
„Bratrství a naděje jsou 
léky na pandemii a mnohá 
zla, která nás zasáhla. Svět 
je potřebuje stejně jako 
vakcíny,“ promluvil papež 
k diplomatům u Svatého 
stolce. Setkal se s nimi toto 
pondělí, byl přítomen i český 
velvyslanec Václav Kolaja.

V  obsáhlé promluvě se papež věnoval 
ekonomickým a  sociálním důsledkům 
pandemie a  zdůraznil potřebu rychle 
jednat při řešení ekologické krize nebo 
ozbrojených konfliktů. „Na světě je pří-
liš mnoho zbraní,“ vyzval opětovně k ja-
dernému odzbrojení. Zároveň papež ne-
ztrácí naději, že by se letošní rok mohl 
stát rokem míru, a to zejména pro Sýrii, 
Jemen a Svatou zemi. Jako zvláště ohro-
žené země naopak zmínil Libanon, Li-
byi, Severní Koreu, Náhorní Karabach 
či státy Střední Ameriky. 

„Rok, který právě skončil, po sobě za-
nechal strach a zoufalství spolu s mnoha 
zármutky. Uvrhl lidi do spirály izolace 
a  vzájemného podezírání,“ uvedl pa-
pež. Varoval i před krizí vzdělávání vi-
nou distanční výuky, před terorismem 
či porušováním práva na náboženskou 
svobodu. A v neposlední řadě kritizoval 
kriminalitu na internetu, zvláště dětskou 
pornografii.

Svatý otec dále zmínil klimatické vý-
zvy. Konkrétně řekl, že se obává mize-
ní celých obcí pod zvedající se hladinou 
moří, a vzpomněl na nedávné záplavy ve 
Vietnamu a na Filipínách, ale i na požá-
ry v Austrálii či Kalifornii. Připomněl, 
že v Mali, Nigeru či Jižním Súdánu trpí 
miliony lidí hladem, zatímco obyvate-
lé Mosambiku a dalších afrických států 

jsou nuceni ze svých zemí prchat. Pro-
to vyzval k podpoře humanitárních ko-
ridorů a upozornil na útrapy vnitřních 
vysídlenců. 

Svatý otec odrazoval od toho, aby 
svět po pandemii navazoval na sta-
ré sobecké strategie, a  představil al-
ternativu: prosazování práva na zdra-
votní péči, poskytování vakcín všem 

lidem, pomoc chudým a  odmítání
„logiky zisku“. 

„Potřebujeme novou koperníkov-
skou revoluci (měnící celou perspektivu 
– pozn. red.), která staví ekonomiku na 
službě člověku, ne naopak, nechává žít 
a nezabíjí, zahrnuje a nevyčleňuje, sta-
rá se o stvoření a nedrancuje je,“ vybídl 
papež. Podle něj by se státy měly dívat 

na pandemii jako na „příležitost k refor-
mě mezinárodních organizací určených 
k podpoře míru a rozvoje“. 

Vakcína a naděje

Setkání, které se koná jednou ročně, se 
zúčastnil český velvyslanec při Svatém 
stolci Václav Kolaja: „Tématem promlu-
vy Svatého otce byla krize současného 
světa, přičemž právě krizi lidských vzta-
hů označil za nejvážnější ze všech. V zá-
věru projevu vyjádřil přesvědčení, že me-
dicínou, kterou dnešní svět potřebuje, 
jsou vedle vakcíny naděje a bratrství.“ 

Papež hovořil též o svých obnovených 
plánech na apoštolské cesty – ta první 
by měla v  březnu směřovat do Iráku. 
„A jako každoročně vyjmenoval bilate-
rální dohody, které Svatý stolec uzavřel 
v  loňském roce, tedy s Demokratickou 
republikou Kongo, Burkinou Faso, Ra-
kouskem a Čínou,“ sdělil Kolaja. 

„Ač jsme museli s kolegy diplomaty 
dodržovat rozestupy, vzdálenost byla 
pouze fyzická, protože už samotné setká-
ní ve Vatikánu symbolizuje pravý opak, 
tedy blízkost, spřízněnost a vzájemnou 
podporu, kterou by naším prostřednic-
tvím měly nasát naše národy,“ vylíčil 
velvyslanec. „Tento apel sice není nový, 
ale je o to naléhavější právě nyní v době 
šíření viru, který nezná hranice a sužu-
je už dlouhé měsíce celý svět,“ uzavřel. 

Diplomatické vztahy se Svatým stol-
cem udržuje 183 států, nadto Evropská 
unie a Suverénní řád Maltézských rytířů. 
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Vidět z nadhledu

Masopustní veselí

Doma na str. 14

Když vylezeme na kopec, vidíme kraj 
pod sebou jinak. Všechno je menší, vě-
ci se ztrácejí v dáli. Nejen hory mohou 
změnit naši perspektivu na ubíjející
pandemii.

Během posledních Vánoc si 
do kostelů našlo cestu
9 % obyvatel Česka – 
vyplývá z průzkumu 
agentury STEM 
o návštěvnosti kostelů, 
který v minulých dnech 
zveřejnil portál církev.cz.

Obvykle se vánočních bohoslužeb účast-
ní až 40 % obyvatel. To nyní pandemie 
znemožnila, lidé ale využili možnost při-
jít se na chvíli pomodlit či jen spočinout 
v kostelích, které zůstaly otevřené. 

Obliba online přenosů

Deset procent populace sledovalo 
přes Vánoce bohoslužby v  televizním 
nebo internetovém přenosu, ve vět-
ší míře to byli starší lidé (18 % osob 
ve věku nad 60 let), a  to jak pravi-
delní návštěvníci bohoslužeb, tak ti, 

kdo chodí na bohoslužby zřídka nebo
vůbec.

„Jsme rádi, že lidé využili možnosti 
být v okamžiku oslav narození Ježíše pří-
tomni alespoň prostřednictvím přenosu, 
a ceníme si ohleduplnosti těch, kteří se 
vzdali možnosti jít do kostela v obavách 
o své blízké. Jsme ale rádi i za to, že se řa-
da lidí nebála a tam, kde to bylo možné, 
do kostela přišla. Doufáme, že se věřící 
i nevěřící budou moci brzy opět potkávat 
v kostelích, živé společenství je totiž ne-
nahraditelné,“ zmiňuje P. Stanislav Při-
byl, generální sekretář ČBK. (tok)

Do otevřených kostelů přišlo během
vánočních svátků devět procent lidí 

Bratrství je lék na krizi a rozdělení

Papež František přidal do římského ka-
lendáře, závazného pro celou církev, tři 
nové svátky a jeden rozšířil. 29. července 
se bude slavit památka nejen sv. Mar-
ty, ale současně jejích sourozenců Ma-
rie a Lazara. Papež tak rozhodl z důvodu 
„důležitého evangelního svědectví, které 
vydali přijetím Pána Ježíše ve svém do-
mě, pozorným nasloucháním a vírou, že 
je vzkříšením a životem“. Dosud se při-
pomínala pouze Marta, a to „kvůli tra-
diční nejistotě církve ohledně totožnosti 
Marie, zaměňované s hříšnicí Magda-
lenou“. 

Do kalendáře se také jako nové do-
poručené svátky zapíšou památky tří 
učitelů církve – sv. Řehoře z  Nareku
(27. února), sv. Jana z Ávily (10. května)
a sv. Hildegardy z Bingenu (17. září). 
„Moudrost, která tyto muže a ženu cha-
rakterizuje, nepatří jen jim. Tím, že by-
li učedníky božské Moudrosti, se sami 
stali učiteli moudrosti pro celou církev-
ní komunitu,“ stojí v  jednom ze dvou 
nových dekretů vatikánské Kongrega-
ce pro bohoslužbu a svátosti z minulého
týdne.

(tez)

Nové svátky
v církevním kalendáři

Mše svatá
za nemocné
Kolem svátku Panny Marie Lurdské
11. února, který ustanovil papež Jan Pa-
vel II. Světovým dnem nemocných, se 
biskupové obvykle vydávají do nemoc-
nic, aby povzbudili nemocné i zdravotní-
ky. Kvůli pandemii to letos není možné. 
Biskupové proto zvou nejen nemocné, 
aby alespoň na dálku prožili společnou 
mši svatou. Dne 11. února ji od 18.00 
bude přenášet TV Noe ze své kaple. Ce-
lebruje biskup Josef Nuzík, předseda 
Rady pro zdravotnictví při ČBK. Obě-
tuje ji za nemocné, zdravotníky, lékaře 
a nemocniční kaplany. „Po jejím skon-
čení bude krátká diskuse s panem bis-
kupem a  nemocničními kaplany,“ zve 
František Zakopal, Národní koordi-
nátor duchovní péče ve zdravotnictví
České biskupské konference. 

Rozhovor s  jedním z nemocničních 
kaplanů přinášíme na str. 13.

(tok)

Papež o násilí 
na ženách
Násilí na ženách je „zbabělost a  úpa-
dek lidstva“, varuje papež v únorovém 
videoposelství Apoštolátu modlitby. „Je 
ohromující, jaký počet žen násilí (psy-
chologické, verbální, fyzické či sexuál-
ní) zasahuje, uráží a tupí. Svědectví obě-
tí, které našly odvahu prolomit ticho, 
jsou voláním o  pomoc, jež nelze opo-
míjet. Nemůžeme stočit zrak na opač-
nou stranu. Modleme se za ženy, které 
se staly oběťmi násilí, aby je společnost 
chránila, brala jejich utrpení vážně 
a byla ochotna je vyslechnout,“ apeluje
papež. 

Podle loňské celosvětové statistiky 
OSN denně dochází k 137 vraždám žen 
v domácím prostředí, tedy rukou příbuz-
ného, přičemž fyzickému či sexuálnímu 
násilí byla někdy vystavena každá tře-
tí žena či dívka. Ženy tvoří též polovinu 
všech obětí obchodu s lidmi.

 (tez)

POPEL NA POPELEČNÍ STŘEDU připravují v těchto dnech kostelníci v celé zemi. 
Spalují svěcené ratolesti (kočičky) z průvodů Květné neděle předchozího roku. Popelem 
pak kněz během bohoslužby v první postní den označí věřící na znamení pokání a kajíc-
nosti.  Papež bude liturgii Popeleční středy slavit 17. února v 9.30 výjimečně v bazilice 
sv. Petra v komorním počtu (namísto v té době obvyklé generální audience). TV Noe ji 
přinese ten den v 16.30 hodin. A Františkovo poselství k postní době odvysílá v 15.30 
Radio Proglas. Snímek Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra

Svatý otec se sešel s diplomaty, český velvyslanec při Svatém stolci Václav Kolaja je na fotografii pátý zleva. Snímek ČTK
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Proti škrtům v sociální péči

Jak prožít letošní rok 
věnovaný mimo jiné
sv. Josefu a sv. Ludmile? 
Ve Fryštáku na Zlínsku 
mají konkrétní tipy.

K oslavě obou světců tu věřící pozval 
zdejší farář P. Josef Brtník: jednak 
každý měsíc při speciálních dnech 

a jednak celoročně při četbě a mod-
litbě. „Papež František má jednu ru-
ku na ‚tepu doby‘ a druhou na Bibli. 
Proto vyhlásil rok sv. Josefa – vní-
má totiž, jak moc potřebují rodiny 
i církev muže jako opravdové otce 
– a sv. Josef je nejlepším příkladem. 
A v naší zemi si zase připomínáme
1 100 let od smrti kněžny sv. Ludmi-
ly,“ podotýká kněz.

Mužům, ale i celým rodinám pro-
to nabízí slavení „Josefských dnů“ 

vždy 19. dne v měsíci, ženy pak mo-
hou slavit i „Ludmilské dny“ kaž-
dého 16. dne v měsíci. „Připomínat 
si je zatím budeme při bohoslužbě 
v kostele nebo modlitbou o samo-
tě,“ říká P. Brtník. Jiné to bude, až 
skončí protiepidemická omezení. 
„Mám třeba seznam zajímavých 
kostelů zasvěcených sv. Josefu, kam 
budeme pořádat poutě pro chlapy 
– třeba do Senetářova na Blanen-
sku, jednoho z mála kostelů posta-

vených u nás za komunismu,“ těší 
se. Na oba světce ovšem podle něj 
lidé mohou pamatovat i  v  ostatní 
dny. V kostele jsou pro ně připra-
veny obrázky sv. Josefa i sv. Ludmi-
ly s modlitbou, mohou se pustit do
každoměsíční novény k příslušné-
mu svatému (i tu je možné sehnat 
v kostele) nebo se začíst do někte-
rého z knižních titulů, které jim fa-
rář doporučuje: románový životopis 
Stín Otce, Renčovu Kytici z králov-

ské zahrady či knížku O Ludmile od 
redaktorky KT Kateřiny Šťastné.

„Rozhodně je užitečné vzít do 
ruky také papežův list Patris cor-
de, ten bude na pokračování vychá-
zet i ve farním měsíčníku,“ dodává
P. Brtník a uzavírá: „Naléhavě bur-
cuji a prosím všechny muže i ženy 
naší farnosti a také rodiny: udělej-
me něco k očistě a obnově rodin, far-
ností, církve i občanské společnos-
ti.“ JIŘÍ GRAČKA

Se svatými Josefem a Ludmilou za obnovu rodiny i společnosti

KRÁTCE

TŘI NOVÉ VYSLANCE DOBRÉ 
VŮLE má Česko od minulého týdne 
– husitskou farářku Martinu Vikto-
rii Kopeckou, reportéra Janka Ru-
beše a režiséra Jiřího Stracha. V této 
čestné a nehonorované funkci mají 
za úkol šířit dobré jméno země v za-
hraničí. Podle ministra zahraničí 
Tomáše Petříčka, který je jmenoval, 
to už všichni tři činí. Jiří Strach re-
žírováním úspěšných filmů a Janek 
Rubeš natáčením videí o Praze, kde 
upozorňuje na nekalé praktiky za-
měřené (nejen) na turisty. Martina 
Kopecká, zároveň členka ústřední-
ho výkonného výboru Světové rady 
církví, podle něj zase umí bořit cír-
kevní mýty. Jmenování platí na rok 
a je možné ho prodloužit.

OLTÁŘNÍ OBRAZ PETRA 
BRANDLA (o rozměrech 7 x 3 me-
try) se minulý týden vrátil do koste-
la sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě na 
Orlickoústecku. Restaurování nej-
většího malířova díla v českých ze-
mích stálo 1,1 milionu korun a trva-
lo rok. „Původně měl být obraz ještě 

vystaven v Národní galerii, to se ale 
neuskutečnilo,“ řekla ČTK mluv-
čí radnice ve Vysokém Mýtě Marie 
Lněničková. S podporou města by 
se letos měl opravit v kostele sv. Vav-
řince i oltář a sakristie. Restaurátor-
ské zásahy by však neměly být roz-
sáhlé. V minulosti radnice přispěla 
na opravy vitrážových oken.

DESÍTKY LET BYL ZTRACENÝ. 
Portrét P. Johannese Norberta Ric-
ka, tepelského premonstráta a za-
kladatele poutního místa ve Skocích 
u Žlutic na Karlovarsku, se ale ne-
dávno podařilo najít a získat zpět. 
Členové spolku Pod střechou, který 
se o poutní místo stará, dostali lo-
ni zprávu, že se na jednom aukčním 
portálu objevil obraz, který se vá-
že ke Skokům. „Když jsme zjistili, 
že jde o portrét patera Ricka z roku 
1744, věděli jsme, že jej za každou 
cenu musíme mít. Nebo alespoň 
jeho kvalitní fotokopii,“ sdělil pro 
idnes.cz Jiří Schierl, předseda spol-
ku. Vyvolávací cena nebyla vysoká, 
a spolek tak v aukci uspěl. Obraz ny-
ní čeká restaurování a poté se vrátí 
do Skoků. (tok)

Nové gymnázium zahájí provoz v září

Vláda i přes doporučení Evropské 
komise a námitky tří desítek nezis-
kových organizací dál plánuje snížit 
v období 2021-2027 částku čerpa-
nou z Evropského sociálního fondu, 
určeného na různé sociální služby, 
a přesunout ji do fondu pro tvorbu 
infrastruktury. Jinými slovy: peníze 
by šly na stavbu silnic namísto so-

ciální pomoci. „Prostředky Evrop-
ského sociálního fondu představují 
jeden z pilířů financování sociálních 
služeb,“ zdůrazňuje přitom prezi-
dent Asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb ČR Jiří Horecký. 

Nově by mělo Česko ze sociál-
ního fondu čerpat 1,7 miliardy eur
(44 miliard korun), což je oproti 

předchozímu sedmiletému období 
polovina. Poskytovatelé se pokou-
šeli své připomínky probrat s premi-
érem Andrejem Babišem a zástupci 
vlády, leč bez úspěchu.

Chystaný krok může negativ-
ně ovlivnit fungování programů na 
podporu zaměstnanosti a dostupné-
ho bydlení, ale také služby zaměře-
né na prevenci chudoby. Vejdou-li 
aktuální vládní návrhy v platnost, 
bude ohrožena i výjimka, která po-
skytovatele sociálních služeb zproš-
ťuje povinnosti 5% spoluúčasti při 
financování dotovaných projektů. 
Neziskové organizace se obávají, že 
kvůli tomu v budoucnu na dotace 
nedosáhnou.  

„V důsledku toho bude ohrožena řa-
da důležitých sociálních projektů, ja-
ko azylové domy pro dospělé či pro 
matky s dětmi, terénní programy pro 
lidi bez domova, sociálně aktivizač-
ní služby pro rodiny s dětmi, nízko-
prahové služby, dluhové poradny, ale 
i služby, které rozvíjí terénní a ambu-
lantní psychiatrickou péči, podporují 
seniory a osoby se zdravotním posti-
žením. Dále programy na podporu 
zaměstnanosti či na prevenci a pod-
poru lidem v bytové nouzi,“ osvětlu-
je ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. 
Zástupci organizací navíc upozor-

ňují, že v důsledku pandemie se po-
čet ohrožených obyvatel zvyšuje, tu-
díž není dobré dlouhodobé rozpočty 
osekávat. „Návrh krácení prostřed-
ků z Evropského sociálního fondu 
je zjevně politickým rozhodnutím, 
které nereflektuje aktuální potřeby 
české společnosti. Znovu proto po 
vládě požadujeme, aby se touto vě-
cí nadále zabývala a zachovala alo-
kaci v sociálním fondu v původním 
rozsahu,“ uzavírá Iva Kuchyňková, 
koordinátorka pro sociální oblast 
Charity ČR. Konečné znění plánu 
se v příštích týdnech dostane na po-
řad jednání vlády a tam zbývá po-
slední možnost pravidla pozměnit.

KAREL PUČELÍK

Poskytovatelé sociálních služeb včetně Charity ČR
svolali online tiskovou konferenci. Opětovně vyzývají 
vládu, aby změnila nová pravidla čerpání evropských 
peněz. Obávají se, že jinak to ohrozí řadu služeb 
od azylových domů po prevenci chudoby.

Kde budou chybět peníze

Do té doby je potřeba prostory ještě 
zkolaudovat a udělat poslední úpra-
vy – a také musí proběhnout přijí-
mací zkoušky. Přípravy byly oprav-
du důkladné, jak konstatuje ředitel 
Jan Vepřek: „Připravujeme to více-
méně jedenáct let, protože v  roce 
2009 jsme otevřeli mateřskou ško-
lu, v roce 2011 základní školu Na-
vis a všechno to bylo s vizí, že bude-
me pokračovat dál – že nabídneme 
i střední vzdělání.“ Předpokládá se, 
že část dětí ze ZŠ Navis půjde na 

gymnázium Navis. Všichni ovšem 
musí projít přijímacím řízením, kdy 
bude vybráno dvacet nejlepších – 
a to bez ohledu na to, kam předtím 
chodili do školy. 

Kaple Svaté rodiny

Nová budova byla vystavěna i s kap-
lí. V současné době, jak popisuje ře-
ditel, vzniká na zakázku do školní 
kaple obraz Svaté rodiny. „Proto-
že je pro nás důležitá spolupráce 

s rodinou, zasvětili jsme kapli Sva-
té rodině. Chtěli jsme, aby Ježíšek 
na obraze nebyl úplně malý, aby se 
s ním děti mohly trochu identifiko-
vat, a proto jsme zvolili námět, kde 
se malý Ježíš ve věku asi osm až de-
set let učí spolu s Josefem a Marií,“ 
objasňuje ředitel. 

Škola je sice soukromá, ale jak 
říká Jan Vepřek, z pohledu morálky 
jde o školu křesťanskou: „Duchov-
ní správu u nás vykonává prelatura 
Opus Dei,“ dodává. I v memoran-
du školy stojí, že chce být v soula-
du s katolickou naukou. Někteří žáci 
nejsou věřící, ale souhlasí se zaměře-
ním školy. Podle ředitele je pak tedy 
nezaskočí či nepřekvapí, že se na za-
čátku vyučování či před jídlem třída 
pomodlí, že jsou ve třídách kříže, že 
škola běží podle rytmu liturgického 
roku, že tam dvakrát týdně dochází 

školní kaplan P. Manuel Lobo a v pá-
tek slouží mši svatou. „Každý rok 
připravujeme okolo deseti dětí 
k prvnímu svatému přijímání a star-
ším nabízíme přípravu na svátost 
biřmování. Nevěřící rodiče mohou 
zase chodit na kurz základy křesťan-
ství,“ doplňuje ředitel.

V současné době se celá ZŠ Navis 
chystá na stěhování. Z osm kilomet-
rů vzdálených Dobřejovic do Světic, 
kde by měly být ještě během tohoto 
školního roku požehnány nové pro-
story a posvěcena kaple. Jestli bude 
i slavnost k otevření, ukáže až epi-
demiologická situace. Zatím i den 
otevřených dveří probíhal jen online 
(ke zhlédnutí na Youtube). Od září 
pak v budově přibudou studenti prv-
ního ročníku gymnázia. 

Ke zvláštnostem školy patří tu-
toring a mentoring. Každé dítě, jak 

přibližuje ředitel, má přiděleného 
tutora, který je dítěti přítelem a ve-
de ho v osobním a charakterovém 
růstu. Nově pak přibudou v řadách 
gymnázia Navis mentoři, kteří bu-
dou studentům pomáhat v intelek-
tově-profesním růstu. 

Církevních středních škol růz-
ných církví je v ČR podle slov Mar-
tina Čecha, vedoucího Sekce cír-
kevního školství, na 43. Gymnázií, 
jejichž zřizovatelem je římskokato-
lická církev, je  osmnáct.

K církevním školám, které nově 
vznikly, patří od loňského září Cír-
kevní základní škola mistra Jana 
Husa v Rakovníku. Další nová sou-
kromá škola, Celým srdcem, která 
bude žáky učit v křesťanském duchu, 
zahájí provoz v září na Praze 5. Po-
skytne základní vzdělání od první do 
deváté třídy. KATEŘINA ŠŤASTNÁ

KOLEM SVÁTKU UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (Hromnic) se v Svatobořicích-Mistříně každý rok koná slavnostní 
mše za ženy a matky. Ženy přišly i letos ve slavnostních krojích, jen kostel byl jinak prázdný, bez zpěvu, varhan a dětí. 
O to víc matky prosily a děkovaly za své děti, manžely, rodiny a vnoučata.  Snímek Markéta Varmužová

Nové soukromé gymnázium Navis, které povede 
své žáky v duchu katolické nauky, už zčásti stojí. 
Konkrétně v obci Světice, východně od Prahy. 
V září by měli nastoupit žáci prvního ročníku 
a postupně budou během čtyř let přibývat další.
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K situaci v Myanmaru obrátil pozornost 
papež František při nedělní modlitbě An-
děl Páně. Myanmarská armáda 1. února 
provedla státní převrat a uvěznila politic-
ké představitele v čele s nobelistkou Aun 
Schan Su Ťij, řadu intelektuálů, studen-
tů či duchovních. Záminkou byly údajné 
podvody v loňských listopadových vol-
bách, kdy zvítězila Su Ťij se svou Národ-
ní ligou pro demokracii (NLD). 

Vojenská junta ovládala Myanmar 
(Barmu) od roku 1962. Po volebním ví-

tězství NLD roku 2015 stanula Su Ťij 
v čele státu, demokratické reformy ov-
šem postupují jen pomalu a armáda si 
udržuje moc. Za nynějším pučem prý 
je obava, že by Su Ťij mohla využít své 
vítězství ke změně ústavy, kam armáda 
během let včlenila pro sebe řadu výsad.

„Prosím, aby se ti, kdo mají v zemi 
odpovědnost, dali s upřímnou ochotou 
do služby společnému dobru pro har-
monické demokratické soužití,“ vyzval 
v neděli Svatý otec s připomínkou své 

návštěvy v této asijské zemi roku 2017, 
jak uvádějí Vatican News. Na věřící, 
vládu i armádu se obrátil také předse-
da Myanmarské biskupské konference 
kardinál Charles Maung Bo. Podle agen-
tury Ucanews vyzval k co nejrychlejšímu 
propuštění všech zadržovaných, k trpě-
livému dialogu a k protestům bez nási-
lí. „Slíbili jste demokracii, začněte tedy 
tím, že propustíte oponenty,“ obrátil se 
na juntu a Su Ťij ujistil: „Budete vždy 
hlasem našeho lidu.“ V neděli 7. úno-

ra se myanmarští věřící spojili v modlit-
bách za mír s adorací a postem.

„Politika je životně důležitou oblastí 
evangelizace, protože stejně jako církev 
má za cíl vést lidi k obecnému dobru,“ 
připomněl kardinál Bo na svém twitte-
rovém účtu.

Převrat odsoudilo také mezinárodní 
společenství včetně Rady bezpečnosti 
OSN či Světové rady církví. Britský ma-
gazín The Tablet přinesl varování myan-
marských partnerů organizace Open 

Doors na pomoc pronásledovaným křes-
ťanům, že puč může vyústit v perzekuci 
myanmarských náboženských menšin. 
Křesťanů je v 55milionové – většinově 
buddhistické – populaci cca 4,4 milionu. 
„Vojenská vláda vždy protežovala svou 
buddhistickou kulturu a tradici. To mů-
že mít pro církev vážné důsledky. Oče-
káváme, že bude opět omezována, jen 
si zatím nejsme jisti, jak výrazně a v jaké 
podobě,“ obávají se myanmarští spolu-
pracovníci Open Doors. (sch)

Myanmarský kardinál: Slíbili jste demokracii, propusťte oponenty

Francouzský parlament 
diskutuje nad zákony, které 
mohou mít významný 
dopad na svobodu vyznání 
i na směřování církve.

„Moudrost Senátu“ se projevila v hlaso-
vání o revizi bioetického zákona – hod-
notí internetový křesťanský magazín 
Aleteia. Z  textu, který do francouzské 
horní komory poslali poslanci, vypadl 
návrh umožnit umělé oplodnění, pla-
cené z veřejného zdravotního pojištění, 
samostatně žijícím ženám a lesbickým 
párům. Podle senátorů totiž „neexistuje 
právo na dítě“. Postavili se i proti praxi 
tzv. náhradního mateřství („pronájmu 
dělohy“), proti potratům z důvodu „psy-
chosociální tísně matky“, proti oplození 
buňkami zemřelého partnera či proti vy-
tváření chimérických embryí z lidských 
a zvířecích buněk.

Nesourodé spojení témat

„Návrh bioetického zákona byl pozna-
menán prvotním hříchem,“ vyslovil se 
v  Senátu lékař a  senátor Bernard Jor-
mier s tím, že tímto hříchem míní spo-
jování dvou nesourodých zákonů, te-
dy pravidel umělého oplodnění s revizí 
bioetického zákona. Reformu umělého 
oplodnění inicioval prezident Emma-
nuel Macron. Přinesla proniknutí poli-
ticky motivovaných návrhů do textu zá-
kona o bioetice, který se (od roku 1994, 
kdy ve Francii jako v prvním státě světa 
vznikl) aktualizuje vždy po několika le-
tech v závislosti na nových lékařských
objevech. 

Nyní bude poznámky senátorů do 
textu zákona zapracovávat parlamentní 
komise, poslanecká sněmovna pak bu-

de mít konečné slovo. Po čtyři pátky od 
poloviny ledna se francouzští katolíci na 
popud biskupů modlili a postili za znění 
zákona, které by bránilo důstojnost člo-
věka a práva dětí.

Věřící pod dohledem?

Dolní komora také bouřlivě debatuje 
o zákoně o separatismu, který má potírat 
islamismus a radikalizaci. Jak však upo-
zorňují francouzští biskupové, navrho-
vaná legislativa může přinést problémy 
náboženskému životu obecně. Zastupi-
tele varoval předseda episkopátu Éric de 
Moulins-Beaufort, že zákon může „naru-
šit obecnou rovnováhu zákona (o laicitě 
– pozn. red.) z roku 1905 a způsob, jaký 
jsme my katolíci, protestanti, pravoslavní 
či židé našli, abychom v naší zemi spo-
lečně žili v harmonii“. Zvažuje se totiž
mj. větší dozor nad financováním ze za-
hraničí, náboženským vzděláváním či 
stanovami náboženských sdružení. Ve 
hře je i  návrh zakázat účast na nábo-
ženských obřadech státním úředníkům. 
Podle Moulins-Beauforta navrhovaná 
reforma chápe věřící „jako potížisty a in-
dividua, jež je nutno držet pod dohledem“. 

Znepokojení vyjádřil bezprecedentně 
dokonce státní sekretář Svatého stolce, 
kardinál Pietro Parolin. V katolické tele-
vizi KTO sdílel obavu, že reforma vytvoří 
mezi státem a náboženstvími nerovno-
váhu zasahující všechna vyznání.

Sama církev postupuje právě opač-
ně: cestou dialogu s  ostatními vyzná-
ními. Například 1. února vydala Stálá 
rada biskupů za přítomnosti hlavních 
židovských autorit ve Francii prohlášení 
o společném boji s antisemitismem. Čin-
ná je též biskupská komise pro dialog 
s muslimy a řadoví věřící obou nábožen-
ství se setkávají ke společné charitativ-
ní práci a modlitbě – např. díky platfor-
mě „Společně s Marií“ (Ensemble avec 
Marie). ALENA SCHEINOSTOVÁ

Bioetika a víra 
ve Francii

KRÁTCE

UŽ 100 TISÍC OBĚTÍ si vyžádalo koro-
navirové onemocnění ve Velké Británii, 
která má 66 milionů obyvatel. Kardinál 
Vincent Nichols, primas Anglie a Wale-
su, pozval u této příležitosti ke společné 
modlitbě za zemřelé, jejich rodiny a za 
ty, kdo o ně pečují. „Sto tisíc není jen ab-
straktní údaj. Každé číslo znamená oso-
bu: někoho, koho jsme milovali a  kdo 
miloval nás. Věříme, že každého z těchto 
lidí znal a miloval i Bůh,“ napsal kardinál 
a dodal: „Každý z nich je oplakáván a za 
každého se budeme modlit.“ Poté Ni-
chols všechny „důrazně povzbudil“, aby 
se nechali očkovat. Pětasedmdesátiletý 
kardinál sám přijal první dávku vakcíny 
počátkem února. Katoličtí biskupové An-
glie a Walesu vydali počátkem prosince 
prohlášení o morální přijatelnosti anti-
covidových vakcín. Anglikánská církev 
zase aktuálně poskytla v několika svých 
katedrálách prostor pro zřízení očkova-
cích center. „Jsme zde, abychom v těchto 
dobách hluboké nejistoty a strachu slou-

žili lidem,“ zdůvodnil reverend Peter
Howell-Jones z katedrály v Blackburnu.

NOVOU PREZIDENTKOU HNUTÍ 
FOKOLÁRE byla zvolena Margaret 
Karramová, palestinská křesťanka půvo-
dem ze severoizraelské Haify. Osmapa-
desátiletá odbornice na judaismus je po 
Chiaře Lubichové a Marii Voce v pořadí 
třetí hlavou tohoto mezinárodního eku-
menicky otevřeného hnutí přítomného 
ve 182 zemích světa, známého i jako Dílo 
Mariino. V sobotu se Karramová osobně 
představila papeži na audienci pro Hnu-
tí fokoláre v aule Pavla VI. Podle stanov 
má být prezidentkou vždy žena, a to z řad 
zasvěcených fokolarínek s věčnými sli-

by. Volena je na šest let. Spolupreziden-
tem se stal Španěl P. Jesús Morán. Karra-
mová je nositelkou ocenění Mount Zion 
Award za rozvíjení dialogu mezi nábo-
ženstvími či mezinárodní ceny sv. Rity za 
dialog mezi Izraelci a Palestinci.

HRDINKA AMERICKÉ OBČANSKÉ 
VÁLKY Harriet Tubmanová, křesťan-
ka, která osvobodila stovky otroků, se 
ocitne na nové dvacetidolarové bankov-
ce. Už v roce 2015 se miliony Američa-
nů vyslovily, aby portrét této mimořád-
né Afroameričanky nahradil vyobrazení 
prezidenta Andrewa Jacksona (†1845),
mj. majitele otroků. Návrh z roku 2016 
počítá s oběma, umístil Tubmanovou na 
líc a Johnsona na rub bankovky. Nová 
dvacetidolarovka měla být uvedena do 
oběhu loni, Trumpova administrativa 
však výrobu zastavila. Nyní se k záměru 
znovu přihlásila nová vláda: podle Bílého 
domu je důležité, „aby naše peníze reflek-
tovaly historii a rozmanitost naší země“. 

Harriet Tubmanová (1822–1913) se 
narodila jako otrokyně v Marylandu. Ve 

12 letech ji její majitel vážně zranil na 
hlavě. Dívka pak trpěla epileptickými 
záchvaty, při nichž údajně upadala do 
transu, kdy rozmlouvala s Bohem. Ve
22 letech se provdala, a aby nebyla pro-
dána pryč od své rodiny, rozhodla se 
utéci do Pensylvánie, jednoho ze států 
Unie, která bojovala za zrušení otroc-
tví. Po zdařeném útěku převedla v ná-
sledujících letech na svobodu několik 
set otroků. Během války pracovala pro 
Unii jako vyzvědačka. Na sklonku ži-
vota nechala postavit domov pro staré 
a chudé Afroameričany. Byla pochová-
na s vojenskými poctami. USA od ro-
ku 1990 slaví 10. březen jako Den Ha-
rriet Tubmanové, vzniklo o ní několik 
filmů. „Byla ženou víry, která se podle 
této víry nebála jednat a bojovat za spra-

vedlnost,“ řekla o ní Kristina Arriaga 
z amerického Becketova fondu pro ná-
boženskou svobodu. 

„NOVICIÁT ONLINE“ NABÍZE-
JÍ JAKO PRVNÍ NA SVĚTĚ trapisté 
v nizozemském opatství v Koningshoe-
venu. Prostřednictvím online programu 
chtějí doprovázet muže v jejich prvním 
rozhodování, zda si zvolit život v řeholi. 
Platforma nazvaná eNovice nabízí řadu 
praktických informací o životě v klášte-
ře, možnost účastnit se na dálku mod-
liteb s mnichy, přednášky a online do-
provázení. Autor projektu Jan-Willem 
Wits vysvětlil, že mnoho lidí má o životě 
v klášteře zcela mylné představy a nere-
álná očekávání. Z průměrně dvaceti mu-
žů, kteří každý rok projeví zájem o vstup 
mezi trapisty, proto vytrvají nanejvýš je-
den či dva. Pomocí „noviciátu online“ 
však zájemci záhy získají všechny po-
třebné vědomosti i přípravu pro případ-
né první skutečné úvodní setkání.

(the tablet, kai, cirkev.cz, crux, cna,
katholiek nieuwsblad)Snímek focolare.cz

VATIKÁNSKÁ MUZEA ODEMKL 1. ÚNORA jejich hlavní „clavigero“ (klíčník) Gianni Crea. Díky zlepšení epidemiologické situace 
v takřka celé Itálii se muzea mohla znovu otevřít pro návštěvníky, a to po dlouhých 88 dnech – nejdelší pauze od druhé světové války. 
Muzea ji využila k důkladnému úklidu a úpravě prostor. Úkolem clavigera je mj. každé ráno v pět hodin vyrazit na sedmikilometrovou 
cestu muzejními sály, odemknout sbírky a rozsvítit světla. Uchovává celkem 2 797 klíčů od vatikánských cenností. Snímek ČTK
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Shora je všechno menší,
věci se ztrácejí v dáli. Ať šplháte
na kopec, startujete v letadle,
nebo jdete na druhý konec 
města, to, co jste dosud 
zažívali, vidíte vždy trochu jinak. 
Změna perspektivy je v této 
zavirované době snad ještě 
důležitější než kdy předtím. 

Když před 29 lety Katolický týdeník obohati-
la nová příloha, pojmenovali ji její zaklada-
telé Perspektivy. Tehdejší pražský arcibiskup
Miloslav Vlk v prvním vydání tehdy napsal: 
„Perspektivy mají otvírat perspektivy, mají 
budit naději…“ Za nadějí se ale musíme vy-
dat, jak mnohými způsoby ukazoval Pán Ježíš. 
V jeho duchu papež František vybízí, abychom 
se zvedli z gaučů. Někomu stačí obejít blok, 
jiný musí zdolat horu. Jenom tak ale můžeme 
změnit pohled na situaci, která se jinak jeví 
jen jako řetězec neštěstí. Zkusili jsme se inspi-
rovat u několika lidí, autorů, teologů a zasvě-
cených mužů i manželských párů. Kde nyní 
hledají nadhled, jiné úhly pohledu?

Stejný a pokaždé jiný

Františkán Bernard Mléčka má za sebou roky 
působení v klášteře v centru Prahy. O to více ny-
ní v podhůří Jizerských hor oceňuje blízkost pří-
rody. Na jeho Facebooku se občas na snímcích 

objevuje výhled z kláštera na nedaleký kostelík. 
„Je pokaždé jiný. Fascinuje mě to. Po příjezdu 
do Liberce jsem si stále uvědomoval, že mít ta-
kový výhled je dar. Fotím ho pořád, už asi tři 
roky. Velkou roli hraje světlo, které ten kostelík 
pokaždé promění. Taková každodenní překva-
pení by žádný lidský architekt nevymyslel,“ sdílí 
své postřehy pro KT Mléčka. Když může, vydá-
vá se ven, do kopců. „Beru to jako čas být sám 
se sebou, poskládat si myšlenky, více se pomod-
lit, vypnout z běžných záležitostí,“ přibližuje. 

Někdo musí na kopec, aby se rozhlédl, ale co 
ti, kdo na kopcích žijí a pracují? Kam si oni 
„chodí“ pro rozhled? Týdeník oslovil napří-
klad správce poutní Hory Matky Boží u Králík 
P. Karla Moravce (více v anketě), ale i astro-
fyzika a jezuitu P. Pavla Gábora, který sleduje 
svět na jedné z nejvyšších hor v americké Ari-
zoně, z Vatikánské observatoře. 

„I  během pandemie provádíme astrono-
mická pozorování na Mount Graham ve výšce
3 200 m n. m. Nyní tam trávím vždy týden 
zhruba osmkrát za rok, tedy víc než obvyk-
le. Kvůli pandemii totiž smí k dalekohledu jen 
omezený okruh lidí, a tak pozoruji i za kole-
gy. A také jsem se pustil do projektů, na kte-
ré jsem dřív ‚neměl čas‘,“ popisuje P. Gábor 
pro KT a pokračuje: „Kupříkladu se snažím 
zjistit, kdo objevil roku 1618 první kometu
(C/1618 Q1). Koncem léta a na podzim 1618 
se totiž objevily celkem tři. Podle Keplera tu 
první objevili 25. 8. 1618 ráno v Košicích (to 
je mé rodiště). Jenže kdo ji rozpoznal? Neby-
la moc jasná. Do výzkumu se zapojilo něko-
lik kolegů, maďarští historici, vídeňský archiv 
atd. Je to dobrodružství. Na internetu je do-
stupná řada starých tisků, takže se i v době 
pandemie dá vesele bádat.“ 

Rozhlížet se tedy dá i po galaxii či po minu-
losti. A nadmořská výška v tom vlastně nehraje 
takovou roli. „Sv. Ignác upozorňuje na roz-
díl mezi smutkem, melancholií či depresí na 
jedné straně a duchovní neútěchou na straně 
druhé. Útěcha a neútěcha se pozná podle to-
ho, zda se přibližujeme našemu Pánu, nebo se 
od něj vzdalujeme,“ rozvíjí P. Gábor a doplňu-
je, k čemu dospěl i se spolubratry: „Pandemie 
je únavná a vystavuje nás těžkým zkouškám. 
Ale v naší komunitě devíti jezuitů zapojených 
do poslání observatoře jsme konstatovali, že 
paradoxně prožíváme útěchu. Toto vytržení 
ze zaběhlého rytmu života jsme potřebova-
li. Jsme méně uspěchaní a pozornější k dru-
hým. Lépe chápeme, na čem opravdu záleží. 
Mám velikou naději, že tato zkušenost se netý-
ká jen naší komunity. Pandemie je příležitostí 
restartovat svět jinak.“   KATEŘINA KOUBOVÁ

Začít se dívat jinak

Kateřina a Radim Ucháčovi
V pátek večer napéct, 
ujistit se, jestli je v ba-
tozích vše, co děti po-
třebují, vyexpedovat 
je ven a v neděli vykle-
pat z batohů půl lesa 
a  boty raději nechat 
za oknem, než bude 
čas je deratizovat. Ta-
hle situace se s covi-

dovým lockdownem změnila. Děti zůstávají 
o víkendech doma, diskutují, co si uvaří a na co 
se kouknou, a my dva vyrážíme na „zdravotní 
procházky“ do hor, na rozhledny či neoploce-
né zříceniny.

Vždycky když stoupáme a nemůžeme po-
padnout dech, když musíme lézt po čtyřech, 
když zmokneme na kost nebo cítíme na vrcholu 
vítr, kocháme se výhledy a nasloucháme tichu, 
s  větší intenzitou si uvědomujeme, že Bůh 
stvořil svět hmotný a nás stvořil do něj. A čím 
větší teď cítíme tlak na život ve virtuální reali-
tě, kdy je vše online (od zpravodajství, výuky, 
skautských schůzek, besídek až po mše svaté), 
tím víc si uvědomujeme, že tělesná přítomnost 
a kontakt jsou pro lidský život nenahraditelné.

Křesťanství už dva tisíce let bojuje s dualis-
mem. Ten tvrdil, že tělo není podstatné a záleží 

pouze na duši. Sv. Tomáš ale chtěl vložit prsty 
do Kristových ran. Katolická víra se od počát-
ku vyznačuje až surovým realismem pro těles-
nost a i dnes je výzvou současné gnostické kul-
tuře, podle níž je tělo pouhou schránkou duše.
Každá námaha a bolest, kterou pocítíme při 
cestách na vrchol, nás tedy vrací do reality 
a přibližuje více ke Kristu – a to stojí za to.

Alena a Václav Adamovi
Jako důchodci žijící 
na vesnici na Hané 
máme nyní přece jen 
více možností než na-
ši vrstevníci ve měs-
tech. Děláme něco 
kolem domku a pěs-
tujeme jízdu na kole 
i nordic walking. Má-
me naměřené různě 

dlouhé trasy a vybíráme si podle chuti či „smě-
ru větru“, dokud, jak se na Hané říká, „nepa-
dajó trakaře“. 

Do pandemie jsme hodně cestovali v  tu-
zemsku i zahraničí, soukromě i jako průvod-
ci poutních zájezdů. Díky tisícům fotografií 
v počítači teď „cestujeme“ dál. Odvíjí se nám 
filmy událostí, vybavují se krásná místa – ať 
už poutní, či scenerie oblíbených rakouských 

Alp. Vzpomínáme i na naše poutníky, na ty pří-
jemné, ale i hrstku těch „méně příjemných“.

Už naši rodiče s  námi hodně cestovali, 
i když samozřejmě jen po vlasti. Vštěpovali 
nám, že nabýváme rozhledu a to, co získáme 
cestováním, nám nikdo nevezme: lepší jed-
nou vidět, než dvakrát slyšet. To moudro, kte-
ré jsme se snažili předat našim dětem a osmi 
vnoučatům, nám pomáhá i dnes.

Co nám ale chybí, je návštěva koncertů, 
divadel a nejvíc snad sborové zpívání v ama-
térském sboru Schola Cantorum Prostějov 
a  v  chrámovém sboru. Nyní nám nezbývá, 
než zpívat doma a při přenosech mší svatých
v TV Noe.

P. Karel Moravec
V roce 2013 jsem byl 
poslán z Hradce Krá-
lové o více než půl ki-
lometru výše – na 
poutní místo Hora 
Matky Boží u Králík. 
Nadmořská výška 
umožní rozhled, ale 
nadhledu se člověk 
musí stále učit. K to-

mu patří i poznávání historie a lidských osudů. 
Již od počátku 18. století sem chodily desítky 

tisíc lidí prosit, děkovat, hledat útěchu, pomoc 
a naději. Dnes jsme omezeni a ohroženi, avšak 
předchozí generace to neměly snazší. Od roku 
1950 až do května 1968 do poutního kostela 
veřejnost nesměla. V té době řádila v naší zemi 
trochu jiná „pandemie“, pro mnohé velmi na-
kažlivá a také smrtelná. 

Učíme se být obezřetní, důvěřovat Bohu 
a hledat nové cesty. Sám jsem musel mnoho-
krát přehodnotit své plány a snažit se být trpě-
livý. Nerozčilovat se nad vynucenými změna-
mi, ale i odmítat lákavá pokušení, jak by bylo 
možné nařízení obejít. Pro dobro všech se mu-
sí něco chvíli vydržet. Kostel máme denně ote-
vřený k soukromé modlitbě, slavíme mši sva-
tou, je zde možnost individuálních rozhovorů 
i svátosti smíření.

Tolikrát jsem se už přesvědčil, že když mě 
Pán v mých plánech zastaví či omezí, často je 
to pro mé dobro. Ale není snadné uvěřit, že mi 
to může vzkázat i přes pokyny z biskupství ne-
bo tiskovou konferenci vlády! Stále potřebuji 
nadhled, rozum a důvěru v Boží lásku!

Díky omezením jsem získal více času na fy-
zickou práci a pohyb, objevoval jsem, kolik vě-
cí nutně nepotřebuji k životu. Nutilo mě to více 
využívat nové formy komunikace. Víru, naději 
a lásku nikdo neomezuje, díky za to a využijme 
toho. (kk)

Anketa: Kam si chodíte pro nadhled?

Františkán Bernard Mléčka fotí už tři roky kostel, který vidí z oken kláštera. Pokaždé je jiný... ...mění se barvy, kulisy i světlo. To by žádný architekt nesvedl.

Všímat si všeho, co je hezké. Snímky Bernard Mléčka OFM

Z kopce dolů



Hora. Jeden z univerzálních 
náboženských symbolů, 
který spojuje lidi různých 
vyznání, kultur a civilizací.

Ať už čteme o  staroorientálních náboženstvích, 
řeckých mýtech, či o  duchovním životě obyvatel 
předkolumbovské Ameriky a Afriky, všude je hora 
tajemným místem, kde se člověk cítí o něco blíž to-
mu, čemu nebo komu věří. Hora je symbol věčnosti 
a stálosti, ale i překážek, které je třeba na cestě k cíli 
překonávat. Kdo čte Bibli, putuje díky ní pohořími 
a kopci, kde ho obvykle čekají velké příběhy, setká-
ní a poučení.

Písmo nám představuje celou řadu hor, které hrá-
ly v životě Izraele i Ježíše Krista důležitou roli, zvláš-
tě pak posvátnou horu Sión, znamení stálosti a věč-
nosti (Žl 125). Hospodin Bůh nepostavil Adama 
s Evou na horu. Teprve když museli opustit zahra-
du Eden, vysazenou Hospodinem kdesi na výcho-
dě a obklopenou řekami, vstoupili do světa plného 
překážek, kopců a Himálají. Život na vrcholu, v ti-
chu a pokoji, zraje. Také proto se Ježíš chodil modlit 
na Olivovou horu. A jeho život na skále, i když není 
kdovíjak vysoká, na návrší Golgoty, vrcholí. Kristův 
pohled dolů je milosrdný a zve k následování. Ježíš 
vyvýšený na kříži je odteď ten nejvyšší vrchol, k ně-
muž se bude upínat naděje celého světa.

Od Sinaje přes Ararat

Hora v židovsko-křesťanské tradici není jen kulisou 
klíčových událostí. V řádu a kráse Stvoření je výji-
mečným posvátným znamením, které do konce časů 
nezeslábne ani nezmizí. Má naději rovnou jistotě, že 
bude mít co říct i lidem za tisíce nebo desetitisíce let. 
Její řeč je stejně průzračná jako u ostatních posvát-
ných znamení, o nichž kdysi psal Romano Guardi-
ni – voda, světlo a žár, chléb a víno, zvon, posvátný 
prostor a postava kněze, jež prostupuje lidskými dě-
jinami jako konstanta spojující nás s minulostí i bu-
doucností. Vzpomeňme si na Mojžíše a horu Sinaj 
(Oreb). Připomeňme si Noema, začínajícího nový 
život spolu s mnohými na hoře Ararat, kde přistál se 
svou archou. A zaposlouchejme se do Ježíšova Hor-
ského kázání, kdy mluví k učedníkům jako novodo-
bý Mojžíš. Zdá se, jako by naše postupné duchovní 
zrání a uvědomování, jdoucí po krocích a schodech 
vždy o kus dál a výš, potřebovalo před sebou vrchol, 
jenž se sice někdy ztrácí v mracích, ale počkáš-li, na-
konec se ti zjeví v plnosti svého majestátu. 

Už počátek cesty je správným místem

Již na počátku cesty k hoře – k Bohu, na samém 
úpatí, kde hledám odpovědi na své otázky, jsem na 
správném místě. Řada ostatních hledačů mě přede-
jde. Jsou silnější, mají větší touhu, možná potřebují 
být nahoře o dost dřív než já. Některé poutníky na 
této cestě na vrchol zase míjím já. Někomu zatím 

stačí dojít do základního tábora, odkud si udělá pár 
menších výstupů, a pak se vrátí domů, aby nad tím, 
co prožil, přemýšlel. Jiný se okamžitě vydává vstříc 
mrakům, a to tou nejobtížnější cestou. Snad i já jed-
nou dojdu na vrchol, a i kdybych zůstal stát pár de-
sítek metrů pod ním, věřím, že mě dobří lidé a Boží 
milost na vrchol vytáhnou.

Tahle hora vítězství a spásy, všemohoucí a milo-
srdný Bůh, je pro každého jinak vysoká a jinak ob-
tížná. Mýlil by se ten, kdo si myslí, že horolezec, jenž 
zdolal K2, nemůže pohořet na skále za vsí. A mýlil 
by se i ten, kdo by z pár metrů vysoké stěny šel hned 
druhý den zkusit štěstí na osmitisícovou Annapur-
nu. Každý úspěšný výstup na vrchol končí až návra-
tem domů. Zdoláváme-li ve svém životě nikoli jed-
nu, nýbrž desítky hor, měly by být tyto návraty domů 
důkazem našeho nového vztahu k Bohu i k lidem. 

Možná si řeknete, proč někteří světci a umělci 
zdolali vrchol jako nic, a  ještě odtamtud přinesli 

poznání, o něž se s námi dělí? Jaká je v tom sprave-
dlnost? Žádná. Každá hora, kterou před nás postaví 
Pán, je jen naše hora. Sice jdou přes ni i ostatní a vi-
dí, jak si vedeme, ale vrchol té hory čeká pouze na 
nás. Ti, jimž bylo dáno vystoupit vysoko, za to ob-
vykle zaplatili vysokou cenu. Přesto vytrvali a přesto 
by, jak čteme z jejich svědectví, neměnili. 

Tady a teď

Stoupáme-li vzhůru od úpatí hory, metr po metru se 
mění skladba lesa, keřů a květin. Od určitého bodu 
se hora obnaží na kámen. Barevná krása zůstává da-
leko pod námi a krása ještě barevnější, cíl naší cesty, 
náš Pán, je daleko před námi. Tady a teď musíme 
žít z toho, co máme a co je v nás. Neplatí tu žádné 
kdyby, asi, snad. Kdo se z této pouti vrátí domů, 
bývá obvykle už na první pohled jiný. Viděl něco, 
o čem se mu nesnadno mluví. Zažil něco, co nelze 

sdělit druhým. Největším důkazem jeho úspěchu 
je on sám a jeho proměněný vztah k sobě samému 
i k lidem. On je nositelem světla, které objevil na vr-
cholu. A až se jednou z onoho posledního výstupu 
nevrátí domů, ale Domů, do domova věčného „staň 
se, věřím“, pozná, že všechny hory, které musel zdo-
lávat, byly v jeho životě důležité. 

Nemyslím si, že nám hory v Božím plánu a moud-
rosti mají ukazovat jen to, jak jsme maličcí, nemož-
ní a slabí. Hory nám ukazují také naši vlastní veli-
kost, rezervoár našich sil, ideálů a snů. Pán k sobě 
volá a táhne ty, kdo se rozhodli jít svobodně za ním. 
Kdyby je vedl jen cestami v parku, sotva by poznali 
nakažlivou závrať z poznání Božích věcí. Chodíme-
-li po horách, cítíme, že tento chrám Božího stvoře-
ní tu není jen tak. Hora nás nutí dívat se dolů na to, 
co opouštíme, a nahoru na to, co nás čeká. Buďme 
za to vděční a nebojme se.

ZDENĚK A. EMINGER, křesťanský teolog 
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Bůh je tam venku, stačí jen vyjít

Všechny mé hory byly důležité

Co se na první pohled může
jevit jako kalamita,
nás na druhý pohled 
může velmi obohatit.

Jednou z nejlepších věcí, které se mi staly toto léto, 
bylo, že se mi v autě rozbila klimatizace. Mám najeto 
víc než 250 tisíc kilometrů, takže mě to moc nerozčí-
lilo. Porucha mě donutila jezdit se staženými okýn-
ky, což mi otevřelo nový svět, o kterém jsem předtím 
ani netušil, že ho potřebuji. U nás jsme tomu říkali 
„texaská klimatizace“: auta mívala malá trojúhelní-
ková okénka, která se dala vyklopit dovnitř, aby do 
auta proudilo trochu čerstvého vzduchu. Dnes už 
taková okénka neuvidíte, ve svých malých ulitách 
se raději zcela uzavíráme. Jak píše Robert Pirsig 
ve svém díle Zen a umění údržby motocyklu, které 
už patří mezi klasickou motorkářskou literaturu: 
„V autě je člověk vždy v jakémsi kupé, a protože je na 
to zvyklý, ani si neuvědomuje, že všechno to, co vidí 
přes sklo auta, je jen jako další televizní program. Je 
pasivním pozorovatelem a všechno se nudně pohy-
buje kolem nebo v jakémsi rámu.“

Stažená okénka mě donutila jezdit pomaleji 
(což je samo o sobě dobré) a taky jsem si díky to-
mu mohl vychutnávat všechny ty úžasné letní vů-

ně – pole se senem, jedlového lesa, vlhkého chod-
níku po krátké přeháňce, řeky (ano, řeky mají 
výrazné pachy; některé pobřežní řeky čpí jako trh 
s  rybami, zato řeky stékající z vysokých hor ma-
jí příjemnou vůni, že bych ji pojmenoval „lesní 
nektar“ nebo „zelená svěžest“). Užíval jsem si to 
tak moc, že jsem si klimatizaci nedal opravit celé
měsíce.

Hledáme víc Boha. S mnohem větší pravděpodob-
ností ho najdete při procházce v sadě nebo sedíce 
u jezírka než na zastávce metra. Samozřejmě, Bůh 
je s námi a při nás všude, kde jsme, ale když mlu-
víme o občerstvení, osvěžení, obnově, o takovém 

nacházení Boha, kdy bychom se mohli zhluboka 
napít z jeho úžasného bytí, potom bychom ho mě-
li raději hledat v křiku racků než v houkání sirén. 
Bůh přebývá ve světě, který stvořil; jeho život pro-
niká všechno stvoření: „Celá zem je plná jeho slávy“
(Iz 6,3). „[Kristus]… vystoupil nad všechna nebesa, 
aby [sebou] naplnil všechno“ (Ef 4,9-10).

V nejoblíbenějším žalmu ze všech žalmů, možná 
v nejoblíbenějším úryvku Písma vůbec, napsal David 
ódu na oslavu obnovy své duše. Všimněte si, že na to, 
aby k tomu došlo, ho Bůh bere do přírody: „Hospo-
din je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává 
mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klid-
ná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou sprave-
dlnosti mě vede pro své jméno“ (Žl 23,1-3).

Dejte si pozor, abyste to neignorovali jako cosi, 
co patří do starých venkovských časů. Na to, aby 
Bůh obnovil Davida, ho mohl pokojně vzít do palá-
ce; mohl ho vzít domů k příteli nebo k příbuznému; 
mohl si k tomu vybrat i živé trhy v Jeruzalémě. Jiný-
mi slovy: Bůh mohl použít několik možností obno-
vy kdesi v interiéru. Ale on si pro Davidovo oživení 
vybral přírodu, svůj skleník naplněný vlastním živo-
tem, pulzující svou slávou, jedinečný ve své schop-
nosti osvěžovat a obnovovat své děti.

Z knihy amerického autora a evangelikála Johna Eldredge 
Vezmi si svoj život späť (Get Your Life Back), která má letos 

vyjít česky v nakladatelství Návrat domů

Každá hora, kterou před nás postaví Pán, je jen naše hora.  Snímky Bernard Mléčka OFM

Vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje... (Žl 23,1-3).

Celá zem je plná jeho slávy
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DOPISY
Ad Statečná Marie Rút Křížková 
Perspektivy KT 51–52/2020 
Na konci loňského roku se KT ohlédl za ze-
mřelou literární historičkou a chartistkou Ma-
rií Rút Křížkovou (1936–2020). Rád bych 
připomněl její jmenovkyni Jiřinu Křížkovou 
(*1925), která též působila ve skryté církvi. 

Dostalo se mi v životě nesamozřejmé výsa-
dy spočinout s několika „kristovci“ propojují-
cími božské s lidským. 

Jiřina Křížková se narodila 21. srpna 1925 
v Plzni. Pochází z věřící katolické rodiny, rodi-
če vychovávali celkem čtyři děti. Po absolvo-
vání gymnázia v Plzni se během poválečných 
studií medicíny v Praze už jako členka Kon-
gregace školských sester III. řádu sv. Františka 
dostala do kontaktu s prostředím kolem Jana 
Evangelisty Urbana v rámci Studia catholica 
pro teologické vzdělávání laiků. Tam postup-
ně poznávala významné křesťanské osobnosti 
– P. Oto Mádra nebo P. Josefa Zvěřinu, s ni-
miž později spolupracovala při rozšiřování 
samizdatových textů. Po dokončení medicíny 
a opožděné promoci to i přes svůj vírou po-
šramocený kádrový profil dopracovala až na 
primářku pediatrického oddělení Psychiatric-

ké léčebny v Dobřanech. Místo musela v roce 
1974 nedobrovolně opustit. 

Její hluboká a živá víra ji přivedla k četným 
samizdatovým aktivitám. Byla jednou z prv-
ních, kdo do Československa přivezla a rozši-
řovala zde doposud málo známé dokumenty 
Druhého vatikánského koncilu, což mi ne-
dávno potvrdil profesor Karel Skalický. Její
neúnavné snahy o dosažení práva svobodně 
hlásat křesťanskou víru v komunistickém Čes-
koslovensku jí v roce 1968 jako jediné ženě vy-
nesly zvolení do Arcidiecézní pastorační rady. 
Léta byla sledována a otravována StB. V Ra-
dvanově navštívila internovaného arcibiskupa 
Josefa Berana, jemuž po letech do exilu začát-
kem roku 1969 napsala: „Drahý otče kardi-
nále, posílám Vám upřímný pozdrav z Plzně, 
vyplňte naše i Vaše přání a přijeďte se podívat 
domů – do vlasti, kde Vás tolik milujeme a če-
káme na Vás.“ 

Jiřina Křížková patřila též k tahounům cír-
kevní obrody. V květnu 1968 byla zvolena člen-
kou výboru arcidiecézního Díla koncilové ob-
novy, na jehož první zasedání ji pozval tehdejší 
apoštolský administrátor pražské arcidiecéze 
František Tomášek. Obětavě pomáhala řadě 
kněží z Plzně a okolí, iniciovala lékařská křes-
ťanská setkání, přispěla k vybudování azylové-

ho domu pro děti v bývalém klášteře v Bystřici 
u Nýrska, podílela se na vzniku ekumenických 
biblických hodin a díle Křesťanské akademie 
v  Plzni. A  také organizovala adoptivní péči 
u nás, v rámci níž se podílela na hledání no-
vých domovů pro téměř 200 dětí. 

MARTIN JINDRA, historik působící
v Ústavu pro studium totalitních režimů

Fejeton P. Ladislava Heryána 
KT 3/2021
Vedle vládního PSA je potřeba, aby fungoval 
farní „pes“, který by stál u dveří daného kos-
tela a dokázal říct: „Stop!“ A v duchu pronášel 
výseč modlitby pro čas epidemie od Kerryho 
Webera: „Uzdrav nás z pýchy, s níž bychom 
se domnívali, že nemoc, která nezná hranic, 
se nás netýká.“ 

JANA MAZÁČOVÁ

Odpovědna
KT 5/2021 
Velmi mě zaujal příspěvek v rubrice Odpověd-
na pod titulkem Anděl Páně, kde autor zmi-
ňuje nejznámější Milletův obraz, který je po-
jmenovaný Angelus. Tento krásný obraz jsem 
vídala jako reprodukci v různých publikacích, 
ale také jako reprodukovaný obrázek na stě-

nách bytů. Před více než 20 lety jsem měla 
možnost se zúčastnit zájezdu do Paříže. Po-
dařilo se mi tehdy oddělit od hlavní skupiny 
a strávit několik hodin v Musée ďOrsay. Kro-
mě všech ostatních pokladů jsem mohla na 
vlastní oči spatřit toto úžasné dílo. Milletovi 
se podařilo vyjádřit úctu k lidem, kteří musejí 
celý život těžce pracovat, aby se vůbec uživili, 
a přesto neztrácejí svou jedinou naději v ně-
co lepšího, a to v Boží pomoc a jediné uznání, 
které mohou po smrti očekávat. Na mě z to-
ho obrazu působí úžasná důstojnost, kterou 
malíř dokázal vtisknout oněm dvěma prostým 
venkovanům. 

EVA MIKEŠOVÁ,  Bojkovice

Více než třináct let prožil 
s redakcí KT evangelický
farář a publicista
MARTIN T. ZIKMUND. Nyní 
odchází, ale nadále zůstává 
v redakční radě Perspektiv. 
Zeptali jsme se, jak se za 
touto zkušeností ohlíží. 

S tou otázkou ses už musel setkat 
mnohokrát: Jak se evangelický farář objevil 
v redakci Katolického týdeníku?
V roce 2007 jsem na přechodnou dobu potře-
boval v Praze najít jinou práci než farářskou. 
A právě tehdy jsem po letech potkal bývalé-
ho šéfredaktora Milana Badala, s nímž jsem 
se znal ještě z  dob totality z  podzemní cír-
kve. Jako student teologie jsem za ním jezdil 
do Brna a  jednou jsme spolu byli na veliko-
nočních exerciciích v Hrádku u Znojma u taj-
ně svěceného biskupa Stanislava Krátkého. 
Dominikáni měli na mě jako studenta boho-
sloví důležitý vliv. A Milan mi tehdy řekl, že 
v KT, pokud je mu známo, budou brzy hledat 
redaktora zahraničního zpravodajství. Tehdej-
ší šéfredaktor Antonín Randa mě nejprve na 
jaře pozval na týdenní zácvik, aby zjistil, jestli 
jsem použitelný, a v létě jsem nastoupil. Do-
hodli jsme se nejprve na spolupráci na jeden
a půl roku.

S čím jsi do redakce přicházel a jak vypadaly 
tvé začátky? 
Katolická církev mě vždycky zajímala, v tomto 
směru jsem se cítil být připraven. Svým způ-
sobem to pro mě byla vysněná práce, bavilo 
mě to. Dalo mi ovšem zabrat přesměrovat se 
z farářského stylu psaní do novinářského a ko-
legové se mnou měli velkou trpělivost. Pokud 
jde o novinařinu, v KT byla a je laťka nastave-
ná vysoko. Sám sebou jsem si proto ještě řa-
du měsíců nebyl jist. Ulevilo se mi trochu až 
tehdy, když se ke mně donesla slova Antoní-
na Randy: „Trvá mu to dlouho, ale pak vysedí
zlaté vejce.

Řadu let jsi měl na starosti zahraniční 
zpravodajství a dění ve Vatikánu. Jaké pro tebe 
bylo psát o papežích?
Protože mě oba papežové, Benedikt XVI. 
i  František, jejichž pontifikát jsem „pokrý-
val“, velmi zaujali jako osobnosti i jako mys-
litelé a pastýři, dělal jsem to rád a s vnitřním 
zaujetím. Dostal jsem příležitost být osobně 
přítomen i na několika Benediktových zahra-
ničních cestách, třeba ve Vídni, Mariazell, Na-
zaretu, Lurdech či Berlíně. Strhující bylo sle-
dovat prostředí, do něhož promlouval, a to, co 
do něj vnášel. A jak dokázal propojit své hlu-
boké vzdělání a intelektuální výbavu s dětsky 
důvěřivou vírou v Boží působení. Jednou jsem 
se ale při psaní o něm docela zapotil.

Nepovídej…
Bylo to na Světový den nemocných, 11. úno-
ra 2013, v pondělí, při uzávěrce. Už jsem měl 
všechno prakticky hotovo a šel ven s kolegy na 
oběd, když tu mi kolega Jiří Macháně volal, 
že papež právě rezignoval a že je nutno za pár 
hodin předělat celé zpravodajství. Zprvu jsme 
se s kolegy domnívali, že jde jen o Jirkův žertík, 
ale když jsme se urychleně vrátili ke svým počí-

tačům, poznali jsme, která bije. Nesměl na mě 
tehdy nikdo mluvit, ale stihlo se to. 

Paralelně jsi řadu let působil v evangelických 
sborech. Jak jsi to zvládal časově?
První dva roky jsem byl mimo službu, ale pak 
jsem nastoupil do Libice nad Cidlinou, k níž 
jsem přibral ještě jeden polabský sbor – Vele-
nice. Takže jsem byl vždy tři a půl dne v Praze 

v redakci a tři a půl dne ve farnostech. A právě 
ta změna pro mě byla odpočinkem, to střídání 
velkoměsta a venkova. V Libici jsem vůbec ne-
měl počítač, kázání psal rukou, topil v kotli, se-
kal trávu a objížděl vesnice, kde bydleli členové 
sboru. Na tamní evangelické faře se párkrát 
konala i redakční rada Perspektiv a jednou se-
tkání celé redakce s kardinálem Dominikem 
Dukou, který se o zvelebení svatovojtěšského 
rodiště hodně zasloužil. 

Souběžně jsi byl redaktorem Perspektiv, 
jejichž titulní stranu jsi po devět let vedl. 
Na co hlavně vzpomínáš?
Lidsky i ideově pro mě mnoho znamenal Petr 
Příhoda, převzal jsem jeho práci a navázal na 
ni. Inspiroval mě snahou o pravdivost a pocti-
vost a kladením i nepříjemných otázek – ať už 
v rámci vnitrocírkevního dialogu, nebo třeba 
ve vztahu Čechů a Němců. Úmyslně nepřed-
kládal čtenářům jen samé útěšné „bonbonky“, 
chtěl je někam posouvat, ale přitom byl ke své 
církvi vždy zcela loajální. 

Co ti KT přinesl a co naopak vzal?
Chápal jsem nabídku této práce jako dar shůry. 
Člověk se totiž může dostat do různých těžkých 
situací, ale Pán Bůh vždy ukazuje východisko. 
Dříve jsem snil o tom, že budu vedle farářské 
práce dělat doktorát, psát knihy a zabývat se 
teologií, na což mi v novinách samozřejmě ne-
zbýval čas. Ale pochopil jsem, že v tu dobu pro 
mě práce v KT byla ještě lepší alternativou – 
poznal jsem totiž spoustu zajímavých lidí a za-
čal mít katolickou církev ještě raději. 

Jak ses jako evangelický farář cítil mezi 
katolíky? A s jakými reakcemi ses setkal ve své 
církvi?
Snažil jsem se o určité „přemostění“. A ne-
pamatuji se, že bych se někdy setkal s  vý-
čitkami – a to v obou církvích. Žijeme přeci 
jen v době, kdy k sobě křesťané různých tra-
dic mají blíž a blíž. A taková spolupráce ne-
jen posiluje náš společný křesťanský hlas, ale 
zároveň přispívá k  vzájemnému poznávání
a obohacování. 

V Perspektivách zůstáváš členem redakční rady. 
Čemu se chceš nadále věnovat? 
Díky Toníku Randovi a  pak Katce Koubové 
i  celému týmu jsem se mohl v  redakci vždy 
cítit jako doma. Byla to krásná etapa. A jsem 
vděčný také za svého nástupce, Ondřeje El-
bela z Hukvald. Oddechl jsem si, když se ob-
jevil – ještě mladý, ale už vzdělaný a  uváž-
livý, se zahraniční zkušeností a  zároveň 
zakotvený v životě církve. Opět – podivuhodné
řízení Boží.

Nyní, když už nějakou dobu působím v Kar-
lových Varech, je čas na změnu. Chtěl bych se 
více než dosud věnovat teologii, chápu to však 
jen jako pokračování v téže práci jinými pro-
středky. Vždy jsme a smíme být – jak pěkně vy-
jádřil Benedikt XVI. – cooperatores Veritatis, 
tedy spolupracovníky Pravdy. 

TEREZA ZAVADILOVÁ

Katolickou církev mám ještě radši

Když jsem byl docela malý kluk, hrával jsem si 
někdy na rádio a na novináře. Svět informací 
mě zajímal. Perspektivy v KT jsem ale zprvu 
moc rád neměl, protože tam na rozdíl od pří-
lohy Doma nebyla křížovka. Pak jsem trochu 
vyrostl, Perspektivy začaly vycházet každý tý-
den a mě o hodně víc bavilo je číst. Pocházím 
z kraje mezi Ostravou a Beskydy. Odtamtud 
jsem se načas vzdálil do Prahy, kde jsem při 
studiu politologie mohl pracovat v redakci za-
hraničního zpravodajství Českého rozhlasu. 
Prožil jsem tam krásné dva roky, vyzkoušel 
si nonstop zpravodajství a každý den si roz-
šiřoval obzory.

Nyní se pohybuji mezi univerzitami ve 
Vídni a Ostravě a díky spolupráci s ostrav-
sko-opavskou diecézí jsem se dostal ke Ka-
tolickému týdeníku. Snažím se pátrat po 
zajímavých příbězích z našeho koutu země 
a věřím, že i skrze ně můžou čtenáři hledat 

Boha ve všech věcech a stopy jeho působení 
mezi námi lidmi. Od ledna se starám po Mar-
tinu Zikmundovi o úvodní stranu Perspek-
tiv. Byl bych moc rád, kdyby se nám v esejích 
dařilo přinášet křesťanský úhel pohledu na 
to, čím naše společnost žije, oprašovat poza-
pomenuté osudy i kráčet se čtenáři krajinou
současnosti.

Obzvlášť vděčný jsem Bohu za svou rodi-
nu, za zkušenosti tá-
borníka i vedoucího 
v centru pro mládež 
na Arše v Rajnocho-
vicích i za možnost 
poznat světovou cír-
kev na Fóru mladých 
v Římě. 

ONDŘEJ ELBEL,
redaktor Perspektiv

Nový redaktor Perspektiv se představuje

Martin T. Zikmund v rozhovoru s Mons. Georgem Ratzingerem (1924–2020), bratrem emeritního 
papeže Benedikta XVI., u něj doma v Řezně v roce 2009. Snímek Tomáš Kutil



Křesťanství
Svět
Kultura P E R S P E K T I V Y 7
Sedm kroků k reformě EU
Josef Beránek

Fakt, že Evropská unie potřebuje 
reformu, vidí v Česku skoro všichni. 
Alespoň to tak vypadá podle průzkumů 
veřejného mínění. Jinou otázkou ovšem 
je, jak by taková reforma měla vypadat. 
Podívejme se na jednu z možných cest.

První krok: odvaha být Unií. Evropská 
unie jsme my. Reforma Unie není mož-
ná, aniž doopravdy vezmeme za své, 
že Evropskou unii tvoříme my, její ob-

čané. Netvoří ji primárně ani bruselské úřady, 
ani Rada EU, tedy lídři členských zemí, kteří 
rozhodují všechny zásadní otázky společně. 
Slýcháme-li, že Unie byl dobrý nápad, který 
se zvrhl špatným směrem, není to kritika těch 
druhých, nýbrž nás všech. Kdo takto Unii vidí, 
kritizuje zároveň sám sebe. Když si to člověk 
uvědomí, dojde mu, že možná o tom, jak Unie 
funguje, mnoho nevíme. A všeobecná kriti-
ka je stejně marná jako hospodské řeči po za-
víračce. Například ona kritizovaná evropská 
byrokracie je pořád menší, než kdybychom 
tu samou právní a  technickou dokumenta-
ci museli připravovat pro každý členský stát
samostatně. 

Evropská unie ovšem nevznikla primárně 
kvůli usnadnění vzájemného obchodování. 
Hlavním cílem bylo vytvořit bezpečné prostře-
dí, kde se obyvatelé budou moci naplno rozvíjet, 
tedy využívat občanských svobod a práv, a brát 
na sebe související odpovědnost, a to v rámci 
Unie, nejen na území členských států. Proto ho-
voříme o evropském občanství. Nejenže každý 
občan může do Evropského parlamentu volit 
v regionu, kde žije (i když pochází z jiné země), 
ale také má třeba k Evropskému parlamentu 
petiční právo a může se obrátit na veřejného 
ochránce práv. Každý občan rovněž může zfor-
mulovat a předložit parlamentu a komisi tzv. 
občanskou iniciativu, jak zlepšit společný unij-
ní postup v určité oblasti. Spoluvytvářet svou 
budoucnost ovšem předpokládá mít informace.

Druhý krok:
dostatek informací 
Česká média dlouhodobě nepřikládají zahra-
ničním tématům velkou pozornost. Z mnoha 
sociologických průzkumů vychází, že co se 
děje v zahraničí, zajímá české občany jen po-
tud, nakolik se jich to bezprostředně dotýká. 
Zahraničních zpravodajů ubývá a dění za ko-
pečky média čím dál více pokrývají agentur-
ními zprávami, překlady z různých interneto-
vých zdrojů, obohacenými redakční omáčkou. 
Není divu, že se pak čtenáři dozví, že Brusel 
nařídil otcovskou dovolenou, že rozhodl o po-
vinném přerozdělování migrantů, že oni za-
kázali pomazánkové máslo i  tuzemský rum. 
Skutečnost přitom bývá odlišná a často přímo 
opačná. Automatické překladače holt ještě ne-
jsou tak dokonalé a touha některých redaktorů 
potvrzovat si vlastní pohled je převeliká. Ně-
které z kauz navíc tlačí dopředu europoslanci, 
kteří se chtějí zviditelnit.

Solidní přehled o dění v evropských institu-
cích zprostředkovává např. server Euroskop. 
Koho zajímá i zákulisí, může sledovat zpra-
vodajský server Politico. Základní přehled 
o evropských institucích, jejich vzájemných 
vztazích a  právních souvislostech popisuje 
Klaus-Dieter Borchardt v knížce ABC evropské-
ho práva. Ta ukazuje i zcela konkrétní příklady, 
jak evropské předpisy vstupují do života běž-
ných Evropanů. Teprve když je člověk vyba-
ven fakty, může vést smysluplnou debatu třeba 
o tom, nakolik má mít evropské právo navrch 
nad právem členských zemí, jaká rizika přináší 
dvojrychlostní integrace či zda má smysl rozví-
jet Visegrádskou skupinu. 

Třetí krok:
sounáležitost 
s ostatními Evropany
Z výzkumů vnímání sousedských vztahů vy-
plývá, že častější a bližší kontakty vedou obě 
strany k pozitivní změně náhledu na soused-
ní národ, avšak dlouhodobé soužití v neza-
nedbatelném procentu vede k vystřízlivění. 

Ano, lezeme si občas na nervy, proto máme 
u zahrádek či bytů dveře a na mapách hra-
nice, ale nemáme přes to všechno přece jen 
něco společného? Necestujeme po Evropě 
nejen z touhy po dobrodružství a zvědavos-
ti, ale i proto, že se v okolních zemích cítíme 
dobře? A někteří z nás tam dokonce studují
a pracují. 

Reforma EU není možná bez vědomí sou-
náležitosti, bez  porozumění, nakolik je to, 
co nás spojuje, zásadnější než to, co nás roz-
děluje. To se ovšem snáze říká těm, kdo stu-
dovali či pracovali na jiných kontinentech. 
Evropské sociální zajištění, zdravotní péče, 
pracovní právo, podpora veřejného školství 
a kultury – to vše považujeme za samozřej-
mé, jenže mimo Evropu to vůbec samozřejmé 
není. Důvodem jsou společná historie, společ-
né kořeny a – ač se to možná nezdá – společné
hodnoty.

Čtvrtý krok:
reforma jako návrat 
k hodnotám
Myšlenka evropské integrace získala konkrét-
ní obrysy v době, kdy si byli lidé v celé Evro-
pě bolestně vědomi, jak snadno se dá zneužít 
národní cítění. I dnes se mnozí politici dušu-
jí, že hájí „národní zájmy“ (když vše, co při-
chází z Bruselu, negují). Místo o členských 
státech hovoří o národních státech a Brusel 
chápou jako vnucenou vládu, ač jsou to právě 
premiéři členských zemí, kdo mají v EU hlav-
ní slovo. Jenže slovo národ má až magickou 
přitažlivost.

Přitom každé volby znovu a znovu ukazu-
jí, jak příslušníci téhož národa volí v různých 
částech země naprosto odlišné politiky. Tak 
odlišné, až je to pro obyvatele jiných regio-
nů zcela nepochopitelné. Rakouský spisovatel 
Robert Menasse (autor románu Hlavní měs-
to, situovaného do Bruselu) upozorňuje, že 
se slovem národ si spojujeme spíše lidi z naší 
sociální bubliny. Se všemi, kdo při sčítání lidu 
zaškrtli stejnou národnost jako my, už tolik 
nep očítáme.

Proto zakladatelé Unie kladli důraz na spo-
lupráci mezi regiony, na solidaritu, na podpo-
ru malého a středního podnikání. Hlásili se 
k zásadám právního státu, spravedlnosti, de-
mokracie a k ochraně lidské důstojnosti. Právě 
ve výčtu základních hodnot je zřetelně vidět 
křesťanský étos těchto otců zakladatelů. Od-
ráží se v něm zkušenost, že bohatým oligar-
chům demokracie spíš překáží a chudí nemají 
dost prostředků, jak ji využít. Tuhle zkušenost 
ostatně v posledních letech objevují Východo-
evropané od Aše po Burgas.

Pátý krok: 
Patočkova výzva
Významný český fi lozof Jan Patočka se v eseji 
Co jsou Češi zabýval rolí českého národa v Ev-
ropě. Bez obalu říká, že obrozenecké české 
dějiny od osmnáctého století měly oproti stře-
dověku „realističtější“ cíle, totiž pouhé ucho-
vání národní svébytnosti. Jenže národ, který 
by chtěl jen uchovat sám sebe, říká Patočka, je 
pro Evropu neužitečný, zbytný. Malý středoev-
ropský národ – a jeho stát – se nemůže omezit 
na obhajobu či prosazování svých národních 
zájmů, neboť to mocnější evropské sousedy ne-
zajímá. Musí prokázat, že je schopen a ocho-
ten podílet se na starostech evropských a lid-
ských, a to ve větší míře, než by odpovídalo 
jeho geografi cké a demografi cké velikosti – 
připomíná v jednom eseji Patočkova slova fi -
lozof Jan Sokol. Jinak se nemůže spolehnout, 
že by se ho evropští partneři zastali ve chvílích 
krizí, jež dříve či později nutně přijdou.

V teorii her se cesta kooperace s druhými 
vyplácí víc než soupeření a podvody. Když 
ovšem v reálném životě hledáte dobré řeše-
ní pro všechny, není snadné přesvědčit voliče, 
že hájíte i  jejich zájmy. Zvlášť když navrho-
vaný postup nezní bezprostředně výhodně. 
Obyvatelům vnitrozemí jsou cizí spory o ry-
bolov a hornaté země s dostatkem vodních 
elektráren nechápou, proč někdo chce vy-
rábět energii z  jádra. Dohoda je možná, jen 
když připustíme, že existují dostatečně sil-
né společné zájmy, že existuje společné 
dobro. To je však třeba znovu a  znovu na-
lézat – a  to není možné bez ochoty naslou-
chat lidem zpoza  hranic a  „investovat“ do
sousedských vztahů.

Šestý krok:
kdo nás zastupuje
Volby do Evropského parlamentu se netěší vel-
ké popularitě. U nás se voleb účastnilo 30 % 
voličů, zatímco v celé Evropě v průměru vo-
lil každý druhý občan. Pozitivní je, že v Čes-
ku i Evropské unii obecně roste volební účast 
mladých lidí, a také to, že si europoslanci víc 
uvědomují, že musejí komunikovat se svými 
voliči doma. Dnes má většina z nich profi l na 
sociálních sítích. Kdokoli si může najít, na 
čem jejich volení zástupci pracují a co si myslí 
o nejnovějších krocích europarlamentu či Ev-
ropské komise. Díky Lisabonské smlouvě má 
Evropský parlament větší váhu při schvalování 
rozpočtu Unie i při formulování znění závaz-
ných společných nařízení a směrnic. 

S každým dalším rokem stráveným v Bru-
selu jsou poslanci zkušenější v procedurál-

ních záležitostech, ale zároveň ztrácejí bez-
prostřední kontakt s domácím prostředím. Je 
však možné se jim ozvat, možná budou vděční 
za hlas z terénu, za přiblížení atmosféry mezi 
těmi, jež zastupují. Podobně dnes není až tak 
těžké kontaktovat sekretariát české komisařky 
Věry Jourové. 

Sedmý krok:
společné iniciativy
Sociální sítě neusnadňují jen kontakty s po-
slanci, pomáhají i vzájemným kontaktům mezi 
podobně smýšlejícími Evropany. Na  Face-
booku například fungují skupiny podporu-
jící zavedení eura v Česku i spolky zastánců 
tradičních křesťanských hodnot napříč celou 
Evropou. Není nijak složité takové skupiny vy-
hledat, sledovat je a přispět vlastním názorem 
k vytváření společných postojů. 

Tyto neformální skupiny jsou přirozeným 
základem tzv. společných občanských inici-
ativ. Jde o obdobu petice, tedy o návrh spo-
lečného postupu, ať už v oblasti ochrany ži-
votního prostředí, nebo ochrany menšin či 
náboženských skupin. Když taková iniciativa 
získá milion signatářů ze čtvrtiny členských 
zemí, může zaznít v Evropském parlamentu 
a bude se jí zabývat Evropská komise. Díky 
Lisabonské smlouvě, jejímž cílem bylo právě 
posílení postavení občanů a demokratických 
principů v Unii, mohou tyto iniciativy vyústit 
nakonec i do úpravy stávajících společných 
pravidel.

Osmé pravidlo 
místo závěru 
V jedné mezinárodní diskusi o evropské in-
tegraci padla otázka, zda Evropská unie po-
třebuje reformu. Přítomný český politik při-
kyvoval a souhlasil i další panelista, vídeňský 
arcibiskup a  rakouský kardinál Christoph 
Schönborn. Ano, Evropská unie potřebuje re-
formu, podobně jako církev potřebuje neu-
stálou reformu, podotkl kardinál. A dodejme, 
že taková reforma vždycky začíná u každého 
z nás, u naší křesťansky motivované ochoty 
angažovat se ve prospěch všech, především 
slabších, kteří nemají tak silné lokty a řečnic-
ké schopnosti. Děláme to koneckonců i pro 
sebe. Svoboda jednotlivce není možná tam, 
kde chybí důvěra ve spravedlnost, kde se hra-
je bez pravidel podle toho, kdo je momentál-
ně silnější.

Autor je publicista, editor revue Universum 
a dlouhodobě se zabývá evropskými fondy

To, co nás spojuje, je zásadnější než to, co nás rozděluje. Snímek Pexels



A tak se k veslům posadili senátoři za STAN 
a návrh změny Ústavnímu soudu (ÚS) po-
dali. Před třemi lety. Ten musel reagovat. 
Složitý systém, cosi jako „stroj na náhody“, 
vybral jednoho ústavního soudce jako zpra-
vodaje. Pak se už čeká, než tento soudce pře-
dá svůj hotový návrh předsedovi ÚS. A ten 
pak musí svolat plénum, které rozhodne. 
Soudce zpravodaj si dal na čas, ale on žád-
né lhůty nemá. Předseda mu nemůže zavolat,
aby zrychlil…

Volební zákon, zbytek hanebného díla dvou 
velkých stran, které všechny další chtěly před 
dvaceti lety vytlačit ze hřiště, je křiklavě ne-
rovný. Protože čert vždycky dělá ty špatné 
věci na jednu hromadu, je to tak, že platný 
zákon poškozuje nejen malé a menší strany, 
ale ještě k tomu ty zanedbanější části repub-
liky. A  ztěžuje vytvářet předvolební koali-
ce – to vše pořád proto, aby silnější byli ješ-
tě silnější a slabší ještě slabší. Jenže my u nás 
máme ústavně zakotven poměrný systém 
a s  tím jsou takovéto tendence v křiklavém
rozporu.

Čtyři měsíce
To je vše. Někteří křičí div ne o spiknutí, jiní 
cítí zadostiučinění. Nejvíc křičí ten, kdo chce 
řídit stát jako fi rmu. Ve fi rmě přece žádné sou-
dy nejsou! Aspoň on tam žádné takové oddě-
lení nemá! Právě že v demokratickém státě 
jsou. Teď mají poslanci nejméně čtyři měsíce 
na to, aby volební zákon opravili. To vůbec 
není málo. 

Ano, někteří si polepší, jiní ztratí. Ale systém 
nemůže být nerovný! Aby jeden hlas vydal za 
pytel cementu a druhý za jeho chabou, polo-
vysypanou polovičku… Aby posilovala a bo-
hatla Praha a trpěl venkov, a hlavně pohraničí. 
A nejvíc nešťastné, nevyléčené Sudety. 

Teď je na poslancích, aby se stačili do-
hodnout. Když to nestačí, bude se vlád-
nout a  tvořit zákony jinak, v  jakémsi tento-
krát opravdu nouzovém režimu. O  úkoly 
Sněmovny by se podělili Senát, vláda
a prezident. 

Šlo by to, ale raději ne. Raději se dejte do 
práce, paní poslankyně a páni poslanci. A po 
nich paní senátorky a páni senátoři. Napravte 
chyby vašich předchůdců. Dejte všem voličům 
stejná práva, stejně silný hlas. Třeba aby křes-
ťanští demokraté i v misijních územích byli 
k zaslechnutí. Aby jejich volič měl vůbec důvod 
vypravit se k volební místnosti. Ale také třeba 
volič zelený. Vždyť nikdo 
neví, kdo se bude víc ra-
dovat a kdo bude víc naří-
kat. To je demokracie: jistá 
pravidla, nejistý výsledek.

Autor je bývalý premiér 
a předseda Senátu, učí na 
Právnické fakultě UK

Ruskému opozičníkovi Alexeji 
Navalnému se znovu podařilo donutit 
Kreml, aby dělal, co Navalnyj chtěl.

KOMENTÁŘ
Ondřeje Soukupa

Prezident Vladimir Putin se již před 
drahnými lety zařekl, že nevysloví jeho 
jméno. O  Navalném mluví zásadně 
jako o  „známém bloggerovi“ nebo 

s dávkou cynismu jako o „berlínském pacien-
tovi“, v narážce na léčbu v Německu poté, kdy 
byl koncem srpna na Sibiři otráven nervovou 
látkou třídy Novičok. Jenže nyní se Navalnyj 
dostal na titulní stránky nejen světových no-
vin, ale i  těch ruských. Počet zadržených na 
demonstracích na jeho podporu se blíží deseti 
tisícům, což je suverénně nejvyšší číslo v mo-
derních dějinách samostatného Ruska. A rus-
ká státní média se předhání v kreativitě, kdo 
vymyslí něco dalšího, co by se na něj dalo po-
věsit.

Kreml se zjevně domníval, že po otravě Na-
valnyj pochopil signál a do Ruska se vracet 
nebude. Tím spíše, že vyšetřovatelé zahájili 
několik dalších trestních stíhání, včetně obvi-
nění, že opozičník utratil část z peněz, které 
dostal od podporovatelů, na vlastní dovole-
nou. Což může být zpronevěra s  trestem až 
deset let. I přesto se Alexej Navalnyj vrátil. 
Manévry, které ruské úřady předvedly, uká-

zaly, že přes veškerou rétoriku se Kreml „ber-
línského pacienta“ bojí. Kvůli „bloggerovi“ se 
totiž většinou nemění místo přistání meziná-
rodní linky a také nebývá souzen v policejní 
stanici na okraji Moskvy v rámci výjezdního 
zasedání soudu.

V chřtánu velryby
Příběh Alexeje Navalného má až hollywoodské 
rysy. Je tu všechno. Sympatický odvážný hrdi-
na, až archetypálně záporný mocipán, který 
se snaží hrdinu otrávit, je tu i láska, která po-
mohla porazit smrt. Při čtení rozsudku, který 
ho poslal na téměř tři roky za mříže, kreslil 
Navalnyj na sklo srdíčka a díval se na svou 
manželku Julii. Mohlo by to působit až ký-
čovitě, kdyby si člověk neuvědomoval, že 
nebýt toho, že piloti rychle přistáli na letišti 
v Omsku a záchranáři mu píchli atropin, Na-
valnyj by dnes nebyl naživu. Politolog Ale-
xandr Morozov opozičníka přirovnává k bib-
lickému Jonášovi. Podle něj svým návratem 
do Ruska „skočil do chřtánu velryby“ a nyní 
režim neví, co dělat. Nemůže ho ani strávit,
ani vyplivnout.

Kreml zjevně doufá, že když Navalného 
rychle odsoudí a pošle si odpykávat trest ně-
kam za polární kruh a pozatýká také jeho spo-
lupracovníky nebo je donutí emigrovat, bude 
problém vyřešen. V tom se může mýlit. Podle 
sociologických výzkumů tvoří jádro protestu-
jících lidé ve věku 25–35 let. Tedy lidé, kteří již 
mají studia za sebou, nezřídka založili vlastní 

rodiny, nastartovali profesní kariéru. A zjis-
tili, že na rozdíl od prvního desetiletí tohoto 
století, kdy ruská ekonomika rostla meziročně 
o osm procent, lidé prudce bohatli a podnika-
telům se dařilo, jejich generaci nic takového 
nečeká. Ekonomika roste poslední dva roky 
tempem kolem necelého procenta, reálné pří-
jmy obyvatel od roku 2014 mírně, zato setrvale 
klesají. Sotva dvacet procent lidí si myslí, že 
se jim a jejich blízkým letos povede lépe než 
loni. Naopak více než polovina lidí očekává, 
že bude hůře. Takže tato mladá generace je 
aktivní v nynějším protestním hnutí, protože 
chápe, že jde o jejich budoucnost.

Přitom nejde o nějaký Navalného fan klub. 
Podle sociologů mu jen třetina věří ve všem. 
Polovina dotázaných mu věří jen něco. Zby-
tek odpovídal, že neprotestují kvůli Navalnému 
a jeho uvěznění, nýbrž proti ruskému režimu 
jako takovému. Izolace Navalného do pra-
covního tábora někam na Dálný východ tyto 
lidi neodradí od vyjadřování nespokojenosti. 
A vzhledem k tomu, že ruská ekonomika nevy-
kazuje známky růstu, takových lidí bude při-
bývat. Nikdo netvrdí, že se režim letos zhroutí, 
ale nepodaří-li se Vladimiru Putinovi rozhý-
bat ekonomiku, jeho plán 
na pokojné předání moci 
předem vybranému ná-
stupci může dostat vážné
trhliny.

Autor je redaktor 
Hospodářských novin 
a odborník na dění v Rusku
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Všem voličům stejný hlas

ANKETA:

Půjdete i letos do kostela pro popelec?
a) ano; b) ne.
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Pomáhá vám v nynější situaci humor?
a) ano (85); b) ne (11).

© Jan Hrubý

FEJETON
P. Ladislava Heryána

Je těžké se v náhodně sešlé skupině bavit 
o pandemii a nenarazit přitom na ná-
zory typu: „covid-19 je způsob, jak Gates 
a Soros chtějí snížit stav světové popula-

ce“, „vakcíny nejsou, neboť se posílají miliar-
dářům do Jižní Afriky“, „očkování je čipování 
pro sítě 5G“ apod. Je to stejně absurdní jako 
tvrzení, že „Soros platí Piráty“, ale Jindrovi je 
to jasné a na internetu to přece vyskakuje furt.

Lidí, kteří sebou nechají takto manipulo-
vat, je mi moc líto. Nejsou nutně hloupí, ale 
spíše prostí, složitý svět vnímají zjednodušeně 
a s podezřením, schází jim potřebný odstup 
a nadhled.

I zde si podobný podobného hledá a podobný 
podobnému rozumí, a tak se proti sobě opevňu-
jí tábory, které každé tvrzení opačné strany po-
važují předem za absurdní. Funguje to i mezi 
křesťany, ale naštěstí i v úplně jiném gardu.

„Poslouchejte, co se mi jednou stalo, ještě 
jsem to nikdy nikomu neříkal,“ povídá Jirka 
poté, co jsme u stolu probrali pandemii zleva 
i zprava.

„Stojím u baru na Kladně a popíjím, když 
tu se vzadu strhne rvačka. Chci jít zasáhnout, 
a najednou mi někdo klepe na rameno. Je to 
nádherný Arab.“ Jirka ukazuje, jak měl Arab 
upraveny vlasy. Ještě teď mu přitom září oči, 
jak si to živě vybavuje.

„Dej si se mnou vodku, říká mi Arab, a tak 
kupuju dva panáky, pak další dva a další. Do-
konce mi zazpíval,“ pokračuje Jirka. „Úplně 
jsem rvačku přestal vnímat, a když vše skon-
čilo, Arab zmizel. Říkám obsluze, že zaplatím 
ráno, a jdu domů.

Láďo, nebudeš tomu věřit. Ráno přijdu do 
baru a servírka povídá: ‚Jirko, víš, že sis tady 
včera večer povídal sám se sebou a pil panáky 
po dvou?‘“ Jirka ví, že ho navštívil jeho anděl 
strážný. Já mu rozumím. Ostatní si ovšem my-
slí, že byl opilý, a jen se mu vysmívají.

V ten čas Ježíš řekl: „Velebím tě, Otče, Pane 
nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrý-
mi a rozumnými, a zje-
vil jsi je maličkým. Ano, 
Otče, tak se ti zalíbilo.“

Jirka je Boží člověk 
a ty, co se mu smějí, je-
nom miluje. Je to tedy 
spíše on, kdo má prav-
du. Ale kdoví, třeba i za 
tímhle stojí Soros. 

Proč se bojí Navalného?

Žádný volební systém není 
dokonalý. Takže občas napadne 
zákonodárce či Ústavní soud systém 
zlepšit. Ústavní soud je ovšem jen 
„negativní zákonodárce“: může 
říci, co ne, nikoli však, co ano. 

KOMENTÁŘ 
Petra Pitharta

Všichni se shodnou, že chtějí změny 
k  lepšímu, spravedlivějšímu nebo 
efektivnějšímu (ten, který povede 
k funkčnější vládě), nejlépe k obo-

jímu. Neshodnou se však na tom, co je lepší, 
spravedlivější, ani co je efektivnější. Kdyby se 
shodli, nemusely by se přece konat žádné vol-
by. Politiky by vůbec nebylo zapotřebí.

Každá změna pravidel je pro jedny „hráče“ 
výhodnější a pro druhé nevýhodnější. V pod-
mínkách demokracie se naštěstí dopředu neví, 
kteří to budou. Takže se možná dnes radují ti, 
kdo zítra ostrouhají, a naříkají ti, kdo v příš-
tích volbách získají. To proto, že je tu suve-
rén, „pan volič“, který má svoji hlavu a stále 
častěji „zklame“ agentury zkoumající volební 
preference. A také platí, že žádná změna není 
včasná: pro jedny přichází příliš brzy, pro dru-
hé moc pozdě. 

Ústavní právníci řeknou, že všechno je to 
tak paradoxní, rozporuplné a konfl iktní, pro-
tože tu parlament rozhoduje „ve vlastní věci“, 
„a to není věc možná…“ – jak se zpívá v krásné 

české písni. Jenomže podle pravidel se přece 
volit musí, jinak by rozhodovala síla klacků 
a paží bojovníků. Kdo jiný by to v demokratic-
kém režimu měl rozhodnout než ten nejvyšší 
mocenský orgán? Ale rozhodovat sám o sobě? 
Ano, jinak to nejde. 

Dědictví
opoziční smlouvy
Od dob „opoziční smlouvy“ z let 1999–2000, 
která byla největším polistopadovým podra-
zem, protože zlikvidovala opozici a otevřela 
dveře korupci na všech úrovních („já ti po-
drbu záda a pak zase ty mně podrbeš záda“ 
– říká se přihrouble, ale výstižně v Americe), 
je volební zákon nespravedlivý, a to křiklavě 
nespravedlivý. V jednom konkrétním případě 
to bylo tak, že zatímco ANO potřebovalo na 
jeden mandát 19 232 hlasů, STAN musel získat 
43 692 hlasů! Větší část nespravedlnosti tehdy 
Klausovou ódéeskou a Zemanovými sociální-
mi demokraty schváleného volebního zákona 
zrušil Ústavní soud po stížnosti prezidenta re-
publiky Václava Havla a také skupiny senáto-
rů (mj. lidovců, včetně autora tohoto článku). 
Ale menší část, netuším proč, zůstala platná. 
Už dvacet let. Proč to samotní poslanci dávno 
nenapravili, když „opoziční smlouva“ se díky 
Vladimíru Špidlovi rozpadla, nevím. Návrhy 
nápravy leží ve Sněmovně (pečlivě připravený 
návrh poslance Marka Výborného), ale dosud 
„chyběla politická vůle“, jinými slovy: většině 
poslanců se do toho nechtělo. 

Nikdy není pozdě
GLOSA
Karla Pučelíka

Britové se minulý týden rozlouči-
li se sirem � omasem Moorem, 
který 2. února zemřel poté, co se 
nakazil nemocí covid-19. Stoletý 

„kapitán Tom“, jak ho národ i svět znal, 
se stal jedním z hrdinů první vlny pande-
mie. Nejen Britům ukazoval, že na dobré 
skutky nikdy není pozdě – a to ani teh-
dy, když je vám 99 let, nemůžete opouš-
tět bydliště a pohybujete se jen s pomocí 
chodítka. Veterána z druhé světové války, 
který sloužil v Indii a Barmě, pandemie 
dovedla k předsevzetí, že své sté naroze-
niny oslaví sty pětadvacetimetrovými ko-
lečky kolem zahrady domu své dcery za 
několik dní. Svým počinem hodlal vybrat 
peníze na pomoc zdravotníkům, dobro-
volníkům a pacientům. Vyzval proto ve-
řejnost, aby přispěla na charitativní kon-
to. Za cíl si dal získat tisíc liber.

Jeho příběh upoutal média natolik, že 
jeho fotografi e a videa obletěly svět. Ka-
pitán prodloužil trasu a celkem se vybralo 
neuvěřitelných 33 milionů liber – téměř 
miliarda korun!  Princ William ho obdiv-
ně nazval „mašinou na sbírky“ a královna 
Alžběta II. udělila jen o několik let star-
šímu dobrodinci rytířský titul. Kapitán 
Tom napsal autobiografi i, mluvil do mé-
dií, nahrál hudební hit, zkrátka stal se svě-
tovou hvězdou a inspirací pro několik po-
kolení. Na tom se ostatně shodli i britský 
premiér a vůdce opozice, což je v poslední 
době pozoruhodný úkaz. Jaký to naplně-
ný závěr naplněného života!
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KNIŽNÍ TIP
Jana Paulase

Tři dramatické osudy lidí z období 
protektorátu líčí kniha Miloše
Doležala s názvem Do posledních sil,

kterou vydal brněnský Host.

Příběhy malíře Josefa Čapka, parašu-
tisty Vladimíra Hauptvogela a Josefi -
ny Napravilové, která po válce hleda-
la lidické děti roztroušené po různých 

regionech, zachytil básník a  spisovatel Mi-
loš Doležal ve třech dokumentárních povíd-
kách, z nichž dvě kdysi odvysílala stanice ČRo 
Vltava. Nyní vycházejí knižně a  jsou doplně-
ny bohatým fotografi ckým materiálem, který 
autor získal osobním pátráním z nejrůznějších
archivů. 

Doležala lákají silné životní příběhy, ale 
také otázka chování člověka v mezních situa-
cích – ať už je to chování hrdinské, či zbabělé. 
Případy zrádců a konfi dentů gestapa zachytil 
v předchozí knize Čurda z hlíny (šlo opět o tři 
povídky z doby protektorátu). Nyní se sou-
středil na příběhy s opačným vyzněním. V prv-
ním z nich vypráví o pohnutém osudu malíře 
Josefa Čapka po obsazení našeho území Něm-
ci. Sledujeme Čapkovo zatčení na letním bytě 
v Želivě, a zejména jeho plahočení po koncen-

tračních táborech 
i  snahy blízkých 
o  propuštění toho-
to známého umělce 
(jemuž nejvíc přití-
žilo, že byl bratrem 
Karla Čapka). Dole-
žal získal cenná svě-
dectví o tom, jak Ča-
pek do posledních 
sil i  v  táborových 
podmínkách kreslil 
a žil s nadějí na ná-
vrat. Pět let kolem 
něho obcházela smrt 
a nakonec ho navští-
vila v posledních dnech války v podobě tyfové 
epidemie.

Do posledních sil bojoval také hrdina druhé 
povídky. Životní pouť Vladimíra Hauptvogela 
líčí Doležal od dětství, protože rodinné zázemí 
(otec byl legionář) vysvětluje Hauptvogelovy 
životní postoje. Po Mnichovu 1938 a kapitula-
ci odchází bojovat za československou věc do 
ciziny. A ocitne se ve Velké Británii ve výcvi-
kovém táboře, kde se formují budoucí parašu-
tistické výsadky na naše území. Jeden z nich 
spáchá atentát na říšského protektora Heydri-
cha. Hauptvogel si na svou misi v paraskupi-
ně Chalk musí počkat až do jara 1944. Hrdiny 
této povídky však nejsou jen parašutisté, kteří 
byli do akce tvrdě vycvičení, ale hlavně obyčej-

ní lidé neokázalé víry, již projevili praktickými 
skutky pomoci – tu poskytovali i za cenu ohro-
žení životů celých rodin. Kniha přináší i jejich 
fotografi e, kdy ještě netuší, co je čeká, jakou 
oběť za své hrdinství přinesou. Jejich protipó-
lem pak nejsou ani tak gestapáci, nýbrž jeden 
zbabělý člověk, zrádce skupiny Adolf Horák, 
který přecenil své síly.

Poslední příběh, osud Josefi ny Napravilové, 
je jakoby z jiného světa. Jeho hrdinka proplu-
je protektorátem relativně bezstarostně jako 
zabezpečená manželka úspěšného bankéře. 
Květen 1945 ovšem nadobro změní její život. 
Napravilová začne pomáhat bývalým vězňům 
a lidem z koncentračních táborů při návratu 
domů, ale hledá také ukradené lidické děti. Jed-
no z nich, chlapec Václav Hanf, se díky ní vrátí 
domů k těm, kdo přežili. Znovu se ale potká se 
svou zachránkyní až po pádu komunismu (Jo-
sefi na totiž po komunistickém převratu odešla 
do Kanady, kde žila až do roku 1994, kdy se 
natrvalo vrátila do Česka). Hanfova slova při 
jejich setkání v domově pro seniory jsou dosta-
tečně výmluvná: „Ahoj Josefi nko, moje mamko, 
moje druhá maminko…“

Doležalovy dokumentární povídky jsou 
vyprávěními o obyčejném hrdinství, lidském 
soucitu a ochotě k oběti. Jde o příběhy, jimž 
hrozí zapomenutí, protože jim chybí patřičná 
atraktivita. O to záslužnější je to počin.

Miloš Doležal: Do posledních sil (Host 2020)

Příběhy obyčejného hrdinství
Jedinečné výpravy za kvalitní hudbou mno-
ha žánrů a s duchovním přesahem umož-
ňuje nový projekt Radia Proglas – webový 
portál Hudební rozhovory. V jeho čele stojí 
vedoucí hudební redaktor Proglasu a spo-
lupracovník KT Milan Tesař. Na adrese 
www.hudebnirozhovory.cz shromáždil se 
spolupracovníky téměř tři tisíce pětačty-
řicetiminutových rozhovorů s hudebníky, 
skladateli a kapelami, kteří se během po-
sledních 15 let představili na vlnách Progla-
su (o řadě z nich psal i KT). Jednotlivé po-
řady samozřejmě obsahují hudební ukázky 
z tvorby představovaných umělců. 

Přehledná grafi ka webu dovoluje snadno 
vyhledávat podle žánru (folk, jazz, world 
music, rock a další), podle interpreta, roku 
pořízení rozhovoru nebo podle moderáto-
ra. Mezi těmi se vedle Milana Tesaře střídají 
další hlasy známé z Proglasu – mj. Mar-
tin Kyšperský, Anežka Jakubcová, Radka 
Rozkovcová či nová posila Jannis Moras – 
moderátor a interpret řecké hudby, dědic-
tví po svých předcích. Právě on kupříkladu 
moderuje rozhovor z minulého týdne s br-
něnskou kapelou Makak Akustikus o jejím 
novém albu Přátelství. Milan Tesař zase čer-
stvě představil nejlepší světová alba tohoto 
února, jak je do prestižní hitparády World 
Music Charts Europe (jejímž je Tesař se-
kretářem) sestavují hudební publicisté
z 25 evropských zemí. (sch)

Hudební rozhovory 
na Proglase

Poezii, výtvarné 
umění a hru spojuje 
společný počin 
Oxany Hýbelové 
a VOJTĚCHA 
KOZLÍKA – autorské 
pexeso a kvarteto 
s námětem Stvoření.

Stolní hry jsou vítanou možností,
jak nejen s dětmi smysluplně trávit čas 
karantény. Jak byste přiblížil ty vaše
– soubor 64 kartiček pexesa 
a 32 karet kvarteta?

Vrátím se úplně na začátek. Oxana je 
pětasedmdesátiletá dáma, jejíž rodi-
če přišli ze Zakarpatské Ukrajiny do 
Československa. Tatínek Ivan Hryc 

Duda byl známý ukrajinyký patriot, spisova-
tel a dramatik. Oxana žije v Nízkých Tatrách, 
kde jsme se v 90. letech seznámili a spřátelili. 
Po manželově smrti zůstala úplně sama a ne-
bylo to pro ni dobré. Přemýšlel jsem, jak jí 
pomoci. A uvědomil jsem si, že ačkoliv celý 
život učila výtvarnou výchovu, nikdy jsem 
od ní neviděl samostatné dílo. A tak jsem ji 
začal trochu hecovat… Stvoření je nakonec 
naše už třetí společná práce. Oxana vytvoři-
la dvaatřicet velkých ilustrací, které jsou vy-
užity jak do kvarteta, tak do pexesa. Je to 
upřímná a  laskavá tvorba, která má podle
mě dost do sebe.

Sám jste pak kartičky doplnil verši – jako 
například roztomilým: „Od pluhu pravím: / 
Milý vole, / pomoz mi dnes / zorat pole“…
Básně píši už dlouho, například pro náš před-
chozí projekt Abeceda to bylo volné veršová-
ní o každém písmenu. Tentokrát jsem se ale 
rozhodl pro epigramy. To je dost složitý útvar 
a nebylo vždycky snadné napsat jej tak, aby 
měl pointu, přesah.

Ilustrace ani verše netají inspiraci 
křesťanstvím. V sérii ale nenajdeme 
třeba rajský strom ani „temnotu nad 
nezkrocenými vodami“. Proč?
Původně jsme například o kartě s Adamem 
a Evou skutečně uvažovali! Nakonec jsme se 
ale rozhodli udělat oba soubory nebiblické, 
současné a ukázat, z čeho všeho se kolem sebe 
můžeme těšit. Vykrystalizovalo tak osm tema-
tických čtveřic – vesmír, oheň, voda, vzduch, 
zvířena, květena, země a houby. Na jednotli-
vých obrázcích pak najdete třeba krb, blesk, 
táborový oheň a  svíčku jako čtveřici zastu-
pující různé podoby ohně nebo zase vzduš-
né proudy, vítr, mraky a tornádo ve čtveřici 
vzduch.

Děti si tak při hře osvojí nejeden 
poznatek. Byl to váš záměr?
Moje původní profese je pedagogická, takže 
se tu určitě projevila. Když jsme hru ještě před 
uvedením s dětmi zkusmo hráli – kromě toho, 
že jsem pokaždé prohrál smích – zavedli jsme, 

aby každý, kdo sebere v pexesu dvojici, přeče-
tl epigram. Na jedné kartičce z dvojice je vždy 
jen obrázek, na druhé i báseň. Podobně kdo 
získá celé kvarteto, jednu kartu ze čtveřice si 
vybere a přečte verše. Když pak má dítě před 
sebou ilustraci rozbouřených vln a k tomu pře-
čte: „Moře vody tvoří moře, / moře moří oce-
án / Všechna moře stvořil dobře / všech moří 
mocný Pán“, integruje se výtvarný vjem, nauč-
ná a jazyková rovina, herní prvek, a navíc je 
to jazykolam.

Ostatně právě školy si u nás obě hry objed-
návají a pexeso vyšlo také ve velkém formátu 
pro mateřské školky.

Kde si zájemci mohou hry objednat?
 , kdo přispěli minulý rok na jejich vydání 
na Hithitu, už je mají. Zvolili jsme tento způ-
sob fi nancování, protože vyrobit karty, navíc 
s barevnými obrázky, vůbec není levné. Po-
drobně si je prohlédnout na webu stvoreni.
kozlik.cz a  jeho prostřednictvím i objednat. 
Některé ilustrace se objevily také na pohled-
nicích a  přáních organizace Sananim, kde 
pracuji. Někteří zájemci si dokonce koupili 
Oxaniny originály, jeden se prodal až do Velké
Británie.

Krása stvoření, příroda a její účinek na 
člověka jsou vám blízké i jinak. Kromě 
mnohaletého spojení s křesťanským 
táborem „Radost“ v Orlických horách jste 
například jedním z terapeutů týmu „Terapie 
v lese“. Co příroda v člověku působí?
Řada lidí řeší problémy – ať už pracovní, ro-
dinné, nebo jakékoliv jiné. Potřebovali by zís-
kat nasměrování, odstup, pohled z jiné strany. 
Ale vůči psychologům, psychiatrům mají před-
sudky – „tam nejdu, nejsem přece blázen“. „Te-
rapie v lese“ (terapievlese.cz) je způsob, kte-
rý vychází z  japonských modelů, ale souvisí 
i s mnohem starší praxí rozmýšlení za chůze, 
již využívali antičtí peripatetici, nebo medi-
tací za chůze známou z jezuitské spirituality. 
Jde o návrat ke kořenům, pohybu, otevřenosti, 
důvěře a k nástrojům, které se užívají a fungují 
tisíce let.

Konkrétně to vypadá tak, že se terapeut 
a klient na několik hodin vydají spolu do pří-
rody – do lesa nebo do parku – a za chůze 
mohou probrat řadu témat. Protože oba čelí 
stejným podmínkám (pohybu, drobným ne-
pohodlím atd.), ocitají se vlastně na stejné 
rovině. Spíše než terapeutem jste v tu chvíli 
průvodcem. Pohyb na čerstvém vzduchu sám 

o sobě uvolňuje a pomáhá oprostit se od na-
pětí a běžných starostí. A člověka pak podle 
jeho potřeb můžete nasměrovat dál – ať už 
do klasické terapie, ke koučinku, anebo třeba 
k duchovnímu doprovázení.

Alena Scheinostová

Krása stvoření s důvtipem a hravostí

Krása stvoření umí těšit, vychovávat i uzdravovat. Repro KT

Soutěž
Sadu kvarteta a pexesa Stvoření mo-
hou získat ti, kdo správně zodpoví 
otázku:

Kolik dvojic obvykle tvoří kompletní 
sadu pexesa?

Odpovědi zasílejte do 16. února na 
e-mail: soutez@katyd.cz. Do před-
mětu uveďte prosím „Stvoření“ 
a nezapomeňte připojit svou poš-
tovní adresu. 

Ze správných odpovědí vybereme 
tři výherce.



P. Vojtěch Brož

Nové vydání Mezinárodní katolické 
revue Communio (svazek 97) je 
věnováno otázkám teologie andělů 
a zvlášť se soustředí na nauku 
o démonech. Existence zlých 
duchů a jejich působení je dnes 
mnohdy zpochybňována, na druhé 
straně ovšem přitahuje někdy až 
nepřiměřenou pozornost dnešních 
lidí. Vybíráme úryvek o Ježíšově 
pokušení na poušti z delší stati 
nazvané „Ježíš, andělé a démoni 
v novozákonních evangeliích“.

Ježíš se osobně střetává se satanem na 
počátku svého veřejného působení. 
Všechna tři synoptická evangelia spo-
lečně dosvědčují, že Ježíš před zaháje-

ním své veřejné činnosti strávil čtyřicet dní na 
poušti a byl pokoušen od satana (Mk 1,12-13;
Mt 4,1-11; Lk 4,1-13). Všechna dávají Ježíšovo 
pokušení do spojitosti s jeho křtem v řece Jor-
dáně. Tam byl Otcovým hlasem zjeven jako 
jeho milovaný Syn a  sestoupil na něj Duch 
v podobě holubice (Mk 1,10-11 par.). Hned 
potom ho Duch vyvedl na poušť, kde byl po-
koušen (podle Mt 4,1 šlo přímo o záměr: „byl 

Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen 
od ďábla“). Pokušitele nazývá Marek hebrej-
sky sātān, zatímco Matouš a Lukáš používají 
řecké diabolos. 

K pokušení dochází na poušti, na místě, kde 
kdysi izraelský národ prožil čtyřicet let, kde byl 
zkoušen Hospodinem ve své důvěře v něho, ve 
zkoušce však stále propadal a naopak svým 

vzdorem pokoušel Hospodina. Čtyřicet dní 
Ježíšova postu symbolicky představuje právě 
čtyřicetiletý pobyt Izraele na poušti. Evange-
listé se liší ohledně trvání pokušení. Zatímco 
u Matouše se Ježíš nejprve čtyřicet dní a čtyři-
cet nocí postil, až vyhladověl, a pak „přistoupil 
pokušitel“ (Mt 4,2-3), Marek a Lukáš říkají, 
že Ježíš byl čtyřicet dní na poušti pokoušen 
od satana/ďábla (Mk 1,13; Lk 4,2). Marek do-
konce vůbec neuvádí, že by se Ježíš na poušti 
postil, čímž klade ještě větší důraz na samotné 
pokušení.

Marek, pravděpodobně nejstarší, je nej-
stručnější, omezuje se na pouhý fakt, že Je-
žíš byl pokoušen (a na zmínku, že tam byl se 
zvířaty a andělé mu sloužili). Matouš a Lu-
káš vyprávění rozvíjejí v dramatický dialog 
o třech replikách mezi pokušitelem a jeho obě-
tí. Ďábel pobízí Ježíše, aby proměnil kameny 
v chleby, kterými by utišil svůj hlad, dále aby 
se vrhl z cimbuří chrámu a zakusil nadpřiro-
zenou ochranu a nakonec aby přijal od něho, 
od ďábla, moc nad celým světem, neboť je pře-
svědčen, že jí disponuje: „Všechnu tuto moc 
a jejich slávu dám tobě, protože mně je ode-
vzdána a dávám ji, komu chci“ (Lk 4,6). Ma-
touš a Lukáš se od sebe liší v pořadí druhého 
a třetího pokušení, což odpovídá zvláštnímu 
teologickému důrazu každého z nich.

Ďábel uvádí svou výzvu: „Jsi-li syn Boží…“ 
Míří na střed, na nejvlastnější Ježíšovu identi-
tu, na Boží synovství, které nedlouho předtím 
sám Otec jasně prohlásil při křtu. Ďábel tuto 
identitu nepopírá, nechce ani po Ježíšovi, aby 

ji zapřel, nechce, aby se otevřeně postavil proti 
Bohu. Ježíš má jen svou identitu Božího Syna 
dokázat: svou mocí, samostatností, nezávislos-
tí na Bohu. Tím by se ale oddělil od Otce. To je 
nejvlastnější ďáblův záměr. Ježíš by měl zjevit 
svou pravou identitu a moc, ale zapřít jejich 
Zdroj. Pokušitel cílí na Ježíšovu identitu Boží-
ho Syna, na níž zároveň závisí jeho mesiánské 
poslání. „Ďábel ví, že by se tím zároveň přetrh-
lo pouto mezi Bohem a Ježíšem a Kristus by se 
stal Antikristem. Tak by mohl zmařit mesián-
ské dílo“ (Rudolf Schnackenburg).

Ježíš první pokušení odráží odkazem na Pís-
mo: „Je psáno…“ Pro něho slovo Otce, ob-
sažené v Písmech, je závazné a rozhodující. 
V Matoušově pořadí pokušení ďábel sám ve 
druhém pokusu hned cituje Písmo, přistoupil 
na Ježíšovu hru, chce ho ubít jeho vlastními ar-
gumenty. Ježíš je ale lepší znalec Písma, neboť 
hned pohotově odpovídá: „Je také psáno…“ 
Tak rozhovor mezi Ježíšem a  pokušitelem 
u Matouše připomíná rabínskou disputaci.

Autor je kněz a novozákonní teolog
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Andělé a démoni v revue Communio

Karel Šimr

Když někdo dříve (ale v některých 
částech světa to bohužel platí 
dodnes) onemocněl malomocenstvím, 
znamenalo to, že se z něj stává 
„mrtvý člověk“. Vyprávění z evangelia 
této neděle (Mk 1,40-45) ukazuje 
Ježíše, jak jednoho z takových 
chudáků uzdravuje, dalo by se tedy 
bez nadsázky říct: křísí k životu.

 

Malomocný, který je postižen, bude 
mít šaty roztržené, vlasy na hla-
vě neupravené, vousy zahalené 
a  bude volat: Nečistý, nečistý“

(Lv 13,45). Ustanovení zákona spojená s malo-
mocenstvím čteme v době, kterou nyní proží-
váme, znovu aktuálně. Dokážeme si představit, 
jak tíživé a bezvýchodné pro zasažené touto 
nemocí bylo nařízení distance od druhých, 
vyloučení z  bohoslužby i  společenství lidí. 
A můžeme hlouběji pochopit, že v Kristově 
milosrdném doteku nejde jen o uzdravení těla, 
nýbrž také o obnovu vztahu s Bohem i lidmi.

Každý je zasažen 
infekcí hříchu
Nevíme přesně, zda biblické malomocenství 
můžeme ztotožnit s nemocí, kterou medicína 
nazývá „leprou“. Pravděpodobně šlo o urči-
tou škálu onemocnění s kožními projevy. Na 
malomocenství, jak je známe, je ovšem pozo-
ruhodné, že nemusí mít výrazné vnější projevy, 
a dokonce ani téměř není nakažlivé. Ale má 
ohromující inkubační dobu – až patnáct, nebo 
dokonce čtyřicet let! 

Chceme-li to vyložit duchovně: Každý z nás 
v sobě nese zárodek smrtelné nemoci, je zasa-
žen infekcí hříchu. Nemusíme navenek vyka-
zovat žádné významné příznaky. Nemoc lze 
léčit, ale neexistuje žádná vakcína, která by ji 
zcela vyloučila. Zlo je něco, co nejprve zapou-
ští nenápadný kořen, ale může pak také jako 
plevel přerůst semeno Božího slova. Izoluje 
od Boha i od druhých lidí. Znamená vlastně 
život ve smrti, i když je člověk živ. Je to nemoc, 
z níž se sami neuzdravíme, kde může pomoci 
jen Bůh. Proti šíření nemoci nepomůže vnější 
očištění, nýbrž jen hluboká dezinfekce srdce 
Kristovou milostí.

Boha v evangeliu poznáváme jako někoho, 
kdo se od nás nedistancuje, ale v Ježíši Kris-
tu nám přichází na pomoc. Otázka, zda Bůh 
chce, či nechce záchranu člověka nečistého 
hříchem, stojí v pozadí vyprávění. Malomo-
cenství bylo chápáno jako Boží trest za hřích 
dotyčného člověka. A karanténa nemocných 
tedy neměla primárně význam epidemický, ný-

brž kultický: hřích je třeba ze společenství se-
parovat. „Chceš-li…“ podmiňuje svou prosbu 
o uzdravení malomocný. 

Uzdravení se 
děje dotekem
Ježíšova reakce je podle překladů dvojznačná. 
Nejsme schopni říci, zda se slitoval, či rozhně-
val. Obojí dává smysl. Slitoval se nad bídou 
člověka. Ale jako i v jiných situacích současně 
prožívá hněv a rozhorlení nad mocí zla, které 
člověka spoutává, a zřejmě také nad lidskou 
představou, že by Bůh mohl chtít pro člově-
ka zlo. Jeho odpověď je jednoznačná: „Chci, 
buď čist…“ Bůh nechce vyloučit hříšníka, ale 
chce ho osvobodit od moci zla. Miluje hříšní-
ka a nenávidí hřích. Bůh chce za všech okol-
ností záchranu člověka!

Inspirativní je pro nás ale i pohled očima 
nemocného. Vyhledá Ježíše, padne před ním 
na kolena a prosí ho. Věří, že Kristus mu může 
pomoci, že to chce udělat a že to udělá, když 
ho o to požádá. To vše je aktem víry, která je 
v evangeliu součástí Ježíšova uzdravení. 

Vlastní uzdravení se pak děje dotekem. 
Nikoli „na dálku“ či „ve skafandru“. Ježíš 
se neštítí naší nečistoty, nenechá se nakazit 
hříchem. Jeho dotek nepřenáší nemoc a smrt, 
nýbrž uzdravení a život, přestože tento jeho 
dotek s mocí hříchu pro něj bude znamenat 
smrt. Na kříži na sebe nechá nečistotu v plnos-
ti dopadnout, aby její moc přemohl.

Světlo má svítit všem
Tím však příběh nekončí. Je tu také odpověď 
uzdraveného. Nemá nikomu nic říkat, ale jít 
ke knězi a obětovat za své očištění. Skutečnost 

uzdravení je třeba rituálně potvrdit. A Ježíši 
zřejmě záleží na tom, aby bylo zřejmé, že ne-
přišel zákon zrušit, ale naplnit. Také pro nás 
platí, že oběti v chrámě sice byly překonány 
Kristovou obětí, ale i v Novém zákoně zůstá-
vá v platnosti oběť rtů, tedy našich modliteb – 
díků, proseb a přímluv. I do našeho života víry 
patří rozměr zpovědního tajemství, spojeného 
s osobním rozhřešením. A zároveň je zde řeče-
no, že něco tajemstvím zůstat nemá: „On však 
odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašo-
val…“ (Mk 1,45). Zkušenost víry vede k zvěs-
tování radostné zprávy a k svědectví o tom, co 
pro mne Bůh učinil. Protože světlo se nescho-
vává „pod nádobu“, ale má svítit všem v domě. 
A víra roste tím, že se o ni dělíme s druhými. 

Autor je evangelický farář v Chrástu 
u Plzně a působí jako odborný asistent 
na Teologické fakultě Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích

Ježíš se neštítí naší nečistoty 

„Boha v evangeliu poznáváme jako někoho, kdo se od nás nedistancuje, ale v Ježíši Kristu nám přichází na pomoc,“ píše v článku Karel Šimr. Snímek Pixabay

Andělé jsou v Písmu zpravidla chápáni jako 
„poslové Boží“. Snímek Pexels



Katolický týdeník / 9. – 15. února 2021  Liturgie / 11 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ DENNÍ TICHÁ CHVÍLE

6.
 n

ed
ěl

e 
v 

m
ez

id
ob

í 
Li

tu
rg

ie

HOMILIE

Cyklus 
B

Uvedení
do první

modlitby dne
Ranní chvály Modlitba uprostřed dne Nešpory Kom-

pletář

A
nt

ifo
na

Ž
al

m

H
ym

nu
s

A
nt

ifo
ny

Ž
al

m
y

K
rá

tk
é 

čt
en

í
a 

zp
ěv

A
nt

ifo
na

k 
Z

ac
ha

r.
ka

nt
ik

u

P
ro

sb
y

Z
áv

ěr
eč

ná
m

od
lit

b
a

H
ym

nu
s

A
nt

ifo
ny

Ž
al

m
y

K
rá

tk
é 

čt
en

í 
a 

zp
ěv

Z
áv

ěr
eč

ná
m

od
lit

b
a

H
ym

nu
s

A
nt

ifo
ny

Ž
al

m
y

K
rá

tk
é 

čt
en

í
a 

zp
ěv

A
nt

ifo
na

ke
 k

an
ti

ku
P

an
ny

 M
ar

ie

P
ro

sb
y

Z
áv

ěr
eč

ná
m

od
lit

b
a

Ne 14. 2. 919 1029 783 881 920 1029 920 1030 921 1030 923 1033 693 783 924 1034 693 783 925 1035 925 1036 926 1036 927 1038 693 783 929 1039 929 1040 930 1040 933 1043 694 783 933 1044 693 783 1242 1379

Po 15. 2. 934 1045 783 881 935 1045 935 1046 936 1046 938 1049 939 1050 939 1050 939 1050 940 1051 940 1051 940 1052 943 1054 943 1054 944 1056 945 1057 945 1057 947 1060 948 1060 948 1060 948 1061 1247 1384

Út 16. 2. 949 1061 783 881 949 1062 950 1062 950 1063 953 1066 953 1066 953 1066 954 1067 954 1067 955 1068 955 1068 957 1070 957 1071 959 1072 960 1073 960 1073 962 1076 962 1076 963 1076 963 1077 1250 1387

St 17. 2. 270 299 783 881 270 300 1107 1232 1108 1232 274 304 274 304 274 304 275 305 273 302 275 305 1188 1319 275 305 275 305 268 298 1193 1324 1193 1324 276 306 276 307 277 307 275 305 1254 1391

Čt 18. 2. 270 299 783 881 270 300 1198 1330 1198 1331 277 308 278 308 278 308 278 309 273 302 278 309 1204 1336 279 309 278 309 268 298 1208 1341 1208 1341 280 310 280 310 280 310 278 309 1257 1395

Pá 19. 2. 270 299 783 881 270 300 1214 1347 1214 1347 281 311 281 312 281 312 282 312 273 302 282 313 1219 1353 282 313 282 312 268 298 1224 1358 1224 1359 283 314 283 314 283 314 282 312 1260 1398

So 20. 2. 270 299 783 881 270 300 1229 1364 1229 1364 284 315 284 316 284 316 285 316 273 302 285 316 1234 1370 285 316 285 316 286 297 286 318 808 908 286 318 287 318 287 319 289 321 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. 

V evangeliu dnes před námi stojí ma-
lomocný. Člověk na smrt nemocný, 
pro nebezpečnost své infekční nemo-
ci vyloučený ze společnosti živých, ze 
společenství Izraele, bez možnosti 
účasti na bohoslužebném životě, člo-
věk nečistý. Ve Starém zákoně to byl 
levitský kněz, který měl za úkol po-
soudit, zda dotyčný skutečně je, či 
není malomocný – a na základě toho 
ho prohlásit za čistého, či nečistého, 
nevyobcovat, či vyobcovat. V Novém 
zákoně Kristus, Boží Syn, přichá-
zí a malomocné zázračně uzdravuje 
a očišťuje. Tím opět projevuje svou 
mesianitu a Boží moc, nemocného 
vrací zpět do běžného života pozem-
ského i náboženského, zachraňuje ho 
pro věčnost. Uzdravení malomocné-
ho s sebou přináší odpuštění hříchů, 
dává zakusit Boží dobrotu.

Na rozdíl od Kristových současní-
ků, již ve světle evangelia, nemůže-
me samu nemoc chápat jako trest za 
hřích (což neznamená, že by v ně-
kterých případech trestem za hřích 
či jeho důsledkem být nemohla). Ne-
moc je především projevem porucho-

vosti stvoření a naší porušenosti. Je 
však stále situací, do níž chce Pán Je-
žíš sestupovat, aby v ní učinil zázrak 
nejdůležitější – uzdravení nemocné 
duše, odpuštění hříchů.

Nemoc je vždy něco nepříjem-
ného. Čím těžší a delší je, tím větší 
znepříjemnění života přináší. Může 
život přímo ohrožovat, nemocí ži-
vot zpravidla i končí. Nemoc je ne-
-mocí nad tělem (a někdy i duchem). 
Často s sebou přináší bolest, někdy 
až nesnesitelnou. Nemoc je těžká, 
zvlášť přijde-li nečekaně, předčasně
či zákeřně.

Přesto se může stát požehnáním, 
jak o tom svědčí nejen evangelium, 
ale i mnozí nemocní. Vždyť jak čas-
to slyšíme, že nemoc někoho doved-
la k mnohem větší pokoře, k vědo-
mí křehkosti života, jak je obklopen 
Božím tajemstvím, jak není v naší 
moci zdraví si vynutit ani napláno-
vat. Nebo jak teprve nemoc přived-
la mnohé k vděčnosti za život vlastní 
i druhých. Ohrožení života vede často 
k novému, lepšímu uspořádání hod-
not a priorit v něm. 

Tyto věci, které může člověk v ne-
moci prožít, jsou formy setkání s Bo-
hem. Jsou to formy Kristova navštíve-
ní, jeho uzdravujícího slova a doteku, 
jež by bez naší ne-moci, našeho malo-
-mocenství možná ani nenastaly. 

Nemoc tak může vést ke skuteč-
nému obrácení se člověka k Bohu, 
neboť zvlášť duši nemocného otevírá 
Kristovu tajemnému navštívení. Ne 
snad jen proto, že člověk pochopí, že 
v Bohu má nakonec svou jedinou na-
ději, ale i proto, že nemocí a utrpe-
ním dospívá k limitům sebe samého, 
kde již začíná Bůh. 

Nemoc a bolest mají bohužel 
i svou nejodvrácenější stránku, totiž 
sílu člověka uzavřít do sebe a učinit 
ho sobeckým. Pán Ježíš to naštěstí ví, 
proto zvlášť rád navštěvuje nemocné, 
proto se skryl i do zvláštní svátosti – 
pomazání nemocných.

Vzpomeňme na to vše, až bude-
me nemocní. Mějme vždy soucit s ne-
mocnými, a nakolik můžeme, staňme 
se třeba i nástroji Kristova navštíve-
ní… P. JAN HOUKAL,
farář u Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze

1. ČTENÍ Lv 13,1-2.45-46
Třináctá kapitola třetí knihy Mojžíšo-
vy se věnuje malomocenství (infekč-
ní nemoci ohrožující periferní nervy 
a další chladnější oblasti těla – kůži, 
sliznici). Dnes je to léčitelná nemoc, 
ale tehdy nikoliv. Proto Zákon zavá-
dí karanténu a tyto lidi vylučuje ze 
společenství, aby neohrozili ostatní. 
Jenže pak je takový člověk bez práva, 
je vyobcován, bez naděje…

Čtení z třetí
knihy Mojžíšovy
Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi: 
„Jestliže se u někoho ukáže na holé 
kůži vřed, strup nebo světlá skvrna, 
což bývají příznaky zhoubného ma-
lomocenství – ať je přiveden k ve-
leknězi Árónovi nebo k některému 
z jeho synů kněží. Malomocný, na 
němž se objeví tato vyrážka, ať cho-
dí v roztržených šatech, s rozpuš-
těnými vlasy a se zahalenými vou-
sy a bude volat: Nečistý, nečistý! 
Je nečistý po všechen čas, pokud 
bude mít vyrážku. Je nečistý, bude 

bydlet sám, musí se zdržovat mimo
tábor.“

MEZIZPĚV Žl 32,1-2.5.11
Nemoc je spojována s duchovním 
zlem a její uzdravení je symbol od-
puštění. Žalm je modlitbou, která 
skutečnost hříchu popisuje právě na 
nemoci.

* Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí
ze záchrany.
Šťastný je ten, komu byla odpuště-
na nepravost, jehož hřích je přikryt. 
Šťastný je člověk, kterému Hospo-
din nepřičítá vinu, v jehož duši není 
klamu.
*
Vyznal jsem se ti ze svého hříchu, 
svou nepravost jsem nezatajil. 
Řekl jsem: „Vyznávám se Hospodinu 
ze své ničemnosti.“ A tys odpustil,
co jsem zavinil hříchem.
*
Radujte se z Hospodina a těšte se, 
spravedliví, jásejte všichni, kdo jste 
upřímného srdce. *

2. ČTENÍ 1 Kor 10,31-11,1
Text odpovídá na otázku z osmé ka-
pitoly, zda se smí jíst maso obětované 
modlám. Pavel nejdříve mluví obecně 
o svobodě křesťana, ale nakonec nabí-
zí klíč k posouzení podobných situací.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla 
Korinťanům 
(Bratři!) Ať jíte, ať pijete nebo co-
koli jiného děláte, všecko dělejte 
k Boží oslavě. Nebuďte pohorše-
ním ani židům, ani pohanům, ani 

Boží církevní obci. Já se také snažím 
o to, abych ve všem pamatoval na 
druhé, a nehledím na to, co je pro-
spěšné mně, ale na to, co prospívá 
všem, aby tak mohli dojít spásy. Na-
podobujte mne, jako já (napodobuji)
Krista.

EVANGELIUM 
 Mk 1,40-45
K Ježíšovi přišel jeden malomocný 
a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, mů-
žeš mě očistit.“ Ježíš měl s ním soucit. 
Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: 
„Chci, buď čistý!“ A hned od něho 
malomocenství odešlo a byl očištěn. 
Ježíš ho hned poslal pryč a přísně 
mu nařídil: „Ne abys někomu o tom 
říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines 
oběť za své očištění, jak nařídil Moj-
žíš – jim na svědectví.“ On odešel, 
ale začal to horlivě rozhlašovat a tu 
událost rozšiřovat, takže (Ježíš) už 
nemohl veřejně vejít do města, ale 
zůstával venku na opuštěných mís-
tech. Ale přesto k němu chodili (lidé)
odevšad.

neděle 14. 2.  Mk 1,40-45
Ježíšův dotyk je i dnes uzdravující. 
O mnoha skrytých, vnitřních promě-
nách se však těžko mluví. I dnes chce 
Ježíš působit na opuštěných místech.

pondělí 15. 2. Mk 8,11-13
Ti, kdo mají tvrdá srdce, vyžadují 
i dnes mimořádná znamení. Nechtě-
jí vidět, co je skryté… A potom: není 
vlastně pohodlnější nevěřit?

úterý 16. 2. Mk 8,14-21
Ježíš mluví o kvasu farizeů a herodov-
ců, ale učedníci jej nepochopili. Měli 
na mysli především „chleba“. Dejme 

si pozor, abychom nehlásali zmate-
rializované, jakési „wellness“ evange-
lium.

středa 17. 2. – Popeleční středa Jl 2,12-18
Obrátit se k tomu, který je shovíva-
vý a plný lásky, je přece radost. Chci 
vnímat letošní vážnou dobu plněji než 
jindy!

čtvrtek 18. 2. Dt 30,15-20
Opakování zákona, nabídka dvou 
cest na výběr. Člověk, obdařený 
svobodnou vůlí, se má rozhodnout 
správně proto, že Boha miluje. Tedy 
z lásky.

pátek 19. 2.  Iz 58,1-9a
S Bohem nelze „obchodovat“. Faleš-
né představy „má dáti – dal“, neplatí. 
Jaký si tedy přeje půst? Často jiný, než 
mu nabízíme. I dnes je mnohými ne-
pochopen…

sobota 20. 2.  Iz 58,9b-14
Správné prožití postu přinese zaslí-
bení. I dnes mohu být Bohu podobný 
tím, že spolu s ním budu slavit sedmý 
den odpočinku, neděli. Jeho vůle je, 
abych měl účast na jeho bytí!

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského 

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

15. 2. – pondělí po 6. neděli v mezidobí 
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Gn 4,1-15.25 
Žl 50,1+8.16bc-17.20-21, 
odp.: Přinášej Bohu oběť chvály. 
Evangelium Mk 8,11-13
Nebo (v pražské arcidiecézi):
bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, 
mučedníků
Barva červená, mše z této památky.

16. 2. – úterý po 6. neděli v mezidobí 
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Gn 6,5-8; 7,1-5.10 
Žl 29,1a+2.3ac-4.3b+9b-10, 
odp.: Hospodin dá požehnání 
a pokoj svému lidu. 
Evangelium Mk 8,14-21

17. 2. – POPELEČNÍ STŘEDA –
den přísného postu
V ranních chválách se žalmy 
a kantikum se svými antifonami 
mohou vzít z pátku 3. týdne. 
Barva fi alová, mše vlastní.
1. čtení Jl 2,12-18 
Žl 51,3-4.5-6a.12-13.14+17, odp.: 
Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. 
2. čtení 2 Kor 5,20-6,2
Zpěv před evangeliem: 
Nezatvrzujte dnes svá srdce, 
ale slyšte hlas Hospodinův.
Evangelium Mt 6,1-6.16-18
Po homilii žehnání popela, preface 
3. nebo 4. postní, na konci mše
modlitba nad lidem.
Žehnat popel a označovat jím věřící 
se může také mimo mši. V takovém 
případě je vhodné, aby předcháze-

la bohoslužba slova. Použije se při ní 
vstupního zpěvu, vstupní modlitby, 
čtení a mezizpěvu z dnešních meš-
ních textů. Po homilii kněz požehná 
popel a označuje jím věřící. Obřad se 
zakončí přímluvami.

18. 2. – čtvrtek po Popeleční středě
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Dt 30,15-20 
Žl 1,1-2.3.4+6, odp.: Blaze tomu, 
kdo svou naději vložil v Hospodina. 
Evangelium Lk 9,22-25

19. 2. – pátek po Popeleční středě
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Iz 58,1-9a 
Žl 51,3-4.5-6a.18-19, odp.: 
Zkroušeným a pokorným srdcem, 
Bože, nepohrdneš. 
Evangelium Mt 9,14-15

20. 2. – sobota po Popeleční středě
Barva fi alová, ranní mše feriální.
1. čtení Iz 58,9b-14 
Žl 86,1-2.3-4.5-6, odp.: 
Pouč mě o své cestě, Hospodine, 
abych kráčel v tvé pravdě. 
Evangelium Lk 5,27-32

21. 2. – 1. neděle postní
Barva fi alová, mše vlastní, Gloria. 
1. čtení Gn 9,8-15
Žl 25,4-5ab.6+7bc.8-9, 
odp.: Všechno tvé jednání, 
Hospodine, je láska a věrnost pro ty, 
kdo plní tvou smlouvu. 
2. čtení 1 Petr 3,18-22
Zpěv před evangeliem: Nejen z chle-
ba žije člověk, ale z každého slova, 
které vychází z Božích úst. 
Evangelium Mk 1,12-15
Krédo, preface vlastní, 
na konci mše modlitba nad lidem. 
Nelze použít čtvrté anafory.
Dnes není dovolena pohřební mše.
1. neděle postní je slavnostním vstu-
pem do každoročního čtyřicetidenní-
ho postu. Ve mši ať se vhodně nazna-
čí tento její význam: např. litaniemi ke 
všem svatým při vstupním průvodu.
Žaltář 1. týdne. (hfr)

Být nástrojem Kristova navštívení

Ježíš uzdravuje malomocného.
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
� Na vědomost se 
dává, že 15. úno-
ra přiletí plno přání 
k naší milované ba-
bičce Aničce Vrá-
nové z Pivína, která 
právě tento den sla-

ví své kulaté narozeniny. Milá babič-
ko, všichni tvoji blízcí Ti ze srdce přejí 
pevné zdraví, hojnost Božího požeh-
nání a sílu do každého nového dne. 
 ŽV 7–2348

� Dne 18. 2. 2021 oslaví P. Franti-
šek Hofman, farář v Teplicích n. Me-
tují, životní jubileum 60 let. Ze srd-
ce Vám, milý otče Františku, přejeme 
pevné zdraví, hodně sil, a především 
Boží požehnání. Za všechna dobro-
diní poděkujeme při mši sv. v neděli 
21. 2. v 8.30. Tepličtí a Broumovští 
farníci. ŽV 7–2340

VZPOMÍNÁME
� Dne 7. 2. uply-
ne rok, co náš Pán 
povolal k sobě naši 
drahou manželku, 
maminku a babičku, 
paní Jiřinu Jelínko-
vou z Příbora. Chybí 

nám její rada, laskavé slovo a pohlaze-
ní. S láskou vzpomínají a nikdy neza-
pomenou manžel, syn, dcery a vnou-
čata. V 7–2309

�  Vz p o m í n á m e 
14. 2. první výročí, 
kdy odešla na věč-
nost paní Anna Be-
dáňová. Vzpomeňte 
s  námi v  modlitbě. 
Vzpomínají dcery 

Anna a Jarka s rodinou.  V 7–2354

� Před 20 roky, dne 
15. 2. 2001, odešel na 
věčnost Václav Polán-
ský, dlouholetý uči-
tel v  Bavorově. Vzpo-
meňte s námi, prosím, 
v modlitbě. Rodina.

 V 7–2303
� Mše svatá za P. Jo-
sefa Javoru k 19. výro-
čí úmrtí bude sloužena 
v  důsledku epidemie 
v  rodinném kruhu. 
Vzpomeňte v modlitbě. 
Manželka s rodinami. 

 V 7–2353

KOUPĚ – PRODEJ
� Křesťanský antikvariát koupí (du-
chovní, filozofie, umění, poezie, ces-
topisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti 
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. 
Mob.: 720 254 225.  K 7–2284
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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

� Koupím: stará křesla s dřevěnými 
područkami, květinové stěny z ohýba-
ného dřeva, sakristijní kredence, obra-
zové rámy, okna do oblouku, věžní cifer-
níky. Mob.: 603 520 013.  K 7–2307

� Koupím tisk pod 
sklem, viz obrázek, 
až 10 000 Kč, mob.: 
777 073 526.
 K 7–2314

� Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas v jakémkoli stavu. Mob.: 775 
480 777.  K 7–2333
� Vykoupím Váš les, popř. dřevní hmo-
tu. Peníze hotově. Mob.: 605 541 814. 
 K 7–2347
� Koupím kvalitní housle + smyčec.
 K 7–2349
�Staré odznaky, noty, gramodesky 
a pohledy koupím. Mob.: 602 336 945. 
 K 7–2350

RŮZNÉ

� Letní ubytování v Bílých Karpa-
tech (východní Morava), vhodné pro 
skupiny (tábory, farní dovolená, se-
tkání rodin, sportovní soustředění 
aj.). Kapacita 53 lůžek, kuchyň, 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 7–2315

�Hľadáme muža alebo ženu (vek 
18–30) na pracovno-poznávací pobyt 
na Slovensku. Pomôž nám pri prevá-
dzke krásnej Kalvárie v Banskej Štiav-
nici! Spoznáš ľudí z iných krajín, zdo-
konalíš sa v angličtine a uvidíš krásy 
stredného Slovenska. Projekt začína 
v marci/apríli a trvá 4–9 mesiacov. In-
fo: kalvaria@kalvaria.org a  tel. 421 
905 360 307.
 R 7–2334

PODNÁJEM – PRONÁJEM
�PŘEROV. Pronájem prost. byt 3+1, 
3. patro, cihl. zást. Dětský pokoj část. vy-
bav. – vest. skříně, prac. stoly, patr. po-
stel. Vhodné pro rodinu s dětmi. Mob.: 
606 767 445. PP 7–2337

SEZNÁMENÍ
� 59/180, osamělý sázavský pous-
tevník, hledá ženu podobného osudu. 
Značka: Posázaví. Mob.: 774 771 190. 
 S 7–2355

� Svobodný, 51 let, 183 cm, bezdětný, 
hledá svobodnou, bezdětnou partnerku, 
věk do 35 let, Praha a blízké okolí, Telč, 
mob.: 776 874 467.  S 7–2351

Inzertní oddělení upozorňuje inzerenty,
že v roce 2021 nejsou shodná čísla týdnů

v roce s čísly vydání Katolického týdeníku.
Prosíme, aby inzerenti uváděli

ve formulářích telefonní kontakt
pro případné upřesnění termínů.

Katolický týdeník 
připravuje

v měsíci únoru 2021 
postní přílohu. 

Inzertní oddělní proto 
upozorňuje

na možnost inzerce 
v této příloze,

která se setkává 
s velkým zájmem 

čtenářů.

Informace na tel.: 
222 513 103,

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

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.



Vyhledáte-li 
na internetu 
kontakt 
na kněze 
a dlouholetého 
nemocničního 
kaplana

P. LEO ZERHAUA, objeví se 
vám hned na prvním místě 
s poznámkou „nepřetržitá 
telefonní služba“. Po vytočení 
čísla telefon pouze jednou 
zazvonil a už se ozval jeho hlas.

Před devatenácti lety vás brněnský biskup 
Vojtěch Cikrle jmenoval nemocničním 
kaplanem. Byl jste prvním v Brně?
Ne, ale dalo by se říct, že jedním z prvních. 
Když jsem začínal, byla v Brně už telefonní 
linka na nemocničního kaplana.

Postupně jeden člověk zřejmě nemohl zvládnout 
všechno. Jak se vaše služba vyvíjela?
Učil jsem se, jak v nemocnicích „pronikat“ na 
jednotlivá oddělení. Pán Bůh připravil různé 
příležitosti, kdy došla pomoc třeba i zevnitř ne-
mocnic. Poté mohly nastoupit další pomocni-
ce ve funkci pastoračních asistentek. Dnes jim 
už říkáme kaplanky. Služba se tak pomaličku 
rozvíjela. Hodně záleželo na jednotlivcích, jak 
uměli oslovit, být v dobrém kontaktu s nemoc-
ničním personálem a nabídnout jim naši služ-
bu. Každý jsme jiný a máme různé schopnosti.

Kolik je nyní v Brně kněží, nemocničních 
kaplanů?
Celkem je nás deset.

Je ze strany nemocných stejný zájem o vaši 
službu, jako když jste začínal?
Přiznám se, že to neumím dost dobře porov-
nat. Pokud je nás více, je i větší zájem paci-
entů.

V jednom ze svých kázání jste řekl, že když 
hovoříme s nemocnými, máme s nimi 
mluvit jako Ježíš. Můžete poradit, jak toho 
dosáhnout?
Člověk by si na Ježíše rozhodně neměl hrát. 
Tato služba v nemocnicích je specifická. Na 
rozdíl od farností se zříkáme přímé evangeli-
zace. Naše služba začíná spíše nasloucháním 
a potom se rozvíjí podle toho, o čem dotyčný 
chce mluvit. Samozřejmě, pokud přijdeme za 
věřícím, není problém mluvit o Ježíši.

Mluvit jako Ježíš může mít různé fáze. Pán 
Ježíš před svým křtem zřejmě mluvil trochu 
jinak, než když potom začal hlásat Boží krá-
lovství. Je důležité s nemocnými mluvit s oby-
čejným lidským porozuměním, ale také s vě-
domím, že setkání s Ježíšem alespoň v nějaké 
podobě je vrcholem toho, co člověk může za-
žít. Ať už je zdravý, nebo nemocný. Nemohu to 
ale někomu vnucovat.

Jenže jak to udělat, abychom s nemocnými 
mluvili jako Ježíš?
Jediné, jak toho můžeme dosáhnout, je pomo-
cí Ducha Svatého. Možná také s modlitbou 
a Ježíšovým srdcem, kam patří porozumění 
a soucit s bolestí druhého. Ježíš nepřišel hlá-
sat ideologii, ale každému člověku nabízí to 
nejlepší, co ho může potkat.

Nic tedy nevnucovat, ale spíše umět druhému 
naslouchat?
Tady v nemocnici je to ještě jinak než ve far-
nosti, protože jsme zde součástí týmu, který 
je laický a světský. Je to samozřejmě i pro nás 
výzva, jak to uchopit, aby se naše služba nevy-
prázdnila a my si nehráli pouze na jakési psy-
chology. A na druhé straně abychom nebyli 
evangelizátory, kteří nemají své místo ve svět-
ské instituci.

Snažíme se nemocným především naslou-
chat a poté vést rozhovor – s tím, že je za ná-
mi Ježíš a naše duchovní tradice. Jsme tam 
zkrátka jako křesťané, kteří mají vztah s Ježí-
šem. Rozhovory s nemocnými vedeme přede-
vším jako lidé. Je to určitý prostor pro hledání, 
kdy člověk může narážet na dva extrémy. Buď 
bude přezbožnělý, nebo naopak vyprázdněný 
a příliš světský.

Myslíte, že může být nemoc i užitečná 
a prospěšná?
Viděl jsem spoustu případů, kdy nemoc-
ný změnil náhled na priority vlastního ži-
vota – na ty lidské i  náboženské. Jsou sa-
mozřejmě také situace, kdy utrpení člověka 
zničí nebo ho uvrhne do zoufalství a prázd-
noty. A právě tady je prostor, kdy můžeme být 
lidem na blízku a pomáhat jim třeba svědec-
tvím, že utrpení nemusí být jenom branou
do beznaděje.

Oslovují vás věřící i nevěřící?
Jako kněz se setkávám spíše s věřícími, proto-
že se snažím plnit svou kněžskou službu v po-
době udílení svátostí. Ti, kdo slouží jako laici, 
se zase více dostávají do styku s hledajícími. 
Spousta lidí s námi chce mluvit, protože hledá 
odpovědi na hlubší otázky nebo i proto, že ne-
chtějí být sami a vidí v kaplanovi člověka, který 
s nimi bude hovořit.

Někteří starší nemocní často naříkají, že už ve 
svém životě nevidí další smysl. Čím by je člověk 
mohl potěšit a povzbudit?
Někdy to nejde vyřešit na místě. Důležité je 
vyslechnout, nikoho nesoudit, ale naopak na-
bídnout naději. Poté se něco změní. Vzpomí-
nám si na jednu starou nemocnou paní, která 
spáchala pokus o sebevraždu a potom byla ne-
šťastná, že se jí nepodařila. Najednou se však 
otevřely jiné možnosti – paní mohla jít z ne-
mocnice do zařízení, kde se mohla více setká-
vat se svými přáteli. 

Myslím, že je důležité vydržet, co dotyčný 
říká. Nehádat se s ním, modlit se za něho a dů-
věřovat Pánu Bohu, že má plán, který v daném 
okamžiku ještě neumíme odhalit. Plán, který 
dotyčnému pomůže najít východisko. To jsem 
zažil vícekrát. A proto si myslím, že je nebez-
pečné nabízet řešení pomocí eutanazie. Člo-
věk může v pondělí vidět věci jinak než v úterý. 
Beznaděj často vychází z vnější situace, kdy se 
člověk cítí odmítnutý a nemilovaný. Najde-li 
se však někde přijetí, může se otevřít cesta do-
předu. Někdy pak dochází až k překvapivým 
proměnám.

Vím, že jste doprovázel malého Kryštůfka, který 
umíral v necelém roce na zhoubný nádor na 
mozku. Měl jste více takových pacientů?
Spíše jsem doprovázel jeho rodiče, kteří mne 
oslovili.

Byla to výjimka, že vás požádali o pomoc 
rodiče?
Podobných případů je z dětské nemocnice víc. 
Je zajímavé, že se dost často stává, jako by by-
la smrt nejmenších doprovázena povzbuze-
ním od Pána Boha – jejich odchod je spojen 
s dalšími znameními. Třeba rozkvete květina, 
která nikdy nekvetla. Pro všechny rodiče je to 

samozřejmě těžké, ale jak říká Ježíš v evange-
liu: andělé jejich dětí hledí na tvář nebeského 
Otce. Přestože je pro nás dětská smrt tajem-
stvím, Pán Bůh tyto rodiny zvláštním způso-
bem doprovází. Ani to nejsem tolik já, i když 
se snažím s nimi být, je to spíše Pán Bůh, kdo 
dává v těchto okamžicích najevo svou blízkost 
více, než když na věčnost odcházejí starší lidé.

V nemoci mohou lidé dát důvěru s touhou po 
uzdravení i léčitelům a uvěřit „zaručeným“ 
receptům na zdraví. Byl jste svědkem těchto 
věcí?
Určitě ano. Vzpomínám si, že jsem byl zavo-
lán k  jednomu umírajícímu dítěti. Příbuzní 
mě žádali o svátosti, ale prý se musí vykonat 
za úplňku. Někteří psychologové také občas 
kombinují psychoterapii s magickými prakti-
kami. Někdo věří, že nemoc je důsledkem tres-
tu za špatně prožitý „minulý život“. Pro lidi je 
to příjemné v tom, že jim tyto věci poskytují 
jasná vysvětlení utrpení. Přestože to vidíme 
jinak, nesmíme se vyděsit a přejít do nepřátel-
ského postoje.

Snažíte se je alespoň nějak usměrnit a ukázat 
jiný pohled?
Když lidé mají zájem, mohu říct, v čem vidím 
riziko. Asi bych se ale vyvaroval zákazů a tvr-
dých odsudků. Už jenom fakt, že v některých 
věcech nemohu jako křesťan spolupracovat, 
je svědectvím.

Věřící také prosí o zázračné uzdravení na 
přímluvu světců. Byl jste za ta léta, kdy jste 
ve službě, svědkem takového uzdravení, které 
nebylo lékařsky vysvětlitelné?
Byl jsem svědkem toho, že se člověk po udě-
lení svátosti pomazání nemocných uzdravil 
a potom žil dlouhá léta. Jindy zase umírající 
jakoby čekal na udělení svátosti a poté, co ji 
přijal, pokojně zemřel, přestože se předtím 
dlouho trápil.

I dnes se přitom z úst věřících často ozve věta: 
„Proč volat kněze, však tatínek, maminka, 
babička či dědeček ještě neumírá.“ Co byste řekl 
těmto lidem?
Je pravda, že dříve církev chápala tuto svátost 
jako posilu na poslední cestu. Při pomazání 
nemocných se ale vzkříšený Pán dotýká těla 
nemocného člověka.

Loni ve světě udeřila pandemie, která stále trvá. 
Omezilo to vaši službu?
Loni na jaře se nás báli pouštět do nemoc-
nic. Chodili jsme tam, abychom byli alespoň 
přítomni. Na podzim už to bylo celkem bez 
problémů. Měl jsem mnoho případů, kdy mě 
volali ke covidovým pacientům – třeba k těm, 
kdo na tom byli hodně špatně. A stejné to měli 
ostatní kaplani.

Není pro nemocné určitý handicap, když k nim 
přicházíte ve všech ochranných pomůckách?
Určitě je to problém, s nímž ovšem nic neu-
děláme. Pozitivum vidím v tom, že můžeme 
i přes respirátor a plexisklo s nemocným pro-
mluvit, na což nemají sestry při plnění všech 
povinností tolik času jako my. Určitě je dob-
ré, že se u nemocných při současném zákazu
návštěv někdo objeví.

Mají nemocní strach ze smrti?
Je-li kvůli nemoci organismus slabý, opotře-
bovaný a křehký, i tato skutečnost člověka při-
pravuje na to, že cesta směřuje jinam. Zůstává 
otázkou, jestli úzkostmi ze smrti netrpí spíše 
zdraví lidé. Je to ale samozřejmě různé.

Utkvěl vám v srdci a paměti konkrétní příběh 
člověka, kterého jste doprovázel?
Je jich více. Když jsem přišel do Brna, chodil 
jsem za jednou těžce nemocnou mladou bás-
nířkou a filozofkou. Dokázala velmi zajíma-
vě přemýšlet o věcech víry a života. Byla na 
ní vidět naděje a dobrá snaha uchopit správ-
ným způsobem čas i utrpení, které nesměřuje 
k uzdravení. Pán Bůh jí dal světlo své blízkos-
ti. Pro mě to byl jeden z prvních svědků, že 
prostor nemocnice je zároveň místem svědec-
tví svatých a opravdových křesťanů, kteří jdou
Ježíšovou cestou.

Jedenáctého února se slaví Světový den 
nemocných. Co byste k tomuto dni nemocným 
vzkázal a popřál?
Za kaplany bych řekl, že jsme rádi, když jim 
můžeme sloužit, ale také od nich čerpat po-
vzbuzení. Úplně jinak totiž zní slova víry od 
člověka, který je silný a zdravý, a jinak od toho, 
kdo prochází zkouškou utrpení nemoci. Dále 
bych jim svěřil, že v čase nemoci a slabosti mě 
Bůh z těchto těžkostí vysvobodil. A že se za ně 
modlím, aby i oni mohli udělat stejnou zkuše-
nost. LENKA FOJTÍKOVÁ
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P. LEO ZERHAU se narodil
9. května 1973 v Brně. Po
maturitě na gymnáziu v Brně nastoupil 
roku 1991 do teologického konviktu 
a v letech 1992–1997 studoval 
Cyrilometodějskou teologickou fakultu 
Univerzity Palackého v Olomouci. 
Kněžské svěcení přijal 27. června 
1997. V letech 1998 až 2002 sloužil 
jako kaplan a později administrátor 
v Příměticích u Znojma. Od roku 
2002 působí ve funkci nemocničního 
kaplana v Brně. V roce 2013 stál 
u založení Katolické asociace 
nemocničních kaplanů, kde byl zvolen 
místopředsedou a je jím dosud.

Naše služba začíná nasloucháním

Nemocniční kaplani slouží svou blízkostí, otevřeným srdcem, duchovní podporou, ale i svátostmi.  Ilustrační snímek Filip Fojtík
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Fašankovými průvody se 
ohlašoval blížící se začátek 
postního období.
Nyní v době covidové tomu 
tak nejspíš nikde nebude. 
Připomeňme si tedy tuto 
prastarou tradici alespoň 
na stránkách novin. 

Pradávný základ zimních karnevalových slav-
ností můžeme hledat až ve starověkém Římě, 
kde se v  březnu konaly slavnosti na počest 
Bakcha, boha vína a veselí, tzv. bakchanálie. 
V našem prostředí se první zmínky o maso-
pustních veselicích a průvodech dochovaly ze 
13. století. 

A  jak takový tradiční fašankový průvod 
na dědině vypadal? „To záleží na regionu.
V každé oblasti měly a dodnes mají masopust-
ní obchůzky jiný charakter. Například na Va-
lašsku je typická obchůzka s medvědem, další 
klasickou postavou byl pohřebenář nebo ta-
ké slaměný medvěd,“ jmenuje Eva Kumínko-
vá z Valašského muzea v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm. „Masky chodily po vesnici,
u každého domu tančily a zpívaly, občas vy-
vedly neplechu. Od domácích pak dostaly po-
hoštění.“ A tak je tomu dodnes, neřádí-li tedy 
právě pandemie. Vesměs se obejde celá vesni-
ce a vše se zakončí zábavou v místní hospodě 
či kulturním domě.

Pod ochranou
UNESCO

„Pro Slovácko je zase charakteristický ta-
nec pod šable, který krojovaní členové maso-
pustního průvodu, nebo též skakúni či bab-
kovníci, tančí se šavlemi,“ představuje Ilona 
Vojancová z Muzea v přírodě Vysočina a do-
dává, že archaická podoba masopustu s tra-
dičními maskami se dochovala například na 
Hlinecku. Zdejší masopustní obchůzky a mas-
ky jsou dokonce zapsány v  Reprezentativ-
ním seznamu nemateriálního kulturního dě-
dictví lidstva UNESCO. „Jejich jedinečnost 
spočívá především v tom, že se z těchto ma-
sopustních průvodů nestal karnevalový prů-
vod. Masky si udržely svou podobu i průběh 
obchůzek se odehrává podle tradovaných
rituálů.“

Podle Evy Kumínkové je základem všech 
masopustních veselic nadsázka, výměna rolí. 
„Žádná pravidla v tu chvíli neplatí – příznač-
ná je velká rozpustilost masek i přihlížejících. 
Člověk v kostýmu masky mění vlastní identitu, 
může se chovat jinak než v běžném životě.“ 
Proto veselé a často satirické masky. Některé 
samozřejmě plní konkrétní funkce. Například 
maska medvěda přináší plodnost a hojnost, 
stejně jako masky slaměné. Každá hospodyně 
by si proto měla s medvědem nebo se slamě-
nou maskou zatančit a kousek slámy si pokud 
možno vzít. Ostatní masky se chovají podle to-

ho, co znázorňují – samozřejmě s velkou dáv-
kou nadsázky a vtipu. 

A nakonec se
zastřelí medvěd

„Na Hlinecku se neobjevují nové masky, ný-
brž stále stejné, jejichž popisy známe z prame-
nů z poloviny 19. století. Ve většině vesnic se 
navíc do kostýmů mohou převlékat jen muži. 
V jižních Čechách zase můžeme o masopustu 
potkat růžičkovou koledu. Představují ji svo-
bodní mládenci, kteří mají vysoké čepice zdo-
bené papírovými růžičkami,“ doplňuje Ilona 
Vojancová. 

A  jak je to s  oním omílaným pochovává-
ním basy? To prý opět záleží na dané oblasti 
a místních zvycích. Na Vysočině se například 
poráží kobyla poté, co jsou jí přečteny všech-
ny hříchy, kterých se za uplynulý rok dopus-
tila. V dalších regionech se na závěr zastře-
lí medvěd. Samozřejmě nakonec však každá 
maska opět ožije, aby se masopust mohl konat
i za rok! 

Tradice
jako součást indentity

Jak se tradice udržela, změnila nebo zanikla, 
záleží vždy na místních podmínkách, na zako-
řenění tradiční lidové kultury v daném místě, 
a především na lidech – zda v minulých dese-
tiletích chtěli nebo měli možnost tradice udr-
žovat, či nikoli. Kulturní život organizují sbory 
dobrovolných hasičů, místní spolky, či dokon-
ce farnosti. Lidové zvyky zděděné po předcích 
totiž považují za součást své identity, a proto 
v těchto oblastech tradice zůstala do dnešních 
dnů stále silná. 

RENÁTA HOLČÁKOVÁ

Jakkoli je 
masopust 
světským 
veselím, má 
své kořeny 
i v církevním 
prostředí. 

Hovořili jsme o tom s historikem 
P. TOMÁŠEM PETRÁČKEM. 

Už ve středověké společnosti byly světské veselice 
součástí života církve. 
Některé tyto slavnosti a zvyky, které se nám 
dochovaly v  posunutých podobách dodnes, 
vznikly ve středověké i novověké společnos-
ti, striktně stavovsky rozdělené. Každý člověk 

měl své dané místo, na něž dokonce ukazo-
valy oděvní řády předpisující, který stav mů-
že co nosit. V přísně rozvrstvené společnosti 
narůstalo napětí, které bylo třeba uvolňovat. 
Zvláště proto, že lidé žili doslova vedle sebe, 
natěsno a respektovali daná pravidla, přičemž 
totéž očekávali od vrchnosti a představených. 
Pro společnost i elity bylo výhodné uvolnit to-
to napětí momenty, jež poskytovalo například 
obrácení rolí v komunitě. Všichni věděli, že je 
to dočasné a jen jako. Ale pomohlo to obnovit 
vědomí, že bez ohledu na striktní hierarchic-
ké uspořádání všichni lidé tvoří jedno Kristo-
vo mystické tělo, kde každý má svou odlišnou 
úlohu podle teorie o trojím lidu (tvoří ho ti, 
kdo pracují, ti, kdo se modlí, a ti, kdo je chrá-
ní a bojují), a zároveň se navzájem potřebují. 

Což se tedy dělo například o masopustu? 
V zemědělské společnosti to spadalo do do-
by, kdy se dojídaly zásoby vepřového a dalšího 
masa ze stád, která se pásla celoročně v lese 

a v měsíci prasinci (prosinci) se pobíjela, proto-
že už nebylo čím je krmit. Maso pak bylo mož-
né uchovat delší dobu díky chladu. Přičemž na 
venkově bylo maso spíše výjimečným pokr-
mem na neděli. A začátek postní doby s velmi 
striktními omezeními konzumace masa, mléka 
a vajec spadal do období, kdy už tato jídla po-
malu přestávala být dostupná. O to více si jich 
lidé užili v předchozích týdnech masopustu. 
Kombinace vysokých přídělů energie z masa 
v době, kdy lidé nemohli pracovat na polích, 
musela vést k excesům a bujnosti sama o sobě. 

To samé platí o  církevních organizacích, 
kde jinak panovaly přísně hierarchizované 
vztahy. Ač by mnozí dnes byli překvapeni, 
že v  řadě aspektů mnohem méně než v  do-
bě novověké a moderní. Tedy i v církvi, v bis-
kupských kuriích, řeholních a univerzitních 
komunitách (protože univerzity byly vlastně 
církevní konventy) bylo dobré v tomto období 
uvolnit napětí např. časově ohraničenou vý-
měnou rolí mezi církevní vrchností a lidem. 

Pomohlo vyzdvihnout „posvátné“ do popředí 
i to, že se cíleně trošku shodilo? 
Středověcí lidé brali velmi vážně otázku života 
věčného a nástrojů, které tam člověka dovádějí, 
tedy svátostí, a proto se objevují i motivy napo-
dobování obřadů, parodie, shazování. Sloužilo 
to k ventilování vážnosti otázky spásy a mohlo 
pomoci k obnově vnímání smyslu, podobně ja-
ko snímání či zakrývání obrazů a soch v postu. 
Byl to způsob, jak se bránit rutině. A pro ty, 
kdo i v předmoderní společnosti osobně nemě-
li víru v Krista a museli se vnějškově přizpů-
sobit, to pak znamenalo moment, kdy mohli 
být sami sebou. Věřící lidé zas měli problémy 
s chováním církevních institucí a představite-
lů a během masopustních převleků mohli dát 
svým výhradám průchod, a poskytnout jim tak 
zpětnou vazbu. Středověký i novověký člověk 
díky kombinaci agr árního a liturgického roku 
prožíval čas mnohem barevněji a intenzivněji 
než stereotypní členění pracovního týdne a ví-
kendu současné kultury.  (mach)

Letos si s medvědem nezatančí

Převleky, které nastavovaly zrcadlo i církvi

Zkuste
klobáskovou máčku
Všichni si s masopustem spojují přede-
vším koblihy či boží milosti, ale co třeba 
klobásková máčka? 

½ litru vody z kyselého zelí, ½ litru čisté 
vody, 5 dkg másla, 5 dkg hladké mou-
ky, 2 nožičky klobásy, ¼ litru smetany, 
1 bobkový list, 5 kuliček černého pepře, 
5 kuliček nového koření a sůl. 

Postup: Zelnici (šťávu z kyselého zelí) 
rozředíme vodou a vaříme s kořením. 
Z tuku a mouky vyrobíme zásmažku 
( jíšku) a za stálého míchání ji vlijeme do 
vody. Přidáme klobásu vcelku a vaříme 
alespoň 15 minut na mírném plameni 
a mícháme, aby se vše nepřipálilo. Poté 
přilejeme smetanu, necháme přejít va-
rem. Klobásu vytáhneme a nakrájíme na 
kolečka, rozdělíme na talíře a přelejeme 
omáčkou. Podáváme s vařenými bram-
borami nebo s chlebem.

Ve Slavkově na Uherskohradišťsku se při fašankové obchůzce loni poprvé v historii objevila 
maska koronaviru, s nímž chtěli ostatní účastníci průvodu udělat rychlý konec. 

V Bystřici pod Lopeníkem nemohou chybět tzv. babkovníci, kteří tančí šavlový tanec. Tradice 
vznikla okolo roku 1700, kdy v lesích nad obcí mladí muži hlídali hranice před vpády Turků.  

Loňské pohoštění v bystřickém muzeu. K fašanku na Slovácku totiž před blížící se čtyřicetidenní 
postní dobou patří i velké hodování.  Snímky Lenka Fojtíková
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Stále více mě udivují a překvapují vyprá-
vění o svatých a poslední dobou zejména 
příběhy malých svatých dětí. Ty jen vy-
padají jako děti – ve skutečnosti jsou to 
duše, které jsou v těsném a trvalém spo-
jení s Bohem. Tak silném, že my ostatní 
si to ani nedovedeme představit.

Naplno jsem si to připomněl také 
před zhruba pěti lety, kdy papež Franti-
šek na Svatopetrském náměstí svatoře-
čil několik mexických mučedníků. Mezi 
nimi byl právě mladý José Sánchez del 
Río – mladičký mexický mučedník, kte-
rý pro svou víru zemřel ve čtrnácti le-
tech v únoru 1928. V den jeho svatoře-
čení TV Noe vysílala televizní premiéru 
filmu Pro větší slávu. Jde o skutečný pří-
běh tzv. kristerů (těch, kdo vzdorovali 
protikatolické politice vlády prezidenta 
Mexika Plutarca Elíase Callese v první 
polovině 20. stol. – pozn. red.). 

Mladý José byl veselý, odvážný a sta-
tečný chlapec, který byl velice zděšen, 
když viděl útoky na kněze a znesvěcová-
ní kostelů, které se děly při mexickém 
povstání. I přes svůj nízký věk se přidal 
ke vzbouřencům, kteří bojovali za svobo-
du vyznání, a brzy nato se stal vlajkono-
šem vojska. Při jedné z bitev nabídl svého 
koně generálovi, který o toho svého při-
šel. Jako pěšec se pak stal snadnou kořis-
tí pro nepřátele a byl hned zajat. Byl kru-
tě mučen a podle hrůzných svědectví, jež 
vyšla najevo, se ví, že mu odřezali spodek 
chodidel a nutili ho jít kolem města ke 
hřbitovu. Občas jej také sekli mačetou, 
až krvácel. Plakal a sténal, ale neustou-
pil. Čas od času jej zastavili a řekli: „Když 
zakřičíš:  ‚Smrt Kristu Králi!‘, ušetříme 
tvůj život.“ José pouze vykřikl: „Nikdy se 
nevzdám, Viva Cristo Rey!“ Což zname-
ná: „Ať žije Kristus Král!“ Když došli na 

místo popravy, nepřátelé jej několikrát 
bodli bajonety. Zakřičel ještě hlasitěji: 
„Viva Cristo Rey!“ Velitel tak zuřil, že vy-
táhl pistoli a střelil Josého do hlavy. Jeho 
poslední slova prý byla: „Jdu domů.“ 

Po zhlédnutí tohoto filmu jsem byl hlu-
boce pohnut a doslova otřesen statečností 
a odvahou tak mladého chlapce. Hlavou 
mi proběhla otázka: Je skutečně možné, 
aby čtrnáctiletý chlapec s takovou jisto-
tou věděl, že to nejdůležitější na tomto 
světě je jít za Je-
žíšem, třeba i za 
cenu vlastního 
života? Jeho pří-
běh je jasnou od-
povědí!

VÁCLAV KAŠÍK, 
člen rady 

Fatimského 
apoštolátu v ČR

V rubrice Bůh 
v mém životě lidé 
často popisují 
okamžiky, kdy 
pociťují Boží zásah. 

Jak se to vlastně pozná?

Jak poznali dva emauzští poutníci, že je-
jich ukřižovaný Učitel byl vzkříšen a ži-
je? Vždyť jako reálně uvažující lidé chtěli 
už všechno vzdát a odejít z míst prvotní 
naděje, kterou vystřídalo nadmíru bo-
lestné zklamání. A svou bezútěšnost vy-
plnili prázdným mluvením, jak to ostat-
ně dělá i dnešní svět, když se mu něco 
nedaří. Ale náhle potkali cizince, který 
jim tiše říká, že všechno na světě i v Pís-
mu potvrzuje, že onen Obětovaný vstal 
z mrtvých. Nakonec ho i oni poznávají 
při lámání chleba. A jejich zármutek se 
proměnil v radost, takže spěchali zpět do 
Jeruzaléma, aby tuto zvěst hlásali učed-
níkům. Tento neočekávaný Boží zásah 
do jejich myšlení a života byl pak viditel-
ný na první pohled každému, s kým se 
setkali, především ostatním učedníkům.

Jako věřící jsme nedílnou součástí 
okolního světa, jenž neprožívá dny na-
plněné vnitřním i vnějším řádem, ale je 
sužován nejrůznějšími neduhy – ať jsou 
to nemoci, nezaměstnanost, nákaza vi-
ry vnitřními i vnějšími, rodinné krize, 
různá zklamání… Inu, jsme na cestě do 
svých osobních Emauz i se svými bolest-
mi a nejistotou, a tak se nedivme, že bý-
váme zneklidněni a naše srdce pláče. Ale 
víra nám připomíná, že náš Pán je blíz-
ko, aby nám pomohl nést náš kříž. Jak už 
říká prorok Jeremiáš (29,13): „Budete 
mě hledat a naleznete mě, když se mne 
budete dotazovat celým svým srdcem. 
Dám se vám nalézt a změním váš úděl.“ 

Ruku v ruce s Ježíšem se naše vnitřní 
situace změní. Vždyť nás provází a posi-
luje ten, který je Pánem nebe i země a bez 
jehož vůle nespadne ani vlas z hlavy. Na-
še nitro se naplní pokorou, zklidníme se 
a vše, dobré i zlé, vložíme do mocné, pro-
bodené, ale laskavé Boží dlaně. Zvláš-
tě ve chvíli bolesti a vnitřního neklidu 
prosme: „Pane, zůstaň s námi, když se 
připozdívá!“ V modlitbě buďme vytrvalí 
a v této naději pevní, aby se naše důvěra 
v Boha proměnila v  trvalou zkušenost 
s přítomným Pánem. Tuto vnitřní změnu 
na nás pak snadno pozná každý, kdo nás 
uvidí.  P. MILOSLAV FIALA OPraem.

Mladý Mexičan José zemřel pro svou víru ve věku pouhých 14  let po krutém mučení během 
povstání tzv. kristerů. 

Všemohoucí Bůh řídí celý vesmír 
a také každé naše nadechnutí. 

Před pěti lety u  mě začala sil-
ná srdeční arytmie. Pochodil jsem 
všechna vyšetření, ale stav se stále 
zhoršoval. Už jsem se bál usnout, 
že se neprobudím. Několikrát se mi 
stalo, že když jsem usnul, něco mě 
začalo budit. Jednou jsem vnímal: 
Otevři oči, posaď se! Já jsem se hned 
probudil, byl jsem zpocený a nemohl 
jsem dýchat… Mé srdíčko nechávalo 
dlouhé pauzy.

Když jsem pak byl na pohotovos-
ti, dali mi jiné léky a řekli, že v mém 
věku to má každý třetí. Na poslední 
chvíli jsem se ale dostal na operační 
stůl Fakultní nemocnice v Olomou-
ci. Potěšilo mě, když jsem na chodbě 
uviděl kříž. Napojili mě na přístroje 
a krev obarvili barvivem. Po chvíli 
doktor zvýšil hlas a říká: „Člověče, 
bije 12. hodina! Jdete pozdě. Tři 
tepny jsou ucpané a jedna snad už 
odumírá, na bypassy je pozdě, jedi-
ně to zkusit roztáhnout a dát tam 
steny. Ale ve vašem stavu je naděje 
nepatrná.“ 

Dal mně minutu na rozmyšle-
nou a já prosil Boha, aby mě tu ješ-
tě chvíli nechal, že mu budu vděčný. 
Následovala dlouhá operace.

Po ní doktor řekl, že díky Bohu 
tepna nepraskla a  srdce správně
bije. 

Srdce mi tedy správně tluče a je 
naplněno vděčností. Celý život jsem 
hrával a zpíval na svatbách a zába-
vách. Teď se o  to snažím v kostele 
a rád. Bože, prosím, naplň duše lé-
kařů radostí, protože jim byla dána 
moudrost a šikovnost vracet lidem 
zdraví. 

Nebesa pějí chválu Tvou, 
já volám k Tobě s pokorou.
Bože otče všemohoucí, 
vyslyš moji prosbu vroucí.
Před nemocí ochraň zlou, 
nedej v hříchu zahynout. 
Na cestách pak ať nás chrání
Tvých desatero přikázání.

Čtenář KAREL

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

Viva Cristo Rey!
Připomínka sv. Josého Sáncheze del Río (10. února)

Otevři oči
Bůh v mém životě

Boží zásah
Odpovědna

O knížku Lese Millera Znamení a symboly katolické víry mohou soutěžit 
ti čtenáři, kteří správně vyluští tajenku naší křížovky a do týdne ji za-
šlou na e-mailovou (krizovky@katyd.cz) nebo poštovní adresu redakce. 
Knížku do soutěže věnovalo Karmelitánské nakladatelství.

Ukázka: Proč je nejznámějším křesťanským symbolem kříž? Co předsta-
vuje adventní věnec? Co je to růženec? A proč zapalujeme svíčky? To je jen 
několik z 25 otázek, které si lidé často kladou ve vztahu… (viz tajenka).  

Tajenka z KT č. 5 zněla: „dobře porozumět mši svaté“. Knížku papeže 
Františka Eucharistie – srdce církve, kterou do soutěže věnovalo Kar-
melitánské nakladatelství, získávají Ptáčníkovi ze Světlé nad Sázavou, 
Svatopluk Řehoř z Moravského Berouna a Jan Pospíšil z Prahy. Blaho-
přejeme. 
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Při mši svaté stojí Kristus vedle tebe
Připravujeme

První Mezinárodní 
den lidského bratrství 
virtuálně propojil Abú 
Zabí s Vatikánem.

Byly to dva roky po historické papež-
ské návštěvě Spojených arabských 
emirátů a podpisu Dokumentu o lid-
ském bratrství. Papež se online sešel 
s Ahmedem at-Tajíbem, velkým imá-
mem káhirské mešity Al-Azhar, a ko-
runním princem Spojených arab-
ských emirátů Muhammadem ibn 
Zájidem Ál Nahjánem, který osla-
vu organizoval. Svá videoposelství 
přednesli při novém významném 
dni, který vyhlásilo valné shromáž-
dění OSN loni v prosinci. Jeho smy-
slem je podpořit mezináboženský 
a mezikulturní dialog a spolupráci.

Papež ve svém poselství označil 
bratrství mezi lidmi za „nový mez-
ník pro lidstvo“ či „výzvu stole-
tí“. „Není čas na nezájem, nelze si 
s odstupem a přehlíživostí mýt ru-
ce. Buď budeme bratři, nebo se vše 
zhroutí,“ varoval. Bratrství podle 
něj znamená „podat druhému ruku, 
respektovat, naslouchat s  otevře-
ným srdcem a také pevně setrvávat 
ve vlastních přesvědčeních, protože 
pokud se jich budeme vzdávat, pra-
vé bratrství nenastane. Jsme zrozeni 
z téhož Otce, i když s různými kul-
turami a tradicemi,“ zdůraznil a po-
kračoval: „Buď jsme bratři, nebo 
nepřátelé – přehlížení ostatních je 
velice jemnou formou nepřátelství.“

Při online setkání byla předána 
Zájidova cena za lidské bratrství, 

pojmenovaná po zakladateli emi-
rátů, která vyzdvihuje inspirativní 
počiny v oblasti smíření mezi lidmi. 
Putovala tentokrát Antóniu Gute-
rresovi, generálnímu tajemníkovi 
OSN, za postoje při pandemii, kdy 
vyzval ke „globálnímu příměří ve 
všech oblastech světa, abychom se 
společně soustředili na nynější pra-
vou bitvu – porážku covidu-19“, 
a aktivistce Latifě Ibn Ziaten. 

Původem Maročanka, která od
17 let žije ve Francii, je matkou pěti 
dětí. Založila zde sdružení zaměřené 
na potomky imigrantů žijících v pro-
blémových čtvrtích. Sdružení nese 
jméno „Imad“ po jejím synu, para-
šutistovi francouzské armády, které-
ho roku 2012 ve věku 21 let zavraždil 
terorista při útoku v Toulouse. Latifa 
tehdy vyhledala pachatele, aby zjis-
tila, co jej k činu přivedlo, a poznala 
v něm frustrovaného mladého mu-
že, jemuž se nepodařilo zařadit se do 
společnosti. Na takové mladé lidi se 
nyní zaměřuje, pořádá pro ně akce, 
jezdí do škol a varuje před tzv. Islám-
ským státem. Svatý otec její úsilí ny-
ní ocenil slovy: „Děkuji za to, že jste 
byla matkou svému synovi, stejně ja-
ko spoustě chlapců a děvčat.“ 

Laureáty Zájidovy ceny vybrala 
porota z  kandidátů z  třiceti zemí. 
V  loňském prvním ročníku získali 
cenu papež a zmíněný vrchní imám. 
Spolu s cenou laureát získává v pře-
počtu 21,5 milionu korun a Gute-
rres už oznámil, že částku předá 
Úřadu vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky. Papež loni peníze věnoval 
perzekvovaným Rohingům z Myan-
maru.  TEREZA ZAVADILOVÁ

Postní kázání kardinála Raniera 
Cantalamessy OFMCap. budou na 
téma „Za koho mě pokládáte vy?“ 
(Mt 16,15) a proběhnou v aule Pav-
la VI. 16. února a 5., 12. a 26. března 
od 9 hodin. Postní duchovní cvičení 
římské kurie se kvůli pandemii neko-
nají. Papež vybídl kardinály, vedou-
cí vatikánských úřadů a představené 
římské kurie, aby spolu s ním strávili 
dny 21. – 26. února v modlitbě.  (tez)

„OPĚT NA NÁMĚSTÍ!“ zvolal Svatý otec radostně, když minulou neděli v poledne přivítal více než sto věřících, 
kteří se v dešti přišli spolu s ním pomodlit modlitbu Anděl Páně a vyslechnout si jeho promluvu na Svatopetrské 
náměstí. Papež se tak po šesti nedělích, díky zlepšení pandemické situace v Itálii, vrací od přímých přenosů z knihovny 
Apoštolského paláce k projevu z okna.  Snímek ČTK

Druhé nelze 
přehlížet

Člověk není zboží Postní doba
ve Vatikánu

Katecheze –
3. února 2021

V  dějinách církve lze vícekrát za-
znamenat pokušení praktikovat 
křesťanství založené na niterných 
pocitech, které nepřiznává veřej-
ným liturgickým obřadům jejich 
duchovní důležitost. Křesťanská 
modlitba však prochází skrze kon-
krétní zprostředkovatele, jimiž jsou 
Písmo svaté, svátosti, liturgické ob-
řady i společenství. V křesťanském 
životě nelze odhlédnout od těles-
né a hmotné sféry, protože v Ježíši 
Kristu se právě tato oblast stala ces-
tou ke spáse. Mohli bychom říci, že 
se máme modlit také tělem, že tělo 
vstupuje do modlitby.

Neexistuje křesťanská spirituali-
ta, která by nebyla ukotvena ve slave-

ní svatých tajemství. Liturgie sama 
o sobě není jen spontánní modlitbou, 
nýbrž něčím mnohem původnějším: 
je to úkon, který zakládá veškerý 
křesťanský prožitek, a  proto také 
modlitbu. Je to událost, dění, pří-
tomnost, setkání. Setkání s Kristem. 
Ten se zpřítomňuje v Duchu Svatém 
skrze posvátná znamení, z čehož se 
pro nás křesťany odvozuje nutnost 
účasti na božských tajemstvích. Od-
vážil bych se říci, že křesťanství bez 
liturgie je křesťanstvím bez Krista. 
Bez celého Krista. Dokonce i v tom 
nejprostším obřadu, jaký slavili a do-
sud slaví pronásledovaní křesťané ve 
věznicích nebo ve skrytu svých do-
movů, se Kristus reálně zpřítomňuje 
a dává svým věřícím.

Právě tento objektivní rozměr li-
turgie vyžaduje vroucnost při jejím 
slavení, aby se tak milost, vylévaná 

v obřadu, nerozptylovala, nýbrž za-
sáhla do prožitku každého jednot-
livce. Katechismus to velmi dobře 
vysvětluje a  praví: „Modlitba zni-
terňuje a vstřebává liturgii během 
jejího slavení i  po něm.“ Mnohé 
křesťanské modlitby nepocháze-
jí z  liturgie, avšak všechny, jsou-li 
křesťanské, ji předpokládají. Pokaž-
dé když slavíme křest, posvěcujeme 
chleba a víno v eucharistii či poma-
záváme posvátným olejem tělo ne-
mocného, Kristus je zde. Jedná a je 
přítomen stejně, jako když uzdravo-
val slabé údy nemocného nebo při 
Poslední večeři předával svou závěť 
ke spáse světa.

Křesťanova modlitba si přisvoju-
je Ježíšovu svátostnou přítomnost. 
To, co je vnější, se stává naší sou-
částí – liturgie to vyjadřuje dokon-
ce tak přirozeným gestem, jakým je 

požívání pokrmu. Mši svatou nelze 
jenom „poslouchat“, jako bychom 
byli pouhými diváky čehosi, co se 
odvíjí, aniž nás to pohltí. Mše se 
vždy slaví, a to nejen ze strany kně-
ze, který jí předsedá, nýbrž slaví ji 
všichni křesťané, kteří ji prožívají. 
A středem je Kristus! Všichni se – 
v různorodosti darů a služeb – při-
pojujeme k jeho konání. Když první 
křesťané začínali s bohoslužbami, 
ve světle a síle Ducha Svatého v nich 
zpřítomňovali Ježíšova gesta a slo-
va, aby se tak jejich život naplněný 
milostí stával duchovní obětí při-
nášenou Bohu. Takový přístup byl 
skutečnou „revolucí“. Jsme povolá-
ni, aby se náš život stával bohosluž-
bou. Tato myšlenka ať nám pomá-
há, když jdeme na mši. V liturgii se 
modlíš s Kristem, který stojí vedle 
tebe. (vaticannews; kráceno)

KRÁTCE

POPRVÉ BUDE ŽENA VOLIT 
S  BISKUPY. Papež jmenoval dva 
nové podsekretáře Biskupské syno-
dy: španělského augustiniána P. Lu-
ise Marín de San Martín (59), který 
se stává zároveň titulárním bisku-
pem v Silianě (dnešním Tunisku), 
a francouzskou řeholnici a odborni-
ci Nathalii Becquartovou (51). Tato 
členka ignaciánské kongregace Xa-

vières tak bude moci od příští synody 
(plánované na podzim 2022) volit 
spolu s biskupy, kněžími a řeholní-
ky. Vystudovala v Paříži ekonomii, 
poté teologii a sociologii. V USA se 
později specializovala na ekleziolo-
gická studia se zvláštním zaměře-
ním na synodalitu. V  pastoraci se 
řeholnice věnovala hlavně mladým 
lidem, v roce 2016 připravovala jim 
věnovanou vatikánskou synodu. Od 
května 2019 byla poradkyní Gene-
rálního sekretariátu biskupské sy-
nody. Biskupskou synodu jako stá-
lý sbor biskupů, který radí papeži 
při řízení církve, ustanovil papež 
Pavel VI. roku 1965, aby se zacho-
vala kolegialita vzešlá z posledního 
koncilu. „Cítím se jako na prahu 
nového dobrodružství, kde mohu 

objevit mnoho věcí,“ uvedla sestra
Becquartová.

DRUHOU DÁVKU VAKCÍNY 
PROTI COVIDU-19 dostali minu-
lý týden papež František i jeho před-
chůdce Benedikt XVI., a to tři týdny 
poté, co Vatikán začal s očkováním. 

POMÁHEJTE ROZLIŠOVAT 
DOBRO OD ZLA, vyzval papež 
novináře z  tiskové agentury bis-
kupské konference Spojených států 
amerických Catholic News Service, 
která si připomíná 100 let od zalo-
žení. „V době, kdy mohou být zprá-
vy snadno manipulované a  dezin-
formace jsou rozšířeným jevem, se 
snažíte přinášet pravdu. Potřebuje-
me média, která budou pomáhat li-

dem, zejména mladým, v dozrávání 
ke zdravým úsudkům,“ povzbudil je. 

43. ITALSKÝ DEN PRO ŽIVOT, 
tentokrát na téma „Svoboda v  ži-
votě“, podpořil papež po promluvě 
Anděl Páně minulou neděli: „Svo-
boda je úžasný dar, který nám Bůh 
dal, abychom hledali a nacházeli na-
še vlastní dobro a dobro druhých, 
počínaje prvotním dobrem života.“ 
A připomněl, že se v zemi rodí stá-
le méně dětí. „Usilujme o  to, aby 
tato demografická zima skončila 
a rozkvetlo nové jaro novorozených 
chlapců a děvčat,“ vyzval papež.

„DOBRÝ HUDEBNÍK ZNÁ 
HODNOTU TICHA A  POML-
KY. Střídání tónu a ticha je plodné 

a umožňuje naslouchání, které hraje 
zásadní roli v každém dialogu,“ zdů-
raznil Svatý otec ve videoposelství 
účastníkům Mezinárodního sympo-
zia o hudbě, které online pořádala 
Papežská rada pro kulturu. Franti-
šek ujistil svou blízkostí muzikanty, 
jejichž práci zasáhla pandemie.

KARDINÁL PAROLIN V KAME-
RUNU vybídl k trpělivé cestě smí-
ření a dialogu vlády a separatistů. 
Situace na severozápadě této afric-
ké země se zhoršila na konci roku 
2016, kdy separatisté tzv. Ambazo-
nie ohlásili nezávislost. Jejich region 
se označuje také za „sýpku“ Kame-
runu, nacházejí se tam bohatá ložis-
ka ropy a plantáže banánů, kaučuku, 
kávy a kakaa.  (vaticannews, cna; tez)

„Člověk je cílem, ne prostředkem či 
zbožím,“ varoval papež při Meziná-
rodním dni modliteb za oběti obcho-
du s lidmi, který je památkou osvobo-
zené súdánské otrokyně sv. Josefíny 
Bakhity (8. února). Na světě měl lo-
ni obchod s lidmi podle vatikánského 
pozorovatele při Organizaci pro bez-
pečnost a spolupráci v Evropě Mons. 
Urbańczyka přes 40 milionů obě-
tí, z toho čtvrtinu nezletilých – a to 

hlavně vinou konfliktů a vykořisťová-
ní migrantů, obchoduje se též s or-
gány a dětmi k adopci. Mezinárodní 
síť řeholnic Talitha kum toto pondělí 
připravila sedmý modlitební mara-
ton za oběti, tentokrát online. „Upo-
zorňujeme na jednu z hlavních příčin 
těchto hanebných zločinů – převláda-
jící hospodářský model, jehož limity 
pandemie ještě vyostřila,“ vysvětlily 
organizátorky.  (vaticannews, tez)

Ryba jako postní jídlo
Typickým jídlem v postu je u nás už 
po staletí sladkovodní ryba. Před-
stavíme až tisíc let staré recepty na 
přípravu této postní krmě včetně 
těch mnišských. 

Pokora
Půst není jen újma od jídla. Zna-
mená především duchovní růst. 
Karmelitán P. Pavel Pola a biblistka 
Mireia Ryšková proto přiblíží jednu 
z potřebných ctností – pokoru.
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„Přišly s tím matky od dětí, kte-
ré v době, kdy nejsou epidemio-
logická omezení, navštěvují na-
še aktivity. Upozornily, že mají 
po Vánocích přebytek hraček 
a pěkného oblečení, ze kterého 
jim děti vyrostly, a tak by je rády 
nezištně poslaly dál,“ zavzpo-
mínala na zrod iniciativy Bar-
bora Klang z týmu salesiánské-
ho střediska mládeže. 

Organizace sbírky se poté 
ujali pracovníci a dobrovolní-
ci střediska, které je kvůli epi-
demiologickým důvodům od 
21. prosince minulého roku za-

vřené. Všechny překvapil mi-
mořádný zájem veřejnosti. Na 
výzvu zareagovalo sto dvacet 
dárců. Věci lidé přinášeli po dva 
dny osobně do střediska, ale 
spousta balíků přišla i poštou. 

Mezi dary byly hry, hračky, 
vybavení pro kojence, obleče-
ní všech velikostí, boty, prací 
prášky a kosmetika. Nechybě-
ly ani výtvarné potřeby, brusle 
a další praktické vybavení. Ba-
líčky a tašky zaplnily tři míst-
nosti. Spousta věcí byla v na-
prosto perfektním stavu. Něco 
bylo úplně nové a jiné jen málo 

opotřebené. „Všem dárcům pa-
tří obrovský dík. Nesmírně nás 
potěšilo, že jim není lhostejná 
nouze druhých lidí,“ řekla Bar-
bora Klang. 

Podle jejího mínění je sale-
siánské dílo v  Žabovřeskách 
unikátní tím, že tu spolupracu-
je komunita, farnost i středisko 
mládeže. První várka oblečení, 
drogerie, výbavy pro kojence 
a zimních věcí byla odvezena 
do organizace Bakhita. Vzhle-
dem k velkému množství darů 
a jejich rozmanitosti se orga-
nizátoři rozhodli navázat spo-
lupráci i s dalšími institucemi. 
Malé plyšové hračky uděla-
jí radost dětem po zákroku na 
oddělení chirurgie v poliklini-
ce Bílého domu v  Brně. Část 
oblečení, hraček a  drogerie

pak dostanou dočasní pěstouni
v  Brně a  deskové hry budou 
sloužit zase v Azylovém domě 
sv. Markéty. 

„Záměrem bylo propojit pra-
covníky střediska a naše klienty 
ke společnému dobrému skut-
ku, což se podařilo. Dnešní do-
ba je komplikovaná a neosobní. 
Kvůli vládním opatřením a ome-
zením je těžké hledat a najít, kde 
a čím by člověk mohl být užiteč-
ný. Sbírku se podařilo zorgani-
zovat v době, kdy byly zavřeny 
obchody s  oblečením a  obuví 
a nikdo nevěděl, jak dlouho ten-
to stav potrvá. Rozhodně jsme 
nechtěli suplovat Charitu, pro-
tože naším posláním je naplňo-
vat volný čas dětí a mládeže po 
vzoru Dona Boska,“ upozornil 
ředitel střediska Jiří Baláš.  (lef)

Chybí vám kvůli 
epidemiologickým 
opatřením účast 
na exerciciích? Se 
zajímavým nápadem 
přišlo čtrnáct 
řeholníků a řeholnic 
z devíti řádů. 

Společně spojili síly a uspořáda-
li týdenní internetové exercicie 
Lectio divina s názvem Panna 
Maria ikona spásy. Jejich sou-
částí bylo duchovní doprováze-
ní účastníků prostřednictvím 
telefonu. O to se postarali kně-
ží a řeholnice z České republiky, 
Slovenska a Itálie. 

„Doprovázení pro mě by-
lo velkou radostí a  povzbu-

zením. V současné době, kdy 
máme jen omezené možnos-
ti působit mezi věřícími, mi to 
otevřelo dveře k užitečné služ-

bě druhým. Stačilo k tomu má-
lo – najít si čas a mít po ruce 
telefon.  V  intimní atmosféře 
rozhovorů jsem pak mohla za-

hlédnout, jak si Bůh každého 
vede jedinečnou cestou k  so-
bě,“ podělila se o  zkušenosti 
z naslouchání sestra Doubrav-
ka Mazancová KMBM.

Organizace se ujali otcové 
pallotini v rámci jedné ze svých 
evangelizačních akcí Centra 
Božího milosrdenství ve Slav-
kovicích. Netradičních duchov-
ních cvičení se zúčastnilo více 
než sto čtyřicet věřících. 

Zahajovací přednáška a den-
ní uvádění do modlitby jsou stá-
le dostupné na kanálu Youtube: 
lectio divina CZ. Díky tomu je 
možné si prostřednictvím inter-
netu kdykoli prožít individuální 
exercicie z klidu domova. Od-
kaz na dřívější exercicie v po-
dobném duchu najdete na www.
lectiodivina.cz.

LENKA FOJTÍKOVÁ

Kalendář
DOLNÍ
BOJANOVICE
� Na webu www.farnostdolni-
bojanovice.cz lze nalézt nejen 
odkaz na online přenosy boho-

služeb, ale také např. krátkou 
katechezi P. Petra Karase k při-
jímání na ruku. 

VELKÉ NĚMČICE
� Na webu farnosti www.
paxvobis.cz v sekci „Pro dě-
ti“ je připraveno nové video,

kde P. Petr Havlát přibližuje 
v 2. díle Mojžíše. 
 
ŽAROŠICE
� 11. 2. bude přes kanál 
youtube.farnostzarosice.cz 
online přenášena Pouť nemoc-
ných, kterou bude celebro-

vat nemocniční kaplan v Brně
P.  K r y š t o f  J i ř í  J a v ů r e k
OFMCap. Od 17.30 bude
modlitba růžence a od 18.00 
mše svatá za nemocné a všech-
ny, kdo se o ně starají. 

Kontakt: fojtikova-l@seznam.cz

I v lockdownu lze dělat dobré skutky

Řeholníci společně uspořádali exercicie

Exercicie vedl P. Martin Sedloň OMI. Snímek Tomasz Kazański

Salesiáni z brněnských Žabovřesk vyhlásili
sbírku pro matky a jejich děti v nouzi, která se 
setkala s odezvou široké veřejnosti. 
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Před mší svatou, kterou cele-
broval P. Karl Zaiser OMI, se li-
dé modlili růženec a měli mož-
nost svátosti smíření. Mše svatá 
začala žehnáním svící a zásvět-
nou modlitbou. „Účastníci, in-
spirováni Marií a Josefem, při-
nesli do kostela ve svém srdci 
děti a vnoučata a prosili nebes-
kého Otce a Pannu Marii Klo-
kotskou o požehnání pro děti, 
o ochranu, dar víry a odvrácení 
zla od našich rodin,“ přiblížil je-
den z poutníků Pavel Vejsrkab. 

V  katolické církvi je ten-
to svátek slaven jako Světový 
den zasvěceného života a kaž-
doročně se při něm setkávají 
řeholníci a řeholnice v kated-
rále se svými  biskupy. Letos 
byla akce kvůli pandemii zru-
šena, takže řeholnice a řeholní-
ci jej prožívali ve svých komu-
nitách. 

„Dnešní den nás vede ke 
chvále Boha za milost povo-
lání,“ svěřila se sestra Imma-
culata Kaňoková z  komuni-

ty boromejek v  Prachaticích. 
„Uvědomujeme si, že patříme 
k zástupům vyvolených po ce-
lém světě, kteří dnes spěchají 
do chrámu oslavovat svého Bo-
ha,“ zdůraznila řeholnice, jejíž 
komunita právě prochází koro-
navirem. „Přesto jsou naše du-
še plné vděčnosti za tak veliký 
dar. Ježíš je pravé světlo, osvě-
cující každého člověka přichá-
zejícího na svět. My řeholnice 
chceme být znamením pro ten-
to svět, že Bůh žije, neboť jsme 
uvěřily a daly svůj život do slu-
žeb živého Boha. Jsme přesvěd-
čeny, že naše místo ve světě je 
nezastupitelné. Chceme vydá-
vat svědectví, že Bůh existuje 
a že žije v nás,“ sděluje boro-
mejka.  (rag) 

Oslavy Hromnic v poutním kostele i v klášteře

Přes tři miliony korun 
zatím přinesla letošní 
Tříkrálová sbírka 
v diecézi, která se 
kvůli pandemii konala 
v netradiční podobě. 

Koledníci s korunkami na hla-
vách v ulicích sice chyběli, za-
to přibyly statické pokladničky 
a lidé posílali dary přes internet. 
Minulý pátek zbývalo sečíst už 
jen pár posledních míst.

Například středisko Diecéz-
ní charity České Budějovice 
vybralo do svých 63 pokladni-
ček 146 002 korun, online dal-

ších 60 163. Českobudějovic-
ká městská charita vybrala do
246 pokladniček 344 954 ko-
run, online 88  031. K  pátku 
byl v diecézi výtěžek z kasiček
2,5 milionu korun, online 
619 tisíc, celkem tedy 3 210 579 
korun. Loni činil celkový výnos 
8,5 milionu korun. 

Virtuální koledníci

„Někde koledníci procházeli 
obcí bez pokladničky a kontak-
tu s lidmi z domácností, jinde se 
zase pustili do natočení videa 
s virtuální koledou, jako třeba 
ve Veselí nad Lužnicí, Suchdole 
nad Lužnicí, Nových Hradech, 
Katovicích nebo v Pelhřimově,“ 

Sčítání koledy v Trhových Svinech.  Snímky archiv Diecézní charity ČB

Tříkrálová sbírka v diecézi se sčítá

Kalendář
DUBNÉ
� Farnost: Přednášky his-
torika z  TF JU P. Marti-
na Weise České nebe kaž-
dé úterý 18–18.45: 16. 2. 
Ctihodný Martin Středa,
23. 2. Sv. Jan Nepomuk 
Neumann, online na www.
dubne.cz, sekce Živé přeno-
sy, mše sv. ne v 9.00.

TÁBOR-KLOKOTY
� Poutní areál: Duchov-
ní postní obnova nejen pro 
katechety 19. a 20. 2., vede
P. Martin Sedloň, akce on-
line, více na www.klokoty.cz.  

Kontakt:
ragal@seznam.cz

Svátek Uvedení Páně do chrámu si 
minulé úterý odpoledne připomněli také 
v poutním kostele v Klokotech, kde se 
konala Hromniční pouť otců a matek. 

Pokladnička čekala dárce i na Křemešníku.  

nastiňuje mluvčí Diecézní cha-
rity Martina Nováková.  

„Mnohde se podařilo umístit 
statické kasičky s požehnanými 
křídami či nálepkami, cukříky 
a kalendáříky, na něž lidé velmi 
pozitivně zareagovali,“ přidává 
se Marie Vaňo, diecézní koordi-
nátorka Tříkrálové sbírky. 

„Obce využily všechny pro-
středky, aby na kasičky upo-
zornily. Například v  Libníči 
u Českých Budějovic opakova-
ně pouštěli do místního rozhla-
su koledu a upozorňovali obča-
ny, kde a kdy bude dobrovolník 
s kasičkou,“ podotýká Isabela 
Šilhová z Městské charity Čes-
ké Budějovice.

„V Suchdole nad Lužnicí jsme 
rozmístili kasičky na několi-
ka místech. Na malém městě 
je to snazší, navzájem se zná-
me. Je to jiné koledování, ale li-
dé mají sbírku zažitou a těší se 
na ni,“ doplňuje Iva Hojková, 
koordinátorka sbírky z farnosti 
v Suchdole nad Lužnicí. Pelhři-
movská charita nemohla uspo-
řádat tradiční Tříkrálový pochod 
na Křemešník, nicméně vybídla 
lidi, aby se na výšlap vydali sa-
mi, a pokladnička na ně čeka-
la na vrcholu v okénku hotelu
Křemešník. RADEK GÁLIS

Výstup k pokladničce 
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Kalendář
ČESKÁ TŘEBOVÁ
� Společná pouť neslyšících. 
Dvoudenní akce. Výlet, mod-
litba, návštěva poutního mís-
ta, bohoslužba, společné hry, 
svědectví, táborák. Tlumoče-
ní do znakové řeči zajištěno. 

Více informací na cizkova.
farnost.neslysicich@gmail.
com. 15. – 16. 5. 2021 statek 
u Kubů v Přívratu.

KOCLÍŘOV
� Fatimský den a výroční den 
úmrtí sestry Lucie. 13. 2., mše 
sv. v 9.00 na úmysly džbánu 

milosti, kam lidé vkládají své 
prosby, se zásvětným marián-
ským průvodem a obnovou za-
svěcení. Mše sv. také v 10.30. 
� Slavnost sv. Františka a Hya-
cinty Marto. Slavná mše sv. 
v 10.30 s následným dopoled-
ním programem 20. 2. Více na 
www.cm-fatima.cz.

ŽELIV
� Prvosobotní duchovní obno-
va s  Maxem Kašparů na téma 
Pět nemocí současné rodiny
6. 3. od 15.00, www.zeliv.eu. 

Kontakt:
srsen@bihk.cz

Jak napsal v úvodu biskup Jan 
Vokál, vydáváme se na začát-
ku postní doby spolu s Kristem 
na poušť, abychom se na ní do-
zvěděli něco o sobě, abychom 
se v  samotě, tichu a  soustře-
dění něco o sobě naučili. „Vý-
znam pouště pro naši spiritu-
alitu nespočívá v  nedostatku, 
v  tom,  že nám něco chybí, ale 
v tom, co nám poušť může da-
rovat navíc – ukázat nám náš 
život a naše nitro bez příkras, 
bez rušivých podnětů, dát nám 
dostatek času na to, abychom 
oddělili podstatné od nepod-

statného. Poušť a odříkání nás 
tedy vychovává. Dává nám zku-
šenost, kterou budeme moci 
zúročit, až ji opustíme. V pouš-
ti také dobře rozpoznáváme 
svody a pokušení, stejně jako 
cvičíme vlastní vůli. V  tichu 
pouště dokážeme lépe naslou-
chat Božímu hlasu,“ píše dále 
biskup Jan Vokál. 

Tématem letošní postní bro-
žury je snaha o osobní růst, te-
dy výchova. Kromě duchovních 
do ní přispěli pedagogové a ro-
diče. Nápad propojit postní do-
bu právě s výchovou odpovídá 

duchovnímu významu pouště. 
„Vcházíme do ní, abychom sa-
mi sebe kultivovali. A abychom 
se tak jako Kristus připravili na 
setkání s ostatními. Křesťan je 
povolán nejen k tomu, aby vy-
chovával sám sebe, ale aby rov-
něž působil ve světě, přinášel 
druhým radostnou zvěst evan-
gelia a vnášel do každého spole-
čenství, v němž působí, Ducha 
Svatého. Má tedy vychovávat 
pro Boží království,“ dodává 
diecézní biskup. Postní brožu-
ru si lze obstarat na farních úřa-
dech královéhradecké diecéze 
nebo je možné požádat si o ni 
na safranko@bihk.cz. Počína-
je Popeleční středou budou jed-
notlivá zamyšlení zveřejňována 
na diecézních webových strán-
kách www.bihk.cz. 

PAVEL J. SRŠEŇ

Protože se letos se 
zasvěcenými osobami 
nemohl biskup 
Jan Vokál osobně 
setkat, adresoval jim 
následující pozdrav:

 
Milé řeholnice, milí řeholníci, 
obracím se především na Vás, 
a  to s omluvou, že se v  letoš-
ním roce kvůli epidemii neu-
skutečnilo tradiční setkání při 
příležitosti Světového dne za-
svěceného života. Je mi to vel-
mi líto a věřím, že i vám. Se-
tkání se mělo tentokrát konat 
v želivském klášteře, který se 
chystá k oslavám 900. výročí 
založení premonstrátského řá-
du. Sejít se nemůžeme, proto 
vás prosím o společnou modlit-
bu, v níž vyjádříme Pánu vděč-

nost za řeholní povolání v naší 
diecézi a poprosíme o požehná-
ní. Řeholní život je pro diecé-
zi nepostradatelný právě i pro 

sílu modlitby. Modlitba vašich 
společenství je tím, co nás stá-
le udržuje ve spojení s Pánem, 
a  je mocným zdrojem požeh-

nání pro všechen lid na území 
diecéze.

Letošní rok je z rozhodnutí 
papeže Františka věnován pěs-
tounovi Páně svatému Josefo-
vi. Vedle Panny Marie je nám 
univerzálním vzorem povolání, 
provází nás jím a přimlouvá se 
za to, abychom v něm vytrva-
li. Zvláště to platí u těch, kdo 
se Pánu cele zasvětili. Prosím 
proto, aby se všechny kláštery 
a komunity v tomto roce zasvě-
covaly svatému Josefovi a za-
měřily na něho během roku 
své aktivity. A již tradičně vás 
prosím o  stálou modlitbu za 
Svatého otce, za mě a za bis-
kupa Josefa, za naše kněžstvo 
a za nová duchovní povolání. 
S  vděčností za vaši duchov-
ní podporu a blízkost vám ze 
srdce žehnám do celého roku 
od královéhradecké katedrály 
Svatého Ducha!

Biskup JAN VOKÁL 

Pozdrav Jana Vokála zasvěceným osobám

Biskupství vydalo postní brožuru
Letošní postní doba se blíží (začíná 17. února).
Královéhradecké biskupství má pro věřící
připravenou postní brožuru s texty k rozjímání
v každém postním dni. 

V duchovním spojení se zasvěcenými osobami celebroval biskup 
Jan Vokál 2. února mši svatou v kapli sv. Karla Boromejského 
v biskupské rezidenci.  Snímek Pavel J. Sršeň
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V  Jablonci nad Nisou minu-
lý týden začaly jarní prázdniny. 
A protože jsou možnosti zábavy 
a výletů na hory omezené, využila 
tamní farnost letitých zkušenos-
tí s pořádáním prázdninových 
programů. Ve ztížených pod-
mínkách připravila pro děti ales-
poň distanční hru, kterou je pro-
vedl slavný londýnský detektiv.

„Vymysleli jsme příběh, jenž 
je založen na Sherlocku Holme-
sovi a ztraceném ornátu. Indicie 
k vyřešení záhady jsme schova-
li v keškách, které děti muse-
ly všechny najít a pospojovat,“ 
uvedl farník Jakub Horák s tím, 
že nápad s hledáním kešek se ve 
farnosti ujal už na sklonku mi-
nulého roku. Děti při hledání 

nezískávaly jen indicie vedoucí 
k vyřešení detektivního přípa-
du. „Kromě nich byla v každé 
kešce ukryta část radostného 
růžence,“ dodal Horák. 

Kešky, neboli schránky ukrý-
vající vložený předmět, byly 
uschovány na zajímavých mís-
tech v okolí Jablonce. Účastní-
ky hry indicie tentokrát zavedly 
k pětici nedalekých rozhleden 
na Rádle, Proseči, Nisance, 
Bramberku a Černé Studnici. 
Úspěšné badatele, kteří orga-
nizátorům zaslali správné ře-
šení, pak čekala odměna na 
jablonecké faře. Jako bonus 
mohli zaslat svou fotografii 
v převleku detektiva Sherlocka
Holmese. (puč)

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

JABLONEC
� Online přenos nedělní boho-

služby od 9.00 na internetové 
stránce www.jablonec.online.

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

TEPLICE
� Online přenosy nedělních 

bohoslužeb v 9.00 z kaple dě-
kanství na facebookovém pro-
filu Římskokatolická farnost
Teplice.

PŘÍCHOVICE 
� Online přenosy mší sv. z In-
terdiecézního centra života 
mládeže na youtubovém pro-
filu DCŽM Křižovatka. V ne-
děli od 10.00, další dny dle 

programu na www.krizovatka.
signaly.cz.

RASPENAVA
� Online přenosy bohoslužeb 
z kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v neděli v 10.30 a v úterý 
v 18.00 na youtubovém profilu 
Farnost Hejnice.

Kontakt: pucelik@katyd.cz

Mladoboleslavské 
muzeum se přidává 
k virtuálním 
vystavovatelům a zve 
na expozici lidových 
náboženských
obrazů.

Muzeum Mladoboleslavska 
připravilo na začátek letošní-
ho roku výstavu věnovanou 
podmalbám na sklo s nábožen-
skými motivy, které byly v mi-
nulosti běžně k vidění v  řadě 
domácností. Zatím je možné si 
několik takových děl i se slov-
ním popisem prohlédnout ale-
spoň online na facebookovém 
profilu Muzeum Mladobole-
slavska. 

Vystavené obrázky pochá-
zejí zejména z lidových sbírek 
z konce 18. a průběhu 19. stole-

tí, kdy se technika podmalby na 
sklo na našem území rozšiřova-
la. „Původně vysoká umělecká 
úroveň obrázků s náboženský-

mi motivy postupně v průběhu 
času ustoupila, podoby světců, 
výjevy ze života Ježíše Krista či 
různá zpodobnění Panny Marie 
se zjednodušily a tvorba zlido-
věla. Podmalby na skle se tak 
staly jedním z  nejzajímavěj-
ších projevů lidového výtvarné-
ho umění 19. století,“ uvádí za
organizátory výstavy Pavel
Sosnovec. 

Oblíbené motivy

Tvorba podmaleb si postup-
ně v  domácnostech získala 
oblibu a s ní se rozrostla vol-
ba motivů. Kromě obrazů Je-
žíše Krista či Panny Marie 
zruční malíři různě ztvárňo-
vali Jana Nepomuckého a ná-
rodní světce nebo také pat-
rony různých profesí (např. 
patronku horníků sv. Barboru 
či patrona rolníků, kterým je 
sv. Jiří). Nechyběli ani ochrán-
ci rodin či svatí přímluvci

chránící před různými neštěs-
tími, jako sv. Florian před po-
žárem nebo sv. Antonín v nou-
zi, případně patronka rodiček 
a přímluvkyně za dobré počasí
sv. Markéta.

Kvalita a způsob malby se ob-
vykle liší. „Pro lidové podmal-
by na skle byla charakteristická 
velká stylizace postav a námětů. 
To bylo dáno především omeze-
nějšími malířskými a technic-
kými schopnostmi jejich tvůr-
ců. I kvůli cenové dostupnosti 
musely být obrázky co nejjed-
nodušší. Malíři se zároveň při-
způsobovali vkusu zákazníků, 
jimž vyhovovaly jednoduchost, 
popisnost i barevnost složená 
z pestrých a sytých barev,“ líčí 
Pavel Sosnovec.

Muzeum na sociálních sítích 
zveřejňuje i další zajímavosti 
z regionu, stejně jako lze na in-
ternetu nalézt příspěvky muzea 
Podbezdězí a Benátecka. 

KAREL PUČELÍK

Prázdniny se Sherlockem Svatoblažejské požehnání

Obrázky světců vystavují virtuálně

Podmalba Panny Maria
Vambeřické pochází z Kladska.

Snímek Muzeum
Mladoboleslavska

Svatoblažejské požehnání udělovali v neděli 7. února v lounském 
chrámu sv. Mikuláše při dvou mších sv. P. Werner Horák a P. Vít 
Machek. Zvolili starobylý způsob žehnání, při němž nesmí chybět 
dvě zkřížené svíce.  Snímek Jiří Vopálenský / Člověk a Víra
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Nabídka církevního 
školství v arcidiecézi 
se od září rozšíří 
o praktické maturitní 
nástavby na učilišti 
v Kroměříži. Hlásit 
se na ně lze až do 
konce února.

Učňové, kteří v září roku 2018 
nastoupi l i  do  tehdy nové 
Střední odborné školy sv. Jana 
Boska, zahajují poslední polo-
letí svého studia zde – přinej-

menším v případě, že se roz-
hodnou nevyužít nové nabídky, 
s níž škola, provozovaná v Kro-
měříži arcibiskupstvím, nyní 
přichází. S novým školním ro-
kem totiž otevírá dva nástavbo-
vé obory.

Dvouleté studium zakonče-
né maturitní zkouškou nabízí 
zaměření na zahradnictví ne-
bo na mechanizaci zemědělství 
a lesního hospodářství. Výběr 
přitom vychází z činnosti, kte-
ré se arcibiskupství po majet-
kovém narovnání věnuje při 
vlastním hospodaření: podniká 
v lesnictví a zemědělství a pe-
čuje o Podzámeckou zahradu 
v Kroměříži.

„Důležitou součástí je proto 
odborný výcvik, který se ode-
hrává převážně v reálných pod-
mínkách provozu zejména ve 
firmách arcibiskupství,“ říká 
ředitel školy Petr Šiška a  do-
dává: „Do oboru přijímáme
30 uchazečů v denní i kombino-
vané formě studia, přihlášku je 
třeba podat do 1. března a při-
jímací pohovory plánujeme na 
polovinu dubna.“

Nabídku církevních škol 
v  diecézi představil pak před 
nedávnem ve svém pastýřském 
listu arcibiskup Jan Graubner: 
„Mám radost, že mohu věřícím 
rodinám dát konkrétní nabídku 
církevní pomoci s přípravou je-

jich dětí do života ve zdravém 
náboženském prostředí.“ 

Vedle zmíněného učiliště, 
čtyř gymnázií, střední pedago-
gické a sociální školy v Bojkovi-
cích a vyšší odborné školy soci-
ální v Olomouci připomíná ale 
ještě jeden typ vzdělání: kněž-
ský seminář určený pro mladé 
muže, kteří chtějí nabídnout sa-
mi sebe ke službě jako duchov-
ní. „Prosím vás o modlitbu za 
naše mladé lidi, kteří mají nyní 
udělat důležitá rozhodnutí. Kéž 
jim zkušenosti, dobrý příklad 
a životní moudrost dospělých 
pomohou v  odvážném hledá-
ní,“ připojuje olomoucký arci-
biskup. JIŘÍ GRAČKA

Učiliště nabízí i maturitní nástavby

Jen hrstka místních 
maminek se mohla 
kvůli pandemii 
sejít při tradiční 
Hromniční pouti 
matek ve Šternberku.

Oslavu mateřství a povzbuzení 
k modlitbě za děti však zpro-
středkovaly i ostatním ženám 
z celé republiky, jež se mohly 
připojit ke sledování bohosluž-
by, kterou celebroval biskup Jo-
sef Nuzík a přenášela ji televize 
Noe. „Josef s Marií konali, co je 
obvyklé, a přitom se odehrálo 
cosi mimořádného,“ zmínil bis-
kup Nuzík s odkazem na evan-
gelní text o  obětování Ježíše 
v chrámu a dodal: „Ani my ne-

máme ustupovat od obvyklého: 
modlitby a mše svaté, byť třeba 
jen u obrazovky, od zpovědi ne-

bo přijímání eucharistie, i když 
k nim nemůžeme přistoupit tak 
často. To vše je pomoc a opora 

našim rodinám pro mimořádný 
čas,“ zdůraznil biskup.   
 (gra)

Doba pandemická nepřeje po-
řádání plesů. Přesto se někde 
pokoušejí přenést alespoň zlo-
mek z atmosféry společenské 
události do online prostředí.

K virtuálnímu plesu tak na 
minulou sobotu věřící sezval 
kyjovský farář P. Vladimír Mrá-
zek. Průběh přitom nebyl nijak 
komplikovaný: příspěvky, které 
mu lidé poslali na farní e-mail 
(fotografie v maskách či večerní 
róbě nebo hudební vystoupení) 

sestříhali na faře do dvacetimi-
nutového videa, které se v sobo-
tu večer objevilo na farním you-
tubovém kanálu. Součástí bylo 
také losování tomboly – los lidé 
získali v předchozích týdnech 
zakoupením farního kalendá-
ře. A vrcholem pak byla vtipná 
scénka v provedení duchoven-
stva.

„Snad lidem i taková náhraž-
ka pomůže lépe si uvědomit, že 
společenství je velice důležité, 

ať už se modlíme, nebo bavíme. 
A virtuální ples v nich posílí od-
hodlání zase se společně schá-
zet, jak jen to bude možné,“ do-
dává P. Mrázek.

K podobnému online plesu se 
lidé připravují také na opačném 
konci olomoucké arcidiecéze. 
V pátek 19. února k němu zve 
Charita Zábřeh: doma v obývá-
ku si lidé budou moci zatančit 
při hudbě kapely ZN z nedale-
kého Rovenska. 

Pořadatelům přitom nejde 
jen o zábavu. „Každý z uplynu-
lých dvaceti plesů vždy spojo-
val příjemné s užitečným a jeho 
výtěžek pomáhal konkrétnímu 
dobročinnému záměru. Letos 
budeme tančit doma a podpo-
říme přitom činnost střediska 
domácí hospicové a mobilní pa-
liativní péče – kdo chce, může 
zaslat svůj příspěvek přes plat-
formu Darujme.cz,“ upozorňují 
pořadatelé. (gra)

Na farní plesy z tepla obýváku

 Matky se ve Šternberku modlily za své děti

Hromniční pouť ve Šternberku.  Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra
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Někdo se na 
Hromnice ještě 
naposled raduje 
z vánočních stromků, 
jiný už vyhlíží 
podle pranostiky 
hodinu světla navíc. 
V Opavě se ale letos 
o svátku Uvedení 
Páně do chrámu navíc 
vrátil život do léta 
zavřeného kostela.

„Po letech zas na Hromnice
rožnem svatým Janům sví-
ce,“ říkal slogan, jímž skupina 
nadšenců ze spolku Za Opavu 
a festivalu Hradecký slunovrat 
zvala k večerní návštěvě chrá-
mu v opavských Smetanových 
sadech. Kostel sv. Jana Křtitele 
a sv. Jana Evangelisty v minu-

losti patřil řádu johanitů. Úsilí 
o jeho záchranu doprovodila lo-
ni sbírka na webu Startovač, do 
níž dárci přispěli 270 tisíc Kč na 
opravu gotického portálu. No-
vou bránu z  dubového dřeva 
v prosinci požehnal P. Zbigniew 
Byczkowski OFMConv. z opav-
ské minoritské farnosti.

Další větší příležitost prohléd-
nout si kostel sv. Janů dostali zá-
jemci právě na Hromnice. Před-
cházela tomu úklidová brigáda, 
do níž se zapojilo dvacet dob-
rovolníků. Díky nim byl kostel
2. února připravený na podve-
černí program ve světle hrom-
ničních svíček, které vytvořili 

klienti chráněných dílen Charity 
Opava. Náklady spojené s výro-
bou uhradil anonymní sponzor, 
který u sv. Janů před padesáti 
lety ministroval. Výtěžek z pří-
spěvků za hromničky tak může 
celý posloužit dalším opravám
kostela. 

Požehnání
od vojenského kaplana

Svíčky při bohoslužbě slo-
va požehnal vojenský kaplan
P. Kamil Vícha z 53. pluku prů-
zkumu a elektronického boje. 
V  kázání se pokusil vyzdvih-
nout poselství Hromnic pro šir-
ší veřejnost, která se u sv. Janů 
sešla: „Snažil jsem se nastínit 
okamžik, kdy Simeon přichá-
zí do chrámu a v  tom velkém 
množství dětí rozpoznává Spa-
sitele. Popřál jsem všem, aby-
chom i  my v  našich životech 
mohli rozpoznávat naději,“ 
zmínil P. Vícha.
 ONDŘEJ ELBEL

Roky zavřený kostel se znovu otevřel

Do kostela sv. Janů se vrátila modlitba. Prostorem zněly Boží slovo 
a písně z Taizé.  Snímek Michael Bujnovský / Člověk a Víra

Učitelé je tu přivádějí k závěreč-
nému absolventskému koncertu 
už 25 školních let. Církevní umě-
lecká škola stojí v Místku ve stí-
nu děkanského kostela sv. Jana 
a Pavla. „Škola se stala součástí 
života města a pomohla otupit 
předsudky veřejnosti vůči cír-
kvi,“ hodnotí ředitel Vojvodík. 

První místo mají v  osno-
vách hudební základy. Později 
se ale žáci mohou dostat k du-
chovním skladbám, na které 
by v jiných školách nebylo to-
lik prostoru. „V průběhu let si 
pak sami řeknou, co potřebu-
jí pro hudební praxi ve svém 
náboženském prostředí ne-
bo v  civilním životě,“ přibli-
žuje poslání školy její ředitel.

Už necelý rok se škola po-
týká s dopady distanční výuky. 
„Jsou situace, kdy je osobní 
kontakt nezbytný. Povinností 
učitele není jen žáka vzdělávat, 
ale i udržovat v provozuschop-

ném stavu hudební nástroj, 
upravit plátek klarinetistovi 
nebo vyrobit hobojistovi stro-
jek,“ popisuje Josef Vojvodík. 
Osobní setkání je nutné i při 
výuce hry na varhany, které žá-
ci doma zkrátka nemají. V kos-
tele by zase neměli internetové 
připojení, jak podotýká učitelka 

hry na klavír a varhany Kateři-
na Vojvodíková. Největší sta-
rost má o začátečníky, kteří si 
při distanční výuce mohou za-
fixovat těžko odstranitelné zlo-
zvyky jako špatné držení rukou. 
Únava dětí je navíc mnohem 
větší než obvykle: „Volím lehčí 
repertoár, se kterým si děti sná-
ze poradí. Nemůžu být pro ně 
další paní učitelka, která ‚po-
třebuje známky‘ nebo výsledky. 
A hudba je tu také pro ně a měla 
by být jedním z prostředků, jak 
si tuto dobu zpříjemnit,“ věří 
Kateřina Vojvodíková.

Myšlenka vést v Místku stu-
denty k duchovní hudbě vznik-
la ještě před založením ost-
ravsko-opavské diecéze. Na 
založení školy se tehdy podílel 
olomoucký světící biskup Josef 
Hrdlička. Od té doby se škola 
rozrostla jak kapacitou (vyučuje 
na dvě stě dětí), tak nabídkou 
předmětů. „K sólovému zpěvu, 
hře na zobcovou a  příčnou 
flétnu, klavír, varhany a kytaru 
přibyly housle, klarinet, trubka, 
lesní roh, hoboj a  populární 
zpěv,“ vypočítává ředitel školy 
Josef Vojvodík. (one)

Zpříjemňují dětem život hudbou 

Ostravsko-opavská diecéze 
připravila při příležitosti litur-
gické památky blahoslaveného 
kněze a mučedníka P. Richar-
da Henkese devítidenní novénu 
s názvem Moc milosrdné Boží
lásky. 

Modlitba, která vyšla i v tiš-
těné podobě, bude od pátku
12. února přenášena online na 
facebookové stránce Píseň pří-
tele o jeho vinici (Iz 5,1). V bro-
žurce, kterou připravila Spo-
lečnost katolického apoštolátu 
(pallotini), najdou věřící také 
modlitbu litanií k P. Henkese-
mu, krátký životopis a úvahy 
biskupů o tomto novém blaho-
slaveném. 

„Prosme, abychom podle 
příkladu otce Richarda a s jeho 
přímluvou dosáhli u Boha po-
třebné milosti, aby také náš ži-
vot byl zušlechťován, stával se 
pravdivým svědectvím o  naší 
lásce k Bohu,“ vyzývá k mod-
litbě biskup František Václav 
Lobkowicz. Text novény lze ob-
jednat na tel. 566 502 855 či
e-mailu info@apostol.cz. ( jap)

Novéna
k P. HenkesoviStovky dětí z Frýdku-Místku a okolí vděčí 

za své hudební vzdělání místní Základní 
umělecké škole duchovní hudby.

Josef teď do místecké hudební 
školy chodit nemůže, druhým 
ročníkem hry na klavír ho proto 
jeho učitelka provádí pomocí
videohovorů.  Snímek 
 Ivana Bužková / Člověk a Víra 
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Kalendář
CHEB
� Já přesto budu jásat v Hos-
podinu. Uvedení do kontem-
place podle encykliky pape-
že Františka Laudato si´ jako 
o nline postně-velikonoční se-
minář proběhne od 17. 2. do 
23. 5. Praktické pokyny, do-

provodný sešitek a  další in-
formace na www.farnostcheb.
cz/kontemplace. S  dotazy 
ohledně účasti či připojení do 
centrální podpůrné online 
skupiny se obracejte na cheb-
ského faráře na adrese farar@
farnostcheb.cz.

PLZEŇ
� Literární a výtvarnou sou-

těž u  příležitosti 1 100. vý-
ročí úmrtí sv. Ludmily vy-
hlašuje pro děti a  mládež 
Biskupství plzeňské společně 
s Karlovarským a Plzeňským 
krajem. Uzávěrka soutěže je 
31. 8. 2021, více informací na
www.bip.cz.

STŘÍBRNÁ
� Reset – duchovní obnova 

pro účastníky ve věku 14–18 let
je plánována od 19. do 21. 2. 
na faře. Nebude-li možné akci 
uskutečnit, je připraven „Re-
setový balíček“ na doma. In-
formace a přihlášku najdete 
na www.bip.cz.

Kontakt: 
ourednikova@katyd.cz

Mobilní Hospic sv. Jiří, kte-
rý umožňuje nevyléčitelně ne-
mocným lidem na Chebsku 
a Tachovsku důstojný odchod 
ze života v domácím prostředí, 
získal nový přenosný ultrazvuk. 
A to díky veřejné sbírce. „Vyhlá-
sili jsme ji přes portál Donio 
a zažili krásné překvapení, pro-
tože se potřebný obnos shro-

máždil  během jedenácti dní. 
Na nákup samotného přístro-
je bylo potřeba 144 tisíc korun, 
vybralo se 156 tisíc, takže ješ-
tě zbývají peníze na zaškolení 
lékařky a zakoupení gelů,“ ra-
duje se ředitelka hospice Alena
Votavová.

Ultrazvukový přístroj umož-
ní vyšetření lékařem v domácím 

prostředí a  odpadne nutnost 
těžce nemocné lidi přepravovat 
na vyšetření do ordinace, což je 
pro mnohé značně namáhavé. 
„Ultrazvuk je potřeba například 
při nutnosti provést punkci vo-
dy nahromaděné v dutině břišní 
či hrudní, pro diagnostiku pro-
růstání nádorů, při žilní trom-
bóze a  v  dalších případech,“ 

jmenuje Alena Votavová a do-
dává: „Celkem se na přístroj 
složilo 217 dárců. Byli jsme 
dojati tou vlnou štědrosti. Kro-
mě peněz jsme dostávali podě-
kování za pomoc, kterou jsme 
v minulosti poskytli. Tehdy jste 
pomohli našim blízkým, teď po-
můžeme zase my vám – psali 
nám lidé.“ (alo)

Ultrazvuk bude pomáhat v domácím prostředí

V omezeném počtu 
a za dodržení 
bezpečnostních 
pravidel se sešli 
zástupci řeholních 
řádů a křesťanských 
komunit s biskupem 
Tomášem Holubem 
6. února v plzeňském 
kostele Panny 
Marie Růžencové, 
aby zde oslavili 
25. Světový den 
zasvěcených osob.

Biskup Holub každého z účast-
níků jednotlivě v kostele přiví-
tal s rozsvícenou svící a výzvou, 
aby se zasvěcené osoby sta-
ly pro druhé symbolem světla
a naděje.

„Máme radost, že jsme moh-
li přes všechna omezení společ-
ně prožít mši svatou, i když na 
rozdíl od předchozích let nená-
sledovala přednáška a osobní 
setkání. Chybělo nám to. Je to 
jediná příležitost v roce, kdy se 
můžeme všichni setkat jak mezi 

sebou, tak s biskupem. Ale re-
spektujeme pravidla, takže je-
diný kontakt bylo pár slov na 
dálku či zamávání,“ popisuje 
P. Vlastimil Kadlec z plaské ko-
munity misionářů oblátů. Přes-
to byla atmosféra podle něj tím 
více prosycená vzájemnou sou-
náležitostí. „Velmi na mě za-
působila homilie P. Šebestiána 
Smrčiny, kdy nás vyzýval, aby-
chom byli těmi, ze kterých dý-
chá a promlouvá Duch Svatý. 
Pak budeme ve správnou chvíli 

na správném místě,“ doplňuje 
sestra Kristina Špačková z Kon-
gregace Milosrdných sester sva-
tého Kříže, která působí jako 
kancléřka biskupství.

„V této době jsme sice oddě-
leni, ale nikoli rozděleni. Proží-
váme důvěru v Pána, který jed-
ná v tomto čase a je uprostřed 
nás,“ připojuje Lenka Šparglo-
vá, která se setkání zúčastnila 
za Koinonii Jan Křtitel, a pokra-
čuje: „Žijeme v určité izolaci, 
která Koinonii není vlastní, ale 

i tak náš život naplňuje modlit-
ba a evangelizace. Modlíme se 
za okolní svět, dostáváme hod-
ně žádostí o přímluvné modlit-
by. Využíváme online možnosti 
ke kontaktu a povzbuzení ostat-
ních, když se nemůžeme setkat 
v kostele. P. Francesco Meneghi-
ni uveřejňuje na našem webu ko-
mentáře k nedělním evangeliím, 
P. Alvaro Grammatica zase videa 
z biblické antropologie a kaž-
dý týden přibude zhudebněný 
žalm. A  protože se nemohou 
konat oblíbené ochutnávky ital-
ských specialit a vín, nabízíme 
lahůdky čas od času u nás v Liti-
cích přes výdejové okénko k od-
nesení s sebou. Náš bratr Janík 
dokonce natočil video, jak si do-
ma připravit vynikající těstovi-
ny,“ usmívá se Lenka Šparglová.

Misionáři obláti zase nabí-
zejí online pravidelnou sobotní 
školu. „Každého setkání se for-
mou videokonference účastní 
kolem čtyř desítek lidí – tolik by 
do Plas fyzicky nikdy nepřijelo, 
navíc jsou to lidé z celé repub-
liky,“ pochvaluje si P. Vlastimil 
Kadlec. „Dále máme přes in-
ternet jednou za měsíc seminář 
pro mladé dospělé a jednou za 
dva týdny náboženství pro děti, 
které se vždy velmi těší, i když 
mají online také školní výuku,“ 
vypočítává kněz.

ALENA OUŘEDNÍKOVÁ 

Buďte světlem a nadějí, vyzval biskup

Společnou mši svatou slavili zástupci řádů a komunit z plzeňské 
diecéze v sobotu 6. února v kostele Panny Marie Růžencové v Plzni.
Biskup Tomáš Holub každého přivítal se zapálenou svící. 

Snímek Soňa Pikrto vá
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Těžkosti lidí bez 
domova, jichž stále 
přibývá, jsou v zimě 
a za pandemie 
naléhavější. Nadějí 
na budoucnost 
je pro ně charitní 
centrum sociální 
pomoci sv. Terezie.

„Pěkný den, paní sociální,“ 
zdvihá hlavu asi čtyřicetiletý 
muž, který se skupinou dalších 
bezdomovců postává na dvoře 
domu nedaleko Karlínského ná-
městí, a kyne na pozdrav místní 
pracovnici Martě Němcové. Ta 
na něj mávne a dál nás vede do 
jídelny nízkoprahového denní-
ho centra, kde u několika stolů 
sedí kolem dvaceti dalších lidí 
bez domova. Vzduch je těžký 
a panuje tu smutné ticho. Nikdo 
si nepovídá. Někteří spí s čelem 
na stole. Není divu – v  tomto 
chladném a větrném dni se ocit-
li v teple a s něčím v žaludku. 

V malé kuchyňce nás pak ví-
tá sestra Božena Dorocáková 
od Malých sester Ježíšových. 
„Za den rozdáme přes 80 kafí 
a o něco méně polévek. V zimě 
dojdou brzy,“ přibližuje drobná 
žena. A hned se s úsměvem dě-
lí o dnešní zážitky: „Přišel pán, 
a já hned jdu, že mu nandám. 
A on na mě – ‚jen seďte, však 
jsem viděl, že jste si právě sed-
la‘. Tak ho chválím, jak je pozor-
ný. A on na to – ‚jsem holt stará 
škola‘.“ 

Kromě jídla a pití na zahřátí 
nabízí dům jednorázovou nocle-
hárnu pro více než 40 lidí. „Mo-
hou se tu osprchovat, půjčit si 
ručník a získat darované obleče-
ní z našeho šatníku – za drobné 
peníze, to kvůli motivaci,“ vy-
světluje Němcová. A lidem, kte-
ří aktivně hledají cestu z ulice 
(s asistencí sociálních pracov-
níků si vyřizují úřední náležitos-

ti, chodí na pracovní pohovory 
a vyhýbají se alkoholu či trestné 
činnosti), poskytují i půlroční 
azyl, k dispozici je tu 25 postelí.

Během roku se v domě vystří-
dá zhruba 2 000 bezdomovců. 
Za chvíli se už s Martou Něm-
covou, která před dvěma lety 
opustila zaměstnání a  začala 
zde pracovat jako brigádnice, 
rozhlížíme po ložnici v horním 
patře domu. Vedle jedné z pa-
land právě obědvá štíhlá asi pa-
desátiletá paní. Patří ke šťast-
nějším obyvatelům: je na cestě 
k samostatnosti. Má právě po 
noční směně a po pár hodinách 
spánku je čilá. „Dělám noční 
hlídačku nedaleko. Jsem v ob-
jektu úplně sama, ale nebojím 
se. Jde to,“ líčí optimisticky. 

Po 15 letech
zpátky do bytu

S právními náležitostmi pomá-
há bezdomovcům několik soci-
álních pracovnic poradny. Vy-
pracují s nimi individuální plán, 
který se pak dotyční snaží krok 
za krokem plnit a nad výsled-
ky se s pracovnicemi průběžně 
schází. Funguje zde i asistence 
zaměřená přímo na tzv. zabyd-
lování – tedy pro případy, kdy se 
lidem bez domova podaří získat 
od města bydlení. „Po 15 letech 
na ulici si už vůbec nezvládnou 

vyřídit nájemní smlouvu, po-
platky za elektřinu a vodu či po-
jištění,“ konstatuje sociální pra-
covnice Němcová. 

Těm, kdo do domu nedo-
cházejí, pak přímo v místě, kde 
zrovna žijí, pomáhá terénní 
služba. Celkem dům zaměstná-
vá přes 20 lidí. Mimo to Charita 
zřídila ve spolupráci s pražským 
magistrátem a Armádou spásy 
na zimní měsíce krizovou nocle-
hárnu v Malešicích, která pama-
tuje zvlášť na lidi se zdravotními 
handicapy. „Najít objekt, kde by 
po čtyři měsíce (od prosince do 
března) mohli přespávat bez-
domovci, není vůbec snadné, 
hlavně kvůli sousedům,“ podo-
týká Jarmila Lomozová, mluvčí
Arcidiecézní charity.

„Pereme se s  tím vším, ale 
díky Bohu nás covid-19 zatím 
nepotkal,“ reaguje po chvíli na 
otázku, jak personál i obyvate-
lé domu zvládají už takřka roční 
pandemii, Stanislav Fiala, kte-
rý dům řídí přes 20 let. „Měli 
jsme tu tři podezření na náka-
zu, takže jsme museli nemocné 
izolovat na jednom z pokojů, ale 
nakonec to dobře dopadlo,“ do-
dává. Zatímco v noclehárně spí 
pohromadě až 15 lidí, v azylo-
vé části jsou nocležníci jen dva, 
proto tam lze karanténu dodržet 
lépe. Lidé bez domova se podle 
Fialy snaží hygienická naříze-
ní dodržovat. S vyloženým od-

mítáním roušek či dezinfekce 
se prý nesetkal. „Trvá to už tak 
dlouho, že si zvykli,“ míní.

Mnozí bezdomovci, kteří do 
domu přicházejí, jsou na ulici 
poprvé, a to také kvůli nynější 
krizové situaci. Dlouhodoběj-
ší statistika lidí, kteří se z ulice 
vrátí do běžného života, se po-
dle ředitele velmi těžko vyka-
zuje. „Pozitivní zpětnou vazbu 
v  podstatě vůbec nemáme, ti 
úspěšní se nám přijdou ukázat 
jen málokdy. Zato ti, kterým se 
třeba půl roku intenzivně vě-
nujeme, se někdy za rok vrátí 
v ještě horší situaci,“ přibližu-
je Fiala. 

Zvláště zranitelnou skupi-
nou lidí bez domova jsou senio-
ři. „Celý život normálně bydleli, 
pracovali a v páru domácnost ze 
dvou důchodů zaplatili. Pak ale 
ovdověli, zadlužili se a postup-
ně se dostali na ulici. Anebo při-
šli o přivýdělek z brigády – což 
je časté teď za pandemie,“ po-
pisuje sociální pracovnice Pet-
ra Müllerová, jak se z běžných 
seniorů stávají bezdomovci. 
Seniory na ulici znevýhodňuje 
zdravotní stav a dezorientace, 
a navíc čelí předsudkům těch, 
kdo by jim odtud mohli pomo-
ci. „Neexistuje žádné systémo-
vé opatření na jejich ochranu 
– úřady si je přehazují. Na za-
placení domova důchodců totiž 
nedosáhnou, a když se stěhují 
z jednoho dočasného ubytování 
do druhého, akorát je to dál vy-
čerpává,“ podotýká. 

Sama měla v Karlíně zkuše-
nost s panem Jiřím, jehož po-
třeby takřka „visely“ na pomezí 
sociální a zdravotnické služby, 
kterou mu dům nemohl posky-
tovat. „Přišel ve velmi zubože-
ném stavu. Trpěl podvýživou 
a byl zanedbaný. Jako bezdomo-
vec žil samotářsky, přespával 
v lesíku. Ale byl velmi skromný, 
nepil ani nekouřil. Měli jsme ho 
rádi,“ líčí Müllerová. Dožil se 
sedmdesátky a své poslední dny 
strávil v  Domově pro seniory 
kardinála Berana v Mukařově. 
 TEREZA ZAVADILOVÁ

Kalendář
PRAHA
� HUTný podcast Katolické 
teologické fakulty UK přibli-

žuje její studijní obory – histo-
rii, umění a teologii (odtud vel-
ká písmena v názvu), provází 
jím Mons. Aleš Opatrný. Jed-
notlivé díly v aplikaci Spotify 

nebo na Youtube kanále „KTF
UK“.
� Popeleční středa online ze 
svatovítské  katedrály 17. 2.
v  18.00 na Katedrála TV. 

Mše sv. z  katedrály živě na
katedrala.tv nebo facebook.
com/svatovitskakatedrala
každou neděli v 10.00.
Kontakt: zavadilova@katyd.cz

Ohřát se a najíst, získat práci i bydlení

Dům dál pomáhá i v pandemii, covid-19 se v něm naštěstí zatím
neobjevil.  Snímek archiv Arcidiecézní charity Praha



Televize / Rozhlas KT
14. — 20. února 2021 TIPY A PROGRAMY

NEDĚLE 14. 2. 
9.35 Bohoslužba Církve 
československé husitské. 
Farářka Martina Viktorie 
Kopecká v mimořádném 
přímém přenosu z Komu-
nitního centra Matky Terezy 
v Praze-Hájích
11.40 Sváteční slovo 
spirituála Teologického 
konviktu Petra Vrbackého. 
Na hradbách o hradbách
14.50 Křesťanský magazín
15.15 Cesty víry
16.20 Mistři medicíny. 
Martin Anders
16.55 Tajemství Vatikánu 
(5/5). Papežské zahrady

NEDĚLE 14. 2. 
8.30 Jak to vidí... Aneta 
Nyčová a Tomáš Jelínek, 
studenti 2. lékařské fakulty 
UK, členové iniciativy
Medici PRO Očkování
13.04 Pohádka.
Anulka a pan Pětiočko
18.30 Dokuseriál. Český 
wesmjr, 2. díl. Vesmírné děti 
22.00 Četba na pokračová-
ní. Vlastimil Brodský: Dro-
bečky z půjčovny duší (6/6)

NEDĚLE 14. 2. 
8.00 Spirituála. Duchov-
ní Evropa. Akbar a Rushdie 
aneb Islám a dialogy
8.30 Spirituála.
Ke kořenům. Moudrost
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. 
Chrámová hudba Antonia 
Salieriho (3/3) 
11.00 Radioseriál. Franz 
Werfel: Čtyřicet dnů (4/9) 
11.40 Bohuslav Martinů: 
Julietta. Suita z opery
12.00 Polední zvony. 
Z věže farního kostela 
sv. Petra a Pavla 
v Morašicích u Litomyšle
12.20 Polední koncert. 
Eurorádio z Hannoveru
13.30 Povídka. 
Hermann Bahr: Austriaca
18.30 Četba na pokračová-
ní. Thomas Bernhard:
Mýcení. Rozčilení (6/14) 

NEDĚLE 14. 2. 
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století

IGNÁC Z LOYOLY, BOJOVNÍK BOŽÍ
TV Noe vám nabízí i celovečerní filmy – tenhle byste si neměli 
nechat ujít.

Jméno Ignáce z Loyoly každý zná ve spojitosti s jezuity. Jaký 
byl ale  jeho skutečný život? Poslechněme si úryvek z webu pas-
torace.cz: „Ignác byl zběhlý sukničkář, který musel být neustá-
le venku, rád nosil módní, dvoubarevný prostřihovaný kabátec, 
kyrys a drátěnou košili. Vlasy mu zpod pestré čapky spadaly na 
ramena. Pobyt v uzavřené místnosti pro něho znamenal muka. 
A co bylo horší, po ruce už nebyly žádné výtisky galantních pří-
běhů o rytířích zachraňujících dámy v nesnázích, které tolik hltal, 
jen objemné svazky jeho zbožné švagrové, zvlášť čtyřsvazkový 
Život Krista od Rudolfa ze Saxonu a Životy svatých od Jacopa de
Voraginea. Čekalo ho ale překvapení.“ 

Jaké překvapení jej čekalo? Co vedlo vojáka, muže neřesti 
a násilí, k obrácení? Proč se rozhodl vykonat pouť do Svaté ze-
mě? A jaký smysl měl jeho vnitřní boj, který prožíval na pokraji 
smrti? Celovečerní snímek z filipínské produkce vám nabídne 
nejen poutavé životní drama, ale také bohatá panoramata kra-
jin Španělska a Filipín, kde byl natočen. Pokud o tento divácký 
i duchovní zážitek nechcete přijít, zapněte si TV Noe v neděli
14. 2. ve 20.30. 

TEREZA MENŠÍKOVÁ

POPELEČNÍ STŘEDA NA PROGLASU
17. února začíná postní doba. Na Popeleční středu je připravena 
v 15.00 Křížová cesta. Od 15.00 vám nabídneme Poselství pape-
že Františka k postní době 2021. V 16.00 se můžete těšit na spe-
ciál k tomuto dni. 

Od 16.55 bude na programu tematické Folklorní okénko. V li-
dových obyčejích doznívá na Popeleční středu masopustní vese-
lí, nálada se však zvolna láme do vážnějšího postního období, jež 
tradičně trvá celých čtyřicet dní. Zdeněk Vejvoda nabídne výběr 
z vynikajících nahrávek českých lidových muzik a ohlédnutí do 
předvelikonočního kalendáře našich předků.

V 18.00 přenášíme mši svatou od salesiánů v Brně-Žabovře-
skách. Od 19.15 bude na vlnách Proglasu znít duchovní hudba, 
na kterou ve 20.00 naváže modlitba růžence.

V době svatopostní nejde ani tolik o jídlo, jak se často lidé do-
mnívají. Jde mnohem více o vytvoření prostoru pro Boha. Zřek-
nutí se jídla či zábavy má pouze napomáhat k plné soustředěnos-
ti na Boha ještě jinými prostředky než modlitbou. Nejen na toto 
téma bude v pořadu ostravského studia od 22.00 hovořit P. Petr 
Šustáček. Podrobnosti najdete na našem webu.

 SABINA HAUSEROVÁ

TICHO + TMA + ŽIVOT
Představte si tuto situaci: Čtyři 
hluchoslepí neherci přijíždí do 
Ostravy, aby běh em jednoho 
víkendu nazkoušeli krátké di-
vadelní představení pod reži-
sérskou taktovkou nezkušené 
studentky. Dokument Terezy 
Rekové, který z tohoto expe-
rimentu vznikl, nahlíží, jaké je 
žít v tichu a ve tmě – být hlu-
choslepý.
 (pá 19. 2. ve 23.10)

PESTROBAREVNÍ MOTÝLI – 
VYHYNOU?
Motýli – bereme je jako sa-
mozřejmost. Jej ich eleganci 
si spojujeme s teplými letními 
dny. Napadlo vás ale někdy, že 
jsou v ohrožení? A chtěli byste 
se podílet na jejich záchraně? 
V pořadu Výpravy do divočiny 
vám situaci objasní lékař a en-
tomolog MUDr. Boris Bubeník 
a entomolog Josef Holomek.
 (út 16. 2. ve 20.05)

TOSCA – KULTURA ŽIVĚ!
Utekla  vám první exkluzivní 
premiéra opery Tosca z Ná-
rodního divadla moravskoslez-
ského? Nevadí, živě přenese-
me i premiéru druhou! Spojení 
velkolepé tragédie s režií Jiřího 
Nekvasila, hudebním nastudo-
váním Marka Šedivého a scé-
nou Daniela Dvořáka zkrátka 
stojí za to. Uvádíme v italském 
originále s českými titulky.
 (po 15. 2. v 19.00)

JAK SE VÁM LÍBÍ
Star Feminine Band je dívčí 
kapela z afrického Beninu, 
která je druhý měsíc po so-
bě na třetím místě žebříčku 
World Music Charts Europe. 
Dívky ve věku deset až sedm-
náct let pod vedením svého 
učitele Balaguemona André-
ho zpívají o problémech žen 
v Africe. Rozhovor s nimi při-
pravil Milan Tesař a uslyšíte 
jej ve čtvrtek 18. 2. od 19.15.

BARVÍNEK
Zajímá vás, které filmy pro děti 
šly loni do kin? A které oprav-
du stojí za pozornost? To by 
vám neměl uniknout aktuál-
ní Barvínek. O tom nejlepším 
i nejhorším z filmové produkce 
roku 2020 vám poví Radek Ha-
báň. Animované i hrané dětské 
filmy zhodnotí v úterý 16. 2. od 
16.00 nebo v repríze v sobotu 
20. 2. od 11.00.

NOČNÍ LINKA
Po dlouhých měsících různých 
pandemických omezení se blí-
ží doba postní. To si máme už 
zase cosi odepřít? Cožpak to-
ho už není dost? K čemu je 
další odříkání? Máme se vzdát 
i těch několika posledních ra-
dostí? Pokud vás tyto otázky 
provokují, zúčastněte se Noční 
linky v pondělí 12. 2. od 22.30. 
Těší se na vás redaktorka Klára 
Beránková.

Ve čtvrtek 18. 2. ve 20.05 bude hostem Cvrlikání slavná 
bluegrassová kapela Druhá tráva v čele s Robertem 
Křesťanem. Těšit s e můžete na folkové, bluesové i rockové hity, 
stejně jako na povídá ní o kapele. 

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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14.30 Blahopřání 20.05 Missio magazín 14.55 O princezně, která nesměla...

10.05 LUXáreň 10.40 Nová kvalita života 
11.00 Svätá omša z Nitry (P) 12.00 Anjel Pá-
na (P) 12.20 Loretánske litánie 12.40 Ruže-
nec / Radostný ruženec 13.15 V Samárii pri 
studni 14.35 Svedectvo 15.00 Hodina milo-
srdenstva 15.15 Boh k tebe hovorí 15.30 Ru-
ženec z Lúrd 16.05 Z javora (P) 16.35 Ber-
nadeta: Zázrak v Lurdoch 18.30 Svätá omša 
(P) 19.30 Deťom s rakovinou (P) 20.00 
Modlitba za odvrátenie epidémie (P) 20.45 
Spojení oceánom (Jozef Starosta) (P) 21.15 
Medzi nebom a zemou (Katarína Jantáko-
vá) (P) 22.00 Vojtaššák 23.00 Fundamen-
ty (Kultúra a hospodársko-sociálny život)

6.00 Běžkotoulky 6.10 Rychlobruslení: MS 
2021 Nizozemsko 7.15 BBV po 25 letech 
7.20 Klasické lyžování: Minuty Jizerské 50 
7.30 54. ČEZ Jizerská 50 10.35 Alpské ly-
žování: MS 2021 Itálie 13.05 Biatlon: MS 
2021 Slovinsko 14.25 Rychlobruslení: MS 
2021 Nizozemsko 15.25 Biatlon: MS 2021 
Slovinsko 16.25 Boby: MS 2021 Německo 
17.25 Hokej: Švédsko – Finsko 18.50 Basket-
bal: Český pohár 21.00 Minuty Jizerské 50 
21.30 Studio fotbal – Dohráno 22.10 Spor-
tovní zprávy 22.10 Skoky na lyžích: SP Pol-
sko 23.50 Rychlobruslení: MS 2021 Nizo-
zemsko 0.50 Branky, body, vteřiny

9.55 UFO: Ztracené důkazy II (7) 11.05 
Neuvěřitelné příběhy (28) 11.30 Tajemství 
přílivu (3) 12.45 Lovec rybích obrů II (12) 
13.45 Válečné továrny (6) 14.45 Tajné naci-
stické základny (6) 15.40 Nebeští lovci: Jes-
třábi, káně a orli 16.50 Africké šelmy III (6) 
17.50 Na střechách měst II (3) 18.55 An-
thony Bourdain: Neznámé končiny IX (1) 
20.00 Bear Grylls: Muž vs. divočina VI (1). 
Br. dok. 21.00 Ocelová srdce V (10). Něm. 
dok. 22.00 Neuvěřitelné projekty (1) 
22.55 Vzducholodě: Zpátky do budoucnosti 
 0.00 Neobjasněné případy NASA (2) 
 1.00 Tajemství vesmíru III (9)

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.25  Láska. Bakaláři 1977
 6.50  Pro pamětníky... Miroslav Cikán – 

125 let. Andula vyhrála. Čes. kom. 
 8.15  Úsměvy Miroslava Cikána
 8.55  Polopatě. Moderní hobby 

magazín Filipa Čapky
 9.45  Kalendárium
 10.00  Toulavá kamera. Mozaika z regionů
 10.35  Objektiv. Magazín 

zahraničních zajímavostí
 11.05  Tomáš Töpfer – 70 let. 

Život na zámku. Konkurs 
 12.00  Otázky Václava Moravce
 13.00  Zprávy
 13.05  Vřesový trůn. Poh. 
 14.05  Jiřina Jirásková – 90 let. 

Klobouk, měšec a láska. Poh. 
 14.55  O princezně, která nesměla 

na slunce. Poh.
 15.30  Zlá krev (2/7)
 16.45  Miloš Kopecký – 25 let 

od úmrtí. Alfons Karásek 
v lázních. Hud. kom.

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

my jsme zapomněli. Knedlík
 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 (3/10). 

U zdi. Krimi seriál 
 21.20  168 hodin. Události týdne 

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

Kde alibi nestačí
 23.25  Případy detektiva Murdocha XIII. 

Murdoch a prokleté 
jeskyně. Br./kan. krimi 

 0.20  Banánové rybičky
 0.45  13. komnata Marka Kysely
 1.10  Sváteční slovo spirituála 

Teologického konviktu 
Petra Vrbackého

 6.00  Raníček. Dětský zvěřinec
 6.05  Zvonečkovi
 6.30  Prasátko Peppa VIII
 6.40  Friends: Kámošky z Heartlake 

City. Dán. anim.
 7.05  Pan Jezevec a paní Liška
 7.20  Ovečka Shaun. Br. anim.
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Československý filmový 

týdeník 1971 (1344/2379)
 9.15  Hledání ztraceného času: 

První Čech s klikou
 9.35  Bohoslužba Církve 

československé husitské. 
Farářka Martina Viktorie 
Kopecká v mimořádném přímém 
přenosu z Komunitního centra 
Matky Terezy v Praze-Hájích

 10.20  Nedej se plus
 10.50  Nedej se: Nadužívat není normální
 11.15  Království divočiny: 

Delfíni. Jap. dok. 
 11.40  Sváteční slovo spirituála 

Teologického konviktu 
Petra Vrbackého. 
Na hradbách o hradbách

 11.50  Hokej: Česko – Rusko
 14.40  Postřehy odjinud
 14.50  Křesťanský magazín
 15.15  Cesty víry: Ženy muklů
 15.45  Kočka není pes
 16.20  Mistři medicíny: Martin Anders
 16.45  Krásy evropského pobřeží
 16.55  Tajemství Vatikánu: Papežské 

zahrady (5/5). Vat. cyklus
 17.50  Deník zvířecích mláďat 

(3/3). Fr./am. 
 18.45  Večerníček. Mlsné medvědí příběhy
 18.55  Náš venkov: Danielův nový start
 19.20  Zajímavosti z regionů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Velká země. Am. western
 22.50  Velikáni filmu: Kevin Spacey. 

Ochotní dospělí. Am. thriller 
 0.25  Grantchester (6/6). Br. det. 
 1.15  Ruce, kruh a hlína

6.35 Čapí příběhy (7). Dědeček. Pol. anim. 
7.05 M*A*S*H (203, 204) 8.00 Svět ve vál-
ce (24). Bomba. Br. dok. 9.15 Prima SVĚT 
9.45 Fachmani 10.20 Vařte jako šéf! 11.00 
PARTIE Terezie Tománkové 11.50 Receptář 
prima nápadů 12.45 Libovky Pepy Libické-
ho 13.10 Vychytávky Ládi Hrušky 13.50 Vy-
chytávky extra 14.10 Jak se staví sen 14.55 
Kamarád do deště. Čes. film 16.40 Celebrity 
s.r.o. Čes. kom. 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ 
ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 
SHOWTIME 20.15 Cena za štěstí. Čes. film 
22.20 12 hrdinů. Am. akč. 
 0.55 Talentovaný pan Ripley. Am. thriller 

9.40 Kouzelný kolotoč 10.15 Vysílá studio 
A po třiceti letech... 11.10 Písničky s ozvě-
nou 12.00 Domácí štěstí. O zimním sporto-
vání 12.25 Zpět k pramenům. Prameny hor-
ního Labe 12.45 Klub přátel dechovky 13.20 
Kavárnička dříve narozených 14.00 Silvestr 
1999 aneb Paráda z Kavčích hor 16.35 Mi-
loš Kopecký – 25 let od úmrtí. Růžový Hu-
bert. Det. kom. 17.45 Hry bez hranic 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Události 
19.52 Branky, body, vteřiny 20.05 ČT Live – 
Lucie Bílá. Koncert s názvem „22 osudových 
písní Lucie Bílé“ z pražské Lucerny 
21.00 Kavárnička dříve narozených

15.10 Divoké umění 15.40 Věda je detek-
tivka 16.05 Dynotrax 17.15 Ovečka Shaun 
17.20 Friends: Kámošky z Heartlake City 
17.45 Kriminálka 5.C (7/13) 18.15 Šmoulo-
vé 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 
7T (24/24) 19.15 Phineas a Ferb IV (4/36) 
19.40 Zvířáci 19.50 Bob a Bobek na ces-
tách 20.00 Události v kultuře 20.15 Příbě-
hy filmových legend. Stříbrné plátno (6/12). 
Dok. 20.55 V záři seriálů. Hlava 22 (6/6). 
Am. 21.40 Milan Chladil – 90 let. Melodie, 
které se vracejí s Milanem Chladilem 22.05 
Génius – Picasso (6/10) 22.55 Naše posled-
ní tango 0.15 BBC Proms 2018 (1/2) 

4.45 Průvodce osamělého muže. Am. kom. 
6.10 Jak se pomstít bejvalce. It. kom. 7.45 
Jack. Am. film 9.45 Happy Feet 2. Austr. 
anim. kom. 11.25 Teleshopping 
11.55 Mravenčí polepšovna. Am. anim. 
13.25 Past. Něm./br./am. film 
15.30 Strýček Buck. Am. kom. 
17.20  Piráti z Karibiku:

Truhla mrtvého muže. Am. film 
20.00  Pán prstenů: Návrat krále.

Am./novozél. fantasy 
23.45  Čarodějky: Pověst z Nové Anglie. 

Am./kan./br. thriller 
 1.25 Král Škorpión. Am./něm. akč. 

6.00 Tlapková patrola II (23, 24) 7.00 Lo-
oney Tunes: Úžasná Show (25). Am. anim. 
7.25 Kačeří příběhy (84, 85). Am. anim. 
8.10 Stolečku, prostři se! Něm. film 9.20 
Moderní Popelka: Byla jednou jedna píseň. 
Am. kom. 11.00 Láska na hlídání. Am. kom. 
12.55 Láska přes internet. Am. kom. 15.15 
Na sv. Valentýna. Am. kom. 17.35 Moje su-
perbejvalka. Am. kom. 19.30 Televizní no-
viny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Slun-
ce, seno, erotika. Čes. kom. 22.00 Střepiny 
22.30 Těžký zločin. Am. krimi 0.45 Na sv. Va-
lentýna 2.40 Život ve hvězdách 3.05 Volejte 
Novu 3.45 Stolečku, prostři se!

 6.05  Pro vita mundi: 
Plk. v. v. František Valdštýn

 6.50  Řeckokatolický magazín
 7.10  Večeře u Slováka: 

6. neděle v mezidobí
 7.35  U NÁS aneb od cimbálu o lidové 

kultuře (160. díl): Hrály dudy…
 9.00  Dopisy z rovníku
 9.40  Poutníci času (6. díl): 

s Miroslavem Hamplem [P]
 10.00  Mše svatá z kostela 

sv. Michala: Brno [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba 

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

uplynulého týdne
 13.25  Muzikanti, hrajte
 14.00  Dobrodružství před 

kamerou (18. díl)
 15.10  První křesťané
 15.40  V pohorách po horách (20. díl)
 15.55  Noční univerzita
 16.45  Slezská Lilie 2016
 17.45  Manželská setkání
 18.00  Sedmihlásky: Ej pase dívča 

husy, Haj husičky od vodičky
 18.05  Cirkus Noeland (6. díl)
 18.30  Hermie a přátelé:

Ztracený komáří poklad
 19.05  Ovečky v karanténě: 

6. neděle v mezidobí
 19.30  Tak trošku jiný lyžák. Dok. 

o netradičním lyžařském výcviku
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Missio magazín: 

Únor 2021 [P]. Měsíčník 
Papežských misijních děl ČR

 20.30  Ignác z Loyoly. Životopisné drama 
o zakladateli jezuitského řádu

 22.40  Buon giorno s Františkem
 23.25  Má vlast: Sv. Kopeček u Olomouce
 0.05  Polední modlitba Sv. otce Františka
 0.20  Zpravodajský souhrn 

uplynulého týdne

 0.05   Kolem se toč! 1.05 Komorní hud-
ba 2.00 Zrcadlo týdne 2.15 Komen-
tář týdne (R) 3.00 Z archivu hudeb-
ních pořadů 5.00 Varhanní hudba 
5.30 Písně 5.57 Myšlenka na den
(R 11.57, 17.55) 6.05  Čteme 
z křesť. periodik 6.30 Evangelium:
Mk 1,40-45 6.35 Ranní chvály 

 6.50 Duchovní slovo 
 7.00 Radio Vatikán (R) 
 7.30 Komentář týdne
 7.45 TWR: Studna slova
 8.00  Duchovní hudba
 9.00  Mše svatá 
 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Svaté královny 3/15: 

Mučednice ve světle historických 
pramenů a legend (R)

 11.00  Proglaso (biblický kvíz)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie:

G. F. Händel: Vodní hudba, 
G. P. Telemann: Koncert pro 
zobcovou flétnu, smyčce 
a continuo, J. S. Bach: Braniborský 
koncert, J. Haydn: Symfonie

 13.30  Knihovnička: Timothy Snyder
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka: Edudant 

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

5/10: Láska bez hranic (R)
 18.00  Modlitba za rodiny
 19.00  Kocourci 6/15:

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

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

G. F. Händel: oratorium Debora
 23.50 Duchovní slovo

9.35 Bohoslužba CČSH
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22.30 Noční linka 9.30 Outdoor Films 21.45 Sestřičky 18.55 Uchem jehly

11.00 Co na to Češi 11.45 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.30 Malý Sheldon (18, 19) 
13.05 Ordinace v růžové zahradě 2 (884). 
Otevřené rány 14.20 Castle na zabití VI (1) 
15.10 Mentalista VI (21) 16.00 Mentalista 
VI (22). Modrý pták 16.57 Odpolední Poča-
sí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Spor-
tovní noviny 17.30 Co na to Češi 18.25 Uli-
ce (3991) 19.30 Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 20.20 Specialisté (18) 21.20 
Specialisté (19). Smrtící hra 22.25 Smrto-
nosná zbraň II (21) 23.20 Mentalista VI (21, 
22) 0.55 Castle na zabití VI (1)

 5.50 Jorinda a Joringel. Něm. film 
 6.55 Maminčin mazánek. Am. kom. 
 8.30 Happy Feet 2. Austr. anim. kom. 
10.10 Teleshopping 
10.40 Dožeň, co se dá! Am. kom. 
12.35 Teleshopping 
13.05 Nekonečná láska. Am. film 
14.55  Pán prstenů: Návrat krále.

Am./novozél. fantasy 
18.30 Shrek 2. Am. anim. kom. 
20.00 Počátek. Am./br. sci-fi 
22.45 V zajetí démonů 2. Am. horor 
 1.10  Rychle a zběsile 6.

Am./jap./šp. akč. 

14.45 Bludiště 15.15 Austin a Ally II (2/26) 
15.40 S Jakubem v přírodě 16.10 Planeta 
YÓ 16.45 Dětská dopravní policie 16.55 
Medvídkova poradna 17.10 Moje zahrád-
ka. Pecky nebo jadérka? 17.15 Michal chrání 
přírodu 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dyno-
trax 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 
Večerníček 18.55 7T II (1/20) 19.15 Phine-
as a Ferb IV (5/36) 19.40 Sportující zvířata 
19.45 Čtení do ouška 20.00 Události v kul-
tuře 20.15 Divadlo živě u vás III. Panoptikum 
21.45 Emoce v umění: Bláznovství (6/24) 
22.35 Slovenská vlna. Zmluva s diablom 
0.10 Třistatřicettři 1.05 ArtZóna

9.00 Pohádka pro pamětníky... 9.45 Olga 
Scheinpflugová 10.15 Zprávy ČT3 10.25 
Hitšaráda 11.30 Plavci mezi plavci 12.00 
Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, spor-
tovní zprávy 12.30 Zpět k pramenům 12.50 
Klub přátel dechovky 13.45 ČT Live – Lu-
cie Bílá 14.35 Kavárnička dříve narozených 
15.30 Chvíle pro písničku 15.40 Dívka svě-
tových parametrů 16.45 Můj táta byl optik 
17.30 Haló, haló! (15, 16/85) 18.55 Událos-
ti za okamžik a počasí 19.00 Události 19.56 
Branky, body, vteřiny 20.05 Abeceda H plus 
W 21.25 Kavárnička dříve narozených 
22.10 Haló, haló! (17, 18/85)

6.00 Hokej: Česko – Rusko 7.55 Panorama 
8.25 BBV po 25 letech 8.30 Studio fotbal – 
Dohráno 9.10 Rychlobruslení: MS 2021 Ni-
zozemsko 10.10 Alpské lyžování: MS 2021 
Itálie 12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprá-
vy 12.55 Běžkotoulky 13.05 Boby: MS 2021 
Německo 14.05 Biatlon: MS 2021 Slovin-
sko 16.00 Magazín českého snowboardin-
gu 2021 16.15 Volejbalový magazín 16.40 
Hokej: BK Mladá Boleslav – HC Škoda Pl-
zeň 19.35 Florbal: Livesport Superliga 22.00 
Sportovní zprávy 22.15 Studio fotbal – Do-
hráno Plus 23.15 Alpské lyžování: MS 2021 
Itálie 0.40 Branky, body, vteřiny

10.00 Spravodajský súhrn 10.25 Vojtaššák 
11.25 Katolícka Austrália (5/5) 12.00 An-
jel Pána 12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruže-
nec / Bolestný ruženec 13.15 Z javora 13.50 
Fundamenty (Pravý rozvoj kultúry) 15.00 
Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec 
z Lúrd (P) 16.05 Vaticano (P) 16.55 India 
– kráčame vpred (P) 17.30 Doma je do-
ma (P) 18.30 Svätá omša (P) 20.00 Krát-
ke správy (P) 20.10 Boh k tebe hovorí (Som 
slabá, mám chyby, ale aj tak si si ma zamilo-
val) 20.15 A teraz čo? (P) 20.30 V Samárii 
pri studni (P) 22.00 STOPovanie 22.30 Mo-
ja misia – magazín 23.00 Hudobné pódium

9.40 Monstra a mýty 10.50 Papežský palác: 
Gotická pevnost 11.55 Tatra kolem světa 2 
(9) 12.55 Atlantik: Rok v divočině (3) 13.55 
Vetřelci dávnověku XII (2) 14.55 Neuvěři-
telné příběhy (49) 15.25 10 největších ta-
jemství a záhad (1) 16.00 Legendy hlubin 
(1) 16.55 Modravé hlubiny II (4) 18.00 Ve-
terinář z Yorkshiru VIII (5) 19.00 Poslední 
ráje (12). Aurora: Perla Filipín. Něm. dok. 
20.00 Velké vlakové putování po USA II (1). 
Br. dok. 21.15 Anthony Bourdain: Neznámé 
končiny X (4) 22.10 Neobjasněné případy 
NASA (13) 23.20 Jak funguje vesmír IV (3) 
 0.20 Starodávné cesty II (1)

 6.05  Pro vita mundi: Jan Rychlý SDB
 6.40  Přehrada Kružberk 

1957–2017: videodok. 
o rekonstrukci vodního díla

 7.00  Buon giorno s Františkem
 7.45  Kmochův Kolín 2019
 8.15  Dokonalá radost
 8.45  V pohorách po horách (48. díl): 

Minčol – Martinské hole
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Moudrost mnichů: Recept na muže
 9.30  Outdoor Films s Janem Saskou 

a Terezou Mlčákovou (81. díl)
 11.05  Bulharsko: Kořeny Romů
 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  Sám o sobě
 13.25  Příběhy odvahy a víry
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Noční univerzita: P. Daniel Ange – 

Co je v troskách, bude vystavěno
 15.50  V souvislostech
 16.10  Jak potkávat svět (8. díl): 

se Štěpánem Rakem
a jeho synem Janem-Matějem

 17.45  V pohorách po horách: Sokolie
 18.00  Post Scriptum [P]
 18.15  Živě s Noe [P]
 18.30  Divadélko Bubáček: Jak Kašpárek 

napálil babu Čaraburdu
 18.45  Přejeme si…
 19.00  Giacomo Puccini: Tosca: 

Ostrava, divadlo A. Dvořáka 
[L]. Přímý přenos premiéry 
divadelního představení 
z Národního divadla 
Moravskoslezského

 21.35  ARTBITR – Kulturní 
magazín (105. díl) [P]

 21.45  Rok 2020 s papežem 
Františkem [P]

 22.40  Kulatý stůl
 0.15  Mezi pražci (94. díl): Únor 2021
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

10.25 Inga Lindström: Elin má každý rád 
12.25 Walker, Texas Ranger VI (2). Kliďas 
13.25 Policie Hamburk IX (5). Čiré šílen-
ství 14.25 Policie Hamburk IX (6). Pomoc 
15.25 Námořní vyšetřovací služba XI (6). 
Vždy připraven 16.25 Policie v akci. Čtyři pří-
pady, čtyři lidské osudy 17.25 Krimi zprávy 
17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAV-
NÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 
SHOWTIME 20.15 Sestřičky (42). Spravedl-
nost jako větrník 21.35 Jak se staví sen – ex-
tra 22.50 Hudson a Rex II (16). Rodinná zá-
ležitost 23.45 Policie v akci 
 0.45 Námořní vyšetřovací služba XI (6)

 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 8,11-13 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 16/18
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

K. Kovařič: Havířská polka, 
C. Saint-Saëns: Karneval zvířat, 
F. Schubert: Symfonie

 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  Kocourci 7/15: 

Liščí zpráva a tajná výprava
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí:

Jazzové mše Jaromíra Hliničky
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Bruce Marshall:

Plná slávy 16/18
 22.00  Studio Brno: Umanutý holanokrat 

aneb setkání s jubilujícím 
básníkem Vítem Slívou

 22.30  Noční linka s Klárou Beránkovou: 
Pandemie, a ještě půst?

 23.50 Duchovní slovo

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Kamera na cestách: 

Kostarika, země harmonie. Fr. dok. 
 9.55  Sex, lži & motýli. Rak. dok.
 10.45  Zmrzlá planeta: Jaro. 

Dok. BBC Earth
 11.35  Babylon. Dok.
 12.05  Cesty víry: Ženy muklů
 12.35  Televizní klub neslyšících
 13.00  Československý filmový 

týdeník 1971 (1344/2379)
 13.15  Zakázaný Bůh (6/13). 

Objektový svazek Živčáková: 
zjevení Panny Marie. Dok. 

 13.40  Nádherná Amerika: Portoriko 
a Panenské ostrovy. Am. dok. 

 14.35  Alexander Veliký (1/2)
 15.20  Dobrodružství vědy a techniky
 15.50  Letecké katastrofy: 

Přílišná důvěra. Kan. dok. 
 16.35  Válka stíhacích es 

1914–1916 (1/2). Fr. dok. 
 17.30  Velké stroje zblízka II: 

Nákladní vlak. Br. dok. 
 18.15  Go! Dok. 
 18.45  Večerníček. Mlsné medvědí příběhy
 18.55  Uchem jehly. Setkání Zbigniewa 

Czendlika se spisovatelkou 
Alenou Mornštajnovou

 19.25  Mizející místa domova: Koleje 
zapomnění ve Slavkovském lese

 19.40  Postřehy odjinud. 
Štýrsko očima 
Marie Woodhamsové. 
Království ledu a skal

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

Divy starověku (6/10). Am. dok. 
 20.50  Velké stroje zblízka II: 

Horská superdráha. Br. dok. 
 21.40  Velikáni filmu: Miloš Forman. 

Ragtime. Am./br. film 
 0.10  Pravda. Fr./it. drama 
 2.15  Projekt nacismu

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

Br. det. 
 9.50  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 10.35  Kukačky (6/13). 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  Miloš Kopecký – 25 let od úmrtí. 

Knedlíky. Povídka z oblíbeného 
cyklu Bakaláři 1981

 14.20  V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN. 
Kde alibi nestačí

 15.55  To je vražda, napsala XI. 
Vražda na pirátském kanálu 

 16.45  Cestománie. Martinik 
a Guadeloupe: Žhavé Malé Antily

 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 (6/8). 

Tajemství umírajícího lesa. Krimi
 21.05  Reportéři ČT
 21.44  Výsledky losování Šťastných 10 

a Extra renty
 21.45  Jiřina Jirásková – 90 let. 

Sestřičky. Čes. film 
 23.15  Slavné parodie
 0.10  AZ-kvíz
 0.40  Bolkoviny
 1.25  Z metropole, Týden v regionech
 1.55  Kalendárium
 2.05  Sváteční slovo spirituála 

Teologického konviktu 
Petra Vrbackého

 2.15  Dobré ráno
 4.45  Žiješ jenom 2x. 

Z ředitelny do masérny
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16.00 Dětské filmy roku 2020 16.10 Mariánské korunovace... 21.00 Dobrá čtvrť. Čas adventní 19.15 Cesty víry: Ženy muklů

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

Vražda na pirátském kanálu 
 9.45  Miroslav Donutil – 70 let. 

Na kus řeči
 10.30  Pošta pro tebe
 11.30  AZ-kvíz
 12.00  Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Sama doma
 14.00  Všechno, co mám ráda. 

Inspirativní magazín plný 
nápadů pro domácnost, 
tvoření, zahradu i vaření

 14.30  Přání. Bakaláři 1978
 14.40  Zlá krev (2/7)
 15.55  To je vražda, napsala XI. 

Osudný ráj 
 16.45  Cestománie. Namibie: 

Pouští a savanou
 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 (12/16). V lese
 21.00  Dobrá čtvrť. 

Čas adventní. Čes. seriál 
 21.59  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 22.00  Čtvrtá hvězda (9, 10/12)
 22.55  Komici na jedničku. 

Luděk Sobota
 23.55  Kriminalista. Korunní svědkyně 
 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 

(2/6). Hory. BBC Earth
 9.50  České stopy na břehu 

Bajkalu. Dok. film 
 10.55  Divy starověku (6/10). Am. dok. 
 11.35  Deník zvířecích mláďat 

(3/3). Fr./am. cyklus
 12.25  Nedej se plus
 12.55  Nedej se: Nadužívat není normální
 13.20  Příběhy moderní medicíny – 

Imunoterapie – léčba budoucnosti
 13.40  Křídla války: 

Palubní letectvo. Br. dok. 
 14.25  Marco Polo: Rozluštěné 

tajemství. Něm. dokudrama
 15.20  Stavitelé lodí (2/6). Br. dok. 
 16.05  Království divočiny: 

Delfíni. Jap. dok.
 16.30  Zvuky přírody. Něm. dok. 
 17.20  Nádherná Amerika: 

Velkolepá díla člověka. Am. dok. 
 18.15  V karavanu po Česku (6/6)
 18.45  Večerníček. Mlsné medvědí příběhy
 18.55  Krásy evropského pobřeží: 

Léto ve Walesu. Fr. dok. 
 19.00  Běžkotoulky. Orlické Záhoří
 19.15  Cesty víry: Ženy muklů
 19.40  Postřehy odjinud. 

Štýrsko očima 
Marie Woodhamsové. 
Město ryb a dirndlu

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Stalingrad: 

Ani krok zpět! (1/3). Fr. dok. 
 20.55  Bílý fenomén
 21.50  Projekt nacismu
 22.45  Grantchester II (1/6). Br. det. 
 23.35  Doktorka Fosterová II (2/5) 
 0.25  Galerie tradic
 1.25  Queer: Nová krása
 1.55  Historie.cs
 2.45  Před půlnocí
 3.15  Ochránce

11.45 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.30 
Malý Sheldon (20, 21) 13.10 Ordinace v rů-
žové zahradě 2 (885) 14.20 Castle na zabití 
VI (2) 15.10 Mentalista VII (1) 16.00 Men-
talista VII (2) 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.30 Co na to Češi 18.25 Ulice (3992) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Anatomie života (5). Moje duše, 
moje krev. Čes. 21.20 Víkend 22.20 Smrto-
nosná zbraň II (22). Ještě jeden den 23.10 
Mentalista VII (1, 2) 0.50 Castle na zabití VI 
(2) 1.30 Smrtonosná zbraň II (22)

 5.30 Stolečku, prostři se! Něm. film 
 6.30 Jack. Am. film 
 8.25 Mentalista VI (21, 22) 
10.05 Teleshopping 
10.40 Láska na hlídání. Am. kom. 
12.35 Teleshopping 
13.05  Pán prstenů: Návrat krále.

Am./novozél. fantasy 
16.45 Slunce, seno, erotika. Čes. kom. 
18.25 Král Škorpión. Am./něm. akč. 
20.00 Vodní svět. Am. film 
22.30  Vraždy na domácí půdě.

Br. thriller 
 0.15 Těžký zločin. Am. krimi 

14.20 Želvy ninja II 14.45 Lvíčata 15.15 Aus-
tin a Ally II (3/26) 15.35 Zachraňme Zemi 
15.50 Alenka v říši GIFů 16.10 Planeta YÓ 
16.45 Ty Brďo! Ponorka 17.10 Cvičíme se 
Sportíkem 17.20 Kouzelná školka 17.50 
Dynotrax 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.55 7T II (2/20) 19.15 
Phineas a Ferb IV (6/36) 19.40 Sportující 
zvířata 19.45 Čtení do ouška. Zvířátka a Pet-
rovští 20.00 Události v kultuře 20.15 ArtZó-
na 21.10 Hitchcock. Am./br. film 22.45 
Bauhaus – Nová doba (3/6). Březnoví pad-
lí 23.30 Kino Art. Takoví normální vozíčkáři. 
Maď. kom. 1.10 Linka 1.35 Hlava 22 (6/6)

9.40 Setkání a život jde dál 10.15 Zprávy 
ČT3 10.25 Hitšaráda 11.30 Příběhy lásky 
plné 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď 
počasí, sportovní zprávy 12.30 Zpět k pra-
menům. Zapomenuté prameny 12.50 Klub 
přátel dechovky 13.45 Kavárnička dříve na-
rozených 14.30 Kabaret U dobré pohody 
16.00 Miloš Kopecký – 25 let od úmrtí. Ces-
ta na Borneo 16.55 Můj táta byl rozhodčí 
17.40 Haló, haló! (17, 18/85) 18.55 Událos-
ti za okamžik a počasí 19.00 Události 19.56 
Branky, body, vteřiny 20.05 Šance. Hud. 
záb. pořad 21.15 Kavárnička dříve naroze-
ných 22.10 Haló, haló! (19, 20/85)

8.40 Studio fotbal – Dohráno Plus 9.40 Vo-
lejbalový magazín 10.00 Skoky na lyžích: SP 
Polsko 11.45 Studio MS 12.00 Biatlon: MS 
2021 Slovinsko 13.45 Studio MS 13.55 Alp-
ské lyžování: MS 2021 Itálie 15.45 Studio 
MS 16.00 Judo: IPPON 16.15 Freestyle ly-
žování: FIS Magazín SP 16.45 Skoky na ly-
žích: SP Polsko 18.25 Dráhová cyklistika: M 
ČR 2021 18.55 Studio fotbal – Dohráno Plus 
20.00 1. FUTSAL liga 22.15 Sportovní zprá-
vy 22.30 Magazín Evropské ligy UEFA 
23.00 Liga mistrů UEFA 
23.30 Biatlon: MS 2021 Slovinsko 
 1.15 Branky, body, vteřiny

13.15 Spojení oceánom (Jozef Starosta) 
13.50 Katechéza (Podobenstvo o nepocti-
vom správcovi Lk 16,1-9) 14.10 Medzi ne-
bom a zemou 15.00 Hodina milosrdenstva 
(P) 15.15 Boh k tebe hovorí (Slovo je stud-
nicou inšpirácie na tvorbu) (P) 15.30 Ruže-
nec 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 doma (P) 18.30 Svä-
tá omša (P) 19.30 Krátke správy (P) 20.00 
Modlitba za odvrátenie epidémie zo Šaštína 
(P) 20.45 vKontexte (P) 21.15 Peter medzi 
nami (P) 21.30 Zbrane a ružence (P) 22.35 
Vaticano 23.05 Akatist 23.45 Z prameňa

6.05 Pod hladinou 6.25 Arábie s Leviso-
nem Woodem (3) 7.30 Vesmír: Místo pro 
život (2) 8.45 Tajemství vesmíru II (16) 9.45
Megatovárny 10.45 Tajemný svět kvantové 
fyziky (2) 12.00 Se smrtí v očích (5) 13.00 
Norské domy snů III (9) 14.00 Tajemství svě-
tových muzeí III (7) 14.55 Dějiny zbraní (1) 
16.10 Srdcaři na severu (2) 16.50 Přírodní 
zákony módy 17.55 Divoké hrady (1). Hei-
delberg. Am./něm. dok. 18.55 Divoké po-
břeží Kolumbie (1). Kan. dok. 20.00 KGB: 
Meč a štít (2). Něm. dok. 21.05 Obyčejný 
nacista 22.20 Na velikosti záleží (1) 23.35 
Planeta koček (5, 6) 0.45 Mimo kontrolu (4)

 6.05  Pro vita mundi: 
Marie Kučerová FMA

 6.45  Má vlast: Sv. Kopeček u Olomouce
 7.25  Poutní chrám Panny Marie 

na Chlumku v Luži
 7.35  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře (158. díl): 
Česká lidová píseň

 9.00  V souvislostech
 9.25  Likvidace lepry
 9.35  Noční univerzita:

Jana Jochová Trlicová – 
Co dnes ohrožuje rodinu?

 10.25  Cvrlikání (24. díl): Stráníci
 11.30  Mexiko – země indiánů
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Missio magazín: Únor 2021
 12.30  Ateliér užité modlitby
 13.35  Zachraňme kostely
 14.00  Gramofon (2. díl) aneb 

Hledáme písničku pro všední den
 15.05  Na pořadu rodina (3. díl)
 16.10  Mariánské korunovace v dějinách
 16.35  Hermie a přátelé: 

Ztracený komáří poklad
 17.10  Cirkus Noeland (6. díl): 

Roberto, Kekulín a dobré skutky
 17.40  Divadélko Bubáček (5. díl)
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  Proměny Oščadnice
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

16. 2. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Výpravy do divočiny:

Na motýlích křídlech [L]. 
Jak žijí motýli? A proč jich ubývá?

 21.10  Můj chrám
 21.30  První křesťané: Pronásledování 

a obrana křesťanství
 22.05  Česká hudba na zámcích Moravy 

a Slezska: Ostrava-Vítkovice
 23.10  Terra Santa News: 10. 2. 2021
 23.35  Letem jazzem: na lehkou 

notu aneb život jazzmana
 0.45  Hovory z Rekovic: Iva Bittová

10.25 Inga Lindström: Ten pravý. Něm./
švéd. film 12.25 Walker, Texas Ranger VI (3). 
Lucas (1/2) 13.25 Policie Hamburk IX (7). 
Alexina hádanka 14.25 Policie Hamburk IX 
(8). Schopnost empatie 15.25 Námořní vy-
šetřovací služba XI (7). Lepší andělé 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 Slu-
nečná (80). Jak se Denisa vdávala 21.40 7 
pádů Honzy Dědka 22.50 Fachmani 23.25 
Policie v akci 0.25 Námořní vyšetřovací služ-
ba XI (7) 1.20 Policie Hamburk IX (7, 8)

 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 
8,14-21 6.05 Ranní chvály 6.20 Du-
chovní slovo 6.45 Ranní zíváček 

 7.15 Pozvánky 
 7.45 Třikrát z Proglasu
 8.05 Ranní magazín
 9.00 Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu 
 10.15  TWR: Tichá pošta
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Bruce Marshall:

Plná slávy 17/18
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: Písně a říkadla 

výroční, Hudba a tance, 
Žerty a posměšky a další

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Barvínek: Dětské filmy roku 2020

očima Radka Habáně
 16.55  Slyšte, lidé! Hudební výlet 

do Maďarska (R)
 18.00  Mše svatá 

(z rozhlasové kaple Ducha 
Svatého, za posluchače Proglasu)

 18.45  Kocourci 8/15: 
Nový kamarád pes Artur

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: Novinky 

vydavatelství Minority Records
 20.00  Modlitba živého růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Bruce Marshall:

Plná slávy 17/18
 22.00  Studio Olomouc: 

Monty Klub Jeseník
 23.50 Duchovní slovo
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15.30 Poselství papeže 16.30 Mše svatá z Popeleční středy 16.45 Cestománie. Honduras 14.00 Křesťanský magazín

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

Osudný ráj 
 9.45  Dívka světových parametrů. 

Kom. 
 10.50  Miloš Kopecký 

– 25 let od úmrtí. Alfons 
Karásek v lázních. Hud. kom. 

 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 (7/12). Sl. seriál
 15.55  To je vražda, napsala XI. 

Krvavé vinobraní 
 16.45  Cestománie. 

Honduras: Poslední ráj
 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 

(8/13). Telegram z Neapole 
 21.05  Hercule Poirot X. 

Záhada modrého expresu. 
Br. film

 22.44  Výsledky losování Šťastných 10
 22.45  Jiřina Jirásková – 90 let. 

Neobyčejné životy. Jiřina Jirásková
 23.40  Případy detektiva Murdocha XIII. 

Murdoch a prokleté jeskyně 
 0.25  AZ-kvíz
 0.50  Máte slovo s M. Jílkovou
 1.50  Pod pokličkou
 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  Petrohrad, Benátky severu. Fr. dok. 
 9.50  Postřehy odjinud. 

Pobaltí očima Miroslava Karase. 
Tak trochu česká Bauska

 10.00  Go! Dok.
 10.30  Zvuky přírody. Něm. dok. 
 11.20  Projekt nacismu: 

Strkání hlavy do písku. Něm. dok. 
 12.15  Náš venkov: Danielův nový start
 12.40  Ruce, kruh a hlína
 13.10  Tisíc chutí ulice: 

Japonsko. Br. cyklus
 14.00  Křesťanský magazín
 14.30  Runway 06-24. Čes. dok. 
 15.30  Klíč. Magazín nejen pro 

zdravotně postižené
 15.55  Poslední dny Ježíše Krista? (1/2)
 16.55  Tajemství Vatikánu: 

Papežské zahrady (5/5)
 17.50  Bílý fenomén
 18.45  Večerníček. Mlsné medvědí příběhy
 18.55  Babylon. Dok. 
 19.25  Kus dřeva ze stromu (5/26) 
 19.40  Postřehy odjinud. 

Štýrsko očima
Marie Woodhamsové. 
Národní park mezi horami

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Kamera na cestách: 

Alžírsko – země moře, 
slunce a pouště. Fr. dok.

 21.00  Mistři medicíny: Robert Lischke
 21.30  Generálové (3/6)
 22.25  Letecké katastrofy: 

Tragédie v ráji. Kan. 
 23.10  Lovec (7/12). Lovci. It. det. 
 0.15  Sex, lži & motýli. Rak. dok.
 1.05  Válka stíhacích es 1914–1916 (1/2) 
 1.55  Historie.cs
 2.50  Příběh břízy
 3.05  Případ pro ombudsmana
 3.20  Popcorn
 3.50  Adam a Eva

11.00 Co na to Češi 11.45 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.30 Malý Sheldon (22) 
12.50 Malý Sheldon II (1) 13.05 Ordina-
ce v růžové zahradě 2 (886). Taneční večer 
14.20 Castle na zabití VI (3) 15.10 Mentali-
sta VII (3, 4) 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.30 Co na to Češi 18.25 Ulice (3993) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Výměna manželek XIII 21.35 Ma-
lé lásky II 22.30 Smrtonosná zbraň III (1). Na 
stejný lodi 23.20 Mentalista VII (3, 4) 
 0.55 Castle na zabití VI (3)

5.30 Dožeň, co se dá! Am. kom. 7.10 Menta-
lista VII (1, 2) 8.45 Shrek 2. Am. anim. kom. 
10.20 Teleshopping 10.55 Láska přes inter-
net. Am. kom. 13.10 Teleshopping 13.40 
Moderní Popelka: Byla jednou jedna píseň. 
Am. kom. 15.05 Piráti z Karibiku: Truhla mrt-
vého muže. Am. film 
17.45 Na sv. Valentýna. Am. kom. 
20.00 Talisman. Am. film 
21.55  Prci, prci, prcičky: Akce století.

Am. kom. 
23.20 Láska přes internet. Am. kom. 
 1.25 Vraždy na domácí půdě. Br. thriller 
 2.55 Král Charles III. Br. drama 

16.45 Země patří Luně III 16.55 Olí a Jůla 
17.10 Cvičíme se Sportíkem 17.20 Kouzel-
ná školka 17.50 Dynotrax 18.15 Šmoulové 
18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 
7T II (3/20) 19.15 Phineas a Ferb IV (7/36) 
19.40 Sportující zvířata 19.45 Čtení do ouš-
ka. O chytré princezně 20.00 Události v kul-
tuře 20.15 Klobouk dolů... Vladimír Svitáček 
– 100 let. Uspořená libra. Kom. 20.50 Písnič-
ky Jiřího Šlitra 21.05 Na plovárně s Janoska 
Ensemble 21.35 Měsíc s českou legendou… 
Vladimír Šmeral. Pozdní láska 23.15 Kdo od-
cizil Bolero Maurice Ravela 0.10 Peep Show 
IV (4/6) 0.40 Ještě hořím? (6/6)

10.25 Hitšaráda – Kouzelnická. Hud. záb. 
pořad 11.25 Banánové rybičky 12.00 Zprá-
vy ve 12 12.20 Předpověď počasí, sportov-
ní zprávy 12.30 Zpět k pramenům. Prameny 
Moravy 12.50 Klub přátel dechovky 13.45 
Kavárnička dříve narozených 14.35 Vladi-
mír Svitáček – 100 let. Hovory H ještě po dva-
ceti letech 15.25 Jak se rozloučit s Odettkou 
16.45 Můj táta byl fotograf 17.30 Haló, haló! 
(19, 20/85) 18.55 Události za okamžik a po-
časí 19.00 Události 19.56 Branky, body, vte-
řiny 20.05 To tady ještě nebylo... 
21.10 Kavárnička dříve narozených 
22.05 Haló, haló! (21, 22/85) 

16.35 Běžkotoulky. Orlické Záhoří 16.45 
Rychlobruslení: MS 2021 Nizozemsko 17.50 
Alpské lyžování: MS 2021 Itálie 19.20 Svět 
motorů: Speciál 19.40 Svět motorů: Aktuál-
ně 20.00 Motorismus: Benzina Orlen Team 
na Dakaru 20.10 Offroadsport na Dakaru 
20.15 Ultimate Dakar na Dakaru 20.25 Big 
Shock Racing na Dakaru 20.35 Instaforex 
Loprais Team na Dakaru 20.45 Valtr Racing 
na Dakaru 20.50 Buggyra Racing na Daka-
ru 21.00 Buly 22.05 Sportovní zprávy 22.20 
Olympijský magazín 22.40 Svět motorů: Ak-
tuálně 23.00 Fotbal: Liga mistrů UEFA 
 0.05 Biatlon: MS 2021 Slovinsko 

9.10 Generálna audiencia (P) 10.00 Krát-
ke správy 10.20 Slovo v obraze (Manžel-
stvo) 10.55 Doma je doma 12.00 Anjel Pá-
na 12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / 
Radostný ruženec 13.50 Hudobné pódium 
(P) 14.35 Litánie k svätému Jozefovi 15.00 
Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec 
z Lúrd (P) 16.25 Tvorivo 16.55 Izrael – za-
sľúbená zem (P) 17.30 Doma je doma (P) 
18.30 Svätá omša na Popolcovú stredu (P) 
20.00 Krátke správy (P) 20.15 Prehľad kato-
líckych periodík (P) 20.30 Jeden na jedného 
(P) 20.50 Katolicizmus (P) 21.50 Z javora 
22.25 V Samárii pri studni

8.35 Nil: Pět tisíc let historie (1) 9.35 Neob-
jasněné případy NASA (2) 10.35 Tajemství 
vesmíru III (9) 11.35 Na střechách měst II 
(3) 12.50 Anthony Bourdain: Neznámé kon-
činy IX (1) 13.40 Neuvěřitelné projekty (1) 
14.35 Vzducholodě: Zpátky do budoucnos-
ti 15.50 Bear Grylls: Muž vs. divočina VI (1) 
16.50 Ocelová srdce V (10) 17.50 Zvířecí 
souboje 18.55 Africké šelmy II (3). Králové 
Nsefu. Am. dok. 20.00 Namoroka: Ztracený 
svět (1/2). Fr. dok. 21.05 Malý Kavkaz. Něm. 
dok. 22.10 Mimo kontrolu II (4) 
23.20 Demolice: Nový Zéland I (7, 8) 
 0.20 Druhá světová: Totální válka (4)

 6.05  Pro vita mundi: Jan Tomíček
 6.45  Zpravodajské Noeviny: 16. 2. 2021
 7.05  Noční univerzita
 8.20  Jánošíkove dni v Terchovej 2019
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Až na pokraji:

Církev papeže Františka
 10.05 Likvidace lepry
 10.15 Katedrála
 10.35  Milosrdní bratři v Čechách 

a na Moravě
 11.15  Hrát si dovoleno
 11.35  Živě s Noe
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.10  Dáváme lidem naději: Charita 

Valašské Meziříčí a její činnost
 12.50  Vitajte, priatelia, na Myjave
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Poutníci času (6. díl)
 14.55  Rok 2020 s papežem Františkem
 15.50  Můj chrám: Kostel sv. Jana 

Nepomuckého ve Štěchovicích 
a Monika Klimentová

 16.05  Zpravodajské Noeviny: 16. 2. 2021
 16.30  Mše svatá z Popeleční 

středy: Vatikán [L]
 17.45  Ars Vaticana
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.15  Církev za oponou
 18.30  V pohorách po horách (19. díl): 

Kľak – Lučanská Malá Fatra
 18.40  Divadélko Bubáček
 19.00  Etiopie: Jděte a získávejte 

učedníky [P]
 19.30  Terra Santa News: 17. 2. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Nebojte se... [L]
 21.05  Adorace [L]
 22.10  Za obzorem
 22.45  Noční univerzita
 23.40  Generální audience 

papeže Františka
 0.05  Příběhy odvahy a víry: Akademik 

Boris Rauschenbach (13. díl):
Žiji na sklonku století

6.15 Iron Man (8). Dcera Zvěrokruhu 7.00 
Nový den 9.10 M*A*S*H (206, 207) 10.25 
Inga Lindström: Čas na lásku. Něm./švéd. 
film 12.25 Walker, Texas Ranger VI (4). Lu-
cas (2/2) 13.25 Policie Hamburk IX (9). Pes 
a kočka 14.25 Policie Hamburk IX (10). Od-
počívej v pokoji 15.25 Námořní vyšetřova-
cí služba XI (8). Alibi 16.25 Policie v akci. 
Čtyři případy, čtyři lidské osudy 17.25 Krimi 
zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Poča-
sí 19.55 SHOWTIME 20.15 Sestřičky (43). 
Nevěsta na útěku 21.35 Show Jana Krause 
22.45 Poklad z půdy 23.50 Policie v akci

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Křesťan 
a svět (R) 3.00 Folklorní okénko 
5.00 Písně 5.27 Myšlenka na den 
(R 11.57, 17.55) 6.00 Evangelium: Mt 
6,1-6.16-18 6.05 Ranní chvály 
6.20 Duchovní slovo 6.45 Ranní zí-
váček 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 18/18
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

R. Toensing: Responsoria
 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Křížová cesta
 15.30  Poselství papeže Františka 

k postní době 2021
 16.00  Postní pořad
 16.55  Folklorní okénko: Popeleční 

středa a předvelikonoční 
půst v lidové kultuře

 18.00  Mše svatá 
(z kostela Panny Marie Pomocnice 
v Brně-Žabovřeskách)

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Duchovní hudba: 

Jan Křtitel Vaňhal: Stabat Mater 
 20.00  Modlitba růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Bruce Marshall: 

Plná slávy 18/18
 22.00  Studio Ostrava: 

Proč je doba svatopostní 
nazývána dobou svatou?

 22.30  Písně
 23.10  Duchovní hudba
 23.50  Duchovní slovo



ČT
VR

TE
K

 1
8.

 2
.

19.15 Jak se vám líbí 19.10 Ovečky v karanténě 14.15 Otec Brown VIII. 21.30 Zakázaný Bůh

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

Krvavé vinobraní 
 9.45  Miloš Kopecký – 25 let od úmrtí. 

Knedlíky. Bakaláři 1981
 10.05  Hříšní lidé Města pražského 

(8/13). Telegram z Neapole 
 11.00  Všechno, co mám ráda. 

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

sportovní zprávy
 12.30  Sama doma
 14.00  Syn. Povídka z oblíbeného 

cyklu Bakaláři 1979
 14.15  Otec Brown VIII. 

Ďáblova čísla. Br. det. 
 15.05  Profesionálové. 

Válka agentů. Br. krimi 
 15.55  To je vražda, napsala XI. 

Dvě vraždy a jeden 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  Doktor Martin (13/16). Rodina
 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. 

Meta. Něm. krimi 
 0.25  AZ-kvíz
 1.00  Banánové rybičky. „Jak si užít jízdu“
 1.40  Menu pro tatínka
 2.05  Dobré ráno
 4.40  Sváteční slovo spirituála 

Teologického konviktu 
Petra Vrbackého

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Zmrzlá planeta: Jaro. 

Dok. BBC Earth
 9.50  Oblasti ptačí a lidské 

aneb Natura paradoxa
 10.30  Nádherná Amerika: 

Velkolepá díla člověka. Am. dok. 
 11.20  Tajemství Vatikánu: Papežské 

zahrady (5/5). Vat. cyklus
 12.20  Velké stroje zblízka II
 13.05  Alexander Veliký (2/2). 

Něm. dokudrama
 13.50  Válka stíhacích es 

1914–1916 (1/2). Fr. dok.
 14.45  Uchem jehly. Setkání Zbigniewa 

Czendlika se spisovatelkou 
Alenou Mornštajnovou

 15.15  Stalingrad:
Ani krok zpět! (1/3). Fr. dok.

 16.00  Evropa dnes. 
Za přežití včel. Něm. dok.

 16.35  Tisíc chutí ulice: 
Japonsko. Br. cyklus

 17.20  Generálové (3/6). 
Je jedno, kde poteče krev 

 18.15  Mistři medicíny: Robert Lischke
 18.45  Večerníček. Mlsné medvědí příběhy
 19.00  Dobrodružství vědy a techniky. 

Replika levhartí kůže – jedinečný 
projekt záchrany. Něm. dok. 

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

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

 21.00  České zázraky II (1/8). 
Frajer, který vymýtil pravé 
neštovice. Dok. cyklus 

 21.30  Zakázaný Bůh (7/13). 
Tady bude kostel, soudruzi. Dok. 

 21.55  Jiřina Jirásková – 90 let. 
Zámek v Čechách

 23.30  Queer: Muž budoucnosti
 0.00  Fargo III (1, 2/10) 

11.00 Co na to Češi 11.45 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.30 Malý Sheldon II (2, 
3) 13.10 Ordinace v růžové zahradě 2 (887) 
14.20 Castle na zabití VI (4) 15.10 Mentali-
sta VII (5) 16.00 Mentalista VII (6). Zelený 
signál 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Od-
polední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.30 Co na to Češi 18.25 Ulice (3994) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, 
Počasí 20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 
(1009) 21.35 Život ve hvězdách 22.10 Smr-
tonosná zbraň III (2) 23.00 Mentalista VII (5, 
6) 0.40 Castle na zabití VI (4)

4.55 Underground: Pravdivý příběh Juliana 
Assange. Austr. drama 6.20 Strýček Buck. 
Am. kom. 8.00 Mentalista VII (3, 4) 
9.40 Teleshopping 
10.15 Na sv. Valentýna. Am. kom. 
12.30 Teleshopping 
13.05 Samé štěstí. Am. kom. 
14.45 Vysněný svět. Am. drama 
16.30 Talisman. Am. film 
18.20 Moje superbejvalka. Am. kom. 
20.00  Mickovy modré oči.

Am./br. krimi kom. 
21.55 Americká jízda. Am. film 
 0.55 Počátek. Am./br. sci-fi

15.15 Austin a Ally II (5/26) 15.40 Hraje-
me si s haraburdím 15.55 Sám v muzeu. 
Komenského Didaktika 16.10 Planeta YÓ 
16.45 Země patří Luně III 16.55 Olí a Jůla 
17.10 Cvičíme se Sportíkem 17.20 Kouzel-
ná školka 17.50 Dynotrax 18.15 Šmoulové 
18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 
7T II (4/20) 19.15 Phineas a Ferb IV (8/36) 
19.40 Sportující zvířata 19.45 Čtení do ouš-
ka 20.00 Události v kultuře 20.15 Živo-
ty slavných 22.10 Umělci a láska (1/5). Fr. 
dok. 22.40 Hugo Haas – 120 let 23.45 Hu-
dební klub. Rolling Stone: Fenomenální ča-
sopis (3/6) 0.25 ArtZóna

9.55 Chvíle pro písničku 10.15 Zprávy ČT3 
10.25 Hitšaráda – Historická. Hud. záb. po-
řad 11.30 Diskotéka pro starší a pokročilé 
12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď po-
časí, sportovní zprávy 12.30 Zpět k prame-
nům. Prameny Odry 12.50 Klub přátel de-
chovky 13.35 Kavárnička dříve narozených 
14.25 Kabaret U dobré pohody 15.50 Dialo-
gy pro klarinet, cimbál a bicí 17.05 Můj táta 
byl výtvarník 17.50 Haló, haló! (21, 22/85) 
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 
Události 19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 
Televarieté 21.20 Kavárnička dříve naroze-
ných 22.15 Haló, haló! (23, 24/85)

8.30 Buly 9.35 Studio MS 9.50 Alpské lyžo-
vání: MS 2021 Itálie 11.45 Studio MS 12.00 
Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 
Sokolský zpravodaj 13.05 Studio MS 13.20 
Alpské lyžování: MS 2021 Itálie 14.45 Studio 
MS 15.05 Biatlon: MS 2021 Slovinsko 16.15 
Studio MS 16.30 Fotbal: Liga mistrů UEFA 
17.30 Magazín Evropské ligy UEFA 18.00 
Studio fotbal – Extra 18.30 Fotbal: SK Slavia 
Praha – Leicester City FC 21.35 Sportovní 
zprávy 21.50 Evropská liga UEFA 23.50 Bi-
atlon: MS 2021 Slovinsko 1.00 Branky, bo-
dy, vteřiny 1.10 SK Slavia Praha – Leicester 
City FC 2.55 Alpské lyžování: MS 2021 Itálie 

12.00 Anjel Pána 12.20 Z prameňa (P) 
13.15 LUXáreň 13.50 Jeden na jedného 
14.10 Moja misia – magazín 14.35 Litánie 
k Najsvätejšiemu menu Ježiš 15.00 Hodi-
na milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd 
(P) 16.05 Večera u Slováka (P) 16.35 Slo-
vo v obraze 17.00 Obrazy krížovej cesty (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 Izrael – zasľúbená zem 21.35 
Hudobné pódium 22.20 Katechéza 22.40 
Správy zo Svätej zeme 23.05 A teraz čo? 
23.15 India – kráčame vpred

6.00 Pod hladinou 6.10 Nezkrotné údolí (1) 
7.10 Zapomenuté megastavby III (8) 8.10 
Záhady nacistických vražd (1) 9.10 Staro-
dávné cesty II (1) 10.10 Tajemství zámku 
Chambord 11.25 Veterinář z Yorkshiru VIII 
(5) 12.25 Poslední ráje (12) 13.25 Neobjas-
něné případy NASA (13) 14.25 Jak funguje 
vesmír IV (3) 15.25 Velké vlakové putování 
po USA II (1) 16.50 Anthony Bourdain: Ne-
známé končiny X (4) 17.45 Kapří monstra 
III (1) 18.50 Svět pod hladinou (1, 2) 20.00 
Válečné továrny (7). Br. dok. 21.00 Asie ve 
Velké válce (1). Br./fr. dok. 22.10 Posled-
ní zvířata 0.00 UFO: Ztracené důkazy II (8) 

 6.05  Pro vita mundi: Lucie Pracná
 6.45  Víra do kapsy: Proč a jak rozlišovat? 

O různých tématech z pohledu 
víry a o tom, jak je prožíváme

 7.00  Terra Santa News: 17. 2. 2021
 7.20  Výpravy do divočiny:

Na motýlích křídlech
 8.25  První křesťané: 

Pronásledování a obrana 
křesťanství

 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Missio magazín: Únor 2021
 9.35  Kulatý stůl: Kniha knih v 21. století
 11.10  Dobrá firma.

Dok. o neprofesionálním 
filmaři Petru Baranovi

 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Slavnostní koncert k 60. výročí 

Lidové konzervatoře Ostrava
 12.45  Svatá Kateřina Labouré
 13.35  Generální audience 

papeže Františka
 14.00  Za obzorem [L]
 14.30  Zpravodajské Noeviny: 16. 2. 2021
 14.55  Věrní Kristu
 15.55  Večeře u Slováka: 

1. neděle postní [P]
 16.20  Jak potkávat svět (10. díl): 

s Alfredem Strejčkem
 17.45  Živě s Noe
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.50  Divadélko Bubáček (8. díl)
 19.10  Ovečky v karanténě: 

1. neděle postní [P]
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

18. 2. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Cvrlikání (82. díl): Robert 

Křesťan & Druhá tráva [L]. 
Hudební pořad s povídáním 
a zajímavými interprety

 21.40  Za obzorem
 22.15  Pod lampou [P]
 0.20  Vladyka

10.25 Inga Lindström: Smím prosit? Něm./
švéd. film 12.25 Walker, Texas Ranger VI (5). 
Zapomenutí lidé 13.25 Policie Hamburk IX 
(11). Strach 14.25 Policie Hamburk IX (12). 
Pomsta za Mon Coeur 15.25 Námořní vy-
šetřovací služba XI (9). Instinkt 16.25 Poli-
cie 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 Slu-
nečná (81). Biologický otec 21.35 Mordpar-
ta (7). Oběť 22.55 Ano, šéfe! 0.00 Policie 
v akci 1.00 Námořní vyšetřovací služba XI 
(9) 1.55 Policie Hamburk IX (11, 12)

 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: Lk 
9,22-25 6.05 Ranní chvály 6.20 Du-
chovní slovo 6.45 Ranní zíváček 
7.15 Pozvánky 7.45 Třikrát z Pro-
glasu 8.05 Ranní magazín

 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Nejen chlebem
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  K. Čapek: 

Ofir, Goneril, dcera Learova
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

Z díla F. I. A. Tůmy, 
K. D. von Dittersdorf: 
Koncert pro violu a orchestr, 
F. X. Dušek: Sinfonia

 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 Ivou Pazderkovou
 16.55  Hrajte, kapely! 

To nejlepší z Čech II
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny 

Marie Sněžné v Praze)
 18.45  Kocourci 9/15: 

To přece není možné!
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí:

Star Feminine Band z Beninu
 20.00  Modlitba živého růžence

světla
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  K. Čapek: 

Ofir, Goneril, dcera Learova
 22.00  Studio Olomouc: 

Až naprší a uschne (R)
 23.50  Duchovní slovo
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15.10 Křížová cesta 20.05 Kulatý stůl 21.05 13. komnata L. Brabce 20.00 Planeta Země II (3/6)

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

Dvě vraždy a jeden vrah 
 9.50  Miroslav Donutil – 70 let. 

Na kus řeči
 10.35  Doktor Martin (13/16). 

Rodina
 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  Jiřina Jirásková – 90 let. 
Neobyčejné životy. 
Jiřina Jirásková

 16.05  Polopatě. Moderní hobby 
magazín Filipa Čapky

 17.00  Bydlet jako... zahradník
 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 (7/13)
 21.05  13. komnata Lubomíra Brabce
 21.34  Výsledky losování Šťastných 10
 21.35  Všechnopárty. Zábavná 

talk show Karla Šípa 
 22.25  Profesionálové. 

Tajemný hlas. Br. krimi
 23.20  Kriminalista. Doznání. Něm. krimi
 0.20  AZ-kvíz
 0.50  Toulavá kamera
 1.20  Objektiv
 1.50  Banánové rybičky.

„Jak si užít tanec“
 2.30  Dobré ráno
 5.00  Hobby naší doby
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Nejzajímavější města na 

světě (6/6). Am. dok.
 9.50  Hudební toulky 

s Ladislavem Smoljakem
 10.10  Bílý fenomén
 11.00  Runway 06-24. Čes. dok. 
 12.05  Království divočiny: 

Delfíni. Jap. dok. 
 12.35  Sex, lži & motýli. Rak. dok.
 13.25  Postřehy odjinud. 

Horní Rakousko očima 
Pavla Poláka. Římané na Dunaji

 13.35  Zvuky přírody. Něm. dok. 
 14.25  Kus dřeva ze stromu (6/26)
 14.40  Stavitelé lodí (2/6). Br. dok.
 15.30  Křídla války: 

Palubní letectvo. Br. dok.
 16.15  Petrohrad, Benátky severu. Fr. dok. 
 17.05  Hranice v srdci (7/16). 

Brána do Kysuc
 17.35  Deník zvířecích mláďat 

(3/3). Fr./am. cyklus
 18.25  Zdeněk Miler pohledem 

Dagmar Smržové. Dok. 
 18.45  Večerníček. 

Zahrádka pod hvězdami
 18.55  Rak
 19.00  Příběhy moderní medicíny – 

Imunoterapie – léčba budoucnosti
 19.20  Náboženství světa: Hinduismus 
 19.40  Postřehy odjinud. Štýrsko 

očima Marie Woodhamsové. 
Štýrské trumfy

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Zázračná planeta: Planeta 

Země II (3/6). Džungle. BBC Earth
 21.00  Bílá královna (7/10). 

Jed a sud červeného vína. Br.
 22.00  Fargo III (3, 4/10) 
 23.40  Město psanců. It. western
 1.35  Alexander Veliký (2/2). 

Něm. dokudrama
 2.20  Před půlnocí

11.00 Co na to Češi 11.45 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.30 Malý Sheldon II (4, 5) 
13.05 Ordinace v růžové zahradě 2 (888). 
Sonáta pro Heluš 14.15 Castle na zabití VI 
(5). Čas ukáže 15.10 Mentalista VII (7). Žlu-
tý dům 16.00 Mentalista VII (8). Nájemný 
vrah 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpole-
dní Televizní noviny, Sportovní noviny 17.30 
Co na to Češi 18.25 Ulice (3995) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Rychle a zběsile 7 22.45 Jak přežít single. 
Am. film 0.50 Mentalista VII (7, 8) 2.20 Malý 
Sheldon II (2, 3) 3.15 Co na to Češi

4.45 Král Charles III. Br. drama 6.10 Samé 
štěstí. Am. kom. 7.55 Mentalista VII (5, 6) 
9.30 Batman vs. Joker. Am. anim. 
10.50 Teleshopping 
11.20 Talisman. Am. film 
13.15 Teleshopping 
13.45 42. Am. film 
16.05  Mickovy modré oči.

Am./br. krimi kom. 
17.55 Tvrdé palice. Am./něm. kom. 
20.00 Lego Batman Film. Am./dán. anim. 
21.50 Gran Torino. Am./něm. krimi 
 0.00 Vodní svět. Am. film 
 2.15 Americká jízda. Am. film 

15.15 Austin a Ally II (6/26) 15.40 Wifina 
16.10 Operace jauu! VII 16.40 DVA3 16.55 
Terčin zvířecí svět 17.10 Cvičíme se Spor-
tíkem 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dyno-
trax 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 
Večerníček 18.55 7T II (5/20) 19.15 Phine-
as a Ferb IV (9/36) 19.40 Sportující zvířa-
ta 19.45 Čtení do ouška. O perníkové cha-
loupce 20.00 Události v kultuře 20.15 Linka 
20.40 Pop-rockové pódium 21.55 Příběhy 
světové hudby. Slavná alba: Meat Loaf – Bat 
Out Of Hell. Br. dok. 22.45 Jméno růže (6/8) 
23.40 Liga gentlemanů IV (2/3) 
 0.10 Stříbrné plátno (6/12)

5.59 Dobré ráno 9.00 Jeden ze soubojů 
10.15 Zprávy ČT3 10.25 Hitšaráda. Hud. 
záb. pořad 11.25 Banánové rybičky. „Jak 
přežít optimismus“ 12.00 Zprávy ve 12 
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 
12.30 Zpět k pramenům. Film o cyklu 12.50 
Klub přátel dechovky 13.40 Kavárnička dří-
ve narozených 14.30 Kabaret U dobré poho-
dy 15.45 Jiřina Jirásková – 90 let 17.15 Můj 
táta byl zahradník 18.00 Haló, haló! (23, 
24/85) 18.55 Události za okamžik a počasí 
19.00 Události 19.56 Branky, body, vteřiny 
20.05 Kufr 20.50 Kavárnička dříve naroze-
ných 21.45 Haló, haló! (25, 26/85)

8.20 Biatlon: MS 2021 Slovinsko 9.35 Stu-
dio MS 9.50 Alpské lyžování: MS 2021 Itá-
lie 11.45 Studio MS 12.00 Panorama 12.25 
Sportovní zprávy 12.55 Bohumír Zeman 
13.05 Studio MS 13.20 Alpské lyžová-
ní: MS 2021 Itálie 14.45 Studio MS 14.55 
Studio fotbal – Extra 15.20 SK Slavia Pra-
ha – Leicester City FC 17.10 Magazín EU-
RO 2020 17.40 FK Jablonec – FK Mladá Bo-
leslav 20.15 Snowboarding: FIS Magazín 
SP 20.45 Magazín českého snowboardin-
gu 2021 21.00 Buly 22.05 Sportovní zprávy 
22.20 Judo: IJF World Tour 2021 Izrael 
 0.20 Branky, body, vteřiny

12.40 Ruženec / Ruženec svetla 13.15 Vati-
cano 13.50 V škole Ducha 14.20 Peter me-
dzi nami 14.35 Litánie k Predrahej Kristo-
vej Krvi 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 
15.30 Krížová cesta 16.05 Godzone maga-
zín (P) 16.40 vKontexte 17.10 Nová kvalita 
života (P) 17.30 Moja misia – magazín (P) 
18.30 Svätá omša (P) 20.00 Krátke správy 
(P) 20.15 Zabudnuté poklady 20.30 Dôkaz 
viery: Svätá Rita (P) 21.30 Viera do vrecka 
21.50 India – kráčame vpred 22.20 Spojení 
oceánom 22.45 Večera u Slováka (1. pôstna 
nedeľa) 23.15 V škole Ducha (Jozef Luscoň 
SDB – Zabiť môžeme rôznym spôsobom)

7.00 Hitlerova kronika (8) 8.00 Den D: Po-
slední svědectví (1/2) 9.00 Mimo kontro-
lu (4) 10.05 Sousedské noční můry IV (4) 
11.05 Divoké hrady (1) 12.05 Divoké po-
břeží Kolumbie (1) 13.15 KGB: Meč a štít (2) 
14.25 Obyčejný nacista 15.30 Na velikosti 
záleží (1) 16.45 Planeta koček (5, 6) 17.55 
Tatra kolem světa 2 (10) 19.00 Atlantik: Rok 
v divočině (4). Podzim 20.00 Legendy hlu-
bin (2). Kan./br. dok. 21.00 Modravé hlu-
biny II (5) 22.00 Vetřelci dávnověku XII (3) 
23.05 10 největších tajemství a záhad (2, 3) 
0.10 Dynastie: Rodiny, které změnily svět (1) 
 1.15 Hitlerův kruh zla (1)

 6.05  Pro vita mundi:
Don Václav Klement SDB

 6.50  Zpravodajské Noeviny: 18. 2. 2021
 7.10  U NÁS aneb od cimbálu o lidové 

kultuře: Milokraj Marty Töpferové
 8.25  Meditační kaple 

sv. Jana Pavla II. v Ústí nad Orlicí
 8.35  Můj chrám: JUDr. Daniela 

Drtinová, moderátorka a novinářka
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Pěšák Boží
 10.00  ARTBITR – Kulturní 

magazín (105. díl)
 10.10  Rok 2020 s papežem Františkem
 11.05  Ukrajina – Nádherné 

svědectví sester z Ukrajiny
 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  Danças Ocultas & Dom la Nena
 13.25  Na úsvitu společných dějin. 

Dok. o sv. Cyrilu a Metoději
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Zpravodajské Noeviny: 18. 2. 2021
 15.00  Křížová cesta: Já jsem s Tebou
 15.20  Nebojte se...
 16.25  Naše milosrdná Paní, 

matka kubánského lidu
 16.55  Dům ze skla?: 

s P. Stanislavem Přibylem
 18.00  Post Scriptum [P]
 18.15  Živě s Noe [P]
 18.30  Sedmihlásky 
 18.35  Divadélko Bubáček: Psí princezna
 18.55  Z kraje pod Buchlovem: 

Pohádky a pověsti
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Kulatý stůl: 

Víra v Česku na vymření?
 21.40  Za obzorem
 22.15  Harfa Noemova
 22.45  Zachraňme kostely
 23.10  Na pomezí ticha a tmy
 0.00  Výpravy do divočiny: 

Želvy v ohrožení

12.25 Walker, Texas Ranger VI (6). Poslední 
svého druhu (1/2) 13.25 Policie Hamburk 
IX (13). Psycho 14.25 Policie Hamburk IX 
(14). Na útěku 15.25 Námořní vyšetřovací 
služba XI (10). Ďábelská trojice 16.25 Po-
licie v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 
17.25 Krimi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 ČES-
KO SLOVENSKO MÁ TALENT VIII – speci-
ál 21.25 Čtyři vraždy stačí, drahoušku. Čes. 
kom. 23.50 Policie v akci 0.45 Námořní vy-
šetřovací služba XI (10) 1.45 Policie Hamb-
urk IX (13, 14) 3.45 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: Mt 9,14-15 6.05 Ranní 
chvály 6.20 Duchovní slovo

 6.45 Ranní zíváček
 7.15 Pozvánky 
 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00 Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Uši k duši
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  K. Čapek: Sbírka známek
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: M. Slavický:

Dvě kapitoly z Apokalypsy, 
R. Hejnar: Sen úzkosti, T. Svoboda: 
Symfonie „Apocalyptic“

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Křížová cesta
 16.00  Křesťan a svět: Nová abatyše 

sestra Francesca 2/2 (R)
 16.55  Oktáva: Pohledy do dějin hudby: 

Renesanční hudba v Evropě
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny Marie 

Pomocnice v Brně-Žabovřeskách)
 18.45  Kocourci 10/15:

Kokinek je nemocný 
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Tomáš Padevět
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  K. Čapek: Sbírka známek
 22.00  Svaté královny 4/15: 

Na úsvitu svobodných časů
 23.50  Duchovní slovo



19.00 Kočičí sáňkování 22.20 Lucy Grimble – koncert 14.45 Příklady táhnou 20.00 Bídníci (4/4)

 6.00  Raníček. Dětský zvěřinec
 6.05  Zvonečkovi
 6.30  Prasátko Peppa VIII
 6.35  Olí a Jůla. Fr. anim.
 6.50  Máša a medvěd III
 7.05  Pan Jezevec a paní Liška
 7.20  Ovečka Shaun. Br. anim. 
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Běžkotoulky. Lázně v Dolní Lipové
 9.10  Náš venkov: Tichý kovář
 9.40  Putování za písničkou
 10.10  Kámen, kov a perleť
 10.40  Tajuplný život zahrady. Fr. dok.
 11.35  Bílý fenomén
 12.30  České zázraky II (1/8). Frajer, 

který vymýtil pravé neštovice. Dok.
 13.00  Letecké katastrofy: 

Tragédie v ráji. Kan. dok. 
 13.45  Babylon. Dok. 
 14.10  Stanice Komančů. Am. western
 15.25  Divy starověku (6/10). Am. dok. 
 16.05  Zmrzlá planeta: Léto. 

Dok. BBC Earth
 16.55  Kamera na cestách: 

Alžírsko – země moře, 
slunce a pouště. Fr. dok. 

 17.50  Zázračná planeta: Planeta Země 
II (3/6). Džungle. BBC Earth

 18.45  Večerníček
 18.55  Hranice v srdci (7/16). 

Brána do Kysuc
 19.25  Curriculum vitae: 

Starajíce se o štěstí jiných
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Bídníci (4/4). Fr. minisérie 
 21.25  Red. Am. akč. kom. 
 23.15  Životní šance. Am. film 
 0.55  Lovec (7/12). Lovci. It. det. 
 1.55  Doktorka Fosterová II (2/5)
 2.50  Divnopis. Pyšel
 2.55  Boršické sedlácké
 3.25  Turnaj, který svět neviděl
 3.50  Ochránce
 4.15  Život proroka
 4.45  Poutní místa: 

Horní Police a Modlivý důl

6.00 Oggy a Škodíci VII. Fr./kan. anim. 6.15 
Tlapková patrola II (25, 26). Kan. anim. 7.05 
Looney Tunes: Úžasná Show (26). Am. anim. 
7.35 Kačeří příběhy (86, 87). Am. anim. 8.20 
O Popelce. Něm. poh. 9.55 Kráska mezi mu-
ži. Am. film 11.35 Koření 12.30 Volejte Novu 
13.05 Rady ptáka Loskutáka 14.15 Výměna 
manželek XIII 15.35 Jak sbalit milionáře. Pol. 
kom. 17.40 Černý rytíř. Am. film 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Piráti z Karibiku: Na konci světa. Am. film 
23.15 Vikingové. Am. velkofilm 1.05 Černý 
rytíř. Am. film 2.30 Malý Sheldon II (4) 2.50 
Život ve hvězdách 3.30 O Popelce

 5.15 Vysněný svět. Am. drama 
 6.55 Tvrdé palice. Am./něm. kom. 
 8.40 Mentalista VII (7, 8) 
10.20 Teleshopping 
10.50  Mickovy modré oči.

Am./br. krimi kom. 
12.40 Moje superbejvalka. Am. kom. 
14.20 Lego Batman Film. Am./dán. anim. 
16.10 Ten kluk je postrach. Am. kom. 
17.35 Rychle a zběsile 7 
20.00 Muži v naději. Čes. kom. 
22.20 Sněhulák. Br./am./švéd. krimi 
 0.35 Jak přežít single. Am. film 
 2.25 Král Charles III. Br. drama 

12.45 Alfa a Omega: Legenda o Zubaté jes-
kyni 13.30 Wallace a Gromit – Cesta na Mě-
síc 13.55 Vůně mrkve 14.20 Šikulové 14.50 
Šmoulové 15.15 Zvířáci 15.20 Nebezpečný 
svět dinosaurů 15.50 Papírový přístav 16.10 
Super třída II 16.35 Dynotrax 17.20 Oveč-
ka Shaun 17.30 MasterChef Junior V (8/16) 
18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Ve-
černíček 18.55 7T II (6/20) 19.15 Phineas 
a Ferb IV (10/36) 19.40 Zvířáci 19.50 Bob 
a Bobek na cestách 20.00 Události v kultuře 
20.15 Je nám ctí... A přece se učí! 21.45 Ki-
no Art. Ray. Am. film 0.20 Radůza a osud Ani-
ty Garibaldi 1.30 Liga gentlemanů IV (2/3) 

9.00 Vražda před večeří 10.10 Miloš Ko-
pecký – 25 let od úmrtí. Šestý den je sobo-
ta 11.20 Dnes vzpomíná Marie Rosůlková 
12.00 Domácí štěstí. O porcelánu 12.30 Pra-
ha, město věží. Od celku k detailu 12.45 Klub 
přátel dechovky 13.35 Kavárnička dříve na-
rozených 14.25 Manéž Bolka Polívky 15.40 
Miloš Kopecký – 25 let od úmrtí. Hříchy Mi-
loše Kopeckého 16.25 Než poznáš první 
úsměv 17.40 Hry bez hranic 18.55 Události 
za okamžik a počasí 19.00 Události 
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Play Strindberg 
21.25 Kavárnička dříve narozených

8.50 Na skialpech přes hory 9.05 Freesty-
le lyžování: FIS Magazín SP 9.35 Studio MS 
9.50 Alpské lyžování: MS 2021 Itálie 11.25 
Studio MS 11.35 Biatlon: MS 2021 Slovinsko 
13.10 Studio MS 13.20 Alpské lyžování: MS 
2021 Itálie 14.35 Studio MS 14.50 Biatlon: 
MS 2021 Slovinsko 16.20 Studio MS 16.25 
Klasické lyžování: SP Česko 18.10 Studio MS 
18.25 Basketbal: Litva – Česko 20.25 Fotbal: 
Evropská liga UEFA 21.15 Sportovní zprávy 
21.35 Judo: IJF World Tour 2021 Izrael 
 0.05 Branky, body, vteřiny 
 0.20 Biatlon: MS 2021 Slovinsko 
 3.25 Klasické lyžování: SP Česko

10.00 Krátke správy 10.20 Izrael – zasľúbe-
ná zem 10.55 Zbrane a ružence 12.00 Anjel 
Pána 12.20 Loretánske litánie 12.40 Ruže-
nec / Bolestný ruženec 13.15 Večera u Slo-
váka (1. pôstna nedeľa) 13.50 Obrazy krí-
žovej cesty 14.10 Akatist (P) 15.00 Hodina 
milosrdenstva 15.30 Ruženec z Lúrd 16.00 
Svätá omša v maďarskom jazyku (P) 17.00 
LUXáreň (P) 17.30 Dôkaz viery: Svätá Ri-
ta 18.30 Svätá omša (P) 20.00 Spravodaj-
ský súhrn (P) 20.30 Pavol VI. – pápež v búr-
livých časoch (P) 22.20 Zabudnuté poklady 
22.40 vKontexte 23.20 Medzi nebom a ze-
mou (Katarína Jantáková)

6.00 Lovec rybích obrů II (2) 7.00 UFO: 
Ztracené důkazy (3) 8.05 Neuvěřitelné pří-
běhy (7, 8) 9.05 Druhá světová: Totální vál-
ka (4) 10.10 Vzdušní válečníci VII (3) 11.25 
Zvířecí souboje 12.30 Africké šelmy II (3) 
13.35 Mimo kontrolu II (4) 14.50 Demolice: 
Nový Zéland I (7, 8) 15.50 Namoroka: Ztra-
cený svět (1/2) 16.55 Malý Kavkaz 18.00 Se 
smrtí v očích (6) 19.00 Norské domy snů III 
(10) 20.00 Srdcaři na severu (3). Čes. dok. 
20.45 Moderní dinosauři (1). Hatérie. Něm. 
dok. 21.50 Tajemství světových muzeí III (8) 
22.45 Dějiny zbraní (2) 23.50 Jak fungují 
stroje (1) 0.50 Obří lodě (1)

 6.05  Pro vita mundi: P. Stanislav 
Krátký, probošt mikulovský

 6.45  Poutníci času (6. díl): s Miroslavem 
Hamplem. S provozovatelem 
pohřební služby o smrti a umírání

 7.00  Na pořadu rodina (1. díl)
 8.05  Chlapi na hoře
 8.30  Cirkus Noeland (6. díl): 

Roberto, Kekulín a dobré skutky
 8.55  Sedmihlásky
 9.00  Hermie a přátelé: 

Ztracený komáří poklad
 9.35  Ovečky v karanténě: 

1. neděle postní
 10.00  GOODwillBOY V. (6. díl)
 10.50  V posteli POD NEBESY V. (8. díl)
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Angelus Domini
 12.05  Pod lampou
 14.10  Zpravodajské Noeviny: 18. 2. 2021
 14.30  Cvrlikání (82. díl): 

Robert Křesťan & Druhá tráva
 16.05  Výpravy do divočiny: 

Na motýlích křídlech
 17.10  O létajícím faráři. 

Všední i nevšední život jednoho 
kněze, který dal ušlechtilému 
hobby duchovní rozměr

 17.20  San Salvador 
na Folkových prázdninách

 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.40  Příběhy odvahy a víry: P. Alexander 

Meň (14. díl): Na cestě za Kristem
 19.10  Práce jako na kostele. 

Dok. o modeláři Janu Blizňákovi 
a jeho dřevěných kostelech

 19.30  V souvislostech [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Poletuchy [P]
 20.50  Zlaté opojení
 22.20  Lucy Grimble (UK) – koncert: 

Festival UNITED – Vsetín 2019 [P]
 23.20  Za obzorem
 23.55  Adopce srdce
 0.30  Za obzorem
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

7.20 Meteor Monster Truck (3). Džankobo-
jová koupel. Am. anim. 7.35 M*A*S*H (209–
211) 9.05 Autosalon.tv 10.05 Fotr na tripu 
10.40 Hudson a Rex (16). Slepá spravedl-
nost. Kan. krimi 11.50 ČESKO SLOVENSKO 
MÁ TALENT VIII – speciál 13.05 Vraždy po-
dle Agathy Christie (9). Rozbité zrcadlo. Fr. 
krimi 15.10 Znamení duhy. Am. film 17.00 
Barbora řádí (čb). Čes. film 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 
Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Fotři jsou 
lotři. Am. kom. 22.20 96 hodin: Odplata. Fr. 
akč. 0.15 Oko v oblacích. Br. thriller 
 2.15 Naboř a ujeď. Am. akč. kom. 

 0.05  Noční bdění 
 1.00 Komorní hudba 
 2.00 Oktáva (R) 
 3.00 Z archivu hudebních pořadů (R) 
 5.57 Myšlenka na den (R 11.57, 17.55) 
 6.30 Evangelium: Lk 5,27-32 
 6.35 Ranní chvály 
 6.50 Duchovní slovo 
 7.00 Radio Vatikán (R) 
 7.30 Komentář týdne 
 8.00 TWR: Na sobotní frekvenci Proglasu
 9.00  Pozvánky a písničky
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Barvínek: 

Dětské filmy roku 2020 
očima Radka Habáně (R)

 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

Z díla K. Stamice, L. Koželuha, 
J. K. Vaňhala a J. Haydna

 13.30  Knihovnička: 
Timothy Snyder: 
Nemocná Amerika (R)

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Písničky pro hezké odpoledne
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.15  Jak se vám líbí: Tomáš Liška (R)
 16.00  Čteme z křesťanských periodik
 16.15  Hudební listování
 16.55  Na dřeň: S Ivou Pazderkovou (R)
 18.00  Zprávy a Zrcadlo týdne
 18.20  Komentář týdne
 18.30  Folklorní sedmička
 19.00  Kocourci 11/15: 

Kočičí sáňkování
 19.15  Slyšte, lidé! 

Hudební výlet do Afriky
 20.15  Dotýkání světla: Fratelli tutti 6/10: 

Srdce otevřené celému světu
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Tóny ze scény: 

A. Dvořák: Čert a Káča 1/2
 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. 

Zakletý hrad Yverdon
 7.35  Pohádka pro pamětníky. 

Mrtvý princ
 8.45  Hnízdo (7/12). Sl. seriál 
 9.45  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

experimenty a vyprávění 
 10.15  Otec Brown VIII. 

Kalná voda. 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. 
Horská turistika v neoprenu

 13.00  Zprávy
 13.05  Voděnka. Poh. 
 14.05  O vílách Rojenicích. Poh.
 14.45  Pro pamětníky... Miroslav 

Cikán – 125 let. Příklady 
táhnou. Čes. veselohra

 16.15  Hercule Poirot X. Záhada 
modrého expresu. Br. film

 17.55  Kočka není pes. Třínohá Lia 
a uštěkaná Ťapka s Dášenkou

 18.25  Kluci v akci
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.10  Všechnopárty. Záb. talk 

show Karla Šípa
 21.10  Sviňa. Sl. film 
 22.49  Výsledky losování 

Šťastných 10 a Euromiliony
 22.50  Maigret a noc na křižovatce. Fr.
 0.20  Místo činu – Berlín. 

Meta. Něm. krimi
 1.50  Banánové rybičky. Zábavná 

talk show Haliny Pawlowské
 2.20  Sama doma
 3.55  Zahrada je hra
 4.20  Olomouc, město květin
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Je tomu už skoro tři 
desetiletí, co jeden laik 
začal během modlitby 
vnímat, že ho Bůh volá, 
aby pomáhal nemocným 
ve vzdálených zemích. 
A začal jednat.

Přemýšlel, jak by mohl pomoci lidem, 
kteří trpí nemocí, kterou u nás už dáv-
no neznáme, nemocí velice často zmi-
ňovanou v Písmu svatém, tedy leprou. 
Tento laik získal svou manželku a ně-
kolik dalších odvážlivců a postupně 
spolu uskutečňovali velké dílo lásky 
a pomoci, které po téměř dvacetile-
tém fungování věnoval Arcibiskupství 
pražskému. Dnes se jedná o význam-
né dílo české církve na pomoc lidem 
nemocným leprou a tuberkulózou, na 
pomoc lidem v těch nejchudších čás-
tech světa.

Zakladatele Likvidace lepry pana 
Jiřího Holého si Pán už vzal na věč-
nost, ale jako laik zanechal za sebou 
významnou a zářivou stopu, na niž 
s vděčností navazujeme. Tak to v církvi 
bývá. Velká díla nevznikají v komisích 
a často ani při jednacích stolech zod-
povědných za život církve, ale rodí se 
v srdci a pod rukama angažovaných 
osob. Křesťanů, kteří žijí svou víru na-
plno, čerpají z eucharistie, z modlit-
by, četby Písma svatého a dávají se 
k dispozici Pánu Bohu. V charitním 
díle církve je takových bohulibých děl 
celá řada.  Bylo by chybou dívat se na 
naši českou církev jen kriticky. Média 
církev vnímají skrze různé dílčí kauzy, 
které je možné skandalizovat, nebo vi-
dí jen tu vnější, viditelnou stránku cír-
kevní hierarchie. Nejpočetnějším sta-
vem v církvi jsou právě laici, kteří se 
každodenně ve svých rodinách, na 
pracovištích či v okruhu přátel zaslu-
hují o růst Božího království a vydáva-
jí svědectví o Kristu tím nejúčinnějším 
způsobem, tedy osobním příkladem. 
A ještě jedno pozorování je vhod-

né uvést. Naší typicky českou nemo-
cí je sebekritika a nízké sebevědomí. 
Avšak, popravdě řečeno, česká cír-
kev má mnoho stránek, jimiž se může 
„chlubit“. Existuje celá řada děl, kte-
rá do života církve vnesli angažovaní 
laici, za něž jsou církevní představite-
lé vděční a která nám ve světě dělají 
dobré jméno. 

Likvidace lepry dnes není jakým-
si malým neznámým podporovate-
lem, nýbrž významným pomocníkem 
v mnoha diecézích světa. Jsou to opět 
především laici, kdo v největší míře 
přispívají finančními dary, aby Likvida-
ce lepry mohla tuto pomoc poskyto-
vat. Děkuji vám za to a věřím, že díky 
dobré spolupráci nás všech udržíme 
toto dílo tak dlouho 
v činnosti, jak dlou-
ho budou nemocní 
lidé potřebovat jeho 
pomoc.

Mons. JAN BALÍK,
generální vikář a pre-
zident Likvidace lepry

Na dílo Jiřího Holého rádi navazujeme

LIKVIDACE LEPRY – Společenství pomocníků misijních leprosárií
MISIONÁŘ MALOMOCNÝCH 

Inzertní příloha Katolického týdeníku 7/2021 9. – 15. února 2021

Nebuďme 
lhostejní
Naším světem hýbe epidemie ma-
lého smrtícího viru. Přes všechna 
způsobená negativa nám připomí-
ná, jak jsme jako lidstvo zranitelní. 
Nemoci nás doprovázely odjakživa 
a jinak tomu nebude ani přes po-
krok dosažený díky rozvoji dostup-
né zdravotní péče, vynálezu peni-
cilinu a celoplošného očkování. Na 
našem kontinentu se díky pokroku 
v medicíně s některými nemoce-
mi setkáme už jenom v literatuře. 
Přesto však denně mrzačí a zabíjejí 
stovky lidí. Jednou z takových ne-
mocí, v Bibli často zmiňované, je 
malomocenství, známé i jako lepra.

Bible nám na příkladu malomo-
cenství ukazuje sílu Božího milosr-
denství: očištění, odpuštění a ob-
rácení. Usmíření s Bohem přináší 
trpícím touto nemocí nový rozměr 
svobody, skutečné uzdravení. Pro-
to byl také Kristus prvotní církví 
nazýván jako „jediný lékař“. Z Ma-
toušova evangelia známe příběh 
malomocného, který prosí Krista 
o pomoc. Ježíš se slitoval, vztáhl 
ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď 
čist“ (Mk 1,4n). Milosrdenství je ta-
ké silou, která přiměje sv. Františka 
z Assisi seskočit z koně a obejmout 
malomocného, byť v něm zprvu 
vzbuzoval odpor. Záhy si uvědomil, 
že Boží lásku zažije jen natolik, na-
kolik jí bude schopen on sám k těm 
nejposlednějším. V moderní historii 
nám pak podobný příběh svým pří-
kladem připomíná sv. Matka Tereza 
z Kalkaty, na kterou se bude bez-
pochyby vzpomínat jako na jednu 
z největších žen 20. století.

Chtěl bych vás všechny na pří-
kladu zmíněných světců vyzvat 
– nebuďme lhostejní k utrpení 
druhých, jednejme v duchu Kristo-
vých slov: cokoli jste učinili jedno-
mu z mých bratří, mně jste učini-
li. Díky organizaci Likvidace lepry, 
založené v roce 1992 Jiřím Holým, 
můžeme projevit náš křesťanský 
soucit v praxi. Že i přes epidemii 
koronaviru nejsme slepí k těm, kdo 
v Brazílii, střed-
ní Africe a Indii 
trpí nemocí, na 
kterou jsme my 
v Evropě již té-
měř zapomněli.
 kardinál
 DOMINIK DUKA

Díky úsilí Jiřího Holého a mnoha dalších laiků mohou dnes Češi pomáhat konkrétním lidem a rodinám v mnoha zemích 
světa – například v Kolumbii. Snímek Tomáš Kutil



Již čtvrtým rokem 
podporujeme projekt 
Komunitní rehabilitace. 
Jeho smyslem je 
pomáhat lidem, kterým 
malomocenství ovlivnilo 
život, být soběstačnými.

„Mnoho lidí, kteří se vyléčí z lepry, se 
nadále potýká se ztrátou jemné moto-
riky, možná s částečnou slepotou a ani 
v naší době není výjimkou vinou toho-
to onemocnění přijít o prsty nebo pl-
nou hybnost kloubů. Proto je potře-
ba těmto lidem pomáhat i poté, co se 
vyléčí,“ objasňuje Lubomír Hajas, ře-
ditel LL.

V tomto ohledu jsou zásadní tak-
zvané svépomocné skupiny, které 
zastávají důležitou roli v každodenní 
aktivní pomoci lidem postiženým le-
prou a dalšími zanedbanými tropický-
mi nemocemi. „Jedná se o lidi, kteří žijí 
v prostředí, kam směřuje naše pomoc. 
Mají tedy přístup k těm, kdo skutečně 
potřebují pomoc, a mohou jim tu po-
moc předat.“

I to je případ dvaašedesátileté 
Edith Oviedo, která pečuje o svého 
vnuka s kognitivním postižením. Mu-
sela si vybrat, jestli bude chodit do 
práce, nebo se starat o vnuka. Díky 
projektu Komunitní rehabilitace by-
la schopna obojího. Dosáhla na pod-
poru v podobě vzdělání v šití, nákupu 
šicího stroje a surovin k zahájení své 
činnosti. Dnes vyrábí dětské oblečení 
a látkové panenky, a především může 
předávat své znalosti dalším. 

Současná pandemie nového typu 
koronaviru komplikuje život všem po 
celém světě. Jinak tomu není ani ve 
státech Jižní Ameriky. „Ke konci roku 
2020 byla na několik týdnů pozasta-
vena dodávka antibiotik proti lepře do 
Brazílie. Všichni se potýkáme s ome-
zeními, ale naštěstí se zatím nestává, 
že by nám chyběly léky,“ říká Alberto 
Rivera, ředitel partnerské organiza-
ce v Kolumbii (DAHW), jež se stará 
o projekty placené z Čech.

 (tok)
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Pandemie nového typu koronaviru 
ovlivnila život i v africké Libérii. Ná-
mi podporovaná nemocnice v Gantě 
musela zvýšit bezpečnostní a protivi-
rová opatření. Byla zavedena pravidel-
ná školení pro personál, pacienty a li-
di z blízkého okolí, kde se předávaly 

vedle balíčků obsahujících dezinfekční 
pomůcky (roušky, dezinfekce, rukavi-
ce) instrukce, jak se v době pandemie 
koronaviru chovat. Těm nejchudším 
byly poskytovány potravinové balíčky.

Mnoho pacientů se musí vypořádá-
vat s ještě komplikovanější cestou do 

nemocnice. I přes celostátní lockdown 
bylo za listopad a prosinec loňského 
roku ošetřeno 35 pacientů s leprou, 
25 s tuberkulózou, 78 se vředy buruli 
a 108 s jinými tropickými nemocemi. 
Kvůli okolnostem bylo nutno provést 
modernizaci lékárny v souladu s do-

poručeními WHO a nově jsme rozdě-
lili vnitřní prostory, aby jich bylo více 
a byly lépe organizované. Instalovali 
jsme klimatizace pro lepší skladování 
léků, zdravotnického materiálu a zá-
sob.

 (haj)

Ani lockdown pomoc v Libérii nezastavil

V Kolumbii zapojujeme svépomocné skupiny

Díky zapojení místních spolupracovníků může partnerská DAHW v Kolumbii vytipovat potřebné a pomoci jim postavit 
se na vlastní nohy – rozjet například šicí dílnu. Snímek archiv LL



Česká republika patří 
do té části naší planety, 
která je bohatá. U nás 
se lidé stále dívají na 
ekonomicky rozvinutější 
státy v Evropě a za 
Atlantickým oceánem 
a podle toho poměřují 
svou životní úroveň.

Dobře vím, že existuje rozdíl mezi růz-
nými sociálními vrstvami společnosti 
a že životní úroveň ne všech je uspo-
kojivá. Nestačí ovšem pokukovat jen 
jedním směrem, ale je užitečné roz-

hlédnout se i po těch oblastech na-
ší planety, kde sociální a ekonomické 
podmínky jsou ve srovnání s našimi 
nesrovnatelně horší. Jedná se přede-
vším o rozvojové země. 

V minulých letech jsem měl díky 
naší Charitě a některým jiným organi-
zacím možnost navštívit země, jejichž 
chudoba a životní podmínky obyva-
tel mne velmi zasáhly. Nebudu jme-
novat všechny. Stačí jen zmínit: Indie, 
Uganda, Jižní Súdán, Středoafrická 
republika. Je několik oblastí, které po-
třebují bedlivou a trvalou pozornost: 
analfabetismus, nízká nebo žádná 
docházka do škol, nízká úroveň uči-
telů, nedostatečná nebo žádná zdra-
votní péče a nedostupnost lékaře, ne-
dostatek pitné vody, potravin, vysoká 
úmrtnost narozených dětí, neúnosné 
hygienické podmínky, zanedbávaní 
sirotci, utečenecké tábory nevinných 

obětí místních kmenových či politic-
kých střetů. Nelze popsat všechny ty 
hrůzy, které jsem spatřil a které mi ne-
vymizí z paměti. 

Díky novým technologiím máme 
možnost se o tamních končinách lec-
cos dozvědět, a získat tak věcné in-
formace, na jejichž základě si uvědo-
míme, jaký je to dar nebes, že žijeme 
v naší zemi, kde se nemusíme kaž-
dodenně potýkat s absencí základ-
ních sociálních a humanitárních
potřeb. 

Je chvályhodné, že i mezi naši-
mi souputníky se nacházejí nápadití 
a obětaví jedinci i skupiny, jimž není 
lhostejná situace lidí v rozvojových ze-
mích. Dobře si uvědomují, že jejich ži-
vot dostává hlubší smysl, dovedou-li 
se rozhlédnout kolem a nasadit své sí-
ly k pomoci potřebným, zanedbaným, 
nuzným i daleko od naší vlasti. Příklad 

a leckdy už léty osvědčená a účin-
ná činnost těchto nezištných inicia-
tiv a organizací je pozváním i výzvou, 
abychom nezůstávali neteční. 

Každá lidská bytost je stvořena 
k Božímu obrazu a má právo na dů-
stojný a pokojný život. Evangelium 
lásky je univerzální. Záleží jen na 
nás, zda jsme ochotni nejen přijímat 
od druhých, ale i dávat dál velkoryse 
bez vypočítavosti. Naše pomoc po-
vzbudí, potěší a ulehčí pozemské pu-
tování těm pro nás osobně nezná-
mým, s nimiž nás duchovně spojuje 
naše solidarita a ra-
dost z dobrého či-
nu. Tím naplníme 
své výsostné poslání 
– být bytostmi pro
druhé.

biskup
VÁCLAV MALÝ
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Kde ve světě působíme?

V Jižní Americe je největší výzvou program Komunitní rehabilitace (CBR), jehož cílem je práce a doprovázení již vyléčených osob, které se potýkají s různými 
formami tělesného postižení nebo s psychickými problémy. Zároveň stále dochází k různým formám násilí na nemocných, tj. diskriminaci, šikaně, odepírání 
základních občanských práv a svobod. LL v Kolumbii, Brazílii a Bolívii pomáhá lidem opět žít „svůj“ život.

V Indii podporujeme chod 
dvou indicko-českých nemoc-
nic sv. Josefa v oblastech Mid-
napore a Jarkhand, obě místa 
se nacházejí v blízkosti města 
Kalkata.

To, co před lety začalo jako 
malé útočiště pro malomocné, 
se během let stalo místem na-
děje pro nemocné z blízkého 
i vzdáleného okolí. 

V Libérii se ve městě Ganta 
nachází jediná nemocnice, 
kam mohou přicházet paci-
enti s leprou a vředy buruli. 
V zemi dosud neexistuje ná-
rodní program (NP) pro léč-
bu lepry a TBC a lidé trpící 
malomocenstvím jsou silně 
diskriminováni.

LL se rozhodla přijmout za 
své, vedle podpory nemocni-
ce Ganta, zavedení NP léčby 
a osvětu obyvatel.

V Tanzanii dlouhodobě pod-
porujeme léčbu lepry a TBC 
v diecézní nemocnici Litembo.

Naše poslání je být bytostmi pro druhé
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Reportá ž  z Paraguaye: Vyrazili jsme na teré nní 

1. LL zvažuje podporu projektů v Paraguayi, které provádí nemocnice KM 81.
Jeden z nich zahrnuje výjezdy do okolních okresů a hledání či kontrolu 
malomocných. Jednoho jsme se účastnili loni v únoru. Sní mky Tomá š  Kutil

2. Terénním vozem jsme dojeli do džungle mezi vesnice. V jednoduchém domě 
tam žije šedesátiletá Felipe Almada (na snímku). Lepru už doléčuje. Bakterii 
měla v sobě přes 18 let a způsobila jí vážné následky, takže chodí jen obtížně. 

4. Přítomnost bakterie lepry v těle se zjistí v laboratoři. Od nemocného je 
potřeba nabrat vzorek, nejčastěji se používá lymfa (mízní tekutina) z ucha, 
které se opatrně nařízne. Zdravotník pak štětičkou nanese vzorek na sklíčko. 

3. Jejímu synovi Carlosi Ramonovi je 32 let. Také má lepru. V minulosti se už 
léčil, jenže léčbu nedokončil. Aby byla antibiotika účinná, je nutné, aby je bral 
alespoň půl roku. Na snímku jsou vidět rány, které mu nemoc způsobila. 

5. Zdravotní bratr Mathias, pro nemocnici KM 81 nepostradatelná součást 
terénních výjezdů, v rozhovoru s ředitelem Likvidace lepry Lubošem Hajasem. 
Probírají spolu detaily kolem odebírání vzorků a léčby. 
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vý jezd a objevili nemocné  trpí cí  leprou

7. Odběr z ucha provádí Mathias pro kontrolu i u Felipe Almandy.
Pokud se v laboratoři prokáže, že je vzorek už negativní, tedy zbavený
bakterie způsobující malomocenství, mohou lékaři léčbu ukončit.  

8. V domku v pozadí žije i žena Carlose Ramona a jejich děti. Nemoc se tak 
nestává problémem jen pro toho, kdo jí trpí přímo, ale k životu v ústraní velmi 
často nutí celé rodiny. Pro děti je pak téměř nemožné chodit do školy. 

6. Doktor Nery Ortiz předává Carlosi Ramonovi léky a vysvětluje, kdy a jak 
má pilulky brát. Pravidelnost je při léčbě velmi důležitá. Bez ní se může stát, že 
bakterie přežije a nemoc v těle znovu propukne. 

9. Za hodinu př ijí ž dí me k jiné chatrči. Poslední  kus cesty musí me jí t pě š ky. 
Leprou trpě la matka, proto doktor Ortiz kontroluje i její  č trná ctiletou dceru 
Miriam. Dotyky š tě tič kou testuje, zda má  v př edloktí  dostateč nou citlivost. 

10. Test proká zal př í znaky lepry. Musí  ji potvrdit i laboratorní  test. 
Koordiná torka sdě luje diagnó zu a vyplň uje dotazní k. Miriam je zdrcená . 
Velkou nadě jí  je ale vč asné  odhalení  nemoci, a tedy rychlá  lé č ba bez ná sledků . 
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Můžeme jim pomoci nést kříž

Část projektů 
v Kolumbii, 
které 
Likvidace 
lepry 
podporuje, 

se nachází v diecézi 
Sincelejo. Biskupem je 
tam JOSÉ CRISPIANO 
CLAVIJO MÉNDEZ. 
Při poslední kontrolní 
cestě (téměř přesně 
před rokem) jsme mu 
položili několik otázek.

Vaše diecéze je velmi rozlehlá, 
některé oblasti jsou špatně 
přístupné. Zvládáte se o ni 
starat a máte dostatek kněží?
Nikdy není dostatek kněží. Máme kos-
tely, které kněz navštíví jednou za rok, 
do jiných chodí jednou měsíčně. A to 
třeba v rámci jedné farnosti (celkem 
máme 54 farností). Některé z nich 
jsou tak rozlehlé, že do kostelů na 
okraji farnosti se kněz dostane oprav-
du jen výjimečně. Místní lidé to musejí 
zvládnout bez něj.

V diecézi máte oblasti, které 
jsou velmi chudé i na poměry 

Kolumbie. Zapojuje se 
církev do sociální práce?
Sociální práce našich farností není 
moc vidět. Snažíme se vzdělávat lidi 
pro sociální práci, ale není jednodu-
ché najít dobrovolníky. Dlouhou do-
bu tu existovala mezinárodní spolu-
práce, ale z různých důvodů pomalu 
skončila. Jsem proto velmi rád, že spo-

lupráce s Likvidací lepry pokračuje. Je 
zapotřebí, abychom měli více laiků, 
kteří se zavážou ke konkrétní službě. 
Snažíme se proto přejít z klerikálního 
do participativního uspořádání, kde 
všichni budou mít povinnosti a stej-
né možnosti, aniž se bude přihlížet 
k tomu, zda je to laik, či kněz. Jde to
pomalu.

V jakých oblastech by laici mohli 
převzít větší část odpovědnosti?
Máme hodně laiků katechistů, minist-
rantů a akolytů, kteří podávají eucha-
ristii nemocným. Chybí nám ovšem 
laici, kteří by pracovali ve světském 
prostředí – právě v sociální práci, kul-
tuře, ekonomii či politice. Potřebuje-
me laiky, kteří budou vnášet svou víru 
a křesťanské hodnoty do společnosti.

Zmínil jste nedostatek kněží. 
Je cestou svěcení prověřených 
ženatých mužů, jak se o tom mluvilo 
během Amazonské synody?
Ještě nenastal ten správný čas, aby to 
lidé vnímali dobře. Je třeba velmi dob-
ře připravit lidi, aby něco podobného 
pochopili. Myslím, že až umřu a přijde 
po mně další, ani on toho ještě nedo-
sáhne. Jsme ale už zhruba na půli ces-
ty. Máme ženaté trvalé jáhny, celkem 
13. Starají se o určitá území. To u nás 
existuje, a tak se posouváme dopředu. 

Jak vypadá spolupráce v diecézi 
s řeholními komunitami?
Naši diecézi řeholníci založili, takže jim 
za hodně vděčíme. Jejich práce je velice 
důležitá. Máme čtyři mužské řády a žen-
ských ani nevím kolik. Určitě více než 
osm a další klauzurní, které nevycházejí.

Jak se díváte na pomoc
nejchudším či malomocným a jinak 
nemocným ve vaší diecézi?
Pomáhat potřebným je náš první úkol, 
co nám Pán svěřil. Chudoba zde i ve 
světě je nesmírná. Bolí nás, že nemů-
žeme dělat víc. Všechno, co uděláme, 
vždy je a bude málo. Přesto nás k to-
mu volá Kristus. (tok)

Bolí nás, že nemůžeme dělat víc

V životě každého z nás 
se objevují chvíle, kdy 
se cítíme bezradní. Jsou 
to okamžiky, kdy jsme 
zahlceni událostmi, které 
se nás silně dotýkají, 
a přesto na ně nemáme 
žádný vliv. 
Nejsou vždy spojeny 
s nemocemi, 
často ale ano.

Ne jinak tomu bylo v časech Pána Je-
žíše. Lepra neboli malomocenství by-
lo onemocnění, které vždy znamenalo 

totální změnu v životě člověka a mimo 
jiné ztrátu samostatnosti. Jednalo se 
o stav, kdy už mohla pomoci pouze 
Boží vůle. Před touto nemocí nebyl ni-
kdo uchráněn, malomocným se mo-
hl stát chuďas i král. Právě proto byl 
zázrak, který vykonal Pán Ježíš, když 
uzdravil malomocného, silně rezonu-
jícím symbolem pro tehdejší společ-
nost.

Po 150 letech, kdy jsme díky nor-
skému mikrobiologovi Hansenovi ob-
jevili bakterii lepry, je tato nemoc již 
okrajovou záležitostí. Naše společ-
nost, přes všechny její neduhy mů-
žeme říci vyspělá a bohatá, lepru od-
sunula na okraj zájmu. Bohužel na 
tomto okraji se nachází i mnoho oby-
vatel naší planety. Dnešní malomoc-
ní jsou skutečně stále odkázáni na po-
moc druhých. To ovšem neznamená, 
že by jen seděli a čekali, až se někdo 
smiluje a pomůže jim. V zeměpisných 

šířkách, kde se dnes lepra hojně vysky-
tuje, to takto nefunguje. Dnešní malo-
mocní musí přijmout svůj stav, praco-
vat a nevzdávat se. Stejně jako ti před 
dvěma tisíci lety.

Poslední rok obchází celý svět pan-
demie jiné nemoci. Covid-19 dokázal 
paralyzovat svět. Všichni zažíváme 
různé podoby nepohodlí, či dokonce 
zármutek ze ztráty milovaných, kteří 
této nemoci podlehli. Zdálo by se, že 
se kromě koronaviru nic jiného nedě-
je, ale opak je pravdou. Pravdou, kte-
rou je stále dobře připomínat – nic se 
nezastavilo a nic nečeká, až covid-19 
odejde. Není možné říci: „Počkejte, až 
to vyřešíme, budeme se opět věnovat 
vám.“ To už by se možná nebylo ko-
mu věnovat.

Ocitáme se na prahu postní doby, 
již druhé ve stínu této světové pan-
demie. První nás mnohé mohla za-
stihnout nepřipravené, ta druhá za-

se unavené a otrávené. Ať už je tomu 
tak, či ne, nic to nemění. Víme, co pro 
nás postní doba znamená, jak ji má-
me využít a k čemu je pro nás důležitá. 
I přes různá úskalí a obtíže musíme 
pokračovat v tom, co nás identifikuje. 
Není možné na vše rezignovat, musí 
zde existovat hranice. Podobně je to-
mu v naší službě bližním (i těm geo-
graficky vzdálenějším), kteří stejně 
jako my mohou být bezradní, otráve-
ní a zoufalí. O to krásnější je fakt, že 
i nepatrný dobrý skutek ve prospěch 
těchto sester a bratří může znamenat 
významný posun v kvalitě jejich života 
a také onu pomyslnou pomoc v nese-
ní jejich kříže.

Rád bych poděkoval vám všem, 
kdo nezapomínáte na ty, kteří trpí le-
prou, tuberkulózou a dalšími nemoce-
mi. Protože bez vaší pomoci bychom 
my v Likvidaci lepry nezmohli nic.

LUBOMÍR HAJAS, ředitel Likvidace lepry

Lubomír Hajas předává biskupu Méndezovi svíčku s vyobrazením Pražského 
Jezulátka. Snímek Tomáš Kutil
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Nemocnici 
sv. Josefa 
v Bhilai 
Pahari, která 
vznikla díky 

penězům českých dárců, 
vede nyní jako ředitel
P. DAVID VINCENT. 
Jaká je v nemocnici 
situace a jak ji ovlivnila 
pandemie?

Jaké dopady má pandemie 
na nemocnici sv. Josefa?
Na začátku pandemie (loni na ja-
ře) nebyla situaci dobrá. Byla to pro 
nás první zkušenost s covidem. Lidé 
se báli. Bylo velmi obtížné přesvěd-
čit zaměstnance, aby naplno praco-
vali. Postupně se ale situace zlepšo-
vala, pomohly i motivační tréninky 
a narůstající zkušenosti s touto novou
nemocí.

Loni v dubnu jsme byli donuce-
ni proměnit celou nemocnici v co-
vidové centrum. Museli jsme kvů-
li tomu udělat řadu změn, týkaly 
se jak vybavení, tak infrastruktury. 

Zároveň jsme museli přestat přijí-
mat okolní obyvatele na všeobec-
né léčení (např. chirurgické zákro-
ky a léčba běžných nemocí). Mohli 
jsme přijímat jen covidové pacienty.
To samozřejmě místní lidé nesli neli-
bě a svůj hněv nám dávali najevo. Mě-
li jsme i finanční obtíže, protože jsme 
museli najmout více zdravotníků. Prá-
ce bylo najednou mnohem víc.

Která konkrétní opatření jste přijali?
Snažíme se co nejvíce a co nejčastěji 
dezinfikovat celou nemocnici i přileh-
lé budovy. Zdravotníci používají ma-
ximum ochranných prostředků – re-
spirátory, rukavice atd. Je-li to možné, 
zachovávají sociální odstup a užívají 
preventivní léky proti covidu. Pravidel-
ně též kontrolujeme zdravotní stav na-

šich zaměstnanců, využíváme testová-
ní. Pomáhají mentální a psychologické 
tréninky. Naše zdravotníky povzbuzu-
jeme, aby se snažili posilovat svůj imu-
nitní systém.

Kolik zaměstnanců se zatím přes 
všechnu opatrnost nakazilo?
Bylo jich zhruba 30, tři z nich měli váž-
ný průběh kvůli dalším problémům 
spojeným s cukrovkou, srdcem či trá-
vením. Dětí se nakazilo celkem pět.

Co okolí nemocnice?
Nyní je situace v okolí docela dob-
rá a zlepšuje se každý den. Nakazilo 
se jen několik lidí. Užívají řadu rost-
linných přípravků k posílení imunity 
a jsou díky tomu celkem odolní. Pro-
blémem je jejich ekonomická situace. 

Většina z nich jsou farmáři a teď nejen 
nemohou prodávat, co vypěstují, ale 
kvůli omezením nemohou ani obdě-
lávat svá pole.

Jste i v této situaci schopni 
pomáhat lidem postiženým 
leprou a tuberkulózou? 
Ano, snažíme se jim pomáhat co nej-
více. Vytvořili jsme pro ně speciální 
místnost, kde se jim dostane potřeb-
né léčby, a odnesou si domů léky. Při 
setkání s nimi platí ještě přísnější pra-
vidla než u ostatních, snažíme se je 
ochránit před koronavirem.

Vyrážíte ještě na field trip 
výjezdy, kdy hledáte nové 
pacienty trpící leprou?
Museli jsme jejich počet omezit, jis-
tou dobu byly zakázané. S pomocí 
několika místních vlivných lidí se nám 
přesto podařilo několik těchto výjez-
dů podniknout. Snažíme se, aby by-
ly co nejkratší, a samozřejmě při nich 
dodržujeme veškerá protipandemic-
ká opatření.

Zvládáte to finančně? Je obtížné 
opatřit si potřebné léky?
Léky jsou dostupné, jen na ně někdy 
musíme čekat třeba dvakrát déle než 
jindy. Problémem je růst cen, některé 
léky stojí nyní i dvakrát tolik než před 
pandemií. To má samozřejmě velmi 
negativní dopad na náš rozpočet. (tok)

Chvíli jsme museli léčit jen nemocné s covidem

P. David Vincent (vpravo) u lůžka nemocného v nemocnici sv. Josefa v indickém Bhilai Pahari. Snímky archiv nemocnice

Pacienti mohou využívat i venkovní prostory nemocnice.



16 /  Likvidace lepry

Kdo je to malomocný?
…člověk trpící nemocí, kterou způso-
buje bakterie lepry

Jaké jsou projevy této nemoci?
…bakterie lepry napadá nervová za-
končení a může způsobovat slepotu, 
necitlivost, ztrátu motoriky a ovládání 
pohybového aparátu. Neléčení může 
způsobit otevřené rány (vředy) a ne-
zvratné fyzické postižení.

Lidé trpící leprou jsou vystavováni 
diskriminaci, šikaně a represím.

Je možné tuto nemoc léčit?
…ano, od roku 1981 existuje účin-
ná kombinace antibiotik známá pod 
zkratkou MDT, která účinně léčí ma-
lomocenství. 

Co nejvíce komplikuje léčbu lepry?
…lepra patří mezi zanedbané tropic-
ké nemoci. Je to nemoc chudých a so-
ciálně vyloučených, i když nakazit se 
může kdokoli. Léčbu komplikuje špat-
ná dostupnost kvalitní lékařské péče 
a stigma, které malomocenství stále 
provází. To jsou důvody, proč pacienti
začínají s léčbou pozdě, často až ve 
chvíli, kdy mají otevřené rány a ne-
zvratná tělesná postižení.

K vymýcení lepry je nutná osvěta 
mezi zdravými a otevřené přijetí ne-
mocných většinovou společností. Jak 
nakažení, tak zdraví musejí pochopit, 
že být malomocným není zločin.

Naším cílem není jen vyléčit
nemocného, ale uzdravit člověka!

Kontakty:
Likvidace lepry,
Josefská 43/4
118 00
Praha 1 – Malá Strana

IČ: 73635375
DIČ: CZ73635375
Telefonní číslo:
(+420) 222 514 201
nebo
(+420) 603 555 995
E-mail: LL@lepra.cz

Už 29 let pomáháme zmírňovat bolest druhých
Likvidace lepry
•  Jsme křesťanská nezisková orga-

nizace, naším nadřízeným kon-
trolním orgánem je Arcibiskup-
ství pražské.

•  Snažíme se získávat finanční da-
ry, kterými podporujeme léčbu 
lepry, tuberkulózy a vředů buruli.

•  Šíříme osvětu proti diskrimina-
ci nemocných a sociálnímu vy-
loučení.

•  Pomáháme lidem v Indii, Libérii, 
Brazílii, Kolumbii, Bolívii a Tan-
zanii.

•  V našich projektech vždy spolu-
pracujeme s místní církví či cha-
ritativními organizacemi.

•  Naší prací je přispět k životu ve 
světě bez lepry a diskriminace 
nemocných. 

Pouhých dvě stě
korun dokáže 
zachránit lidský život
•  Léčba pacienta v raném stadiu 

malomocenství stojí přibližně
200 korun.

•  Základní léčba pacienta
s tuberkulózou stojí přibližně
1 400 korun.

•  Za 1 700 korun pořídíme pro-
tézu, která umožní pacientovi 
s leprou opět stát na vlastních 
nohou.

Konto
veřejné sbírky LL:

2900648127/2010
Vaše dary mohou pomoci i vám! 
Rádi vám na každý dar vystavíme 
darovací smlouvu nebo potvrzení 
o daru, ten si tak můžete odečíst 
ze základu daně.

Jakmile to epidemiologická 
situace dovolí,
těšíme se na setkání s vámi:
•  ve vašem společenství
•  ve škole
•  v kostele

Rádi uspořádáme přednášku 
i pro vás!
Likvidace lepry pomáhá léčit 
a zmírňovat bolest lidí žijících 
v Indii, Africe a Jižní Americe. Ma-
lomocenství představuje utrpení 
pro mnoho nemocných, navíc je 
spojené se stigmatem vyloučení 
ze společnosti. Pomoc člověku 
v nouzi, rozvojová spolupráce, 
chudoba a kvalita života v rozvo-
jových zemích jsou stále aktuální.

Kontaktujte nás na telefonním 
čísle 603 555 995 nebo e-mailo-
vé adrese: LL@lepra.cz.

Často se setkáváme s projevy díků 
a vděčnosti za to, co děláme. Za 
přinášení naděje těm „nejmenším“, 
těm na okraji společnosti. Vždy ale 
připomínáme, že ti praví hrdinové 
a zachránci jsou někde jinde – jste 

to vy! Naši dárci a dobrodinci. My 
jsme pouze doručovateli, pošťáky, 
kteří pomáhají doručovat vaše dob-
ré skutky milosrdenství na místo 
určení.

Pomozte jim žít!

Děkujeme vám!

 Snímky Tomáš Kutil


