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Pokora patří k nutné výbavě člověka pro 
život s Bohem i s druhými lidmi – v ro-
dinách i řeholních komunitách. Jaká je 
ta pravá a  jak vypadá ta, které říkáme 
„hrbatá“? 

Letošní postní doba bude 
jiná. Nemohou se konat 
velké duchovní obnovy, 
přesto existuje řada tipů 
a impulzů, které nám ji 
pomohou dobře prožít.

Pomocníky pro postní dobu jsou různí 
průvodci. Jeden vydalo královéhradecké 
biskupství, je k dispozici ve formě brožu-
ry. Další připravilo Diecézní katechetic-
ké centrum v Brně. Je dostupný ve for-
mě mobilní aplikace. „Sv. Josef pokaždé 
udělal to, co mu Bůh řekl: probudil se 
– vstal – a vykonal. A toto je podle mne 
správný postoj ve vztahu k  Bohu i  ke 
spáse,“ píše v zamyšlení k první nedě-
li postní P. Josef Jahoda. Krátké úvahy 
k nedělím letos připravili kněží brněnské 
diecéze s křestním jménem Josef jako 
připomínku, že papež František právě 
tento rok vyhlásil rokem sv. Josefa. Du-
chovní impulzy na každý den jsou pak 
inspirovány slovy papeže Františka. 

Postní kapky

Inspirace k prožití postní doby slibuje 
uživatelům také rozšířená aplikace s ná-
zvem „Postní kapky“ a její tvůrce P. Petr 
Hofírek z Dolního Němčí na Slovácku. 
„Letos se do přípravy obsahu zapoji-
li také arcibiskup Jan Graubner svými 
postními impulzy a ředitel Radia Proglas 
Mons. Martin Holík zase natočil celou 
encykliku svatého papeže Jana Pavla II. 
o Božím milosrdenství,“ říká kněz.

Vedle toho aplikace nabízí na každý 
den liturgickou modlitbu, čtení a pro-
mluvu, fotocitáty nebo zpovědní zrcadlo 
ke zpytování svědomí. „Postní kapky bu-
dou tradičně k dispozici jako mobilní ap-
likace pro telefony se systémem Android 
nebo i OS, stáhnout ji lze na Google Play 
či v App Store. Vedle toho je ale možné 
si je nechat posílat e-mailem nebo jako 
SMS, případně si je číst na webu www.
postnikapky.cz,“ dodává P. Hofírek.

Na poutním místě Lomec u Vodňan 
nabízí farnost věřícím (ale nejen jim) čty-
řicetidenní postní cestu. Zvou na ni i pla-
káty vylepené na reklamních sloupech, 
kde jindy bývají upoutávky na kulturní 

akce. „Všimli jsme si, že se nové plakáty 
nevyvěšují, některé tu visí ještě od loň-
ských voleb. Napadlo nás, že postní do-
ba by mohla určitou kulturnost vnést do 
celé společnosti,“ vysvětluje administ-
rátor farnosti P. Josef Prokeš. Připravil 
proto impulzy k osobnímu prohloubení 
víry. „Letos nemůžeme prožít obvyklé 
větší postní obnovy. Zdá se mi, že je to 
přesto vzácný čas k prozáření a očištění 
situace, ve které žijeme,“ popisuje. Im-
pulzy, které lze najít na webu lomec.cz, 
zahrnují každodenní četbu knížky Rybář 
na poušti od nedávno zesnulého jezuity 
P. Jana Rybáře a ztišení.

Další tipy se už dělí podle čtyř skupin: 
dětí a mládeže, mužů, žen a starší gene-
race. „Je-li to možné, navrhujeme, aby 
tuto postní cestu prožívali lidé ve dvo-
jici a  jednou týdně se dvě dvojice sešly 
ke společné modlitbě,“ nabízí P. Prokeš. 
Tipy pro děti zahrnují například více ča-
su venku, aby jen neseděly u počítače, 
u mužů pak třeba pořádný spánek nebo 
používání mobilního telefonu jen k práci 
a v nutných případech, u žen zase půl-
hodinovou tichou modlitbu s duchovní 
četbou či ranní vlažnou sprchu spojenou 
s cvičením. Mezi dalšími tipy je omezení 
alkoholu.

Pro postní dobu lze využít i necírkev-
ní iniciativu Suchej únor. Upozorňuje, 
že milion Čechů má nakročeno k závis-
losti na alkoholu, a proto vybízí k měsíč-
ní abstinenci. Vyšla k tomu kniha s ná-
zvem „Suchej únor – 28 důvodů, proč 
ochutnat čistokrevnej život“, kde k té-
matu promlouvá 72 českých osobností, 
odborníků a novinářů. Tento impulz lze 
rozšířit na celou postní dobu.

Almužna

Půst je zároveň časem almužny. „Tradič-
ní akci Postní almužna i v letošním ro-
ce prožijeme pod tlakem pandemie co-
vidu-19. Budeme proto rádi, když lidé 
věnují ušetřené peníze potřebným ve své 
farnosti. Například těm, jež pozname-
nala současná krize. Jsem přesvědčen, 
že mnoho z nás má v okolí někoho, kdo 
potřebuje naši modlitbu, lásku i almuž-
nu,“ podotýká ředitel Diecézní charity 
Brno Oldřich Haičman. Kasičky budou 
k dispozici na webu postnialmuzna.cz či 
v kostelích. TOMÁŠ KUTIL, JIŘÍ GRAČKA

Postní doba 
pandemická

Stáří, naše 
budoucnost
Jaká poučení si lze vzít z milionů úmrtí 
starých lidí během celosvětové pande-
mie? A proč umírali převážně v domo-
vech důchodců? Nad tím vším se zamýšlí 
Papežská akademie pro život spolu s va-
tikánským Úřadem pro integrální roz-
voj člověka. Společně vydaly dokument 
„Stáří, naše budoucnost“. Vyzývají, aby 
se společnost zaměřila na změnu péče 
o seniory. Nový dokument pro KT ko-
mentuje český člen akademie, psycholog 
Jaroslav Šturma: „Ukazuje se, že hodně 
seniorů zemře následkem odloučení od 
rodiny.“ 

Papežská akademie pro život varuje, 
že stáří není „nutné zlo“, ale „Boží dar, 
který je třeba chránit“. Nachází k tomu 
cesty, jak to provést – a to individuální 
péčí na míru seniorům, důrazem na du-
chovní službu či užší spoluprací všech 
čtyř současně žijících generací.  (tez)
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Svatopetrský 
haléř
Tuto neděli 21. února se koná sbírka 
Svatopetrský haléř. Její výtěžek putuje 
ze všech katolických kostelů světa do
Vatikánu a  slouží jako projev jednoty
celé církve v  charitní oblasti. Peníze 
z  ní pomohou obětem válek, přírod-
ních katastrof, migrantům, nově vzni-
kajícím diecézím, katolickým školám
či nemocným.

Tradice sahá až do 11. století, kdy an-
glosaská církev poslala do Říma sbírku 
na pomoc Svatému stolci, jenž v té do-
bě čelil finanční nouzi. Časem se k  ní 
přidali věřící z  Normandie a  zvyk se 
ujal i v  jiných zemích. Její prvotní účel 
– přispět hlavě církve v Římě – se poz-
ději začal více zaměřovat na pomoc ji-
ným křesťanům ve světě a  sbírka po-
máhala například vykupovat z otroctví 
nebo podporovala budování nových
kostelů. 

(tez)

Slavnostní požehnání abatyši

„Bůh si vyvolil sestru Francescu Šimuniovou jako abatyši opatství Venio,“ uvedl minulou sobotu slavnostní požehnání nové 
představené česko-německé komunity benediktinek v Mnichově a na pražské Bílé hoře mnichovsko-freisingský arcibiskup Reinhard 
Marx. Sestry z obou klášterů Francescu Šimuniovou zvolily do svého čela již na začátku ledna. Obřad benedikce se v Mnichově 
uskutečnil kvůli pandemii v úzkém kruhu komunity. Kardinál Marx nové představené benediktinek předal pastýřskou hůl, 
Benediktovu řeholi a prsten. Popřál, aby se jí dařilo spojovat nejen česko-německou komunitu, ale také křesťany všech vyznání, jak si 
sama vytyčila. A přes hranice i českou a bavorskou církev, které „si mají vzájemně co dát“, jak zdůraznil.  Snímek Georg Steinmetzer

S novou abatyší přinášíme rozhovor na str. 13

Postní příloha

Pokora

Je prakticky sečteno. 
Zbývá rozpečetit už jen 
400 z celkových 17 tisíc 
pokladniček charitní 
Tříkrálové sbírky. Lidé letos 
darovali 79 milionů korun.

Padesát dva miliony vložili lidé do po-
kladniček, 24 miliony vynesla online ko-
leda (ta stále pokračuje). Zbylé necelé 
tři miliony přišly prostřednictvím DMS 
zpráv. „Tento týden rozpečetíme posled-
ní pokladničky a započítáme jejich ob-
sah. Děkujeme všem, kdo se na sčítání 

podílejí. Letošní podmínky jsou kvůli ne-
moci covid-19 i pro sčítání velmi nároč-
né, na některých úřadech mají karanté-
nu,“ uvedla hlavní koordinátorka sbírky 
Gabriela Víšová. 

„Chuť přispět do sbírky byla ohromu-
jící a svědčí o tom, že tato akce se stala 
přirozenou součástí našich životů. Díky 
finančním darům, jejichž výše nás pře-
kvapila, budeme moci lépe pomáhat li-
dem, kteří se ocitli v nouzi nebo na okra-
ji, často v situaci, z níž si sami pomoci 
neumějí. Pomoc přijde i  lidem, jež po-
znamenala pandemie,“ připojil Lukáš 
Curylo, ředitel Charity Česká republika. 
Výtěžek je výrazně nižší než loni (133 mi-
lionů korun), Charita se ovšem letos 
obávala ještě mnohem nižšího výnosu.

Nemožnost koledování naživo spus-
tila lavinu tvořivosti. „Asistenti, koor-
dinátoři, dobrovolníci, starostové obcí 
či dárci byli úžasně otevření a vstřícní. 
Často vznikla úplně nová spolupráce 
s farnostmi nebo obcemi,“ vylíčila situ-
aci Veronika Slavíková z Diecézní cha-
rity Brno. A v ústrety jim vyšly i firmy. 
Poprvé tak byly tříkrálové pokladničky 
umístěny na čerpacích stanicích – na 
benzinkách na Břeclavsku či u Obřan. 

Do obcí, kde nemají obchod ani úřad, 
vozili dobrovolníci „mobilní statické 
pokladničky“ v autech. Pokladnička pak 
byla na místě upevněna na okně auta, 
aby byla zachována všechna pravidla. 
V Sobotovicích na Brněnsku pokladnič-
ku převáželi dobrovolní hasiči. (tok)

Tříkrálová sbírka překvapila

Katolíky po celém světě spojuje už 90 let 
a  František je osmým papežem, jehož 
program a učení Vatikánský rozhlas při-
náší. První globální rozhlas sídlil ve Va-
tikánských zahradách a papež Pius XI. 
jeho vybudování svěřil italskému vyná-
lezci radiového spojení Guglielmu Mar-
conimu. Vysílání zahájil 12. února 1931 
papež Pius XI. slovy: „Obracíme se ke 
všemu stvoření a všem lidem.“ Navzdory 
slabému signálu jeho hlas dosáhl do Ja-
ponska či USA a rozhlas, jehož vedením 
pověřil papež jezuity, brzy vysílal také 
polsky, anglicky, francouzsky a němec-
ky. Důležitý kontakt se světovou církví 
umožnil hlavně za nacismu a komunis-
mu: pomáhal hledat ztracené blízké a byl 
oporou věřícím ve střední a východní Ev-
ropě. O českou verzi prozíravě zažádal 
roku 1947 arcibiskup Josef Beran. 

Roku 1970 se rozhlasová studia 
přestěhovala do dnešního sídla napro-

ti Andělskému hradu. Pracují v  nich 
redaktoři 69 národností a  vysílají ve
47 jazycích. Od roku 2016 je po refor-
mě rozhlas v gesci vatikánského Úřadu 
pro komunikaci. Nabídku tehdy rozší-
řil zpravodajský portál Vatican News. 
K jubileu se spouští 24hodinové webo-
vé rádio v sedmi jazycích. „Stavte svou 
službu na upřímném vztahu k Bohu, tak 
budete otevřeni nárokům doby a zacho-
váte si všeobecnost,“ vyzval redaktory 
státní sekretář Pietro Parolin při slav-
nostní mši svaté. A za to, že „rozhlas 
dokáže přinášet slovo i do nejzapome-
nutějších míst světa“, poděkoval redak-
torům v dopise papež František. (tez)

Více v příštím vydání

Radio Vatikán slaví
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Křesťanské organizace 
včetně Charity ČR 
i osobnosti z řad 
duchovních se obrátily 
na poslance s kritikou 
novely zákona, jež podle 
nich kriminalizuje chudé.

Návrh změny zákona o  pomoci 
v hmotné nouzi, který v brzké do-
bě bude Sněmovna projednávat, by 
totiž v  případě schválení umožnil 
zabavit část dávek v případě, že se 
příjemce opakovaně dopustí pře-
stupku. Kdyby někdo třeba neza-
platil pokutu či nedohlédl, aby jeho 
děti chodily do školy, mohla by mu 
obec vzít část doplatku na bydlení 

nebo příspěvku na živobytí, který 
obce vyplácejí.

Poslanci ODS, kteří s  nove-
lou přišli, tvrdí, že takový postup 
má občany vychovávat k  zodpo-
vědnosti. Signatáři výzvy Křesťa-
né proti kriminalizaci chudých ale 
návrh považují za nebezpečný so-
ciální experiment. „Bude-li zákon 
přijat, přispěje ke stavu, v němž je 
demokracie jen pro některé, a  lid-
ská důstojnost chudých, slabých 
a zranitelných bude ještě více po-
šlapávána,“ uvádí iniciátoři dopisu 
evangelický farář Tomáš Trusina 
a filozof Jan Bierhanzl.

Odborníci upozorňují, že krácení 
finanční pomoci proklamovaný účel 
nesplní, nýbrž naopak vyústí v pro-
hlubování problémů a větší sociální 
vyloučení dotčených. „Dávky hmot-
né nouze drží lidi nad hladinou.

Kdybychom je trestali odebráním 
dávek za to, že něco nezvládnou ne-
bo se v něčem nezorientují, vezme-
me jim základní prostředky obživy,“ 
upozorňuje manažerka pro advo-
kační činnost Charity ČR Iva Ku-
chyňková s tím, že novela ohrožuje 
ve velké míře lidi v  tíživých život-
ních situacích nebo ty, kdo si rizika 
nejsou schopni dostatečně uvědo-
mit nebo nerozumí sociálnímu sys-
tému. Takoví lidé pak mohou velmi 
jednoduše skončit na okraji. 

K odebrání dávek by přitom sta-
čily i menší prohřešky či neúmyslná 
opomenutí. „Obzvláště v covidové 
době problémů v rodinách přibývá. 
Například nemají-li trvalé připoje-
ní k internetu nebo technické vyba-
vení, může se stát, že děti nesplní 
školní docházku,“ zmiňuje příklad 
možného prohřešku Kuchyňková. 

„Takové rodiny budou vlastně tres-
tané za to, že jsou chudé a že neo-
vládají některé dovednost,“ dodává.

Za Charitu ČR se k  dopisu po-
slancům přidal ředitel Lukáš Cu-
rylo. Mezi signatáři jsou vedoucí 
Diakonie Praha a dalších organiza-
cí zřizovaných křesťanskými církve-
mi nebo i duchovní, jako například 
Mons. Tomáš Halík či chebský farář 
P. Petr Hruška.  KAREL PUČELÍK

Mrazivé dny nyní 
ohrožují i ty lidi bez 
domova, kteří jindy 
bivakují venku bez potíží. 
Terénní služby Charity 
a dalších neziskových 
organizací proto teď 
zintenzivňují činnost, aby 
nikdo nemusel zmrznout. 

V Olomouci například charitní stře-
disko Samaritán pracuje na plné 
obrátky. Kromě denního centra už 
otevřelo centrum noční. Lidé bez 
přístřeší v něm mohou přespat na 
vypůjčené karimatce a strávit mra-

zivou noc v teple. Takových lidí bývá 
každý den průměrně dvacet. Terén-
ní pracovníci olomoucké arcidiecéz-
ní Charity také registrují vyšší po-
ptávku po spacácích a dekách u lidí 
žijících na ulici či v  provizorních 
přístřešcích. Do terénu vyráží s  lé-
kárničkou, v případě potřeby vyjíždí 
k nemocným do terénu i zdravotní
služba. 

„Jsme rádi, že se nám i v této ne-
lehké době podařilo centrum ote-
vřít. Abychom zabezpečili alespoň 
základní rozestupy, je maximál-
ní kapacita nočního centra 30 lidí 
s tím, že 24 z nich může přečkat noc 
v jídelně, dalších šest ji může strávit 
v prostorách čekárny u zadní kan-
celáře,“ ilustruje Alexandr Vrabček, 
koordinátor azylových domů stře-
diska Samaritán.

Do terénu vyrážejí v  Olomou-
ci také dobrovolníci Komunity
Sant’Egidio. Každé pondělí nosí li-
dem bez domova namazané chleby, 
teplou kávu a čaj. „Ve stejný čas ote-
víráme i šatník, kam si mohou přijít 
pro oblečení,“ popisuje Magdalena 
Hýrková z  této komunity nazvané 
po středověkém světci a dobrodinci 
sv. Jiljí (v italštině Egidio). Podobně 
pomáhají v Praze a v Brně. V Olo-
mouci komunita navíc provozuje ba-
ráček sv. Jiljí. „Je pro sedm lidí bez 
domova, ale není to dočasná noc-
lehárna. Lidé, jež přijmeme, v něm 
nějakou dobu žijí. Když se uvolní 
místo, pozveme další vytipované li-
di bez domova, kteří na tom nejsou 
dobře,“ připojuje Hýrková s tím, že 
bez dobrovolníků by tyto služby po-
skytovat nemohli. „Kdo by se k nám 

chtěl připojit, může se ozvat přes 
web či náš Facebook. Každá pomoc
je vítaná.“ 

V reakci na nynější mrazy otevře-
la Farní charita Jindřichův Hradec 
noclehárnu pro ženy. Nachází se ve-
dle Noclehárny sv. Antonína v Jin-
dřichově Hradci. Brněnská diecéz-
ní Charita provozuje od prosince 
do března noční krizové centrum, 
kde je možné v  teple přespat, na-
jíst se i osprchovat. „Teď jsme roz-
šířili i provoz denního centra. Ob-
vykle končí ve čtyři odpoledne, 
nyní je otevřeno až do osmi. Lidé 
tak z  něj mohou plynule přejít do 
nočního centra a nemusejí být ně-
kolik hodin na mrazu,“ objasňu-
je Petr Šimon, vedoucí služeb pro 
lidi bez domova Diecézní charity
Brno.

Určitá část bezdomovců ale podle 
něj zůstává venku i v těchto dnech. 
„Snažíme se každého z nich dostat 
do některé sociální služby, je to pro 
ně bezpečnější. Ale i když je volná 
kapacita, někteří za žádnou cenu 
nechtějí,“ dodává. Takovým lidem 
nabízejí přespání v  chatkách, od 
města Brna má Charita k dispozici 
i deset přenosných iglú. Jde o nou-
zové bivaky z  polystyrenu, které 
v roce 2018 vymysleli dva mladí li-
dé z Ostravy. „Ač se nám zdá téměř 
nepředstavitelné v něčem takovém 
přespávat, jsou v něm dobře izolo-
váni a  i  takové iglú jim poskytuje 
větší komfort, než v čem jsou jinak 
zvyklí spát,“ potvrzuje Šimon. Ar-
cidiecézní charita Praha provozuje 

krizové centrum v Malešicích, kte-
ré je zahrnuto do pomoci lidem bez 
domova organizované magistrátem 
hlavního města. „Rozšiřujeme ta-
ké otevírací dobu denního centra 
v Karlíně. Lidé bez domova oceňují 
i teplé oblečení, které je možné no-
sit do našeho šatníku v Pernerově 
ulici. Recepce je otevřená 24 hodin 
denně, lze je přinést kdykoli,“ při-
pojuje mluvčí Arcidiecézní charity 
Praha Jarmila Lomozová.

 TOMÁŠ KUTIL

Brněnské biskupství koupilo nákup-
ní galerii Velký Špalíček v  centru 
Brna. Využilo k tomu peníze od stá-
tu za nevydaný historický majetek 
a úvěr. „Za výhodu jsme považovali 
polohu galerie nedaleko biskupství. 
Způsob rozvoje bude biskupství za 
účasti specialistů nyní analyzovat 
a vyhodnocovat,“ popisuje mluvčí 
biskupství Martina Jandlová.

Na větší část ceny objektu Vel-
kého Špalíčku si biskupství vza-
lo úvěr u banky, který chce splácet 
z  výnosů tohoto obchodního cen-
tra. V budoucnu má výnos sloužit 
církvi k financování jejího provozu 
a dobročinných aktivit po dokonče-

ní odluky od státu. „Biskupství an-
gažovalo poradenské firmy, aby mě-
lo jistotu, že předmět prodeje bude 
řádně prověřen a kupní cena bude 
skutečně tržní. Hlavním poradcem 
byla společnost IMAP Redbaenk, 
součást největší světové organizace 
IMAP zaměřené na transakční po-
radenství pro středně velké transak-
ce,“ upřesňuje mluvčí s tím, že pro 
biskupství to byla první takto velká 
samostatná investice. Dosud inves-
tovalo do menších nemovitostí, lesů 
a zemědělské půdy, jinak průběžně 
ukládá peníze z náhrad za nevydaný 
církevní majetek do Fondu udržitel-
nosti Římskokatolické církve. (tok)

Právě skončený Národní 
týden manželství 
si zájemci mohou 
libovolně prodloužit.

Velká část programu s podtitulem 
„O manželství a dětech“ se v týdnu 
od 8. do 14. února odehrála v online 
prostředí, a některé programy jsou 
tak stále k vidění. Na internetových 
stránkách www.tydenmanzelstvi
.cz se lze vrátit k  webinářům jako 
„Prázdné hnízdo aneb vztah s do-
spělými dětmi“, „Reklama na man-
želství“ nebo „Emoce a manželství“.

Výhodou je, že přes internet si 
můžou manželé pustit i přednášky 
uspořádané v  jiných městech. Tři-
necký magistrát připravil inspirační 
„Terapeutické pohádky“ pod vede-
ním klinického psychologa Jakuba 
Majetného. Dospělých i dětí se pak 
týkala druhá stále dostupná přednáš-
ka o digitální demenci. Obě jsou ke 
zhlédnutí na webu www.trinecko.cz.

Rande na Soláni

Některá centra pro rodinu vsadila 
na program ve veřejném prostoru. 
To z Tišnova přichystalo na náměstí 
výstavu se svědectvími manželů, jak 
se jejich vztah změnil s  příchodem 
dětí. Rodinné centrum z Valašského 
Meziříčí zase pod názvem „Rande 
na Soláni“ nabídlo párům procház-
ku s tématy k zamyšlení. Koordiná-
toři Národního týdne pak na neděli
14. února připravili Valentýnskou pro-
cházku v okolí Prahy-Vinoře s otázka-
mi ukrytými v mobilních QR kódech. 
Diskusní podněty pro výlet ve dvou do 
přírody jsou dále ke stažení na webu 
Národního týdne manželství. (one)

Aby nikdo neumrzl na ulici
Jak pomoci přímo na ulici
Co dělat, když potkáme na ulici člo-
věka, který není v dobrém stavu? 
Oslovení zástupci Charity i dalších 
organizací se shodují, že než zkou-
šet něco svépomocí, je nejlepší při-
zvat odborníky. „V každém větším 
městě funguje terénní služba – ať 
už Charity, či jiné neziskové orga-
nizace. Ta situaci vyhodnotí a na-
bídne potřebnou pomoc,“ říká Petr 
Šimon, vedoucí služeb pro lidi bez 
domova brněnské diecézní Charity. 
Dobré je předem se vybavit kon-
takty na terénní služby na webech 
neziskových organizací v daném 
městě. Oslovení odborníci nedo-
poručují náhodné rozdávání oble-
čení jako ponožky či rukavice, není 
to podle nich účinná pomoc. Lidé 
bez domova mají přístup k charit-
ním či jiným šatníkům, a pokud je 
někdo ve špatném stavu, šála ho 
nezachrání. „Máte-li podezření, že 
je člověk v ohrožení života, zavolej-
te záchranku,“ radí Jarmila Lomo-
zová z Arcidiecézní charity Praha. 
V ostatních případech doporučuje 
přivolat městskou policii. „Je s kri-
zovou pomocí lidem bez domova 
propojena. V hlavním městě s ní 
máme dobrou spolupráci,“ uzavírá 
Lomozová.

Křesťané proti kriminalizaci chudých

Dopis nemocnýmTýden 
manželství

Brněnské biskupství koupilo 
Velký Špalíček

U  příležitosti Světového dne ne-
mocných 11. února vydali bisku-
pové list, který je adresován nejen 
nemocným. „Chceme Vás ujistit, že 
jsme na Vás nezapomněli, že máte 
v našem srdci své místo a pamatuje-
me na Vás u oltáře a při modlitbě,“ 
píší biskupové. Letos myslí zvláš-
tě i na ty, kdo se o nemocné stara-
jí v nemocnicích a všech ostatních 
sociálních a pečovatelských zaříze-
ních. „Jejich služba je více než jin-
dy vyčerpávající a stresová. Srdečně 
jim děkujeme a  i na ně pamatuje-
me ve svých modlitbách. Děkujeme 
i všem, kdo o nemocné pečují doma 
nebo v různých společenstvích.“ 

Biskupové si všímají rovněž izola-
ce. „Samota těžce doléhá na mnohé 
a je dobré hledat a využívat všechny 
způsoby, jak vzájemně komuniko-
vat. Věříme ale, že velikou posilou 
a světlem v této situaci je naše víra. 
Díky ní nejsme nikdy sami a proží-
vaný pocit osamocenosti může být 
znamením volání po Boží blízkos-
ti,“ připomínají biskupové. V závě-
ru pak vybízejí: „Obracíme se také 
k Vám všem, bratři a sestry v Kris-
tu, abychom Vás povzbudili nejen 
k modlitbě za nemocné a trpící, ale 
také ke skutkům pozornosti a lásky 
tam, kde je můžeme prokázat.“ Celé 
znění je na www.cirkev.cz. (tok)

KRES

TOPENÍ, SEDÁKY, KOBERCE…
NĚMECKÉ – do kostela

Nezávazně Vás navštívíme

www.topenisedaky.cz;
e-mail: topenisedaky@seznam.cz

tel. 737 776 822

www.krestabor.com

Krizová noclehárna zachraňuje muže i ženy bez domova před umrznutím. Ilustrační snímek Charita ČR

Iglů poslední
záchrany
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Nobelova cena pro kněze?

F. M. 
DOSTOJEVSKIJ:
Kde není Bůh,
je vše dovoleno 

Strhující příběh (s dobrým koncem) 
dvacetiletého Viléma Svobody, poli-
tického vězně 50. let, líčí skutečné po-
měry v čs. koncentračních táborech, 
zejména v uranových dolech na Já-
chymovsku. Román je podobenstvím 
o hledání mravní síly a vnitřní svobody 
nevinného člověka uprostřed vražed-
ného systému.

 432 stran, bohatě ilustrováno

JIŘINA ŠIKLOVÁ:
Motáky nezvěstnému se Pecka zařadil 
po bok Dostojevského a Solženicyna

Brilantní doslov od Daniela Kroupy
kniha+audiokniha CD v podání Igora Bareše

na www.nemohujinak.cz

KRÁTCE

VEŘEJNÉ SLAVENÍ MŠÍ SVATÝCH 
zůstává na Slovensku zcela přerušeno. Po-
dle vládního „Covid automatu“ nově ne-
bude možné, dokud stupeň rizika nákazy 
neklesne ze současného čtvrtého (nejvyš-
šího) stupně na třetí. V zemi s 5,5 mili-
onem obyvatel již nemoci podlehlo přes
5 700 lidí. Farnosti, biskupové i katolická 
média rozšířili nabídku přenosů bohoslu-
žeb a liturgie hodin i dalších forem duchov-
ního doprovázení, jako jsou zasílání litur-
gických čtení e-mailem nebo duchovní 
slovo na Youtube. Někteří věřící v čele s tr-
navským arcibiskupem Jánem Oroschem 
podepsali petici vládě za brzké obnovení 
veřejných bohoslužeb. Jak potvrdil mluv-
čí biskupů P. Martin Kramara, episkopát 
za obnovení veřejného slavení a  osob-
ní duchovní služby vytrvale vyjednává.

PO STOPÁCH SVATÉ RODINY 
V EGYPTĚ se bude putovat po stezce 
dlouhé 3 500 km, která spojí pětadva-
cet různých míst. Začne v oblasti staré
Káhiry, kde se měla Maria s  Ježíškem 

a sv. Josefem skrývat v jeskyni (dnes je 
zde kostel sv. Sergia), zahrne např. ta-
ké vesnici Mataríja s tzv. Mariiným stro-
mem – sykamorou, pod níž si podle le-
gendy prchající Maria odpočinula, nebo 
mariánský kostel v Džabal at-Tajr, kde 
prý Ježíš nechal otisk ruky ve skále, když 
rodiče chránil před padajícími balvany. 
V klášteře Panny Marie v Dejr al-Mu-
harraku cesta skončí: zde Svatá rodina 
strávila poslední měsíce před návratem 
do Palestiny. Výstavbu stezky iniciovalo 
egyptské ministerstvo cestovního ruchu 
a financuje ji stát společně se soukromý-
mi dárci i mezinárodními organizacemi. 
Egypt doufá, že se stezka stane oblíbe-
ným cílem turistů i poutníků.

LEVNOU VAKCÍNU PROTI NEMOCI 
Z KORONAVIRU vyvíjí filipínský mole-
kulární biolog P. Nicanor Austriaco OP 
v Manile. Jeho cílem je snadno vyrobi-
telná a  jednoduše skladovatelná vakcí-
na ve formě tablety, která by byla lehce 
dostupná i v nejchudších zemích světa. 
Základem je tropická kvasinka, používa-
ná též v některých lécích. Testy na labo-

ratorních zvířatech dopadly uspokojivě, 
nyní dominikán se svým týmem pokročí 
ke klinickým testům v nemocnicích. Na 
Filipínách platí kvůli pandemii tzv. kala-
mitní stav. Katoličtí biskupové nyní ozná-
mili, že se proti nemoci nechají očkovat 
veřejně v televizním přenosu, aby oslabili 
obavy veřejnosti – sedm z deseti Filipínců 
totiž s vakcinací váhá. Pro zřízení největ-
šího očkovacího centra v regionu např. 
poskytly svůj univerzitní kampus školské 
sestry Panny Marie ve městě Davao.

DO KOSTELŮ ZA UMĚNÍM přichá-
zejí během pandemie Pařížané. Zdejší 
muzea a galerie jsou totiž uzavřeny, kos-
tely však zůstávají přístupné např. pro 
soukromou pobožnost a mnohé z nich 
se pyšní mistrovskými díly. Kardinál Je-
an-Marie Lustiger na konci 80. let za-
ložil asociaci Umění – kultura – víra, 
spojující pastoraci s uměním. Její web
artculturefoi-paris.fr s virtuálními pro-
hlídkami kostelů zaznamenal za pande-
mie třetinový nárůst návštěvnosti.

(tkkbs, postoj.sk, kai, ucanews,
fi des, le monde)

Nejstarší řeholnice slaví 117 let

Misionář je kandidátem Nobelovy ceny 
míru. P. Pedro Opeka, lazarista slovin-
sko-argentinského původu, založil na 
Madagaskaru v roce 1989 „Město přá-
telství“ Akamasoa, kam přemístil 70 ro-
din žijících v bídě na skládkách. Dnes 
dílo tvoří 25 tisíc lidí včetně 13 tisíc dětí 
v 18 vesnicích, kteří dostávají možnost 
pracovat (zvláště ve zdejších kameno-
lomech) a vzdělávat se; slouží jim něko-
lik zdravotnických zařízení včetně po-
rodnic a 18 hřišť. Misionář se s místní 
mládeží podílí též na obnově životního 

prostředí na Madagaskaru, kde bylo zni-
čeno 70 % lesů. Kandidaturu P. Opeky 
navrhl slovinský premiér Janez Janša 
s tím, že kněz je symbolem „konkrétní-
ho budování míru skrze boj proti chudo-
bě, vyloučení a nespravedlnosti“. Mezi 
dalšími nominanty jsou např. aktivist-
ka Greta Thunbergová, bývalý americký 
prezident Donald Trump (nominován za 
svou blízkovýchodní politiku) nebo rus-
ký vězeň svědomí Alexej Navalnyj. Ceny 
se budou udělovat v říjnu.

(vaticannews, sch)

Snímek amicipadrepedro.org

Narozeniny oslavila 
11. února francouzská 
vincentka sestra André, 
nejstarší obyvatelka Evropy.

„Je to velký den,“ řekl médiím David Ta-
vella, tiskový mluvčí Domu sv. Kateřiny 
Labouré pro seniory v jihofrancouzském 
Toulonu, kde sestra André – vlastním 
jménem Lucile Randonová – žije od ro-
ku 2009. „Je ve výborné kondici,“ potvr-
dil Tavella. Řeholnice je sice už zcela sle-
pá a pohybuje se na invalidním vozíku, 
stále má však svěží mysl, sleduje světové 
dění a těší se rozhovory s přáteli a pří-
buznými. Ti s ní také sdíleli slavnostní 
den, ač jen formou videorozhovoru. Bis-
kup toulonský Dominique Rey pak slou-
žil za sestru André mši svatou. Na stole 
toho dne nechyběla specialita z husích 
jater foie gras a portské, kapoun na hříb-
kách a jako dezert Pečená Aljaška: horká 
pusinka plněná zmrzlinou.

Lucile Randonová se roku 1904 naro-
dila v protestantské rodině. Pracovala ja-
ko domácí vychovatelka, např. u rodiny 
Peugeotových. Ve svých 19 letech přijala 
katolický křest, vincentkou se stala až 

ve čtyřiceti (roku 1944) a přijala muž-
ské jméno na počest svého bratra. Řadu 
let pak sloužila starým lidem a sirotkům.

Hádám se s Bohem

Životní posilu prý sestra André kromě 
čokolády hledá v  modlitbě. „Neustále 
rozmlouvám s dobrým Bohem. Když se 
něco daří, vyprávím mu o tom a někdy se 
na něj obořím, že mě opouští,“ svěřila se 
dříve médiím.

Za celý svůj řeholní život ani jednou 
nevynechala mši. Účastnit se jí nemohla 
až letos poté, co jí 16. ledna diagnosti-
kovali nákazu koronavirem, stejně jako 
81 ze všech 88 obyvatel domova. Deset 
z nich zemřelo, sestra André však náka-
zou prošla s minimálními příznaky.

Zažila už deset papežů a Františka po-
kládá za „velmi odvážného“. K 115. na-
rozeninám jí zaslal růženec. 

Jako věrná posluchačka Vatikán-
ského rozhlasu nyní sestra André – jak 
zmínily Vatican News – popřála rádiu 
k nynějšímu 90. jubileu: „Krásné naro-
zeniny! Má devadesát let, ale je mladé!“

Za nejstarší osobu na světě se poklá-
dá stoosmnáctiletá Japonka Kane Tana-
ka, narozená 2. ledna 1903. 

ALENA SCHEINOSTOVÁ
„Nebojím se smrti. Jsem tu s vámi ráda, ale přála bych si už být jinde – s bratrem, dědou, babičkou,“ řekla médiím nejstarší 
Evropanka sestra André o svých 117. narozeninách.  Snímek Facebook EPHAD Sainte Catherine Labouré

Pochvalná vyjádření prolife organizací 
i nová protestní vlna spojená s tzv. Stáv-
kou žen (hnutím za legálnost interrupcí) 
či ostrá debata v Evropském parlamen-
tu – to byly reakce po zveřejnění nálezu 
polského Ústavního soudu o  neústav-
nosti potratů z důvodu poškození plodu. 
Interrupce je tak nyní v Polsku možná 
jen v případě ohrožení života či zdraví 
matky, znásilnění a incestu. Z 1 116 le-
gálních interrupcí v Polsku za rok 2019 
jich bylo odůvodněno 1 074 genetickou 
vadou dítěte (z  toho 271 Downovým 
syndromem). Rozsudek padl na konci 
loňského října, soud pak na žádost de-
sítek organizací z Polska i ze světa před-
ložil na konci ledna odůvodnění.

Zatímco jedni poukazují na možné 
znevýhodnění žen, zásah do ženských 
práv nebo na tvrdou situaci matek s těž-
ce postiženými potomky, druzí zdůraz-
ňují práva dětí, zvláště křehkých a ne-
mocných, a varují před představou, že 
by handicapovaní – slovy polského euro-

poslance Patryka Jakiho – „měli radě-
ji zemřít než žít“. Polské katolické Cen-
trum pro život a rodinu upozornilo na 
nesamozřejmé právní či medicínské 
souvislosti a vymezilo se proti názorům, 
které staví zájmy matek a  dětí nebo 
ochranu jejich zdraví proti sobě – ty mj. 
zaznívají při bouřlivých pouličních pro-
testech. Celé prohlášení přinesla KAI. 
Prolife právnička Magdalena Korzekwa-
-Kaliszuk pak pro tuto agenturu odhadla 
příští vývoj: „Některé děti budou stejně 
zabity, v zahraničí nebo při nelegálních 
potratech, ale rozhodně to nebude po-
čet, který přinášely dosavadní zákony. 
I když zákon zlo zcela nevyloučí – a eu-
genický potrat zlem byl – radikálně ho 
sníží.“ Podle odhadů se v  posledních 
letech v  Polsku ročně desetitisíce žen 
uchýlily k nelegálnímu potratu a další 
desetitisíce jich vycestovaly za interrup-
cí do zahraničí, včetně České republiky.

Po zveřejnění soudního nálezu se k té-
matu vyslovil předseda Rady pro rodinu 

Polské biskupské konference Wiesław 
Śmigiel. „Právní aspekty by měly být 
ponechány právníkům. Podstata pro-
blému nespočívá v zákazech a trestech, 
nýbrž v péči o život od početí po přiro-
zenou smrt. Úkolem církve je pak for-
movat svědomí věřících, aby se mohli 
rozhodovat v  souladu se svou vírou,“ 
cituje biskupa KAI. Politikům, věřícím 
i celé společnosti připomněl povinnost 
pečovat o rodiče, matky i postižené děti, 
aby nikdo nezůstal v obtížné situaci sám. 
V první řadě má pak těhotná žena dostat 
podporu od otce dítěte. „Je potřeba být 
obezřetní, abychom v zápalu politického 
boje neztratili ze zřetele to opravdu důle-
žité,“ zdůraznil biskup.

Gdaňský studenský kaplan P. Paweł 
Kowalski SJ pro zpravodajský portál 
wiara.pl zase připomněl: „Množství lidí, 
kteří křičí a požadují volný přístup k po-
tratům, by měl přimět církev k zamyšle-
ní. Není to tak, že je naše poselství pro 
mladou generaci nečitelné?“ Do protes-
tů se totiž zapojuje i katolická mládež. 
Dle kaplana vede cesta zvláště přes na-
slouchání potřebám druhých a přes ra-
dostnou službu životu. Církev v Polsku 
už nyní stojí za řadou projektů na pomoc 
ženám v obtížné situaci, chudým rodi-
nám a postiženým. Charita či řeholní řá-
dy nezřídka provozují také babyboxy, kde 
už zachránily více než sto dětí. (sch)

Polská církev nabízí místo potratu pomoc
V Polsku vstoupil v platnost takřka úplný zákaz 
umělých potratů, který polarizuje veřejnost, politiku 
i věřící. „Pouhé zavedení zákona nestačí, především 
je tu povinnost pečovat,“ připomíná biskup Wiesław 
Śmigiel odpovědný za pastoraci rodin.
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Výhody:
- nejjednodušší obsluha jediným tlačítkem
- možnost přenosu na Facebook,
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- není potřeba počítač
- jednorázová investice
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- spolehlivé kamery švédského výrobce AXIS
- kvalitní obraz, perfektně srozumitelný zvuk

tel.: 608 433 983www.ozvuk.cz 
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KAMERA

Vstupujeme do postní doby. K té 
patří újma, která má člověku 
pomoci, aby byl blíž Bohu a aby 
se v jeho nitru ujaly ctnosti. Tou 
první ze sedmi božských ctností, 
která může během čtyřiceti 
postních dnů v srdci hlouběji 
zakořenit a růst, je pokora. 

Svatého Augustina z Hippony se jednou zepta-
li na tři nejdůležitější ctnosti. Jako první v řadě 
jmenoval právě pokoru. Latinské označení pro 
ni je humilitas – a nese v sobě více významů, 
jako být malý, blízko země, ale také zemitý, 
pravdivý. Pokora tedy vede k bytí v pravdě a zá-
roveň znamená nezapomínat, že jsme utvořeni 
z prachu země, v nějž se zase obrátíme, jak je 
nám každoročně zdůrazňováno na Popeleční 
středu. A připomíná nám to také letošní popel 
sypaný na naše hlavy. 

Pokora však neznamená hrbit se a myslet 
si o sobě (nebo dokonce říkat), že „nestojíme 
za moc“. Pokora nás naopak vede k vědomí 
a znalosti, kým skutečně jsme. V tomto ohle-
du je docela jedno, jestli vyděláváme milion 

ročně, nebo zrovna nemáme práci. Stejně tak 
je lhostejné, zda o nás nikdo ani okem neza-
vadí, nebo si všichni kolem myslí, že jsme ti 
nejbáječnější lidé na světě. Pokora totiž zna-
mená vědět, jací jsme doopravdy: jsme prach, 
který tím, že jej uhnětl Bůh v krásu našeho 
svobodného bytí, získal nezměrnou cenu a ne-

vyčíslitelnou hodnotu. Tím nejlepším vodít-
kem k pravé pokoře, k vědomí vlastní ceny je 
samotné jednání Boha vůči lidem. „Klíčové 
dění celého Písma vypráví o Božím sklonění 
se k člověku, o Božím sestoupení a sestupo-
vání, o tom, že styk člověka s Bohem je dílem 
laskavého Boha, který nezůstal člověku vzdá-

len, ale z vlastní iniciativy přišel na doslech, 
na dohled, ba v Kristu dokonce na dosah, aby 
pomohl a zachránil,“ kdysi vysvětlil již zesnulý 
biblista a teolog Jan Heller. O pokoře Božího 
syna, o Kristově příkladu a vedení v evangeli-
ích hovoří na protější straně teoložka a biblist-
ka Mireia Ryšková. 

Do pokory uvádí Boží velikost

O tom, že na tento příklad „božské“ pokory 
lidé často ani nedohlédnou a pletou si pokoru 
s úkorností a sebeponížením, hovoří karmeli-
tán P. Pavel Pola: „Do pokory nás uvádí Boží 
velikost,“ zdůrazňuje. Bůh nás na jedné straně 
absolutně převyšuje, ale na druhé straně, jak 
říká Jan Heller, se k nám sklání, je nám blíz-
ký, je soucitný, milosrdný. „Pokora je vědomí 
svého vlastního místa před Bohem,“ připo-
míná P. Pola a připojuje jednu prastarou ži-
dovskou moudrost: „Jeden rabín doporučoval 
mít v kapsách dva papírky. V levé kapse lístek, 
kde je napsáno: ‚Nejsi nic, jsi prach!‘ a v pravé 
kapse vzkaz: ‚Jsi obraz Boží!‘ A člověk si má 
vytahovat jeden či druhý papírek podle toho, 
na kterou stranu ho zrovna životní situace vy-
chýlila. Když propadá malomyslnosti, má se 
povzbudit tím, že je Božím obrazem, a připo-
menout si svou důstojnost. A když začíná no-
sit nos moc nahoru, má si připomenout, že je 
prach…“  JIŘÍ MACHÁNĚ 

Jsi obraz Boží z prachu uhnětený

Pokora patří 
k nutné 
výbavě pro 
život s Bohem 
a s druhými 
lidmi, zvláště 
v rodinách 

a řeholních komunitách. 
O tom, jak jí rozumět, jsme 
rozmlouvali s rektorem kostela 
bosých karmelitánů u Pražského 
Jezulátka P. PAVLEM POLOU. 

Jak je pokora přítomná v karmelitánské 
spiritualitě?
Pro Terezii z Avily, což je naše duchovní mat-
ka a spolu se sv. Janem od Kříže zakladatelka 
bosých karmelitánů, byla pokora zásadní té-
ma. Označovala ji za jednu ze tří podmínek 
modlitby. Svatá Terezie říká, že k tomu, aby 
se člověk mohl skutečně modlit, je zapotřebí 
pokory, chudoby a lásky. Pokoru vykládá jako 
pravdivost – pokora podle ní doslova znamená 
„kráčet v pravdě“. Přičemž varuje před pověst-
nou hrbatou pokorou, která je naoko, stavěná 
na odiv a zahrnuje sebeponižování. Naproti to-
mu Terezie vyzdvihuje v pokoře pravdivé sebe-
poznání. A potom také chudobu, což je pro ni 
svoboda a oproštěnost, nezávislost na hmot-
ných věcech. A třetím pilířem modlitby je u ní 
láska k druhým. 

Když Tomáš Akvinský mluví o kardinálních 
ctnostech, říká, že pokora je obrazem 

umírněnosti, vyváženosti a vyrovnanosti.
Když nejsme ani malomyslní či falešně pokorní, 
ani pyšní. 
To je velmi přesné. On je to totiž nedostatek 
pokory v obou případech. V té malomyslnosti, 
sebeponižování a hrbatosti žádná pokora ne-
ní. Tím méně v pýše. Obojí je falešné. Každá 
ctnost je zlatá střední cesta mezi dvěma kraj-
nostmi, na což ukazuje temperantia (umírně-
nost) jako ctnost kardinální, tedy hlavní. 

Jaké je místo pokory v mezilidských vztazích?
Pokora tvoří základ vztahu. Přece nikomu 
z  nás není dobře s  člověkem, který je na-
myšlený, nepustí nás ke slovu, přehlíží nás, 
nevšímá si nás. Nebo když se před námi bu-
de naopak pomalu plazit. Ani v jednom přípa-
dě nám nebude dobře, vztah vyžaduje rovnost 
a pravdivost.

Svatá Terezie z  Avily říká jednu zajíma-
vou věc: „Aby člověk mohl pravdivě poznávat 
Boha, musí pravdivě poznávat sebe sama.“ 
Sebepoznání, které je dnes spíš psychologic-
kým termínem, tak pro Terezii existovalo už 
dávno v rámci teologie, spirituality, duchov-
ní cesty. Poznání sebe sama je první velká 
práce v duchovním životě, v poznání Boha, 
ale skoro bych řekl, že to platí i ve vztazích 
s  lidmi. Člověk, který nezná dobře sám se-
be, může jen těžko vidět pravdivě druhé
a přijímat je.

Zkrátka není nám dobře ani s člověkem, který 
se podhodnocuje a „upejpá“? 
On vlastně odmítá připustit, že bychom jej rá-
di přijali takového, jaký je, že bychom se s ním 
rádi o něco podělili. Odmítá i dobré věci na 
sobě samém a možná i všude kolem. Opakem 
je pak ego, které, když se dostane ke slovu, 
přebije všechno ostatní – a takový člověk pak 
fakt nebere a neposlouchá nikoho. Tedy ani 
co kdo říká. 

Pokora je též potřebná k omluvě,
uznání a vyznání viny. Nejen ve vztazích,
ale i ve svátosti smíření. 
Katoličtí křesťané bývají vedeni ke zpytová-
ní svědomí bohužel jen v jednom směru: hle-
dět na vlastní viny a pochybení. Jistě to patří 
k pravdivému sebepoznání, ale zároveň k ně-
mu patří znát, přiznat si a připustit své silné 
stránky, úspěchy a  obdarování. Zkrátka to 
dobré, co se povedlo. 

Kardinál Martini, známý milánský arcibis-
kup, doporučoval, aby při zpovědi ještě před 
vyznáním vin bylo zařazeno „vyznání chvály“. 
Tedy za co jsem Bohu vděčný a co se v mém 
životě podařilo. V  tom kontextu pak člověk 
vidí jinak i  své viny, může se k nim pravdi-
věji přihlásit, převzít za ně odpovědnost
a třeba se omluvit. (mach)

Cesta mezi krajnostmi 
S teologickými termíny je to stejně těžké jako 
s těmi psychologickými. Kromě přesně defi no-
vaného významu totiž mívají řadu podružných 
odstínů, které často zavedou debaty do pato-
vé situace. Každý si pod daným slovem před-
stavuje něco jiného, a navíc některé termíny 
ztrácejí kredit. Zpravidla nejvíc totiž o pokoře 
mluví ti, kdo nejsou pokorní ani náznakem. 
Pokora je v obecném povědomí vnímaná dost 
negativně. Škoda.

Co se týká pokory jako pojmu, osobně 
jsem se ztotožnil s tím, jak ji popsal nedávno 
zesnulý docent morální teologie Jiří Skoblík. 
Defi noval pokoru jako volné přitakání bez-
pečně poznané pravdě. Nestačí jen bezpečně 
vědět, že kouření škodí zdraví (poznání), je 
třeba i silou vůle přestat kouřit (vůle by měla 
přitakat poznání). Ježíš upozornil na podobný 
rozpor mezi poznáním a vůlí (Mt 7,21): „Ne 
každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do krá-
lovství nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého 
Otce v nebesích.“ Svatost či dokonalost vy-
žaduje, aby vůle a poznání člověka byly ve 
shodě. Pokud se vůle vzpírá poznání, jedná 
se podle Mons. Skoblíka o pýchu (čili opak 
pokory).

Nedávno jsem řešil případ manželů, kdy 
si žena stěžovala, že péče o rodinu i dům je 
jen na ní. Manžel, velký manažer, trávil prak-
ticky veškerý čas prací a svými koníčky. Při 
sezení však velmi „empaticky“ povídal: „Já to 
zcela chápu, že na tobě leží celá péče o rodi-
nu i dům, že mám koníčky a sport. Myslím, že 
máš plné právo být naštvaná.“ Říkal jsem mu: 

„To je hezké, že nám tu takto krásně zpíváte. 
Ale jalová slova jsou o ničem, když jste pře-
dem rozhodnut, že s tím nebudete nic dělat. 
Od vás se očekává především změna chová-
ní – trávení více času s dětmi a pomoc ženě 
s péčí o dům.“ I zde okázalé vyznání svých 
hříchů muž používal jen k tomu, aby ženu 
umlčel. Věděl, že je žena přetížená, ale jeho 
vůle toto poznání systematicky ignorovala – 
splňoval tedy defi nici pýchy. Osobně jsem ho 
navíc podezíral z vnitřní nadřazenosti. V pa-
triarchálních rodinách se takto často cítí být 
nadřazení muži, v matriarchálních zase ženy.

Pýcha ve vztahu se často projevuje Kai-
novým výrokem: „Jsem snad strážcem svého 
bratra?“ Jednomu nevěrnému manželovi jsem 
kladl na srdce, že by na sebe neměl vázat mi-
lenku v práci, protože ona to vůbec nebere 
jako on, jako lehkovážný fl irt, ale zamilovala 
se a touží s ním mít rodinu. Když ji na sebe 
citově váže, bude mít problém ona, aby se 
následující čtyři roky „odmilovala“ a našla si 
nového partnera, což v jejím věku už začínalo 
být obtížné. On se na mě podíval a říká: „To 
je ale její problém, ne? Je dospělá, tak snad ví, 
co dělá?!“ Všimněte si, že ani tento muž ne-
popíral fakta (poznání), ale vůlí je ignoroval 
stylem: „Užiju si dne, po mně potopa.“

Rozpor mezi vůlí a poznáním (tedy absen-
ce pokory čili pýcha) je základ i každého hří-
chu. Bohužel v manželství mívá katastrofální 
a trvalé následky v dopadech nejen na  partne-
ry, ale i na jejich děti. 

 JERONÝM KLIMEŠ, psycholog

Pokora v manželství?

Pokora nás vede k vědomí a znalosti, kým skutečně jsme. Ilustrační snímek Pixabay

François Gérard: Sv. Terezie z Avily.  Repro KT 
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Hrbatá pokora 
stojí v koutě 
a mačká čepici„Kristus, příklad 

pokory“ je nejstarší 
česká postní 
píseň opěvující 
tuto ctnost. 
Napsal ji Lukáš 
Pražský před 

rokem 1501 a zpívají ji dodnes 
katolíci i protestanti. Na biblické 
odkazy ohledně Spasitelovy pokory 
jsme se ptali teoložky a biblistky 
MIREI RYŠKOVÉ z pražské 
Katolické teologické fakulty. 

Může být Bůh pokorný? 
Připisovat Bohu lidské vlastnosti lze jen velmi ana-
logicky. V Bohu jsou všechny ctnosti v nejvyšší míře, 
tedy i pokora. 

U nás lidí existují dvě polohy pokory: skutečná 
pokora, která plyne ze správného chápání sebe sa-
ma a svého postavení ve světě (ve společnosti, mezi 
lidmi). Je spojená s úctou a láskou k sobě i druhým. 
A pak je tu nepravá pokora zvaná též falešná. Ta je 
důsledkem komplexu méněcennosti, kdy se člověk 
ponižuje, staví na poslední místo, aby dosáhl pravé-
ho opaku, totiž ubezpečení, jak je skvělý. 

Bůh-Otec ani ve svém Synu nepotřebuje získávat 
důstojnost od někoho jiného. On sám je zdrojem té-
to důstojnosti, takže jeho pokora je vyjádřením hlu-
boké úcty k člověku a stvoření, a především milují-
cího vztahu. Bůh se ve svém Synu vzdává vlastního 
majestátu, aby se stal – minimálně v očích tehdej-
ších (ba i mnohých dnešních) lidí – obyčejným člo-
věkem, který až do hořkého konce sdílí lidský osud 
se vším, co k němu patří s výjimkou hříchu.

V teologii se pro postoj druhé božské osoby, tedy 
Syna, který se stal jedním z lidí, aniž však přestal být 
Bohem, užívá pojem kenosis. Co znamená? 
List Filipanům v proslulém hymnu (Fp 2,5-11) mlu-
ví o kenosi Ježíšově, jenž byl rovný Bohu, ale svého 
postavení se zřekl, a to ve prospěch lidí. Samo vtělení 
je aktem Boží kenose, Boží pokory vůči člověku, kte-
rého Bůh tak miluje, že je ochoten sestoupit na jeho 
rovinu. Těžko si představit něco většího. Narození ve 
stáji, které jsme si nedávno připomínali a jak nám je 
líčí Lukášovo evangelium, je „jen“ jakýmsi koloritem 
toho, co se stalo. Toho, co je tak radikální, že to nelze 
lidskými slovy dostatečně vyjádřit. Vtělení je nejen 
aktem Boží kenose, tedy pokory, nýbrž především 
lásky k člověku, protože jeho cílem je „zbožštění“ 
člověka. Můžeme se tak stát Božím synem či dcerou. 

Kristus se pokorně projevoval i v jiných situacích 
svého pozemského života. Bylo to pouze v tom, že 
přijímal úděl vlastní tělesnosti? Nebo byste vyzdvihla 
i další okamžiky, kdy se pokora projevovala ve vztahu 
k bližním? 
Ježíš je pokorný už svým bytím. Přijímá ho se vším 
všudy od narození až do smrti. To se projevuje třeba 
tím, že se až do svého veřejného vystoupení podřizo-
val svým rodičům, že se na jeho počátku nechává po-
křtít od Jana, ač je bez hříchu. Už tímto aktem přebí-
rá na sebe tíhu viny vyvoleného lidu (potažmo všech 
lidí), což završí svou smrtí na kříži, kterou si budeme 
připomínat na závěr postní doby, o Velikonocích. 

Projevuje se to však také třeba tím, že bere lidi 
kolem sebe jako sobě rovné: diskutuje s nimi, sdílí 
s učedníky svůj život, dělí se s nimi o své charisma. 
Přijímá také lidi na okraji, nestraní se jich, nýbrž 
s nimi jí a pije, tráví s nimi čas, je mu s nimi dobře. 
A dělá to navzdory kritice svých současníků z lep-
ší společnosti i profesionálních „kolegů“ – učitelů
Zákona. Všímá si žen. Nenárokuje si nic. 

Tedy ani Boží zásah, který by ho vysvobodil 
z nespravedlivých obvinění, soudu a odsouzení. 
Ano, z kříže vítězně nesestoupí, nýbrž na něm ze-
mře. Neumírá jako vítěz, nýbrž ve své krajní opuš-
těnosti volá Boha. S tím už měli problém i pozdější 
evangelisté (Lukáš a Jan) a vložili mu do úst jiný 
výrok než onen citát z Žalmu 22: „Bože můj, Bože 
můj, proč jsi mě opustil?“ I my s tím zápasíme a sna-
žíme se to všelijak interpretovat. Kde může být víc 
pokory, než když Boží Syn sestoupí až do této tem-
noty, někam, kam by vůbec nemusel?

V evangeliích čteme o pokušení Krista na poušti, kdy 
ďábel útočil i na Ježíšovu pokoru. Pokoušel jej mocí, 
slávou. Tato pokušení ostatně procházejí celými 
dějinami lidstva a není jich ušetřena ani církev. Proč 
to dělá takové problémy i nám, když tady máme 
Ježíšův příklad? 

Ježíš je tak zakotven ve svém vztahu k Otci a v lás-
ce k lidem, že si nepotřebuje nic dokazovat. On má 
moc, i když je bezbranný; on je silný a bohatý ně-
čím, co nelze nijak koupit, získat za pozemský ma-
jetek. Od začátku svého bytí na zemi dává sebe sama 
k dispozici, nepotřebuje stavět na uznání druhých, 
protože je plně sám sebou. Ten problém máme my, 
kteří své bytí stavíme na vnějších věcech: na moci, 
bohatství, image, uznání, co možná od těch nejdů-
ležitějších. Svatí lidé (a nemám na mysli jen ty ka-
nonizované) dokážou jít Ježíšovou cestou, protože 
umí být sami sebou, naplnit své lidství. 

Tohle pokušení totiž zakoušíme všichni, protože 
nestavíme na lásce, kterou má Bůh k nám. Ona to 
není snadná cesta, protože znamená spolehnout se 
na něco, nač si nemohu fyzicky sáhnout. Kdo se jí 
však odváží, v pokoře Ježíše následuje. Nejde o žád-
né falešné sebeponižování, nýbrž o nelpění, o zakot-
vení v Bohu a tím nejhlouběji v sobě samé(m). 

Jedním ze silných okamžiků velikonočního příběhu, 
který si budeme zanedlouho připomínat o Květné 
neděli, je Ježíšův vjezd na oslu do Jeruzaléma. Je to 
obraz pokorné slávy? 
Ježíš svým vjezdem do Jeruzaléma na hřbetu oslát-
ka navazuje na prorockou tradici (Zach 9,9), kdy 
příjezd panovníka na oslu znamená nastolení spra-
vedlnosti, pokoje a míru: „Hle, přichází k tobě tvůj 
král. Je spravedlivý a vítězný. Pokorný jede na oslu, 
osličím mláděti.“ Nejde tedy o slávu, nýbrž o zvěs-
tování, symbol, že nastává nový čas. Osel byl zvíře 
používané k práci, k transportu věcí a lidí, tedy k mí-
rovým účelům. Kůň byl naproti tomu symbolem po-
stavení, moci a války. 

Ježíš volí pro svůj příjezd symbol pokory – osla. 
Je pokorným a spravedlivým králem, jeho vítězství 
je vítězstvím sebedarující lásky. Pokora totiž nezna-
mená, že si člověk nechá cokoli líbit, že ze sebe ne-
chá udělat otloukánka. To by bylo zvrácené. Pokora 
znamená, že člověk ví o své důstojnosti a ví, že mu ji 
nemůže nikdo vzít, a proto je schopen čelit nespra-
vedlnosti a ponižování s vnitřním klidem jako Ježíš. 
Ten vjíždí do Jeruzaléma a ví, co ho tam čeká. Ví, že 

bude muset čelit nenávisti, strachu, úkladům, zradě, 
nespravedlnosti, odsouzení a nakonec smrti. A přes-
to před tím necouvne, nesnaží se vyhnout konfron-
taci s hříchem. To je pokora ve vztahu k poslání, kte-
ré přijal, i ve vztahu k tomu, kým je poslán. Tuhle 
pokoru vidíme i v jeho modlitbě v Getsemanech. 

„Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na 
kříži“ – čteme u sv. Pavla v listu Filipanům. Spasitel 
světa, Boží Syn, přibitý lidmi na dřevo kříže, 
popraven způsobem, který znamenal absolutní 
ponížení. Někdy mě napadá trošku kacířská 
myšlenka, že se to Kristu snáze „poslouchalo“, když 
jeho vztah k Otci nebyl zakalen hříchem… Ale zpět 
k nám lidem: Co znamená tato situace mezní pokory 
našeho Spasitele pro nás?
Ježíšova výkupná smrt na kříži je pro nás výzvou, 
abychom přehodnotili vlastní priority. Chceme-li te-
dy být Ježíšovými učedníky a následovat jej na cestě 
lásky k Bohu i lidem. A že Ježíš nepodléhal hříchu, 
bylo pro něj v hodině jeho smrti podle mého názoru 
spíše těžší. Neměl totiž ony obranné mechanismy 
ega, které máme my – tedy sebeklam, který nevědo-
mě používáme k uchování pocitu vlastní hodnoty 
a integrity v okamžicích neúspěchu, selhání, při po-
citech viny či studu. Snažíme se tak z těchto situací 
snížit úzkost – například útokem, agresí, únikem. 
Kristus místo toho na kříži nahlížel hřích v celé je-
ho hrůze. V situaci mezní pokory, jak jste sám řekl, 
prošel vítězně temnotou smrti. Byla to chvíle to-
tálního odloučení od Boha (to je podstata hříchu), 
o čemž vypovídá onen citát z Žalmu 22, který jsme 
zmínili výše. 

Kristus zvítězil nad smrtí-hříchem, tedy nad tím, 
co dělí člověka od Boha. Zánik je přirozenou vlast-
ností hmoty, tomu nelze v rámci tohoto světa unik-
nout. Zemřeme. Ježíš nás ale učí, jsme-li ochotni ho 
následovat, jakým způsobem uniknout moci hříchu 
– a to právě pokorou. To sice neznamená, že na své 
životní cestě čas od času nepodlehneme svodu hří-
chu, ale že již nebudeme jeho vazaly, protože jsme 
spojeni s Ježíšem a skrze něj s milujícím Otcem.

JIŘÍ MACHÁNĚ 

Poslání, které přijal
Jaký je pro vás rozdíl mezi 
pravou a „hrbatou“ pokorou? 
Co je u vás, ve vašem životě, tím 
rozpoznávacím znamením? 

Francesca Šimuniová, 
abatyše benediktinek komunity Venio

Sv. Benedikt zmiňuje dva-
náct stupňů pokory jako 
„žebřík do nebe“, který je 
potřeba stupeň po stupni 
vylézt. Pro mě je to spíše 
než žebřík zahrada, jejíž 
zákoutí postupně objevuje-
te, čím hlouběji pronikáte. 

Rozpoznávacím zna-
mením „hrbaté“ pokory 

pro mě je, když zjistím, že můj vnější postoj a slova 
neodpovídají tomu, co si opravdu myslím a jak se 
cítím. A že se v tu chvíli snažím spíše naplňovat oče-
kávání (i svá vlastní) a ideál, případně nevyčuhovat, 
nedominovat, nenést zodpovědnost, mít klid, vy-
hnout se konfliktu. Přitom základem pravé pokory 
je pro sv. Benedikta vědomí, že nic nezůstane skry-
to, a že v první řadě jde tedy o bdělost ke své vlastní 
(vnitřní) realitě a transparentní zacházení s ní vůči 
Bohu i bližním – a to vše má být motivováno láskou. 
Pak není třeba se bát, protože: „Když tedy mnich vy-
stoupí po všech těchto stupních pokory, záhy dospě-
je k té lásce k Bohu, která svou dokonalostí vyhání 
strach“ (Řehole Benediktova, kapitola 7 – Pokora, 
verš 67). Beru to jako celoživotní proces zrání.

Mons. Tomáš Halík, 
farář pražské akademické farnosti

Každému  Bůh ve své 
moudrosti  dal  určité 
schopnosti nebo okolnosti 
života, jimiž může sloužit 
druhým. Pýcha  pošetile 
připisuje tyto dary člověku 
samému, zneužívá je pou-
ze k vlastnímu prospěchu 
a k vyvyšování se nad dru-
hé.  Hrbatá pokora stojí 

v koutě, mačká čepici v ruce a tvrdí: já chudák žádná 
obdarování, žádné „talenty“ nemám. Ve skutečnos-
ti dost nehledala či zakopala. Je to projev lenosti ty-
to dary v sobě a ve svém životě objevovat a rozví-
jet je, projev nevděčnosti vůči Bohu. Skutečná po-
kora spočívá v tom, že si je vědoma, že tato obdaro-
vání jsou opravdu dary a zároveň úkoly, poslání, 
odpovědnost. Nejsou jen plody vlastního úsilí či od-
měny za vlastní zásluhy. Skutečná pokora se nepo-
měřuje s druhými, nezávidí jim jejich dary nebo ne-
pohrdá jejich  zdánlivou chudobou. Ví, že Bůh dává 
své dary nestejně, avšak on sám ví proč. Komu bylo 
mnoho dáno, od toho bude mnoho požadováno. Po-
kora je pravda – odvaha přijmout skutečnost a pra-
covat s  ní. Hrbatá pokora je pokrytecká póza. 
V mém vlastním životě je pokora úsilí stále si připo-
mínat: všechno je milost, dar, nikoli má zásluha, 
nemám, co bych nebyl dostal, se vším, co mám, mu-
sím sloužit druhým. Je s tím spojena odpovědnost, 
že jednou budu před Bohem skládat účty, jak jsem 
s tím naložil a komu jsem tím prospěl. K podobné-
mu smýšlení se snažím inspirovat ty, kdo se svěřili 
mému duchovnímu doprovázení.

Hana Imlaufová, pedagožka a rodinná poradkyně 
Falešná nebo „hrbatá“ po-
kora je, když před boho-
službou v kostele oslovíte 
lidi, zda by někdo nechtěl 
přečíst čtení, a z jejich re-
akcí máte dojem, že nikdo 
z nich ještě neumí číst. Ale 
teď vážně. Myslím, že roz-
poznávacím znamením 
jsou pro mě dva důležité 

ukazatele. Prvním z nich je zdravá sebedůvěra člo-
věka a druhým jeho trvalý postoj vděčnosti vůči Bo-
hu. Zjednodušeně řečeno – zdravou sebedůvěrou 
rozumím vědomí vlastní hodnoty, darů a hřiven, 
které mám. Ale pozor: nemyslet si, jaká jsem dobrá, 
že je to moje zásluha. Ale vědomě a pravdivě před-
stupovat před Boha s díkem a chválou. To on mi 
všechny tyto dary, bez mé zásluhy, svěřil. A byly mi 
dány proto, abych je mohla dobře využívat nikoli 
pro sebe, nýbrž ke službě druhým a k šíření dobra. 
Pokorný člověk je člověk pravdivý, s nímž se dobře 
spolupracuje. Umí přiznat chybu, uvědomuje si své 
limity a bez strachu dokáže sdělit, že se mu něco ne-
podařilo nebo mu to nejde. Pokorný člověk stále 
usiluje o  to, aby byl dobrým nástrojem v  Božích 
rukou. (mach)

Ježíš byl rovný Bohu, ale svého postavení se zřekl, a to ve prospěch lidí. K rozjímání to předkládá i deskový 
obraz Svatá Trojice vratislavská z doby kolem roku 1350, původem z českých zemí. Repro KT 
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Ve svém poselství k letošní 
postní době se papež František 
zastavuje u evangelijního 
úryvku: „Teď jdeme do 
Jeruzaléma“ (Mt 20,18), 
a postní dobu přibližuje jako čas 
obnovení víry, naděje a lásky.

Milé sestry a milí bratři,
když Ježíš svým učedníkům vysvětluje, že 
svým utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním plní 
Boží vůli, zároveň jim odhaluje hluboký vý-
znam svého poslání a zve je, aby se k němu 
připojili pro spásu světa.

Když se ubíráme postní cestou k velikonoč-
ním svátkům, připomínáme si toho, který se 
„ponížil a byl poslušný až k smrti, a to k smrti 
na kříži“ (Flp 2,8). V této době obrácení obno-
vujeme svou víru, čerpáme z „živé vody“ nadě-
je a otevřeným srdcem přijímáme Boží lásku, 
která nás přetváří v sestry a bratry v Kristu. 
O velikonoční noci obnovíme své křestní zá-
vazky, a  tak se skrze Ducha Svatého znovu 
zrodíme jako nové ženy a  noví muži. Cesta 
postní dobou, stejně jako cesta křesťanským 
životem, prochází světlem zmrtvýchvstání, 
které prozařuje city, postoje a rozhodnutí kaž-
dého, kdo chce jít za Kristem.

Podmínkou a důkazem našeho obrácení je 
půst, modlitba a almužna, jak je hlásá Ježíš 
(srv. Mt 6,1-18). Cesta chudoby a  odříkání 
(půst), pomoc a láskyplný přístup ke zraněné-
mu (almužna) a synovský rozhovor s Otcem 
(modlitba) nám umožní vyjádřit upřímnou 
víru, živou naději a  činorodou křesťanskou
lásku.

1. Víra nás zve, abychom přijímali 
pravdu a stali se jejími svědky 
před Bohem a přede všemi našimi 
bratry a sestrami
Přijmout a žít pravdu zjevenou v Kristu zna-
mená v této postní době nechat se především 
proniknout Božím slovem, které církev předá-
vá z generace na generaci. Tato pravda není 
intelektuálním konstruktem, vyhrazeným ně-
kolika vybraným, nadřazeným a důstojným. Je 
poselstvím, kterého se nám dostalo a kterému 
můžeme porozumět inteligencí svého srdce, 
bude-li otevřené pro nezměrného Boha, kte-
rý nás miloval dříve, než jsme si to sami uvě-
domili. Touto pravdou je sám Kristus. Zcela 
na sebe vzal naše lidství, a tím se stal cestou 
– náročnou, ale otevřenou všem – která vede 
k plnosti života.

Ti, kdo prožijí půst v odříkání a v prostotě 
svého srdce, objeví Boží dar a pochopí, že jsme 
stvořeni k Božímu obrazu a podobě a v něm 
dojdeme plnosti. Ten, kdo přijme chudobu 
a postí se, stává se chudým s chudými a „shro-
mažďuje“ bohatství lásky přijímané a sdílené. 
Takto chápaný a žitý půst nám pomáhá milo-
vat Boha a bližního. Jak učí sv. Tomáš Akvin-

ský, láska je jako „hnutí zaměřující se pozor-
ností na druhého tak, že se milující ‚považuje 
za spojeného s ním v  jedno‘“ (Fratelli tutti,
čl. 93, dále FT).

Postní doba je dobou víry neboli dobou, kdy 
přijmeme Boha do svého života a dovolíme mu, 
aby si u nás „učinil příbytek“ (srv. Jan 14,23). 
Postit se znamená osvobodit svůj život ode vše-
ho, co ho okupuje, od přemíry informací – prav-
divých či nepravdivých, spotřebních produktů, 
abychom otevřeli brány svého srdce tomu, kte-
rý k nám přichází zcela chudý, ale „plný milos-
ti a pravdy“ (Jan 1,14); Syn Boha Spasitele.

2. Naděje jako „živá voda“, díky 
které můžeme pokračovat na své 
cestě

Samaritánka, kterou  u studny Ježíš prosí, aby 
mu dala napít, nechápe, když jí říká, že by jí 
mohl nabídnout „živou vodu“ (Jan 4,10). Zpo-
čátku si samozřejmě myslí, že jde o skutečnou 
vodu. Ježíš má ale na mysli Ducha Svatého, 
toho, kterého nám dá v plnosti ve velikonoč-
ním tajemství, aby v nás rozlil naději, která 
nezklame. Když Ježíš oznamoval své utrpení 
a svou smrt, zároveň zvěstoval naději: „třetího 
dne bude vzkříšen“ (Mt 20,19). Ježíš hovoří 
o budoucnosti, která se před námi otevírá díky 
Božímu milosrdenství. Doufat s ním a díky ně-
mu znamená věřit, že dějiny nekončí s našimi 
chybami, násilím, nespravedlností a hříchem, 
které přibíjí na kříž Lásku. Znamená to čerpat 
z jeho otevřeného srdce Otcovo odpuštění.

Žijeme v době plné obav, pociťujeme ne-
jistotu a vlastní křehkost. Slova o naději pro-
to mohou provokovat. Ale postní doba je tu, 
abychom měli naději, abychom znovu obrá-
tili svůj zrak k  trpělivosti Boha, který neu-
stále pečuje o své stvoření, zatímco my s ním 
mnohdy nakládáme špatně (srv. Laudato si’,
čl.  32–33, 43–44). Svatý Pavel nás důrazně vy-
bízí k naději v usmíření: „Smiřte se s Bohem!“
(2 Kor 5,20). Když je nám odpuštěno ve svá-
tosti smíření, která je jádrem našeho obrácení, 
sami se stáváme šiřiteli odpuštění: když se do-
stane odpuštění nám, můžeme ho zprostřed-
kovat v ohleduplném rozhovoru, můžeme po-
těšit toho, koho zasáhla bolest. Díky Božímu 
odpuštění můžeme svými slovy a skutky pro-
žívat Velikonoce v duchu bratrství.

Postní doba nás vybízí, abychom říka-
li „druhým slova, která povzbuzují, posilují, 
utěšují, podněcují, a ne slova, která ponižu-
jí, zarmucují, popuzují, opovrhují druhým“ 
(FT, čl. 223). K tomu, abychom předali naději, 
mnohdy stačí „laskavý člověk, který je ochoten 
odložit své obavy a starosti stranou a projevit 
zájem, obdarovat úsměvem, říct povzbudivé 
slovo, naslouchat uprostřed všeobecné lho-
stejnosti“ (FT, čl. 224).

V usebrání a v tiché modlitbě obdržíme na-
ději v podobě inspirace a vnitřního světla, kte-
ré vnese jas do úkolů a rozhodnutí našeho po-
slání. Proto je nezbytné usebrat se v modlitbě 
(srv. Mt 6,6) a ve skrytosti se setkat s laskavým 
Otcem.

Prožívat postní dobu v  naději zname-
ná uvědomit si, že v Ježíši Kristu jsme svěd-

ky nové doby, kdy Bůh „tvoří vše nové“
(srv. Zj 21,1-6). Přijmeme tak naději od Kris-
ta, který dal svůj život na kříži a kterého Bůh 
třetího dne vzkřísil, a jsme připraveni „obhájit 
se před každým, kdo se nás ptá po důvodech 
naší naděje“ (1 Pt 3,15).

3. Láska, která kráčí plná soucitu 
a bdělosti v Kristových stopách, 
je nejvyšším vyjádřením naší víry 
a naší naděje
Křesťanská láska se raduje, když vidí druhého 
růst. Proto trpí, když druhý zažívá bolest, když 
je osamocený, nemocný, bez domova, přezí-
raný, v nouzi… Křesťanská láska nás pobízí, 
abychom vycházeli ze sebe, sdíleli se a vytvá-
řeli společenství.

„‚Sociální láska‘ umožňuje dělat pokroky 
směrem k civilizaci lásky, k níž se může každý 
z nás cítit být povolán. Láska se svým tíhnutím 
k univerzálnosti je schopná budovat nový svět, 
protože není prázdným citem, nýbrž nejlepším 
prostředkem k objevování účinných cest pro 
rozvoj všech“ (FT, čl. 183).

Křesťanská láska je darem, který našemu 
životu dává smysl. Díky ní považujeme ostat-
ní, kdo jsou v nesnázích, za členy naší rodiny, 
za přátele, bratry. Ani drobnost, o kterou se 
láskyplně rozdělíme, nezapadne, ale promění 
se ve zdroj života a štěstí. Tak tomu bylo v pří-
padě vdovy ze Sarepty, jež se rozdělila o svou 
mouku a olej, upekla chléb a podala ho proro-
ku Eliášovi (srv. 1 Král 17,7-16). Stejně tomu 
bylo s chleby, které Ježíš požehnal, rozlámal 
je, dal svým učedníkům a nasytil velký zástup 
(srv. Mk 6,30-44). Stejně tomu bude s naší al-
mužnou, ať už je menší, nebo větší, ale nabí-
zená skromně a s radostí.

Prožívat postní dobu s křesťanskou láskou 
znamená postarat se o  toho, kdo prochází 
utrpením, je opuštěný, zachvácen strachem 
z pandemie covidu-19. Uprostřed velkých ne-
jistot ohledně budoucnosti si připomeňme slo-
va, jimiž se Bůh obrací ke svému služebníku: 
„Neboj se, vždyť jsem tě vykoupil“ (Iz 43,1), 
a spolu s laskavostí nabídněme slovo povzbu-
zení, aby bližní mohl zakusit, že ho Bůh miluje 
jako svého syna.

„Jedině pohled proměněný láskou může 
způsobit, že uznáváme důstojnost druhých, 
a v důsledku toho si vážíme chudých a přijí-
máme je v jejich důstojnosti, vážíme si jejich 
identity a kultury, a tím je doopravdy integru-
jeme do společnosti“ (FT, čl. 187).

Milí bratři, milé sestry, v každé životní eta-
pě je třeba věřit, doufat, milovat. Kéž nám toto 
pozvání prožít postní dobu jako cestu obráce-
ní, modlitby a sdílení našich dober pomůže 
obnovit osobní a společnou víru, kterou nám 
dává živý Kristus, naději, již vzbuzuje Duch 
Svatý, a lásku, jejímž nevyčerpatelným prame-
nem je Otcovo milosrdné srdce.

Panna Maria, Matka Spasitele, která věrně 
setrvává u paty kříže i v srdci církve, ať nám 
pomůže svou starostlivou přítomností a po-
žehnání Zmrtvýchvstalého ať nás provází na 
cestě k velikonočnímu světlu.

Papež FRANTIŠEK

Aby půst projasnil naše poslání

 Snímek Vojtěch Pospíšil / Člověk a Víra



Křesťanství
Svět
Kultura P E R S P E K T I V Y 8
Co všechno může zabíjet
P. Marek Vácha

Už rok trvající pandemie prověřuje 
stav společnosti na mnoha úrovních. 
A co bylo dříve předmětem 
lhostejnosti nebo mírné kritiky 
novinářů, se nyní v přímém přenosu 
mění v počty mrtvých. V České 
republice totiž nezabíjí jen virus. 

Když se zavřela divadla a koncertní 
sály, nám abonentům nezbývá, než 
čekat, až se zase otevřou. Čekáme 
stále a ano, zavřená divadla a kon-

certní sály jsou ztrátou. Ledacos se dá suplovat 
přenosem přes televizi nebo internet. Ale cosi 
je nepřenosné: atmosféra, zážitek, sounáleži-
tost mezi jevištěm a hledištěm, ono španělské 
duende, pocit shody a stejného nastavení mezi 
umělcem a posluchači. 

Když se zavřely kostely, zakázaly poutě, pří-
pravy biřmovanců a  jakékoli setkávání, byla 
to rovněž citelná ztráta. Ale jeden velmi vý-
znamný rozdíl zde je. Do kostela nechodíme 
jako na přednášku, abychom si poslechli ká-
zání. Do kostela nechodíme jako diváci do 
divadla, kteří se chtějí nechat bavit, zneklid-
nit nebo inspirovat. Do kostela nechodíme 
především poslechnout si homilii, zvědavi, co 
nám tým kolem oltáře dnes vymyslí za pro-
gram, a pokud je kázání přiměřeně aktuální 
a přiměřeně kritické, odcházíme spokojeni.
Takto to není. 

Do kostela se především a zejména chodí-
me setkat s Bohem a tou nejméně důležitou 
částí mše svaté je… kázání. Za současné doby 
je paradoxně právě kázání nejlehčeji zastu-
pitelnou částí mše svaté. Na internetu je jich 
spousta, pronesených v různých jazycích na 
různých kontinentech v tutéž neděli na totéž 
evangelium. Na rozdíl od koncertů a divadel 
my katolíci v situaci zavřených kostelů nesedí-
me doma s permanentkou a nečekáme, až zase 
otevřou. Každý  z nás žije s Bohem, každý z nás 
se modlí, ano, kostely jsou někde nedostupné 
a  je to škoda, ale je tolik způsobů modlitby, 
tolik možností, jak „lámat“ Boží slovo, jak na 
sobě pracovat, jak se modlit s rodinou nebo 
(kdo žije sám) jak využít čas k růstu, k růžen-
ci či k modlitbě v přírodě. V praxi si sami na 
sobě prožijeme, k čemu potřebujeme kněze: 
k udělování svátostí. Věřím, že v normálních 
farnostech mají všichni věřící telefon nebo e-
-mail na svého faráře. Podání eucharistie, svá-
tost smíření nebo svátost nemocných, všechno 
je možné, když se chce. Pasivita může zabíjet. 
Pandemie je jako vítr: slabou víru může sfouk-
nout, silnou rozfouká do plamene.

Nesprávná
víra 
Víra v lež může poprvé v novodobých dějinách 
zabít. Žijeme v době, o níž sociologové mluví 
jako o době tzv. hermeneutiky podezření. To 
znamená, že když čteme texty na zpravodaj-
ských serverech nebo sledujeme televizi, ne-
ptáme se ani tak, co politici říkají, nýbrž proč 
to říkají, a za jejich vyjádřeními tušíme další, 
skrytý zájem. Často tomu tak je. Někdo ovšem 
podezřívá vždy a všechny a zastává mylný ná-
zor, že svět ve skutečnosti řídí „oni“, zednáři, 
ilumináti, rotariáni, byzantský patriarchát, taj-
né protikatolické spolky a že politici jsou jen 
jejich fi gurkami. 

A naopak takový čtenář čerpá „zaručené“ in-
formace z těch svých zpravodajských serverů, 
o nichž věří, že servírují čistou pravdu, větši-
nou logicky potvrzující čtenářovy již zastáva-
né názory a představy o světě – většinou v tom 
smyslu, že nesmíme být naivní, svět je na tom 
špatně a není radno nikomu věřit – ani rouš-
kám, ani vakcínám, a zejména ne Evropě. To 
samo o sobě může být někdy neškodné, jindy 
dokonce úsměvné. Pokud mě středoškolsky 
nebo vysokoškolsky vzdělaný občan přesvěd-
čuje, že kondenzační sledy za letadly na oblo-
ze jsou ve skutečnosti tzv. chemtrails, prášek, 
který „oni“ sypou z letadel za účelem vysteri-
lizování lidstva, můžeme se té prostinké víře 
v nesmysly zasmát a hodit to za hlavu. Když 
jiný občan upozorňuje, že rozestupy v čase 
pandemie jsou nařízeny proto, aby nás „oni“ 
mohli z družic lépe fotografovat, už to k smí-
chu není. Když mě ale ještě jiný člověk ubez-
pečuje, že se určitě očkovat nedá, protože ve 

vakcíně je čip, který ovládne mysl a chování 
očkovaného, už to k smíchu není vůbec. Dů-
sledkem může být poprvé v novodobé historii 
situace, kdy víra v tzv. fake news (falešné zprá-
vy) může stát vlastní život. Už to není legrace, 
nýbrž něco velmi vážného. 

Nepřemlouvám nikoho, aby se nechal očko-
vat. Upozorňuji však, že kdo se nenechá, ris-
kuje, že onemocní, případně zemře. A pokud 
si o mně někteří čtenáři nyní pomyslí, že jsem 
placený Billem Gatesem, který chce zotročit 
lidstvo, je to jejich věc. Stejně jako nenechat 
se naočkovat, onemocnět a zemřít.

Nesprávná 
politická volba 
Katolíci jsou voliči mnoha politických stran, 
jsou mezi nimi zastánci levice i pravice, mno-
zí volili za prezidenta Miloše Zemana, jiní ni-
koli, mnozí volili ANO nebo SPD a nejméně 
jeden křesťanský server k volbě SPD vyzýval. 
V běžných časech se nad tím můžeme pozasta-
vit, můžeme s takovou či jinou volbou nesou-
hlasit nebo ji kritizovat. Politika je soutěž myš-
lenek a každý občan volí dle svých názorů. 

V současné situaci je ale opět nesprávná vol-
ba náhle velmi vážná věc. Jako společnost jsme 
zvolili vládu, která kvůli svým chaotickým 
krokům, své nepřipravenosti, neschopnosti, 
povýšenosti, zmatkům, nulové předvídavosti, 
nízké vzdělanosti, nebo i nízké inteligenci vo-
lených představitelů odpovídá za smrt mnoha 
občanů. Zemřelo mnoho pacientů, kteří by za 
inteligentnějšího řízení státu zemřít nemuseli. 
Nikdy po roce 1989 jsme nezažili, aby důsled-
kem politické volby byla smrt voličů, kteří by 
za jiné vlády přežili. Nyní sklízíme, co jsme 
zaseli.

Nesprávná
politická kultura 
Zejména za prezidentské éry Miloše Zemana 
jsme si zvykli na dramaticky odlišnou poli-
tickou kulturu, než byla za éry Václava Hav-
la. Zvykli jsme si na prezidenta vrávorajícího 
před korunovačními klenoty, mluvícího spros-
tě v rozhlase, velebícího Čínu a Rusko, vyzdvi-
hujícího Čínu jako vzor stabilizace společnos-
ti, neschopného se omluvit za prokázanou lež 
a v posledních měsících, v době jeho prudce 
zhoršeného zdravotního stavu, již schopného 

se toliko mstít a rozeštvávat své odpůrce, své 
příznivce, kohokoli. Ministerský předseda je 
zase v očividném a mnohokrát prokázaném 
střetu zájmů, lže na kameru, stejně jako jeho 
ministři. Vůkol všem chybí nejen zdvořilost 
a morálka, nýbrž i vzdělání, a některým i  in-
teligence. 

Opět, v pokojných dobách by taková situa-
ce mohla být zdrojem protestů, humoru či vel-
kých demonstrací na Letné. Politikům se bě-
hem let ale nakonec zdařilo vychovat občany, 
aby jim skutečně už nic nevěřili. V normálních 
letech by naprostá nedůvěra občanů v politiky 
mohla být tématem pro sociology a politology 
a my ostatní bychom mohli pokrčit rameny. 
Jenže teď tato patologická politická kultura 
může zabíjet. I když dnes politici navrhnou 
nařízení, které je pro omezení pandemie dob-
ré a nutné, občané, vychovaní předcházejícími 
roky, je už neberou vážně. Když se zakážou 
vleky, lyžaře bere nahoru rolba. Když se za-
káže rekreace v hotelích, občané začnou do 
hotelů jezdit na fi ktivní služební cesty. A je to. 
Na argument, že sami politici chodí ostříha-
ní, občas je novináři přistihnou, jak slaví po 
hotelích kulaté narozeniny nebo se scházejí na 
jídlo a pití v restauracích, tedy že nedodržují 
nic z toho, co sami nařizují, není odpověď. Je 
to tak. 

Dříve platilo pravidlo, že kapitán opouštěl 
potápějící se loď jako poslední. Dnes je tomu 
naopak. Politici se jako první nechávají očko-
vat a zdůvodňují to buď jako apel a příklad 
pro zbytek národa, nebo svou naprosto ne-
zastupitelnou pozicí odpovědných lídrů, že 
v případě jejich nemoci by se celá struktura 
záchrany společnosti nejspíše naprosto zhrou-
tila. Národ za této situace logicky přestal poli-
tikům věřit a každý se snaží zachránit a obsta-
rat se na vlastní pěst, jak může – vždyť politici 
to dělají také tak. 

Nesprávná 
mezinárodní situace 
Pandemie nezasáhla hluboce sjednocené lid-
stvo, nýbrž rozdělené mocnosti. Virus přišel 
z Číny a dodnes nevíme (a pravděpodobně 
nikdy vědět nebudeme), jak se to stalo, jak 
probíhaly první dny a týdny epidemie. Trans-
parentnost a rychlá reakce Číny by pomohla 
zachránit mnoho životů, informace se ovšem 
do okolního světa nedostaly, a  teprve když 
byla pandemie v rozběhu a už se nedala utajit, 
informace nakonec se zpožděním následovaly 

virus, přišly, ale bylo jich málo a pozdě. Budiž 
to jako memento všem, kdo v Číně vidí vzor 
stabilizace společnosti. 

Zemřít může každý 
Stojí za to věc oznámit. V prosinci 2019 se 
z Číny začal do celého světa šířit nebezpečný 
virus, který se šíří zejména kapénkami. Cho-
roba má u různých pacientů různý průběh, 
u  někoho proběhne bezpříznakově, jiného 
může zabít. Doposud přesně nevíme, proč 
tomu tak je. Rizikové skupiny jsou lidé starší, 
obézní, diabetici nebo občané s kardiovasku-
lárními problémy. Ovšem zemřít může i štíhlý 
sportující mladý muž. Stejně tak toho mnoho 
nevíme o dlouhodobých následcích infekce. 
Určitě je lépe nemoc nedostat, než dostat.

Jednoduchou obranou je rouška, která chrá-
ní především ostatní a částečně i svého nosi-
tele. Další ochranou je časté umývání rukou, 
používání dezinfekce, snaha o dodržování ro-
zestupů a pokud možno izolace. Občané, kteří 
chodí bez roušky, ať už z nedostatku vzdělání, 
z nedostatku zdvořilosti, či ostentativně, mo-
hou být infekční a svému okolí nebezpeční. To 
je biologie, nikoli sociologie. 

Optimistický závěr
Nyní by měl následovat optimistický závěr ve 
smyslu, co dělat dál. Vlastně nic. Věřím, že na-
konec to dobře dopadne. Nikoli kvůli našim 
politikům a nikoli kvůli nám, nýbrž pouhou 
setrvačností událostí, téměř samospádem. Při-
jde jaro, nakonec se národ proočkuje, chao-
ticky, pozdě, ale přece. Virus ustoupí, opět 
se otevřou školy, kostely, divadla a koncertní 
sály. Politici budou chválit svou prozíravost, 
prezident bude opět jednat sprostě, národ se 
vrátí do normálu, školáci do tříd, věřící do la-
vic, občané do restaurací. Teologové budou 
refl ektovat, sociologové zkoumat a politologo-
vé prokazovat, proč se to stalo tak, a ne jinak 
a proč se vlastně vše muselo stát právě takto. 
Občané, kteří přežijí, budou znovu věřit fake 
news, budou znovu volit tytéž strany, co dřív, 
komunisté budou znovu arogantní, premiér 
bude znovu lhát a vše zlé, co se stalo, se svede 
na společného viníka „Evropu“. 

Stat Crux, dum volvitur orbis – kříž stojí, 
i když se svět kymácí.

Autor je kněz, přírodovědec a přednosta Ústavu 
etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK 

Poprvé v novodobé historii nás může víra v tzv. fake news (falešné zprávy) stát i vlastní život. Třeba ty kolem viru a očkování. Ilustrační snímek ČTK



Pandemie komplikuje život celé 
společnosti a některá její část 
zažívá pocity zmaru a deziluze. Jde 
ale nalézt východisko v odmítání 
nařízených opatření, a někdy 
i racionálního pohledu na svět?

KOMENTÁŘ
Jana Spousty

 

Koronavirová pandemie trvá už rok 
a přinesla řadu nepříjemných ome-
zení i  pro lidi, kteří zůstali zdra-
ví. Děti nemohou chodit do školy, 

ubytovací a restaurační zařízení nesmějí při-
jímat klienty, herci nemají kde hrát a tak dál. 
Skrýváme své tváře pod maskami, nemůžeme 
pracovat a bavit se, jak jsme byli zvyklí, trá-
víme příliš mnoho času mezi čtyřmi stěnami. 
Není divu, že se po celém světě rozmáhají špat-
ná nálada a vzdor. Mnozí nedodržu jí vládou 
předepsaná opatření, ani když jsou rozumná 
a mohla by zachránit životy. A stále se množí 
demonstrace a nepokoje motivované odporem 
proti omezením.

Obecně je potřeba říct, že protestovat proti 
tomu, co se nám nelíbí, je právem a povinnos-
tí občanů demokratické společnosti. Evropské 
vlády v boji s pandemií mnoho věcí pokazily 

a česká vláda v tom samozřejmě není výjim-
kou. Tlak občanů na instituce je potřebný. Jen-
že demonstrace v době pandemie může zna-
menat zvýšené riziko nákazy účastníků, takže 
by zřejmě bylo lépe své znepokojení vyjadřo-
vat jinými formami.

Horší je, že protestující většinou neprosazu-
jí účinnější nebo lépe koordinovaný boj proti 
nemoci. Naopak usilují, aby skončila jakákoli 
opatření, která se týkají jich osobně. Nechtě-
jí nosit roušky, nechtějí dodržovat rozestupy, 
chtějí ihned otevřít všechny instituce a podniky. 
Podle epidemiologů by to znamenalo rychlejší 
šíření nákazy, což by mohlo vést k vyčerpání ka-
pacit nemocnic, a tím pádem k mnoha zbyteč-
ným úmrtím. To ostatně některé evropské regio-
ny už zažily, tudíž to není hrozba jen teoretická.

Různé příčiny
Účastníci demonstrací proti vládním opatře-
ním nejsou stejnorodá skupina. Kromě oby-
čejných lidí těžce postižených vládními opatře-
ními mezi nimi najdeme několik dalších typů.

Zaprvé jsou to lidé, kteří obecně nemají rádi 
tento stát či politický režim. Hlavně extremisté 
všeho druhu, zejména přívrženci krajní pravi-
ce. �  zkrátka přicházejí proto, že demonstrace 
je protivládní.

Zadruhé jde o  přívržence konspiračních
teorií, ezoteriky a další lidi, kteří nevěří vědě 

a běžným médiím. Domnívají se, že skutečnost 
je jiná než to, co se učí ve škole nebo co vysí-
lá veřejnoprávní televize. Nová poněkud zá-
hadná nemoc je pro lidi tohoto zaměření ide-
ální příležitostí. Co když koronavirus vůbec
neexistuje? Co když ho někdo záměrně šíří? 
Co když politici něco skrývají? Věda se přes 
své obrovské minulé úspěchy stala pro většinu 
lidí nesrozumitelnou a pro nezanedbatelnou 
část populace i nevěrohodnou. A něco podob-
ného platí o informační páteři naší společnos-
ti, velkých seriózních médiích.

A zatřetí demonstrují a protestují lidé, kte-
ří z nějakého důvodu považují – svou vlastní 
– osobní svobodu za mnohem důležitější než 
zájem většiny. Mohou to být poněkud přehna-
ní liberálové, jako je bývalý prezident Václav 
Klaus, který na jedné z  těchto demonstrací 
mluvil. Nebo jsou to ti, kdo mají takovou po-
vahu a nastavení, že si nechtějí nechat líbit, 
aby jim někdo cokoli nařizoval.

Proto je potřeba i  tady rozlišovat duchy. 
Kritický pohled na činnost vlády je správný 
a  naštvanost je v  součas-
né situaci pochopitelná. 
Ovšem sobectví a  ocho-
ta věřit nepravdám ne-
jsou cesta, jak z  toho
ven.

Autor je analytik, 
sociolog a publicista
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Přežívat, nebo doopravdy žít?

ANKETA:

Jak se chystáte prožít postní dobu?
a) mám vlastní duchovní program; 
b) inspiraci hledám v postních brožurách 
a aplikacích; c) využiji postní přílohu KT.
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Půjdete i letos do kostela pro popelec?
a) ano (57); b) ne (34).

© Jan Hrubý

FEJETON 
Kateřiny Koubové

Kamarádka, kterou mám už od dět-
ství, mi na sklonku léta věnovala 
pár marmelád z plodů své zahrád-
ky na dobu, až se zima zeptá… 

A  teď, zatímco pročítám texty do příštího 
vydání a tu marmeládu nadepsanou „na pa-
lačinky“ si míchám do jogurtu, na ni vzpomí-
nám, jak se jí asi dnes v nemocnici daří. Kdysi 
jsme se vídaly denně, nyní už jen jednou ročně, 
ale přátelství vytrvalo.

Kdysi, zatímco já si šila první sukni a učila 
se francouzštinu z učebnice pro samouky, ona 
měla doma na gauči seřazené pacienty s růz-
ně obvázanými tlapkami. Jednou, když jsem 
přišla na návštěvu, právě brala krev plyšové-
mu medvědovi. A tak bylo její směřování jas-
né. Stala se z ní zdravotní sestra. Jedny ruce, 
a kolik toho v životě mohou udělat. Okopat 
brambory, posbírat jahody, vyrobit marmelá-
du, učesat dceři cop… a zachránit život.

O tom se teď hodně mluví a píše – a ti, kdo 
k tomu mají nejvíce co říct, už ani nemají sílu 
o tom povídat. Zkrátka „jen“ dělají svou prá-
ci. Když se jí nyní občas optám, jak se daří, 
odpovídá jen: „Je to chaos, ale zvládáme
to.“

O zachraňování životů mluvil nedávno i pa-
řížský arcibiskup Michel Aupetit s redaktory 
Radia Vatican. Než odpověděl na kněžské po-
volání, byl totiž lékařem. „Stávalo se, že jsem 
někomu – jak se hovorově říká – zachránil ži-
vot. Ve skutečnosti jsem ale život nezachránil, 
pouze jsem pomohl, aby pacient mohl ještě ně-
kolik dalších let žít,“ uvedl s tím, že z každého 
takového prodloužení života měl samozřejmě 
radost. A pak dodal něco, co překreslilo kon-
tury jeho vyprávění: „Jako lékař jsem nemohl 
život zachránit, protože na konci se stejně ob-
jeví smrt. Přijde dříve či později. Nyní mi jako 
křesťanovi a knězi nejde o to, abych někomu 
zachraňoval život, ale abych člověku pomáhal 
vejít do života, do života v hojnosti. Předávám 
život, který je silnější a větší než ten ohraničený 
tělesný, v němž se dnes nacházíme, ale který 
nemá poslední slovo.“ Jedny ruce, a kolik toho 
v životě mohou udělat. Jedno slovo, a kolik 
může proměnit.

Když člověk chce, 
Bůh ho dovede k povo-
lání, které mu sedne, je 
mu šité na míru. A kdy-
by si předtím onen člo-
věk seděl na uších, Bůh 
zúročí i to, co se dělo v tu
dobu.

Život s pandemií přinesl nové 
nároky a obavy, před nimiž se 
většina z nás nikam neschová. Není 
to však i příležitost k proměně?

KOMENTÁŘ
Elvy Frouze

Naprosté většině z  nás přinesl rok 
s pandemií zásadní proměnu v pro-
žívání a uspořádání času, ve způ-
sobech a  možnostech spolubytí 

s druhými, v práci i odpočívání. Mnozí se oci-
tají pod obrovským tlakem obav o zdraví své 
i svých milovaných, o zajištění živobytí, o bu-
doucnost. Trvá to už příliš dlouho – a zatím se 
nerýsuje možnost blízké změny.

Pořád platí, že i  tahle krize v sobě ukrývá 
příležitosti k  naší proměně. Po tak dlouhé 
době vzájemné izolace a nekončící nejistoty 
už to ovšem nemusíme vnímat, někdy poci-
ťujeme až alergickou reakci, když nám tuh-
le možnost někdo připomene. Přesto se o to 
pokusím: Není teď často reálné podávat vý-
kon v takové míře a takovým způsobem, jak 
jsme byli zvyklí – ať už v zaměstnání, ve ško-
le, nebo kdekoli jinde. Můžeme si díky tomu 
připomenout, uvědomit, že naše hodnota není 
v tom, kolik toho vykonáme. Základ naší iden-
tity spočívá v něčem jiném – že jsme milováni 
Bohem a že díky tomu umíme milovat. Všech-
no, s čím je nám dáno v tomhle světě zacházet, 
má svoji hodnotu právě jen ve vztahu k Bohu, 
který je láska sama. A Boží přízeň si nemusíme 
vysloužit svým úsilím, ta se nabízí navzdory 
i těm nejtěžším okolnostem.

Nejde
uhnout
Nutnost trávit většinu času se stále stejnými 
lidmi (nebo dokonce jen sami se sebou) nás 
konfrontuje s našimi slabostmi a  slabostmi 
druhých. Nelze tak snadno uhnout před vlast-
ní netrpělivostí, podrážděností, smutkem, úz-
kostí, hněvem – a to samé k nám mnohdy při-
chází od našich nejbližších. Až na dřeň tak 
prožíváme, co znamená vidět sami sebe i své 
bližní opravdu se vším všudy. Může jít o tvr-
dou lekci, kdy přicházíme o  iluze. Ale prá-
vě v ní se učíme důvěřovat, že Pán je s námi 
i v naší ubohosti a že ve světle jeho blízkosti 
máme znovu a znovu přijímat a darovat od-
puštění, přát druhým to nejlepší a podle svých 
možností se přičinit o jejich pokoj. Snad právě 
to je základem lásky, která je mnohem víc než 
jen emocí, jež se aktivuje ve chvílích štěstí.

Připustit si slabost, narazit na své meze, uvě-
domit si, že situace někdy je nad naše síly – 
v  tom všem lze rozeznat pozvání, abychom 
se odevzdali do náruče toho, jemuž síly nedo-
jdou nikdy, kdo nám slíbil, že s námi bude po 
všechny dny našeho života. „Když jsem slabý, 
právě tehdy jsem silný,“ píše svatý Pavel. Prá-
vě v časech, kdy jsme blízko dna, se nám může 
velice konkrétně ukázat smysl tohoto výroku, 
praktické důsledky spolehnutí se na trvající 
Boží zaslíbení.

Vyvstává tak, co doopravdy nejvíc potřebu-
jeme, abychom v tomhle čase pouze nepřeží-
vali s naléhavým přáním, „ať už je konec“, ný-
brž abychom i pod tíhou zkoušek doopravdy 
žili. Znovu můžeme objevovat důležitost, ba 
nezbytnost reálně žité naděje, smyslu, odvahy 
či soucítění.

„Kdo ví, proč žít, vydrží téměř jakékoliv jak.“ 
 Ve výroku, připisovaném Nietzschemu i zakla-
dateli logoterapie Viktoru Franklovi, je skryto 
poselství i pro tyto dny: Vnímáme-li, že zdroj 
smyslu není zcela závislý na aktuálních okol-
nostech, že bolest a napětí smí být součástí 
naší cesty, že náš domov, místo spočinutí a tě-
žiště je v Božím království, můžeme projít i ex-
trémní zátěží.

Podobně objevujeme, že naděje je víc 
než optimismus. Kdybychom se upínali jen 
k tomu, že všechno (a pokud možno co nejdří-
ve) dopadne tak, jak si přejeme, budeme prav-
děpodobně znovu a znovu zklamáváni. Zdroj, 
pramen naděje přesahuje viditelný svět – a na-
pájí nás, i když se věci vyvíjejí úplně jinak, než 
jsme si naplánovali.

Náročná zkouška
Dovolím si skončit malým osobním vyzná-
ním či proklamací. Žijeme s rodinou v domě, 
který slouží jako místo k setkávání. Přesto se 
teď s lidmi setkávám převážně venku nebo on-
line. Mám rád projevenou blízkost – podání 
ruky, rozhovor z očí do očí, objetí. Přesto se 
teď kromě nejbližší rodiny s nikým neobjímám 
a při hovorech zůstávám dva kroky v odstu-
pu. Mám rád družnou zábavu. Přesto se teď 
posezení s přáteli konají jen v úzkém kroužku 
u zimního ohně.

Proč? Jaký má smysl odpírat si, co mám tak 
rád? Vnímám na dálku, někdy opravdu až fy-
zicky, vyčerpání sester a lékařů v nemocnicích. 
Cítím s těmi, kdo v úzkostech čekají, zda se je-
jich vážně nemocný vrátí domů z JIPky. Mod-
lím se za ty, kteří už se nevrátili. A ano, samo-
zřejmě, mám starost i o sebe a svou rodinu.

Virus je záludný – nikdo si nemůže být jist, 
jestli a  jak razantně mu zasáhne do života. 
Avšak přece jen můžeme jeho zákeřné ata-
ky omezit a ztížit. Dočasně si odepřít fyzic-
kou blízkost pokládám za přijatelnou cenu za 
ochranu zdraví a životů.

Rozumím přitom únavě z  odloučenos-
ti, smutku nad promarněnými příležitost-
mi, obavám z materiální nouze. Procházíme 
opravdu velice náročnou zkouškou. Začít 
jednat, jako by tu už žádná pandemie ne-
byla, ovšem nepokládám za řešení. Doplácí 
na to nejvíce ti nejzranitelnější. Pokud jejich 
utrpení zkusíme odstranit ze svého zorné-
ho pole, uškodíme tím nakonec i vlastnímu
srdci.

Žijeme-li nadějí, vírou a láskou, máme od-
vahu vidět realitu pravdivě, včetně jejích stin-
ných stránek. Pak i své strachy, smutky a úz-
kosti přijímáme – a zároveň znovu a znovu 
s Boží pomocí překračuje-
me a odevzdáváme. A tak 
pojďme dál, nejsme na to 
vůbec sami.

Autor je trvalý jáhen 
a terapeut, vede 
Dům Komunity Noe 
v Holostřevech

I v pandemii musíme rozlišovat

Železná opona v nás
GLOSA
Karla Pučelíka

Na fragmenty železné opony se 
jezdí dívat školní mládež jako 
na připomínku totalitní mi-
nulosti. Za pozůstatky želez-

né opony v lidských srdcích ale není tře-
ba jezdit – stačí si pustit televizi, rádio, 
otevřít noviny nebo internet. Nemocnice 
v Chebu a Sokolově kapacitně kolabují 
a pacienti s koronavirem se kvůli neústup-
nosti ministerstva zdravotnictví převážejí 
do vzdálených nemocnic v Česku. Přes 
hranice je to přitom pár kilometrů, spo-
lupracují tu už desítky let a Bavorsko po-
moc nabízí. Krajští politici – nově i s pod-
porou místních biskupů Tomáše Holuba 
a  Františka Radkovského – upozorňu-
jí, že „hranice už je dávno jen čárou na 
mapě“. Není proto rozumný důvod, aby 
bránila převozům pacientů do blízkých 
nemocnic na bavorské straně. Úporné úsi-
lí vyhnout se pomoci z Německa je zará-
žející. Z ministerstva při obhajobě „sobě-
stačnosti“ přitom unikají i nepravdy, třeba 
že v chebské nemocnici zabírají lůžka prá-
vě i němečtí pacienti. Neumíme přijmout 
pomoc. Bojíme se snad, že by nás to 
k něčemu zavazovalo? Anebo kvůli naší 
pýše a neschopnosti převzít odpovědnost 
za vlastní chyby? „Přijmout pomocnou 
ruku není známka slabosti, nýbrž poko-
ry a vzájemné sounáležitosti,“ zdůrazňují 
biskupové Holub a Radkovský.
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KNIŽNÍ TIP 
Mariána Sekeráka

Svou trilogii o (nejen diplomatických) 
vztazích Svatého stolce ke třem 
totalitním režimům 20. století 
završuje historik Marek Šmíd dílem 
zaměřeným na sovětský komunismus.

Po monografi ích věnovaných vztahům 
s italským fašismem a německým na-
cismem přichází Šmíd s titulem Vati-
kán a sovětský komunismus 1917–1945. 

Práci založenou na bohaté základně pramenů 
z Vatikánského apoštolského archivu i množ-
ství cizojazyčné literatury ohraničil rokem bol-
ševické revoluce a koncem druhé světové vál-
ky. Neomezuje ji však pouze na geografi cký 
prostor SSSR, ale krátce se věnuje také otázce 
prosazování komunistických myšlenek v Me-
xiku a Španělsku v kontextu pronásledování 
křesťanů.

Jak je v  jeho dosavadních knižních publi-
kacích zvykem, i zde autor zúročil svůj talent 
převyprávět spletité okolnosti zahraniční po-
litiky a mezinárodních vztahů v turbulentní 
době srozumitelným a čtivým jazykem. Díky 
tomu se jeho odborná monografi e stává pří-
stupnou širokému čtenářskému publiku. Ani 

nepoučený laik se zájmem o dějiny minulého 
století, respektive o církevní dějiny, se proto 
nemusí bát po ní sáhnout. Následně se před 
ním odhalí mozaika událostí, která oscilu-
je kolem klíčových osobností dotyčné doby: 
jimi byli papežové Pius XI. či Pius XII. nebo 
vůdce bolševiků V. I. Lenin a  jeho nástupce
J. V. Stalin. 

Čtenář bude mít možnost lépe si uvědomit 
tyranii nedemokratického režimu v  Sovět-
ském svazu, která za sebou zanechala nesčet-
né množství lidí – laiků a  laiček, řeholníků, 
řeholnic a kněží – umučených pro své křesťan-
ské přesvědčení, stejně jako tisíce zničených 
katolických, pravoslavných i protestantských 
kostelů a chrámů.

Šmídova kniha je 
důležitým, faktogra-
ficky bohatým me-
mentem, výstrahou 
před jakýmkoli neto-
lerantním politickým 
režimem.

Marek Šmíd: 
Vatikán a sovětský 
komunismus 1917–
1945 (Triton 2020)

Autor je politolog, 
spolupracuje s Institutem
pro křesťansko-demokratickou politiku

Z mnohaletého přátelství mezi zakla-
datelem analytické psychologie C. G. 
Jungem a tomistickým teologem P. Vic-
torem Whitem OP vzešel v polovině

20. století intenzivní dialog psychologie a teolo-
gie, vědy a víry i katolicismu a moderny, na kte-
rý se zaměřuje aktuální číslo dominikánské re-
vue Salve. Vychází s loňským vročením 3/2020.

Významný anglický tomista White (1902–
1960) se narodil v rodině anglikánského du-
chovního, jako mladík však konvertoval ke 
katolicismu a vystudoval Oxford, kde poz-

ději vyučoval a působil v  tamních teologic-
kých periodikách. Jak v úvodu Salve přede-
sílá jeho editor Martin Bedřich: „Psychologie 
byla pro Whitea nejdůležitější z nových věd, 
představovala podle něj nikoli ohrožení, ale 
výzvu. Našla zcela evidentně jazyk a  způ-
sob, jak oslovit moderního člověka a jak mu 
pomáhat s  jeho problémy. Křesťanství by se 
mělo snažit poznat dveře, kterými se psycho-
logii podařilo do duše současného člověka ve-
jít, a nabídnout na oplátku to zásadní ze své
tisícileté tradice.“

Jakkoli se White a  Jung nikdy neshodli 
v klíčových otázkách povahy lidské existen-
ce, jejich dialog oběma napomohl rozvinout 
a zpřesnit své teze a hledat cesty porozumění 
mezi vírou a modernou ještě dříve, než se do 
jejich odkrývání naplno pustil Druhý vatikán-
ský koncil.

Sborník přináší početné úryvky z vzájem-
né korespondence obou myslitelů, překladové 
studie, které analyzují spolupráci obou mužů, 
i tři zásadní texty samotného Whitea, v nichž 
se očima teologa vyrovnává s podněty moder-

ní psychologie: „Svatý Tomáš Akvinský a Jun-
gova psychologie“, „Moderní psychologie 
a funkce symbolů“ a „Dogma a duševní zdra-
ví“. Mimo jiné si všímá, jak blízko se moderní 
psychologie dostala tam, kde potřeby lidské 
duše již popsala po svém teologie, a jejich spo-
lupráce tak může dosáhnout blíže k odpovědi 
na lidské tázání.

(sch)

Psychologie a teologie. Salve 3/2020
(Krystal OP 2021)

Sovětský komunismus: papežové a tyranie

Salve o dvojí cestě k lidské duši

Alena Scheinostová

Netradičním průvodcem, poutavou 
četbou i samostatným uměleckým 
dílem je reprezentativní publikace
Národní galerie Praha Staří mistři

ve Schwarzenberském paláci. Ukazuje, 
že setkání s uměním lze prožít 
i za uzavření výstavních sálů.

Neobvykle pojatou stálou expozici 
starého umění, nazvanou jednodu-
še Staří mistři, otevřela Národní ga-
lerie Praha ve Schwarzenberském 

paláci na konci roku 2019. Kritici se tehdy po-
zastavovali nad pojetím, které kromě obrazů 
a soch tematizovalo samotnou spletitou archi-
tekturu prostoru, kombinovalo díla v překva-
pivých sousedstvích, české propojilo s evrop-
ským, nebálo se hravosti a humoru. 

Zároveň se zahájením expozice vydal její ku-
rátor Marius Winzeler (ředitel Sbírky starého 
umění NGP) publikaci, v níž představil sto 
nejdůležitějších děl z uměnovědného hledis-
ka. Současná kniha se pak mnohem více blíží 
klasickému katalogu, především je však tím, co 
avizuje v podtitulu: průvodcem, který dopro-
vodí jednotlivými sály, upozorní na zajímavos-
ti a nabídne neotřelý pohled.

„Expozice Starých mistrů neměla provoko-
vat. Chtěli jsme ukázat, že Sbírka starého 
umění obsahuje úžasné věci, že lze pracovat 
i se samotným výstavním prostorem a že při 
hledání adekvátního umístění pro jednotlivá 
díla můžeme postupovat kreativně a nemu-
síme se nechat limitovat pocitem, že se něco 
nesmí,“ vysvětlil KT Marius Winzeler. Na pu-
blikaci spolupracoval s Norbertem Schmidtem 
– architektem z ateliéru Josefa Pleskota a ve-
doucím Centra teologie a umění při pražské 
teologické fakultě. Pleskot jako autor architek-
tonického řešení výstavních prostor Schwar-
zenberského paláce byl další, koho editoři při-

zvali ke spolupráci, a autorskými texty přispěli 
umělci, vědci či duchovní napříč žánry.

Sály expozice tak provázejí a  osobitá 
zamyšlení nad vybranými díly nabízejí osob-
nosti z okruhu kulturní platformy Dominikán-
ská 8 a revue Salve – redaktor Martin Bedřich, 
básnířka Anna Beata Háblová, fi lozo a Klára 
Jirsová, P. Benedikt Mohelník OP, P. Tomáš 
Petráček – či spolupracovníci Náboženského 
vysílání Českého rozhlasu, pro který některá 
zařazená zamyšlení původně vznikla – jako 
Martin C. Putna, Miloš Doležal, Petr Borko-
vec nebo Petr Vizina. Historické údaje se v je-
jich textech prolínají s odbornou interpretací, 
osobním pohledem i s křesťanskou meditací 
nad počiny dávných umělců a nad pocity, kte-
ré tyto práce vzbouzejí v člověku dneška. „Tato 
díla nejsou jen vzdálené historické dědictví 
a muzeální záležitost, mají co říct i dnes,“ do-
plnil Marius Winzeler. Nabídnout dnešní, byť 
subjektivní úhel pohledu je jedním ze záměrů 
expozice i publikace. „Díla izolovaná v mu-
zejních sbírkách ztratila svůj někdejší kontext 
a my jsme jej nechtěli rekonstruovat – to ostat-
ně ani nelze. Naopak ukazujeme, že stále mají 

různé roviny a různé významy, ať už společen-
ské, náboženské, ikonografi cké. Samozřejmě 
výsledkem je interpretace vázaná na součas-
nost: za deset let už bude stará a lidé to zase 
budou vidět jinak,“ přiblížil kurátor.

Průvodci,
kteří učí se dívat
Díla s duchovní tematikou – včetně pokla-
dů, jako jsou Dürerova „Růžencová slavnost“ 
či Brandlův „Simeon s Ježíškem“ – tvoří vý-
znamnou část Starých mistrů. Přehledné a gra-
ficky příjemné zpracování knihy názorně 
představí expozici jako takovou a díky plá-
těné vazbě, množství vyobrazení a kvalitní-
mu papíru je i reprezentativním kouskem do 
knihovny. Avšak pohled jednotlivých přispě-
vatelů z ní navíc činí návod, jak se vůbec dí-
vat na umělecké dílo, i svého druhu příručku
k meditaci.

Do expozice samotné vzhledem k protipan-
demickým omezením lze nyní nahlédnout pou-

ze prostřednictvím online prezentace na webu 
galerie ngprague.cz. Uzavřena je zatím též 
druhá stálá výstava Staří mistři II, dokončená 
v závěru minulého roku ve Šternberském pa-
láci – přímo naproti paláci Schwarzenberské-
mu. Ta tvoří k předchozím Starým mistrům jistý 
doplněk. „Klíčová díla sbírky jsou ve Schwar-
zenberském paláci, takže ve Šternberském ne-
najdete žádného Rembrandta ani Brandla. Ale 
zdejší expozice je uspořádaná tradičněji podle 
příslušných uměleckých škol, období a center. 
Návštěvník Schwarzenberského paláce tu zís-
ká přesnější povědomí o dobovém kontextu,“ 
vylíčil Marius Winzeler. 

Obě expozice dle něj zastupují různé kon-
cepční přístupy k  instalaci uměleckých děl 
a vhodně se doplňují. Výsledkem je obraz staré-
ho umění jako skutečnosti prostupných hranic 
a proudící inspirace, která není vázána na jed-
notlivá období a národní celky, ale ustavičně 
se navzájem ovlivňuje a prolíná – až k dnešku.

Marius Winzeler a Norbert Schmidt:
Staří mistři ve Schwarzenberském paláci
(NG Praha 2020)

Meditace mezi staletými díly

Staré umění mluví jazykem, který umí být srozumitelný dodnes. Snímky Eva Vopátková

Cenná díla vyniknou v upraveném prostoru.
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Existují různá pokušení. Malá i velká. 
Nad těmi menšími často jen shovívavě 
mávneme rukou. Ovšem ta velká, když 
jim podlehneme, se většinou proženou 
naším životem jako ničivá vichřice. 
Ježíš Kristus přijal tento náš úděl, když 
byl na poušti po čtyřicet dní pokoušen, 
aby nás vytrhl z ničivé moci zla.

O  první postní neděli se vždy čte 
evangelium o  Ježíšově pokušení 
na poušti. Markovo evangelium 
je v tom velmi strohé, na rozdíl od 

Matouše a Lukáše v něm nenajdeme barvité 
líčení ďábelských pokušení a vše se vyřídí je-
dinou větou: „Byl na poušti čtyřicet dní a byl 
pokoušen od satana, žil tam mezi divokými 
zvířaty a andělé mu sloužili“ (Mk 1,13).

Obě možnosti jsou 
stejně reálné
Když jsem byl jednou v životě v Izraeli, stala 
se pro mě poušť jedním z největších zážitků. 
Netušil jsem, že je to tak silné místo, strašně 
nehostinné, zato nesmírně krásné. Nikde není 
vidět nic zeleného ani živého, horko jen s mi-
nimem stínu a až k obzoru se táhnou ony po-
divné tvary kamenných kopců zvláštních svou 
jednotvárností i nádherou. 

Poušť je místo, které přímo zve k modlitbě, 
člověk tu přirozeně vnímá Boha a je jím obklo-
pen a nediví se, proč pouštní otcové čtvrtého 
století odcházeli hledat Boha právě sem. Nic-
méně je zároveň jasné, že tuhle tvář ukazuje 
poušť jenom turistovi, který se rozhodl pár ho-
din se v ní pokochat. Kdyby tu měl člověk strá-
vit týden nebo měsíc, stala by se poušť místem 
velkých zkoušek. Není zde nic, k čemu by se 
člověk mohl utéci, nic, čím by se mohl zaměst-
nat. Je tu jen sám se sebou a s Bohem v mlčící 
přírodě pod žhoucím sluncem.

Paralela se současnou covidovou dobou se 
přímo nabízí: Někdy v březnu a dubnu jsme 
všichni mluvili a psali o tom, jak nás situace, 
v níž jsme se ocitli, může očistit od zbytečného 
balastu, s jistým nadšením jsme zajišťovali pře-
nosy bohoslužeb a zrušené mše jsme interpre-
tovali jako příležitost si uvědomit, jestli pod 
nánosem zvyku chodit do kostela je stále ještě 
ukrytý živý vztah k Bohu. Opatření vlády jsme 
pokládali za součást postní doby a byli jsme 
malinko rádi, že půst 2020 je ještě něco jiného 
než vynechání čokolády a klobás. Trochu jsme 
se divili, že to všechno neskončilo s Velkým 
pátkem a onen půst trval i během Velikonoc. 

Teď už nás jednotvárnost pouště čím dál víc 
drtí, bojíme se, aby zkouška, která nás ze za-
čátku tříbila, nás nakonec nezlomila. Na pouš-
ti ve Svaté zemi se člověk buď zblázní, nebo 
se stane světcem – obě možnosti jsou stejně 
reálné. V koronavirové poušti dnešních dnů, 
poušti bez společenství, s  menší možností 
přistupovat ke svátostem, s velmi omezeným 
životem farností se buď chytíme Boha kvůli 
Bohu, nebo zjistíme, že nemáme sílu ho v oné 
prázdnotě hledat. Obě možnosti jsou reálné 
pro kohokoli z nás.

Prázdnota může 
člověka zlomit
Co tedy evangelium o Ježíšových zkouškách 
říká? Duch vyvedl Ježíše na poušť. Představa, 
že Duch Svatý vede Ježíše tam, kde má být po-
koušen satanem, je dost zvláštní. Některé do-
morodé národy posílaly mladé hochy v rámci 
iniciačních rituálů na určitou dobu do džun-

gle. Když se vrátili, stali se z nich dospělí pří-
slušníci kmene. Samozřejmě se mohlo stát, že 
se nevrátí, ale za ten risk jim to zřejmě stálo. 
Prázdnota může člověka zlomit. 

Dost lidí se po zrušení opatření asi už do 
kostelů nevrátí. Ale také to všechno může člo-
věka přivést k tomu, že Bohu patří nikoli kvůli 
skvělému kolektivu při kafi  po mši, nýbrž kvů-
li samotnému Bohu. Snažím se věřit, že Duch 
nás mohl vyvést i sem, jakkoli o tuto víru mu-
sím bojovat mnohem více než v březnu, a dost 
se bojím o sebe i o lidi, s nimiž tvořím farnost. 
A snad se Duch Svatý svou zvláštní cestou po-
stará i o ty, kdo v džungli zůstali.

Ježíš strávil na poušti čtyřicet dní. Stejnou 
dobu byl Mojžíš na Sinaji, aby přinesl Izraeli 
nabídku smlouvy s Hospodinem, stejný počet 
let trvalo putování pouští, aby vyvolený ná-
rod mohl vstoupit do zaslíbené země. Ježíš po 
uplynutí času v poušti vyšel naplnit své poslá-
ní. Snad tedy nekonečná doba trvání pande-
mie bude dost dlouhá, aby se v ní mohlo něco 
podobného odehrát i v našem případě.

Ježíš žil mezi divokými zvířaty a andělé mu 

sloužili. Těžko říct, jestli ona divoká zvířata 
mají být v  textu evangelia symbolem návra-
tu do biblického ráje, nebo naopak ohrožení, 
které číhá na poušti. Podobně ani my pravdě-
podobně předem nevíme, jestli nás současný 
půst od společenství farnosti vystřelí k Bohu, 
či zlomí. Každopádně se můžeme spolehnout, 
že kdesi za kulisami tohoto světa, nikým nepo-
zorováni, nám andělé slouží a žehnají.

Autor je administrátorem farnosti 
u katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

Byl na poušti čtyřicet dní…   

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY
ÚNOR
Naléhavý úmysl papeže Františka:
Modleme se za obyvatele Myanmaru 
a tamní odpovědné představitele, aby spo-
lečně usilovali o službu společnému dobru 
a národnímu smíření. 

V koronavirové poušti dnešních dnů se buď chytíme Boha kvůli Bohu, nebo zjistíme, že nemáme sílu ho v oné prázdnotě hledat...
 Snímek Ivana Bužková / Člověk a Víra

Marek Šmíd

Vlastenec, ale i plodný literát, 
malíř a mecenáš. Od smrti 
královéhradeckého biskupa 
Josefa Doubravy uplyne tuto 
sobotu 20. února sto let.

Byl to právě Josef Doubrava, kdo se 
jako první z českých a moravských or-
dinářů na jaře 1918 – tedy ještě v době 
probíhající první světové války – vy-

slovil pro vznikající československý stát a jmé-
nem katolíků se přihlásil k práci pro blaho 
vlasti. Tyto sympatie rozhodně nebyly v pro-
středí katolické hierarchie běžné. Například 
sám pražský arcibiskup Pavel Huyn sympa-
tizoval s habsburskou monarchií až do jejích 
posledních dní, přičemž v době mocenského 
převratu na podzim 1918 opustil chvatně zemi 
a do svého úřadu se již nevrátil.

Správou osiřelé rozsáhlé pražské arcidiecé-
ze, kde po pádu monarchie byly patrně nejcit-
livěji prožívány bolestivé útoky radikalizova-
ných socialistických vrstev české společnosti 
na katolickou církev, byl proto dne 13. pro-
since 1918 pověřen Josef Doubrava jako nej-
důvěryhodnější z domácích ordinářů. Nezávi-
děníhodnou roli apoštolského administrátora 
s pravomocí sídelního biskupa z něj sňal teprve 
papež Benedikt XV. v září 1919, který novým 
pražským arcibiskupem jmenoval profesora 
křesťanské fi lozofi e a fundamentální teologie 
na české bohoslovecké fakultě v Praze, vyni-
kajícího řečníka, myslitele a poslance Revo-

lučního Národního shromáždění Františka
Kordače. 

Náročný úkol Josefa Doubravy pak refl ekto-
val ve svých listech do Říma vatikánský diplo-
mat akreditovaný u československé vlády Cle-
mente Micara, který si byl vědom Doubravova 
fyzického vyčerpání i jeho podlomeného zdra-
ví. Možná byla tato skutečnost i důvodem, 
proč byl nový pražský arcibiskup jmenován 
poměrně ve spěchu, aby osobnost rozhodné-

ho ordináře dokázala čelit reformním kněžím 
a jejich požadavkům.

Josef Doubrava zůstal v této roli necelý rok. 
Nicméně jeho angažmá v pražské arcidiecézi 
vnímaly církevní kruhy pozitivně. Kladně ho 
hodnotila i československá vláda, která si ceni-
la především jeho uvědomělého vlasteneckého 
cítění. To se projevilo již krátce po vzniku re-
publiky, kdy Doubrava dal sloužit slavnostní 
bohoslužby za nový stát. 

Muž mnoha talentů
Josef Doubrava se narodil 29. dubna 1852 
v Mníšku pod Brdy. V roce 1864 zahájil svá 
studia na Akademickém gymnáziu v  Praze 
a o osm let později vstoupil do arcibiskupské-
ho semináře. Po vysvěcení na kněze v červenci 
1876 byl činný v duchovní správě na Sedlčan-
sku (nejprve jako kaplan v Petrovicích a poz-
ději jako administrátor v Dublovicích). Po slo-
žení doktorátu z teologie v roce 1880 působil 
jako adjunkt pražské teologické fakulty, kde 
se stal nakonec rektorem. V 80. a 90. letech 
19. století zastával na fakultě rovněž post pro-
fesora církevního práva, kdy ve svém oboru 
publikoval celou řadu cenných článků a studií 
v odborných časopisech. 

Jeho záběr byl však mnohem širší. Vzdělaný 
a kultivovaný kněz se zájmem o umění a kul-
turu působil mimo jiné jako předseda Arche-
ologického sboru Musea království Českého 
a  jednatel Křesťanské akademie. Udržoval 
bohatou korespondenci s  předními český-
mi i zahraničními malíři, sochaři a architek-
ty, přičemž sám se jako mladý věnoval malbě 

a hrával s ochotníky divadlo. Svou obrazovou 
sbírku, jež se stala základem místní galerie, 
odkázal Hradci Králové, kde od února 1903 
působil jako sídelní biskup.

Josef Doubrava byl rovněž činný literárně. 
Na počátku 20. století vydal v edici Časové 
úvahy své pastýřské listy, v nichž se zabýval 
problematikou školství, politiky, modernismu 
či alkoholismu. V časopisech Lumír, Světozor 
a Blahověst publikoval další populární i od-
borné články k různým tématům. Oceněním 
jeho kněžské i lidské stránky se jistě stalo jeho 
jmenování kanovníkem Metropolitní kapituly 
u sv. Víta v Praze na konci 90. let 19. století. 

Doubravův životní příběh zkrátka pouka-
zuje na odhodlání a houževnatost muže, který 
svůj talent rozvíjel tím správným směrem. Jeho 
mnohovrstevná literárně-umělecká činnost od-
haluje šíři zájmů, jejichž vrcholem byla životní 
moudrost, neskrývaná pokora, hluboká víra 
a upřímná zbožnost, které z něj dělaly člověka 
čestného, lidského a šťastného.

Josef Doubrava zemřel v biskupské reziden-
ci v Hradci Králové dne 20. února 1921. Jeho 
mrtvé tělo bylo uloženo na královéhradeckém 
hřbitově v městské čtvrti Pouchov. 

Autor je církevní historik a vyučující na KTF UK

Vzpomínka na biskupa Josefa Doubravu

Odhodlaný a houževnatý muž, který svůj talent 
rozvíjel tím správným směrem. Repro KT
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Ne 21. 2. 270 299 783 881 270 300 288 319 813 914 288 320 288 320 289 320 289 321 273 302 289 321 818 919 289 322 289 321 268 297 290 322 823 924 291 323 291 323 291 323 289 321 1242 1379

Po 22. 2. 1309 1453 783 881 1310 1454 1310 1454 813 914 1310 1454 1311 1455 1675 1894 1311 1455 273 302 293 326 833 935 1311 1455 1311 1455 1310 1454 1312 1456 1678 1897 1312 1457 1313 1457 1681 1900 1311 1455 1247 1384

Út 23. 2. 270 299 783 881 270 300 843 946 843 946 295 328 296 328 296 329 296 329 273 302 296 329 849 952 296 329 296 329 268 298 853 957 853 957 297 330 298 331 298 331 296 329 1250 1387

St 24. 2. 270 299 783 881 270 300 858 963 858 963 298 332 299 332 299 332 300 333 273 302 300 333 863 968 300 333 300 333 268 298 868 973 868 973 301 334 301 335 301 335 300 333 1254 1391

Čt 25. 2. 270 299 783 881 270 300 874 979 874 980 302 336 302 336 302 336 303 337 273 302 303 337 879 985 303 337 303 337 268 298 884 990 884 990 304 338 304 339 305 339 303 337 1257 1395

Pá 26. 2. 270 299 783 881 270 300 813 997 813 997 305 340 306 340 306 340 306 341 273 302 306 341 818 1003 307 341 306 341 268 298 822 1008 823 1008 307 342 308 343 308 343 306 341 1260 1398

So 27. 2. 270 299 783 881 270 300 906 1014 906 1014 309 344 309 344 309 344 310 345 273 302 310 345 911 1019 310 345 310 345 268 297 311 347 916 1025 311 347 312 347 312 348 314 350 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. 

1. ČTENÍ Gn 9,8-15
Příběh o potopě v sobě nese zásadní 
sdělení: Všichni lidé propadli hříchu. 
Bůh má moc člověka zcela vyhubit. 
Ale toto řešení Bůh nevolí! Naopak 
hledá šanci, jak lidstvu pomoci. Vý-
razem toho je smlouva s celým živým 
stvořením.

Čtení z první knihy Mojžíšovy
Toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům: 
„Uzavírám smlouvu s vámi i s vaši-
mi potomky, a se všemi živými tvo-
ry u vás: s ptáky, s veškerou krotkou 
i divokou zvěří země, se vším, co vy-
šlo z archy, se všemi živočichy země. 
Uzavírám s vámi smlouvu: Nic, co má 
tělo, nebude už zahubeno vodou po-
topy, už nepřijde potopa, aby zpusto-
šila zemi.“ Bůh dodal: „Toto je zname-
ní smlouvy, které zřizuji mezi sebou 
a vámi i mezi každým tvorem u vás 
na budoucí pokolení: Kladu do mra-
ků svou duhu a ta bude znamením 
smlouvy mezi mnou a vámi. Když na-
kupím nad zemí mraky a v mracích 
se objeví duha, vzpomenu si na svoji 

smlouvu, která je mezi mnou a vámi 
a mezi každým živým tvorem, který 
má tělo. Voda už nevzroste k potopě, 
aby zahubila každé tělo.“

MEZIZPĚV Žl 25,4-5ab.6+7bc.8-9
Žalm odpovídá na 1. čtení, je vyzná-
ním naděje i víry. Věříme v milosrd-
ného, odpouštějícího Boha. Proto 
v něho s důvěrou skládáme svou bu-
doucnost.

* Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska 
a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.
Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč 
mě o svých stezkách. Veď mě ve své 
pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj 
spasitel.
*
Rozpomeň se, Hospodine, na své 
slitování, na své milosrdenství, které 
trvá věčně. Pamatuj na mě ve svém 
milosrdenství pro svou dobrotivost, 
Hospodine!
*
Hospodin je dobrý a dokonalý, pro-
to ukazuje hříšníkům cestu. Pokorné 

vede k správnému jednání, pokorné 
učí své cestě.
*

2. ČTENÍ 1 Petr 3,18-22
Svatý Petr povzbuzuje křesťany, aby 
byli připraveni hájit svou víru před 
druhými a nebáli se pomluv a hano-
bení, či dokonce utrpení. Vždyť sám 
Pán trpěl. A tak vyjevuje podstatný 
článek křesťanské víry, totiž Kristo-
vou smrtí byli ospravedlněni i ti, kdo 
zemřeli před Kristem.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra 
Milovaní! Kristus vytrpěl jednou smrt 
za hříchy, spravedlivý za nespraved-
livé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice 
usmrcen podle těla, ale podle ducha 
dostal nový život. V tom (duchu) šel 
a přinesl zprávu duším uvězněným. 
Oni kdysi nechtěli poslechnout, když 
Bůh v Noemově době shovívavě vy-
čkával, zatímco se stavěla archa. Jen 
několik osob, celkem osm, se v ní 
zachránilo skrze vodu. Voda, která 
(tehdy byla) předobrazem křtu, i vám 

nyní přináší spásu. Ne že by (křest) 
smýval špínu z těla, ale vyprošuje 
nám u Boha, aby bylo čisté naše svě-
domí, a (působí to) zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista. On se odebral do nebe, 
je po Boží pravici a jsou mu podřízeni 
andělé, mocnosti i síly.

EVANGELIUM  Mk 1,12-15
Čteme krátké uvedení do Ježíšova ve-
řejného působení mající dvě části: Je-
žíš na poušti a shrnující zpráva o po-
čátku jeho činnosti. Kristus sám není 
vyňat z útoků zla. Ale jeho poslání je 
přinést evangelium. Tato výzva oče-
kává odpověď.

Slova svatého evangelia podle Marka
Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na 
poušti čtyřicet dní a byl pokoušen 
od satana, žil tam mezi divokými zví-
řaty a andělé mu sloužili. Když byl 
Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do 
Galileje a hlásal tam Boží evange-
lium: „Naplnil se čas a přiblížilo se 
Boží království. Obraťte se a věřte
evangeliu.“

neděle 21. 2.  Mk 1,12-15
Na Ježíše doléhala pokušení podob-
ného typu, jako padají na nás. Chci 
si jeho ztotožnění s námi uvědomit. 
A pokud této radostné zvěsti uvě-
řím, mohu s ním být nablízku nejen 
v době postní.

pondělí 22. 2.  Mt 16,13-19
Pán svěřuje službu Petrovi teprve teh-
dy, když se opakovaně ujistil o jeho 
lásce. Nejdůležitější kritérium pro 
volbu pastýřů!

úterý 23. 2. Mt 6,7-15
Jsem schopen modlit se tolikrát vy-

řčená slova opravdu srdcem? Dove-
du odpouštět různé křivdy, třebaže 
na ně nezapomínám?

středa 24. 2. Jon 3,1-10
Ninivští reagovali bezodkladně; uvě-
řili v milosrdenství. My často přešla-
pujeme na místě. Ale zde je opravdu 
někdo víc než Jonáš!

čtvrtek 25. 2. Mt 7,7-12
Ve vytrvalé modlitbě přece nepře-
mlouvám Boha, který je skoupý! 
Naopak, často jeho dary ani nejsem 
schopen přijmout! Jedním z těchto 
darů je totiž změna postoje k lidem.

pátek 26. 2.  Mt 5,20-26
Nestačí, že nic nemám proti bratru, 
ale mám se ptát, co má on proti mně. 
Nejprve bych měl uspořádat vztahy 
a pak slavit liturgii.

sobota 27. 2.  Mt 5,43-48
V době, kdy pronásledování křesťa-
nů dosahuje obrovských rozměrů, se 
přesvědčuji o platnosti slov: církev 
přežívá své protivníky tím, že se za 
ně modlí.

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského 

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.

22. 2. – svátek Stolce svatého apoštola Petra
Modlitba uprostřed dne má pondělní 
žalmy z 1. týdne.
Barva bílá, mše vlastní, Gloria.
1. čtení 1 Petr 5,1-4 
Žl 23,1-3.4.5.6, odp.: Hospodin
je můj pastýř, nic nepostrádám. 
Evangelium Mt 16,13-19
Preface 1. o apoštolech. 
Nelze použít čtvrté anafory.

23. 2. – úterý po 1. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Iz 55,10-11 
Žl 34,4-5.6-7.16-17.18-19, 
odp.: Hospodin vysvobodil 
spravedlivé z každé jejich tísně. 
Evangelium Mt 6,7-15
V modlitbě se čtením se může přidat 
hagiografi cká lekce a v ranních chvá-
lách a nešporách připomínka sv. Poly-
karpa, biskupa a mučedníka. 
Ve mši se může feriální vstupní 
modlitba nahradit modlitbou o něm.

24. 2. – středa po 1. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Jon 3,1-10 
Žl 51,3-4.12-13.18-19, 

odp.: Zkroušeným a pokorným 
srdcem, Bože, nepohrdneš. 
Evangelium Lk 11,29-32

25. 2. – čtvrtek po 1. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh 
Žl 138,1-2a.2bc-3.7c-8, 
odp.: Kdykoli jsem tě volal, 
Hospodine, vyslyšels mě. 
Evangelium Mt 7,7-12

26. 2. – pátek po 1. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Ez 18,21-28 
Žl 130,1-2.3-4ab.4c-6.7-8, 
odp.: Budeš-li uchovávat v paměti 
viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? 
Evangelium Mt 5,20-26

27. 2. – sobota po 1. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Dt 26,16-19 
Žl 119,1-2.4-5.7-8, odp.: Blaze těm, 
kteří kráčejí v zákoně Hospodinově. 
Evangelium Mt 5,43-48
V modlitbě se čtením se může při-
dat hagiografi cká lekce a v ranních 
chválách a nešporách připomínka 
sv. Řehoře z Nareku. 
Ve mši se může feriální vstupní
modlitba nahradit modlitbou o něm.
Nešpory 1. a večerní mše 
z následující neděle.

28. 2. – 2. neděle postní
Barva fi alová, mše vlastní, Gloria. 
1. čtení Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18
Žl 116,10+15.16-17.18-19, 
odp.: Budu kráčet 
před Hospodinem v zemi živých. 
2. čtení Řím 8,31b-34
Zpěv před evangeliem: V zářivém ob-
laku bylo slyšet Otcův hlas: To je můj 
milovaný Syn, toho poslouchejte! 
Evangelium Mk 9,2-10
Krédo, preface vlastní, 
na konci mše modlitba nad lidem. 
Nelze použít čtvrté anafory.
Dnes není dovolena pohřební mše.
Žaltář 2. týdne.

(hfr)

Co s postní dobou během covidu-19? 
Není už sama pandemie dostatečným 
postem, možná daleko náročnějším, 
než jaký bychom si kdy naplánova-
li sami? Neměli bychom teď v církvi 
spíše přeskočit k Velikonocům, aby 
se to trochu vyrovnalo? Kristus pře-
ce už jednou provždy oběť přinesl, 
a tak by nám v těžkých dobách měl 
spíše ulehčit! 

Možná nás někdy takovéto myš-
lenky napadají, možná nezůstává jen 
u myšlenek… Připadáme si dnes spí-
še jako Noe stavějící archu, či jako 
přihlížející? Jako Noe v arše, nebo 
jako tonoucí kolem? Jako Noe na 
Araratu žasnoucí nad duhou, nebo 
jako „realisté“, kteří sice duhu také 
vidí, ale mnohem více je zaměst-
nává ještě ne zcela opadlá voda
potopy?

Písmo nám předkládá obrazy, aby-
chom nad nimi přemýšleli, vžili se do 
nich, zahlédli v nich Boží prozřetel-
nou péči a nechali se jimi inspirovat 
a posílit pro život teď a tady. Půst ve 
zúženém smyslu újmy tam nachází-
me rozličný. Újmu zažíval Noe, když 

stavěl archu, ale i rozmařilci, proto-
že ani oni neměli vše, co chtěli. Újmu 
cítil každý v arše, protože se musel 
dělit, nemohl odejít a v budoucnost 
nanejvýš doufal; stejně tak ovšem 
újmu zakoušel ten, kdo ustupo-
val před stoupajícími vodami a pak 
(možná) chvíli plaval. Újmu mohl vní-
mat Noe, když musel na ruinách za-
čít od píky – vždyť tu zkázu nezavinil
on!

Ne každá újma automaticky ně-
kam vede. Vyjdeme-li z dnešních tex-
tů, vyzráli a zmoudřeli ti, kdo se do 
újmy zapojili dobrovolným osobním 
rozhodnutím a smysluplným smě-
rem, jak ho poznávali od Boha. Noe 
staví archu, pečuje o ty, jež mu Bůh 
svěřil, „liturgicky“ to na závěr posvě-
cuje obětí a učí se do budoucna cit-
livěji vnímat Boží znamení. Pán Ježíš 
se po křtu od Jana Křtitele odebírá 
na poušť a v sebezáporu tam tří-
bí schopnost, aby obrovskou mocí, 
jíž disponuje, nejen uskutečňoval 
jakési dobro, ale přinášel právě to 
požehnání, kvůli kterému ho Otec
k nám poslal.

Pro půst bych navrhl jedno přirov-
nání od spolubratra Gorazda-hous-
listy. Prý se občas mívá za to, že kaž-
dé dítě na housle nejdříve dlouhou 
dobu skřípe a že tuto dobu musí ono 
(a také rodiče) přežít. Podaří-li se 
však klubajícímu se hudebníkovi uká-
zat, jak vyloudit hezký tón, a přivést 
ho k tomu, aby ho sám „vyrobil“, už 
ho pak hledá a se skřípáním se ne-
spokojí. Námaha neustane, ale nese 
ji motivace!

Půst můžeme chápat jako desátek, 
který musíme odvést, abychom měli 
zase klid. Lze ovšem také zakusit, jak 
krásně může náš život znít, byť zatím 
třeba jen občas a nerytmicky. Cesta 
k harmonii s druhými pod taktovkou 
a v blízkosti Pána jinudy nevede.

S tím, že se nám nyní ve světě 
„děje“ újma, zřejmě moc neuděláme. 
Prohloubenou modlitbou, dobročin-
ností a ochotou se dělit však můžeme 
nechat více zazářit Boží duhu a rado-
vat se z ní – ze znamení péče, která 
nás nenechává na holičkách, nepřetě-
žuje a nakonec vždy zachraňuje.

P. AMBROŽ ŠÁMAL OPraem.

Postně cvičit – skřípat, či hrát?

Noemova archa.
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
� Dne 18. 2. 1961 se 
narodil Mons. Zdeněk 
Krček, děkan v Polné. 
Děkujeme za jeho služ-
bu Pánu i nám a vypro-
šujeme Boží požehná-
ní, ochranu Panny 

Marie a pevné zdraví. Polenští farníci.
 ŽV 8–2370

� Paní Marie Ko-
nečná z  Hošťálko-
vic oslaví 20. 2. 2021 
životní jubileum
85 let. Tvé vlasy kve-
tou, maminko, tak 
jako jabloň zjara, 

a když se usměješ malinko, tak nejsi 
vůbec stará. K tvému krásnému jubi-
leu ti, milá maminko, přejeme hodně 
štěstí, zdraví a Božího požehnání. Ať 
jsi ještě dlouho mezi námi, maminko, 
naše milá.  ŽV 8–2338

VZPOMÍNÁME
� Před 50 lety 14. 2. 1971 zemřel
P. Josef Hofmann od P. Marie Králov-
ny hor v Bozkově u Semil (1933–51). 
Založil Matici bozkovskou, zvelebil 
kostel i poutě. Po nespravedlivém sed-
miletém věznění žil osamocen v Leto-
hradu, kde je v Orlici pohřben. Vzpo-
mínají farníci.  V 8–2361

� Dne 19. února 
2021 uplyne 24 let 
ode dne, kdy Pán 
povolal do života 
věčného svého věr-
ného služebníka 
P. Václava Sikytu, 

duchovního správce v Mělníku. Pro-
síme, vzpomeňte s námi v modlitbě. 
Rodina Řehákova.  V 8–2324

� 20. února uplyne 10 let od úmrtí
P. Karla Zemana. S úctou a vděčností 
vzpomínají přátelé. V 8–2336

� Před 20 lety 22. 
února 2001 odešel 
na věčnost pan Josef 
Červenka, bývalý 
kapelník dechovky 
z  Újezdce u  Luha-
čovic, ve věku nedo-

žitých 58 let. V modlitbě vzpomínají 
manželka, syn P. Josef a Radek s rodi-
nou, sourozenci s rodinami a přátelé. 
Mše sv. za zemřelého bude sloužena 
ve výroční den 22. 2. 2021 v 17.30 ve 
farním kostele v Újezdci u Luhačovic.
 V 8–2369

KOUPĚ – PRODEJ
� Koupím tisk pod 
sklem, viz obrázek, až 
10 000 Kč, mob.: 777 
073 526. K 8–2314
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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

Biskupství
plzeňské

vyhlašuje výběrové 
řízení na pozici 

EKONOM JUNIOR 
Velká příležitost pro zodpovědné 
a ambiciózní ekonomy – vysoká 
míra zodpovědnosti s možností 

metodických konzultací.

PŘEDPOKLÁDÁME:
VŠ ekonomického směru

znalost účetní a daňové problematiky 
pokročilou znalost MS Office

praxi v oboru 

NABÍZÍME:
prestižní, zodpovědnou a zajímavou práci

odpovídající finanční ohodnocení
možnost postupu na seniorskou pozici

možnost služebního bytu pro rodinu v Plzni

PODROBNOSTI NA:
www.bip.cz/cs/volna-mista 

Možný nástup: podle dohody
Místo výkonu práce: Plzeň

Motivační dopis a strukturovaný 
životopis posílejte do 5. března 2021

na: podlipna@bip.cz

� Křesťanský antikvariát koupí (du-
chovní, filozofie, umění, poezie, ces-
topisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti 
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. 
Mob.: 720 254 225.  K 8–2284
� Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas v jakémkoli stavu. Mob.: 775 
480 777.  K 8–2333
� Koupím knihy, mob.: 603 147 191.
 K 8–2339
� Vykoupím Váš les, popř. dřevní hmo-
tu. Peníze hotově. Mob.: 605 541 814. 
 K 8–2347
�Staré odznaky, noty, gramodesky 
a pohledy koupím. Mob.: 602 336 945. 
 K 8–2350

PODNÁJEM – PRONÁJEM
� Mladá věřící rodina (2 děti) hledá 
od dubna podnájem v Jeseníku a okolí. 
Mob.: 777 615 342. PP 8–2352

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 8–2315

zhotovuje na zakázku 
veškeré paramentní

výrobky:
 ornáty  pluviály  dalmatiky

 štoly  alby  oblečení pro ministranty
 kostelní prádlo  křestní roušky 
 kněžské kleriky a řeholní hábity.

Šijeme a vyšíváme také 
baldachýny, antipendia a vela.

Vyrábíme i obecní, hasičské 
a spolkové prapory a korouhve.

V případě zájmu nás můžete 
kontaktovat telefonicky, e-mailem 

nebo nás osobně navštívit v pracovní 
dny od 7 do 15 hodin.

Společnost
PARAMENTA

s. r. o.
Lipenská 1979/1 370 01 České Budějovice

NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY: 
www.eucharistie-paramenta.cz
e-mail: klastercb@seznam.cz

telefon: 387 427 963

Tradiční výrobce věžních hodin.

VĚŽNÍ
HODINY

Elektrické pohony zvonů
Displej pro zobrazení 

čísla písně

Poradíme a navrhneme řešení.
Technická prohlídka zdarma.

ELEKON, s. r. o.
Brněnská 411/15, 682 01 Vyškov

Mobil: 607 015 685,
pevná linka: 517 302 000

email: obchod@mobatime.cz

www.mobatime.cz

brož.,
60 str.
59 Kč

P. Vrbacký: Křížová cesta

M. Vicenová: Křížová cesta 
za smíření v rodinách

sleva 15 %
v e-shopu

NOVINKA

NOVINKA

Objednávky:  Pavel Nebojsa – Doron, tel.: 602 789 568 
www.doron.cz   |  www.mesnivina.cz

J. Prokeš: Novéna k svatému Josefovi

brož.,
36 str.
45 Kč brož.,

32 str.
39 Kč

NAKLADATELSTVÍ
KNIHKUPECTVÍ

Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 818 757, objednavky@paulinky.cz, 

on-line knihkupectví: www.paulinky.cz

Milada J. Burgerová
9 dní ruku v ruce 
se svatým Josefem
Nový titul z edi-
ce „Novény“ se 
stane milým prů-
vodcem na cestě 
rozjímání o  životě 

svatého Josefa, opatrovníka Svaté 
rodiny, jehož evangelium nazývá 
„mužem spravedlivým“ (Mt 1,19). 
Oceníte ji zvláště v letošním roce, 
který papež František zasvětil právě 
tomuto světci. 

brož., 72 s., 95 Kč
V edici „Novény“ vyšly také tyto tituly: 

� Domov mládeže Katolický domov 
studujících, Černá 14, Praha 1, zřizo-
vaný sestrami dominikánkami nabízí 
v centru Prahy kvalitní ubytování s ce-
lodenním stravováním pro studentky 
středních a vyšších odborných škol. 
Rodinná atmosféra, osobní přístup, 
nabídka volnočasových aktivit. V do-
mě též WiFi, malá posilovna, kaple, 
dvorek. Více info: kds.op.cz. E-mail: 
vychovatelna@kds.op.cz. Tel.: 224 
934 496. Těšíme se na vás! R 8–2325

� Nabízíme krásné ikony svatých do-
vezené přímo z Řecka. Vhodné jako dá-
rek. www.poutniknihy.cz 
 R 8–2365

SEZNÁMENÍ
� Ahoj, jsem rozvedený, 56/173, bydlí-
cí v menší vesnici v okrese Olomouc, hle-
dám ženu podobného osudu, se zájmem 
o vše krásné. Těším se na Tvoji SMS – 
mob.: 607 107 356. 
 S 8–2362 

� NOEMI – seznamka pro křesťa-
ny, www.noemka.com, e-mail: info@
noemka.com. Tel./SMS: 777 222 877. 
 S 8–2323 

� Taková normální žena, 60 let, výš-
ka 167 cm, by si přála potkat hodné-
ho, věřícího muže. Zn.: Vysočina nebo 
Brno a okolí. S 8–2357 

Využívejte
možnost zadávat
řádkovou inzerci
na www.katyd.cz
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Sestru FRANCESCU 
ŠIMUNIOVOU zvolily sestry 
z kláštera benediktinek 
Venio v Mnichově a v Praze 
za představenou své 
česko-německé komunity. 
Slavnostní benedikce abatyše 
se uskutečnila o uplynulém 
víkendu v Bavorsku. 

Klášter na Bílé hoře byl založen z Mnichova 
a abatyší celé komunity jste se stala teď vy. 
Jak se to přihodilo?
Bylo to dokonce vůbec poprvé, kdy jsme ze 
svého středu vybíraly abatyši. Předešlou před-
stavenou zvolily sestry jako převorku a teprve 
poté kardinál Reinhard Marx, mnichovsko-
-freisingský arcibiskup, povýšil naše převor-
ství na opatství. O to větší překvapení bylo, že 
jsem se na začátku ledna 2021 stala abatyší 
právě já – řeholnice z pražské komunity zalo-
žené sestrami z Mnichova teprve v roce 2007. 
Lednovou volbu komplikovala pandemie, ale 
do Německa jsme se dostaly bez větších ome-
zení, podobně jako o měsíc dříve. Byl to malý 
zázrak: při prvním setkání jsme naprosto kon-
centrovaně a konstruktivně v několika hodi-
nách probraly to nejdůležitější a při druhém 
setkání volily. 

Nám, kteří jsme abatyši nikdy nevolili, 
prozraďte, co jste musely nejdřív probrat. 
Z Prahy jsme přijely s tím, že tady na Bílé hoře 
téměř po celou dobu existence komunity ne-
máme představenou. Sestry s věčnými sliby se 
po týdnu střídají v moderaci komunity s tím, 
že jako malé společenství šesti sester většinu 
věcí řešíme a rozhodujeme společně. Naši na-
bídku, že by větší participace sester na vedení 
mohla být možná i v mnichovské komunitě, 
jsme považovaly za totální revoluci. Sestry ji 
však neodmítly. V tu chvíli jsem si uvědomila, 
co to znamená: abatyše by nemusela žít trvale 
v Mnichově, nýbrž také v pražské komunitě. 
A tak jsem se stala jednou z osmi kandidátek. 
Přituhovalo, když mi pak některé z třinácti se-
ster volitelek začaly naznačovat, že by si mě 
dovedly představit v roli abatyše, a vyptávaly 
se, co bych na to říkala… 

Jak jste tu volbu prožila? 
Asi před dvěma měsíci jsme měly pravidelnou 
supervizi, kdy si navzájem dáváme zpětnou 
vazbu. Do Mnichova jsem tak jela s pokorou. 
A najednou jsem tu stála jako abatyše. Hned 
po volbě jsem byla uvedena na své nové místo 
v chóru. Byla jsem ještě v „pološoku“. Je to tak 
absurdní, když se najednou ocitnete na místě, 
odkud představená vede modlitbu. Pozdvihla 
jsem oči (nikdy předtím jsem pohled z tohoto 
místa nemohla zažít) – a přímo naproti mně 
byl kříž…

Vaše komunita je trochu specifi cká.
Jste benediktinky, které nežijí v klauzuře.
Jak váš život vlastně vypadá? 
Rytmus modlitby a  práce je velmi podobný 
ostatním klášterům. Ale musíme jej přizpůso-
bit tomu, že chodíme do civilních zaměstnání, 
kde respektujeme pracovní režim, tedy napří-
klad směny zdravotnice. Modlíme se třikrát 
za den společně, kompletář máme individuál-
ně. Oproti klauzurovaným klášterům nemáme 
denně vigilii, ale čtení a žalmy z ní jsou inte-
grovány do ranních chval nebo polední mod-
litby. Sestry, které odcházejí do civilního za-
městnání, opouštějí klášter po ranní modlitbě 
(nejsou tu tedy v poledne na modlitbu a oběd), 
ale všechny se snažíme, abychom se večer opět 
v chóru sešly. Když celý den nejsme doma, na 
společné záležitosti potřebujeme mít večer. 
Třeba v pátek máme večeři, na niž navazuje 
duchovní sdílení. Je trochu hlubší, není to jen 
povídání, co jsme právě zažily, ale spíš čím se 
zabýváme vnitřně, co čteme, co nás zaujalo. 
A v neděli při večeři si zase naopak povídáme 
a plánujeme celý příští týden. 

Můžeme si to představit jako rodinu?
Když je nás tady v Praze šest, může to skutečně 
vypadat jako rodinný život, včetně organizace 
domácnosti. Sestra Anežka je stavební inže-
nýrka a pracovala v architektonické kanceláři, 
ale bylo velmi náročné a vyčerpávající spojit 

pracovní povinnosti s klášterem. Takže teď má 
v péči dům pro hosty, pracuje doma, stará se 
o naše ekonomické záležitosti a liturgii. Prá-
ce má více než na plný úvazek. A sestra Petra 
je restaurátorka a dílnu má také v klášteře. Já 
jsem vystudovala speciální pedagogiku a byla 
jsem zaměstnána u německé neziskové orga-
nizace, kde jsem 17 let koordinovala dobro-
volníky z Německa.

Do příchodu sester v roce 2007 byla Bílá 
hora poutní místo spravované benediktiny 
z Břevnova. Teď máme rok 2021 a někteří 
objevují, že zde žije komunita benediktinek a že 
je to zajímavé místo… 
Běžně už se říká „klášter na Bílé hoře“. My 
se tomu pořád trochu bráníme, protože pout-
ní místo je tu 300 let a my teprve třináct. Je 
fascinující a pozitivní, že každé poutní místo 
má svůj punc a příběh. A to mě, jako někdejší 
evangeličku, hodně smířilo s katolictvím v ob-
lastech, kde jsem ho fakt nechápala a nedoká-
zala akceptovat – právě v té rovině poutních 
míst, zázraků a devocionálií. Přijde mi tedy su-
per, že jsme na poutním místě, že tam můžeme 
rozvíjet novou tradici poutí pro všechny, které 
to zaujme a chtějí se sem podívat. 

Jak se na Bílou horu benediktinky dostaly?
Začala to sestra Anežka, která se znala s před-
staveným benediktinů P. Prokopem Siostrzon-
kem a zatoužila stát se benediktinskou řehol-
nicí. Nebylo to vůbec jednoduché, tady totiž 
od vzniku republiky žádné nebyly. Od P. Pro-
kopa dostala kontakt na klášter v polském Pře-
myšlu, kde už prošlo formací několik dalších 
českých sester. Od začátku se chtěla vrátit do 
České republiky, jenže v Polsku vůle založit 
nový klášter u nás slábla. A tak se sestry, které 
se k ní přidaly, společně obrátily na tehdejšího 
opata primase benediktinského řádu Notkera 
Wolfa. Ten jim navrhl, aby oslovily jiný klášter, 
který by se založením toho českého pomohl. 
Přátelil se s převorkou mnichovské komunity 
benediktinek Venio sestrou Lucií a věděl, že je-
jí předchůdkyně matka Agapé je česká Němka 
původem z Kladna, vyhnaná po válce z Prahy, 
a že stále mluví česky. A tak ji poprosil, aby si 
Češky vzala na starost. 

Sestry tenkrát nevěděly, čím se budou 
v České republice živit, protože neměly žádný 
majetek a nic, z čeho by žily. Nakonec ve Veniu 
zjistily, že by jim živobytí mohla zajistit jejich 
civilní zaměstnání, v nichž budou pojištěné 
a budou mít stálý příjem. 

A jaká byla vaše cesta do kláštera?
Nešlo přeslechnout, že jste byla evangelička. 
Ke katolické církvi mě přiblížilo luterské pro-
středí a společenství v Německu. Oslovilo mě 
modlitbou, intenzivně provozovanou hudbou 
a  liturgií Večeře Páně. A liturgie mě vlastně 
táhla dál do katolické církve. 

Ptám se spíš na konkrétní okamžiky povolání. 
Byla to taková Boží klasika. Vyrazila jsem na 
filmové exercicie. A při filmu Jaro, léto, pod-
zim, zima… a zase jaro korejského režiséra 
Kim Ki-duka o buddhistickém mnichovi jsem 
měla strašně silný pocit: „klášter“. Ten pocit 
byl tak silný, že jsem zašla za karmelitkou, se-
strou Denisou, která tam měla na starosti du-
chovní doprovázení. Říkala jsem si, že to mu-
sím vyslovit nahlas! Povídám jí, že mám pocit, 
že mám jít do kláštera a že to má být tady v Če-
chách. Já evangelička, a chtěla jsem do klášte-
ra v Čechách. Denisa mi potvrdila, co jsem si 
myslela, že žádný takový klášter tady neexistu-
je. Jak mně se ulevilo, protože přesně to jsem 
asi chtěla slyšet – že mi potvrdí, že to nejde. 

Ale teď přeci jen oblékáte řeholní oděv.
A navíc sedíte v chóru na místě abatyše. 
Tak. Další etapou na mé cestě povolání byly 
exercicie pražské akademické farnosti Ora 
et labora na Břevnově. Sešli jsme se tam ve 
skupince sedmi lidí, z  toho dva evangelíci, 
abychom poznali řeholní život zblízka. Hned 
druhý den dva katolíci odešli, prý kvůli „nelid-
ské hodině vstávání“. My evangelíci jsme byli 
nadšení: v pět vstát, ticho, modlitba, práce, 
rytmus. Tenkrát jsem pořád ještě měla o kato-
lících předsudky: svíčkové báby, klekání, rů-
žence. Ale najednou jsem zjistila, že chóro-
vá modlitba je Písmo – epištoly a žalmy, které 
jsem vždy milovala a měla je v Bibli celé po-
čmárané. Představte si, nebylo tam nic z toho, 
co jsem do té doby považovala za „katolické“. 

Pak jsem se dozvěděla o břevnovské akci 
Dny v klášteře. To bylo poprvé, kdy jsem se se-
známila s řeholnicemi. „Hele, sestry, s nimi ale 
já asi nemám nic společného,“ říkala jsem si. 
Přijela jsem tam v rozervaných džínách a byla 
hrozně „cool“, oproti mně tam byly všechny 
účastnice setkání takové slušné. Přesto jsem 
se tam cítila moc dobře. Každé téma, které 
jsme otevřely, mě dostávalo do pocitu: „jo, je 
to něco pro tebe“. Všechno, do čeho jsem se 
pustila, co se tam říkalo, o čem jsem přemýš-
lela, mě strašně hluboce oslovovalo a táhlo. 
Šla jsem s tím tedy za naší sestrou Anežkou, 

že mám pořád pocit, že „ten klášter“ je mým 
místem, ale jsem evangelička. 

To je jako námět na román. Co bylo pak? 
Pověděla mi o evangelických komunitách v za-
hraničí, ale nebylo to ono. Mé povolání zkrátka 
bylo pro „klášter v Čechách“. Vyrazila jsem to 
léto na pouť. Byla jsem už předtím v Santiagu 
de Compostela a chtěla do Říma. Zjistila jsem, 
že mnichovský klášter Venio je „po cestě“, 
a tak jsem se sester zeptala, jestli tam můžu 
přijet, nechat si tam věci na cestě do Věčného 
města a pak se tam pro ně zase na zpáteční ces-
tě vrátit. Sestry souhlasily, že to není problém.

Na cestě do Říma jsem se tam zastavila na 
jedinou noc. Večer jsem mluvila s převorkou 
sestrou Lucií a se sestrou Carmen. A ta mě-
la hned otázku: „Máte téma na tuhle pouť?“ 
Odpověděla jsem, že ne, a ona se divila. Vyšla 
jsem ven z místnosti a řekla jsem si: „Vlastně 
mám. Co s tím klášterem?“ Nazítří jsem vy-
razila do Říma. A když jsem tam došla, odpo-
věď pro mě byla jednoznačná: „Ty půjdeš za 
mnou!“ S tím jsem se vracela do Mnichova, 
odkud už sestry v  tu dobu zakládaly klášter 
v Praze. 

A jak se taková evangelička, a k tomu skoro 
řeholnice stane katoličkou? 
Ve stejném roce jsem u Nejsvětějšího Salváto-
r a v Praze přijala svátost biřmování. Vlastně 
jen pár měsíců před vstupem do kláštera. 

Jsem nadšená z obrovské tradice, na níž ka-
tolická církev stojí a kterou jsem v evangelic-
ké církvi neznala. Jako evangelickou katolič-
ku mě strašně překvapuje, že nenarážím na 
nic zásadního, co by mi vadilo a bylo mi cizí. 
Všechno, nač „narážím“, jsou nepodstatné vě-
ci jako některé formy zbožnosti, nenaplněná či 
úsměvná očekávání, jak se mají katolíci chovat 
a vypadat. Podstatné naopak je, na čem sto-
jí církev, naše víra a naše spiritualita. Řehole 
sv. Benedikta, nejstaršího západního řádu, je 
zkrátka úžasná, moudrá, hluboká, všestranná 
a zcela kristologicky zaměřená. 

V našem klášteře máme obrovské štěstí, že 
v Německu žije jedna sestra, patristka, která 
řeholi skvěle vykládá. Není to psychologizová-
ní, ale dokáže ji neuvěřitelně kvalitně aktuali-
zovat. Řehole staví na jistotě, že jde o životní 
cestu zrání dospělého, za sebe zodpovědného 
člověka, který roste ve víře v úzkém spojení 
s Kristem. Žádné musíš-nesmíš, udělej-nedě-
lej, žádná mateřská školka. V tomto smyslu 
jsem dostala strašně moc darů a pořád ještě 
dostávám.

Jak unášíte přeci jen určitou tíhu svého 
povolání: žít bez dětí, bez rodiny, a navíc 
způsobem života, který je okolní společnosti 
poměrně dost cizí?
Vždycky jsem se cítila nejlépe v komunitě. Ur-
čitě jsem zvažovala mít rodinu, ale jako zá-
sadní cítím povolání k životu v klášteře, tedy 
i k celibátu. Často se mě lidé ptají: „Můžete 
mít děti, rodinu?“ A já jim odpovídám: „Mů-
žu, ale vybrala bych si jinou formu života, šla 
bych z kláštera pryč. Tohle je totiž způsob ži-
vota, kam děti a manžel nepatří, ale jsem v tom 
svobodná.“ Ve slibech a nádherné liturgii má-
me navíc zakotveno, že se zaslibujeme Kristu 
jako našemu partnerovi. A věříme, že čeho se 
vzdáme, nám Bůh stokrát vynahradí. S tím ži-
ju. Zasvěcený život není žádná selanka, ale na 
druhé straně to není ani každodenní utrpení ve 
snaze překrýt či zapomenout na to, že potřebu-
ji něco úplně jiného, než dostávám.

JIŘÍ MACHÁNĚ

Řehole není selanka ani utrpení

FRANCESCA ŠIMUNIOVÁ (* 4. března 
1973), občanským jménem Stanislava, 
pochází z Brandýsa nad Labem. 
Vystudovala speciální pedagogiku na 
Univerzitě Karlově. Od roku 2003 až 
do loňska vedla českou pobočku Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste, která 
organizuje dobrovolnickou službu 
a programy setkávání. V roce 2008 
vstoupila do benediktinské komunity 
Venio, kde roku 2014 složila věčné 
sliby. Řeholní jméno si zvolila podle 
sv. Františky Římské. Název komunity 
Venio (Přicházím) odkazuje na osmý 
verš Žalmu 40: „Hle, přicházím, Pane, 
splnit tvou vůli,“ a znamená pro sestry 
dvojí zaměření: na Boha a pozornost 
vůči světu. Jako řeholnice žijí uprostřed 
lidí ve světě, klášterní život spojují 
s prací v běžných povoláních. 

Nová abatyše benediktinek Francesca Šimuniová. Snímek Martina Řehořová / Člověk a Víra
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SOCHA SV. ZDISLAVY V KŘIŽANOVĚ

PODPOŘTE VÝSTAVBU PAMÁTNÍKU

Prosíme, 

POMOZTE!

Vaše podpora pomže

v rodišti sv. Zdislavy - v Křižanově 

zřídit na náměstí její památník. 

Je to světice, která vyšla světu od nás z Moravy. V dnešní době 

pokleslé morálky potřebujeme přece vzory, které ukazují směr!

Děkujeme Vám za jakoukoli výši Vaší podpory.

Nezapomeňte, že souhrnný dar 1.000 Kč a více za rok 

(nejvíce do 10.000 Kč) je odečitatelný od daňového základu.

Dkujeme Vám.

V š

Modlitb
a

Bože, Ty jsi naučil svatou Zdislavu

BB
kráčet cestou dokonalosti plněním

úkolů manželského života, 

mateřství a konání skutků lásky.

Dej na její přímluvu, aby křesťanské 

rodiny rozkvétaly po jejím vzoru 

a vydávaly tak o Tobě svědectví vírou

a životem.

Svatá Zdislavo, buď mluvčí našich 

á

rodin u Pána a popros za naši snahu, 

aby se v tvém rodišti - v
 Křižanově,

podařilo vybudovat památník, který by 

všem připomínal Tvoje mimořádné

vlastnosti, z k
terých bychom si měli

brát příklad.

MÁTNÍKKUUUUUUU

obě 

měr!

podpory.

č a více za rokokk 

ového základduuu.
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Takto má dělati:
Vezmi octa vinného, vína bílého a vody, což 
rozuměti muožeš, a vlož tam ryby a nařež 
tam jablek, křížalky a cibule trochu také, 
když dva kapry, dosti jablek, litomerek šest 
a cibule tři, a vař spolu a okořeň pepřem, 
zázvorem, šafránem, muškátovým květem.
Štiky s limony, také z koření rovně jako i toto 
jedné. Vezmi limúny nařezati je, a vložiti k ní, 
nechť vře. 

Přepis receptu:
Vezmi vinný ocet, bílé víno a vodu, přidej 
porce ryby. Na dva kapry nakrájej dost ja-
blek jako na křížaly, citronů šest a tři cibule. 
Přidej pepř, zázvor, šafrán a muškátový květ. 

Vše provař.
Budeš-li dělat štiku, přidej citrony a koření 
stejné, dobře uvař.

Uvař si dnes:
500 g porcované štiky
1 l  bílého vína (doporučen Ryzlink rýnský)
2 lžíce vinného octa
2 jablka nakrájená jako na křížaly

1  citron oloupaný
a nakrájený na plátky a kousky

1 střední cibule na plátky pokrájená
Pepř mletý, zázvor, šafrán, muškátový květ, 
sůl a med k dochucení, petrželová nať.
1.  Porce štiky uvaříme ve víně s vinným

octem a kořením. Štiku vyjmeme na talíř.
2.  Do vína vložíme jablka, citron 

a cibuli a provaříme do měkka. 
Přichutíme medem a solí, 
vložíme rybu a prohřejeme ji. 
Dozdobíme petrželovou natí.

Za posledních několik desetiletí 
z českých talířů téměř vymizela 
ryba coby postní jídlo. I to 
je důvod, proč se současní 
rybáři snaží rybu (nejen) na 
postní stůl vrátit. Historicky je 
v našich krajích ryba s postem 
spjata pravděpodobně již od 
dob sv. Václava. Ovšem – ne 
každý si ji mohl dovolit.

Historička Irena Korbelářová ze Slezské uni-
verzity v Opavě říká, že ve středověku bylo až 
192 dnů v roce postních (vedle předvelikonoč-
ní doby to byl advent, pátky, středy i další dny), 
a proto se ve společnostech, které byly zvyklé 
jíst maso (tedy zejména šlechta a vyšší klérus), 
hledaly místo masa náhražkové potraviny. Pa-
třilo k nim vše, co je spojeno s vodou. Tedy ve-
dle potočních, říčních, rybničních i mořských 
ryb například raci, šneci, žáby nebo také bobr 
či vydra. Irena Korbelářová vypráví úsměvné 
historky, jak se lidé kdysi snažili obejít půst 
tím, že nakládali vepřové maso do slané vody 
nebo naháněli divočáky do rybníka, aby ná-
sledně snědli živočicha „z vody“.

Ryby nebyly pro každého

V některých oblastech a společenských vrst-
vách byl však půst prožíván důsledně. Lidé ne-
jedli ani živočišný tuk nebo mléčné výrobky. 
Historik Josef Macek ve svých zdrojích uvádí, 
že se cizinci smáli, jak jsou Češi v dodržování 
postu důslední: že Čech by radši ukradl ko-
ně, než by v pátek snědl vejce. „Ale neplatilo 
to obecně, vše se různilo regionálně a podle 
konkrétního prostředí,“ poukazuje historička 
Korbelářová. Ryby totiž nebyly dostupné všem 
strávníkům. Zatímco pro duchovenstvo a aris-
tokracii byly od středověku běžnou součástí 
jídelníčku a zámožnější měšťan měl možnost 
koupit si je na trhu, venkovan se k rybě obvykle 
nedostal. „Půst znamenal nutnost zařadit jiná 
jídla než maso a vejce zejména pro hospodáře, 
kteří pak jedli více obilovin a luštěnin. Chudi-
na jedla skromně (bez masa) celý rok, a půst 

pro ni tedy ve stravě velký rozdíl oproti běžné-
mu jídelníčku neznamenal,“ říká profesorka 
Korbelářová a cituje Eustacha Deschampse, 
básníka a vyslance francouzského krále, že pro 
obyčejný lid je v Čechách půst tou nejhorší do-
bou, protože to pro něj znamená jíst shnilé ze-
lí, jablka, trochu chleba, pórek a otruby nebo 
kaši z hrachu.

Mistr kuchař a znalec rybích pokrmů Edu-
ard Levý připomíná, že dostatek ryb v církev-
ním prostředí pomáhaly zajišťovat od 12. století
kláštery, které budovaly rybníky, kde to krajina 
umožňovala. Podle jejich vzoru začala rybníky 
budovat šlechta, a tak jsme se v Čechách i na 
Moravě vypracovali během 15. a 16. století do 
takzvaných „zlatých časů rybníkářských“. Z té 

doby pocházejí první české kuchařské knihy 
s recepty pro postní dny určené pro šlechtic-
ké a měšťanské stoly. Také v klášterech máme 
doloženo, že ryby dostával představený kláš-
tera, zatímco běžný člen konventu měl ještě
v 16. i 17. století ve střední Evropě spíš luště-
niny, moučná jídla a kaše. Ryby byly jen dopl-
něním jídelníčku, i toho postního.

Ne každý ovšem byl za ryby vděčný. Eduard 
Levý vypráví úsměvnou historku, jak se čelád-
ka a pracující lid na rožmberském panství bou-
řily, že nechtějí jíst lososa víc než třikrát týdně. 
„To byl ale losos výrazně lepší kvality a chuti, 
než jakého známe dnes, dovezeného a vykr-
meného granulemi,“ podotýká s tím, že ryba 
tak byla náhražkou bílkovin a kvalitní stravy 
po dobu postu. 

Tisíc let staré recepty

„Ryba se kdysi často vařila ve vodě nebo v pi-
vě, pro šlechtu ve vínu, přidával se med, zá-
zvor, hřebíček. Lidé také připravovali rybu na 
česneku či na uherský způsob s jablky. Zají-
mavý pokrm je lampreda neboli mihule, kdy 
se drobné rybky nahází do vína, a když se opijí, 
dále se zpracovávají,“ popisuje Eduard Levý, 
který má posbírány stovky receptů na ryby – 
od původních (několik staletí starých) až po 
moderní, které sám vytvořil a jimiž hostil na 
rautech různé osobnosti včetně několika pre-
zidentů. Část jich pak zveřejnil ve své první 
knize Sladkovodní ryby, recepty (nakladatel-

ství Typ, 2018) a letos by mu měla vyjít druhá 
kniha. 

„Rybí recepty obsahovala i nejstarší němec-
ká kuchařka z doby kolem roku 1350, vytvoře-
ná v prostředí biskupského dvora v bavorském 
Würzburgu. Její opisy, vyhotovené v klášter-
ních skriptoriích, se dostaly i do rakouského 
benediktinského kláštera. Jeho představené-
mu byla tato kniha přinesena jako dar,“ vy-
práví Irena Korbelářová. O mnoho podrob-
nější a zajímavější kuchařská kniha pochází 
z  pražského premonstrátského kláštera ze
17. století a sepsal ji Jiří Evermod Košetický. 
Je to jeho autorská kniha receptů a obsahuje
mj. osmnáct receptů na postní jídla (až na je-
diný jsou všechny z ryb či raků). Vedle návo-
dů, jak připravit nadívané ryby či raky, jsou 
tam obyčejnější recepty na různé karbanát-
ky, knedlíky či šišky z ryb. Oblíbené byly také 
paštiky z obraných zbytků kapra nebo štiky. 
Profesorka Korbelářová k tomu vysvětluje, že 
lidé byli dříve zvyklí využít rybu opravdu do 
posledního kousíčku. 

Dále připomíná korespondenci sestry pol-
ského krále z rodu Jagellonců Hedviky, kte-
rá poslala své sestře Žofii v zapečetěném listu 
recept na bílou rybí huspeninu. „To se rozva-
řovaly rybí šupiny a kostičky na rosol, pak se 
do toho přidalo rybí maso. Je to docela prac-
né a asi to zprvu i páchlo,“ usmívá se Irena 
Korbelářová, která v  rámci svých výzkumů 
tyto staré recepty rekonstruuje a prezentuje
na veřejnosti. KATEŘINA ŠŤASTNÁ

Dříve se lidé postili častěji

Ryba na uherský způsob Týdenní menu členů konventu, klášter Mondsee, Solnohradsko, r. 1538

V postní dny jedli členové konventu jen 1x denně, opat 2x.

Neděle (oběd): telecí maso, hovězí maso a kohouti, zelí; pečená zvěřina v pepři; hrách.
Neděle (večeře): telecí pečeně a zajíci, telecí maso, řepa, plíčka.
Pondělí: sádelná polévka, zelí s kousky marény, vařený kapr, fíková pěna.
Úterý: mandlová polévka, ovesná kaše s muškátem, vařený losos, hrachová jícha.
Středa: hrachová polévka, zelí, vařený kapr, vařená obilná kaše.
Čtvrtek: ovesná kaše, syrovátková polévka s vařenou ouklejí, treska.
Pátek: hrachová polévka, zelí s herynkem, uzený losos, prosná kaše.
Sobota: ovesná kaše, zelná polévka s kousky marény, kapří sulc, rýže v hrachové jíše.

Kaše z kaprového mléka připravená podle historických pramenů.  Snímky Eduard Levý

Kyselice z kapřích šupin, jak ji jídali naši předkové.
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Světec Petr Damiani (1007–1072) byl 
italský středověký teolog, filozof a uči-
tel církve. Dlouhá léta jsem fascinován
jednou jeho větou, kdy řekl, že rád vy-
hledával ticho, protože si uvědomoval, 
jak velkoryse vůči němu sám Pán mlčel.

Poblíž poutního místa svatého Mi-
chaela na jihoitalském poloostrově Gar-
gano je klášter s mnoha poustevnami. 
Žijí v  něm kamaldulští mniši v  duchu 
Benedikta (poustevnický řád nazvaný 
podle Camaldoli v Toskánsku, zkratka 
OSBCam. – pozn. red.). Představme 
si tuto scénu: Mečící kozu vede vyzáb-
lý mnich, exorcista a  zároveň kompe-
tentní vydavatel rozsáhlého díla Petra 
Damianiho, který stejně jako já vzhlí-
žel k duchovnímu vedení tohoto světce 
a dávného spolubratra. Se svítícíma oči-
ma říká: „Nejdříve se dobrovolně biču-
jeme sebezápory, pak ze studijních po-
vinností zase četbou Aristotela, nakonec 
nám zůstává bič mrzoutského spolubra-
tra. A že to není poslední výpověď o člo-
věku, víme od spolubratra Petra. Také 

hledal duchovní cestu ke svobodě.“ A že 
ji našel, dobře víme právě z jeho spisů. 

Petr byl rodák z italské Ravenny, kde 
se podle kunsthistoriků nachází „Byzanc 
v malém“ – jde o mozaikové království. Po 
svém starostlivém bratru, který jej vycho-
val po smrti rodičů a umožnil mu studia, 
převzal na znamení vděčnosti jméno „Da-
miani“. Po studiích měl úspěch, ale vě-
děl, že sláva a pocta ho neučiní šťastným. 
Žil asketicky a ve 28 letech odešel do spo-
lečenství poustevníků ve Fonte Avellana 
u Gubbia. Později se stal převorem a pak 
byl ustanoven biskupem v Ostii a kardiná-
lem. Z četných skvostů, jež sepsal, zmiň-
me alespoň komentáře ke kamaldulské 
spiritualitě, kterou obdivoval. Nezůstal 
ovšem v rovině papouškování vyňatých 
vět – jako že poustevníci nebývají pohřbí-
váni do rakví, ale do zdí, neboť rakev nad-
užívají během života, když v ní spí. 

Petr byl jako biskup a kardinál pově-
řován náročnými diplomatickými úkoly. 
To vše ho vnitřně míjelo, protože nebyl 
závislý na majetku ani na funkcích. V do-

kumentu, který vyhlašuje Petra církev-
ním učitelem, se uvádí: „Pokud nakonec 
odešel do ticha, nebylo to odříznutí od 
předchozího života, ale jeho naplnění. 
Tak dobře vykonával svěřená poslání, že 
světcova ryzost přímo přešla do tvůrčí-
ho ticha. Petrova přísnost v duchovním 
životě nebyla odpovědí na ‚rozežranost‘ 
mocných, ale tíhnutím k Pánu, se kte-
rým naplno důvěrně žil.“ Pouze v sou-
vislosti vztahového realismu mezi námi 
a Pánem jsme schopni se smysluplně ně-
čeho odříci, abychom zahlédli větší roz-
měr naší svobody. Jinak by šlo o tělocvik 
beze smyslu. Podobně zájem o Aristote-
la není cvičením 
rozumu, nýbrž 
předehrou k Bo-
žím tajemstvím. 
V  tom smyslu 
logika i asketika 
slouží živému 
Pánu. 

P. MICHAL 
ALTRICHTER SJ 

 Z čeho vlastně 
pochází popel, 
který kněz 
používá na 
znamení kříže 
na našem čele 
o Popeleční 
středě?

Při bohoslužbě na Popeleční středu 
jsme značeni popelem, který pochá-
zí ze spálených ratolestí, jež byly po-
žehnány v předešlém roce na Květnou 
neděli. Zatímco v  jiných zemích se při 
průvodu, který má znázornit Ježíšův 
slavný vjezd do Jeruzaléma, používa-
jí palmové či olivové ratolesti, u  nás 
na liturgii Květné neděle přicházíme
s „kočičkami“. 

A každý zkušený kostelník dobře ví, 
že je třeba část těchto ratolestí pečlivě 
uschovat a  ve správný čas z  nich při-
pravit popel. Vždyť právě popel dal jmé-
no středě, která otevírá čtyřicetidenní 
půst. A nám, kteří jím budeme označe-
ni, má připomenout to, co zaznívá na 
začátku Geneze: „Pamatuj, že prach jsi 
a  v  prach se obrátíš“ (srv. Gen 3,19). 
Udílení popelce ale může doprovázet 
také Ježíšova výzva z  Markova evan-
gelia: „Obraťte se a  věřte evangeliu“
 (Mk 1,15).

Pro zajímavost můžeme zmínit tro-
chu historie. O  sypání popela na hla-
vu mluví na více místech Starý zákon 
(např. kniha Judit 4,11-15; 9,1 nebo 
Ezechiel 27,30) a nacházíme je i ve spi-
sech antických autorů. Vždy se jedná 
o gesto vyjadřující smutek a kajícnost. 
O popelu v souvislosti s pokáním a ob-
rácením mluví také Ježíš (Mt 11,21). 
A  v  církvi se sypání popela na hlavu 
udrželo i poté, kdy koncem prvního ti-
síciletí zaniklo hromadné vyznávání 
hříchů.

Papež Urban II. tento obyčej dopo-
ručil na Beneventské synodě v  roce 
1091 a  někdy z  této doby rovněž po-
chází zvláštní modlitba určená k  žeh-
nání popela. Ve 12. století se pak ob-
jevuje předpis, který určuje, že popel 
se má získat právě spálením požehna-
ných ratolestí z Květné neděle minulého 
roku. 

P. PETR SOUKAL  Sv. Petr Damiani vynikal také v asketickém způsobu života.

Žiji již po čtyři desítky let v křesťan-
ském manželství. Občas jsme s manže-
lem prožívali těžší období, ale většinu 
společného života jsme žili spokoje-
ně. Naše děti už před pár lety vylétly 
z  hnízda, vedou svůj samostatný ži-
vot. Jsme moc rádi, že mají živou víru
v Boha. 

Zpovídám se už hodně let u  stej-
ného kněze, duchovně mě doprová-
zí. Za to jsem mu moc vděčná, jde 
o vzácné chvíle, kdy vnímám přítom-
nost Ducha Svatého. Tento kněz ta-
ké zná celou naši rodinu i její historii.

Před nějakým časem jsme s  man-
želem oba odešli do důchodu. Na-
jednou jsme byli pořád spolu a  mu-
seli jsme si na to zvyknout. Bydlíme 
v domku na vesnici, takže je stále co 
na práci. Skoro všechno děláme spo-
lečně. Ze začátku jsem ale někdy vní-
mala, že se na mě občas manžel utrh-
ne, odbude mě, je nevrlý. Přála jsem 
si samozřejmě, aby se změnil. Jeho 
chování mě mrzelo, rozčilovalo a ta-
ké jsem pak často zareagovala po-
drážděně. A  bylo mi z  toho smutno. 

Při svátosti smíření jsem se z toho-
to hříchu zpovídala. A za pokání jsem 
dostala: chval svého muže, buď pozor-
ná k tomu, co dělá dobře, a chval ho 
často. Slovy a srozumitelně. Snažila 
jsem se tedy toto pokání plnit. Ze za-
čátku jsem se musela nutit k zaměření 
pozornosti na to, co manžel dělá dob-
ře, a za co bych jej tedy měla chválit. 
Popravdě, spíše jsem to považovala za 
plnění předsevzetí. 

Ale po pár dnech mě velmi překvapi-
la manželova reakce. Více se usmíval, 
byl ochotnější, měl dobrou náladu, ta-
ké začal více komunikovat. Postupně 
jsem se už do chválení nemusela nu-
tit, šlo samo. Víc jsem si uvědomovala 
manželovy dobré skutky, jeho pomoc, 
dobré nápady.

Zjistila jsem, že z  chválení mého 
muže mám nakonec užitek i  já. Mám 
lepší náladu, cítím se doma dobře, 
umíme se spolu více radovat. A také 
už vím, že když chci změnu u druhé-
ho, musím začít nejprve u sebe. Druhé-
ho nezměním, ale sebe změnit mohu. 
Jsem vděčná Bohu za svátost smíření 
a svému zpovědníkovi za jeho čas, rady, 
moudrost.  Čtenářka EM

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

Velkorysost Pánova mlčení
Památka sv. Petra Damianiho (21. února)

Chvála muže
Bůh v mém životě

Popelec
Odpovědna

O knížku Aleše Opatrného Výzvy stárnutí mohou soutěžit ti čte-
náři, kteří správně vyluští tajenku naší křížovky a do týdne ji za-
šlou na e-mailovou (krizovky@katyd.cz) nebo poštovní adresu 
redakce. Knihy do soutěže věnovalo nakladatelství Doron.

Ukázka: Byli jsme mladí a už nejsme. Ledacos nás bolí a vidíme, 
že stárnutí nelze zastavit. Tato knížka chce pomoci k tomu, aby-
chom se úkolu stárnutí včas… (viz tajenka).

Tajenka z KT č. 6 zněla: „náš duševní i duchovní život“. Knížku 
Karla Sládka Víno, dar nebe a země, kterou do soutěže věnova-
lo Karmelitánské nakladatelství, získávají Vladimír Novák z Ji-
lemnice, Helena Malinová z Třebenic a Karel Černý z Okrouhlic. 
Blahopřejeme! 
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Kdo se mod-
lí,  je jako 
z a m i l o v a -
ný, který ne-
ustále nosí 
v  srdci mi-
l o v a n é h o 
člověka, ať 
je kdekoli. 
Dialog s Bo-

hem totiž vše pozvedá: každá radost 
se stává důvodem ke chvále, každá 
zkouška příležitostí k prosbě o po-
moc. Modlitba v životě stále žije ja-
ko oheň v řeřavých uhlících, i když 
ústa mlčí. Srdce však promlou-
vá. Každá myšlenka, byť domně-

le „světská“, může být prodchnuta
modlitbou. 

Modlitbu lze přirovnat k  oknu 
s výhledem na tajemství. Osvěcuje 
několik kroků, které máme před se-
bou, a poté se otevírá veškeré reali-
tě, jež ji předchází a překonává. Toto 
tajemství nemá tvář, která by vzbu-
zovala neklid či úzkost. 

Poznání Krista nás uschopňuje 
k důvěře ve skutečnost, že tam, kam 
naše oči a zrak naší mysli nedohléd-
nou, není nicota, nýbrž nekonečná 
milost. 

Někdo nás zde očekává. Křes-
ťanská modlitba tak vštěpuje lid-
skému srdci nepřemožitelnou na-
ději: ať na své pouti prožijeme 
cokoli, Boží láska to může obrátit
v dobro.

Neexistuje nádhernější den 
než ten, který prožíváme dnes. Li-

dé, kteří trvale žijí v  myšlenkách 
na budoucnost, kdy „bude lé-
pe“, ale nesmiřují se s  dneškem, 
jak přichází, se pohybují ve fanta-
zii. Ježíš nám vychází vstříc dnes, 
v dnešku, který prožíváme. A tento 
dnešek mění v milost, či spíše mě-
ní nás. Modlitba tiší hněv, podpírá 
lásku, násobí radost, dodává sílu
k odpuštění. 

V  některých okamžicích máme 
dojem, že už nežijeme my, nýbrž 
milost, která skrze modlitbu žije 
a jedná v nás. Tato milost nás oče-
kává, ovšem nezapomínejte, že je 
nutné „souhlasit“ s dneškem. Do-
staví-li se hněv či nespokojenost ve-
doucí k hořkosti, zastav se a obrať se 
k Pánu: „Kde jsi? A kam jdu?“ 

Jestliže každý začínající den při-
jímáme v  modlitbě, doprovází ho 
odvaha, a problémy, které je nutno 

řešit, již nepřekážejí našemu štěstí, 
nýbrž stávají se výzvou Bohu, pří-
ležitostí k  našemu setkání s  ním. 
V Pánově doprovodu se člověk cítí 
odvážnější, svobodnější a také šťast-
nější.

Modleme se tedy nepřetržitě za 
všechno a za všechny, také za ne-
přátele. Modleme se především za 
nešťastné lidi, za ty, kdo o samotě 
pláčou a nevěří, že by je ještě někdo 
měl rád. 

Modlitba koná zázraky, a  pro-
to chudí z Boží milosti tuší, že ta-
ké v  jejich nejisté situaci modlitba 
zpřítomňuje Ježíšův soucit. Neza-
pomínejme, že Pán je Pánem milo-
srdenství, blízkosti a něhy. Na tato 
tři slova nelze v souvislosti s Pánem 
nikdy zapomenout. Toto je Pánův 
styl – soucit, blízkost, laskavost.

(vaticannews; kráceno)

Nejnádhernější den je dnešek
Připravujeme

Františkova apoštolská 
cesta do Iráku, historicky 
první papežská návštěva 
této země, je v plánu 
(s ohledem na vývoj 
pandemie) na 5. až 
8. března. Mottem 
cesty je: „Všichni jste 
bratři“ (Mt 23,8). 

Papeže v Iráku čeká během prvního 
dne tradiční promluva před státními 
představiteli, diplomatickým sbo-
rem a občanskou společností. V syr-
sko-katolické katedrále Panny Ma-
rie Matky spásy se pak má setkat se 
zástupci tamní církve. Druhý den by 
rád navštívil posvátné šíitské město 
Nadžaf a setkal se s nejvyšší duchov-
ní autoritou iráckých šíitů, ajatollá-
hem Alím al-Sistáním. Média hovoří 
o možném podpisu obdoby Doku-
mentu o lidském bratrství, který pa-
pež před dvěma lety podepsal v Abú 
Zabí spolu s  nejvyšším představi-
telem sunnitů imámem Ahmedem 
At-Tajjibem. Poté Svatý otec navští-
ví archeologické naleziště na místě 
někdejšího sumerského Uru, výcho-
diště pouti praotce Abraháma, kde 
je na programu mezináboženské 
setkání. Den uzavře po návratu do 
Bagdádu mše svatá v tamní chaldej-
ské katedrále sv. Josefa.

Třetí den zavítá papež do auto-
nomní oblasti iráckého Kurdistánu. 

Po přijetí v  hlavním městě Erbílu 
přeletí vrtulníkem do Mosulu, který 
byl v  letech 2014 až 2017 obsazen 
tzv. Islámským státem. Na tamním 
náměstí se pomodlí za oběti krve-
prolití. Další zastávkou bude koléb-
ka iráckého křesťanství, město Ka-
rakoš poblíž starověkého Ninive, 
které v srpnu 2014 též obsadili te-

roristé IS a vyhnali odtud 100 tisíc 
chaldejských a syrsko-katolických 
křesťanů. Do Karakoše se během 
návštěvy vrátí posvátná liturgická 
kniha Sidra. Je napsaná v aramejšti-
ně a pochází z přelomu 14. a 15. sto-
letí. Roku 2014 unikla ničení křes-
ťanských památek, když ji ukryli 
tamní kněží a poslali mosulskému 

biskupovi. Prostřednictvím dvou 
italských novinářů se pak dostala do 
rukou restaurátorů, kteří ji z kritic-
kého stavu obnovovali deset měsíců. 

Nedělní liturgii papež František 
oslaví na erbílském stadionu, odkud 
se vrátí zpět do Bagdádu. A čtvrtého 
dne se po oficiálním rozloučení vydá 
do Říma. (tez)

Desetistránkový text zveřejněný 
minulý týden hodnotí první pan-
demickou vlnu z loňského jara, kdy 
ve světě předčasně zemřely mili-
ony seniorů. Zmiňuije, že si smrt 
ve srovnání s  rodinným prostře-
dím vyžádala neúměrně vyšší počet 
obětí v domovech důchodců, tedy 
na místech, která by měla chránit
„nejkřehčí část společnosti“. „Po-
třebujeme proto novou vizi péče 
o staré lidi,“ vyzývá papežská aka-
demie. A opírá se přitom o fakt, že 
věk dožití se prodlužuje. Podle Svě-

tové zdravotnické organizace budou 
v roce 2050 na světě dvě miliardy li-
dí starších 60 let, tedy každý pátý
člověk. 

Na vzniku dokumentu se podílel 
mj. český člen zmíněné akademie, 
dětský psycholog Jaroslav Šturma, 
který připomíná vzájemnou propo-
jenost celého lidstva, jakož i hlubo-
ké nerovnosti, zvlášť nyní za pan-
demie. „Všichni prožíváme velkou 
mořskou bouři, jen každý plujeme 
v jiné lodi – někdo v té robustní, kte-
rá vše překoná, jiný v křehké bárce,“ 

líčí pro KT. „A ukazuje se, že právě 
senioři často sedí v oněch malých 
kocábkách. Hodně jich zemře ná-
sledkem odloučení od rodiny,“ do-
dává psycholog s tím, že umisťování 
lidí do domovů důchodců je i podle 
papeže Františka projevem a  dů-
sledkem skartační kultury.

Papežská akademie pro život od-
mítá představu stáří jako „nutného 
zla“. „Stáří je Božím darem a cen-
ným zdrojem, který je třeba pečlivě 
chránit také tehdy, když začnou do-
tírat nemoci,“ pokračují autoři do-
kumentu. 

A dále naznačují cestu, kudy se 
vydat: individuální přístup k  po-
třebám seniorů, snahu vyhnout se 
traumatům při přesunech z domá-
cí péče do institucionální a v nich 
větší důraz na sociální a duchovní 
službu mimo tu výhradně zdravot-
nickou. Stáří lze totiž podle textu 

chápat jako „příhodný věk ke spo-
lehnutí se na Boha“, když slábne 
tělo a závislost na Stvořiteli roste. 
„Proto je třeba ‚šít pomoc na míru‘ 
člověku,“ vybízí Šturma. 

Soužití čtyř generací 

Zvláštní důraz klade vatikánský do-
kument na mezigenerační setkání: 
„Jedině díky generaci seniorů mo-
hou mladí lidé objevit své kořeny 
a jedině díky mladým mohou staří 
lidé znovu snít.“ A psycholog Štur-
ma k  tomu podotýká: „Je potřeba 
promyslet model soužití, kdy ve spo-
lečnosti žijí ne tři, ale čtyři genera-
ce najednou.“ Dokument se proto 
obrací nejen na církev, nýbrž na ce-
lou společnost včetně jiných nábo-
ženských tradic, na oblasti kultury, 
školství a médií.
  TEREZA ZAVADILOVÁ

Stáří, naše budoucnost
Jaká poučení si lze vzít z tragických úmrtí mnoha 
starých lidí na covid-19, řeší Papežská akademie 
pro život spolu s vatikánským Úřadem pro 
integrální rozvoj člověka v novém dokumentu 
nazvaném Stáří, naše budoucnost.

Cesta do Iráku má program, papež přiveze vzácný rukopis

KRÁTCE

RUSKY VYCHÁZÍ LA CIVILTÀ 
CATTOLICA, jezuitský čtrnáctide-
ník, který je nejstarším dosud vy-
cházejícím italským periodikem (od 
roku 1850). Nová digitální jazyková 
verze (laciviltacattolica.ru) přichází 
zásluhou moskevského jezuitského 
institutu sv. Tomáše, a to pět let po 
historickém setkání papeže s patri-
archou vší Rusi Kirillem v Havaně. 
„Má být pokračováním onoho stisku 
ruky,“ píše v úvodníku šéfredaktor
P. Antonio Spadaro SJ. Obtýdeník vy-
chází také v angličtině, francouzšti-
ně, čínštině, japonštině a korejštině.

O  SVÁTKU SV. CYRILA A  ME-
TODĚJE, spolupatronů Evropy, je-
jichž památka se v římském kalen-
dáři připomíná 14. února, kdy roku 
869 v Římě zemřel sv. Cyril, se pa-
pež obrátil na lidi žijící na územích, 
kam soluňští bratři přinesli křesťan-
ství: „Kéž nám jejich přímluva po-
máhá zvýšit mezi křesťanskými círk-
vemi touhu po cestě k plné jednotě
s respektem k rozdílům.“ 

K DANTOVSKÝM OSLAVÁM se 
u letošní příležitosti 700 let od smrti 
největšího italského básníka připo-
jí papež apoštolským listem chysta-
ným na 25. března, tedy na den, kdy 
Dante začal psát Božskou komedii. 
Na červen se plánuje četba Božské 
komedie v římských katakombách 
a na listopad mezinárodní kongres 
o Dantově eschatologii. Vatikánská 
apoštolská knihovna básníka přiblí-
ží formou digitální výstavy rukopi-
sů, knih, tisků a medailí. Před sto le-
ty, při 600. výročí od Dantovy smrti, 
dokonce vydal papež Benedikt XV. 
encykliku In praeclara summorum 
(1921), v  níž vyvyšuje básníkovo 
výjimečné dílo a mimořádnost mezi 
mnohými umělci katolické víry.

K 600. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KO-
MISARIÁTŮ SVATÉ ZEMĚ, tedy 
sdružení františkánů, jejichž úko-
lem je udržovat a rozšiřovat ve svě-
tě síť vztahů místních církví s  tou 
v Ježíšově vlasti (mj. povzbuzovat 
k poutím na biblická místa či orga-
nizovat každoroční sbírku na Sva-
tou zemi) píše papež František list 
kustodovi Svaté země P. Francescu 
Pattonovi OFM, v němž zdůrazňu-
je jejich roli v nynějším světě. Úřad 
komisariátů ustanovil papež Martin 
roku 1421 a v současnosti je jich 67 
v 60 zemích světa.  (vaticannews, tez)

Delegace odborníků, kteří se na obnově rukopisu Sidry podíleli, jej minulou středu představila papeži. A vyzvala ho, aby 
knihu vrátil do Karakoše jako „symbol míru a bratrství“. Snímek ČTK

Historické setkání papeže
s patriarchou Kirillem (2016). 
 Snímek papežův twitter

90 let Radia Vaticana
Katolíky po celém světě spojuje 
už 90 let vůbec první globální roz-
hlasová síť. Radio Vaticana vysílá 
do celého světa nepřetržitě již od
12. února 1931. 

Žehnání 
Pro někoho jsou slova o  žehnání 
v  rodinách jen připomínkou sice 
pěkné, ale už vzdálené tradice. Zda-
leka však nejde o přežitou záležitost 
a doba pandemická přeje rozkvětu 
této duchovní zvyklosti.
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Ve svých devadesáti 
letech stále řídí auto 
a pomáhá s vedením 
orelského archivu. Při 
příležitosti životního 
jubilea, které oslavil 
16. ledna, udělil 
brněnský biskup 
Vojtěch Cikrle 
Božetěchu Kostelkovi 
pamětní medaili
sv. Cyrila a Metoděje. 

„Samozřejmě mě to potěšilo. 
Něco podobného jsem vůbec 
nečekal,“ svěřil se Božetěch 
Kostelka. Oceněný muž ne-
měl v životě na růžích ustláno. 
Byl jedním ze čtyř synů české-
ho politika a člena Orla Bedři-
cha Kostelky. Dětství s rodinou 
prožil ve Vyškově. Tatínek kvů-
li své činnosti skončil za druhé 
světové války v koncentračním 
táboře. S nejstarším synem Mi-
roslavem byl po převratu v ro-
ce 1948 dvanáct let vězněm 

komunistického režimu, ma-
minka šest let. 

Božetěch Kostelka proto ne-
mohl po maturitě na gymnáziu 
studovat vysokou školu. Místo 
toho skončil s ostatními bratry 
u Pomocných technických pra-
porů. Když se chtěl v roce 1959 
oženit se svou snoubenkou Vě-
rou, byla komunistickým apa-
rátem přemlouvána, aby si 
muže z takové rodiny nebrala. 
Budoucí manželka ale nátlaku 
nepodlehla a loni v srpnu osla-

vili jedenašedesát let společné-
ho života. 

Začátky novomanželů nebyly 
lehké. „Přestěhovali jsme se do 
Brna a já nemohl sehnat práci. 
Nakonec jsem našel zaměstná-
ní v Závodech těžkého strojíren-
ství v brněnských Heršpicích. 
Při práci jsem se tam vyučil sou-
stružníkem a udělal si maturi-
tu na střední průmyslové škole 
strojní,“ zavzpomínal jubilant. 

Ve volném čase se stále vě-
noval sportu. V  mládí hrával 

první ligu v basketbalu a poz-
ději se stal trenérem. Po naro-
zení dvou dcer se navíc pustil 
do tréninku sportovní gymnas-
tiky. „Díky sportu jsem zís-
kal do života vytrvalost, smysl 
pro fair-play, úctu k soupeřům, 
a  hlavně naději, že zvládnu 
překonávat nejen sportovní, 
ale i životní překážky,“ uvedl 
Božetěch Kostelka. Velkou ra-
dost prožíval, když jeho vnuk 
Vojtěch vybojoval s basketba-
lovým týmem na Evropských 
hrách katolických sportovních 
spolků ve Francii bronzovou 
medaili. 

Po odchodu do důchodu 
roku 1991 začal v Brně vypo-
máhat s administrativou Orla 
a v roce 1992 byl zvolen jeho 
generálním sekretářem. Dnes 
stále pracuje v archivu, jehož 
část má uloženou v kanceláři 
domu, kde v Brně bydlí. „Ob-
rací se na mě studenti z  celé 
republiky kvůli svým diplomo-
vým i doktorandským pracím, 
a tak jim rád pomůžu,“ prozra-
dil muž, přes svůj pokročilý věk 
stále akční a mladý duchem. 

LENKA FOJTÍKOVÁ

Kalendář
BRNO
� Diecézní katechetické cent-
rum připravilo brožurku Malý 
průvodce postní dobou. Sešitek 

nabízí pro každý všední den ci-
tát z Bible a krátký duchovní 
impulz inspirovaný slovy pape-
že Františka. Nedělní zamyšle-
ní připravili k Roku sv. Josefa 
kněží brněnské diecéze se jmé-

nem Josef. Průvodce lze objed-
nat na www.kc.biskupstvi.cz. 

VELKÉ NĚMČICE
� Na webu farnosti www.
paxvobis.cz v sekci „Pro děti“ 

naleznete další video, v němž
P. Petr Havlát přibližuje svaté-
ho Petra. 

 
Kontakt:
fojtikova-l@seznam.cz

Biskup ocenil devadesátiletého Orla

Devadesátiletý Božetěch Kostelka obdržel od brněnského biskupa
Vojtěcha Cikrleho pamětní medaili sv. Cyrila a Metoděje. 
 Snímek autorka

Věřící zasáhlo úmrtí kostelníka katedrály
V sobotu 6. února 2021 odešel 
nečekaně na věčnost dlouhole-
tý sakristián katedrály sv. Pet-
ra a Pavla v Brně Josef Poštul-
ka. Věřící se s  ním rozloučili
12. února, kdy byl vysílán pro-
střednictvím Youtube kanálu 
„Katedrála Petrov“ přímý pře-
nos pohřební mše svaté.

„Podle mého soudu byl Jo-
sef do značné míry velkým dí-
tětem. Naplno žil přítomnost, 
měl rád liturgii, četbu a dobré 
jídlo. Odpovědně připravoval 
modlitby a zamyšlení na čtvr-

teční adorace v katedrále. Pro-
slul různými bonmoty. Třeba 
tvrzením, že největším nepří-
telem kostelníka je prach. Jo-
sef byl brán jako ten, kdo k naší 
katedrále patří, a to nejen díky 
nepřehlédnutelné figuře. Dou-
fám, že mu na nebeské hostině 
bude chutnat,“ zavzpomínal 
na zemřelého pomocný br-
něnský biskup Pavel Konzbul. 

„Nebylo snad člověka, který 
by ho neměl rád, jemuž by ne-
přinesl úsměv na tváři. Jeho od-
chod bolí,“ vyjádřila své pocity 

módní návrhářka Marie Zelená. 
Jáhen Jiří Dyčka udělal s Jose-
fem Poštulkou v lednu rozho-
vor, který zveřejnil na facebooku 
„Farníci Petrov“. Na otázku, co 
ho nejvíce na službě kostelníka 
těší, odpověděl: „Nejvíce mne 
těší a působí velikou radost krá-
sa liturgie. Denně se dotýkat le-
mu Pánova roucha a být mu tak 
blízko.“ Farníkům potom v roz-
hovoru vzkázal, aby se drželi 
u Pána Boha a nebrali se příliš 
vážně, protože humor léčí a po-
máhá.  (lef)

Josef Poštulka byl v katedrále
sv. Petra a Pavla sakristiánem 
třiatřicet let.  Snímek autorka
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Kalendář
DUBNÉ
� Farnost: Přednášky histo-
rika z TF JU P. Martina Wei-
se  České nebe  každé úterý 
18–18.45 : 23. 2. Sv. Jan Nepo-
muk Neumann, 2. 3. Sv. Kle-
ment Maria Hofbauer, online 

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

LOMEC
� Poutní areál: Postní soboty 
na Lomci, 20. 2. od 11.00 do 
17.00, zamyšlení, aktivity pro 
děti. 

TÁBOR-KLOKOTY
� Poutní areál: Duchovní post-
ní obnova nejen pro kateche-
ty 19. a 20. 2., vede P. Martin 
Sedloň, akce online, více na 
www.prolidi.bcb.cz.

� Kostel: Křížová cesta 19. 2. 
od 16.30. 

� Online přednáška s překla-
dem lektorky Biblického díla 
ve Stuttgartu Anneliese Hecht: 
Zdalipak půst, který já si pře-
ji, není toto… 19. 2. od 20.00, 
přihlášky na redakceduhy@
gmail.com. 

Kontakt: ragal@seznam.cz

Národní týden manželství v čes-
kobudějovické diecézi ještě zcela 
neskončil. Pastorační středisko 
za podpory Spolku Most – České 
Budějovice zahájilo na Youtube 
Prolidi.online novou sérii pod-
castů na téma Vztahy mezi man-
žely a v rodině s cílem inspirovat, 
jak ze svého dobrého manželství 
udělat ještě lepší, nebo obnovit, 
co se časem ve vztahu vytratilo. 

„Podcast měl povzbudit ty, 
kdo se do manželství chystají 
vstoupit  nebo už jsou svoji, aby 
dále investovali do svého vzta-
hu, který si to zaslouží. Na něm 
závisí štěstí nejen manželů, ale 
i dětí, širší rodiny a jejího oko-
lí,“ vysvětluje Martina Fürstová 
z Diecézního centra pro rodinu.

„Na webu jsme kromě pod-
castu o vztazích mezi manžely 

a v rodině připravili nejrůznější 
další videa týkající se manžel-
ství. Zároveň jsme videoupou-
távkou zahájili projekt Svatba 
na dohled, kde nově nabízíme 
přípravu snoubenců na man-
želství v Českých Budějovicích 
pod vedením několika zku-
šených manželských párů. Je 
bláhové si myslet, že se nám 
podaří vymýtit rozvody, ale při-

nejmenším se můžeme snažit 
připravit na novou kapitolu ži-
vota, aby manželství bylo bez-
pečným místem, kde platí slib 
lásky, úcty a  věrnosti v  dob-
rém i zlém. Dobré manželství 
není samozřejmost,“ podotý-
ká Martina Fürstová s tím, že 
více informací k  přípravě na 
manželství lze nalézt  na webu 
pripravanamanzelstvi.cz.  (rag) 

Svatba na dohled – naživo i online

V sobotu 6. února
zemřel ve Veselí 
nad Lužnicí jen 
pár dní před 91. 
narozeninami Mons. 
Václav Kulhánek, 
emeritní kanovník 
Katedrální kapituly 
u sv. Mikuláše 
a nejstarší kněz 
diecéze.

„Jeho život, naplněný prací 
a láskou k Bohu i k lidem, ne-
byl procházkou rajským údo-
lím,“ říká Václav Rameš, ředi-
tel Státního oblastního archivu 
v  Třeboni. „Životem šel vždy 
pravdivě a s upřímným srdcem 
na dlani. Byl oporou nejen vě-
řícím, ale všem lidem bez rozdí-
lu víry či nevíry. Chodili za ním 
studenti, stejně jako akademič-
tí funkcionáři, prostí věřící i vy-
soký klérus,“ zmiňuje ředitel
archivu. 

Po zrušení biskupského se-
mináře v roce 1950 nastoupil 
Václav Kulhánek k Pomocným 
technickým praporům (PTP), 
kde sloužil 40 měsíců na stav-
bách po celém Českosloven-
sku. V  civilu potom pracoval 
jako dělník, na kněze byl vysvě-

cen až ve 43 letech po dokonče-
ní dálkového studia v  litomě-
řickém semináři, poté působil 
jako kaplan v českobudějovic-
ké katedrále. Od roku 1977 byl 
jmenován archivářem na bis-
kupství a v roce 1997 kanclé-
řem. 

Byl dlouholetým církevním 
soudcem. Od roku 2000 byl 
kanovníkem Katedrální ka-
pituly u sv. Mikuláše a v roce 
2010 mu byl udělen titul kap-
lan Jeho Svatosti. Z  Českých 
Budějovic se po takřka půlsto-
letí přestěhoval do charitního 
Domu sv. Františka ve Vese-
lí nad Lužnicí pár týdnů před
smrtí. 

Na Václava Kulhánka vzpo-
míná Václav Šulista z Drahotě-
šic, dlouholetý přítel, spolužák 
z gymnázia a jednatel českobu-
dějovické okresní pobočky PTP, 
jíž byli oba členové. „Jsem asi 
poslední z naší třídy – oktávy 
8b Jirsíkova gymnasia, maturit-
ní ročník 1949. Václav byl přes 
svou těžkou zrakovou vadu vyni-
kajícím žákem, s úžasnou a ob-
divuhodnou pamětí a ochotný 
vždy pomoci slabším spolužá-
kům. Jeho touha po kněžství vy-
držela celou dobu komunistické 
perzekuce. Jako bohoslovec byl 
40 měsíců u PTP, kde nás ze třídy 
sloužila téměř polovina. Dopisy, 
které mi tehdy psal na vojnu do 

Karviné, byly pro mne velkou 
podporou. Byl jako člen naší ro-
diny,“ ohlíží se Václav Šulista. 
Několikrát spolu s P. Kluhán-
kem navštívil biskupa Hloucha, 
který mu pomohl k vysvěcení. 
„Jednou nás oba – Václava jako 
dělníka v betonárce ve Veselí nad 
Lužnicí a mne už jako lékárníka 
– přivítal slovy: ‚To je vzácná ná-
vštěva,‘ a o Václavovi prohlásil, 
že jde o budoucího českobudě-
jovického biskupa. Václav totiž 
byl člověk s velkým politickým 
a kulturním přehledem,“ dopl-
ňuje Václav Šulista.

Mons. Václava Kulhánka si 
vážila i Alena Urbanová z Čes-
kých Budějovic: „Vzpomínám si 
na jeho vysokou, věkem mírně 
shrbenou postavu s nepostra-
datelnou francouzskou holí a se 
starodávným černým klobou-
kem na hlavě. Téměř 40 let jsme 
ho kolem poledne potkávali na 
náměstí Přemysla Otakara II. 
nebo v  ranních hodinách na 
cestě z Kanovnické ulice, kde 
bydlel, do Rudolfovské – tam 
sloužíval bohoslužby v klášter-
ním kostele sester Nejsvětější 
svátosti.“ 

S Mons. Václavem Kulhán-
kem se lidé rozloučili 15. úno-
ra při zádušní mši sv. v kated-
rále sv. Mikuláše, po níž byl 
uložen do kněžského hrobu na 
hřbitově sv. Otýlie v Českých
Budějovicích. RADEK GÁLIS 

Byl oporou lidem bez rozdílu víry

Mons. Václav Kulhánek při loňských oslavách 90. narozenin. 
 Snímek autor
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Už od mládí byl nejen mužem 
duchovně založeným, ale i člo-
věkem múzickým. Měl rád čet-
bu poezie i beletrie, jako gymna-
ziální student hrál ochotnické 
divadlo a také maloval. Láska 
k výtvarnému umění u něj nako-
nec převážila a dnes je odborné 
veřejnosti znám právě jako zna-
lec, milovník a sběratel umění. 

Sbírku daroval galerii

„Svou sbírku obrazů malířů 
19. a počátku 20. století odká-
zal městu Hradec Králové, čímž 
vytvořil základ sbírek Městské 
galerie, vzdálené předchůdky-
ně nynější Galerie moderního 
umění,“ připomíná Petr Polehla 
z Katedry pomocných věd histo-
rických a archivnictví Univerzi-
ty Hradec Králové. V jeho odka-
zu jsou díla předních českých 
malířů, jako byli Max Švabinský 
(který také vytvořil biskupovu 
podobiznu), Julius Mařák, Fe-
lix Jenewein, Antonín Slavíček, 
Jan Preisler či František Kaván. 
S mnoha výtvarnými umělci se 
osobně znal. „Těsné přátelství 
ho pojilo s  architektem Jose-
fem Fantou, který mu navrho-
val mešní kalich pro biskupskou 
intronizaci. Na Doubravovo 
přání měl projektovat také no-

vý kostel v Trutnově pro českou 
národnostní menšinu, k čemuž 
však nakonec nedošlo,“ vypo-
čítává Petr Polehla a podotýká, 
že se jako státem uznávaný zna-
lec podílel i na tvorbě legislativy 
v oblasti ochrany památek. 

Stavitel a budovatel

V pořadí 20. královéhradecký 
biskup Doubrava byl však záro-
veň stavitelem a budovatelem. 
Na začátku minulého století 
provedl generální rekonstruk-
ci interiéru biskupské reziden-
ce. K rekreačním účelům pak 
nechal vybudovat lesovnu ve 
Vortové na biskupském panství 
Chrast, která byla postavena 
podle návrhů zmíněného archi-
tekta Josefa Fanty. 

Některé stavitelské a zakla-
datelské plány se biskupovi ov-
šem uskutečnit nepovedlo. Ne-
dařilo se mu ve městě získat 
vyhlídnutý pozemek pro nový 
kněžský seminář a neuskuteč-
nil ani koupi bývalé jezuitské 
koleje, což je nynější Nové Adal-
bertinum, kde chtěl vybudovat 
diecézní dům spolu s  výstav-
ní síní pro obrazy z  jeho sbír-
ky. „Když nemohl královéhra-
decký seminář posílit hmotně, 
udělal to personálně. Jako vyu-

Biskup, který byl poslancem i malířem

V katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové při večerní 
bohoslužbě 11. února vzpomněl pomocný biskup Josef Kajnek 
na současnou pandemickou situaci a náročnou službu lékařů 
i zdravotnického personálu. Úmysl mše svaté byl obětován za 
všechny nemocné. Duchovně se tak biskup spojil se všemi, kdo ve 
Světový den nemocných myslí na lidi postižené různými neduhy. 

 Snímek František Sládek

Snímek z archivu Evy a Richarda Hoškových, jejichž praděd Bohumil 
Hobzek vyfotografoval biskupa Josefa Doubravu na zámku v Chrasti 
u Chrudi mi v létě roku 1917. 

Někdejší královéhradecký biskup Josef 
Doubrava patřil k nejvýraznějším osobnostem 
mezi pastýři této diecéze. Zemřel před 
sto lety 20. února 1921 a pochován je na 
pouchovském hřbitově v Hradci Králové.

čující nastoupili Josef Cibulka, 
později známý profesor církev-
ního umění, a Hugo Doskočil, 
též kunsthistorik a restaurátor,“ 
připomíná další biskupovy sna-
hy Petr Polehla.

Pastýřem
v nové republice

Josef Doubrava nebyl jen mu-
žem milujícím umění a krásu, 
který by byl vzdálený starostem 
lidí ve své diecézi. Byl spolu-
organizátorem V. všeobecného 
sjezdu katolíků českoslovan-
ských, který se v Hradci Králo-
vé konal na konci srpna 1909. 
Ještě před pádem monarchie vy-
konával mandát zemského po-
slance a byl jmenován doživot-
ním členem panské sněmovny 
pro Čechy. Musel přitom čelit 
velmi nelehké společenské i vni-
trocírkevní situaci. Biskupskou 
službu vykonával v době první 
světové války, následného roz-
padu habsburské monarchie 

a revolučního kvasu vzniku prv-
ní republiky. 

„Církev velmi zasáhly po-
zemková reforma i   vnitřní 
nejednota, která vyvrcholi-
la založením Československé 
církve, do níž odcházeli kato-
ličtí duchovní i věřící. Byla to 
doba ostrých polemik týkají-
cích se náboženského, duchov-
ního i národního života a role 
katolické církve v nich. Mírná 
povaha a  vlídnost jistě napo-
mohly tomu, že biskup a s ním 
celá diecéze tuto situaci zvlád-
li velmi dobře,“ hodnotí Petr
Polehla. To také dokládá celá 
řada vyznamenání – např. pa-
pežského řádu „Pro Ecclesia et 
Pontifice“. 

Biskupovu sběratelskou čin-
nost připomněla v roce 2019 vý-
stava v Galerii moderního umě-
ní v Hradci Králové s názvem 
Odkaz biskupa Josefa Doubra-
vy. Z výstavy vzešla publikace 
Biskup Josef Doubrava, milov-
ník umění a mecenáš.

PAVEL J. SRŠEŇ

Za všechny nemocné
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Domácí hospic sv. Terezie 
se nyní připravuje k  brzké-
mu otevření. Aktuálně je tře-
ba dokoupit vybavení a náby-
tek uvnitř kontaktního centra 
a  také zdravotnické pomůcky
a materiál. 

Přípravu komplikuje pande-
mie. „Je potřeba splnit mno-
ho administrativních úkonů 
a potvrzení, které se vzhledem 
k všude panujícím protiepide-
mickým opatřením prodlužu-
jí,“ říká ředitelka Petra Stanisla-

va Meinlschmidtová, která má 
s hospicovou péčí více než dese-
tiletou zkušenost a je spoluza-
kladatelkou Mobilního hospice 
Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem.

Na území Chomutovska 
a  Mostecka podle ní taková 
služba dlouhodobě chybí. „Po-
ptávka je jak ze strany spe-
cializovaného onkologické-
ho centra společnosti Krajská 
zdravotní (ta provozuje několik 
nemocnic v Ústeckém kraji – 
pozn. red.), tak ze strany paci-
entů a jejich rodin,“ poukazuje
Meinlschmidtová. Tým domá-
cího hospice bude k dispozici 

pro široké spektrum pacien-
tů. „Podle vlastních zkušeností 
předpokládám, že až zahájíme 
provoz, bude zájem i ze strany 
jiných oddělení než onkologie, 
například z interního či neuro-
logického. Hospicová péče je 
dnes nedílnou součástí zdravot-
nického systému, protože oteví-
rá prostor pro důstojné dopro-
vázení člověka,“ dodává.

Duchovní péče
není tabu

Vznikající domácí hospic klade 
důraz nejen na zdravotní péči, 
ale také na duchovní potřeby 
pacienta v terminálním stadiu 
nemoci. „Až do nedávné doby 
byly tyto potřeby více méně ta-
bu. Není proto divu, že se stále 

setkáváme s tím, že se mnoho 
lidí (a to včetně zdravotníků) 
domnívá, že jde o  uspokojo-
vání potřeb jen věřících lidí. 
Opak je však pravdou. Právě 
duchovní péče se zastává těch, 
kdo se cítí ve zdravotnickém 
systému bezmocní. Nemoc 
a utrpení jsou těžkým životním 
obdobím, ale je-li toto obdo-
bí správně uchopeno a využi-
to, může se stát velmi cenným 
životním úsekem,“ uzavírá 
ředitelka.

Vybavení je velmi nákladné, 
a vedení hospice je proto vděč-
né za finanční dary. Probíhá 
například sbírka na dvě elek-
tricky polohovaná lůžka. Více 
informací je k dispozici na in-
ternetových str ánkách www.
hospicsvterezie.cz. 

KAREL PUČELÍK

Kalendář
HORNÍ POLICE
� Online přenosy nedělních 
bohoslužeb z  poutního kos-
tela Navštívení Panny Marie 
v 15.00 na facebookovém pro-
filu Farnost Horní Police.

JABLONEC
� Online přenosy nedělních 

bohoslužeb od 9.00 na webu 
 www.jablonec.online.

LIBEREC-
RUPRECHTICE
� Online přenosy  neděl-
ních bohoslužeb z  kostela
sv. Antonína Paduánského 
v 9.00 na youtubovém profilu 
Farnost Ruprechtice. 

TEPLICE
� Online přenosy nedělních 
bohoslužeb v  9.00 z  kaple 
děkanství na facebookovém 
profilu Římskokatolická far-
nost Teplice.

PŘÍCHOVICE 
� Online přenosy mší sv. z In-
terdiecézního centra života 
mládeže na youtubovém profilu 
DCŽM Křižovatka. V neděli od 

10.00, další dny dle programu 
na www.krizovatka.signaly.cz.

RASPENAVA
� Online přenosy bohoslužeb 
z kostela Nanebevzetí Panny 
Marie, nedělní mše sv. v 10.30 
a úterní bohoslužby v 18.00 na 
youtubovém profilu Farnost 
Hejnice.

Kontakt: pucelik@katyd.cz 

Nový domácí hospic na severu Čech

Letošní Tříkrálová sbírka v lito-
měřické diecézi zatím vynesla 
více než 1 200 000 korun. „Ač-
koli tři králové nemohli zavítat 
mezi občany a osobně jim po-
žehnat, snažili jsme se dárcům 
zprostředkovat zážitek z kole-
dování. Ať to bylo skrze webové 
stránky naší Charity, Tříkrálové 
sbírky, nebo různé sociální sítě,“ 
řekla mluvčí Diecézní charity Li-
toměřice Eva Hadašová. Dosud 
vybraná částka je oproti loňsku 
třetinová. V roce 2020 se v diecé-
zi vybralo 3 623  433 korun.

Tříkrálové koledování bylo 
letos omezeno na online sbír-
ku a menší počet statických po-
kladniček na různých místech. 
Například na Litoměřicku do 
pokladniček dárci vložili přes 
davadesát tisíc korun a  větší 
částka připutovala pomocí in-
ternetu. „Započítáme-li aktuál-

ní výnos online kasičky a ostat-
ních statických kasiček z okolí 
Litoměřicka, podařilo se získat 
příspěvky ve výši přes 250 tisíc 
korun,“ doplnila koordinátorka 
Tříkrálové sbírky na Litoměřic-
ku Šárka Hájková. Do celkové-
ho výsledku v diecézi se počíta-
jí i sbírky dalších regionálních 
Charit. 

Výtěžek Diecézní charita po-
užije na pomoc potřebným ro-
dinám včetně těch, které pečují 
o handicapovaného člena. Část 
by pak měla podpořit hospic
sv. Štěpána v Litoměřicích, de-
set procent odešle Diecézní cha-
rita na podporu chudých dětí 
v Mongolsku. V celé ČR se letos 
do 14. února vykoledovalo přes 
78 milionů korun. Výše se ještě 
může změnit, protože na webu  
www.trikralovasbirka.cz lze při-
spívat až do konce dubna. (puč)

V diecézi vykoledovali přes milion korun

Umírajícím pacientům z Chomutovska a Mos-
tecka bude k dispozici první domácí hospic, 
jehož nedílnou součástí bude duchovní péče. 

Pokladniček bylo letos méně než obvykle. 
 Snímek Diecézní charita Litoměřice
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Druhá karanténa, 
která během necelého 
půlroku postihla 
osazenstvo Svatého 
Hostýna, si tentokrát 
vyžádala i dvě oběti. 
Provoz baziliky přesto 
zůstal zachován 
v plném rozsahu.

Nemoci covid-19 během několi-
ka dní na přelomu ledna a února 
podlehla sestra Petra Orbanová 
z Kongregace Milosrdných ses-
ter sv. Kříže a také P. Stanislav 
Peroutka. Sedmaosmdesátiletý 
jezuita a rodák z Krumvíře na 
Břeclavsku byl minulou středu 

pohřben na zdejším hřbitově. 
„Otec Stanislav následoval Ježí-
še na Golgotu: dvacet let zkou-
šek, nejistot, PTP, kriminálu, 
čekání… Ve chvílích osamoce-
nosti a zkoušek mu posilu a útě-

chu dodávala přítomnost Panny 
Marie. A její blízkost si v posled-
ních čtyřiadvaceti letech užil ješ-
tě víc, když působil na Velehradě 
a nakonec zde na Svatém Hos-
týně,“ zdůraznil ve svém kázání 

P. Vojtěch Suchý SJ. Se zemře-
lým se rozloučil také arcibiskup 
Jan Graubner, který celebroval 
zádušní mši svatou, a provinciál 
jezuitů P. Petr Přádka, jenž vedl 
pohřební obřad.

Superior svatohostýnské je-
zuitské komunity P. Josef Stuch-
lý pro KT připomněl, že nemoc 
covid-19 se na poutním mís-
tě rozšířila již podruhé během 
půlroku. „Navzdory karanténě 
a  nemoci, která byla zjištěna 
ještě u dvou dalších kněží, zů-
stal provoz zachován v plném 
rozsahu. Postaral se o to jednak 
P. Milan Glaser SJ, který se sem 
přestěhoval ze svého dosavad-
ního působiště v Římě a nadále 
bude na Hostýně působit, a jed-
nak P. Ladislav Árvai SJ, který 
nám přijel pomoci z Brna,“ shr-
nul P. Stuchlý. JIŘÍ GRAČKA

Kalendář
KROMĚŘÍŽ
� K  Večeru chval s hudbou, 
modlitbou,  povzbuzením 
a svědectvím se lze přidat on-
line ve středu 17. 2. od 19.00 
na adrese www.facebook.com/
CredoNadacniFond.

Arcibiskupské gymnázium: 
online přednáška Martina 
Kvapilíka na téma Umělá in-
teligence, věda a víra: Má náš 
mozek ještě vůbec šanci? začí-
ná ve středu 24. 2. v 19.00, od-
kaz a další informace na webu 
www.agkm.cz.

OLOMOUC
� Katedrála: mši svatou s při-
jetím katechumenů mezi čeka-
tele křtu bude v sobotu 20. 2. 
od 10.00 celebrovat arcibiskup 
Jan Graubner. Kvůli epidemii 
není letos možná účast další 
veřejnosti, připojit se ale lze 
v modlitbě.

PŘEROV
� Nedělní mši svatou od 10.00 
je možné sledovat na Youtu-
be kanálu „Římskokatolická
farnost Přerov“, více na www.
farnostprerov.cz.

Kontakt:
gracka@katyd.cz

K pravidelné modlitbě růžence 
se při setkání o první únorové 
sobotě zavázalo v olomouckém 
dominikánském kostele něko-
lik desítek věřících. Učinili tak 
v době, kdy k této modlitbě za 
ukončení pandemie intenziv-
ně vybízejí biskupové. Navá-
zali přitom na mnohem starší 

tradici růžencového bratrstva. 
„Nápad zorganizovat při na-
šem kostele růžencové bratrstvo 
vzešel z každoroční čtyřiadva-
cetihodinové modlitby růžence. 
Základní rysy jsou jednoduché 
a  mají vnitřní sílu: propojení 
členů modlitbou růžence za se-
be navzájem, účast na duchov-

ních dobrech dominikánského 
řádu, zvláštní odpustky schvá-
lené Svatým stolcem, pravidel-
ná setkání,“ jmenuje P. Metoděj 
Maria Němec OP.

Dějiny bratrstva podle něj 
sahají až do poloviny 15. stole-
tí, kdy vznikla první taková spo-
lečenství ve Francii. „Vycházejí 

přitom z geniální intuice hlubo-
kého propojení modlitby růžen-
ce s kazatelským řádem. Čle-
nové bezplatným zápisem do 
knihy bratrstva vstupují do du-
chovního provázání,“ říká kněz 
a dodává: „Třeba tyto myšlenky 
zaujmou i další ctitele ‚žaltáře 
Panny Marie‘.“ (gra)

Svatý Hostýn je po druhé v karanténě 

 V Olomouci vzniklo růžencové bratrstvo

 O svátost nemocných je nebývalý zájem

Z pohřbu P. Peroutky. Snímek Milena Machálková / Člověk a Víra

Hromadná pomazání nemoc-
ných v tradičním termínu ko-
lem 11. února letos zkompliko-
val koronavirus, tato svátost je 
ale kvůli němu ještě potřebnější.

Věřící své farnosti tak k její-
mu přijetí pozval P. Pavel Ry-
šavý z Kojetína. „Rád ji nabíd-
nu i  lidem mladším než těm, 
kdo k ní obvykle přistupují, a to 
od šedesáti let. Dobře víme, že 
ocitne-li se dnes člověk v  ne-

mocnici, jen stěží pak už může 
přijímat jakékoli návštěvy včet-
ně kněze,“ upozorňuje.

O počtu udělených svátostí 
nemocných svědčí i rychle ubý-
vající svěcený olej. „Dokonce 
mi došel, což se mi za déle než 
dvacet let služby nestalo,“ zdů-
razňuje kojetínský farář a dodá-
vá, že sám nedostatek oleje není 
překážkou a v nouzi si ho kněz 
může posvětit sám.

Stejně tak podle něj o výji-
mečnosti současné situace i v je-
ho farnosti svědčí počet pohřbů: 
„Za prvních několik týdnů to-
hoto roku jsem jich celebro-
val osm oproti obvyklým třem. 
Když ani odborné a fundované 
diskuse některé lidi nepřesvěd-
čí a oni stále tvrdí, že pandemie 
a koronavirus jsou fikce, snad 
by je mohl přesvědčit počet 
zemřelých.“ 

Současná pandemie po-
dle něj lidem připomíná, jak je 
zdraví zranitelné a že církev jim 
je i prostřednictvím svátosti ne-
mocných nablízku. „A rozhod-
ně je jim vždy blízko Bůh, kte-
rý těší všechny nemocné i jejich 
blízké. Děkujme mu také za lé-
kaře a zdravotníky, kteří pečují 
o naše zdraví – v těchto dnech 
na ně často pamatuji v modlit-
bě,“ uzavírá P. Ryšavý. (gra)
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Program Národního 
týdne manželství 
se přesunul na 
internet. Dálkově teď 
funguje také příprava 
na manželství.

Páry se letos k  přednáškám 
nebo modlitbám v rámci Ná-
rodního týdne připojovaly 
z  prostředí, které je pro je-
jich manželství nejobvyklej-
ší – z domova. Účast se samo-
zřejmě neobešla bez příprav. 

„Dopředu si naplánujte čas 
a  zařiďte si hlídání dětí,“ ra-
dili  lektoři,  manželé Irena 
a  Petr Smékalovi, před svým 
video-seminářem O  manžel-
ství a  dětech.  Jejich online 
přednášku s  pracovním lis-
tem propagovaly třeba farnosti 
Ostrava-Třebovice nebo Stě-
bořice a  je možné si ji najít
i zpětně.

Centrum pro rodinu a soci-
ální péči (CPR) připravilo už 
na čtvrtek 11. února Valentýn-
ské manželské rande s mottem 
Večeři si uspořádáme doma. 
K domácímu večeru pořadatelé 

nabídli přednášku Manželství 
je stále v kurzu a pozvali dal-
ší zájemce na následující jarní
cyklus Manželských večerů.

Do online prostředí se na 
čas přesunula též příprava na 
manželství. CPR párům na-
bízí deset videí s  tématy ja-
ko Láska tělem i  duší  nebo 
Životní priority. V k aždém za-
zní svědectví manželů s otáz-
kami pro pár a  téma krátkou 
glosou doprovodí psycholož-
ka Maria Fridrichová. Účast-
níci online kurzu po každém 
videu odpoví na otázky ve for-
muláři a  až poté dostanou 

přístup k  dalšímu dílu. Kaž-
dou středu se pak můžou při-
pojit k online diskusi s ostat-
ními páry. Na konci kurzu 
dostanou osvědčení. „Vlastně 
nás tahle doba přiměla prora-
zit novou cestu a zveme všech-
ny dvojice, ať si ji zkusí pro-
jít,“ podotýkají organizátoři
na webu.

Další online webinář chystá 
kopřivnické rodinné centrum. 
O nástrahách pornografie v ob-
dobí dospívání promluví v úte-
rý 23. února od 19.30 hodin 
lektorka Andrea Kozlová.

ONDŘEJ ELBEL

Oslava Valentýna i Manželské večery z domova

Karvinská Pisa. Právě 
tak je nazýván kostel 
sv. Petra z Alkantary 
v propagační akci, 
která má na území 
zaniklé Karviné 
přilákat návštěvníky. 
Svůj pohled na příběh 
kostela nabízí níže 
Karin Lednická, 
autorka úspěšného 
románu Šikmý kostel. 
Nedávno vyšel druhý 
díl zamýšlené trilogie.

Přiznám se, že slogan Karvinská 
Pisa ve mně vzbuzuje rozpaky. 
Proč? Protože opomíjí vše dů-
ležité, kvůli čemu by tam lidé 
měli zavítat. Mohli bychom se 
přidržet tradičního úhlu pohle-
du turistických průvodců a vy-
jmenovat stručnou historii té-
to církevní budovy: vystavěna 
v barokním slohu v roce 1735 na 
území pastevecké obce Karvi-
ná. Vlivem extenzivní těžby uh-
lí v letech 1875–1995 poklesla 
o téměř čtyřicet metrů, nachýlila 
se a hrozilo její zřícení. Dvakrát 
jí musela být snížena věž. Nyní 
je šikmá téměř jako věž v Pise, 
což z ní činí turistickou atrakci.

Návštěvník, kterého tato 
informace přiměje přijet, do-
stane přesně to, o  čem mlu-

ví slogan: vychýlenou budovu. 
Dorazí-li v čase, kdy probíhá 
akce Otevřené chrámy, vstoupí 
i dovnitř, absolvuje komento-
vanou prohlídku (chvála zdej-
ším průvodkyním!) a leckdy ho 
přemůže závrať, protože lidský 
zrak a mozek si s nakloněnými 
stěnami neumí poradit. Obo-
hacen o  tento neobvyklý zá-

žitek nasedne turista do auta
a odjede.

Netuší, že během této krátké 
návštěvy vstřebal jen uzounkou 
výseč tragického příběhu koste-
la i města, které ho obklopova-
lo. Neví, že se vlastně nachází 
v historickém středu obce, kte-
rý rozvoj uhelné těžby přesunul 
o  kus dál na východ. Tam na 

sklonku 19. století vyrostl kostel 
mnohem větší, zasvěcený sva-
tému Jindřichovi, kam se vešly 
čtyři tisíce věřících. 

Demoliční výměr

Když v  devadesátých letech
P. Ernest Dostál sváděl sebezni-
čující boj za záchranu šikmého 
kostela, na který už byl vydán 
demoliční výměr, vyslovil se, 
že „Pán Bůh drží kostel na nit-
kách“. Tento výrok by byl podle 
mého názoru mnohem lepším 
sloganem pro návštěvu zaniklé 
Karviné, protože sv. Petr z Al-
kantary není karvinskou Pisou. 
Je to Boží stánek, ve své prosto-
tě až dojemně krásný, a zároveň 
poslední upomínka na lidi, kteří 
tady kdysi žili: rodili se, umírali, 
přiváděli na svět děti. Zapusti-
li tady kořeny, než je demolič-
ní výměry vyhnaly pryč. Mnozí 
se tomu bránili do posledních 
sil. Dnes na místě svých domů 
najdou louku porostlou býlím, 
náletový lesík nebo smetiště. 
Arogance, s níž bylo území sta-
ré Karviné nivelizováno, bere 
dech. Jako by se někdo snažil 
vytvořit dojem, že tady nikdy ni-
kdo nerubal uhlí, že tady nikdo 
nežil. „Tohle je mnohem horší 
než Sudety,“ vyslovil se nedáv-
no při procházce můj kamarád. 
A měl pravdu. 

A  mě napadá, že kostel
sv. Petra z Alkantary možná dr-
žel Pán Bůh na nitkách právě 
proto, aby se stal trvalým me-
mentem lidské pýchy. 

KARIN LEDNICKÁ

Kostel, který Pán Bůh držel na nitkách

Karvinský kostel sv. Petra z Alkantary se v soutěži Ceny ces-
tovního ruchu Moravskoslezskéh o kraje 2020 uchází o hlasy 
veřejnosti v kategorii nejsvětovější místo Moravskoslezského 
kraje. Nominován v cenách cestovního ruchu je ještě jeden 
objekt – rýmařovská barokní kaple V Lipkách, a to v kategorii 
neobjevený skvost. Soutěž vznikla s cílem motivovat návštěv-
níky k trávení volného času v našem regionu. Hlasovat lze do 
28. února na www.cenycr.cz.  ( jap)

Spisovatelka Karin Lednická u kostela sv. Petra z Alkantary.
  Snímek archiv autorky
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PLZEŇ
� Literární a výtvarnou soutěž 
u příležitosti 1 100. výročí úmr-
tí sv. Ludmily vyhlašuje pro dě-
ti a mládež Biskupství plzeň-
ské společně s Karlovarským 
a  Plzeňským krajem. Uzá-
věrka soutěže je 31. 8. 2021, 
více informací na www.bip.
cz.

� Pesach – jak ze sederu neu-
dělat noční můru. Online před-
nášku Jiřího Blažka, Th.D., 
pořádá 21. 2. od 18.30 Sta-
rá synagoga. O link na online 
přednášku je nutné si požádat 
na e-mailu zoom@zoplzen.cz. 

STARÝ
PLZENEC
� Bohoslužba s biskupem To-
mášem Holubem 2. neděli 
postní bude přenášena online 

na www.bip.cz 28. 2. od 9.30 
z místního kostela.

PLZEŇSKÁ DIECÉZE
� Popelec jako symbol naděje 
bude udílen na Popeleční stře-
du 17. 2. u vybraných koste-
lů. Biskup Tomáš Holub bude 
popelec poskytovat u  koste-
la Nanebevzetí Panny Marie 
ve Františkánské ulici v Plzni 
od 15.00 do 16.00. Další mís-
ta, kam lze pro popelec za-

jít, jsou uvedena na www.bip.
cz.
� Modlitba křížové cesty pa-
tří k postní době. V plzeňské 
diecézi se nachází 25 venkov-
ních křížových cest, které lze 
využít jako příležitost k modlit-
bě, procházce a zamyšlení. Se-
znam křížových cest v diecézi
i modlitbu křížové cesty najde-
te na www.bip.cz.
Kontakt: 
ourednikova@katyd.cz

K přijetí popelce, který se tra-
dičně rozdává na Popeleční 
středu, a  zahajuje tak postní 
přípravu na Velikonoce, vy-
zval širokou veřejnost ve svém 
videoposelství  biskup To-
máš Holub. Vyzdvihl, že po-
pel je symbolem naší slabosti 

a pomíjivosti, ale také naděje 
a nového začátku. Připomněl 
i původ a význam starého čes-
kého úsloví „sypat si popel na
hlavu“.

„V této době, která je složitá 
a těžká a která potřebuje sym-
boly, je dobré, aby přijetí po-

pelce nebylo jen něco, co udě-
lá pár lidí v kostele, ale pozval 
bych k  tomu úplně všechny. 
S y m b o l  p o p e l a  n e n í  j e n 
symbolem toho, co se nepoved-
lo, co končí, ale především no-
vého začátku,“ zdůraznil bis-
kup a připomněl bájného ptáka 

Fénixe, který opakovaně po-
vstává z  popela. „Popelec nám 
ukazuje, že to špatné se může 
změnit, a  stává se symbolem 
naděje,“ uzavírá biskup Holub 
své popeleční zamyšlení, které 
je ke zhlédnutí na www.bip.cz. 
 (alo)

Popelec je symbolem naděje, připomíná biskup

Ježíškova cesta 
a Jáchymovské 
peklo. Zatímco první 
trasa pohladí po 
duši, druhá vyvolá 
smutek nad zločiny 
komunismu. Nicméně 
obojí lze při cestě 
do Krušných hor 
navštívit a vidět 
třeba na běžkách. 

Ježíškovu cestu, vedoucí oko-
lím Božího Daru, ocení zejmé-
na rodiny s dětmi. Trasa mě-
ří 13 km, lze zvolit i zkrácený 
úsek o délce 5,5 km. Na trase 
potkáte 15 informačních pane-
lů a 13 zastávek v podobě do-
mečků s prolézačkami a pozná-
vacími hrami. Cesta seznamuje 
návštěvníky nejen s Ježíškem, 
ale i s minulostí Krušnohorska, 
se životem obyvatel, s místní 
přírodou, která se obrodila po 
devastaci minulým režimem.

Pokud dětem zakoupíte v In-
focentru v Božím Daru Ježíškův 
zápisníček, mohou v průběhu 
trasy plnit úkoly a po odevzdání 
vyplněného zápisníčku dosta-
nou Ježíškovo razítko a dáreček. 

Na božídarské poště pak mohou 
zanechávat svá přáníčka pro Je-
žíška, i když je do Vánoc ještě 
daleko. Ježíškova cesta je v pro-
vozu od roku 2007 celoročně, za 
příznivých podmínek ji lze ab-
solvovat i  s kočárkem, v zimě je 
upravena stopa pro běžkaře.

K jáchymovským
šachtám 

Naučná stezka Jáchymovské 
peklo, jejíž 8,5 km dlouhý okruh 
vede po žluté turistické značce 
z Jáchymova a opět se tam vrací, 
připomíná utrpení tisíců politic-
kých vězňů komunistického re-
žimu, kteří byli nasazeni za ne-

lidských podmínek na práci ve 
zdejších uranových dolech. Me-
zi nimi bylo nemálo duchovních 
a lidí spjatých s církví. 

Stezka má dvanáct zastavení 
a začíná u památníku Křížová 
cesta ke svobodě před kostelem 
sv. Jáchyma a sv. Anny, kolem 
mincovny vede k dolu Svornost, 
k hornickému skanzenu se zpří-
stupněnou stříbrnou a urano-
vou štolou a přes tzv. Mathau-
senské schody na plošinu, kde 
stával pracovní tábor Svornost. 
Následují tábory Nikolaj, Eli-
áš a Rovnost a putování končí 
u kaple Panny Marie Altöttin-
ské. Zpět do města sestoupíte 
kolem Šlikovského hradu, od-
kud je nádherný výhled. 

Osud někdejšího poutního 
místa, dnes rekreační oblasti 
Mariánská neboli Maria Sorg, 
je odrazem historie zdejšího 
kraje. V 15. století tu žil pous-
tevník Jan Niavius, jehož pro-
roctví prý vedlo hraběte Štěpá-
na Šlika v roce 1516 k založení 
města Jáchymov. V 17. století 
byla na místě poustevny posta-
vena kaple a pak poutní kostel 
Panny Marie. Později se zde 
usadil řád kapucínů, který vy-
stavěl druhý kostel a  klášter 
– a Mariánská se stala oblíbe-
ným cílem českých i  němec-
kých poutníků. Po druhé svě-
tové válce byla osada vysídlena 
a vznikl zde zajatecký a násled-
ně trestanecký tábor především 
pro politické vězně. Kapucín-
ský klášter se stal ubytovnou 
příslušníků Sboru národní 
bezpečnosti. Nechvalně zná-
mé bylo jeho podzemí, kde 
probíhaly drastické výslechy
vězňů.

Dnes je Mariánská vyhledá-
vána turisty jako východisko 
cest do Krušných hor. Kapucín-
ský klášter už připomínají jen 
kameny rozvalené do někdejší 
klášterní zahrady.

ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

Krušnými horami v běžkařské stopě

Ježíškova cesta je přístupná celoročně a seznamuje návštěvníky 
nejen s příběhem narození Ježíše, ale také s přírodou a historií 
Jáchymovska.  Snímek archiv Infocentra  Boží Dar

Místo řeholníků
příslušníci SNB
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Komunitní centrum 
Krista Spasitele při 
nedávno posvěceném 
barrandovském kos-
tele se pomalu připra-
vuje na příznivější do-
bu. Jakmile to půjde, 
chystají tu rozmanité 
akce pro veřejnost.

„Výuka náboženství, společen-
ství maminek, seniorů a mláde-
že, filmový klub, výstavy, mo-
derní i swingový tanec, klasické 
taneční, cvičení pro maminky 
s  dětmi i  pro seniory, tvořivé 
dílny a výtvarné kroužky,“ vy-
počítává plánované volnočaso-
vé aktivity Hana Tyrallová, ře-
ditelka komunitního centra. To 
bude časem sloužit sídlišti a je-
ho okolí, kde žije kolem 30 tisíc
obyvatel. 

„Prozatím ale teprve rozjíž-
díme zázemí a  já se učím, jak 
technicky spravovat celou bu-
dovu. Je například potřeba na-
stavit pravidelné revize a kont-
roly,“ líčí ředitelka. „A také jsou 
zde ještě nedodělky,“ pokračuje 
s tím, že se dokončují práce na 

zábradlí do věže, na detailech 
v interiéru, úpravy parkoviště 
a musí se srovnat terén v okolí 
po měsících, kdy tam stála těžká 
technika. Komunitní centrum je 
už ale vybaveno nábytkem, má 
zařízené kanceláře i zázemí. Mi-
mo velký sál pro zhruba 140 lidí 
se zde nacházejí dvě klubovny 
a hudebna. Celou budovu již br-
zy oživí kavárna Kristian u při-
lehlého dětského hřiště.

Nedávno se také na střeše 
nového kostela odkryl kulatý 
prosklený zlatý prstenec, jenž 
v  průměru svých osmi metrů 
umožňuje výhled do nebe. „Ok-

no je zespodu vyhřívané a  po 
vnější i  vnitřní straně prsten-
ce pod oplechováním izolova-
né tak, aby nevznikaly tepelné 
mosty a  aby se nerosilo a  vy-
srážená pára pak nekapala na 
lidi dole v lavicích,“ vysvětluje
Tyrallová.

Čekání na svatostánek 
a varhany

Kostel brzy dostane trvalý sva-
tostánek a v příštím roce var-
hany. Od jeho listopadového 
otevření se z něj přenášejí ne-

dělní mše svaté vždy od 10.30 
a 18.30 hodin na farním webu 
www.CentrumBarrandov.cz, 
v  rámci TV Kostel a  na face-
bookových stránkách (Farnost
Praha-Hlubočepy). 

Barrandovského varhaníka 
a mecenáše kostela Pavla Číž-
ka dokonce ocenil minulý týden 
papež, když jej jmenoval Rytí-
řem řádu sv. Řehoře Velikého. 
Čížek spolupracoval na tvorbě 
projektu kostela a současně se 
podílí na stavbě varhan. Oceně-
ní mu předal kardinál Dominik 
Duka.

TEREZA ZAVADILOVÁ

Farní zahrada u kostela Stětí sv. 
Jana Křtitele v pražské Hostiva-
ři zve na naučnou stezku „Od 
masopustu do Velikonoc“.

Do této neděle (21. 2.) je pří-
stupná v čase 10 až 17 hodin 
a návštěvníky provede jednot-
livými úseky postní doby spo-
lu s úkoly. Součástí je zdobení 
domácího paškálu nebo výroba 

zvířátek z balonků. „Do postní 
doby chystáme také každý pátek 
24hodinový modlitební řetězec 
a po dobré zkušenosti s natá-
čením videí samotnými farní-
ky v době adventu to zkusíme 
znovu – s dětmi,“ plánuje tamní 
duchovní správce z řádu mariá-
nů P. Karol Matlok. Ve farnosti, 
pod niž spadá i záběhlický kostel 

Narození Panny Marie, slouží 
s P. Krystianem Sochou. 

Vedle mší svatých, kterých se 
za pandemie v obou kostelích 
slaví každou neděli celkem šest, 
se kněží podle možností věnují 
výuce náboženství, přípravám 
na manželství, ale také pomoci 
lidem bez domova. „Zadávám 
jim za drobné peníze práci na 

zahradě, které je vždy dost,“ po-
pisuje P. Matlok. „Je to tu jako 
vesnice uprostřed města,“ smě-
je se pak při prohlídce komunit-
ního centra, které se loni kvůli 
koronaviru muselo zavřít jen 
krátce po otevření. I proto stá-
le voní novotou a dřevem a čeká 
na příznivější dobu pro duchov-
ní i kulturní aktivity.  (tez)

Kalendář
PRAHA
� Páteční pobožnosti křížo-
vé cesty v chrámu Matky Bo-
ží před Týnem 19. 2. (Lazare, 
pojď ven!) a 5. 3. v 15.00, 19. 3. 
v 14.45 a dále v kostele sv. Havla 
26. 2. (se svědectvím o utrpení

P. Josefa Toufara), 12. a 26. 3. 
ve 12.00. Více na tyn.cz.
� Mše svaté v bazilice sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradě o nedě-
lích v 8.30, 9.30 a 10.30 (ome-
zený počet). Bazilika otevřená 
k individuální modlitbě denně 
10.00–17.00.
� Seriál Ex libris P. Bona-

ventury Ondřeje Čapka OFM 
představuje františkánskou 
knihovnu v měsíčníku „Sně-
ženka farní“ na pms.ofm.cz.
� O čem bys kázal? Komen-
táře bratří dominikánů k litur-
gickým čtením o nedělích na 
Youtube kanálu „Řád bratří 
kazatelů“. 

� Mše sv.  z  katedrály na
katedrala.tv nebo facebook.
com/svatovitskakatedrala 
každou neděli v 10.00. 
� Nedělní ranní chvály v 8.00 
na Youtube kanálu „Farnost 
Stodůlky“.

Kontakt: zavadilova@katyd.cz

Hostivařská naučná stezka provede postní dobou

Barrandovské komunitní centrum
se dokončuje a chystá programy

Prosklený zlatý prstenec umožňuje z kostela výhled do nebe. Snímky Hana Tyrallová
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Kříž je záchranou těch, kdo se topí

PRŮVODCE POSTNÍ 
DOBOU

Kříž je nadějí křesťanů.
Kříž je vzkříšením mrtvého.
Kříž je stezkou těm, kteří bloudí.
Kříž je průvodcem slepého.
Kříž je holí chromého.
Kříž je chůvou maličkých.
Kříž je posilou zesláblého.
Kříž je lékařem nemocného.
Kříž je dokonalostí kněží.
Kříž je nadějí zoufalého.
Kříž je svobodou zotročeného.
Kříž je záštitou bojujících.
Kříž je tím, co pokořuje pýchu.
Kříž je důstojností králů.
Kříž je neohrožeností apoštolů.
Kříž je vytrvalostí mučedníků.
Kříž je sesterskou přítelkyní chudého.
Kříž je vykoupením hříšníků.
Kříž je nadějí těch,
 kteří byli oloupeni.
Kříž je závlahou osení.

Kříž je zavlažením vyprahlého.
Kříž je uzdravením nemocného.
Kříž je vítězstvím nad ďáblem.
Kříž je oděvem nahého.
Kříž je hymnem andělů.
Kříž je radostí cherubínů.
Kříž je úhelným kamenem
 čtyř světových stran.
Kříž je chlebem hladového.
Kříž je základem církví.
Kříž je svatostí církví.
Kříž je zřídlem věčnosti.
Kříž je záchranou těch,
 kteří jsou topeni.
Kříž je otcem osiřelých.
Kříž je ochráncem vdov.
Kříž je utěšitelem služebníků.
Kříž je zhoubou bezbožného.
Kříž je utěšitelem těch,
 kteří jsou utlačováni.
Kříž je klopýtnutím pohanů.

Kříž je vzkříšením Krista.
Kříž je pramenem žíznivého.
Kříž je pozdravem něhy.
Kříž je Utěšitelem skrze Boha, který 
byl na něm pověšen, a jím nám tak 
bylo dáno vítězství, zejména pokoj 
našim srdcím.

Starobylý núbijský hymnus o kří-
ži je dochován na papyru z 10. sto-
letí. Starověká Núbie se rozkládala 
v údolí Nilu v oblasti dnešního jižní-
ho Egypta a severního Súdánu. Na 
tomto území se vystřídalo několik 
významných říší včetně Aksúmu či 
mocné křesťanské Makúrie: křesťan-
ství sem proniklo už ve 4. století. 

Přeložil Lukáš Drexler,
převzato z revue.theofil.cz

Do letošního postního 
období vstupujeme 
možná s pramalými 
nadějemi. Po loňském 
koronavirovém postu 
jsme se tolik těšili, že 
letos už budeme zpátky 
ve vyjetých kolejích – 
a místo toho se zdá, 
že tma nemá konce.

V tíživých časech má člověk sklon ob-
racet se ke kořenům, k tomu, z čeho 
vyrůstá a co je jeho podstatou. Post-
ní období tomu nahrává: Obrať se do 
sebe, ztiš se, zajeď na hlubinu, zve nás 
mnoha různými způsoby. Ten, kte-
rý jsme zvolili jako letošního postní-
ho průvodce, chce oba tyto podněty 
spojit.

Sáhli jsme po textech, které před 
stovkami let napsali velcí světci, ot-
cové církve, autoři duchovní poe-
zie. Dělí nás od nich více než tisícile-
tí, a přece jsou nám překvapivě blízcí: 
ať už šlo o svaté Ambrože, Quodvult-
dea, Jana Zlatoústého, nebo Efréma 
Syrského, stejně jako my žili v do-
bách, kdy před očima viděli měnit 
se svět, na který byli zvyklí. Bujely lži 
a bludy, země se hroutily, politici se 
opájeli mocí. Sami čelili vyhnanství
a morové nákaze.

Zamyslet se a porozumět
Jejich díla však ukazují, jak se přesto 
upínali ke Kříži a snažili se mu porozu-
mět, jak se drželi naděje, jak se snažili 
vést ty, kdo jim byli svěřeni.

Přinášíme úryvky, které se objevi-
ly v nedávných edicích českých nakla-
datelství i které se teprve připravují 
k vydání. O komentáře jsme popro-
sili ty, kdo se o jejich zprostředko-
vání dnešnímu českému čtenáři za-
sloužili. Starobylými, a přece stále 
aktuálními texty tak provázejí teo-
logové P. Jaroslav Brož, P. Radek Ti-
chý či P. David Vopřada a překlada-
telé Mlada Mikulicová a Jiří Pavlík. 
Meditaci chtějí napomoci i reproduk-
ce dobových děl umění křesťanského
Východu.

ALENA SCHEINOSTOVÁ

Kristus Vševládný na vítězném oblouku v ravennské bazilice sv. Apolináře v Classe z 1. poloviny 6. století. Sv. Apolinář byl 
prvním biskupem v Ravenně a podle legendy byl žákem sv. Petra. Snímek Wikimedia
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Římské obyvatelstvo se cítilo těmito 
„barbary“, jak je nazývali, ohroženo. 
Katoličtí křesťané také, protože Van-
dalové byli ariáni: stoupenci názoru, 
že Kristus není jedné podstaty s Ot-
cem a že „byl čas, kdy Syn nebyl“. Pří-
chod Vandalů pak z různých důvodů 
vyvolal i pronásledování církve, zaba-
vování kostelů, nucení, aby se katolí-
ci nechali pokřtít znovu. V říjnu 439 
pak padlo Kartágo; Quodvultdeus byl 
příštího jara se svými kněžími posazen 
na starou loď, která téměř zázrakem 
doplula do Neapole. 

Quodvultdeus tedy biskupo-
val v nejisté, napjaté, nervózní do-
bě. Fascinující je ale úsilí, které věno-
val přípravě nových křesťanů. Ta se 
soustředila do čtyřiceti dnů před Ve-
likonocemi; jednalo se o příležitost 
apelovat na čekatele křtu i již pokřtě-
né, aby se připravili na křest či obnovi-
li své křestní závazky, a to zvláště v pří-
padě, kdy jejich někdejší rozhodnost 
a opravdovost života víry časem poně-
kud zvlažněla, nebo dokonce v někte-

rých ohledech zbloudila. Obrácením 
měla napomoci kázání a také obřa-
dy slavené s čekateli křtu, různé exor-
cismy, modlitby, duchovní zpěvy apod. 

Buďme svobodní
V následujícím úryvku z promluvy 
O vyznání víry II se Quodvultdeus 
inspiruje svým učitelem Augustinem 
a IX. a X. kapitolou jeho Vyznání, kte-
ré si nejspíše nedlouho před kázáním 
(znovu) přečetl. Quodvultdeovi nic-
méně šlo o to, aby posluchačům na-
pomohl osvobodit se ze závislosti na 
hříchu a ďáblu a stát se plněji svo-
bodnými, aby mohli přijmout Krista 
a křesťanskou víru do svého života.

Tak je třeba následující slova chá-
pat – a tam máme možnost nasměro-
vat své kroky během postní doby i my 
dnes. Doba může být nejistá, napjatá, 
nervózní – pozvání ke svobodě, kte-
rou nám přinesl Kristus, však trvá.

P. DAVID VOPŘADA,
teolog a editor překladu

Svatý Quodvultdeus: Věřit a rozumět
Věřit a rozumět Bohu je velkým da-
rem milosti. A co říká prorok? „Jestli-
že neuvěříte, nepochopíte“ (Iz 7,9). 
Věřme tedy, abychom pochopili, ale 
modleme se, abychom si zasloužili 
rozumět tomu, v co věříme.

Hříchy a ďábel, původce hříchu, 
totiž oddělily duši od Boha. A tak 
zatímco stvoření následovalo svůd-
ce, opustilo svého spasitele. Nastal 
velký pád. Duše zbloudila od prav-
dy, aby místo Boha uctívala modly. 
Uctívala to, co sama vytvořila, když 
opustila toho, kdo ji vytvořil. Uctíva-
la jako Boha vše, co jí Bůh dal, aby 
jí to sloužilo. 

Ty, kteří nechtějí číst Písmo sva-
té, pak usvědčuje sama povaha vě-
cí a jako s otroky s nimi zachází sám 
svět, když se na duši obořuje: „Co-
pak je, ubohá, že po mně bloudíš, 
a zvrácená jsi zapomněla, kdo tě 
stvořil a jak? Zapomnělas, pro ko-
ho byla vytvořena nebesa a země ja-
ko krásný dům, a to bez ohledu na 
tvé předchozí zásluhy?“ Odpovída-
jí i jednotlivé části světa a s křikem 
svými činy ukazují na svého tvůrce. 
Křičí nebe: „Nejsem Bůh, vždyť kdy-
bych bylo Bohem, nemohly by mě 
zastínit žádné mraky. Po mém svět-
le by nenásledovaly žádné temnoty, 
ale neporušené, nepoškozené a ne-
poničené světlo by trvalo, tak jako 
trvá i ono pravé světlo, které kvů-

li tobě stvořilo na mně toto časné
slunce.“

Křičí i moře a vše, co je v něm: 
„Nejsme Bůh. Nabízím svou službu, 
jak mi bylo přikázáno, snáším drása-
vou cestu lodního kýlu, řídím cestu 
vhodným pohybem a vanutím vět-
rů, abych tě dovedlo bez odkladu 
do vytouženého přístavu, kam tě že-
ne i tvá hamižnost. Víš, že jsou ti za 
pokrm dáni tvorové, kteří ze mě po-
chází. Když tedy já ve všem uznávám 
svou míru, proč ty opouštíš své mís-
to v řádu věcí, když opouštíš Boha, 
stvořitele všeho?“ 

Křičí země: „Připisuješ, člověče, 
božský titul mně? Pak tedy nevíš, 
kdo jsem, protože jsi zapomněl, kdo 
jsi ty. Nepoznáváš svou vlastní látku, 
neuvědomuješ si, že jsi můj prach, 
že jsi ze mě utvořený, ovšem že máš 
na rozdíl ode mě ducha. Neuvědo-
muješ si, že mezi všemi tvory, kteří 
ze mě byli utvořeni, ty jediný jsi byl 
ustanoven jako pán země hned po 
Bohu. Právem tomu nerozumíš, pro-
tože když jsi byl na čestném místě, 
nepochopil jsi, že jsi byl postaven na 
roveň nerozumnému dobytku jako 
jemu podobný.“

Quodvultdeus:
Křestní promluvy

(Krystal OP, v přípravě),
přel. Pavel Koronthály

Křesťanská mozaika z období římské říše, uchovávaná v archeologickém muzeu v Lamtě v Tunisu. Snímek zaherkammoun.com

Svatý Quodvultdeus se stal biskupem Kartága jen pár 
let poté, kdy se roku 429 v Africe vylodili Vandalové. 
Jeho učitel sv. Augustin zemřel při obléhání svého 
města Hippony, Quodvultdeus pak pozoroval, 
jak si Vandalové z Afriky ukrajují čím dál více.



Modlitba v Getsemanské 
zahradě je důležitou 
etapou Ježíšových pašijí.
Nejen, že o ní čteme 
každý rok na Květnou 
neděli a na Velký 
pátek, ale každý 
týden o ní rozjímáme 
ve třetím tajemství 
bolestného růžence.

V Bibli stojí, že Ježíš padl na tvář, 
modlil se vroucně a usilovně. Popi-
suje se, že jeho nitro bylo ochrome-
no smutkem, úzkostí a hrůzou, které 
dokonce vypluly na povrch v podo-
bě pláče a potu stékajícího jako krů-
pěje krve. V evangeliích také čteme, 
že Ježíšova modlitba při tom všem 
byla plná důvěry a odevzdanosti
do Božích rukou.

Tyto Ježíšovy projevy jsou natolik 
člověčí, že pro některé křesťany před-
stavovaly důkaz, že Ježíš nebyl Bohem. 
Tito lidé – patřili ke skupině takzva-
ných ariánů nazývaných podle svého 
zakladatele Aria – si neuměli spojit, že 
by Bůh, který má v rukou celý svět, zů-
stává bez proměny a je všemohoucí, 
mohl zároveň prožít takovou slabost. 
Možná by pro ně ještě byly přijatelné 
vnější projevy – slzy a pot. Pak by se 
totiž dalo říci, že se Bůh navenek snížil 
na naši lidskou úroveň.

Ale jestliže Ježíš úzkost a strach 
prožil doopravdy, vnitřně, ve svém 
srdci, pak podle nich nemohl být 
Bohem. 

Bůh i člověk se vším všudy
Svatý Ambrož, v jehož době bylo ari-
ánů velmi mnoho, naráží ve své pro-
mluvě právě na toto pokřivené poro-
zumění tomu, kým je Ježíš. Ambrož 
ukazuje, že Ježíš byl na sto procent 
Bohem a na sto procent člověkem. 
A že když se stal člověkem, stal se jím 
se vším všudy, tedy také s našimi lid-
skými emocemi, a tak také naše emo-
ce vykoupil. 

To je pro nás velké povzbuzení: 
I my si můžeme dovolit lidské emo-
ce. Můžeme si dovolit dát najevo, co 
cítíme uvnitř. A když se nás zmocňu-
jí úzkost nebo obavy, nejen se nestá-
váme křesťany druhé kategorie, kte-
ří něco nezvládli, ale dokonce je nám 
Pán blízko a rozumí nám, protože 
prožil to samé. A jak zdůrazňuje svatý
Ambrož – když se sjednotíme s Ježí-
šem ve své slabosti, on nás přivede 
k radosti a k plnému životu.

P. RADEK TICHÝ,
teolog a liturgik
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Kristův vjezd do Jeruzaléma zachycený v tzv. Rossanském evangeliáři. Jeden z nejstarších a nejcennějších dochovaných 
rukopisů pochází z 6. století. Byl sepsán v byzantské řečtině. Podle purpurové barvy listů se mu též říká Codex 
purpureus Rossanensis.  Snímek codexrossanensis.it

„Otče, chceš-li, odejmi ode mě ten-
to kalich!“ (Lk 22,42). Mnozí se při 
četbě tohoto místa ocitají v koncích. 
Spasitelův smutek pokládají za dů-
kaz, že Kristus slabost nepřijal pou-
ze dočasně, nýbrž že mu byla vlast-
ní už od počátku, a tak se pokoušejí 
pokřivit přirozený smysl této věty. Já 
sám však nevidím důvod, proč by by-
lo třeba toto místo omlouvat. Spíše 
se zde než kdekoli jinde nadmíru po-
divuji jeho zbožnosti a vznešenosti.

Kdyby totiž Spasitel na sebe ne-
vzal hnutí mé mysli, prospěl by mi 
mnohem méně. On sám neměl dů-
vod k zármutku, smutek se jej zmoc-
ňoval kvůli mně. Odložil radosti vlast-
ní věčnému božství, zakouší smutek 
náležející mé slabosti.

Můj zármutek na sebe totiž vzal 
proto, aby mě mohl zahrnout svou 

radostí. V našich stopách sestoupil 
až ke smrtelné agónii, abychom se 
zase my v jeho stopách mohli navrá-
tit k životu.

Kristus se nevtělil pouze zdánlivě, 
ale skutečně. Chtěl-li smutek, jemuž 
se nevyhýbal, přemoci, musel s ním 
přijmout i bolest. Však ani ti, kdo jsou 
vůči ranám otupělí, si nezaslouží, aby 
se oslavovala jejich statečnost – to 
spíše ti, kdo dokázali bolest snášet: 
a on je muž bolesti, jenž ví, jak sná-
šet utrpení.

Pán nás chce vychovávat. Kristus 
nás má naučit, jak překonat smrt, 
a dokonce i sklíčenost, že jednoho 
dne budeme muset zemřít. Jak by-
chom tě, Pane Ježíši, mohli napo-
dobovat, kdybychom neuvěřili, žes 
zemřel, a kdybychom nespatřili tvé 
rány! Jak by jen mohli učedníci uvěřit, 

že máš zemřít, kdyby spolu s tebou 
nezažili předsmrtnou úzkost? Ti, pro 
které trpí Kristus, dosud spí, a nevě-
dí, co znamená zármutek. Vždyť čte-
me, že on nesl naše utrpení a pro nás 
snášel bolest.

Pane, tebe nebolí tvé vlastní rá-
ny, ale mé rány. V bolestech neneseš 
vlastní slabost, avšak slabost naši. 
A my jsme měli za to, že trpíš boles-
tí, a tys tuto bolest nenesl kvůli sobě, 
ale kvůli mně – ty však jsi zraněn pro 
naše nepravosti. Tuto slabost jsi totiž 
nepřijal od Otce, avšak vzal jsi ji na 
sebe kvůli mně, protože pro mě bylo 
prospěšné, aby trest vedoucí k naše-
mu pokoji dopadl na tebe – a tys naše 
rány uzdravil vlastními podlitinami.

David Vopřada: Svatý Ambrož
a tajemství Krista (Krystal OP 2015)

Svatý Ambrož: Ježíš jde vstříc mému utrpení
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Když byl sv. Jan 
Chrysostomos
(350–407), známý 
též jako Jan Zlatoústý, 
pozdější biskup 
císařského města 
Konstantinopole, 
knězem v syrské 
Antiochii, věnoval se
mj. výuce katechumenů.

Z této doby se dochovalo dvanáct je-
ho katechetických řečí. V pasáži z prv-
ní řeči, přednesené ke konci postní 
doby v roce 387, kterou tu přinášíme, 
přirovnává Jan křesťany k vojákům 
a zápasníkům či gladiátorům. Záro-
veň ukazuje, jak výrazně se křesťané 
od vojáků a gladiátorů liší. Tyto me-
tafory z vojenského či zápasnického 
prostředí, které probouzelo zájem 
a poutalo vášnivou pozornost mnoha 
lidí ze všech vrstev pohanské i křes-
ťanské populace, byly ve starověkém 
křesťanství běžné a používaly se o mu-
čednících a vyznavačích nebo o mni-
ších a poustevnících.

Pod dobovým nátěrem však prosví-
tá nadčasové poselství evangelia, že 
Bůh přijímá všechny bez rozdílů, kaž-
dého hájí a odpouští nám bez dalších 
podmínek. Toto poselství na rozdíl od 
jiných míst Janových řečí nevyžaduje 
myslím náročnější historickou inter-
pretaci.

JIŘÍ PAVLÍK, teolog, autor překladu

Bůh přijímá všechny, nesoudí, ale odpouští

Lidé, kteří rekrutují do armády, zkou-
mají u světských vojáků jak tělesné 
míry, tak zdravotní stav. 

Nebeský král nic takového nevy-
žaduje, ale přijímá do svého vojska 
i starce a lidi se slabými údy, a do-
konce i otroky a nestydí se za ně. 
Co je laskavějšího než toto? Co šle-
chetnějšího? On zkoumá jen vě-
ci, které jsou v naší moci, kdežto 
oni zkoumají věci, které v naší moci
nejsou. 

Být otrok nebo svobodný přece 
nezáleží na nás; a být dlouhý nebo 
krátký, starý nebo zdravý a další ta-
kové věci také nejsou v naší moci. 
Avšak být vlídný nebo šlechetný a vě-
ci tomu podobné na naší vůli závisí. 
Bůh od nás vyžaduje pouze to, co je 
v naší moci.

Tutéž analogii bychom mohli vi-
dět nejen na světských válkách, ale 
i na zápasech. Vždyť bojovníky, kte-
ří mají být uvedeni do arény, ne-
pouštějí k zápasům, dokud je hla-
satel neprovede před zraky všech 

dokola s voláním: „Má snad někdo 
něco proti tomuto muži?“ Avšak 
tam se nebojuje duší, nýbrž tě-
lem, nač tedy žádáš zkoušku bez-
úhonnosti?

Zde nic takového není, ale vše 
je naopak, protože naše zápasy ne-
spočívají v ručním souboji, ale ve fi-
losofickém cvičení duše a ve ctnost-
né mysli. Rozhodčí to zde dělá
opačně.

 Neprovádí zápasníka kolem a ne-
říká: „Má snad někdo něco proti to-
muto muži?“, ale volá: „I kdyby se 
všichni lidé i všichni démoni s ďáb-
lem spojili a obviňovali ho z nej-
horších a nejstrašnějších věcí, já ho 
nevyloučím ani se mi nehnusí, ale 
zbavil jsem ho jeho žalobců, vysvo-
bodil ze špatnosti a nyní ho přivádím 
zápasit.“

Je to zcela pochopitelné. Světský 
rozhodčí zápasníkům k vítězství nijak 
nepomáhá, ale stojí nestranně upro-
střed. Rozhodčí ve zdejších zápasech 
o zbožnost se stává jejich pomocní-

kem a společně s nimi se pouští do 
boje proti ďáblovi.

Obdivuhodné však není jen to, že 
nám odpouští hříchy, ale i to, že je 
ani neodhaluje a viditelně neukazu-
je a nenutí nás, abychom předstou-
pili a svoje prohřešky přiznali před
lidmi.

 Žádá nás, abychom se zodpoví-
dali pouze před ním a jen jemu se 
vyznali. Kdyby někdo ze světských 
soudců řekl usvědčeným lupičům 
nebo vykradačům hrobů, ať řeknou 
své prohřešky, a budou zproštěni 
trestu, přijali by to velmi ochotně, 
protože v touze po záchraně by po-
hrdali hanbou. 

Zde ovšem nic takového není. 
Bůh odpouští hříchy a nenutí je vy-
hlašovat v něčí přítomnosti, ale snaží 
se jen o jediné, aby ten, kdo dostává 
odpuštění, sám poznal velikost toho-
to daru.

Svatý Jan Chrysostomos:
Křestní katecheze,

přel. Jiří Pavlík (Krystal OP 2020)

Tisíciletá mozaika sv. Jana Chrysostoma v severním tympanonu istanbulského chrámu Hagia Sofia. Někdejší hlavní 
svatyně byzantského křesťanství byla po pádu Konstantinopole do rukou Osmanů (1453) přeměněna na mešitu,
ve 20. století na muzeum a loni opět na mešitu. Příští osud mozaik zobrazujících Krista a světce je nyní předmětem
obav křesťanského světa. Snímek Wikimedia

Koptská ikona Krista 
ze 6. či 7. století. Snímek Wikimedia
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Doba před Velikonocemi 
byla pro kandidáty křtu 
vždy nejvyšším časem 
seznámit se s tím, co 
křest je a co od něj čekat. 
Zlomek křestní přípravy 
se nám dochoval
z 5. století v promluvě 
kartaginského biskupa 
Quodvultdea, která 
trochu nemístně nese 
označení O potopě.

Jejím obsahem je ale výklad křtu za 
pomoci tradiční typologie založené 
na 12. – 14. kapitole knihy Exodus – 
a kterou dodnes připomínají čtení 
o přechodu Rudým mořem při veliko-
noční vigilii.

Quodvultdeus vykládá průchod Ru-
dým mořem jako vítězství Krista nad 
ďáblem-faraonem, který je zničen ve 
vlnách. Autor se tu obrací ke Kristu 
– novému Mojžíši. Mojžíšova hůl je 
předobrazem Kristova kříže, kterým 
nový Mojžíš uhodil do vod křtu, a do-
konce Krista samotného a jeho mo-
ci, která se projevuje ve slabosti. Ten-
to Kristus je ale zároveň Dobrý pastýř 
pasoucí ovce „železnou holí“ a hledají-
cí ty ztracené. Hůl tohoto Krista-Moj-
žíše spojuje příběh Exodu s Kristovým 
křížem, ale také se současným křtem 
posluchačů a jejich eschatologickým 
údělem i vytouženým věčným životem. 

Čtyři příčky
jako čtyři postoje

Duchovní cesta do nebe, kterou bis-
kup předkládá kandidátům křtu, je 
kříž a jejich vztah ke Kristu ukřižova-
nému, a proto je zve, aby vystoupali 
na čtyři „příčky“ tohoto kříže, předob-
razeného v Mojžíšově holi.

Čtyři příčky kříže se stávají čtyřmi 
zásadními postoji křesťana, jež si po-
třebuje osvojit, aby získal věčný ži-
vot: musí pozvednout své srdce k Pá-
nu, konat dobré skutky, krotit své tělo 
prostřednictvím postu a další asketic-
ké praxe a získat víru schopnou jít za 
viditelné skutečnosti.

V nejistotách stávajícího světa, ni-
koli v ideální situaci, Quodvultdeus 
volá své posluchače, aby usilova-
li o neporušitelný svět, kde je časné 
obavy nemohou dostihnout. Kristus 
totiž volá k záchraně v každé době 
a jeho kříž je místem, kudy lze jako po 
žebříku s Boží pomocí vyšplhat až do 
nebe.

 P. DAVID VOPŘADA,
teolog a editor překladu

Povstává Boží služebník Mojžíš s ho-
lí, kterou dostal od Pána. Udeřil do 
moře, a to se rozdělilo. Vstupují tam 
obojí – jedni k záchraně, druzí k zá-
hubě. Jeden vodní živel z rozkazu 
Původce všeho stvoření vynesl soud 
nad obojími a oddělil svaté od bez-
božných. Jedny obmyl, druhé pohl-
til. Jedny očistil, druhé zahubil.

Mojžíš byl předobrazem Ježí-
še Krista. V holi můžete rozpoznat 
kříž. Rudé moře chápejte jako křest 
zbarvený do ruda Kristovou krví; 
krále Egypťanů a jeho lid pak jako 
ďábla, původce hříchu, se všemi je-
ho služebníky.

Beránku zabitý, svatý Kriste pro 
nás ukřižovaný, tys visel na kříži, 
abys napravil naše pochybení. To 
je ta hůl tvého království – kříž, kte-
rý proměňuje sílu ve slabost. To je 
ta hůl – kříž, ratolest, která vyrazila 
z pahýlu Jesse. 

Tento náš pastýř, milovaní, který 
pase a vládne železnou holí, rozbí-
jí a obnovuje. A jak velké a podivu-
hodné věci z této hole učinil! Nechal 
z ní vyrůst strom kříže, když na něm 
visel sám úhelný kámen. Vyrobil že-
břík do nebe, po němž padlý člověk 
stoupá k Otci. Jak podivuhodný to 
je zázrak, že tento architekt vytvořil 
ze svého dřeva žebřík tak vysoký, že 
jeho vršek sahá až do nebe. On sám 
po něm vystupuje a sestupuje, a aby 
jej upevnil, sám na něj vylezl! Ty, kdo 
toužíš po nebi, vystup po něm, je 
bezpečný!

Na vrcholu kříže spočívá hlava 
ukřižovaného – ať křesťan směřu-
je vzhůru k Pánu, na což také den-
ně odpovídá. Přes celou šířku kříže 
jsou přibity ruce Ukřižovaného – ať 
křesťanovy ruce vytrvají v dobrých 
skutcích. Po celé délce kříže spočívá 
tělo Ukřižovaného – ať každý trestá 

své tělo tím, že bude zachovávat dis-
ciplínu, ať tělo omezí posty, aby se 
svou službou podřídilo duši. V hlu-
binách pod křížem se skrývá cosi, 
co nevidíš, ale z čeho povstává vše, 
co vidíš – ať křesťanu neschází křes-
ťanská víra, srdcem věří tomu, čemu 
nelze porozumět, ať nehledá, co jej 
převyšuje, ať se nechá živit nadějí.

Po těchto příčkách vystoupa-
li všichni svatí. Unikli zkáze toho-
to světa, odešli na bezpečné místo, 
kde se již nebojí barbarů ani se ne-
děsí toho, co křehkého člověka mů-
že postihnout, neobávají se poruše-
ní ani netrpí nemocemi, nestíhá je 
soužení, dokonce se nebojí ani sa-
motné smrti, ale budou žít s Bohem 
a z Boha.

Quodvultdeus: Křestní promluvy 
(Krystal OP, v přípravě),

přel. Pavel Koronthály

Vystoupat po žebříku kříže

Ukřižování z Rabbúlova evangeliáře – unikátního syrského iluminovaného rukopisu. Kodex byl sepsán roku 586 
v klášteře sv. Jana ze Zagby na syrsko-tureckém pomezí a je nazván po svém písaři. Obsahem je syrský překlad Bible, 
tzv. Pešita.  Snímek Wikimedia
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Svatý Efrém Syrský, 
učitel církve, se narodil 
kolem roku 306 patrně 
v severosyrském 
městě Nisibis 
v dnešním Turecku.

Zpráv o jeho životě není mnoho, a ješ-
tě méně údajů je jistých. Patrně prožil 
nějaký čas v poustevnách, avšak brzy 
byl povolán k činnému životu. Stal se 
jáhnem biskupa Jakuba (asi 308–338) 
a v jáhenské službě setrval i za jeho 
nástupců. Jeho úlohou bylo vyučo-
vat ve víře a ve znalosti Písma svaté-
ho a zpívat svatou liturgii. Je autorem 
apologetických i dogmatických spi-
sů, kázání a komentářů a také hymnů 
(madrášů) a biblických rozjímání, jež 
mají podobu písní ve slokách s refré-
nem, který zpíval chór. Sv. Efrém ja-
ko melódos (regenschori) zapojil do 
liturgického zpěvu také ženskou scho-
lu. Z vyprávění starověkého dějepisce 
Palladia vyplývá, že Efrém zemřel krát-
ce po morové epidemii, poté, co se vě-
noval nemocným. 

Cyklus hymnů O ráji, z něhož po-
chází vybraný úryvek, je v západní 
Evropě známý od roku 1743, kdy li-
banonský maronitský klerik a vatikán-
ský knihovník Júsuf Assemání (1687–

Jidášův polibek. Iluminace v syrském lekcionáři z 13. století. Snímek syri.ac

Tázal jsem se také,
zda ráj pojme všechny,
zda se spravedliví
mohou směstnat v něm.
To jsem poznat žádal,
co zapsáno není;
poučení dalo
to, co v Písmu čtem.
Uvažujte, bratři:
celý pluk se směstnal
v malém lidském srdci.
Nepatrná duše
méně místa žádá
než armáda plná
těchto démonů!
Šťasten, kdo smí se v ráji
ujmout dědictví!

***

Tak jako sídlilo
toto vojsko v těle,
nepatrná budou
spravedlivých těla
v den, kdy z mrtvých vstanou.
Podobně i mysl.
Chce-li, vzlétnout může,
zvětšit se a šířit,
nebo stáhnout zcela
k nepatrnosti.
Stažená zůstává
na jediném místě,
povznesená, velká
všude může být.
Šťasten, kdo smí se v ráji
ujmout dědictví! 

***

Hleď: myšlenky jak sídlí
bez hranic, bez počtu
v srdci maličkém!
Netísní je nikdo,
stěsnané tu nejsou,
volný prostor mají.
Tím spíše nabízí
ráj nádherný, slavný
místa dostatečně
duchovním bytostem:
těch se nedokážeš
myšlenkou svou dotknout!
Šťasten, kdo smí se v ráji
ujmout dědictví!

***

V úžasu prošel jsem
přes hranici rajskou,
nazpět se vracím,
štěstí opouštím.
Na zem sestupuji:
trápení a úzkost
jdou mi v ústrety.
Úděl zajatce a vězně
při vzpomínce na ráj
okolo zde vidím.
Proč naříkají vězni,
když zem opustit mají?
Šťasten, kdo smí se v ráji
ujmout dědictví!

***

Proč naříkají děti,
když do světa se rodí?
Pláčí, když na světlo
z temnoty přicházejí.
Z úžiny, kde se dusí,
vrženy do světa jsou.
Zrození podobá se
umírání, zmaru.
Člověka pláč provází,
když ve smrti se loučí.
Ze země strastí odchází
do ráje v blaženost.
Šťasten, kdo smí se v ráji
ujmout dědictví!

***
O smilování prosím,
Pane, jenž v ráji vládneš!
A nebudu-li moci
do Tvého ráje vstoupit,
dovol mi aspoň venku
v sadu u brány stát.
Vítězů hostina uvnitř,
u brány ovoce jen: 
jak drobty, jež hříšníkům
ze stolu padají ven.
Tak hříšníci se sytí 
drobty Tvé milosti!
Šťasten, kdo smí se v ráji
ujmout dědictví! 

Efrém Syrský: Hymny o ráji,
přel. Mlada Mikulicová,

upravil  P. Vladimír Mikulica
(Pavel Mervart 2018)

Efrém Syrský: Ráj plný svatých
1768) připravil k vydání rukopis 
získaný z egyptského nitrijského kláš-
tera a přeložil jej do latiny. Námětem 
barvitých obrazů je vyprávění o ráji 
v druhé a třetí kapitole knihy Genesis. 

Ve vybraném úryvku sv. Efrém roz-
jímá nad Písmem a jeho mysl po slo-
kách a verších vystupuje až do raj-
ské zahrady. Syrské slovo „mysl“ však 
znamená víc než rozumový úkon, spí-
še označuje nesmrtelnou rozumovou 
duši (anima rationalis), jak ji popisu-
jí západní otcové (např. sv. Augustin 
v traktátu O nesmrtelné duši). Jako 
mysl pojme nesčetné množství myš-
lenek, „množství spravedlivých se mů-
že vejít do ráje“. Příkladem posloužilo 
vyprávění o „pluku“ nečistých duchů, 
které Ježíš vyhnal z duše člověka.

Hostina vítězů v zahradě ráje pro 
svaté, kteří ráj vybojovali pozemským 
úsilím, je doplněna Efrémovým obra-
zem „předrájí“ – louky ve vnější ohra-
dě, kde se z pouhého Božího milosr-
denství nabízejí pro méně dokonalé 
zbytky od hostiny, přijímané v poko-
ře, jakou měla Féničanka, když Ježí-
še prosila o „kousky “ spadlé pod stůl 
hodujících Židů (Mt 15,22-28), a s ja-
kou se chudý Lazar toužil nasytit zbyt-
ky ze stolu boháčova (Lk 16,19). Ta-
ké svatý Efrém prosí alespoň o místo 
v předrájí, protože ví, že slávy ráje
není hoden.

MLADA MIKULICOVÁ,
autorka překladu



Raně středověký 
křesťanský spis Jeskyně 
pokladů spojuje 
starobylé variace na 
biblické příběhy.

Jeho existence v syrských, arabských, 
etiopských, gruzínských a zlomkově 
také koptských rukopisech svědčí o je-
ho velkém rozšíření a popularitě v ce-
lém křesťanském Orientu.

Původ Jeskyně pokladů lze s urči-
tou pravděpodobností klást do Sýrie 
a datovat do druhé poloviny 5. stole-
tí. Některé rukopisy připisují autorství 
sv. Efrémovi, jiné sv. Klementovi – žá-
ku apoštola Petra. Základním rámcem 
knihy jsou dějiny spásy od Adama ke 
Kristu. Kristovou smrtí a zmrtvých-
vstáním příběh končí. Není tedy cí-
lem zdůraznit eschatologický výhled 
křesťanské spásy, který je dominantní 
v novozákonním poselství, nýbrž kon-
statovat, že Kristovým dílem byla za-
hlazena a napravena počáteční Ada-
mova vina. 

Uvedený úryvek je dodatkem syr-
ské verze a lze ho označit jako vel-
kopáteční horarium Adama a Krista. 
Vyzdvihují se v něm hlavní událos-
ti Adamova stvoření, oslavení a pádu 
v protikladu ke Kristově velkopáteční-
mu dílu vykoupení. Počítání hodin od-
povídá schématu liturgického slavení 
jednotlivých událostí spásy. Lze říci, že 
liturgie tu formou typologického vý-
kladu Písma uvádí věřící do hlubších 
souvislostí dějin spásy, a to způso-
bem, který pomocí modlitby umožňu-
je duchovně si je osvojit. 

Důstojnost vrácená člověku
Důstojnost Adama, prvního člověka, 
je představena ve třech hodinových 
intervalech: nejprve je stvořen z pra-
chu země, potom představen všem ži-
vočichům jako jejich pán a konečně je 
mu předána koruna slávy, čímž přijí-
má před celým stvořením trojí „mu-
nus“: totiž královskou a kněžskou 
a prorockou službu. Třetí hodina je 
ovšem zároveň hodinou prvního hří-
chu. 

Podle tohoto schématu je pak peri-
odizována Kristova smrt. Jenže zatím-
co Adam padá z počáteční důstojnos-
ti dolů, Kristus svým utrpením přivádí 
opět celé Adamovo potomstvo k ži-
votu a důstojnost mu vrací. Rozvíjí se 
tu také symbolika křtu coby paralely 
stvoření Evy z Adamova boku. To vše 
se děje podle duchovní geografie Jes-
kyně pokladů na Golgotě, která je od 
počátku místem Adamova pohřbení 
a následně místem jeho znovuzrození.

P. JAROSLAV BROŽ,
teolog a odborný recenzent

českého vydání
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V patnáctém roce vlády Tiberia pod-
stoupil Kristus utrpení. Pojedl pa-
schu v domě Josefova bratra Niko-
déma, byl vězněn v Annině domě 
a bičován v nádvoří Pilátova preto-
ria. V pátek, první v měsíci nisánu, 
za nás vytrpěl muka a smrt. Bylo to 
v první hodině pátku. V pátek Bůh 
stvořil Adama z prachu. V druhé ho-
dině pátku se všichni živočichové 
shromáždili u Adama. Dal jim jména 
a oni se před ním sklonili. Ve druhé 
hodině pátku se Židé shromáždili ko-
lem našeho Spasitele, skřípali proti 
němu zuby plni hněvu. O třetí hodi-
ně pátečního dne byla Adamovi vsa-
zena na hlavu koruna slávy. O třetí 
hodině pátečního dne vložili Kristu 
na hlavu trnovou korunu. Tři hodi-
ny pobýval Adam v ráji, oděn slávou. 
Tři hodiny stál Kristus před soudem, 
mrskán důtkami. Ve tři hodiny při-
stoupila Eva k zakázanému stromu 

a přestoupila Boží příkaz. Ve tři ho-
diny vystoupil Kristus na kříž, strom 
života. Ve tři hodiny podala Eva Ada-
movi ovoce smrti. Ve tři hodiny po-
dala synagoga Kristu ocet a žluč.

Tři hodiny visel Kristus nahý na vr-
cholu kříže. Z Adamova pravého bo-
ku vyšla Eva, která zrodila smrtelníky. 
Z Kristova pravého boku vyšel křest, 
který zrodil duchovní syny. V pátek 
zemřel Kristus. Ti, kdo byli z rodu 
Adama a Evy, v pátek získali život. 
V pátek Adam a Eva zhřešili. V pá-
tek z nich byla sňata vina. V pátek ze-
mřeli a v pátek získali život. V pátek 
upadli do moci smrti a v pátek by-
la vláda smrti zničena. V pátek vyšli 
z ráje a v pátek vyšli z hrobu. V pátek 
byli zbaveni šatu. V pátek byl Kris-
tus vysvlečen a Adam a Eva dostali 
šat. V pátek je Satan vyhnal z ráje. 
V pátek vyhnal Kristus Satana a je-
ho mocnosti a navždy je svrhl. V pá-

tek se zavřela brána ráje. V pátek se 
znovu otevřela a lotr mohl vstoupit. 
V pátek byl Kristus proboden ko-
pím. V pátek zlomil ostří cherubova
meče. 

V devět hodin v pátek sestoupil 
Adam z výšin ráje na zem. V pátek 
o deváté hodině sestoupil náš Pán 
z výšin kříže do podsvětí. Kristus se 
nám stal podobným ve všem kromě 
hříchu, jak je psáno.

Na místě, kde Adam přijal kněžský 
úřad, kde konal svou oběť Melchise-
dech, kde Abrahám položil Izáka na 
oltář, ve středu země, na tomto mís-
tě byl vztyčen kříž, na těle Adamo-
vě. V tom okamžiku se otevřela ze-
mě a ukázala se Adamova zářící tvář.

Jeskyně pokladů. Kniha zjevení
svatého Petra Klementovi,

přel. Mlada Mikulicová
(Pavel Mervart 2016)

Iluminace Trůnícího Krista z tzv. Ečmiadzinského evangeliáře. Cenný rukopis arménské Bible pochází z 10. století 
z kláštera Bgheno-Noravank a dnes je uchováván v Jerevanu. V provincii Sjunik, kde klášter leží, si po loňské 
listopadové válce nárokuje území převážně muslimský Ázerbájdžán. Snímek Wikimedia

Pátek a Golgota, základní souřadnice spásy



16 /  Průvodce postní dobou

Josef Beránek /
Jan Sokol
ODVAHA  

Vyšehrad ROZHOVORY
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Jan Sokol, Josef Beránek
ODVAHA KE SVOBODĚ
Knižní rozhovor sleduje  životní 
osudy Jana Sokola, jeho reflexe 
společenského dění a myšlenko-
vé zrání. Jak se k sobě vztahují 
politika a náboženství? A co to 
znamená být členem občanské 
společnosti? 

Váz., 
336 s., 
349 Kč

Kontaktní adresy:

Co dostal Pán Je-
žíš u Zachea k ve-
čeři a jak dopadl 
Kaifášův kohout? 
Proč byl Ronald 
Reagan béčkový 
herec, ale áčkový 
prezident? Jak vy-
světlit dětem ta-
jemství proměňo-
vání? Jaké básně 
napsal Miloš Do-
ležal v Římě, když 

ho tam věznil koronavirus? Čím začít, když 
chcete poslouchat Boba Dylana? Jak vznika-
la evangelia? Proč je Winston Churchill hr-
dinou starého světa? Zapomněl Bohuslav 
Reynek psát česky? Proč máme děkovat i za 
neprožitá dobra? Jak vypadají papežské hos-
tiny u sv. Marty? Proč byli jezuité tak úspěš-
ným řádem? To i mnohé další nabízí nový 
Cyrilometodějský kalendář, který představuje 
tvorbu výtvarnice Ludmily Vaškové. Navští-
víme i nádherné kostely jižního Burgundska. 
Dana Němcová zavzpomíná na 12 osob-
ností, které ji v životě ovlivnily. P. Ladislav 
Heryán nabídne 12 zamyšlení nad tím, co 
byste měli vědět, než začnete číst Bibli. A fo-
tograf Jan Mihaliček odvypráví příběhy svých
12 fotografi í. Brož., 316 stran, 89 Kč

Cyrilometodějský 
kalendář 2021

Rytíři
a prejt

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

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

VELKOOBCHODNÍ OBJEDNÁVKY: obchod@kna.cz, tel.: 230 233 591 

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

Jan
Paulas
Volné po-
k r a č o v á n í 
úspěšné kni-
hy Hospoda. 
V první části 
autor zachy-
cuje příběh 
druhé  ro -
dové větve 
obchodníků 
na vesnici. 
Postupně se 
ale těžištěm 

jeho vyprávění stávají vlastní vzpomín-
ky. V kaleidoskopu úsměvných historek 
zachycuje své rané dětství za socialismu 
v jeho šedé každodennosti a rituálech. 
Nechybí zde ale ani zkušenost dítěte z vě-
řící rodiny. „Paulas má dar barvitého líče-
ní. Dokáže slovem zviditelnit jednotlivé 
epizody, takže opravdu působí jako sta-
ré fotografi e anebo – zejména v popisu 
přírody – jako drobný obrázek“ (Jaroslav 
Someš).

 Brož., 216 str.,
189 Kč

Jan
Paulas
Příběh
rodiny
továrníka
Josefa Č. 
Kdo udával 
a kdo má na 
rukou krev? 
Dramatický 
příběh jed-
né  rod iny 
a její továr-
ny na ma-
lém městeč-

ku se osudově změní jedné dubnové 
noci. Tehdy skončí bezstarostné dětství 
hlavní hrdinky knížky, jejíž děj se odehrá-
vá během dvou totalitních režimů. Vyprá-
ví o tom, kam až člověka dožene strach, 
závist a špatné svědomí. Ale také o naději 
a vytrvalosti založených na víře v Boha. Je 
možné i pod náporem zloby prožít čest-
ný a dobrý život? A lze odpustit, co se zdá 
neodpustitelné? Příběh je inspirovaný 
skutečnými událostmi na Českomoravské
vysočině. 
 Brož., 112 stran,
 159 Kč

Strach
na vsi

Katolický týdeník připravuje v měsíci 
březnu velikonoční 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.



Televize / Rozhlas KT
21. — 27. února 2021 TIPY A PROGRAMY

NEDĚLE 21. 2. 
9.35 Bohoslužba Apoštol-
ské církve. Tomáš Süss 
v přímém přenosu z Komu-
nitního centra Matky Terezy 
v Praze-Hájích
11.20 Sváteční slovo 
dominikána Benedikta 
Mohelníka. 
Duchovní výzvy postní doby
11.25 Křesťanský magazín
11.55 Na plovárně s Ja-
noska Ensemble. Rozhovor 
Marka Ebena se členy zná-
mého zahraničního kvarteta

NEDĚLE 21. 2. 
8.30 Jak to vidí... 
Sváteční setkání sestry 
Angeliky se zajímavými lidmi 
nad neotřelými tématy
13.04 Pohádka. 
Putování za švestkovou vůní
17.04 Meteor. 
Populárně-vědecký magazín
18.30 Dokuseriál. 
Český wesmjr, 3. díl. 
Vesmírný průmysl
22.00 Četba na pokračová-
ní. Milena Štráfeldová: 
Sestry B (7/10)

NEDĚLE 21. 2. 
8.00 Spirituála. 
Duchovní Evropa. Marxis-
mus coby náboženství
8.30 Spirituála
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. 
Chrámová díla 
W. A. Mozarta (2/20)
11.00 Radioseriál. Franz 
Werfel: Čtyřicet dnů (5/9) 
12.00 Polední zvony. 
Ze severní věže děkanského 
kostela sv. Vavřince 
ve Vysokém Mýtě
12.05 Svět poezie. 
Durs Grünbein: 
Objasněná noc
12.20 Polední koncert. Jan 
Ignacy Paderewski: Klavírní 
koncert a polská fantazie
13.30 Povídka. Matěj 
Hořava: Železné dveře, 
Dům obývaný anděly
18.30 Četba na pokračo-
vání

NEDĚLE 21. 2. 
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století

Z EVROPY PĚŠKY
A STOPEM DO JIHOVÝCHODNÍ ASIE
Milujete-li outdoorové aktivity nebo zkrátka jen nechápete, jak 
je možné dojít napůl pešky a napůl stopem do Asie, máme pro 
vás programový tip týdne. V sobotu 27. 2. ve 20.05 totiž uvede-
me premiérový díl pořadu Outdoor Films s Martinem Půlpánem.
A kdo Martin Půlpán je? 

Cestovatel, kterého naleznete i na webu pod cestovatelským 
pseudonymem Lost Czech Man. Ačkoli v přezdívce figuruje po-
jem „ztracený“, úspěšně navštívil již 85 zemí a měl možnost po-
znat i ty nejzapadlejší kouty světa nebo místa, kam se jiní neod-
váží. Půlpán ovšem není pouze cestovatel – pracoval v Radě EU 
v Bruselu, studoval a působil jako stážista v USA a získal zkuše-
nosti v marketingové firmě. 

Jako DJ hrál i v arabském Kataru či v Izraeli. A aby to-
ho nebylo málo, v září 2018 si zabalil malý batoh a vydal 
se na cestu stopem a pěšky z Evropy do jihoasijské Barmy. 
Chtěli byste se s touto osobností seznámit blíže? Pak si nevá-
hejte pustit tento rozhovor, který bude uvádět autor pořadu Jiří
Kráčalík.

TEREZA MENŠÍKOVÁ

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Známý a mnoha generacemi čtenářů oceňovaný román Zofie 
Kossakové (1889–1968) Úmluva s podtitulem Příběh o Abra-
hamovi odvysílá Proglas ve Čtení na pokračování od pondělí 
22. února. Jedná se o historický příběh s biblickou tematikou, 
který zachycuje úsek ze slavných dějin židovského národa 
s Abrahámem jako hlavní postavou v čele. Autorka zde volně 
rozvíjí příběh ze Starého zákona, přičemž čtenářsky atraktivním 
způsobem popisuje tehdejší orientální kulturu. Zároveň ale uvě-
řitelně zrcadlí význam, který mělo Abrahamovo setkání s Hos-
podinem pro tehdejší židovský národ, a v mnoha směrech před-
jímá jeho význam pro dějiny spásy tak, jak je vnímá křesťanská 
víra. Knihu bude otevírat Kateřina Rýznarová každý všední den 
v 11.00 a ve 21.30.

VEČERNÍ ZÍVÁČEK
V rámci večerních pohádek se můžete těšit na příběhy o hrad-
ním skřítkovi Melichárkovi a jeho kamarádech. Jejich autorem je 
Milan Kynčl, kterého také uslyšíte jako vypravěče. Celkem 25 dí-
lů nás seznámí s různými pohádkovými bytostmi. Poslouchejte 
každý večer – od pondělí do pátku od 18.45 a o víkendu v 19.00.

SABINA HAUSEROVÁ

EXKLUZIVNÍ KONCERT
Uděláme si krátký test. Čtěte: 
„Řeka tvé lásky proudí k nám 
přes hory  i přes oceán a já své 
srdce otvírám...“ „...sláva tvá. 
Své prázdné ruce k Tobě po-
zvedám, ve Tvém náručí vždy 
ožívám.“ Taky jste si při čtení 
začali zpívat? Autorem písní 
je samotný Martin Smith. Zá-
znam koncertu z festivalu UNI-
TED uvedeme v TV Noe.
 (so 27. 2. ve 22.45)

ZATMĚNÍ JAZZU?
Umění a koronavirus. Jde to-
to spojení vůbec  dohromady? 
Pojďme se zeptat přímo uměl-
ců samotných. Letem jazzem 
bude tentokrát interaktivní, 
takže se s dotazy neváhejte 
obrátit na samotného jazzma-
na Vlastimila Šmídu. Rozhovor 
bude protkán jemnými jazzo-
vými melodiemi, takže neza-
pomeňte na sklenku dobrého 
vína. (čt 25. 2. ve 20.05)

BEZLEPKOVÁ DIE TA 
JAKO DIETA?
Celiakie se v dnešní době týká 
spousty lidí. V restauracích je 
již běžné, že na menu nalez-
nete i jídlo bez lepku. Jak se 
dnes celiakům žije? Co mohou 
a nemohou jíst? Je příprava 
jídla náročná? A je zdravé dr-
žet tuto dietu i „jen tak“, abych 
zhubl, když zdravotní potíže 
nemám? Zapněte si Noční uni-
verzitu! (po 22. 2. v 15.15)

OKTÁVA
V roce 2020 vznikla kantáta 
u příležitosti 800 let od naro-
zení sv. Zdislavy. Hudbu na-
psal Jan Zástěra, libreto Jan 
Matoušek. V Oktávě bude hos-
tem druhý jmenovaný a před-
staví CD, které bylo natočeno 
a které obsahuje tuto sklad-
bu. V pátek 26. 2. od 16.55 se 
dozvíte i zajímavosti o tomto 
nevšedním díle. Pořad připra-
vuje redaktor Pavel Smolek.

STUDIO OLOMOUC
Motto webových stránek
Mapujemesvět.cz zní: „Kvalit-
ní mapy, podpora pro učitele 
a vždy něco navíc pro vás!“ Za-
kladatelé webu Zuzana a On-
dřej Hanulíkovi prozradí, jak 
se mapy vyrábí, komu nejvíce 
slouží a co je vedlo k založe-
ní rodinné firmy. Nenechejte 
si ujít pořad Magdalény Ku-
batkové ve čtvrtek 25. 2. od
22.00.

KŘESŤAN A SVĚT
Musíš si vzít věřícího kluka, 
musíš si vzít věřící holku... Je to 
ale vždy nutné? Jaké jsou ob-
tíže takového vztahu a co mů-
že být naopak přínosné? Co je 
tím zásadním argumentem, že 
se věřící rozhodne žít s nevěří-
cím a nevěřící s věřícím? O ra-
dosti a strasti „smíšeného“ 
manželství se podělí Anežka 
a Ondřej Wiewiorkovi v neděli 
21. 2. od 20.15.

Manželé Wiewiorkovi budou hosty P. Jana Krbce v pořadu
Křesťan a svět v neděli 21. 2. od 20.15.

Děti, znáte Kateřinu Sienskou? Pokud ne nebo pouze trochu, 
neváhejte se s ní seznámit.  Animovaný film plný dobrodružství 
si může te pustit ve čtvrtek 25. února v 18.45 v TV Noe.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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20.15 Křesťan a svět 21.40 Klasika folklorně 14.50 Dvanáct měsíčků

8.45 GU100 (P) 9.05 LUXáreň 9.35 Nová 
kvalita života  10.00 Svätá omša (P) 12.00 
Anjel Pána (P) 12.20 Loretánske litánie 
12.40 Ruženec / Radostný ruženec 13.15 
V Samárii pri studni 14.35 Svedectvo 15.00 
Hodina milosrdenstva 15.15 Boh k tebe ho-
vorí 15.30 Krížová cesta 16.00 Na tónoch 
vďačnosti (P) 16.40 Pavol VI. – Pápež v búr-
livých časoch 18.30 Svätá omša (P) 20.00 
Modlitba za odvrátenie epidémie (P) 20.45 
Quo vadis (P) 21.15 Medzi nebom a zemou 
(Dorota Sadovská) (P) 22.00 Zbrane a ru-
žence 23.00 Katolicizmus (Oheň Božej lás-
ky – Modlitba a život v Duchu)

8.55 Svět motorů: Aktuálně 9.15 BasketMa-
nie 9.35 Studio MS 9.50 Alpské lyžování: 
MS 2021 Itálie 11.00 Klasické lyžování: SP 
Česko 12.15 Studio MS 12.25 Biatlon: MS 
2021 Slovinsko 13.15 Studio MS 13.25 Alp-
ské lyžování: MS 2021 Itálie 14.35 Studio 
MS 15.05 Biatlon: MS 2021 Slovinsko 16.10 
Studio MS 16.20 Klasické lyžování: SP Čes-
ko 17.40 Hokej: HC Olomouc – BK Mladá 
Boleslav 21.00 Magazín Evropské ligy UEFA 
21.30 Studio fotbal – Dohráno 22.10 Spor-
tovní zprávy 22.25 Biatlon: MS 2021 Slovin-
sko 0.20 Branky, body, vteřiny
 0.35 Klasické lyžování: SP Česko

7.00 Majestátní vlaky III (1) 8.00 Poklady 
Británie: Odhalená bojiště (3) 9.15 UFO: 
Ztracené důkazy II (8) 10.25 Neuvěřitelné 
příběhy (29, 30) 11.30 Kapří monstra III 
(1) 12.40 Svět pod hladinou (1, 2) 13.50 
Válečné továrny (7) 14.50 Asie ve Velké vál-
ce (1) 15.55 Poslední zvířata 17.55 Na stře-
chách měst II (4) 19.00 Anthony Bourdain: 
Neznámé končiny IX (2) 20.00 Bear Grylls: 
Muž vs. divočina VI (2) 21.00 Ocelová srd-
ce V (11). Něm. dok. 22.00 Neuvěřitelné 
projekty (2) 22.55 CRISPR: Genetické in-
ženýrství 0.05 Neobjasněné případy NASA 
(3) 1.05 Tajemství vesmíru III (10)

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.30  Syn. Bakaláři 1979
 6.45  Pro pamětníky...

Miroslav Cikán – 125 let.
Příklady táhnou. Čes. veselohra

 8.15  Vladimír Svitáček – 100 let. 
Úsměvy Vladimíra Svitáčka

 8.55  Polopatě. Moderní hobby 
magazín Filipa Čapky

 9.45  Kalendárium
 10.00  Toulavá kamera. Mozaika z regionů
 10.30  Objektiv. Magazín 

zahraničních zajímavostí
 11.05  Tomáš Töpfer – 70 let. 

Život na zámku. Klíční kost 
 12.00  Otázky Václava Moravce
 13.00  Zprávy
 13.05  Jiřina Jirásková – 90 let. 

Bronzová koruna. Poh. 
 14.05  Jiřina Jirásková – 90 let. 

Koho ofoukne větříček
 14.50  Dvanáct měsíčků. Poh. 
 15.20  Zlá krev (3/7)
 16.30  Miloš Kopecký – 25 let od úmrtí. 

To byla svatba, strýčku. Hud. kom. 
 17.25  Pošta pro tebe
 18.25  Co naše babičky uměly 

a na co my jsme zapomněli. 
Bylinami proti virům

 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 (4/10). 

Nedohraná etuda. Krimi 
 21.20  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 21.49  Výsledky losování Šťastných 10
 21.50  V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN
 23.30  Případy detektiva Murdocha XIII. 

Noční ptáci. Br./kan. krimi 
 0.20  Banánové rybičky. Zábavná 

talk show Haliny Pawlowské
 0.50  Na forbíně (tm). Tak trochu 

jiná (talk) show Tomáše 
Matonohy s jeho hosty

 6.00  Raníček. Dětský zvěřinec
 6.05  Zvonečkovi
 6.30  Prasátko Peppa VIII
 6.45  Friends: Kámošky z Heartlake City
 7.05  Pan Jezevec a paní Liška
 7.20  Ovečka Shaun 
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Československý filmový 

týdeník 1971 (1345/2379)
 9.15  Hledání ztraceného 

času: Pražský výběr
 9.35  Bohoslužba Apoštolské církve
 10.25  Nedej se plus
 10.50  Nedej se: Po vlčích stopách
 11.20  Sváteční slovo dominikána 

Benedikta Mohelníka. 
Duchovní výzvy postní doby

 11.25  Křesťanský magazín
 11.55  Na plovárně s Janoska Ensemble. 

Rozhovor Marka Ebena se členy 
známého zahraničního kvarteta

 12.20  Kočka není pes. Třínohá Lia 
a uštěkaná Ťapka s Dášenkou

 12.55  Princezna Margaret: 
královská rebelka (1/2). Br. dok. 

 13.50  Krásy evropského pobřeží
 14.00  Klasické lyžování: SP Česko
 15.15  Kateřina Neumannová 

pohledem Pavla Jandourka
 15.35  Velká a krásná. Něm. dok. 
 16.30  Mistři medicíny: Robert Lischke
 16.55  Nejzajímavější města na 

světě (6/6). Am. dok.
 17.50  Madagaskar plný života. Fr. dok.
 18.45  Večerníček. 

Zahrádka pod hvězdami
 18.55  Náš venkov: Tichý kovář
 19.20  Zajímavosti z regionů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Cahill, U. S. Marshal. Am. western 
 21.45  Velikáni filmu: Miloš Forman. 

Valmont. Fr./br. film
 0.00  Dokumentární klub. Hra špionů: 

Příběhy studené války (1/3). Něm. 
 0.55  Grantchester II (1/6). Br. det. 
 1.40  Kámen, kov a perleť

6.35 Čapí příběhy (9) 7.05 M*A*S*H (211, 
212) 8.00 Svět ve válce (25) 9.10 Prima 
SVĚT 9.40 Fachmani 10.15 Teď vaří šéf! 
11.00 PARTIE Terezie Tománkové 11.50 
Receptář prima nápadů 12.45 Libovky Pe-
py Libického 13.10 Vychytávky Ládi Hrušky 
13.50 Vychytávky extra 14.15 Libovky Pe-
py Libického 14.35 Čtyři vraždy stačí, dra-
houšku. Čes. kom. 16.50 Cena za štěstí. Čes. 
film 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 
19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOWTI-
ME 20.15 Dvojníci. Čes. kom. 
22.30 Pozdravy od vraha. Am./br. thriller
 0.35 Vraždy v přímém přenosu. Am. thriller

9.00 Osudná smyčka. Det. 10.00 Kavárnička 
dříve narozených 10.50 Rendez-vous s Gus-
tavem Bromem. Hud. záb. pořad 12.00 Do-
mácí štěstí. O operetách 12.25 Praha, město 
věží. Z čeho jsou věže 12.45 Klub přátel de-
chovky 13.35 Jedeme dál 15.50 Zdeněk Bo-
rovec 16.30 Vladimír Opletal – 90 let. Lucie 
a Marta 17.40 Hry bez hranic 
18.55 Události za okamžik a počasí 
19.00 Události 
19.52 Branky, body, vteřiny 
20.05 Petra Janů 2012 
21.00 Kavárnička dříve narozených 
21.40 Písničky z obrazovky

14.55 Měsíční pohádka 15.10 Divoké umě-
ní 15.40 Věda je detektivka 16.05 Dyno-
trax 17.10 Ovečka Shaun 17.20 Friends: 
Kámošky z Heartlake City 17.45 Kriminál-
ka 5.C (8/13) 18.10 Šmoulové 18.40 Zprá-
vičky 18.45 Večerníček 18.55 7T II (7/20) 
19.15 Phineas a Ferb IV (11/36) 19.40 Zví-
řáci 19.50 Bob a Bobek na cestách 20.00 
Události v kultuře 20.15 Příběhy filmových 
legend 20.55 V záři seriálů 21.50 Televizní 
písničky a songy Michala Pavlíčka 22.50 Gé-
nius – Picasso (7/10) 23.40 Kdo odcizil Bo-
lero Maurice Ravela 0.35 BBC Proms 2018 
(2/2) 2.05 Charlie Chaplin

 4.35 Malá mořská víla. Am. film
 6.05 Batman vs. Joker. Am. anim. 
 7.20 42. Am. film 
 9.30 Ten kluk je postrach. Am. kom.
10.50 Teleshopping 
11.25 Lego Batman Film. Am./dán. anim.
13.10 Muži v naději. Čes. kom.
15.25 Babe: Galantní prasátko. Austr. kom.
17.00  Piráti z Karibiku:

Na konci světa. Am. film 
20.00 Matrix Reloaded. Am. sci-fi
22.25 Ďáblův advokát. Am./něm. film 
 1.00 Vikingové. Am. velkofilm 
 2.45 Sněhulák. Br./am./švéd. krimi

6.05 Tlapková patrola III (1, 2). Kan. anim. 
7.00 Looney Tunes: Úžasná Show II (1). 
Am. anim. 7.25 Kačeří příběhy (88, 89). 
Am. anim. 8.10 Šestka táhne světem. Něm. 
film 9.15 Popelka v teniskách. Am. film 10.55 
Tančím, abych žil. Am. film 13.10 Mstitel be-
ze jména. Hong. film 15.20 Kouzelná chů-
va Nanny McPhee. Fr./am./br. film 17.05 
Mumie. Am. velkofilm 19.30 Televizní novi-
ny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Líbáš ja-
ko ďábel. Čes. kom. 22.30 Střepiny 23.00 
Všechny cesty vedou do hrobu. Am. film 
1.05 Mstitel beze jména 2.45 Malý Sheldon 
II (5) 3.05 Volejte Novu 3.45 Šestka táhne 

 6.05  Pro vita mundi: 
ThDr. Pavel Černý, Th.D.

 6.45  Řeckokatolický magazín
 7.05  Jak si mě našel Antonín z Padovy
 7.45  Večeře u Slováka: 1. neděle postní
 8.10  Bačkorám navzdory: 

Alice v říši divů. Internet není 
jen výsadou mladých, i když by 
se nám to mohlo leckdy zdát

 8.25  Cvrlikání:
Robert Křesťan & Druhá tráva

 10.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 11.00  Na křídlech andělů
 11.25  Poutníci času: s Petrem Neužilem
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba 

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

uplynulého týdne
 13.25  Muzikanti, hrajte: Túfaranka [P]
 14.30  Poletuchy
 15.20  Zlaté opojení. V době zlaté 

horečky se tulák Charlie 
Chaplin vydává na Aljašku

 16.50  Mezi světlem a tmou
 17.15  První křesťané: Nebezpečí herezí
 17.45  ARTBITR – Kulturní magazín 

(105. díl): s Janem Oulíkem
 18.05  Cirkus Noeland: 

Roberto, Kekulín a tuleň
 18.30  Hermie a přátelé:

Flo show, která způsobila rozruch
 19.05  Ovečky v karanténě
 19.25  Missio magazín: Únor 2021
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Život nikdy nekončí. Fr. film. 

Náhoda přivedla bývalého 
boxera a alkoholika Lea ke 
dveřím ochrnuté Muriel

 21.40  Klasika folklorně: 
Rožnov pod Radhoštěm

 23.10  Výpravy do divočiny: 
Na motýlích křídlech

 0.15  Polední modlitba Sv. otce Františka
 0.30  Za obzorem

 0.05   Kolem se toč! 1.05 Komorní hud-
ba 2.00 Zrcadlo týdne 2.15 Komen-
tář týdne (R) 3.00 Z archivu hudeb-
ních pořadů 5.00 Varhanní hudba 
5.30 Písně 5.57 Myšlenka na den
(R 11.57, 17.55) 6.05 Čteme z křesť. 
periodik 6.30 Evangelium: Mk 
1,12-15 6.35 Ranní chvály 6.50 Du-
chovní slovo 7.00 Radio Vatikán (R) 

 7.30 Komentář týdne 
 7.45 TWR: Studna slova
 8.00  Duchovní hudba: 

G. B. Sammartini: 
L´addolorata Divina Madre

 9.00  Mše svatá (z kostela Všech 
svatých v Litoměřicích)

 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Svaté královny 4/15: 

Na úsvitu svobodných časů (R)
 11.00  Proglaso (biblický kvíz)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie:

H. Berlioz: Reverie et Caprice, 
A. Bruckner: Symfonie

 13.30  Knihovnička: Alvaro Grammatica: 
Ve stopách papeže Františka

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka: 

Proč se olivě říká dar bohů
 14.30  Blahopřání
 16.00  Písničky z archivu
 16.30  Acapella na kanapi
 16.55  Fratelli tutti 6/10:

Srdce otevřené celému světu (R)
 18.00  Modlitba za rodiny
 19.00  Kocourci 13/15: Žemla se žení 
 19.15  Hitparáda Kolem se toč
 20.15  Křesťan a svět: 

Věřící – nevěřící manželství
 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Koncert vážné a duchovní 

hudby: G. A. Mangold: Abraham, 
R. Wagner: Parsifal – výběr, 
Prsten Nibelungův – výběr

 23.50 Duchovní slovo

11.20 Sváteční slovo P. Mohelníka
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11.00 Úmluva 18.50 Szidi Tobias & band 10.35 Kukačky (7/13) 18.55 Uchem jehly s P. Kosatíkem

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.30 Malý Sheldon II (6, 7) 
13.05 Ordinace v růžové zahradě 2 (889) 
14.20 Castle na zabití VI (6) 15.10 Men-
talista VII (9). Kulka 16.00 Mentalista VII 
(10). Nic není věčné 16.57 Odpolední Po-
časí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Spor-
tovní noviny 17.35 Co na to Češi 18.30 Uli-
ce (3996) 19.30 Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 20.20 Specialisté (20). Past 
21.20 Specialisté (21). Pod asfaltem 22.20 
Smrtonosná zbraň III (2). Musím to vědět. 
Am. det. 23.15 Mentalista VII (9, 10) 
 0.50 Castle na zabití VI (6)

 7.30 Tvrdé palice. Am./něm. kom.
 9.30 Kráska mezi muži. Am. film
11.10 Teleshopping 
11.40 Muži v naději. Čes. kom.
13.50 Teleshopping 
14.25 Tančím, abych žil. Am. film 
16.25 Jak sbalit milionáře. Pol. kom.
18.20  Kouzelná chůva Nanny McPhee.

Fr./am./br. film
20.00 Sufražetka. Br. drama
22.00  Spása
23.40 Rychle a zběsile 7 
 2.05  Sněhulák.

Br./am./švéd. krimi

15.40 S Jakubem v přírodě 16.10 Planeta 
YÓ 16.45 Dětská dopravní policie 16.55 
Medvídkova poradna 17.10 Moje zahrád-
ka. Ptačí restaurace 17.15 Michal chrání pří-
rodu 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dyno-
trax 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 
Večerníček 18.55 7T II (8/20) 19.15 Phine-
as a Ferb IV (12/36) 19.40 Sportující zvířa-
ta 19.45 Čtení do ouška. Domácí skřítkové 
20.00 Události v kultuře 20.15 Divadlo ži-
vě u vás IV. 10 let muzikálu v Ostravě 21.45 
Otakar Vávra – 110 let. Stovku má člověk jed-
nou za život 22.40 Emoce v umění: Samota 
(7/24) 23.30 Průvan 1.40 ArtZóna

10.15 Zprávy ČT3 10.25 Hitšaráda. Hud. 
záb. pořad 11.30 Já mám kytky rád. Úspěš-
né písničky 60. let 12.00 Zprávy ve 12 12.20 
Předpověď počasí, sportovní zprávy 12.30 
Praha, město věží. Věže opevnění 12.45 
Klub přátel dechovky 13.30 Petra Janů 2012 
14.20 Kavárnička dříve narozených 15.05 
Kabaret U dobré pohody 16.25 Dan. TV film 
17.15 Můj táta byl kovář 18.00 Haló, haló! 
(25, 26/85) 18.55 Události za okamžik a po-
časí 19.00 Události 19.56 Branky, body, vte-
řiny 20.05 Abeceda D plus R 
21.20 Kavárnička dříve narozených 
22.00 Haló, haló! (27, 28/85)

7.55 Panorama 8.30 BBV po 25 letech 8.35 
Studio fotbal – Dohráno 9.15 Klasické lyžo-
vání: SP Česko 10.30 Alpské lyžování: MS 
2021 Itálie 11.45 Olympijský magazín 12.05 
Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 
BasketManie 13.15 Běžkotoulky 13.30 Bia-
tlon: MS 2021 Slovinsko 14.20 Hokej den 
poté 15.05 Volejbalový magazín 15.25 
Basketbal: Belgie – Česko 17.30 Volejbal: 
UNIQA Extraliga 19.50 ACEMA Sparta Pra-
ha – Předvýběr.CZ Florbal 22.20 Studio fot-
bal – Dohráno Plus 23.20 Hokej den poté 
0.00 Branky, body, vteřiny 0.10 Basketbal: 
Belgie – Česko 2.10 UNIQA Extraliga

10.25 Zbrane a ružence 11.25 Izrael – za-
sľúbená zem 12.00 Anjel Pána 12.20 
Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Bolestný
ruženec 13.10 Na tónoch vďačnosti 13.50 
Katolicizmus 15.00 Hodina milosrdenstva 
(P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Vatica-
no (P) 16.55 Kosovo – skrytí katolíci v Euró-
pe (P) 17.30 Doma je doma (P) 18.30 Svä-
tá omša (P) 20.00 Krátke správy (P) 20.10 
Boh k tebe hovorí  20.15 A teraz čo? (Prečo 
sa pri sčítaní ľudu hlásiť ku kresťanstvu?) (P) 
20.30 U Nikodéma (P) 22.00 Godzone ma-
gazín 22.30 Moja misia – magazín 23.00 Hu-
dobné pódium (Gregorián)

10.25 Hitlerův kruh zla (1) 11.40 Tatra ko-
lem světa 2 (10) 12.50 Atlantik: Rok v divo-
čině (4) 13.50 Vetřelci dávnověku XII (3) 
14.45 10 největších tajemství a záhad (2, 3) 
15.55 Legendy hlubin (2) 16.55 Modravé 
hlubiny II (5) 18.00 Veterinář z Yorkshiru 
VIII (6) 19.00 Poslední ráje (13). Něm. dok. 
20.00 Velké vlakové putování po USA II (2) 
21.10 Anthony Bourdain: Neznámé konči-
ny X (5) 22.10 Neobjasněné případy NASA 
(14) 23.15 Jak funguje vesmír IV (4) 0.10 
Starodávné cesty II (2) 1.20 Udatní králové 
ze Sibiře 2.30 Zapomenuté megastavby III 
(9) 3.30 Záhady nacistických vražd (2)

 6.05  Pro vita mundi: 
P. JUDr. ICLic. Pavel Forgač, Obl.OT

 6.40  Hlubinami vesmíru – výběr 2020
 7.25  U NÁS aneb od cimbálu o lidové 

kultuře (134. díl): Plzeňské písně
 8.45  Bačkorám navzdory: 

Lubor jede na výlet
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  V pohorách po horách (50. díl): 

Stoh – Malá Fatra
 9.25  Průplav Božího přání
 10.05  Život nikdy nekončí
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  Příběhy odvahy a víry: 

Otec Alexander Meň (14. díl):
Na cestě za Kristem

 13.20  Čičmianské tajemství
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  O kom, o čem
 14.55  O Mysu dobré naděje
 15.15  Noční univerzita: 

RNDr. Zuzana Šmídová – 
Bezlepková dieta – fakta a mýty

 16.00  V souvislostech
 16.20  Můj chrám
 16.35  Varhany pro svatou Zdislavu
 16.55  Nebojte se...
 18.00  Post Scriptum [P]
 18.15  Živě s Noe [P]
 18.30  Sedmihlásky 
 18.35  Divadélko Bubáček (9. díl): 

O princezně Johance
 18.50  Szidi Tobias & band
 19.30  Víra do kapsy [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Ateliér užité modlitby [L]
 21.10  Vezmi a čti: Únor 2021 [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Zambijský Bambo
 22.35  Kulatý stůl: Mariánský sloup
 0.10  Kde končí Evropa II: Balkán: 

Balkán, Turecko a Evropa
 1.05  Noční repríza dopoledních pořadů

12.25 Walker, Texas Ranger VI (7). Poslední 
svého druhu (2/2) 13.25 Policie Hamburk 
IX (15). Kolaps 14.25 Policie Hamburk IX 
(16). Labská nymfa 15.25 Námořní vyšetřo-
vací služba XI (11). Epidemie 16.25 Policie 
v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 17.25 
Krimi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 
Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Sestřičky 
(44). Slova nejsou všechno 21.35 Postav si 
sen! 22.50 Expert na zločin (1). Náměsíčná 
žena. Rak. krimi 23.50 Policie v akci 0.50 Ná-
mořní vyšetřovací služba XI (11) 1.45 Policie 
Hamburk IX (15, 16) 3.45 Prostřeno! 

 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: Mt 16,13-19 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  Z. Kossaková:

Úmluva 1/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta:

H. Vieuxtemps: 
Koncert pro violoncello a orchestr,
F. Liszt: Uherské rapsodie

 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: 

Ceny Vinyla 2020
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 1/46
 22.00  Studio Olomouc:

Cyrilometodějské gymnázium, 
základní a mateřská 
škola v Prostějově

 22.30  Noční linka s Pavlem Mikšů
 23.50 Duchovní slovo

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Kamera na cestách
 9.55  Tajuplný život zahrady. Fr. dok.
 10.50  Zmrzlá planeta: Léto. 

Dok. BBC Earth
 11.40  Ženy, víno, Hvar
 12.05  Babylon. Dok.
 12.35  Cesty víry: Klášterní speciality
 13.00  Klíč
 13.30  Československý filmový 

týdeník 1971 (1345/2379)
 13.45  Zakázaný Bůh (7/13). 

Tady bude kostel, soudruzi. Dok. 
 14.10  Nádherná Amerika: 

Velkolepá díla člověka. Am. dok.
 15.05  Alexander Veliký (2/2). 

Něm. dokudrama
 15.50  Dobrodružství vědy 

a techniky. Náhradní mámy 
pro vombaty. Něm. dok.

 16.20  Letecké katastrofy: 
Tragédie v ráji. Kan. dok. 

 17.05  Válka stíhacích es 1917–1918 
(2/2). Fr. dok.

 17.55  Velké stroje zblízka II: 
Horská superdráha. Br. dok. 

 18.45  Večerníček. 
Zahrádka pod hvězdami

 18.55  Uchem jehly. Setkání Zbigniewa 
Czendlika s Pavlem Kosatíkem

 19.20  Náboženství světa: Buddhismus 
 19.40  Postřehy odjinud. Štýrsko 

očima Marie Woodhamsové. 
České kořeny v Murau

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

Divy starověku (7/10). Am. dok.
 20.50  Velké stroje zblízka III: 

Superrychlý katamarán. Br. dok. 
 21.35  Velikáni filmu: Liam Neeson. Mezi 

náhrobními kameny. Am. thriller 
 23.30  Noc generálů. Br./fr. film 
 1.50  Projekt nacismu: 

Strkání hlavy do písku. Něm. dok. 

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  Otec Brown VIII. Kalná voda 
 9.45  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 10.35  Kukačky (7/13). 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  Korálky. 

Bakaláři 1973
 14.20  V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN. 

Alibi na vodě
 15.55  To je vražda, napsala XI. 

Vražda v knižním klubu 
 16.45  Cestománie. Indie: 

Z Kašmíru do Ladaku
 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 (7/8). 

Krev na stříbrném plátně. Krimi 
 21.05  Reportéři ČT. Kauzy a reportáže 

s Markem Wollnerem
 21.49  Výsledky losování Šťastných 10 

a Extra renty
 21.50  Horem pádem. Snímek ČT 
 23.40  Nezapomenutelné scénky
 0.35  AZ-kvíz
 1.10  Rajské zahrady II
 1.25  Z metropole, Týden v regionech
 1.55  Kalendárium
 2.10  Sváteční slovo dominikána 

Benedikta Mohelníka
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Žiješ jenom 2x. 

Nestárnoucí pilot Jiří
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech
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16.00 Jukebox Barvínku 19.15 Na cestě k otcovu domu 21.05 Dobrá čtvrť 19.15 Cesty víry

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

Vražda v knižním klubu 
 9.45  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  Deštník. Bakaláři 1974
 14.45  Zlá krev (3/7)
 15.55  To je vražda, napsala XI. 

Vejce, pro které se umírá 
 16.45  Cestománie. Brazílie:

 Proti proudu Amazonky
 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 (14/16). 
Erotománie

 21.05  Dobrá čtvrť. Nejsmutnější 
Vánoce. Čes. seriál 

 21.59  Výsledky losování Šťastných 10 
a Euromiliony

 22.00  Čtvrtá hvězda (11, 12/12)
 22.55  Komici na jedničku. Bolek Polívka
 23.50  Kriminalista. Doznání
 0.50  AZ-kvíz
 1.20  Zajímavosti z regionů
 1.45  Na stopě
 2.10  Dobré ráno
 4.40  Kočka není pes
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Zázračná planeta: Planeta Země II 

(3/6). Džungle. BBC Earth
 9.50  Divy starověku (7/10). Am. dok. 
 10.35  Velká a krásná. Něm. dok.
 11.25  České stopy na břehu 

bájného jezera Titicaca
 12.20  Nedej se plus
 12.45  Nedej se
 13.15  Příběhy moderní medicíny 

– Tajemství krve
 13.35  Křídla války: 

Bitva u Midway. Br. dok. 
 14.20  Poslední dny Ježíše Krista? (1/2). 

 Am. dokudrama
 15.15  Stavitelé lodí (3/6). Br. dok. 
 16.05  Království divočiny: Lev. Jap. dok. 
 16.30  Komunikace s delfíny 

(1/2). Fr./kan. dok. 
 17.20  Nádherná Amerika: 

Nejhezčí městečka. Am. dok. 
 18.15  České zázraky II (1/8). Frajer, který 

vymýtil pravé neštovice. Dok.
 18.45  Večerníček. 

Zahrádka pod hvězdami
 18.55  Krásy evropského pobřeží: 

Severní Norsko. Fr. dok. 
 19.00  Běžkotoulky. Lázně v Dolní Lipové
 19.15  Cesty víry: Klášterní speciality
 19.40  Postřehy odjinud. Štýrsko 

očima Marie Woodhamsové. 
Mnoho tváří Grazu

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Stalingrad: Za Volhou není 

země (2/3). Fr. dok. 
 20.55  Helios. Dok. 
 21.50  100 dnů do vítězství: 

Jarní ofenziva (1/2). Br. dok. 
 22.55  Grantchester II (2/6). Br. det. 
 23.40  Doktorka Fosterová II (3/5)
 0.35  Runway 06-24. Čes. dok. 
 1.35  Queer: Muž budoucnosti
 2.00  Jsem workoholik a kdo je víc?
 2.30  „Démon“ alkohol

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.30 Malý Sheldon II (8, 9) 
13.10 Ordinace v růžové zahradě 2 (890). 
Bar u řvoucího Beníka 14.20 Castle na zabi-
tí VI (7) 15.10 Mentalista VII (11). Pohřebiš-
tě 16.00 Mentalista VII (12). Hnědý chlupa-
tý koberec 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.35 Co na to Češi 18.30 Ulice (3997) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, 
Počasí 20.20 Anatomie života (7). Smrtící 
láska. Čes. 21.20 Víkend 22.20 Smrtonos-
ná zbraň III (3). Výhra v loterii 23.15 Menta-
lista VII (11, 12) 0.50 Castle na zabití VI (7)

5.15 Lego Batman Film. Am./dán. anim. 
6.50 Ten kluk je postrach. Am. kom. 8.00 
Kráska mezi muži. Am. film 9.40 Mentalista 
VII (9, 10) 11.15 Teleshopping 
11.50 Popelka v teniskách. Am. film 
13.30 Teleshopping 
14.00 Sufražetka. Br. drama 
15.55 Mstitel beze jména. Hong. film 
17.50 Mumie. Am. velkofilm 
20.00 Rudá planeta. Am./austr. sci-fi 
21.55 Instinkt. Am. thriller
 0.15  Všechny cesty vedou do hrobu.

Am. film 
 2.10 Sněhulák. Br./am./švéd. krimi 

14.45 Lvíčata 15.15 Austin a Ally II (8/26) 
15.40 Zachraňme Zemi 15.50 Alenka v říši 
GIFů 16.10 Planeta YÓ 16.45 Ty Brďo! Noc 
17.10 Cvičíme se Sportíkem 17.20 Kouzel-
ná školka 17.50 Dynotrax 18.10 Šmoulové 
18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 7T 
II (9/20) 19.15 Phineas a Ferb IV (13/36) 
19.40 Sportující zvířata 19.45 Čtení do ouš-
ka. Paní Zima 20.00 Události v kultuře 20.15 
ArtZóna 21.10 Lino Ventura – Ital v Paříži. 
Fr. dok. 22.05 Bauhaus – Nová doba (4/6). 
Ženská třída 22.50 Kino Art... Giulietta Ma-
sinová – 100 let. Cabiriiny noci 0.45 Linka 
 1.10 Nebeská tělesa (1/6)

9.55 Chvíle pro písničku 10.15 Zprávy ČT3 
10.25 Hitšaráda 11.30 Nejstarší zpěváci Ky-
jovska 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď 
počasí, sportovní zprávy 12.30 Praha, město 
věží. Věže od hradu po Strahov 12.45 Klub 
přátel dechovky – tentokrát 3x nej 13.25 Ka-
várnička dříve narozených 14.10 Kabaret 
U dobré pohody 15.50 Nic moc. Hud. záb. 
pořad 16.25 Věci 17.10 Můj táta byl vorař 
18.00 Haló, haló! (27, 28/85) 18.55 Událos-
ti za okamžik a počasí 19.00 Události 19.56 
Branky, body, vteřiny 20.05 Šance. Záb. 
pořad 21.20 Kavárnička dříve narozených 
22.10 Haló, haló! (29, 30/85)

8.40 Hokej den poté 9.25 ACEMA Sparta Pra-
ha – Předvýběr.CZ Florbal 11.50 Sokolský 
zpravodaj 12.05 Panorama 12.25 Sportov-
ní zprávy 12.55 Studio fotbal – Dohráno Plus 
13.55 Alpské lyžování: MS 2021 Itálie 15.10 
Biatlon: MS 2021 Slovinsko 16.50 Mount-
field HK – HC Dynamo Pardubice 20.05 Há-
zená: HCB Karviná – Talent tým Plzeňského 
kraje 22.00 Sportovní zprávy 22.15 Magazín 
EURO 2020 22.45 Karol Dobiaš 23.00 Liga 
mistrů UEFA 23.35 Mountfield HK – HC Dy-
namo Pardubice 1.30 Branky, body, vteřiny 
1.40 Házená: HCB Karviná – Talent tým Pl-
zeňského kraje

12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Ruže-
nec svetla 13.15 Quo vadis 13.50 Katechéza 
14.10 Medzi nebom a zemou 15.00 Hodina 
milosrdenstva (P) 15.15 Boh k tebe hovorí 
(P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Správy 
zo Svätej zeme (P) 16.30 V škole Ducha (P) 
17.05 Viera do vrecka 17.30 Doma je do-
ma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.30 Krát-
ke správy (P) 20.00 Modlitba za odvrátenie 
epidémie zo Šaštína (P) 20.45 vKontexte (P) 
21.15 Gréckokatolícky magazín (P) 21.30 
Ostrov mníchov (P) 22.40 Vaticano 23.10 
Akatist (Záznam akatistu k Presvätej Boho-
rodičke z baziliky sv Mikuláša v Trnave)

9.10 Tajemství vesmíru II (17) 10.05 Jak 
fungují stroje (1) 11.05 Obří lodě (1) 12.05 
Se smrtí v očích (6) 13.05 Norské domy snů 
III (10) 14.05 Tajemství světových muzeí III 
(8) 15.00 Dějiny zbraní (2) 16.15 Srdcaři 
na severu (3) 16.50 Moderní dinosauři (1) 
17.55 Divoké hrady (2). Am./něm. dok. 
18.55 Divoké pobřeží Kolumbie (2). Kan. 
dok. 20.00 KGB: Meč a štít (3). Něm. dok. 
21.05 Hitlerova tajná věda 22.05 Na veli-
kosti záleží (2) 23.20 Planeta koček (7, 8) 
0.30 Mimo kontrolu (5) 1.50 Sousedské 
noční můry IV (5) 2.50 Hitlerova kronika 
(9) 3.55 Poslední Pygmejové (2/3)

 6.05  Pro vita mundi: Jan Mařík
 6.40  Předání proutěného řemesla
 7.05  Klasika folklorně: 

Rožnov pod Radhoštěm
 8.40  Vezmi a čti: Únor 2021
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Tak trošku jiný lyžák
 9.35  V souvislostech
 10.00  Noční univerzita: Jaroslav Zelenka 

– Hormeze: nový pohled na 
stárnutí, rakovinu a chemii

 10.50  Strání – obec pod Javorinů
 11.10  Pomoc má mnoho tváří: 

Diakonie ČCE
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Biblická studna
 13.10  Andělka
 13.45  V pohorách po horách (50. díl)
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Jak potkávat svět (11. díl): 

s Romanem Janálem
 16.00  Muzikanti, hrajte: Túfaranka
 17.05  Dívám se kolem sebe
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.50  Sedmihlásky 
 18.55  Divadélko Bubáček (10. díl):

O nezodpovědném 
černokněžníkovi

 19.15  Na cestě k Otcovu domu
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

23. 2. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Buon giorno s Františkem [L]
 20.50  Můj chrám: Pavel Bratinka,

disident a politik, kostel
sv. Václava v Praze-Dejvicích

 21.10  Řeckokatolický magazín [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  I. absolventský koncert 

Akademie Václava Hudečka 2013
 23.30  Terra Santa News: 17. 2. 2021
 23.55  První křesťané: Nebezpečí herezí
 0.25  Irák: Ninive

7.00 Nový den 9.10 M*A*S*H (213, 214) 
10.25 Inga Lindström: Ten správný odstín 
lásky. Něm./švéd. film 12.25 Walker, Te-
xas Ranger VI (8). Síla mozku 13.25 Policie 
Hamburk IX (17). Na obě oči slepá 14.25 
Policie Hamburk IX (18). Svoboda 15.25 
Námořní vyšetřovací služba XI (12). Smrtí-
cí řetězec 16.25 Policie v akci. Čtyři případy, 
čtyři lidské osudy 17.25 Krimi zprávy 17.50 
Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ 
ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 
SHOWTIME 20.15 Slunečná (82). Konec 
jednoho přátelství 21.35 7 pádů Honzy Děd-
ka 22.50 Fachmani 23.25 Policie v akci

 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: Mt 
6,7-15 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: Tichá pošta
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Z. Kossaková: Úmluva 2/46
 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: 

Jukebox Barvínku
 16.55  Slyšte, lidé! 

Hudební výlet do Afriky (R)
 18.00  Mše svatá 

(za zakladatele hnutí 
Comunione e Liberazione 
Luigiho Giussaniho, z rozhlasové 
kaple Ducha Svatého)

 18.45  Kocourci 14/15: Myšky, obchod
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Destička nepopsaná – 
rozhovor s Petrem Niklem

 20.00  Modlitba živého růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 2/46
 22.00  Studio: 

Křížem krážem 
 23.50 Duchovní slovo
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15.10 Litanie ke sv. Josefovi 21.15 Bačkorám navzdory 16.45 Cestománie. Litva 14.55 Křesťanský magazín

 5.59  Studio 6. 
Ranní infoservis ČT

 9.00  To je vražda, napsala XI. 
Vejce, pro které se umírá 

 9.50  Dan. TV film 
 10.35  Miloš Kopecký 

– 25 let od úmrtí. 
To byla svatba, strýčku. 
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  Všechnopárty
 14.55  Hnízdo (8/12) 
 15.50  To je vražda, napsala XI. 

Vražedná vůně 
 16.45  Cestománie. Litva: 

V barvách jantaru
 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 

(9/13). Turecké náušnice. Krimi 
 21.15  Hercule Poirot X. 

Karty na stole. 
Br. film

 22.49  Výsledky losování Šťastných 10
 22.50  Příběhy slavných... Hugo Haas 

– 120 let. Život v ofsajdu
 23.45  Případy detektiva Murdocha XIII.

Noční ptáci. Br./kan. krimi 
 0.30  AZ-kvíz
 0.55  Máte slovo s M. Jílkovou
 1.55  Barokní Holešov a Buchlovice
 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  Madagaskar plný života. Fr. dok. 
 9.55  Komunikace s delfíny 

(1/2). Fr./kan. dok.
 10.45  100 dnů do vítězství:

Jarní ofenziva (1/2). Br. dok.
 11.50  Poslední dny Ježíše Krista? 

(2/2). Am. dokudrama 
 12.45  Náš venkov: Tichý kovář
 13.15  Vesnicopis. Porešín
 13.35  Kámen, kov a perleť
 14.10  Tisíc chutí ulice: Sicílie. Br. cyklus
 14.55  Křesťanský magazín
 15.25  Televizní klub neslyšících
 15.55  Tíha oběti. Kardinál Štěpán 

Trochta (1905–1974) 
 16.55  Princezna Margaret: 

královská rebelka (1/2). Br. dok. 
 17.50  Helios. Dok.
 18.45  Večerníček.

Zahrádka pod hvězdami
 18.55  Babylon. Dok. 
 19.20  Kus dřeva ze stromu (6/26)
 19.40  Postřehy odjinud. Štýrsko 

očima Marie Woodhamsové. 
Země zaslíbená

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Kamera na cestách: Berlín – 

historie v současnosti. Fr. dok. 
 21.00  Mistři medicíny: Jan Bartoníček
 21.30  Generálové (4/6). 

Z maršála vězeň, z vojína generál 
 22.25  Letecké katastrofy: 

Nebeský Titanic. Kan. dok. 
 23.10  Lovec (8/12). Dědictví 
 0.10  Hra špionů: Příběhy studené 

války (1/3). Něm. dok. 
 1.05  Válka stíhacích es 1917–1918 (2/2)
 1.55  U svého moře, ve svých horách
 2.25  Stopy, fakta, tajemství: Ukřižovaná
 2.50  V zajetí železné opony: 

Šest týdnů svobody 
 3.05  Hranice dokořán

– Rozmówki polsko-czeskie

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.30 Malý Sheldon II (10, 
11) 13.05 Ordinace v růžové zahradě 2 
(891). Dobrá smrt 14.20 Castle na zabití VI 
(8) 15.10 Mentalista VII (13). Bílé orchide-
je 15.55 Dr. House (1). Pilot. Am. 16.57 Od-
polední Počasí 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny 17.35 Co na to Če-
ši 18.30 Ulice (3998) 19.30 Televizní novi-
ny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Výmě-
na manželek XIII 21.35 MasterChef Česko: 
Souboj nejlepších 22.05 Malé lásky II 23.05 
Mentalista VII (13) 23.55 Dr. House (1) 0.45 
Castle na zabití VI (8) 1.35 Víkend

5.20 Popelka v teniskách. Am. film 6.50 
Mentalista VII (11, 12) 8.30 Babe: Galantní 
prasátko. Austr. kom. 10.10 Kouzelná chůva 
Nanny McPhee. Fr./am./br. film 11.55 Tele-
shopping 12.25 Rudá planeta. Am./austr. 
sci-fi 14.25 Teleshopping 
14.55  Piráti z Karibiku: Na konci světa.

Am. film 
17.50 Líbáš jako ďábel. Čes. kom. 
20.00 Nebezpečná krása. Am. drama 
22.10  Prci, prci, prcičky: Kniha lásky.

Am. kom. 
23.55 Matrix Reloaded. Am. sci-fi 
 2.10 Instinkt. Am. thriller 

16.45 Země patří Luně III 16.55 Olí a Jůla 
17.05 Cvičíme se Sportíkem 17.20 Kouzel-
ná školka 17.50 Dynotrax 18.10 Šmoulové 
18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 7T 
II (10/20) 19.15 Phineas a Ferb IV (14/36) 
19.40 Sportující zvířata 19.45 Čtení do ouš-
ka. O dvanácti měsíčkách 20.00 Události 
v kultuře 20.15 Klobouk dolů. Jiří Tichota: 
Zdál se mi sen 21.10 Na plovárně s Do Thu 
Trang 21.40 Měsíc s českou legendou… Vla-
dimír Šmeral. Směšný pán 23.00 Spokojeně 
vypadající pyknik – Ludvík Aškenazy 23.55 
Peep Show IV (5/6) 0.25 Umělci a láska 
(1/5) 0.50 Slavná alba

10.15 Zprávy ČT3 10.25 Hitšaráda. Hud. 
záb. pořad 11.30 Vzhůru na Olymp 12.00 
Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, spor-
tovní zprávy 12.30 Praha, město věží. Malo-
stranské věže 12.45 Klub přátel dechovky 
13.25 Kavárnička dříve narozených 14.15 
Chvíle pro písničku 14.35 Silvestrovská Ma-
néž Bolka Polívky 16.30 Smeč. Kom. 17.15 
Můj táta byl filmař 18.00 Haló, haló! (29, 
30/85) 18.55 Události za okamžik a počasí 
19.00 Události 19.56 Branky, body, vteřiny 
20.05 Dneska to konečně rozjedeme 
21.10 Kavárnička dříve narozených 
22.00 Haló, haló! (31, 32/85)

15.40 Svět motorů: Aktuálně 16.00 Orion 
Moto Racing Group na Dakaru 16.10 Jan-
tar Team na Dakaru 16.20 BoBeton team 
na Dakaru 16.25 Podmol Dakar Team na 
Dakaru 16.30 Strojrent Racing na Dakaru 
16.35 Story Racing na Dakaru 16.40 Klym-
čiw Racing na Dakaru 17.00 Volejbal: VK Lvi
Praha – Ziraat Bankasi SK Ankara 19.15 
Olympijský magazín 19.35 Paralympijský 
magazín 20.00 1. FUTSAL liga 22.15 Spor-
tovní zprávy 22.35 Olympijský magazín 
23.00 Liga mistrů UEFA 0.05 Branky, body, 
vteřiny 0.15 VK Lvi Praha – Ziraat Bankasi 
SK Ankara 2.35 1. FUTSAL liga

9.10 Generálna audiencia (P) 10.00 Krát-
ke správy 10.20 Slovo v obraze 10.55 Doma 
je doma 12.00 Anjel Pána 12.20 Z prame-
ňa (P) 12.40 Ruženec / Radostný ruže-
nec 13.50 Hudobné pódium (Gregorián) 
(P) 14.35 Litánie k svätému Jozefovi 15.00 
Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec 
z Lúrd (P) 16.25 GU100 16.55 V srdci Bolí-
vie (P) 17.30 Doma je doma (P) 18.30 Svä-
tá omša (P) 20.00 Krátke správy (P) 20.15 
Prehľad katolíckych periodík (P) 20.30 Je-
den na jedného (P) 20.50 Fundamenty 
(Hospodársko-sociálny život) (P) 21.45 Na 
tónoch vďačnosti 22.25 U Nikodéma

8.30 Nil: Pět tisíc let historie (2) 9.30 Neob-
jasněné případy NASA (3) 10.30 Tajemství 
vesmíru III (10) 11.30 Na střechách měst 
II (4) 12.35 Anthony Bourdain: Neznámé 
končiny IX (2) 13.35 Neuvěřitelné projek-
ty (2) 14.30 CRISPR: Genetické inženýrství 
15.50 Bear Grylls: Muž vs. divočina VI (2) 
16.50 Ocelová srdce V (11) 17.50 Skuteční 
Angry Birds 18.55 Africké šelmy II (4). Am. 
dok. 20.00 Namoroka: Ztracený svět (2/2). 
Fr. dok. 21.05 Neprobádaná Amazonie. Br. 
dok. 22.25 Mimo kontrolu II (5) 
23.40 Demolice: Nový Zéland I (9, 10) 
 0.40 Druhá světová: Totální válka (5) 

 6.05  Pro vita mundi: kardinál 
Miloslav Vlk

 6.50  Zpravodajské Noeviny: 23. 2. 2021
 7.15  Noční univerzita: 

RNDr. Zuzana Šmídová – 
Bezlepková dieta – fakta a mýty

 8.00  Kde končí Evropa III
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Salesiánské dílo v Rumunsku 

a v Moldavské republice
 9.45  S NOACHem po Izraeli
 10.15  Víra do kapsy
 10.35  Až na konec světa
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  Zpravodajské Noeviny: 23. 2. 2021
 13.15  San Salvador 

na Folkových prázdninách
 14.00  Za obzorem: Metoděj Chrástecký, 

ředitel Muzea Hlučínska [L]
 14.35  Chceme se vrátit domů
 14.55  Ateliér užité modlitby
 16.00  ARTBITR – Kulturní magazín 

(105. díl): s Janem Oulíkem
 16.10  Cvrlikání (82. díl): 

Robert Křesťan & Druhá tráva
 17.45  V pohorách po horách (1. díl)
 18.00  Post Scriptum [P]
 18.15  Živě s Noe [P]
 18.30  Sedmihlásky
 18.35  Divadélko Bubáček (11. díl): 

Mechové jezírko
 18.50  Guatemala – Lidé kukuřičných polí
 19.20  Ars Vaticana
 19.30  Terra Santa News: 24. 2. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Večer chval (91. díl): 

Živá modlitba a chvála [L]
 21.15  Bačkorám navzdory: 

Josef, dělník milosrdenství
 21.30  Za obzorem
 22.05  Noční univerzita
 23.40  Zřím Řím
 0.05  Vladimír Mišík 

na Folkových prázdninách

10.25 Inga Lindström: Dům u jezera. Něm./
švéd. film 12.25 Walker, Texas Ranger VI (9). 
Pan Spravedlnost 13.25 Policie Hamburk
IX (19). Třídní sraz 14.25 Policie Hamburk 
IX (20). Historie nezapomíná 15.25 Námoř-
ní vyšetřovací služba XI (13). Zpátky na za-
čátek 16.25 Policie v akci. Čtyři případy, čty-
ři lidské osudy 17.25 Krimi zprávy 17.50 
Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ 
ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 
SHOWTIME 20.15 Sestřičky (45) 21.35 
Show Jana Krause 22.45 Poklad z půdy 
23.50 Policie v akci
 0.50 Námořní vyšetřovací služba XI (13) 

 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 Evangeli-
um: Lk 11,29-32 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  Z. Kossaková: Úmluva 3/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

R. V. Williams: Pět variací 
na smrt Lazara, A. Glazunov: 
Koncert pro altový saxofon, 
M. Duruflé: Tři tance pro orchestr

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Litanie ke sv. Josefovi
 16.00  Než zazvoní zvonec: Školka
 16.55  Folklorní okénko: 

Po stopách sběratelů 
lidových písní: Vladimír Úlehla

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

 18.45  Kocourci 15/15: 
Loučení

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: Živé kvety – 

Cesty, ktoré nevedú nikam 
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 3/46
 22.00  Studio Brno
 22.30  Noční cukrárna
 23.50  Duchovní slovo
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18.45 Jak si Melichárek... 22.05 Pod lampou 14.15 Otec Brown VIII. Kalná voda 21.30 Zakázaný Bůh (8/13)

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

Vražedná vůně 
 9.45  Korálky. Bakaláři 1973
 10.00  Hříšní lidé Města pražského 

(9/13). Turecké náušnice 
 11.00  Všechno, co mám ráda. 

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

zprávy, Události v regionech plus
 12.30  Sama doma
 14.00  Nádobí. Bakaláři 1973
 14.15  Otec Brown VIII. Kalná voda
 15.05  Profesionálové. Tajemný hlas
 15.55  To je vražda, napsala XI.

Lež plodí smrt 
 16.45  Všechno, co mám ráda
 17.15  AZ-kvíz. Soutěž pro každého
 17.40  Černé ovce. Reportáže, testy, rady
 18.00  Události v regionech
 18.25  Kde domov můj? Zábavná 

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.10  Miroslav Donutil – 70 let. Doktor 

Martin (15/16). Ohrožený druh
 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. 

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

jiná (talk) show Tomáše 
Matonohy s jeho hosty

 1.40  Tuňák je prostě tuňák
 2.10  Dobré ráno
 4.40  Sváteční slovo dominikána 

Benedikta Mohelníka
 4.45  13. komnata Lubomíra Brabce
 5.15  Černé ovce

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Zmrzlá planeta: Léto. 

Dok. BBC Earth
 9.50  Nádherná Amerika: 

Nejhezčí městečka. Am. dok. 
 10.45  Princezna Margaret: 

královská rebelka (1/2). Br. dok.
 11.40  Velké stroje zblízka III: 

Superrychlý katamarán. Br. dok. 
 12.25  Letec. Miniportrét 

Františka Hadravy
 12.30  Apokalypsa: 2. světová 

válka (1/6). Fr. dok.
 13.25  Válka stíhacích es 1917–1918 

(2/2). Fr. dok. 
 14.20  Uchem jehly. Setkání Zbigniewa 

Czendlika s Pavlem Kosatíkem
 14.45  Evropa dnes. Boj o budoucí 

potravinový systém. Něm. dok. 
 15.15  Tisíc chutí ulice: Sicílie. Br. cyklus
 16.05  Příběhy železné opony: 

S kulkou v zádech
 16.20  Věž smrti. Dok. 
 17.20  Generálové (4/6). 

Z maršála vězeň, z vojína generál 
 18.15  Mistři medicíny: Jan Bartoníček
 18.45  Večerníček. 

Zahrádka pod hvězdami
 19.00  Dobrodružství vědy 

a techniky. Náhradní mámy 
pro vombaty. Něm. dok. 

 19.25  Vesnicopis. 
Heřmánkovice, Vernéřovice

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Výpravy za poznáním. Nádherná 

Jižní Korea (1/2). Kor. dok.
 21.00  České zázraky II (2/8). 

Muž, který pohnul světem 
 21.30  Zakázaný Bůh (8/13). 

Normální je jíst, ne nejíst 
 22.00  Šeptej. Čes. film
 23.25  Queer: DADA mio Maty Dio
 23.55  Fargo III (3, 4/10) 
 1.30  Co s jesenickou kozou?

12.30 Malý Sheldon II (12, 13) 13.05 Or-
dinace v růžové zahradě 2 (892). Falešná 
naděje 14.20 Castle na zabití VI (9) 15.10 
Dr. House (2). Otázka rodičovství 16.00 
Dr. House (3). Occamova břitva 16.57 Od-
polední Počasí 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny 17.35 Co na to Če-
ši 18.30 Ulice (3999) 19.30 Televizní novi-
ny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Ordina-
ce v růžové zahradě 2 (1010). To není konec 
21.40 Život ve hvězdách 22.10 Smrtonosná 
zbraň III (4). Spravedlnost podle Lea Getze 
23.05 Dr. House (2, 3) 0.45 Castle na zabití 
VI (9) 1.25 Smrtonosná zbraň III (4)

5.50 Babe: Galantní prasátko. Austr. kom. 
7.20 Mentalista VII (13) 8.05 Dr. House (1) 
 9.00 Líbáš jako ďábel. Čes. kom. 
11.05 Teleshopping 
11.35 Rudá planeta. Am./austr. sci-fi 
13.30 Teleshopping 
14.05 Doktor Flastr. Am. kom. 
16.10 Mumie. Am. velkofilm 
18.20 Černý rytíř. Am. film 
20.00 Ostrov pokladů. Am. film 
22.30 Šílený Max. Austr. akč. sci-fi 
 0.10 Jak sbalit milionáře. Pol. kom. 
 2.00  Prci, prci, prcičky: Kniha lásky.

Am. kom. 

15.15 Austin a Ally II (10/26) 15.40 Hraje-
me si s haraburdím 15.55 Sám v muzeu. Ško-
da lásky 16.10 Planeta YÓ 16.45 Země pa-
tří Luně III 16.55 Olí a Jůla 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 (11/20) 19.15 
Phineas a Ferb IV (15/36) 19.40 Sportující 
zvířata 19.45 Čtení do ouška 20.00 Událos-
ti v kultuře 20.15 Životy slavných... 22.00 
Rembrandt: Portrét člověka 22.25 Umělci 
a láska (2/5) 22.50 Artmix 23.45 Hudební 
klub 0.30 ArtZóna 
 1.25 Emoce v umění: Samota (7/24)

10.25 Hitšaráda – Katastrofická 11.30 Dnes 
vám budem polku hrát 12.00 Zprávy ve 12 
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 
12.30 Praha, město kvěží. Od Letné po Stro-
movku 12.45 Klub přátel dechovky 13.30 
Kavárnička dříve narozených 14.15 Kaba-
ret U dobré pohody 16.00 Vystřiženo z Ma-
néže Bolka Polívky 16.35 Dva, t.č. v zel. hl. 
dvě veselé nekuř. 17.15 Můj táta byl vinař 
18.00 Haló, haló! (31, 32/85) 18.55 Udá-
losti za okamžik a počasí 19.00 Událos-
ti 19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 Tele-
varieté 21.25 Kavárnička dříve narozených 
22.10 Haló, haló! (33, 34/85)

6.00 Biatlon: MS 2021 Slovinsko 7.05 Pano-
rama 7.40 BBV po 25 letech 7.50 Liga mistrů 
UEFA 8.55 Svět motorů: Speciál 9.15 Svět 
motorů: Aktuálně 9.35 VK Lvi Praha – Zira-
at Bankasi SK Ankara 11.50 Paralympijský 
magazín 12.15 Panorama 12.40 Klasické 
lyžování: MS 2021 Německo 14.35 Snow-
boarding: FIS Magazín SP 15.05 Klasické ly-
žování: MS 2021 Německo 16.55 Skoky na 
lyžích: MS 2021 Německo 18.45 Evropská li-
ga UEFA 19.35 Magazín Evropské ligy UEFA 
20.05 Studio fotbal – Extra 20.35 Fotbal: 
Leicester City FC – SK Slavia Praha 
23.50 Klasické lyžování: MS 2021 Německo 

14.10 Moja misia – magazín 14.35 Litánie 
k Najsvätejšiemu menu Ježiš 15.00 Hodi-
na milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd 
(P) 16.05 Večera u Slováka  (P) 16.35 Slovo 
v obraze 17.00 Likvidace lepry: Vaša pomoc 
zachraňuje (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 V srdci 
Bolívie 21.35 Hudobné pódium (Gregorián) 
22.20 Katechéza (Podobenstvo o nespra-
vodlivom sudcovi a vdove Lk 18,1-8) 22.40 
Správy zo Svätej zeme 23.05 A teraz čo? 
23.15 Kosovo – skrytí katolíci v Európe

7.15 Zapomenuté megastavby III (9) 8.15 
Záhady nacistických vražd (2) 9.15 Staro-
dávné cesty II (2) 10.15 Udatní králové ze 
Sibiře 11.30 Veterinář z Yorkshiru VIII (6) 
12.30 Poslední ráje (13) 13.30 Neobjasně-
né případy NASA (14) 14.30 Jak funguje 
vesmír IV (4) 15.30 Velké vlakové putování 
po USA II (2) 16.50 Anthony Bourdain: Ne-
známé končiny X (5) 17.50 Kapří monstra 
III (2). Br. dok. 18.50 Svět pod hladinou (3, 
4). Šp. dok. 20.00 Válečné továrny (8). Br. 
dok. 20.55 Asie ve Velké válce (2) 22.00 Di-
voké chvíle 23.15 Král ještěrů 
 0.25 UFO: Ztracené důkazy II (9)

 6.05  Pro vita mundi: 
MUDr. Zuzana Roithová, MBA

 6.45  600. výročí obce Mojš
 7.00  Vitajte u nás: 

Rožnovské slavnosti 2019
 7.45  Na cestě k Otcovu domu
 8.00  Terra Santa News: 24. 2. 2021
 8.25  První křesťané: Nebezpečí herezí
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Mexiko – země indiánů
 9.25  Kulatý stůl: 

Víra v Česku na vymření?
 11.00  Kmochův Kolín 2019
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.05  Klasika folklorně: 

Rožnov pod Radhoštěm
 13.35  Strání – obec pod Javorinů
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Missio magazín: Únor 2021
 14.55  Dům ze skla?: 

s P. Stanislavem Přibylem
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 23. 2. 2021
 16.20  Don Bosco a Oděsa: 

50 let ve službách mládeži
 16.45  Zambie: Kazatelé na cestě [P]
 17.20  Večeře u Slováka: 

2. neděle postní [P]
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  Svatá Kateřina Sienská
 19.10  Ovečky v karanténě: 

2. neděle postní [P]
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

25. 2. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Letem jazzem: mladé naděje 

jazzové hudby [L]
 21.20  V pohorách po horách: 

Velký kotel – Jeseníky
 21.30  Za obzorem
 22.05  Pod lampou [P]
 0.10  Etiopie: Naděje existuje 

na druhé straně
 0.40  Zpravodajské Noeviny: 25. 2. 2021
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

9.10 M*A*S*H (215, 216) 10.25 Inga Lind-
ström: Zamilovaná asistentka. Něm./švéd. 
film 12.25 Walker, Texas Ranger VI (10). 
Na konci duhy 13.25 Policie Hamburk X 
(1). Mattes v podezření 14.25 Policie Ham-
burk X (2). Peníze, nebo morálka 15.25 Ná-
mořní vyšetřovací služba XI (14). Lidé a zrů-
dy 16.25 Policie v akci 17.25 Krimi zprávy 
17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAV-
NÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 
SHOWTIME 20.15 Slunečná (83). Úkoly ti-
síce a jedné noci 21.35 Mordparta (8). Ko-
řist 22.50 Ano, šéfe! 0.00 Policie v akci 
 1.00 Námořní vyšetřovací služba XI (14)

 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: Mt 
7,7-12 6.05 Ranní chvály 6.20 Du-
chovní slovo 6.45 Ranní zíváček 7.15 
Pozvánky 7.45 Třikrát z Proglasu 

 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: 

Nejen chlebem
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Z. Kossaková: 

Úmluva 4/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

F. V. Kramář: Partita, 
J. A. Benda: 
Koncert pro cembalo, 
F. X. Richter: 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 
 16.55  Hrajte, kapely! 

Ej, Pálavěnka, Pálava
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny 

Marie Sněžné v Praze)
 18.45  O hradním skřítkovi 

Melichárkovi 1/25: Jak si 
Melichárek žije na Roštejně

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí:

Monkey Business 
 20.00  Modlitba živého růžence světla
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 4/46
 22.00  Studio Olomouc: Mapujeme svět 

– Nejen Montessori pomůcky
 23.50  Duchovní slovo
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22.00 Svaté královny 5/15 10.00 Legenda jménem Vesmír 15.10 Život v ofsajdu 9.55 Tíha oběti. Kardinál Trochta

 5.59  Studio 6. 
Ranní infoservis ČT

 9.00  To je vražda, napsala XI. 
Lež plodí smrt 

 9.50  Na kus řeči
 10.35  Miroslav Donutil – 70 let. 

Doktor Martin (15/16). 
Ohrožený druh

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

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

s Markem Wollnerem
 15.10  Příběhy slavných... Hugo Haas 

– 120 let. Život v ofsajdu
 16.05  Polopatě. Moderní hobby 

magazín Filipa Čapky
 17.00  Bydlet jako... v tropickém ráji
 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 (8/13)
 21.05  13. komnata Radima Uzla
 21.34  Výsledky losování Šťastných 10
 21.35  Všechnopárty. 

Zábavná talk show Karla Šípa 
 22.25  Profesionálové. 

Nedotknutelní. 
Br. krimi

 23.20  Kriminalista. 
Dobrý samaritán. Něm. krimi

 0.25  AZ-kvíz
 0.50  Toulavá kamera
 1.20  Objektiv
 1.50  Banánové rybičky. „Jak si užít lodě“
 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  Nádherná Jižní Korea 

(1/2). Kor. dok.
 9.55  Tíha oběti. Kardinál 

Štěpán Trochta (1905–1974) 
 10.55  Království divočiny: Lev. Jap. dok.
 11.20  Tajuplný život zahrady. Fr. dok.
 12.15  Postřehy odjinud. Horní 

Rakousko očima Pavla Poláka. 
Horská turistika v neoprenu

 12.20  Komunikace s delfíny 
(1/2). Fr./kan. dok.

 13.10  Kus dřeva ze stromu (7/26) 
 13.30  Počesku. Rožmberk
 13.40  Stavitelé lodí (3/6). Br. dok.
 14.30  Stalingrad: Za Volhou není 

země (2/3). Fr. dok. 
 15.15  Křídla války: 

Bitva u Midway. Br. dok.
 16.00  Madagaskar plný života. Fr. dok.
 16.55  Hranice v srdci 

(8/16). Portášova varta
 17.25  Sousedé
 17.50  Velká a krásná. Něm. dok. 
 18.45  Večerníček. Berta a Ufo
 18.55  Ježek
 19.05  Příběhy moderní medicíny 

– Tajemství krve
 19.20  Náboženství světa: Islám 
 19.40  Postřehy odjinud. Burgenland 

očima Marie Woodhamsové. 
Neziderské jezero

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Zázračná planeta: Planeta Země II 

(4/6). Pouště. BBC Earth
 21.00  Bílá královna (8/10). Král je mrtev 
 22.00  Fargo III (5, 6/10)
 23.45  Přiznání policejního komisaře 

prokurátorovi republiky. It. krimi
 1.25  Apokalypsa: 

2. světová válka (1/6). Fr. dok. 
 2.20  Poslední dny Ježíše Krista? 

(2/2). Am. dokudrama 
 3.15  Amatéři

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 
(14, 15) 13.05 Ordinace v růžové zahradě 
2 (893). Říkej mi mami 14.15 Castle na za-
bití VI (10). Hodný, zlý a nemluvně 15.10 
Dr. House (4). Mateřství 16.00 Dr. House 
(5). Jeptiška 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.35 Co na to Češi 18.30 Ulice (4000) 
19.30 Televizní noviny. Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Rychle a zběsile 8. Am./čín./jap. 
akč. 22.45 Těžko ho zabít. Am. akč. 0.35 Dr. 
House (4, 5) 2.05 Malý Sheldon II (12) 

4.40 Velký draft. Am. film 6.20 Líbáš jako ďá-
bel. Čes. kom. 8.15 Dr. House (2, 3) 9.55 
Liga spravedlnosti: Vzpoura v Gotham Ci-
ty. Am. anim. 11.15 Teleshopping 11.50 Jak 
sbalit milionáře. Pol. kom. 13.40 Telesho-
pping 14.15 Mstitelé. Am. akč. 15.50 Ostrov 
pokladů. Am. film 18.15 Fletch. Am. krimi 
kom. 20.00 Kubo a kouzelný meč. Am. anim. 
21.50  Policajt ze San Franciska.

Am. akč. kom. 
 0.05 Nebezpečná krása. Am. drama 
 1.55 Šílený Max. Austr. akč. sci-fi 
 3.25  Prci, prci, prcičky: Kniha lásky.

Am. kom. 

15.10 Austin a Ally II (11/26) 15.35 Wifina 
16.05 Operace jauu! VII 16.35 DVA3 16.50 
Terčin zvířecí svět 17.05 Cvičíme se Sportí-
kem 17.20 Kouzelná školka 17.45 Dynotrax 
18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Ve-
černíček 18.55 7T II (12/20) 19.15 Phine-
as a Ferb IV (16/36) 19.40 Sportující zvířa-
ta 19.45 Čtení do ouška. O dívce z bazalky 
20.00 Události v kultuře 20.15 Linka 20.45 
Pop-rockové pódium. Elvis Presley: Havaj 
1973 22.00 Příběhy světové hudby. Slavná 
alba: U2 – The Joshua Tree 23.00 Jméno růže 
(7/8) 23.55 Liga gentlemanů IV (3/3) 
 0.25 Stříbrné plátno (7/12)

11.30 Arnošt Lustig – 10 let od úmrtí. Ba-
nánové rybičky 12.00 Zprávy ve 12 12.20 
Předpověď počasí, sportovní zprávy 12.30 
Praha, město věží. Staroměstská mostecká 
věž a okolí věže 12.50 Klub přátel dechovky 
13.30 Kavárnička dříve narozených 14.20 
Šance 15.30 Televizní písničky a songy Jiří-
ho Maláska 16.05 Arnošt Lustig – 10 let od 
úmrtí. Modrý den 17.20 Můj táta byl hodinář 
18.00 Haló, haló! (33, 34/85) 18.55 Událos-
ti za okamžik a počasí 19.00 Události 19.56 
Branky, body, vteřiny 20.05 Kufr 
20.50 Kavárnička dříve narozených 
21.25 Haló, haló! (35, 36/85)

6.00 Skoky na lyžích: MS 2021 Německo 
7.40 Panorama 8.05 BBV po 25 letech 8.10 
Klasické lyžování: MS 2021 Německo 11.20 
Klymčiw Racing na Dakaru 11.35 Alpské ly-
žování: SP Itálie 13.35 Studio fotbal – Extra 
14.00 Leicester City FC – SK Slavia Praha 
15.50 Klasické lyžování: MS 2021 Německo 
16.45 Běžkotoulky 17.00 Atletika: Halové M 
ČR 2021 Ostrava 17.40 Fotbal: FC Slovan 
Liberec – FK Pardubice 20.20 Klasické lyžo-
vání: MS 2021 Německo 21.30 Buly 22.30 
Sportovní zprávy 22.50 Klasické lyžování: 
MS 2021 Německo 0.15 Branky, body, vteři-
ny 0.25 Alpské lyžování: SP Itálie

13.15 Vaticano 13.50 V škole Ducha 14.20 
Gréckokatolícky magazín 14.35 Litánie 
k Predrahej Kristovej Krvi 15.00 Hodina mi-
losrdenstva (P) 15.30 Krížová cesta 16.05 
STOPovanie (P) 16.40 vKontexte 17.10 No-
vá kvalita života (Rabbi, dobre je nám tu / 
Premenenie Pána) (P) 17.30 Moja misia – 
magazín (P) 18.30 Svätá omša (P) 20.00 
Krátke správy (P) 20.15 Eucharistické zázra-
ky 20.30 Jean Guitton – Rozum a srdce (P) 
21.30 Viera do vrecka 21.50 Kosovo – skrytí 
katolíci v Európe 22.20 Quo vadis 
22.45 Večera u Slováka (2. pôstna nedeľa) 
23.15 V škole Ducha

9.10 Mimo kontrolu (5) 10.30 Sousedské 
noční můry IV (5) 11.30 Divoké hrady (2) 
12.35 Divoké pobřeží Kolumbie (2) 13.45 
KGB: Meč a štít (3) 14.50 Hitlerova tajná 
věda 15.50 Na velikosti záleží (2) 17.05 Pla-
neta koček (7, 8) 18.15 Putování tučňáků: 
Volání oceánu 20.00 Legendy hlubin (3). 
Kan./br. dok. 20.55 Modravé hlubiny II (6). 
Kan. dok. 22.00 Vetřelci dávnověku XII (4) 
23.05 10 největších tajemství a záhad (4, 5) 
0.10 Dynastie: Rodiny, které změnily svět 
(2) 1.15 Hitlerův kruh zla (2) 2.30 Kolo-
sální vzdušná přeprava (8) 3.30 Tajný život 
skládek 4.50 Majestátní vlaky III (2) 

 6.05  Pro vita mundi: P. Ing. Miloslav 
Fiala OPraem. (1. díl)

 6.50  Zpravodajské Noeviny: 25. 2. 2021
 7.10  Recept na roztroušenou 

sklerózu: Nerezignovat!
 7.20  Na pořadu rodina (4. díl): 

Nevzdali jsme to
 8.20  Etiopie: Jděte a získávejte učedníky
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Na pomezí ticha a tmy
 10.00  Legenda jménem Vesmír: 

DCŽM Vesmír
 10.10  Ateliér užité modlitby
 11.15  Poutníci času (3. díl): 

s Jaroslavem Šímou
 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  Szidi Tobias & band
 13.30  Pomoc, která se točí
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Portréty krajiny
 15.00  Cesta kříže: křížová cesta 

v hudbě a obrazech
 15.55  Zpravodajské Noeviny: 25. 2. 2021
 16.20  Hrdinové víry (8. díl)
 17.30  Obdarovávání – otec Radek
 17.45  V pohorách po horách (50. díl): 

Stoh – Malá Fatra
 18.00  Post Scriptum [P]
 18.15  Živě s Noe [P]
 18.30  Sedmihlásky
 18.35  Divadélko Bubáček (12. díl): 

Panenka a ztracené zrcátko
 18.50  Buon giorno s Františkem
 19.35  Víra do kapsy: Můj život online
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Noemova pošta: Únor 2021 [L] 
 21.40  Za obzorem
 22.15  Ostrava zpívá Gospel: 

Slezská Lilie 2017
 23.05  Obnova objektu Libušín po požáru
 23.35  Práce jako na kostele
 0.00  Česká hudba na zámcích Moravy 

a Slezska: Ostrava-Vítkovice

10.25 Emilie Richards: Návrat do Sandy Bay. 
Něm. film 12.25 Walker, Texas Ranger VI 
(11). Místo pro ženu 13.25 Policie Hamburk 
X (3). Krkavčí otec 14.25 Policie Hamburk X 
(4). Otec, matka, dítě 15.25 Námořní vyše-
třovací služba XI (15). Neprůstřelný 16.25 
Policie v akci 17.25 Krimi zprávy 17.50 Pro-
střeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 
19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOW-
TIME 20.15 ČESKO SLOVENSKO MÁ 
TALENT VIII – speciál 21.25 Kulový blesk. 
Čes. kom. 22.55 Policie v akci 23.55 Námoř-
ní vyšetřovací služba XI (15) 0.50 Policie 
Hamburk X (3, 4) 2.45 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 5,20-26 6.05 Ran-
ní chvály 6.20 Duchovní slovo 6.45 
Ranní zíváček 7.15 Pozvánky 

 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00 Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Uši k duši
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Z. Kossaková: Úmluva 5/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta:

I. Stravinskij: Hra v karty,
J. Mouquet: Pan a ptáci, 
B. Martinů: Orchestrální suita

 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: 

Věřící – nevěřící manželství (R)
 16.55  Oktáva: 

Já vládnu pouze láskou
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny Marie 

Pomocnice v Brně-Žabovřeskách)
 18.45  O hradním skřítkovi Melichárkovi 

2/25: Jak se potkal s Bukvicem
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Marjo Smolander
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: 

Úmluva 5/46
 22.00  Svaté královny 5/15: Na přelomu 

starověku a středověku
 23.50  Duchovní slovo



20.15 Fratelli tutti 7/10 21.40 Poutník 14.45 Děvčata, nedejte se! 17.50 Planeta Země II (4/6)

 6.00  Raníček. O cvrčkovi
 6.05  Zvonečkovi
 6.25  Prasátko Peppa VIII
 6.40  Olí a Jůla
 6.50  Máša a medvěd III
 7.05  Pan Jezevec a paní Liška
 7.20  Ovečka Shaun. Br. anim.
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Náš venkov: Hurá na úřad
 9.30  České zázraky II (2/8). 

Muž, který pohnul světem
 9.55  Otakar Vávra – 110 let. 

Život herečky Lídy Baarové 
podle Otakara Vávry

 10.15  Letecké katastrofy: 
Nebeský Titanic. Kan. dok.

 11.00  Babylon
 11.35  Klasické lyžování: 

MS 2021 Německo
 12.45  Návrat k ptačím jezerům. Fr. dok. 
 13.40  Dva jeli spolu. Am. western
 15.25  Divy starověku (7/10). Am. dok.
 16.05  Zmrzlá planeta: Podzim. 

BBC Earth
 17.00  Kamera na cestách: Berlín – 

historie v současnosti. Fr. dok. 
 17.50  Zázračná planeta: Planeta Země II 

(4/6). Pouště. BBC Earth
 18.45  Večerníček. Berta a Ufo
 18.55  Sousedé
 19.25  Curriculum vitae: ...a to bylo štěstí
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Nepřítel před branami. Vál. film
 22.15  Americký zabiják. Am. akč. thriller
 0.05  Lovec (8/12). Dědictví. It. det.
 1.00  Doktorka Fosterová II (3/5) 
 1.55  Křídla války: Bitva u Midway
 2.35  Zbláznit se může každý
 3.05  Stopy, fakta, tajemství: 

Pravda o Golemovi 
 3.30  V zajetí železné opony: 

Svobodnější než nepřítel
 3.45  Na pomezí
 4.05  Zmije není nepřítel
 4.30  Sabotáž
 4.55  Divnopis. Buš

6.05 Oggy a Škodíci VII. Fr./kan. anim. 6.15 
Tlapková patrola III (3, 4) 7.10 Looney Tu-
nes: Úžasná Show II (2). Am. anim. 7.35 
Kačeří příběhy (90, 91). Am. anim. 8.20 
Malý Sheldon II (15) 8.40 O Červené Karkul-
ce. Něm. poh. 9.45 Jedno přání. Novozél./
Am. kom. 11.35 Koření 12.30 Volejte Novu 
13.05 Rady ptáka Loskutáka 14.20 Výměna 
manželek XIII 15.35 Pan božský. Am. kom. 
17.30 Znovu sedmnáctiletý. Am. kom. 19.30 
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 
20.20 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna. 
Am. film 22.40 Van Helsing. Am. film 
 1.05 Castle na zabití VI (10)

 5.45 Doktor Flastr. Am. kom. 
 7.40 Dr. House (4, 5) 
 9.20 Fletch. Am. krimi kom. 
11.10 Teleshopping 
11.40 Ostrov pokladů. Am. film 
14.05 Kubo a kouzelný meč. Am. anim. 
15.45 Ten kluk je postrach 2. Am. kom. 
17.25 Rychle a zběsile 8. Am./čín./jap. akč. 
20.00  Nejtemnější hodina.

Am./br. drama 
22.30 Lovci mafie. Am. krimi 
 0.25 Těžko ho zabít. Am. akč. 
 2.05  Policajt ze San Franciska.

Am. akč. kom. 

13.50 První sníh 14.20 Šikulové 14.50 
Šmoulové 15.15 Nebezpečný svět dinosau-
rů 15.45 Papírový přístav 16.10 Super tří-
da II 16.35 Dynotrax 17.20 Ovečka Shaun 
VI 17.30 MasterChef Junior V (9/16) 18.10 
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večer-
níček 18.55 7T II (13/20) 19.15 Phineas 
a Ferb IV (17/36) 19.40 Zvířáci 19.50 Bob 
a Bobek na cestách 20.00 Události v kultuře 
20.10 Národ sobě – kultura tobě 23.40 Kino 
Art. Je to jen konec světa. Kan./fr. film 1.25 
Liga gentlemanů IV (3/3) 1.55 Peep Show 
IV (5/6) 2.20 Terra musica 2.50 Svátky písní 
Olomouc 2007 4.15 Ladí neladí

9.00 Dva bratři 9.40 Jedeme dál Tanvald 
11.35 Otakar Vávra – 110 let. Život režiséra 
Otakara Vávry podle Jitky Němcové 12.00 
Domácí štěstí. Půvabné časy podle Ivy Hütt-
nerové 12.30 Praha, město věží. Věže Sta-
roměstského náměstí a okolí 12.45 Klub 
přátel dechovky 13.30 Kavárnička dříve na-
rozených 14.05 Silvestr, který se nevysílal. 
Hud. záb. pořad 17.00 A máte nás holky 
v hrsti 17.45 Hry bez hranic 18.55 Události 
za okamžik a počasí 19.00 Události 
19.52 Branky, body, vteřiny 
20.05 Prima sezóna. Zimní příhoda 
21.00 Kavárnička dříve narozených

6.25 Buly 7.25 Panorama 7.45 BBV po 25 
letech 7.50 Sokolský zpravodaj 8.00 Běžko-
toulky. Lipensko 8.10 Studio ČT sport 8.25 
Freestyle lyžování: SP skikros Gruzie 9.55 
Alpské lyžování: SP Bulharsko 10.55 Alpské 
lyžování: SP Itálie 12.50 Alpské lyžování: SP 
Bulharsko 13.25 Klasické lyžování: MS 2021 
Německo 16.00 Studio ČT sport 16.20 Kla-
sické lyžování: MS 2021 Německo 18.15 
Studio ČT sport 18.25 Klasické lyžování: 
MS 2021 Německo 19.25 SP skikros Gru-
zie 21.00 Evropská liga UEFA 21.50 Spor-
tovní zprávy 22.10 Alpské lyžování: SP Itálie 
 0.00 Klasické lyžování: MS 2021 Německo

10.00 Krátke správy 10.20 V srdci Bolívie 
10.50 Ostrov mníchov 12.00 Anjel Pána 
12.20 Loretánske litánie 12.40 Ruženec / 
Bolestný ruženec 13.15 Večera u Slováka (2. 
pôstna nedeľa) 13.50 Likvidace lepry: Va-
ša pomoc zachraňuje 14.10 Taizé (P) 15.00 
Hodina milosrdenstva 15.30 Ruženec z Lúrd 
16.00 Svätá omša z Manhattanu, štát New 
York (P) 17.00 LUXáreň 17.30 Jean Guitton 
– Rozum a srdce 18.30 Svätá omša (P) 20.00 
Spravodajský súhrn (P) 20.30 Pavol VI. – Pá-
pež v búrlivých časoch 2/2 (P) 22.20 Eucha-
ristické zázraky 22.40 vKontexte 
23.20 Medzi nebom a zemou

7.05 UFO: Ztracené důkazy (4) 8.15 Neu-
věřitelné příběhy (10) 8.50 Druhá světová: 
Totální válka (5) 9.55 Letadlové lodě v boji 
(1) 11.05 Skuteční Angry Birds 12.10 Af-
rické šelmy II (4) 13.10 Mimo kontrolu 
II (5) 14.25 Demolice: Nový Zéland I (9, 
10) 15.25 Namoroka: Ztracený svět (2/2) 
16.40 Neprobádaná Amazonie 17.55 Skry-
tá tvář superhrdinů (1) 19.00 Ocelová srd-
ce V (1). Něm. dok. 20.00 Srdcaři na severu 
(4). Čes. dok. 20.35 Moderní dinosauři (2) 
21.45 Královská rodina, britská aristokracie 
a nacisti 22.55 Dějiny zbraní (3) 23.55 Jak 
fungují stroje (2) 0.55 Obří lodě (2) 

 6.05  Pro vita mundi: P. Ing. Miloslav 
Fiala OPraem. (2. díl)

 6.55  Zambie: Kazatelé na cestě
 7.25  Ján Miho – heligonkář a folklorista
 8.00  Cirkus Noeland (7. díl): 

Roberto, Kekulín a tuleň
 8.25  Hermie a přátelé: 

Flo show, která způsobila rozruch
 9.00  Ovečky v karanténě: 

2. neděle postní
 9.25  GOODwillBOY V. (7. díl)
 10.15  V posteli POD NEBESY V. (9. díl) 
 11.05  Můj chrám: Bob Fliedr, 

písničkář a publicista, 
Komunitní centrum Matky 
Terezy na Jižním Městě, Praha

 11.20  Víra do kapsy
 11.35  ARTBITR – Kulturní magazín: 

s Janem Oulíkem
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Angelus Domini
 12.05  Pod lampou. Diskusní pořad 

moderátora Štefana Hríba
 14.10  Expedice Rembaranka: 

Lidé doby kamenné
 14.50  Mixtékové – Mezi 

náboženstvím a tradicí
 15.20  Přešel jsem hranici
 16.20  Primášské žezlo: MHF Musica Pura
 17.45  V pohorách po horách: 

Čáp – Jiráskovy skály [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 19.00  Příběhy odvahy a víry: 

Ostrov Sachalin – Expanze lásky
 19.30  V souvislostech [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Outdoor Films s Martinem 

Půlpánem: Z Evropy pěšky 
a stopem do jihovýchodní Asie [P]

 21.40  Poutník [P]. 
Groteska Charlieho Chaplina 

 22.45  Koncert – Martin Smith (UK): 
Festival United UNITED 2019 [P]

 0.05  Za obzorem
 0.35  Vezmi a čti: Únor 2021
 0.50  Za obzorem

6.45 Čapí příběhy (10) 7.15 Meteor Mon-
ster Truck (4) 7.45 M*A*S*H (217–219) 
9.10 Autosalon.tv 10.10 Fotr na tripu 10.55 
Hudson a Rex II (1). Noční zásilka. Kan. kri-
mi 11.55 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 
VIII – speciál 13.10 Vraždy podle Agathy 
Christie (10). Třetí dívka. Fr. krimi 15.15 Děs-
né rande. Kan. kom. 17.00 Nezlobte dědeč-
ka (čb). Čes. kom. 18.52 Počasí 18.55 HLAV-
NÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 
SHOWTIME 20.15 Slečna slušňák. Am. kri-
mi kom. 22.45 96 hodin: Zúčtování. Am./fr. 
thriller 1.00 Univerzální uklízečka. Br. krimi 
3.05 Bez kalhot. Am. film

 0.05  Noční bdění 1.00 Komorní hudba 
2.00 Oktáva (R) 3.00 Z archivu hu-
debních pořadů (R) 5.57 Myšlenka 
na den (R 11.57, 17.55) 6.30 Evan-
gelium: Mt 5,43-48 6.35 Ranní chvá-
ly 6.50 Duchovní slovo 

 7.00 Radio Vatikán (R) 
 7.30 Komentář týdne 
 8.00  TWR:

Na sobotní frekvenci Proglasu
 9.00  Pozvánky a písničky
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Barvínek: 

Zdravotní klaun a doktor 
Miloň Milý (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: 
Alvaro Grammatica: 
Ve stopách papeže Františka (R)

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Písničky pro hezké odpoledne
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.15  Jak se vám líbí: 

Makak Akustikus (R)
 16.00  Čteme z křesťanských periodik
 16.15  Hudební listování
 16.55  Na dřeň (R)
 18.00  Zprávy a Zrcadlo týdne
 18.20  Komentář týdne
 18.30  Folklorní sedmička
 19.00  O hradním skřítkovi Melichárkovi 

3/25: Jak se potkal s Kameníčky 
 19.15  Slyšte, lidé! Příběhy beze slov
 20.15  Dotýkání světla: Fratelli tutti 

7/10: Lepší způsob politiky
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Tóny ze scény: 

A. Dvořák: Čert a Káča 2/2
 22.30  Modlitba živého slavného růžence
 23.50  Duchovní slovo

 6.00  Co naše babičky uměly 
a na co my jsme zapomněli

 6.25  Polopatě
 7.20  Pohádka pro pamětníky. 

Konec draka Kusodrápa
 8.10  Otakar Vávra – 110 let. 

Úsměvy Otakara Vávry
 8.50  Hnízdo (8/12) 
 9.45  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

experimenty a vyprávění
 10.15  Otec Brown VIII. Prokletí krásy 
 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. Kožená tradice
 13.00  Zprávy
 13.05  Vladimír Opletal – 90 let. 

Pohádka o prolhaném království
 14.10  Klíček ke štěstí. Poh. 
 14.45  Pro pamětníky... Hugo Haas – 

120 let. Děvčata, nedejte se!
 16.15  Hercule Poirot X. 

Karty na stole. Br. film
 17.55  Kočka není pes. Tvrdohlavý 

Guess a stařičký Macík
 18.25  Kluci v akci
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.10  Národ sobě – kultura tobě
 20.25  Zázraky přírody. Zábavná show
 21.35  Maigret a sklepy hotelu Majestic. Fr. 
 23.14  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 23.15  Místo činu – Berlín. 

Bestie. Něm. krimi
 0.45  Banánové rybičky. 

„Jak si užít zločin“
 1.25  Chalupa je hra
 1.50  Bydlení je hra
 2.15  Sama doma
 3.50  Pod pokličkou
 4.20  Kuchařský duel
 5.00  Bydlet jako... v tropickém ráji
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