Svatojánské koleje (bývalý benediktin-

ský klášter), kostel i vyhlídka nad ob-
cí lákají ve všech ročních dobách ná-
vštěvníky i poutníky. V těchto kulisách 
tu přitom studenti žijí. 

Pradávná historie tohoto místa je 
i na české poměry velmi dlouhá, při-
čemž první bezpečná zpráva o kapli 
v jeskyni sv. Jana Křtitele (za zdejším 
kostelem a pod současnou budovou 
školy) pochází z potvrzení privilegií 

a statků tohoto kláštera, vydaného 
Přemyslem Otakarem I. v roce 1205. 
Místní legendy líčí ještě dávnější his-
torii. Mluví se v nich o sv. Ludmile,
sv. Ivanu a o Bořivojovi, prvním českém 
panovníkovi, i o nedalekém Tetíně.

Menší či větší historické „jizvy“ 
jsou stále patrné na mohutné budově 
zdejší školy. Svědčí o bezohledné mi-
nulosti – období komunistické totality 

zanechalo hluboké šrámy na nemovi-
tosti samotné – děravá střecha, vlhký 
suterén, vybydlené prostory. „Z nej-
horšího jsme venku. V současnosti si-
ce nelze hovořit o skvostně upravené 
a opravené škole, ale vědomí, že k sa-
motné stavbě či následným opravám 
byli přizváni špičkoví architekti baroka 
Carlo Lurago, Kilián Ignác Dientzen-
hofer a další, přináší pocit výjimeč-
nosti a patřičného významu. A sa-
mozřejmě ztěžuje i stále postupující 
rekonstrukce,“ doplňuje Michal Šedi-
vý. Poutní areál Svatý Jan pod Skalou 
totiž patří do skupiny několika desítek 
staveb, které jsou z pohledu státu to 
nejcennější, co na našem území máme 
– je národní kulturní památkou.

Není divu, že také zakladatelé Sva-
tojánské koleje manželé Fellnerovi byli 
uchváceni tímto místem. Během turi-
stického výletu a při pohledu z fasci-
nující vyhlídky U Kříže pronesli před 
čtvrtstoletím památnou větu: „Tady 
bychom si uměli představit školu.“ Při-
tom pohled shůry na zchátralý klášter 
tenkrát zřejmě moc nadějný nebyl. 
„Díky své víře a odhodlání ale doká-
zali za pomoci mnoha nadšenců, pra-
covníků, studentů i dobrovolníků vy-
tvořit dílo, které přináší plody až do 
dnešních časů,“ uzavírá Michal Šedivý. 

(mach)

Vítejte ve Svatém Janu pod Skalou

Záběr z filmu Svoboda je křehká věc, za který získali v závěru uplynulého roku 
studenti ze Svatojánské koleje hlavní cenu na celonárodní přehlídce filmů 
Vyšších odborných škol v oblasti sociálně pedagogické. „Rozhodli jsme se 
zpracovat příběh Milušky Havlůjové, který se z části odehrál ve Svatém Janu 
pod Skalou. Představujeme v něm utiskující a násilný dopad komunistického 
režimu,“ přibližuje režisér snímku Štěpán Popelka, student 2. ročníku. Repro KT



Televize / Rozhlas KT
7. — 13. února 2021 TIPY A PROGRAMY

NEDĚLE 7. 2. 
11.40 Sváteční slovo 
karmelitána Petra Glogara
11.45 Křesťanský magazín
12.15 Uchem jehly. 
Setkání Z. Czendlika se zpě-
vákem Vlastou Horváthem 
12.40 Cesty víry. 
Ruce na prsa. Karcinom pr-
su je nejčastější zhoubný ná-
dor žen ve vyspělých zemích
13.10 Tajemství Vatikánu 
(4/5). Všední život
14.05 Na plovárně s Janem 
Svatošem. 
Rozhovor M. Ebena 
se známým českým fotogra-
fem a dokumentaristou

NEDĚLE 7. 2. 
8.30 Jak to vidí... 
Jaroslav Lorman, ředitel 
organizace Život 90. Sváteč-
ní setkání sestry Angeliky 
13.04 Pohádka. 
Zlaté tajemství
18.30 Dokuseriál. 
Český wesmjr, 1. díl 
– Vesmírní podnikatelé
22.00 Četba na pokračo-
vání. Mary W. Shelleyová: 
Frankenstein (7/8)

NEDĚLE 7. 2. 
8.00 Spirituála. 
Duchovní Evropa
8.30 Spirituála. 
Ke kořenům. Synovství
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. 
Chrámová hudba 
Antonia Salieriho (2/3) 
11.00 Radioseriál. Franz 
Werfel: Čtyřicet dnů (3/9)
11.38 Wilhelm Stenham-
mar: Sonáta pro housle 
a klavír a moll 
12.00 Polední zvony. 
Z věže farního kostela
sv. Petra a Pavla 
v Morašicích u Litomyšle
12.20 Polední koncert. 
Cembalové sonáty italského 
mistra Ferdinanda Gaspara 
Turriniho (1745–1820) 
18.30 Četba na pokračová-
ní. Jakuba Katalpa: 
Zuzanin dech (12/13) 

NEDĚLE 7. 2. 
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století

GIACOMO PUCCINI: TOSCA
Divadlo Antonína Dvořáka ve svém repertoáru uvádí operu Gia-
coma Pucciniho Tosca, nastudovanou v italském originále s čes-
kými a anglickými titulky, pod vedením režiséra Jiřího Nekvasila. 
Libreto o třech dějstvích napsali libretisté Luigi Illica a Giuseppe 
Giacosa podle francouzské divadelní hry La Tosca Victoriena Sar-
doua z roku 1887. Skladatel Puccini v ní svou hudbou rozehrává 
hru lásky, vášní a intrik, jež je od samého počátku provázena stí-
nem neodvratně se blížící tragédie.

Tosca zůstavá, navzdory negativním reakcím ze stran divadel-
ních kritiků 19. století, jednou z nejslavnějších a nejhranějších 
oper. Přímý přenos premiéry divadelního představení vám zpro-
středkuje televize Noe v sobotu 13. 2. v 19.00. 

DOBRODRUŽSTVÍ PŘED KAMEROU
Opět přináší filmy plné neuvěřitelných příběhů. První snímek 
Chaga the story zobrazuje příběh chlapce v africké Ugandě, kte-
rý řeší dilema, zda si splnit touhu stát se kajakářem, nebo se po-
starat o chudobnou rodinu. Druhý snímek, dokument 10 % Afri-
ky, odkrývá pozitivní pohled na život s handicapem a naznačuje 
cestu, na kterou by se měli mnozí z nás vydat, aby život měl smy-
sl. Dívejte se v sobotu 13. 2. ve 21.35.

TEREZIE HECZKO

KŘESŤAN A SVĚT
V česko-německém klášteře na Bílé hoře už čtrnáctým rokem pů-
sobí poměrně malá ženská komunita benediktinek, která je sou-
částí početnějšího mnichovského opatství Venio. 

Koncem loňského roku skončilo dvanáctileté funkční období 
tamní řeholní představené abatyše Carmen, takže bylo třeba zvo-
lit nástupkyni. Výsledek volby mnohé překvapil. 

A tak se ve facebookovém příspěvku kláštera benedikti-
nek na Bílé hoře druhého ledna tohoto roku objevil tento pří-
spěvek: „HABEMUS ABBATISSAM! Novou abatyší našeho 
česko-německého opatství byla dnes v Mnichově zvolena ses-
tra Francesca Šimuniová. Děkujeme Francesce, že tuto službu
přijala. PAX!“

V prvním dílu se dozvíme, jaká byla cesta sestry Francescy na 
Bílou horu a co všechno musela ve svém životě překonat. Po-
řad Křesťan a svět na toto téma připravuje redaktor Petr Kazda 
na neděli 7. února ve 20.15, druhou část uslyšíte o týden pozdě-
ji 14. února.

SABINA HAUSEROVÁ

BIBLE V 21. STOLETÍ 
Katolická biblická federace vy-
hlásila rok 2020 Rokem Bible. 
Jak Bible promlouvá k součas-
nému člověku? Čím je zajíma-
vá a jak ji číst, budou u Kula-
tého stolu diskutovat biblista 
Martin Prudký, publicista Da-
niel Raus a kazatelka Ester 
Čašková spolu s moderátor-
kou Danielou Brůhovou. Re-
prízu pořadu sledujte v pátek 
12. 2. ve 20.05.

DUDÁCI A GAJDOŠI
Cyklem s folklorní tematikou 
U NÁS aneb od cimbálu o li-
dové kultuře provází mode-
rátorka, dramaturgyně a cim-
balistka Magdalena Múčková. 
Do svého pořadu si tentokrát 
pozve dudáky z Čech, mo-
ravsko-slovenského pomezí 
a z Moravy, kteří mimo jiné za-
vzpomínají na gajdošský rod 
Zogatů. Ke sledování jste zvá-
ni ve čtvrtek 11. 2. ve 20.05.

RODINA OHROŽENA? 
Př í čin rozpadu rodin j e mno-
ho, velmi často za to mohou 
nekvalitní lidské vztahy. Po-
slední dobou se ale čím dál 
častěji mluví také o rodinné 
politice a jejím nastavení. Ro-
dina ztrácí vliv na výchovu 
svých dětí. Jak zákony a média 
mohou ovlivnit život v našich 
rodinách? Přednášku Jany Jo-
chové Trlicové uvidíte ve stře-
du 10. 2. ve 22.05. 

HRAJTE, KAPELY!
Zrádná Dyje je název aktuální-
ho týdeníku pro milovníky de-
chovky. Jmenuje se podle ná-
zvu nového hudebního nosiče 
dechové hudby Cyrilka. Spo-
lečně s kapelníkem Milošem 
Šikulou se ve čtvrtek 11. 2. od 
16.55 dozvíte mnoho zajíma-
vostí o písních z nového CD 
i z činnosti jihomoravské de-
chovky. A nové písničky samo-
zřejmě nebudou chybět.

STUDIO PRAHA
V únoru si celosvětově při-
pomínáme den nemocných. 
Zvlášť v posledním roce se té-
mata týkající se zdraví a léčení 
skloňují nejen v médiích, ale 
i v našich osobních rozhovo-
rech několikrát denně. V úterý 
9. 2. od 22.00 zabrousíme do 
témat, jež mnohdy otvírat ra-
ději nechceme. Jedním z nich 
je otázka, které pacienty léčit 
a za jakou cenu.

KNIHOVNIČKA
Světový bestseller, jehož se 
prodalo přes milion výtisků, 
román jednohlasně oceňova-
ný literárními kritiky i zástupy 
čtenářů, vítěz nespočetných 
anket o knihu roku – to vše je 
román Normální lidi od irské 
autorky Sally Rooneyové. Pří-
běh o vzájemné fascinaci, přá-
telství a lásce představí redak-
torka Hana Svanovská v neděli 
7. února od 13.30.

Nově jsme spustili web www.hudebnirozhovory.cz, kde přehled-
ně nabízíme archiv hudebních pořadů Jak se vám líbí – najdete 
zde přes 3 000 rozhovorů. Jste-li fanoušky naší hudby, určitě by 
neměl uniknout vaší pozornosti.

Přímý přenos premiéry opery Tosca uvidíte v televizi Noe
v sobotu 13. února v 19.00.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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20.15 Nová abatyše 21.10 Povolání 15.00 Černovláska

10.00 Svätá omša (P) 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 V Samárii pri studni 14.35 Svedectvo 
15.00 Hodina milosrdenstva 15.15 Boh k te-
be hovorí  15.30 Ruženec z Lúrd 16.00 Na 
tónoch vďačnosti (P) 16.40 Súdruh Don Ca-
millo (5/5) 18.10 Zabudnuté poklady 18.30 
Svätá omša (P) 19.40 GU100 20.00 Modlit-
ba za odvrátenie epidémie (P) 20.45 Quo 
vadis (P) 21.15 Medzi nebom a zemou (P) 
22.00 Tajomná radosť 
23.15 Hudobné pódium

7.20 Svět motorů: Speciál 7.40 Svět motorů: 
Aktuálně 8.00 Panorama 8.30 BBV po 25 le-
tech 8.40 Studio ČT sport 8.55 Snowboar-
ding: SP Rusko 10.25 Archiv D: Kamilova 
zlatá ruka 10.40 Klasické lyžování: SP Švéd-
sko 12.15 Panorama 12.40 Klasické lyžová-
ní: SP Švédsko 13.55 Freestyle lyžování: FIS 
Magazín SP 14.30 Boby: MS 2021 Německo 
15.25 Skoky na lyžích: SP Německo 16.00 
Boby: MS 2021 Německo 17.00 Hokej: 
Mountfield HK – HC Olomouc 20.45 Free-
style lyžování: SP Gruzie 21.35 Studio fot-
bal – Dohráno 22.15 Fotbal: MS klubů 2020 
0.00 Skoky na lyžích: SP Německo

6.00 Prostě zvířata (10) 7.05 Kamenná pa-
měť (3) 8.20 Poklady Británie: Odhalená bo-
jiště (1) 9.25 UFO: Ztracené důkazy II (6) 
10.35 Neuvěřitelné příběhy (25, 26) 11.30 
Tajemství přílivu (2) 12.45 Lovec rybích ob-
rů II (11) 13.45 Válečné továrny (5) 14.40 
Tajné nacistické základny (5) 15.40 Králov-
na mizející říše 16.50 Africké šelmy III (5) 
17.50 Na střechách měst II (2) 19.00 An-
thony Bourdain: Neznámé končiny VIII (8) 
20.00 Neil Armstrong osobně. Am. dok. 
21.00 Ocelová srdce V (9) 22.00 Jak fungu-
jí stroje (10) 23.00 Materiály moderní doby 
0.15 Neobjasněné případy NASA (1)

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.25  Bohuš Záhorský – 115 let. 

Dveře. Bakaláři 1974
 6.40  Pro pamětníky... 

Poslední Podskalák
 8.15  Bohuš Záhorský – 115 let. 

Úsměvy Bohuše Záhorského
 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. Podraz 
 12.00  Otázky Václava Moravce
 13.00  Zprávy
 13.05  Klaním se, měsíci. Poh. 
 14.15  Miroslav Donutil – 70 let. 

Jak si pan Pinajs kupoval 
od kocoura sádlo. Poh. 

 15.00  Černovláska. Poh. 
 15.30  Zlá krev (1/7)
 16.40  Miloš Kopecký – 25 let od 

úmrtí. Sedm žen Alfonse 
Karáska. Hud. kom. 

 17.25  Pošta pro tebe
 18.25  Co naše babičky uměly a na co my 

jsme zapomněli. Papuče na zimu
 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 

(2/10). Loutkohra 
 21.20  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 21.54  Výsledky losování Šťastných 10
 21.55  V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN. 

105% alibi
 23.25  Případy detektiva Murdocha XIII. 

Fatální filatelie. Br./kan. krimi 
 0.10  Na forbíně (tm). Tak trochu 

jiná (talk) show Tomáše 
Matonohy s jeho hosty

 0.55  Banánové rybičky

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

týdeník 1971 (1343/2379)
 9.15  Hledání ztraceného času
 9.35 Mše svatá 5. neděle v mezidobí
 10.20  Nedej se plus
 10.45  Nedej se: Rybníky v nouzi
 11.15  Království divočiny
 11.40  Sváteční slovo karmelitána Petra 

Glogara. Karmelitánský kněz 
a terapeut o výzvách současnosti

 11.45  Křesťanský magazín
 12.15  Uchem jehly. Setkání 

Zbigniewa Czendlika se 
zpěvákem Vlastou Horváthem 

 12.40  Cesty víry: Ruce na prsa
 13.10  Tajemství Vatikánu: 

Všední život (4/5). Vat. cyklus
 14.05  Na plovárně s Janem Svatošem. 

Rozhovor M. Ebena s českým 
fotografem a dokumentaristou

 14.35  Kočka není pes
 15.05  Deník zvířecích mláďat 

(2/3). Fr./am. cyklus
 16.00  Mistři medicíny: Josef Veselka
 16.30  Nejzajímavější města na 

světě (5/6). Am. dok. 
 17.20  Rozmanitý západ Spojených 

států amerických (2/2). Fr. dok.
 18.15  Luhačovice – Brána 

moravského ráje
 18.45  Večerníček. Mlsné medvědí příběhy
 18.55  Náš venkov: Muži, kteří sází stromy
 19.20  Zajímavosti z regionů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Patrola. Am. western
 21.35  Velikáni filmu: Joaquin Phoenix. 

Ukradni, co můžeš! Kom. 
 23.15  Dokumentární klub
 0.10  Grantchester (5/6). Br. det. 

6.05 Mstitel Blade (10) 6.35 Čapí příběhy 
(5). Černý. Pol. anim. 7.05 M*A*S*H (195, 
196) 8.00 Svět ve válce (23). Tichomoří. Br. 
dok. 9.15 Prima SVĚT 9.45 Fachmani 10.20 
Vařte jako šéf! 11.00 PARTIE Terezie Tomán-
kové 11.55 Receptář prima nápadů 12.50 
Libovky Pepy Libického 13.15 Vychytávky 
Ládi Hrušky 13.55 Libovky Pepy Libického 
14.20 Holka na zabití. Čes. film 16.40 Mar-
tin a Venuše. Čes. kom. 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Poča-
sí 19.55 SHOWTIME 20.15 Celebrity s.r.o. 
Čes. kom. 22.30 Rocky Balboa. Am. film 
 0.40 Operace Eichmann. Am. thriller

10.30 Miroslav Donutil ve Spirále 12.00 Do-
mácí štěstí. Půvabné časy podle Ivy Hüttne-
rové 12.30 Zpět k pramenům. Ze střechy 
pod okap 12.50 Klub přátel dechovky 13.25 
Kavárnička dříve narozených 14.25 Miro-
slav Donutil – 70 let. Kocourkova dvanáctka 
15.15 Vysílá studio A po třiceti letech... Reži-
sér Jaromír Vašta uvádí populární písničko-
vý cyklus 60. let 16.20 Miroslav Donutil – 70 
let. Radostné události. Kom. 17.25 Hry bez 
hranic 18.55 Události za okamžik a počasí 
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny 
20.05 Karel Gott v Lucerně 
21.05 Kavárnička dříve narozených 

15.10 Divoké umění 15.40 Věda je zábava 
III 16.05 Dobrodružství Kocoura v botách 
III 17.15 Ovečka Shaun 17.20 Friends: Ká-
mošky z Heartlake City 17.45 Kriminálka 
5.C (6/13) 18.15 Šmoulové 18.40 Zprá-
vičky 18.45 Večerníček 18.55 7T (17/24) 
19.15 Phineas a Ferb III (32/35) 19.40 Zví-
řáci 19.50 Bob a Bobek na cestách 20.00 
Události v kultuře 20.15 Příběhy filmových 
legend. Stříbrné plátno (5/12) 20.55 V zá-
ři seriálů. Hlava 22 (5/6) 21.40 Greenhorns 
21.50 Zelenáči v bílém 22.30 Génius – Picas-
so (5/10) 23.20 Klub Cavern – kolébka Beat-
les 0.15 Ingmar Bergman – tvář bez masky

4.40 Vlna za vlnou. It. kom. 6.25 Happy Fe-
et. Austr./am. anim. 8.20 Auta 2. Am. anim. 
10.20 Teleshopping 
10.50  Zamilovaný Shakespeare.

Am./br. film 
13.15 Jumper. Am./kan. akč. 
15.00 Rodičovství. Am. kom. 
17.25  Piráti z Karibiku: Prokletí Černé Perly. 

Am. velkofilm 
20.00  Pán prstenů: Dvě věže.

Novozél./am. velkofilm 
23.35 Pod rouškou noci. Am. krimi 
 2.05  R.I.P.D. – URNA:

Útvar rozhodně neživých agentů 

5.50 Oggy a Škodíci VII. Fr./kan. anim. 6.05 
Tlapková patrola II (19, 20) 7.00 Looney Tu-
nes: Úžasná Show (23). Am. anim. 7.25 Ka-
čeří příběhy (81). Am. anim. 7.50 Pohádka 
o zemi hojnosti. Něm. film 9.05 Kudrnatá 
holka. Am. kom. 11.00 Dům u jezera. Am. 
film 12.55 Rozchod. Am. kom. 15.00 Dvoj-
čata. Am. kom. 17.10 Past. Něm./br./am. 
film 19.30 Televizní noviny, Sportovní no-
viny, Počasí 20.20 Slunce, seno a pár facek. 
Čes. kom. 22.25 Střepiny 22.55 Neříkej ani 
slovo. Am./austr. thriller 1.15 Rozchod. Am. 
kom. 2.50 Volejte Novu 3.45 Pohádka o ze-
mi hojnosti 4.45 Novashopping 

 6.05  Pro vita mundi
 6.50  Řeckokatolický magazín
 7.10  Od Františka k Františkovi
 7.45  Poutníci času (5. díl)
 8.05  Večeře u Slováka
 8.35  Jak potkávat svět (81. díl)
 10.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 11.00  Moudrost mnichů: 

Umění stavět [P]
 11.15  V pohorách po horách (55. díl): 

Velká Rača – Kysucké Beskydy
 11.30  Můj chrám
 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  Otec Pio, tvůrce milosrdenství
 14.55  Mezi pražci (94. díl): Únor 2021
 15.45  ARTBITR – Kulturní 

magazín (104. díl)
 16.00  Katedrála svatého 

Václava v Olomouci
 16.25  Hermie a potopa
 17.00  Cirkus Noeland (5. díl)
 17.25  Sedmihlásky: 

Ševci majstři, Ignac Manda
 17.30  Ovečky v karanténě:

5. neděle v mezidobí
 18.00  Den na koncilu: 

Událost, která změnila církev
 19.00  První křesťané: Obrácení impéria
 19.30  Moudrost mnichů: Umění stavět
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Gramofon (2. díl) aneb 

Hledáme písničku pro všední den
 21.10  Povolání
 22.30  Klapka

s doc. Mgr. Petrem Francánem
 23.35  Polední modlitba Sv. otce Františka
 23.55  Sedm divů v Těrchové
 0.30  Zpravodajský souhrn 

uplynulého týdne
 1.10  Noční repríza dopoledních pořadů

 0.05   Kolem se toč! 1.05 Komorní hud-
ba 2.00 Zrcadlo týdne 2.15 Komen-
tář týdne (R) 3.00 Z archivu hudeb-
ních pořadů 5.00 Varhanní hudba 
5.30 Písně 5.57 Myšlenka na den
(R 11.57, 17.55) 6.05 Čteme z křesť. 
periodik 6.30 Evangelium: Mk 
1,29-39 6.35 Ranní chvály 6.50 Du-
chovní slovo 7.00 Radio Vatikán (R)

 7.30 Komentář týdne
 7.45 TWR: Studna slova
 8.00  Duchovní hudba: J. N. Hummel: 

Missa solemnis, Salve regina
 9.00  Mše svatá (z katedrály 

sv. Petra a Pavla v Brně)
 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Svaté královny 2/15: Křesťané 

v konfliktu s římskou mocí (R)
 11.00  Proglaso (biblický kvíz)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: A. Dvořák: 

Humoreska, R. Schumann: Koncert 
pro klavír, J. Brahms: Serenáda

 13.30  Knihovnička
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka: 

Edudant a Francimor 5/6: 
Závod s loupežníky

 14.30  Blahopřání
 16.00  Písničky z archivu
 16.30  A cappella na kanapi
 16.55  Dotýkání světla: Fratelli tutti 4/10: 

Ohlašovat otevřený svět (R)
 18.00  Modlitba za rodiny
 19.00  Příhody lesního skřítka 

Kryšpína 24/25:
Jak uchystal vánoční nadělení

 19.15  Hitparáda Kolem se toč
 20.15  Křesťan a svět: Nová abatyše 

sestra Francesca 1/2
 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Koncert vážné a duchovní 

hudby: G. Mahler: Symfonie, 
z díla A. Brucknera

 23.50 Duchovní slovo

11.40 Sváteční slovo
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22.00 Studio Olomouc 21.10 750 let Ostravou 10.35 Kukačky (5/13) 18.55 Uchem jehly s V. Horváthem

11.45 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.35 
Malý Sheldon (13) 12.55 Ordinace v růžo-
vé zahradě 2 (879). Vždycky zbývá naděje 
14.10 Castle na zabití V (20) 15.05 Menta-
lista VI (11) 16.00 Mentalista VI (12) 16.57 
Odpolední Počasí 17.00 Odpolední Televiz-
ní noviny, Sportovní noviny 17.25 Co na to 
Češi 18.25 Ulice (3986) 19.30 Televizní no-
viny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Speci-
alisté (16) 21.20 Specialisté (17). Mrtvým 
se nic nedaruje 22.20 Smrtonosná zbraň II 
(18). Frankie je v Hollywoodu 23.15 Menta-
lista VI (11, 12) 0.55 Castle na zabití V (20)

 5.30 Sedmikráska. Něm. poh. 
 6.35 Zamilovaný Shakespeare
 8.40 Poslední píseň. Am. film 
10.35 Teleshopping 
11.10 Jumper. Am./kan. akč. 
12.45 Teleshopping 
13.20 10 000 př. n. l. Am./jihoafr. film 
15.10  Pán prstenů: Dvě věže.

Novozél./am. velkofilm 
18.25 Shrek. Am. anim. 
20.00 33 životů. Am./chil. drama 
22.25 V zajetí démonů. Am. horor 
 0.30 Rychle a zběsile 5. Am. film 
 2.45 Pod rouškou noci. Am. krimi 

14.45 Bludiště 15.15 Austin a Ally (16/19) 
15.40 S Jakubem v přírodě 16.10 Planeta 
YÓ 16.45 Dětská dopravní policie 16.55 
Medvídkova poradna 17.10 Moje zahrád-
ka. Léčivky a koření 17.15 Michal chrání pří-
rodu 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dobro-
družství Kocoura v botách III 18.10 Šmoulo-
vé 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 
7T (18/24) 19.15 Phineas a Ferb III (33/35) 
19.40 Sportující zvířata 19.45 Čtení do ouš-
ka. Obuchu, hýbej se 20.00 Události v kultu-
ře 20.15 Divadlo živě u vás II. Skleněný po-
koj 23.35 Emoce v umění: Marnivost (5/24) 
0.30 Lemmy. Am. dok. 2.30 ArtZóna 

9.50 Pohádka pro pamětníky 10.15 Zprá-
vy ČT3 10.25 Milan Chladil – 90 let. My dva 
a čas. Písničkový seriál 12.00 Zprávy ve 12 
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 
12.30 Zpět k pramenům 12.50 Klub přátel 
dechovky 13.25 Karel Gott v Lucerně 14.35 
Kavárnička dříve narozených 15.25 Milan 
Chladil – 90 let 16.25 Moře nikdy neuvidím 
17.05 Můj táta byl rybář 17.50 Haló, haló! 
(5, 6/85) 18.55 Události za okamžik a poča-
sí 19.00 Události 19.56 Branky, body, vteři-
ny 20.05 Abeceda A plus Z 
21.05 Kavárnička dříve narozených 
21.45 Haló, haló! (7, 8/85)

6.00 Mountfield HK – HC Olomouc 7.55 Pa-
norama 8.25 BBV po 25 letech 8.30 Studio 
fotbal – Dohráno 9.10 Běžkotoulky. Jesení-
ky 9.20 Klasické lyžování: SP Švédsko 10.35 
Alpské lyžování: MS 2021 Itálie 12.40 Snow-
boarding: SP Rusko 14.15 Alpské lyžování: 
MS 2021 Itálie 16.00 Volejbalový magazín 
16.20 Volejbal: Český pohár 18.35 Klasické 
lyžování: Jak na Jizerskou 50 18.50 Fotbal: 
MS klubů 2020 21.05 Hokej den poté 21.50 
Studio fotbal – Dohráno Plus 22.45 Alpské 
lyžování: MS 2021 Itálie 1.50 Branky, body, 
vteřiny 2.00 Volejbal: Český pohár 
 4.15 Alpské lyžování: FIS magazín SP

9.40 Moja cesta 10.00 Spravodajský súhrn 
10.20 Tajomná radosť 11.30 Katolícka 
Austrália (4/5) 12.00 Anjel Pána 12.20 
Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Bolestný 
ruženec 13.10 Na tónoch vďačnosti 13.50 
Katolicizmus 15.00 Hodina milosrdenstva 
(P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Vatica-
no (P) 16.55 Návrat domov (P) 17.30 Doma 
je doma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ru-
ženec / 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 
Godzone magazín 22.30 Moja misia – maga-
zín 23.00 Hudobné pódium

10.25 Poklady Británie: Vikingové (4) 11.50 
Tatra kolem světa 2 (8) 12.50 Atlantik: Rok 
v divočině (2) 13.50 Vetřelci dávnověku XII 
(1) 14.45 Neuvěřitelné příběhy (47, 48) 
15.45 Hlubiny oceánu: Světla v propasti 
16.55 Modravé hlubiny II (3) 18.00 Veteri-
nář z Yorkshiru VIII (4) 19.00 Poslední ráje 
(11). Keňské safari. Něm. dok. 20.00 Grón-
sko s Nikolajem Coster-Waldauem (5). Dán. 
dok. 20.55 Anthony Bourdain: Neznámé 
končiny X (3) 21.55 Neobjasněné případy 
NASA (12) 22.55 Jak funguje vesmír IV (2)
 0.05 Utajené příběhy českých dějin III (8)
 0.30 Pátrání po egyptských hrobkách (2/2)

 6.05  Pro vita mundi: P. Prokop Petr 
Siostrzonek OSB (1. díl)

 6.50  Tanzanie – Zanzibar: Jsme odvážní
 7.20  V pohorách po horách
 7.35  Klapka s Danuší Kubátovou
 8.40  Moudrost mnichů: 

Ritus a hloubka [P]
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Outdoor Films s Richardem 

Štěpánkem: Vzdát můžeš zítra
 10.50  Cesty Václava Havla
 11.20  Na koberečku: s Leem Fijenem
 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: Otec 

a syn: A Bůh řekl Abrahámovi...
 13.20  Indie – Talit Penkal, Donne Dalit
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Dáváme lidem naději: Charita 

Valašské Meziříčí a její činnost
 15.10  Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet 

– Vložím do vás nového Ducha
 16.00  V souvislostech
 16.20  Dívám se kolem sebe
 16.55  Nebojte se...
 18.00  Můj chrám
 18.20  Púčinské schodky: 

Pověsti z Hornolidečska
 18.30  Hermie soutěží
 18.45  Bačkorám navzdory: 

Josef, dělník milosrdenství
 19.00  Petr Bende a cimbálová muzika 

Grajcar na Mohelnickém 
dostavníku 2015 (8. díl)

 19.30  Moudrost mnichů: Ritus a hloubka
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Dům ze skla?:

s P. Stanislavem Přibylem [L]
 21.10  750 let Ostravou [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Zachraňme kostely
 22.30  Kulatý stůl
 0.05  Koncert Wihanova kvarteta: 

Šumperk

9.10 M*A*S*H (196, 197) 10.25 Inga Lind-
ström: Rasmus a Johanna. Něm. film 12.25 
Walker, Texas Ranger V (24). Thunderovi sy-
nové (1/2) 13.25 Policie Hamburk VIII (25). 
Zakázaná láska 14.25 Policie Hamburk VIII 
(26). Vrtkavé štěstí 15.25 Námořní vyšet-
řovací služba XI (1). Atentát 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 Sestřičky 
(40). V rámci možností 21.35 Jak se staví sen 
– extra 22.55 Hudson a Rex II (15). Starý pes 
a nové kousky 23.55 Policie v akci

 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 6,53-56 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 11/18
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

A. Dvořák: Symfonické variace, 
J. Svendsen: Romance, 
C. Saint-Saëns: Jindřich VIII

 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 
25/25: Jak se konečně dočkal jara

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí:

Štístko skupiny Devítka
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Bruce Marshall: 

Plná slávy 11/18
 22.00  Studio Olomouc: Student 

dobrovolníkem v nemocnici
 22.30  Noční linka s Annou Mackovou
 23.50 Duchovní slovo

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Kamera na cestách: 

Švýcarsko, v lůně Alp. Fr. dok. 
 9.55  Skotsko – cesta do divočiny. Fr. dok.
 10.50  Zmrzlá planeta: Zemské 

póly. Dok. BBC Earth
 11.40  Vesnicopis. Velenice
 12.00  Babylon
 12.30  Cesty víry: Ruce na prsa
 12.55  Klíč. Magazín nejen pro 

zdravotně postižené
 13.25  Československý filmový 

týdeník 1971 (1343/2379)
 13.35  Zakázaný Bůh (5/13). 

Tovarišč pop. Dok. 
 14.05  Nádherná Amerika: 

Kouzlo vody. Am. dok. 
 15.00  Poslední tajemství Třetí říše II: 

Sebevražedné mise. Něm. dok. 
 15.50  Dobrodružství vědy a techniky. 

Okavanžští krokodýli. Něm. dok. 
 16.20  Letecké katastrofy: Masakr nad 

Středozemním mořem. Kan. dok.
 17.05  Hitlerův vpád na východ
 17.55  Concorde, závod o rychlost 

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

Zbigniewa Czendlika se 
zpěvákem Vlastou Horváthem 

 19.25  Mizející místa domova
 19.40  Postřehy odjinud
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Mýty a fakta historie. 

Divy starověku (5/10). Am. dok. 
 20.50  Velké stroje zblízka II: 

Nákladní vlak. Br. dok. 
 21.35  Velikáni filmu: Kevin Spacey. 

Ostrovní zprávy. Am. film 
 23.25  Zlé časy. Am. film 
 1.00  Projekt nacismu: Kultura 

pod kontrolou. Něm. dok. 
 1.50  Máme rádi zvířata...
 2.15  V zajetí železné opony

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

Jiftáchova pošetilost 
 9.45  168 hodin
 10.35  Kukačky (5/13). 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  Láska. Bakaláři 1977
 14.25  V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN. 

105% alibi
 15.55  To je vražda, napsala XI. 

Hnízdo zmijí 
 16.45  Cestománie. Čína: 

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

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.10  Hlava Medúzy (5/8). 

Královny krásy
 21.10  Reportéři ČT. Kauzy a reportáže 

s Markem Wollnerem
 21.49  Výsledky losování Šťastných 10

a Extra renty
 21.50  Miroslav Donutil – 70 let. 

Můj strýček Archimedes
 23.25  Zpátky se Sobotou. 

Král zábavy Vladimír Menšík
 0.20  AZ-kvíz
 0.55  Banánové rybičky. Zábavná 

talk show Haliny Pawlowské
 1.25  Z metropole, Týden v regionech 
 1.50  Kalendárium
 2.05  Sváteční slovo 

karmelitána Petra Glogara
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Žiješ jenom 2x. 

Z antuky ke sporáku
 5.15  Černé ovce
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22.00 Etika či ekonomika 16.05 Cvrlikání. Jitka Šuranská 21.05 Dobrá čtvrť 19.15 Cesty víry

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

Hnízdo zmijí
 9.45  Byt je vykraden, maminko... 

Kom. 
 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  Všechno, co mám ráda
 14.30  Šípková Růženka. 

Bakaláři 1983
 14.45  Zlá krev (1/7)
 15.55  To je vražda, napsala XI.

Zabít legendu 
 16.45  Cestománie. 

Fidži: Zemí bývalých lidožroutů
 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 (10/16). Aromaterapie
 21.05  Dobrá čtvrť. 

Anděl na zemi 
 21.59  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 22.00  Čtvrtá hvězda (7, 8/12) 
 22.55  Miloš Kopecký – 25 let od 

úmrtí. Komici na jedničku
 23.50  Kriminalista.

Zeď v hlavě. Něm. krimi 
 0.55  AZ-kvíz
 1.20  Zajímavosti z regionů
 1.45  Na stopě
 2.10  Dobré ráno
 4.40  Kočka není pes
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Zázračná planeta: Planeta Země II 

(1/6). Ostrovy. BBC Earth
 9.55  Josef Masopust – 90 let. 

Skromný velikán – Josef Masopust 
 10.30  Divy starověku (5/10). Am. dok. 
 11.15  Deník zvířecích mláďat 

(2/3). Fr./am. cyklus
 12.05  Sup bělohlavý
 12.20  Nedej se plus
 12.45  Nedej se
 13.10  Malý ekopříběh našeho života
 13.40  Křídla války: 

Proudový motor. Br. dok. 
 14.25  Jak Nero zachránil Řím. It. dok. 
 15.15  Stavitelé lodí (1/6). Br. dok. 
 16.00  Království divočiny: 

Lachtan Forsterův. Jap. dok.
 16.30  Žiju Dunajem. Sl. dok. 
 17.20  Nádherná Amerika: Portoriko 

a Panenské ostrovy. Am. dok. 
 18.15  V karavanu po Česku (5/6)
 18.45  Večerníček. Mlsné medvědí příběhy
 18.55  Krásy evropského pobřeží: 

Souostroví bez konce. Fr. dok. 
 19.00  Běžkotoulky. Jeseníky
 19.15  Cesty víry: Ruce na prsa
 19.40  Postřehy odjinud. Štýrsko 

očima Marie Woodhamsové. 
Život s vůní kakaa

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Americká válka: Den D. Br. dok. 
 20.55  Fenomén Dukla. Dok. 
 21.50  Projekt nacismu: 

Himmlerova říše hrůzy. Něm. dok. 
 22.45  Grantchester (6/6). Br. det. 
 23.30  Doktorka Fosterová II (1/5) 
 0.30  Člověk plus – budoucnost našich 

smyslů (5/5). Smyslový orchestr
 1.20  Queer: Lenka vaří
 1.45  Travestita není transvestita 

aneb Jak chápeme odlišnost
 2.15  Hazard se zdravím?
 2.45  V zajetí železné opony

11.00 Co na to Češi 11.45 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.35 Malý Sheldon (14) 
12.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (880). 
Nápadník 14.10 Castle na zabití V (21) 
15.05 Mentalista VI (13) 16.00 Mentalis-
ta VI (14) 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní no-
viny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice (3987) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Anatomie života (3). Nebezpečné 
rande. Čes. 21.20 Víkend 22.20 Smrtonos-
ná zbraň II (19) 23.15 Mentalista VI (13, 14) 
 1.00 Castle na zabití V (21)

 6.15 Happy Feet. Austr./am. anim. 
 8.00 Mentalista VI (11, 12) 
 9.40 Kudrnatá holka. Am. kom. 
11.35 Teleshopping 
12.05  Pán prstenů: Dvě věže.

Novozél./am. velkofilm 
15.25 Teleshopping 
15.55  Slunce, seno a pár facek.

Čes. kom. 
18.00 Past. Něm./br./am. film 
20.00 Exploze. Am. film 
21.35 Životní zkouška. Am. akč. 
 0.05 10 000 př. n. l. Am./jihoafr. film 
 1.50 V zajetí démonů. Am. horor 

15.15 Austin a Ally (17/19) 15.40 Zachraňme 
Zemi 15.55 Alenka v říši GIFů 16.10 Planeta 
YÓ 16.45 Ty Brďo! Hromadná dopra-
va 17.10 Hýbánky 17.20 Kouzelná škol-
ka 17.50 Dynotrax 18.10 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 7T 
(19/24) 19.15 Phineas a Ferb III (34/35) 
19.40 Sportující zvířata 19.45 Čtení do ouš-
ka. Kdo je hloupější, Strejček Příhoda 20.00 
Události v kultuře 20.15 ArtZóna 21.05 Ro-
man Polanski – stoprocentní profesionál. 
Fr. dok. 22.00 Bauhaus – Nová doba (2/6). 
Princ thébský 22.50 Kino Art. Červená žel-
va. Fr. anim. 0.10 Linka 0.35 Hlava 22 (5/6)

9.00 Poslední zkouška 10.00 Chvíle pro pís-
ničku 10.15 Zprávy ČT3 10.25 Hitšaráda. 
Hud. záb. pořad 11.25 To je ta muzika 12.00 
Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, spor-
tovní zprávy 12.30 Zpět k pramenům 12.50 
Klub přátel dechovky 13.30 Kavárnička dří-
ve narozených 14.05 Milan Chladil – 90 let 
15.10 Hovory přes rampu 16.10 Pusu, pu-
su, pusu! Kom. 17.05 Můj táta byl tramvaják 
17.50 Haló, haló! (7, 8/85) 18.55 Události 
za okamžik a počasí 19.00 Události 19.56 
Branky, body, vteřiny 20.05 Šance. Záb. 
pořad 21.15 Kavárnička dříve narozených 
22.00 Haló, haló! (9, 10/85)

6.00 Fotbal: MS klubů 2020 7.45 Panorama 
8.20 BBV po 25 letech 8.25 Sokolský zpra-
vodaj 8.35 Alpské lyžování: MS 2021 Itálie 
12.25 Jak na Jizerskou 50 12.35 Alpské ly-
žování: MS 2021 Itálie 14.55 Judo: IPPON 
15.15 Alpské lyžování: SP Německo 
17.00 HC Sparta Praha – HC Oceláři Třinec 
20.35  Volejbal: VfB Friedrichshafen

– ČEZ Karlovarsko 
22.50 Alpské lyžování: MS 2021 Itálie 
 0.40 Branky, body, vteřiny 
 0.50 HC Sparta Praha – HC Oceláři Třinec
 2.45 Alpské lyžování: MS 2021 Itálie 
 5.45 Branky, body, vteřiny

12.40 Ruženec / Ruženec svetla 13.15 Quo 
vadis 13.50 Katechéza  14.10 Medzi nebom 
a zemou (Ľubica Galisová) 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 17.30 Doma je do-
ma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.30 Krát-
ke správy (P) 20.00 Modlitba za odvrátenie 
epidémie zo Šaštína (P) 20.45 vKontexte (P) 
21.15 Gréckokatolícky magazín (P) 21.30 
Vojtaššák (P) 22.35 Vaticano 23.05 Akatist 
(k Ježišovi Kristovi z kostola sv. Heleny v Tr-
nave) 23.45 Z prameňa

6.00 Pod hladinou 6.15 Arábie s Levisonem 
Woodem (2) 7.30 Tajemství vesmíru II (15) 
8.30 Megatovárny (5) 9.35 Tajemný svět 
kvantové fyziky (1) 10.50 Se smrtí v očích 
(4) 11.50 Norské domy snů III (8) 12.50 Ta-
jemství světových muzeí III (6) 13.50 Hitle-
rův kruh zla (10) 15.05 Srdcaři na severu (1) 
15.45 Nespoutané Rumunsko 17.45 Divo-
ké příběhy (6) 18.50 Skagerrak: Svět dvou 
moří. Něm. dok. 20.00 KGB: Meč a štít (1). 
Něm. dok. 21.05 Postavili bychom to dnes? 
(8) 22.10 Medvědí abeceda 23.25 Planeta 
koček (3, 4) 0.30 Mimo kontrolu (3)
 1.35 Sousedské noční můry IV (3)

 6.05  Pro vita mundi: P. Prokop Petr 
Siostrzonek OSB (2. díl)

 6.55  Likvidace lepry
 7.05  Štětcem a píšťalou
 7.25  Noční univerzita: Roman Cardal – 

Současná kulturní válka a její zdroje
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Gramofon (1. díl) aneb 

Hledáme písničku pro všední den
 10.20  V souvislostech
 10.45  Svatá Kateřina Labouré: 

tichý posel Lásky
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Poutníci času (5. díl): 

s Petrem Modlitbou
 12.25  Odkaz předků (5. díl): Stará Voda
 12.40  Dobrý pastýř biskup 

Jorge Gottau – Argentina
 13.10  Mezi pražci (94. díl): Únor 2021
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Muzikanti, hrajte
 15.00  Ateliér užité modlitby
 16.05  Cvrlikání (22. díl): Jitka Šuranská
 17.15  V pohorách po horách (63. díl): 

Zakarpatská Ukrajina – Boržava
 17.20  Kalvária Nitrianské Pravno
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  Sedmihlásky:

Ševci majstři, Ignac Manda
 18.50  Divadélko Bubáček 

(1. díl): O Mámovi-tátovi
 19.05  Cirkus Noeland (5. díl): 

Roberto, Kekulín a plamínek
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

9. 2. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Buon giorno s Františkem [L]
 20.45  Obnova objektu Libušín po požáru
 21.15  Řeckokatolický magazín [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  První křesťané: Obrácení impéria
 22.35  Má vlast: Přerov – Městský dům
 0.20  Terra Santa News: 3. 2. 2021
 0.40  Historie sklářství v Karolince

10.25 Inga Lindström: S Lilli si nezahrávej 
12.25 Walker, Texas Ranger V (25). Thun-
derovi synové (2/2) 13.25 Policie Hamburk 
VIII (27). Cizí vlast 14.25 Policie Hamburk 
VIII (28). Ringo, Kim a Sidney 15.25 Ná-
mořní vyšetřovací služba XI (2) 16.25 Poli-
cie v akci 17.25 Krimi zprávy 17.50 Prostře-
no! 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 
19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOWTI-
ME 20.15 Slunečná (78). Komu prší štěstí 
21.35 7 pádů Honzy Dědka 22.50 Fachma-
ni 23.25 Policie v akci
 0.20 Námořní vyšetřovací služba XI (2)
 1.20 Policie Hamburk VIII (27, 28)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R)
 1.00 Komorní hudba
 2.00 Kukadlo (R) 
 3.00 Z archivu hudebních pořadů (R)
 5.00 Písně
 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 17.55)
 5.45 Radio Vatikán (R)
 6.00 Evangelium: Mk 7,1-13
 6.05 Ranní chvály
 6.20 Duchovní slovo 
 6.45 Ranní zíváček
 7.15 Pozvánky
 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00 Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu 
 10.15  TWR: Tichá pošta
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Bruce Marshall: 

Plná slávy 12/18
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: Z díla 

J.-Ch. Naudota, J. S. Bacha,
J. F. Fasche a J.-M. Leclaira

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Barvínek: Muzika nás spojila
 16.55  Slyšte, lidé! Z katalogu 

vydavatelství Animal Music (R)
 18.00  Mše svatá (z rozhlasové kaple 

Ducha Svatého,
za nemocné posluchače)

 18.45  Kocourci 1/15: Opuštěné koťátko
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Rozhovor s Andrejem Šebanem
 20.00  Modlitba živého růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Bruce Marshall: Plná slávy 12/18
 22.00  Studio Praha: 

Etika či ekonomika
 23.50 Duchovní slovo
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16.00 Slepice 14.35 Links, rechts, Krejčí, švec! 22.30 Příběhy slavných 14.05 Křesťanský magazín

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

Zabít legendu 
 9.55  Sedm žen Alfonse 

Karáska. Hud. kom. 
 10.35  Doktor Martin (10/16). 

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

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Sama doma
 14.00  Tak neváhej a toč speciál
 15.00  Hnízdo (6/12)
 15.55  To je vražda, napsala XI. 

Smrt na Havaji 
 16.45  Cestománie. Argentina: 

V rytmu tanga
 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 

(7/13). Lodní uzel 
 20.55  Hercule Poirot X. 

Karty na stole. Br. film
 22.29  Výsledky losování Šťastných 10
 22.30  Příběhy slavných...

Neznámý známý Miloš Kopecký
 23.25  Případy detektiva Murdocha XIII. 

Fatální filatelie. 
Br./kan. krimi 

 0.10  AZ-kvíz
 0.35  Máte slovo s M. Jílkovou
 1.40  Banánové rybičky. 

Na téma „jak si užít živly“
 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 (2/2). Fr. dok.
 9.55  Romantické hrady, 

Rýn a dívka jménem Lorelei
 10.05  Žiju Dunajem. Sl. dok. 
 11.00  Projekt nacismu: 

Himmlerova říše hrůzy. Něm. dok.
 11.55  Náš venkov: Muži, kteří sází stromy
 12.25  Putování za písničkou
 12.50  Nositelé tradic
 13.20  Tisíc chutí ulice: 

Barbados. Br. cyklus
 14.05  Křesťanský magazín
 14.35  Galerie tradic
 15.35  Televizní klub neslyšících
 16.05  Marco Polo: Rozluštěné 

tajemství. Něm. dokudrama
 16.55  Tajemství Vatikánu: 

Všední život (4/5). Vat. cyklus
 17.50  Fenomén Dukla. Dok. 
 18.45  Večerníček. Mlsné medvědí příběhy
 18.55  Babylon
 19.25  Kus dřeva ze stromu (4/26)
 19.40  Postřehy odjinud. Štýrsko 

očima Marie Woodhamsové. 
Putování za vínem

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Kamera na cestách: 

Kostarika, země harmonie
 21.00  Mistři medicíny: Martin Anders
 21.30  Generálové (2/6). 

Rozkaz není román. Dok. 
 22.25  Letecké katastrofy: 

Přílišná důvěra. Kan. dok. 
 23.10  Lovec (6/12). Rodina. It. det. 
 0.10  Hon na Josefa Mengeleho. Fr. dok. 
 1.00  Hitlerův vpád na východ: 

Oběti. Něm. dok. 
 1.50  Zpěvačka Alice Konečná. Dok. 
 2.15  Kam kráčí naše myslivost?
 2.40  V zajetí železné opony: 

Tanec s nepřítelem
 2.55  Stopy, fakta, tajemství

11.00 Co na to Češi 11.45 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.40 Malý Sheldon (15) 
12.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (881) 
14.10 Castle na zabití V (22) 15.05 Mentali-
sta VI (15). Bílá jako padlý sníh 16.00 Menta-
lista VI (16). Fialky 16.57 Odpolední Počasí 
17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice 
(3988) 19.30 Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 20.20 Výměna manželek XIII 
21.40 Malé lásky II 22.35 Smrtonosná zbraň 
II (20). Jesseyho holka 23.30 Mentalista VI 
(15, 16) 1.10 Castle na zabití V (22)

5.50 Poslední píseň. Am. film 7.35 Mentalis-
ta VI (13, 14) 9.20 Shrek. Am. anim. 
10.50 Teleshopping 
11.20 Dům u jezera. Am. film 
13.10 Teleshopping 
13.45 Rozchod. Am. kom. 
15.35  Piráti z Karibiku: Prokletí Černé Perly. 

Am. velkofilm 
18.10 Dvojčata. Am. kom. 
20.00 Ro(c)k podvraťáků. Čes. kom. 
22.10  Prci, prci, prcičky: Nahá míle.

Am. kom. 
 0.05 Exploze. Am. film 
 1.30 Životní zkouška. Am. akč. 

15.15 Austin a Ally (18/19) 15.40 Děje-
PIC! Nepomucký nebo Hus? 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 Dynotrax 18.15 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 7T 
(20/24) 19.15 Phineas a Ferb III (35/35) 
19.40 Sportující zvířata 19.45 Čtení do ouš-
ka. Jirka s kozou 20.00 Události v kultuře 
20.15 Klobouk dolů. Jaromír 99 – tam odkud 
jsem 21.05 Na plovárně s Martinem Hálou 
21.35 Měsíc s českou legendou… Vladimír 
Šmeral. Podobizna 23.05 Delacroix. Fr. dok. 
 0.00 Peep Show IV (3/6)

9.55 Písničky z jednoho města 10.15 Zprávy 
ČT3 10.25 Hitšaráda. Záb. show 11.30 Když 
jsme se tak sešli... 12.00 Zprávy ve 12 12.20 
Předpověď počasí, sportovní zprávy 12.30 
Zpět k pramenům. Prameny vodáckých řek 
12.50 Klub přátel dechovky 13.30 Kavárnič-
ka dříve narozených 14.10 Manéž Bolesla-
va Polívky 15.30 Písničky z obrazovky 15.50 
Typicky ženská reakce. Kom. 17.00 Můj tá-
ta byl trenér 17.45 Haló, haló! (9, 10/85) 
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 
Události 19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 
Tohle jsme nečekali 21.15 Kavárnička dříve 
narozených 22.10 Haló, haló! (11, 12/85) 

6.10 Boby: MS 2021 Německo 7.10 BBV po 
25 letech 7.25 Panorama 7.40 Alpské lyžo-
vání: MS 2021 Itálie 12.05 Panorama 12.25 
Sportovní zprávy 12.55 Sokolský zpravodaj 
13.05 Jak na Jizerskou 50 13.15 Alpské lyžo-
vání: MS 2021 Itálie 14.55 Biatlon: MS 2021 
Slovinsko 16.30 Studio MS 16.50 Volejbal: 
Itas Trentino – ČEZ Karlovarsko 19.20 Flor-
bal: SOKOLI Pardubice – FBC Liberec 21.50 
Minuty Jizerské 50 22.00 Sportovní zprávy 
22.20 Olympijský magazín 22.40 Svět mo-
torů: Speciál 23.00 Svět motorů: Aktuálně 
23.20 Biatlon: MS 2021 Slovinsko
 0.55 Branky, body, vteřiny

10.55 Doma je doma 12.00 Anjel Pána 
12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Ra-
dostný ruženec 13.50 Hudobné pódium (P) 
14.35 Litánie k svätému Jozefovi 15.00 Hodi-
na milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd 
(P) 16.25 GU100 16.55 Katolícka Austrália 
(5/5) (P) 17.30 Doma je doma (P) 18.30 
Svätá omša (P) 19.00 Ruženec / Bolestný 
ruženec 19.30 Svätý František  20.00 Krát-
ke správy (P) 20.15 Prehľad katolíckych pe-
riodík (P) 20.30 Jeden na jedného (P) 20.50 
Fundamenty (Kultúra a hospodársko-soci-
álny život) (P) 21.45 Na tónoch vďačnosti 
22.25 V Samárii pri studni 23.45 Z prameňa

7.05 Nejslavnější evropská nádraží (2) 8.15 
Sissi: Atentát na císařovnu 9.15 Neobjasně-
né případy NASA (1) 10.15 Tajemství ves-
míru III (8) 11.15 Na střechách měst II (2) 
12.30 Anthony Bourdain: Neznámé kon-
činy VIII (8) 13.30 Jak fungují stroje (10) 
14.30 Materiály moderní doby 15.50 Ne-
il Armstrong osobně 16.50 Ocelová srdce 
V (9) 17.50 Malí zabijáci 18.55 Africké šel-
my II (2) 20.00 Výprava po Evropě (2). Něm. 
dok. 21.05 Velký Kavkaz. Něm. dok. 22.10 
Mimo kontrolu II (3) 23.25 Demolice: No-
vý Zéland I (5, 6) 0.25 Druhá světová: To-
tální válka (3) 1.30 Vzdušní válečníci VII (2)

 6.05  Pro vita mundi: 
Mgr. Ludmila Němcová FMA

 6.40  Sýrie – zbytek Jeho lidu
 7.10  Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet 

– Vložím do vás nového Ducha
 7.55  Zpravodajské Noeviny: 9. 2. 2021
 8.15  Hlubinami vesmíru – výběr 2020
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Generální audience 

papeže Františka [L]
 10.15  Čičmianské tajemství
 10.50  Bohem zapomenuté kouty
 11.25  V pohorách po horách 

(64. díl): Dráteníčky
 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  Dům ze skla?: 

s P. Stanislavem Přibylem
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Links, rechts, Krejčí, švec!: 

MFF Strážnice 2017
 16.05  Zpravodajské Noeviny: 9. 2. 2021
 16.25  ARTBITR – Kulturní magazín 

(104. díl): 100 rozmarných 
let Rudolfa Hrušínského

 16.35  Jak potkávat svět: s Hanou Fialovou
 18.00  Můj chrám: Akademický sochař 

Petr Váňa v kapli 
sv. Judy Tadeáše, Dobřichovice

 18.20  Divadélko Bubáček (2. díl)
 18.35  Sedmihlásky
 18.40  Josef a jeho bratři
 19.30  Terra Santa News: 10. 2. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Adorace [L]
 21.10  Poutníci času: s Petrem Neužilem
 21.30  Za obzorem
 22.05  Noční univerzita
 22.55  Generální audience 

papeže Františka
 23.20  Příběhy odvahy a víry: Otec a syn 

(12. díl): A Bůh řekl Abrahámovi...
 23.55  Čtvero ročních dob: Antonio Vivaldi
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

10.25 Inga Lindström: Gréta se vdává. Něm. 
film 12.25 Walker, Texas Ranger V (26). Te-
xas versus Cahillová 13.25 Policie Hamb-
urk VIII (29). Konečně štíhlá 14.25 Policie 
Hamburk VIII (30). Zatracená láska 15.25 
Námořní vyšetřovací služba XI (3). Najdi 
letadlo 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 Sestřičky (41). Kdo je ta-
dy hvězda? 21.35 Show Jana Krause 22.50 
Poklad z půdy 23.55 Policie v akci 
 0.55 Námořní vyšetřovací služba XI (3)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 
 1.00 Komorní hudba 
 2.00 Křesťan a svět (R) 
 3.00 Folklorní okénko 
 5.00 Písně
 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 17.55) 
 6.00 Evangelium: Mk 7,14-23 
 6.05 Ranní chvály 
 6.20 Duchovní slovo
 6.45 Ranní zíváček 
 7.00 Radio Vatikán (R) 
 7.15 Pozvánky 
 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Klika
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Bruce Marshall:

Plná slávy 13/18
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

L. Janáček: Srbský tanec,
J. Rodrigo: Koncert pro harfu, 
B. Bartók: Čtyři kusy pro orchestr

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

CD a knihy roku 2020 2/2
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny Marie 

Pomocnice v Brně-Žabovřeskách)
 18.45  Kocourci 2/15:

Žemla a Kája
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí:

Minority Records
 20.00  Modlitba růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Bruce Marshall:

Plná slávy 13/18
 22.00  Studio Ostrava: Lurdská 

jeskyně na Bílé v Beskydech
 22.30  Noční cukrárna
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16.00 Romství 14.35 Továrna mezi vodami 9.45 Po stopách hvězd 21.35 Zakázaný Bůh (6/13)

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

Smrt na Havaji
 9.45  Po stopách hvězd. 

Obrazový životopis slavných 
– tentokrát Libuše Havelkové 

 10.15  Hříšní lidé Města pražského 
(7/13). Lodní uzel 

 11.00  Všechno, co mám ráda. 
Inspirativní magazín

 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  Miroslav Donutil – 70 let. 

Slivovice. Kom. 
 14.20  Otec Brown VIII. 

Jiftáchova pošetilost 
 15.05  Profesionálové. V záhrobí. Br. krimi
 15.55  To je vražda, napsala XI. 

V úctě, vrah
 16.45  Všechno, co mám ráda
 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 (11/16). Láska až na krev
 21.00  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

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

se Harbinger. Něm. krimi 
 0.25  AZ-kvíz
 1.00  Banánové rybičky. 

Na téma „jak si užít krásu“ 
 1.40  Tlačenka poprvé v životě
 2.05  Dobré ráno
 4.40  Sváteční slovo karmelitána 

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Zmrzlá planeta: 

Zemské póly. Dok. BBC Earth
 9.50  Nádherná Amerika: Portoriko 

a Panenské ostrovy. Am. dok. 
 10.45  Tajemství Vatikánu:

Všední život (4/5). Vat. cyklus
 11.40  Krásy evropského pobřeží: 

Andalusie. Fr. dok. 
 11.45  Gejzíry a elixíry
 12.30  Velké stroje zblízka II: 

Nákladní vlak. Br. dok. 
 13.15  Alexander Veliký (1/2). 

Něm. dokudrama
 14.00  Hitlerův vpád na východ: 

Oběti. Něm. dok. 
 14.50  Uchem jehly. Setkání 

Zbigniewa Czendlika se 
zpěvákem Vlastou Horváthem

 15.20  Americká válka: Den D. Br. dok. 
 16.05  Kvarteto
 16.35  Tisíc chutí ulice: 

Barbados. Br. cyklus
 17.20  Generálové (2/6). 

Rozkaz není román 
 18.15  Mistři medicíny: Martin Anders
 18.40  Postřehy odjinud. Chorvatsko 

očima Jaroslava Skalického. 
Trogir, klenot Dalmácie

 18.50  Fotbal: MS klubů 2020
 21.05  V karavanu po Česku (6/6)
 21.35  Zakázaný Bůh (6/13). 

Objektový svazek Živčáková: 
zjevení Panny Marie

 22.05  Líbánky. Snímek ČT
 23.45  Queer: Nová krása
 0.15  Fargo II (9, 10/10) 
 1.50  Postřehy odjinud. Štýrsko 

očima Marie Woodhamsové. 
Lipicáni z Piberu

 2.00  ...já po tobě chlebem
 2.25  Stopy, fakta, tajemství: 

Ďáblův švagr 
 2.55  Ztracené adresy: Knížecí pláně

11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.35 
Malý Sheldon (16) 12.55 Ordinace v růžo-
vé zahradě 2 (882) 14.10 Castle na zabití 
V (23) 15.05 Mentalista VI (17) 15.55 Men-
talista VI (18) 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice (3989) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, 
Počasí 20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 
(1008) 21.40 Život ve hvězdách 22.10 Smr-
tonosná zbraň II (21) 23.05 Mentalista VI 
(17, 18) 0.50 Castle na zabití V (23) 1.30 
Smrtonosná zbraň II (21) 2.10 Víkend

 5.10 Rodičovství. Am. kom. 
 7.20 Mentalista VI (15, 16) 
 9.00 Dvojčata. Am. kom. 
11.00 Teleshopping 
11.30 Rozchod. Am. kom. 
13.25 Teleshopping 
14.00  Johnny Worricker: Bitevní pole.

Br. thriller 
15.45 33 životů. Am./chil. drama 
18.05 Made in America. Am./fr. film 
20.00 Nějak se to komplikuje. Am. film 
22.15 Bílá smrt. Fr./kan./am. film 
 0.05 Ro(c)k podvraťáků. Čes. kom. 
 2.00 Prci, prci, prcičky: Nahá míle 

15.10 Hvězdičky 15.15 Austin a Ally (19/19) 
15.40 Hrajeme si s haraburdím 15.55 Sám 
v muzeu 16.10 Planeta YÓ 16.45 Země pa-
tří Luně III 16.55 Olí a Jůla 17.10 Hýbán-
ky 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dynotrax 
18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Ve-
černíček 18.50 7T (21/24) 19.15 Phineas 
a Ferb IV (1/36) 19.40 Sportující zvířata 
19.45 Čtení do ouška 20.00 Události v kul-
tuře 20.15 Životy slavných. Houdini (2/2). 
Kan./am. film 21.40 Ještě hořím? (6/6)  
22.10 Třistatřicettři 23.05 Hudební klub 
23.45 ArtZóna 
 0.40 Emoce v umění: Marnivost (5/24)

9.00 Škodná 10.00 Chvíle pro písničku 
10.15 Zprávy ČT3 10.25 Hitšaráda. Záb. 
show 11.30 Nebe nad hlavou 12.00 Zprá-
vy ve 12 12.20 Předpověď počasí, sportov-
ní zprávy 12.30 Zpět k pramenům. Prame-
ny pitných řek 12.50 Klub přátel dechovky 
13.25 Kavárnička dříve narozených 14.20 
Manéž Boleslava Polívky 15.30 Chvíle pro 
písničku 15.40 Hodinář 17.00 Můj táta byl 
humorista 17.50 Haló, haló! (11, 12/85) 
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 
Události 19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 
Televarieté 21.40 Kavárnička dříve naroze-
ných 22.35 Haló, haló! (13, 14/85) 

10.15 Svět motorů: Aktuálně 10.30 Skele-
ton: MS 2021 Německo 11.25 Freestyle ly-
žování: FIS Magazín SP 11.55 Běžkotoulky 
12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprávy 
13.00 Skeleton: MS 2021 Německo 13.55 
Jak na Jizerskou 50 14.00 Alpské lyžování: 
MS 2021 Itálie 14.20 Alpské lyžování: FIS 
magazín SP 14.50 Rychlobruslení: MS 2021 
Nizozemsko 15.50 Hokej: Rusko – Finsko 
17.40 Skeleton: MS 2021 Německo 18.40 
Hokej: Švédsko – Česko 21.40 Minuty Jizer-
ské 50 21.45 Studio fotbal – Extra 22.10 Vo-
lejbal: Lokomotiv Novosibirsk – ČEZ Karlo-
varsko 0.20 Branky, body, vteřiny

10.55 Doma je doma 12.00 Anjel Pána 
12.20 Z prameňa (P) 13.15 LUXáreň 13.50 
Jeden na jedného 14.10 Moja misia – maga-
zín 14.35 Litánie k Najsvätejšiemu menu Je-
žiš 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 
Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Večera u Slová-
ka (P) 16.35 Slovo v obraze 17.00 Palestí-
na a Izrael (P) 17.30 Doma je doma (P) 
18.30 Svätá omša (P) 19.30 Krátke správy 
(P) 20.00 Modlitba za odvrátenie epidémie 
(P) 20.45 Jeden na jedného 21.05 Katolíc-
ka Austrália (5/5) 21.35 Hudobné pódium 
22.20 Katechéza  22.40 Správy zo Svätej ze-
me 23.05 A teraz čo? 23.15 Návrat domov

9.30 Železnice ve Skalistých horách (8) 
10.35 Utajené příběhy českých dějin III (8) 
11.00 Pátrání po egyptských hrobkách (2/2) 
12.00 Veterinář z Yorkshiru VIII (4) 13.00 
Poslední ráje (11) 14.00 Neobjasněné pří-
pady NASA (12) 15.00 Jak funguje vesmír IV 
(2) 16.00 Grónsko s Nikolajem Coster-Wal-
dauem (5) 16.55 Anthony Bourdain: Nezná-
mé končiny X (3) 17.55 Tajemství přílivu (3) 
19.00 Lovec rybích obrů II (12) 20.00 Vá-
lečné továrny (6). Br. dok. 20.55 Tajné naci-
stické základny (6). Kan. dok. 21.55 Nebeští 
lovci: Jestřábi, káně a orli 23.10 Africké šel-
my III (6) 0.05 UFO: Ztracené důkazy II (7)

 6.05  Pro vita mundi:
ThMgr. Pavel Smetana

 6.50  Má vlast: Přerov – Městský dům
 8.30  První křesťané: Obrácení impéria
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Mezi pražci: Únor 2021
 10.00  Kulatý stůl: 

Židé a křesťané včera a dnes
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Gramofon aneb Hledáme písničku 

pro všední den. Hudební pořad 
zpěváka Petra Soviče a jeho kapely

 13.10  Terra Santa News: 10. 2. 2021
 13.30  Generální audience 

papeže Františka
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Továrna mezi vodami
 15.15  Hlubinami vesmíru – výběr 2020
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 9. 2. 2021
 16.20  Večeře u Slováka: 

6. neděle v mezidobí [P]
 16.50  Mixtékové – Mezi 

náboženstvím a tradicí
 17.20  V pohorách po horách: 

Suchá Belá – Slovenský ráj
 17.35  Ovečky v karanténě:

6. neděle v mezidobí [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.40  Zapomenutá generace.

Přímá svědectví o dramatických 
osudech ukrajinských dětí

 19.05  Klauzura. Život a řehole 
sester klarisek-kapucínek 
z kláštera ve Šternberku

 19.30  Zpravodajské Noeviny: 
11. 2. 2021 [P] 

 19.50  Přejeme si…
 20.05  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře [L] 
 21.30  Za obzorem
 22.05  Pod lampou [P]
 0.10  Zpravodajské Noeviny: 11. 2. 2021
 0.30  Pomoc, která se točí
 0.55  Noční repríza dopoledních pořadů

7.00 Nový den 9.10 M*A*S*H (199, 200) 
10.20 Inga Lindström: Rodinná pouta. Něm. 
film 12.25 Walker, Texas Ranger V (27). No-
váček 13.25 Policie Hamburk IX (1). Den na-
nic 14.25 Policie Hamburk IX (2). Boj o Lu-
cinku 15.25 Námořní vyšetřovací služba XI 
(4). Neznámá byla žena 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 (79). 
Nečekané odmítnutí 21.35 Mordparta (6). 
Nadvláda 22.55 Ano, šéfe! 0.05 Policie v ak-
ci 1.00 Námořní vyšetřovací služba XI (4)

 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
7,24-30 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 14/18
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

Z díla A. Salieriho, 
J. Ch. Bacha a A. Neumanna

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

S Robinem Striou o romství
 16.55  Hrajte, kapely! 

Zrádná Dyje
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny 

Marie Sněžné v Praze)
 18.45  Kocourci 3/15: Kocourek z hájovny
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí:

Schola Minor 
a CD Verbum Bonum

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

Plná slávy 14/18
 22.00  Studio Hradec Králové:

Muzeum zdravotnictví v Luži
a 120 let Hamzovy dětské léčebny

 23.50  Duchovní slovo
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16.55 Oktáva 8.05 Krasňany 21.05 13. komnata Marka Kysely 20.00 Planeta Země II (2/6)

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

V úctě, vrah 
 9.55  Moře nikdy neuvidím. Kom. 
 10.35  Doktor Martin (11/16). 

Láska až na krev
 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... 

Miloš Kopecký – 
25 let od úmrtí. 
Neznámý známý Miloš Kopecký

 16.05  Polopatě. Moderní hobby 
magazín Filipa Čapky

 17.00  Bydlet jako... v porcelánu
 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 (6/13)
 21.05  13. komnata Marka Kysely
 21.34  Výsledky losování Šťastných 10
 21.35  Všechnopárty. Zábavná 

talk show Karla Šípa
 22.30  Profesionálové. 

Válka agentů. Br. krimi 
 23.25  Kriminalista. Korunní svědkyně. 

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

Na téma „jak si užít spolužáky“ 
 2.30  Dobré ráno
 5.00  Hobby naší doby
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Kamera na cestách: Kostarika, 

země harmonie. Fr. dok. 
 9.55  Marco Polo: Rozluštěné tajemství. 

Něm. dokudrama
 10.45  Galerie tradic
 11.45  Království divočiny: 

Lachtan Forsterův. Jap. dok. 
 12.15  Skotsko – cesta do 

divočiny. Fr. dok. 
 13.10  Žiju Dunajem. Sl. dok. 
 14.05  Kus dřeva ze stromu (5/26) 
 14.25  Stavitelé lodí (1/6). Br. dok. 
 15.10  Skromný velikán – Josef Masopust 
 15.45  Křídla války: 

Proudový motor. Br. dok. 
 16.30  Rozmanitý západ Spojených 

států amerických (2/2). Fr. dok. 
 17.25  Hranice v srdci (6/16). 

Zahrady Karpat
 17.50  Deník zvířecích mláďat 

(2/3). Fr./am. cyklus
 18.45  Večerníček. Mlsné medvědí příběhy
 18.55  Malý ekopříběh našeho života
 19.20  Mizející místa domova: 

Mizení národní krajiny
 19.40  Postřehy odjinud. Horní Rakousko 

očima Pavla Poláka. Vlakem za solí
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Zázračná planeta: Planeta Země II 

(2/6). Hory. BBC Earth
 21.00  Bílá královna (6/10). 

Láska a smrt. Br. seriál
 22.00  Fargo III (1, 2/10) 
 23.55  Noční příchozí. Br. film 
 1.30  Alexander Veliký (1/2). 

Něm. dokudrama
 2.15  O strakách, pobertech 

a nenechavcích
 2.45  V zajetí železné opony: Do ilegality!
 3.00  Stopy, fakta, tajemství: 

Záhada ztraceného obrazu 
 3.25  Hranice dokořán 

– Rozmówki polsko-czeskie

9.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (1008). 
Jediná naděje 11.00 Co na to Češi 11.50 
Tescoma s chutí 12.00 Polední Televizní no-
viny, Sportovní noviny, Počasí 12.35 Malý 
Sheldon (17) 12.55 Ordinace v růžové za-
hradě 2 (883) 14.10 Castle na zabití V (24) 
15.05 Mentalista VI (19) 16.00 Mentalista VI 
(20) 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpole-
dní Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 
Co na to Češi 18.25 Ulice (3990) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Rychle a zběsile 6 22.40 Trable v ráji. Am. 
film 0.50 Mentalista VI (19, 20) 2.20 Castle 
na zabití V (24) 3.15 Co na to Češi

 6.10 Pohádka o zemi hojnosti. Něm. film 
 7.15 Mentalista VI (17, 18) 
 8.55 Jak se pomstít bejvalce. It. kom. 
10.45 Teleshopping 
11.15 Muži v naději. Čes. kom. 
13.30 Teleshopping 
14.00 Jack. Am. film 
16.10 Nějak se to komplikuje. Am. film 
18.20 Maminčin mazánek. Am. kom. 
20.00 Mravenčí polepšovna. Am. anim. 
21.35 Zocelovací kúra. Am. kom. 
23.30 Neříkej ani slovo. Am./austr. thriller 
 1.30 Bílá smrt. Fr./kan./am. film 
 3.00 Prci, prci, prcičky: Nahá míle 

14.20 Želvy ninja II 14.45 Už tam budem? 
15.15 Austin a Ally II (1/26) 15.40 Wifina 
16.05 Operace jauu! VII 16.35 DVA3 16.50 
Terčin zvířecí svět 17.10 Hýbánky 17.20 
Kouzelná školka 17.50 Dynotrax 18.15 
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerní-
ček 18.50 7T (22/24) 19.15 Phineas a Ferb 
IV (2/36) 19.40 Sportující zvířata 19.45 Čte-
ní do ouška 20.00 Události v kultuře 20.15 
Linka 20.40 Pop-rockové pódium 21.45 
Příběhy světové hudby 22.35 Jméno růže 
(5/8) 23.30 Liga gentlemanů IV (1/3). Ná-
vrat do Royston Vasey. Br. 0.00 Stříbrné plát-
no (5/12) 0.45 Bauhaus – Nová doba (2/6)

5.59 Dobré ráno 9.00 Případ hodného ve-
doucího 10.15 Zprávy ČT3 10.25 Hitšaráda 
11.30 Kdopak by se beatu bál 12.00 Zprá-
vy ve 12 12.20 Předpověď počasí, sportov-
ní zprávy 12.30 Zpět k pramenům. Jizerské 
prameny 12.50 Klub přátel dechovky 13.30 
Kavárnička dříve narozených 14.20 Manéž 
Bolka Polívky 15.40 Otevři oči 16.55 Můj tá-
ta se umí smát 17.50 Haló, haló! (13, 14/85) 
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 
Události 19.56 Branky, body, vteřiny 
20.05 Kufr. Záb. pořad 
20.50 Kavárnička dříve narozených 
21.35 Haló, haló! (15, 16/85)

9.00 Skeleton: MS 2021 Německo 10.00 
Alpské lyžování: FIS magazín SP 10.30 Ske-
leton: MS 2021 Německo 11.30 FIS Magazín 
SP 11.55 Sokolský zpravodaj 12.05 Panora-
ma 12.25 Sportovní zprávy 13.00 Skeleton: 
MS 2021 Německo 13.55 Jak na Jizerskou
50 14.05 Biatlon: MS 2021 Slovinsko 16.15 
54. ČEZ Jizerská 50 17.45 Fotbal: 1. FC Slo-
vácko – FK Teplice 20.20 Skeleton: MS 2021 
Německo 21.15 Minuty Jizerské 50 21.25 
Alpské lyžování: MS 2021 Itálie 21.55 Spor-
tovní zprávy 22.15 Skoky na lyžích: SP Pol-
sko 23.20 Biatlon: MS 2021 Slovinsko
 1.00 Branky, body, vteřiny 

12.40 Ruženec / Ruženec svetla 13.15 Vati-
cano 13.50 V škole Ducha 14.20 Gréckoka-
tolácky magazín 14.35 Litánie k predrahej 
Kristovej krvi 15.00 Hodina milosrdenstva 
(P) 16.05 STOPovanie (P) 16.40 vKontex-
te 17.10 Nová kvalita života  (P) 17.30 Moja 
misia – magazín (P) 18.00 Správy zo Svätej 
zeme 18.30 Svätá omša (P) 20.00 Krát-
ke správy (P) 20.15 Eucharistické zázraky 
20.30 Dôkaz viery: Svätý Valentín (P) 21.30 
Viera do vrecka 21.50 Návrat domov 22.20 
Quo vadis 22.45 Večera u Slováka (6. nedeľa 
v cezročnom období) 23.15 V škole Ducha 
(Jozef Luscoň SDB – Boží plán s rodinou)

6.05 Pod hladinou 6.50 Neznámé krajiny II 
(3) 7.50 Záhady světových válek III (8) 8.50 
Mimo kontrolu (3) 9.55 Sousedské noční 
můry IV (3) 11.00 Divoké příběhy (6) 12.05 
Skagerrak: Svět dvou moří 13.25 KGB: Meč 
a štít (1) 14.30 Postavili bychom to dnes? 
(8) 15.35 Medvědí abeceda 16.50 Plane-
ta koček (3, 4) 17.55 Tatra kolem světa 2 
(9) 19.00 Atlantik: Rok v divočině (3). Lé-
to 20.00 Legendy hlubin (1). Kan./br. dok. 
20.55 Modravé hlubiny II (4) 22.00 Vetřelci 
dávnověku XII (2) 23.05 Neuvěřitelné pří-
běhy (49) 23.35 10 největších tajemství a zá-
had (1) 0.00 Monstra a mýty 

 6.05  Zpravodajské Noeviny: 11. 2. 2021
 6.25  Pro vita mundi: P. Jan Mach
 7.10  Kmochův Kolín: Gloria
 8.05  Krasňany
 8.40  Bačkorám navzdory: 

Alice v říši divů
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.10  Dům ze skla?:

s P. Stanislavem Přibylem
 10.10  Jak potkávat svět (26. díl): 

s Josefem Zajíčkem
 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  Ján Miho – heligonkář a folklorista. 

Dok. o osobnosti spojené se 
slovenskou Terchovou

 13.20  Recept na roztroušenou 
sklerózu: Nerezignovat!

 13.30  Petr Bende a cimbálová muzika 
Grajcar na Mohelnickém 
dostavníku 2015 (8. díl)

 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Věrní Kristu
 15.35  Janomamové v Brazílii
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 11. 2. 2021
 16.20  Kazachstán, poutní kostel
 17.15  Buon giorno s Františkem
 18.00  Můj chrám: kostel Povýšení

sv. Kříže Strání a Ondřej Benešík
 18.20  Divadélko Bubáček (3. díl): 

O Rastíkovi a Johance
 18.35  Sedmihlásky (145. díl): 

Ševci majstři, Ignac Manda
 18.40  O kom, o čem: 

Profesor Rudolf Haša
 19.10  Poletuchy: na skok do Zlína
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Kulatý stůl: Kniha knih v 21. století
 21.40  Za obzorem
 22.15  Brána poutníků: 

Oratorium Jiřího Pavlici
 23.20  Bulharsko: Kořeny Romů
 23.55  Biblická studna
 0.55  Noční repríza dopoledních pořadů

12.25 Walker, Texas Ranger VI (1). Bojov-
níci McLainové 13.25 Policie Hamburk IX 
(3). Mimo kontrolu 14.25 Policie Hamburk 
IX (4). Neobvyklí podezřelí 15.25 Námoř-
ní vyšetřovací služba XI (5). Jednou ničema 
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 Kamarád do deště. Čes. 
film 23.05 Policie v akci 0.00 Námořní vyše-
třovací služba XI (5) 1.00 Policie Hamburk 
IX (3, 4) 3.00 Prostřeno!

 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 7,31-376.05 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 15/18
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: S. Prokofjev: 

Ivan Hrozný, Ch. Chaynes: Koncert 
pro trubku, P. Bořkovec: Symfonie

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Korunka k Božímu milosrdenství
 16.00  Křesťan a svět: Nová abatyše 

sestra Francesca 1/2 (R)
 16.55  Oktáva: Tance a hodovní 

skladby k masopustnímu veselí 
v době renesance a baroka

 18.00  Mše svatá (z kostela Panny Marie 
Pomocnice v Brně-Žabovřeskách)

 18.45  Kocourci 4/15: 
Kocourek hledá cestu 

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Jedna nula skupiny Tata Bojs
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Bruce Marshall: 

Plná slávy 15/18
 22.00  Svaté královny 3/15: Mučednice 

ve světle historických pramenů
 23.50  Duchovní slovo



19.15 Slyšte, lidé! 17.55 Anežka Česká 10.15 Otec Brown VIII. 17.00 Zmrzlá planeta: Jaro

 6.00  Raníček. Dětský zvěřinec
 6.05  Zvonečkovi
 6.30  Prasátko Peppa VIII
 6.40  Olí a Jůla
 6.50  Máša a medvěd III
 7.05  Pan Jezevec a paní Liška
 7.20  Ovečka Shaun. Br. anim. 
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Běžkotoulky. Orlické Záhoří
 9.10  Náš venkov: Danielův nový start
 9.40  Počesku. Jilemnice
 9.50  V karavanu po Česku (6/6)
 10.20  Letecké katastrofy:

Přílišná důvěra. Kan. dok. 
 11.05  Babylon. Dok. 
 11.30  Jiří Holeček
 11.50  Hokej: Česko – Finsko
 14.40  Postřehy odjinud.

Finsko očima Petra Voldána. 
Mezi silnými sousedy

 14.50  Dobrovolní hasiči roku 2020
 16.20  Divy starověku (5/10). Am. dok. 
 17.00  Zmrzlá planeta: Jaro. 

Dok. BBC Earth
 17.50  Zázračná planeta: Planeta Země II 

(2/6). Hory. BBC Earth
 18.45  Večerníček. Mlsné medvědí příběhy
 18.55  Hranice v srdci (6/16). 

Zahrady Karpat
 19.25  Curriculum vitae: Občan Kinský
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Bídníci (3/4). Fr. minisérie
 21.45  V Bruggách. Br. tragikom. 
 23.30  Špión, na kterého 

nezapomněli. Fr./švýc. thriller 
 1.10  Lovec (6/12). Rodina. It. det.
 2.05  Doktorka Fosterová II (1/5)
 3.05  V zajetí železné opony: 

Kronikář československé emigrace
 3.20  Stopy, fakta, tajemství: 

Bomba pro TGM
 3.45  Hranice dokořán 

– Rozmówki polsko-czeskie
 4.10  Dolní Morava
 4.30  Zavřené okno 

geologického vesmíru

6.05 Tlapková patrola II (21, 22) 7.00 Lo-
oney Tunes: Úžasná Show (24). Am. anim. 
7.25 Kačeří příběhy (82, 83). Am. anim. 8.15 
Malý Sheldon (16) 8.35 Jorinda a Joringel. 
Něm. film 9.45 Dožeň, co se dá! Am. kom. 
11.40 Koření 12.35 Volejte Novu 13.10 Ra-
dy ptáka Loskutáka 14.25 Výměna manželek 
XIII 15.45 Nekonečná láska. Am. film 17.40 
Shrek 2. Am. anim. 19.30 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Piráti z Kari-
biku: Truhla mrtvého muže. Am. film 23.05 
Král Škorpión. Am./něm. akč. 0.50 Neko-
nečná láska. Am. film 2.35 Malý Sheldon 
(17) 2.55 Specialisté (17)

 5.30  Johnny Worricker: Bitevní pole.
Br. thriller 

 7.00 Průvodce osamělého muže. Am. kom. 
 8.25 Maminčin mazánek. Am. kom. 
10.05 Mentalista VI (19, 20) 
11.50 Teleshopping 
12.25 Nějak se to komplikuje. Am. film 
14.35 Mravenčí polepšovna. Am. anim. 
16.05 Happy Feet 2. Austr. anim. kom. 
17.45 Rychle a zběsile 6. Am./jap./šp. akč. 
20.00 Sex ve městě. Am. kom. 
22.50 Kokain. Am. krimi 
 1.05 Trable v ráji. Am. film 
 3.00 Zocelovací kúra. Am. kom. 

14.45 Výtvarka! 15.15 Nebezpečný svět di-
nosaurů 15.40 Nadia: Tajemství Modré vo-
dy 16.10 Super třída II 16.35 Dobrodružství 
Kocoura v botách III 17.00 Dynotrax 17.25 
Ovečka Shaun 17.30 MasterChef Junior 
V (7/16) 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.55 7T (23/24) 19.15 
Phineas a Ferb IV (3/36) 19.40 Zvířáci 19.50 
Bob a Bobek na cestách 20.00 Události v kul-
tuře 20.15 Je nám ctí... Miroslav Donutil – 70 
let 22.55 Kino Art. Kurz negativního myšle-
ní. Kom. 0.10 Nickelback: Live from Stur-
gis 1.15 Liga gentlemanů IV (1/3). Návrat 
do Royston Vasey 1.45 Peep Show IV (3/6)

9.00 První láska 9.55 Pojďte s námi na tah 
12.00 Domácí štěstí. O historii vzducho-
plavby 12.30 Zpět k pramenům. Prameny 
středního Polabí 12.50 Klub přátel dechov-
ky 13.25 Kavárnička dříve narozených 14.10 
Sešlost aneb Než nám skončí sobota. Hud. 
záb. pořad 15.15 Sběratel hlasů 15.30 S čer-
tem v těle 16.25 Jiřina Jirásková – 90 let. Stře-
cha nad hlavou 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 (6/6). Cesta do Indie a zpět 
21.05 Kavárnička dříve narozených 
21.50 Písničky z obrazovky

8.40 BBV po 25 letech 8.45 Sokolský zpravo-
daj 8.55 Minuty Jizerské 50 9.05 Svět moto-
rů: Speciál 9.25 Svět motorů: Aktuálně 9.45 
Na skialpech přes hory 10.05 Freestyle lyžo-
vání: FIS Magazín SP 10.35 Alpské lyžování: 
MS 2021 Itálie 12.25 Panorama 12.45 Boby: 
MS 2021 Německo 13.55 Jak na Jizerskou 50 
14.05 Biatlon: MS 2021 Slovinsko 16.10 Bo-
by: MS 2021 Německo 18.00 Hokej: Švéd-
sko – Rusko 18.50 Volejbal: UNIQA Extrali-
ga 21.10 Minuty Jizerské 50 21.20 Sportovní 
zprávy 21.35 Alpské lyžování: MS 2021 Itálie 
23.05 Skoky na lyžích: SP Polsko 
 0.45 Branky, body, vteřiny

9.30 Vojtaššák 10.30 Svätá omša zo Spiš-
skej Kapituly (P) 12.00 Anjel Pána 12.20 Lo-
retánske litánie 12.40 Ruženec / Bolestný 
ruženec 13.15 Večera u Slováka 13.50 Pa-
lestína a Izrael 14.10 Akatist k sv. Kozmovi 
a Damiánovi, liečiteľom chorôb (P) 15.00 
Hodina milosrdenstva 15.30 Ruženec z Lúrd 
16.00 Vojtaššák, dni barbarov 17.00 LUXá-
reň 17.30 Dôkaz viery: Svätý Valentín 18.30 
Svätá omša (P) 20.00 Spravodajský súhrn 
(P) 20.30 Bernadeta: Zázrak v Lurdoch (P) 
22.05 Katechéza 22.20 Eucharistické zá-
zraky 22.40 vKontexte 23.20 Medzi nebom 
a zemou (Ľubica Galisová)

7.00 UFO: Ztracené důkazy (2) 8.10 Neu-
věřitelné příběhy (5, 6) 9.05 Druhá světová: 
Totální válka (3) 10.10 Vzdušní válečníci VII 
(2) 11.25 Malí zabijáci 12.30 Africké šelmy 
II (2) 13.35 Mimo kontrolu II (3) 14.50 De-
molice: Nový Zéland I (5, 6) 15.50 Výprava 
po Evropě (2) 16.55 Velký Kavkaz 18.00 Se 
smrtí v očích (5). Am. dok. 19.00 Norské do-
my snů III (9) 20.00 Srdcaři na severu (2). 
Čes. dok. 20.45 Přírodní zákony módy. Něm. 
dok. 21.50 Tajemství světových muzeí III (7) 
22.50 Dějiny zbraní (1) 23.55 Megatovárny 
 0.55 Tajemný svět kvantové fyziky (2) 
 2.10 Vesmír: Místo pro život (2) 

 6.05  Pro vita mundi: Pavel Wessely
 6.45  Na křídlech andělů. 

Malíř Karel Rechlík
a obnova poutního místa Neratov 

 7.10  Odvaha otce Karola
 8.25  Cirkus Noeland: 

Roberto, Kekulín 
a plamínek

 8.55  Hermie a potopa
 9.30  Ovečky v karanténě:

6. neděle v mezidobí
 9.55  GOODwillBOY V. (5. díl)
 10.45  V posteli POD NEBESY V. (7. díl)
 11.35  ARTBITR – Kulturní magazín 

(104. díl): 100 rozmarných 
let Rudolfa Hrušínského

 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Angelus Domini
 12.05  Pod lampou
 14.10  Romeo a Julie 63. 

O režijní a herecké inscenaci 
Shakespearova díla na ND

 15.00  Vitajte, priatelia, na Myjave: 
MFF Myjava 2018

 16.10  Čas pro Malawi
 16.55  Příběhy odvahy a víry
 17.25  V souvislostech [P]
 17.45  Přejeme si… 

Přání a písnička pro všechny, 
kteří jsou členy Klubu přátel 
TV Noe a dnes slaví narozeniny

 17.55  Anežka Česká
 19.00  Giacomo Puccini: Tosca: Ostrava, 

divadlo A. Dvořáka [L]. Přímý 
přenos premiéry divadelního 
představení z Národního 
divadla moravskoslezského

 21.35  Dobrodružství před 
kamerou (18. díl) [P] 

 22.45  Za obzorem
 23.15  V pohorách po horách: 

Minčol – Martinské hole
 23.25  Za obzorem
 0.00  Cesty Václava Havla
 0.30  Za obzorem
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

6.10 Iron Man (4). Vzpomínky a zmoudře-
ní 6.40 Čapí příběhy (6). Únos 7.05 Me-
teor Monster Truck (7). Král Kraš 7.20
M*A*S*H (201–203) 8.55 Autosalon.tv 9.55 
Fotr na tripu 10.30 Hudson a Rex (15). Uta-
jená minulost 11.30 ČESKO SLOVENSKO 
MÁ TALENT VIII – speciál 12.40 Vraždy po-
dle Agathy Christie (8). Muž v hnědém ob-
leku. Fr. krimi 14.45 Svatba na obzoru. Am. 
film 16.30 Valentin Dobrotivý (čb). Čes. 
kom. 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁ-
VY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOW-
TIME 20.15 Jeho fotr, to je lotr! Am. kom. 
22.45 96 hodin. Fr. thriller 0.45 Formule! 

 0.05  Noční bdění 1.00 Komorní hudba 
2.00 Oktáva (R) 3.00 Z archivu hu-
debních pořadů (R) 5.57 Myšlenka 
na den (R 11.57, 17.55) 6.30 Evan-
gelium: Mk 8,1-10 6.35 Ranní chvá-
ly 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: Muzika nás spojila (R)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

Z díla W. A. Mozarta: 
Koncert pro flétnu a orchestr, 
K. D. von Dittersdorf, 
L. Boccheriniho a A. Rejcha

 13.30  Knihovnička: Sally Rooneyová: 
Normální lidi (R)

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Písničky pro hezké odpoledne
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.15  Jak se vám líbí: 

Duben v Pešti (R)
 16.00  Čteme z křesťanských periodik
 16.15  Hudební listování
 16.55  Na dřeň: 

S Robinem Striou o romství (R)
 18.00  Zprávy a Zrcadlo týdne
 18.20  Komentář týdne
 18.30  Folklorní sedmička
 19.00  Kocourci 5/15: 

Konečně z lesa
 19.15  Slyšte, lidé! 

Hudební výlet do Maďarska
 20.15  Dotýkání světla: 

Fratelli tutti 5/10: Láska bez hranic
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Tóny ze scény: 

W. A. Mozart: 
Únos ze Serailu 2/2

 22.30  Modlitba živého slavného růžence
 23.50  Duchovní slovo

 6.00  Co naše babičky uměly 
a na co my jsme zapomněli

 6.25  Polopatě
 7.20  Pohádka pro pamětníky... 

Miroslav Donutil – 
70 let. O komtesce a zbojníkovi

 8.05  Pohádka pro pamětníky... 
Jiřina Jirásková –  90 let. 
Píseň o statečném 
Heřmanovi a sličné Jitce

 8.45  Hnízdo (6/12) 
 9.45  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

experimenty a vyprávění 
 10.15  Otec Brown VIII.

Ďáblova čísla. 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. Římané na Dunaji

 13.00  Zprávy
 13.05  Jiřina Jirásková – 90 let.

O princi, který měl smůlu. Poh. 
 14.10  O líném Honzovi. Poh. 
 14.50  Pro pamětníky... Miroslav Cikán – 

125 let. Andula vyhrála. Čes. kom. 
 16.15  Hercule Poirot X. 

Karty na stole. Br. film
 17.55  Kočka není pes. 

Výběr nového psa a kočky
 18.25  Kluci v akci
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.10  Tajemství těla
 21.20  Maigret a tělo bez hlavy. Fr. seriál
 22.54  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 22.55  Místo činu – Berlín. 

Jmenuješ se Harbinger 
 0.25  Bolkoviny
 1.10  Na forbíně (tm)
 1.50  Sama doma
 3.20  Zahrada je hra
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