
Katolický týdeník 9
23. února – 1. března 2021 / 2. neděle postní Ročník XXXII / Cena 15 Kč

www.katyd.cz

Filozof, kterému 
bylo rozumět, 
ale i pedagog, politik, 
překladatel, chartista, zlatník
a programátor zemřel
16. února ve věku 84 let.

Profesor Jan Sokol byl uznávaným aka-
demikem, myslitelem i oceňovaným ko-
mentátorem veřejného dění. Koncem 
90. let přijal post ministra školství a v ro-
ce 2003 kandidoval na prezidenta. Za-
ložil Fakultu humanitních studií, dosud 
nejmladší součást Karlovy univerzity, 
a byl jejím prvním děkanem. Jeho blízcí 
však nejvíce zdůrazňují, že Sokolův ži-
vot byl svědectvím živé křesťanské víry, 
která pronikala do každé jeho činnosti.

Cesta Jana Sokola do akademického 
prostředí nebyla přímá. Klasické studi-
um filozofie vlastně nikdy neabsolvoval 
a kvůli kádrovému profilu se musel vy-
učit zlatníkem. Jeho současníci ale vzpo-
mínají, že žádnou práci nebral na lehkou 
váhu – ať už to byla zlatnická výroba, či 
opravování hodinových strojků.

Koncem 60. let mohl dálkově vystu-
dovat matematicko-fyzikální fakultu 
a až do roku 1989 se živil programová-
ním. Patřil k prvním českým odborní-
kům na rozvíjející se výpočetní techniku, 
a navíc uměl srozumitelně vysvětlit, jak 
počítače fungují (např. v knize Jak počí-
tá počítač). Večery pak věnoval filozofii 
a překladům textů významných zahra-
ničních autorů a teologů (např. Teilhar-
da de Chardin nebo Mistra Eckharta). 
Velkou inspirací pro něj byly diskuse 
s  tchánem, profesorem Janem Patoč-
kou, či disidentský kruh kolem filozofa 
Jiřího Němce. Účastnil se bytových se-
minářů a podepsal Chartu 77.

Filozofii a akademické dráze se mo-
hl naplno věnovat až po pádu režimu. 
Zajímala ho i mnohá další témata, jako 
antropologie náboženství či biblistika. 
Známé je jeho Čtení z Bible s ilustrace-
mi bratra Václava. Jan Sokol napsal de-
sítky knih, mezi nimi Člověk jako oso-
ba, Moc, peníze a právo či Etika, život, 
instituce. O etice a lidských právech byl 
pozván přednášet dokonce na Harvard. 

„Měl dar mluvit jednoduše a srozumi-
telně i o věcech složitých a obtížných, 
ba o  těch nejtěžších,“ uvádí děkanka 
Fakulty humanitních studií UK Marie 
Pětová s tím, že vždy mluvil „jasně, raci-
onálně a moudře, s nadhledem i trochou 
humoru“.

Kardinál Dominik Duka vyzdvihl za-
se Sokolovu účast na ekumenickém pře-
kladu Bible i osobní statečnost: „Chtěl 
bych mu poděkovat za vše dobré, co vy-
konal: za jeho práci na překladu Bible, 
za výběr evangelijních textů pro mládež 
v knížce Poselství Ježíšovo, za překlad 
knihy Clauda Tresmontanta Bible a an-
tická tradice či třeba za pomoc při do-
končování presbytáře v katedrále. Velice 
si vážím jeho odvahy, kterou projevil jak 
v 60. letech, tak po vzniku Charty 77.“ 

Důkladný zájem o nové věci prokazo-
val celý život. Například práci na rozši-
řování internetové encyklopedie věno-
val tisíce hodin a projektem Senioři píší 
Wikipedii „nakazil“ mnohé další. Ne-
dávno pak stihl dokončit knižní rozho-
vor Odvaha ke svobodě (viz str. 13) . 

Smrt dává životu tvar,
napětí i vážnost 

O smrti přemýšlel takto: „Právě koneč-
nost, omezenost života dává lidské exis-
tenci všechnu její napínavost a drama-
tičnost. Jen smrtelnému člověku se může 
stát, že na něco ‚nemá čas‘, že musí spě-
chat, že má termíny a něco nestihne. Ale 
naopak jen konečný, omezený život mů-
že nakonec vytvořit příběh, který se dá 
také vyprávět – celek. Podobně jako ob-
raz nebo román i lidský život musí skon-
čit. Lidská smrt tedy právě tím, že je už 
v životě předem přítomná jako vyhlídka, 
dává tomuto životu tvar, napětí, vážnost 
i  dramatickou podobu. Dává událos-
tem a činům jejich jedinečnost, platnost 
a hodnotu. Jen díky ní může existovat 
hrdinství.“

Rodina se s Janem Sokolem rozlouči-
la v úzkém kruhu při obřadu 20. února 
v „domovském“ kostele sv. Markéty na 
pražském Břevnově. Až to bude mož-
né, uspořádá zádušní mši sv. i pro přá-
tele a širší okruh lidí s uložením urny do 
rodinného hrobu. KAREL PUČELÍK

Více na str. 2 a 13

Filozof živé 
víry Jan Sokol

Pěšky, na kole na poutní místo 
i ke krmítku v době postní

Evropa se 
modlí za oběti
Řetěz modliteb a mší svatých za statisíce 
obětí covidu-19 spojí v postním období 
katolíky v Evropě. Vyzvala k tomu Ra-
da evropských biskupských konferencí 
(CCEE) na podnět papeže Františka, 
aby byla církev nablízku všem, kdo zá-
pasí s  pandemií. Jak vysvětlil předse-
da CCEE kardinál Angelo Bagnasco: 
„Každá evropská biskupská konferen-
ce se zavázala, že uspořádá alespoň jed-
nu mši svatou – bude to pomyslný ře-
tězec modliteb a  mší svatých, oběť
za mnoho lidí.“

Země si budou štafetu předávat po 
dnech, na českou církev připadne řada 
17. března, kdy bude mši svatou sloužit 
generální sekretář ČBK P. Stanislav Při-
byl. Na Popeleční středu řetěz zahájily 
Rakousko a Albánie, na Zelený čtvrtek 
1. dubna jej zakončí Maďarsko. Korona-
virové nákaze podlehlo v Evropě už přes 
tři čtvrtě milionu lidí. (cirkev.cz)

Přinášíme další dva impulzy pro post-
ní dobu – Putování za světlem a Postní 
kalendář.

Salesiáni v  Brně-Žabovřeskách na-
bízejí Putování za světlem, do něhož 
se může zapojit kdokoli pomocí webu 
PutovaniZaSvetlem.cz. „Cílem je v post-
ní době společně virtuálně putovat na 
křesťanská svatá místa prostřednictvím 
malých vycházek, běhů či cyklojízd kaž-
dého poutníka,“ přibližuje ředitel salesi-
ánské komunity P. Libor Všetula.

Zájemci se na webu mohou zaregis-
trovat a zadat úmysl, s nímž chtějí pu-
tovat. „Pokaždé když někam doputuji, 
zadám počet km a ty se mi pak přičtou. 
Kromě toho se mé kilometry započítají 
do společné pouti všech poutníků, a my 
se tak hypoteticky přibližujeme do Je-
ruzaléma a pak dál,“ připojuje Všetula. 

V sekci inspirace si každý může pře-
číst průběžně zveřejňované tipy a pod-

něty k  putování a  duchovnímu životu 
obecně. Poutníci mohou také publiko-
vat své fotky a tipy na výlety pro ostatní. 

Postní dobu lze prožít i s Postním ka-
lendářem, který připravila Česká křes-
ťanská environmentální síť – organiza-
ce, která propojuje křesťany zajímající 
se o péči o životní prostředí. Kalendář je 
k dispozici na webu ckes.cz/materialy. 
Na každý den nabízí praktický tip, který 
se vztahuje k životnímu prostředí – od 
sypání slunečnicových semínek ptáč-
kům do krmítka přes procházku k nej-
bližší skále až po úkol osprchovat se jen 
vlažnou vodou. Každá neděle přinese 
krátké duchovní zamyšlení, které reflek-
tuje biblický úryvek. „Budeme vděčni, 
když nám pošlete zpětnou vazbu k  le-
tošnímu postnímu kalendáři nebo návr-
hy obsahu na příští rok,“ vybízí Marek 
Drápal z České křesťanské environmen-
tální sítě. (tok)

Křížová cesta
z Jeruzaléma
Vydat se na křížovou cestu ve stopách Je-
žíše přímo po jeruzalémské Via Dolorosa 
je letos možné alespoň online. Protože je 
Svatá země zatím poutníkům uzavřená, 
nabízejí zdejší františkáni vždy v úterý 
a v pátek možnost připojit se k pašijové-
mu rozjímání na internetu a nechat se po-
stupně provést třinácti zastaveními (a to 
pomocí krátkých videí se záběry z mod-
litby jeruzalémské křížové cesty z minu-
lých let), ke kterým vždy promluví někdo 
z bratří. Protože komunitu tvoří františ-
káni třinácti národností, zazní stejný po-
čet jazyků, titulky budou anglické. Každé 
video (cyklus spojuje název „Hic – On 
the Way of the Cross“, tedy Zde na kří-
žové cestě) je po odvysílání dostupné na 
Facebooku, Instagramu či Twitteru fran-
tiškánů Custodia Terrae Sanctae. Od 
úterý Svatého týdne jsou pak připraveny 
přenosy slavení z posvátných míst Kris-
tovy smrti a vzkříšení. (sch)

ŽEHNÁNÍM KŘÍŽOVÉ CESTY zahájila postní dobu vyškovská farnost. Čtrnáct obrazů vytvořil koncem 19. století Joža Uprka, 
malíř spojovaný převážně s moravskými folklorními motivy, a to podle předlohy od Josefa Führicha. Nyní prošly restaurováním 
(více na str. 5 v diecézní příloze). Mnohé farnosti se letos na křížové cesty vydávají také do přírody. O víkendu se například mladí 
lidé v Hradci nad Moravicí vypravili na Slezskou kalvárii, jiní procházejí jen se svými rodinami a farnost v Jindřichově Hradci zase 
propojila klasickou křížovou cestu s online způsobem. Na webu zveřejnila krátká zamyšlení s písněmi a úkoly. Ty lze využít při 
jakékoli křížové cestě.  Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra

Doma na str. 14

Žehnání v rodině

90 let Radia Vatikán

Téma na str. 4 a 5

Pro někoho jsou slova o žehnání v ro-
dinách jen připomínkou vzdálené tra-
dice. Nejde však o překonanou záleži-
tost. Pandemická doba toto žehnání opět 
oživuje. 
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Zpráva o úmrtí filozofa 
Jana Sokola vyvolala 
mnoho reakcí. Jeho 
přátelé, spolupracovníci 
z disentu či akademické 
obce se s KT podělili 
o osobní vzpomínky. 

P. Prokop Siostrzonek,
arciopat břevnovský

S  panem 
p r o f e s o -
rem jsem 
se setkával 
pravidelně 
jako s břev-
n o v s k ý m 
farníkem. 
Vážili jsme 
si toho, že 

se s  námi při bohoslužbách dělil 
o  svou zkušenost s  Božím slovem 
příslušné neděle. Výbor svých břev-
novských úvah nazval přiléhavě 
„Naděje na neděli“. Oceňoval jsem, 
že složité věci dokázal podat srozu-
mitelně, jednoduše, ale nezjednodu-
šeně. Bude nám všem chybět jeho 
osobnost, jeho vřelá zastavení a roz-
hovory s každým, kdo o to stál, v ale-
ji před břevnovským kostelem.

Dana Němcová, psycholožka, 
literární kritička a disidentka

Je mi zatěž-
ko si na Ja-
na Sokola 
vybavit jed-
nu výstiž-
nou vzpo-
m í n k u . 
Ještě dnes 
s e  r d í m , 
stejně jako 

v roce 1959, když mi tehdy s Fanyn-
kou, ještě Patočkovou, přinesli před 
kostel Panny Marie pod řetězem 
svatební kytici bílých růží ze zahrad 
Pražského hradu. Vidím a obdivuji 
Honzu, jak ochotně, odborně a dů-
myslně spravuje hodiny a hodinky, 
s nimiž si hodináři nevěděli rady. Ří-
kal, že tak odpočívá od překladů 
a intelektuální práce. V tom i onom 
vracel život opotřebovaným věcem, 
zvykům a lidem. 

O  Honzově odborném přínosu 
budou svědčit jeho díla, odborníci, 
a především studenti. Pro mě o jeho 
mnohostrannosti svědčila mimo ji-
né police na nádobí, na kterou jsme 
neměli peníze, a tak ji Honza vyrobil 
z vyhozených prken jakéhosi škol-
ního zařízení. Nemohu a ani nechci 
vidět život Jana Sokola jinak než ja-
ko přesvědčivé a nápadité svědectví 
biblických pravdivých obrazů a pří-

slibů – jako ten o věrném správci po-
skytnutých hřiven, který je svému 
pánu vrátil se stonásobným užitkem 
ze své pracovité píle. 

A tak poslední obraz Honzy: je-
de městskou dopravou, trochu se 
usmívá a jeho černý baret se nená-
padně mění ve svatozář… 

Petr Pithart,
bývalý premiér a předseda Senátu

S b o h e m , 
Jene. Zava-
lilo mne to 
poznání ja-
ko lavina: 
s  Janovou 
smrtí osiřel 
svět. Jistě, 
m y s l í m 
svět, který 

jsem obsáhl svým životem, svou 
zkušeností. Ale tím také svět mnoha 
mých blízkých. Člověk vždycky vě-
děl, že by se měl koho zeptat. I když 
se třeba nezeptal. Někdy se zeptal, 
jindy si jen zkoušel Janovu odpověď. 
Na ty těžké otázky, které nás přepa-
dají v tomto světě. 

Věděli jsme, že je tu Jan se svou 
laskavou moudrostí a vyhraněnou, 
přísnou pevností. V promýšlené ví-
ře, v  jasném jazyce. Věděl jsem to 
ještě dřív, než jsem ho osobně po-
znal. Šla o  něm pověst naší zemí. 
Když jsem podepisoval Chartu 77 
a věděl, že Jan už to udělal, blesk-
lo mi hlavou radostné zjištění: tak, 
a teď se s ním konečně potkám! Bral 
jsem to jako bonus za ten podpis. 

A stalo se. Potkal jsem se s ním 
záhy. A od té doby v desítkách výbo-
rů, grémií, rad, plén, sborů, komisí, 

ale také v lidských domovech, i v na-
šem domově. V jedné z těch komisí 
jsem seděl vedle něho ještě před de-
seti dny. Jeho přítomnost byla pro 
mne vždy zárukou, že nemohu roz-
hodnout špatně, že vždycky, i v nej-
větší nejistotě, mohu dát na něho. 

Jan byl totiž pevně zakotven jako 
málokdo. I v běhu svého pestrého 
života, v promýšlené víře, v jasném 
jazyce. Ve své filozofii pro každý den 
i  pro svět za světem. Osiřel jsem, 
osiřeli jsme. 

Jiří Grygar, astrofyzik a publicista
S  Janem 
S o k o l e m 
mne sezná-
m i l  j e h o 
d ě d e č e k 
astronom 
František 
Nušl. To je 
ovšem nad-
sázka. Ni-

kdy jsem se s prof. Nušlem nepo-
tkal, ale v  jeho životopisu jsem si 
přečetl, že jedním z jeho potomků je 
Jan Sokol. Životní osudy tohoto vý-
jimečného zlatníka, hodináře, mate-
matika, filozofa, biblisty a chartisty 
mne udivovaly a nikdy mne nena-
padlo, že bych se s ním mohl sezná-
mit osobně. Způsobilo to polistopa-
dové angažmá pana profesora 
v  politice, když se stal ministrem 
školství v úřednické vládě a pozval 
mne na konzultaci ohledně Učené 
společnosti. Udivilo mne, jak úspor-
ně formuloval své myšlenky a mířil 
k jádru věci. Litoval jsem, že těsně 
prohrál finále prezidentské volby. 
Od té doby to jde s naší republikou 

z  kopce, protože politickou scénu 
ovládli cynici, kteří nás navigují do 
náruče totalitních režimů. Škoda, že 
nedostal příležitost tomu sešupu 
zabránit.

Mons. Tomáš Halík, teolog
P o z n a l 

j s e m  h o 
v  polovině 
šedesátých 
let v  eku-
menickém 
s e m i n á ř i 
v   J irchá-
řích. Bylo 
to krátce 

po mé konverzi – a Jan Sokol spolu 
s Jiřím Němcem vtiskli mému chá-
pání křesťanství trvalé rysy. Byly to 
zejména ekumenismus, reformní 
duch Druhého vatikánského konci-
lu a inspirace díly významných mys-
litelů (např. Teilhard de Chardin). 
Prožívali jsme společně velké naděje 
na určité uvolnění a obnovu církve 
během Pražského jara. A v chmurné 
době normalizace to byl opět Jan 
Sokol spolu s Jiřím Němcem, kdo 
s námi, tehdejšími studenty, začal 
pracovat ve filozofických seminá-
řích v  soukromých bytech. Jeden 
z těchto seminářů trval každý pátek 
osm let. Zazněly tam i přednášky Ja-
nova tchána profesora Jana Patoč-
ky, jedné z našich největších intelek-
tuálních osobností 20. století. Jeho 
činnost ustala v roce 1977, kdy se 
tento kruh lidí stal jedním ze zdrojů 
křesťanské větve hnutí Charta 77. 
Z toho semináře vzešla celá genera-
ce českých filozofů, kteří se pak po-
díleli na obnově svobodného univer-

zitního života a celého vzdělávacího 
systému – Jan Sokol v roli zaklada-
tele a děkana nové, nejmladší fakul-
ty UK a ministra školství.

Jan Sokol od počátků České křes-
ťanské akademie po celých 30 let 
ochotně a obětavě jezdil přednášet 
i do jejích nejmenších místních sku-
pin po republice. Jsem přesvědčen, 
že kdyby těsně (hlasy komunistů 
pro Václava Klause) neprohrál pre-
zidentské volby, naše nedávná poli-
tická historie a celé morální klima 
společnosti by vypadalo hodně ji-
nak. Jan Sokol měl nenapodobitel-
nou schopnost prezentovat i velmi 
složité otázky průzračně srozumi-
telným způsobem.

To, co nyní píšu, nemyslím jako 
nadsázku: Jan Sokol byl nejčestněj-
ším, nejryzejším, nejvěrohodněj-
ším křesťanem ve veřejném životě, 
kterého jsem v  celém svém  životě 
poznal. Jeho lidská zralost, pokora 
a vlídnost, stejně jako jeho stateč-
nost a nesmírná pracovitost byly in-
spirací pro nás všechny, kdo jsme 
směli být jeho dlouholetými přáteli. 
Dobře to vystihl jeden z nekrologů: 
Byli lidé, kteří s ním nesouhlasili, 
ale neznám jediného, který by si ho 
nevážil jako člověka.

Ondřel Elbel, 
redaktor Perspektiv KT

Stál jsem 
před men-
zou na Kar-
lově uni-
v e r z i t ě 
a  přemýš-
lel, jestli si 
dát guláš, 
nebo jiný 
oběd z  na-

bídky. Vešel jsem dovnitř a zařadil se 
do fronty. V  řadě studentů přede 
mnou stál lehce shrbený pán s  tá-
cem v  rukou. Profesor Sokol. Byl 
jsem v prvním ročníku bakalářského 
studia, chodil jsem zrovna na jeho 
přednášky a věděl, že ten den slavil 
80. narozeniny. Oslovil jsem ho, po-
přál mu vše dobré a poděkoval za vy-
stupování ve veřejném prostoru. 
Usmál se, zrovna si bral do ruky talíř 
s gulášem a k mému překvapení pra-
vil, že můžeme poobědvat spolu. To 
jsem nečekal. Vzal jsem svůj tác 
s  jídlem a mířil za ním ke stolkům 
pro dva, vyhrazeným pouze pro uči-
tele. Zřetelně si ale pamatuji na mo-
ment, kdy se mě Jan Sokol zeptal: 
„A pane kolego, jaký kurz přednáší-
te?“ Vzal jsem si ten den košili, a tak 
si zřejmě myslel, že patřím mezi 
doktorandy. Šel jsem s pravdou ven, 
že nemám ani rok po maturitě. Za-
smáli jsme se, dojedli a  z  menzy 
jsem vycházel s údivem, jako by se 
to celé odehrálo ve snu.  (puč, tok)

Na zesnulého filozofa 
Jana Sokola vzpomíná 
jeho bratr Václav – 
výtvarník a dlouholetý 
spolupracovník KT. 

Dětství a mládí s Janem bylo šťast-
né a nadějné, i když vnější okolnosti 
tomu nenasvědčovaly. S pomocí pří-
buzných si rodiče ještě před válkou 
splnili sen: z pražských Vršovic a Vi-
nohrad se jako čtyřčlenná rodina stě-
hovali do domku v Břevnově, který 
otec navrhl a s maminkou realizova-
li. Pro nás kluky tam byl ráj, nevím, 
jestli jsme si ho plně uvědomova-
li. Dětské štěstí je jiné než dospě-

lé a my jsme neměli srovnání. Bylo 
mnoho podnětů, doma i ve venkov-
ských domovech předcházejících 
generací – v ondřejovské hvězdárně 
a na jablonské faře, obě s přilehlými 
zahradami (jejich dědeček Franti-
šek Nušl hvězdárnu spoluzakládal 
a v Jablonném nad Orlicí byl zase 
farářem jejich strýc – pozn. red.).

Z podnětů zejména bratr boha-
tě čerpal: velká knihovna v  Břev-
nově mnoho nabízela. Sedm svaz-
ků Laroussova naučného slovníku, 
z nichž po dvou jsme měli židle navý-
šené u jídla. Jak jsme vyrůstali, stačil 
jeden. Ve třicátých letech byli rodi-
če na studijních pobytech v Paříži, 
a tak byla francouzština doma dru-
hým jazykem. Bratr chodil na hodi-
ny k madam Fiscalini, takže začínal 
rozumět, i když rodiče nechtěli. Ote-

víral Laroussy stále častěji a také já 
jsem nakukoval: barevné celostran-
né tabule představovaly země světa 
s jejich prapory a stejnokroji vojáků. 
Celý svět tam byl ukázán, stačilo ote-
vřít některý svazek, prohlížet si a ro-
zumět. V závěru života bratr opravo-
val hesla ve Wikipedii, zdůvodňoval 
to tím, že při zkoušení studentů se 
často vracejí stejné chyby.

Jeden četl Akvinského, 
druhý Rodokaps

Do kostela jsme v Břevnově chodi-
li ke sv. Markétě, kde byl v klášte-
ře převorem otcův přítel P. Anastáz 
Opasek. Ten se nás jednou po neděl-
ní mši zeptal na četbu. Bratr tenkrát 
kromě Chestertona četl teologic-

kou Summu sv. Tomáše Akvinské-
ho. Nevím už, za co jsem se tenkrát 
schovával, abych se vyhnul podob-
nému dotazu: „Piráti vzduchu“ byl 
Rodokaps. 

Nebyly to ale jenom knihy. Okolo 
pískovcových skal na stráni ke Koší-
řům rostla na vápenité půdě zvláštní 
květena a nějaký rok se bratr stával 
„botanikem“ – třídil květiny podle 
druhů a květenství. Později byl „he-
raldikem“ – znaky otevíraly cestu 
k historii. Dědeček František Nušl 
žil ve světě matematiky a astrono-
mie, naše prázdniny na ondřejovské 
hvězdárně dávaly nahlédnout do je-
ho vymýšlení a konstruování astro-
nomických přístrojů. Fričova vino-
hradská továrna na přesnou měřicí 
techniku byla zase observatoři zá-
zemím kvalitního řemesla, při své 

následující zlatnické „kariéře“ měl 
bratr na co vzpomínat či navazovat. 

Jednou jsme šli s bratrem a Fran-
tiškou Patočkovou na výlet do Krt-
ně, v polích za Stodůlkami o samo-
tě stojícího poutního kostelíka. Alej 
nabízela spadané sladké švestky, 
sbírali jsme a jedli – kromě bratra. 
„Nesázeli jsme je,“ řekl. Na té pro-
cházce jsem si všiml něčeho zvlášt-
ního: na bratrově pravém rukávě 
byla ruka – 
Františčina. 
U v ě d o m i l 
jsem si, že 
naše bratr-
ské mládí se 
začíná chý-
lit ke konci. 

VÁCLAV 
SOKOL

Zralost, pokora a vlídnost Jana Sokola

S bratrem jsme objevovali svět

Jan Sokol s Danou Němcovou při setkání Charty 77 na Staroměstské radnici v Praze v roce 2012.  Snímek Profimedia
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Šance pro uprchlíky i v časech covidu

V OBNOVENÉ KRÁSE ZÁŘÍ GOTICKÝ OLTÁŘ v Mariánském kostele v polském 
Krakově. Dílo norimberského mistra Veita Stosse z poslední třetiny 15. století je jedním 
z největších gotických retáblů v Evropě: je vysoké 13 metrů a se dvěma páry pevných 
a dvěma páry pohyblivých křídel dosahuje jedenáctimetrové šíře. Polychromovaná 
dřevořezba zobrazuje výjevy z Mariina života a Kristových pašijí, završené Mariinou 
korunovací. Po dobu šesti let byl oltář důkladně restaurován. Na letošní den slavnosti 
Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna je naplánována děkovná liturgie za jeho obnovu. 

Snímek Profimedia

Slovensko sčítá obyvatele. Kolik má věřících?

Na patovou situaci běženců 
na prahu Evropské unie 
upozornilo v uplynulých 
týdnech více křesťanských 
organizací. Vzhledem 
k pandemii je jim věnována 
malá pozornost, živoří 
však v katastrofální 
situaci – varovaly.

O urgentní pomoc deseti tisícům uprch-
líků z  Blízkého východu žádá ředitel 
bosensko-hercegovské Charity P. To-
mo Knežević. Tito lidé, sdělil prostřed-
nictvím agentury KNA, uvízli v Bosně 
a Hercegovině (BiH) na hranicích EU, 
někteří i  po dvaceti neúspěšných po-
kusech překročit unijní hranici, a pře-
žívají zde v „bídných a potupných pod-
mínkách“. Například lidé z tábora Lipa, 
zrušeného před Vánoci kvůli nevyhovují-
cím podmínkám, nyní za zimního počasí 
dosud žijí v tomto nefunkčním zařízení, 
ale i v lesích nebo parcích a opuštěných 
budovách jen pod přístřešky z  igelitu. 
„Jsou mokří, prochladlí, hladoví a špi-
naví,“ poukázal kněz. 

Už na počátku letošního ledna vy-
zvaly EU a OSN bosensko-hercegovské 
úřady, aby krizi řešily. Vláda však pro 
neshody s místními úřady nedokázala 
přesunout tyto lidi do center v jiných re-
gionech BiH připravených za peníze EU. 
P. Knežević čeká právě od EU a Charit 
v zemích Unie pomoc: „Unie si nemůže 
nad uprchlíky umýt ruce jako Pilát – to 
křesťané dělat nemohou.“

Na státy EU se obrátilo též evrop-
ské Kolpingovo dílo (výzva je dostupná 
na www.kolping.de). Kromě migrantů 
v  BiH poukázalo na 50 tisíc běženců 
v Řecku. Tamní nový tábor v Kara Te-
pe, který nahradil nechvalně proslulý 
tábor v Morii, označuje výzva za „ještě 
neobyvatelnější“, nevybavený a  neza-
bezpečený proti zimnímu počasí. Do-
kument popisuje i příklady nedůstojné-
ho zacházení s běženci – od zabavování 

mobilních telefonů a dokladů po násilné 
zatlačování zpět do Středozemního mo-
ře. „Správní rada evropského Kolpingo-
va díla vyzývá národní vlády a EU, aby 
převzaly odpovědnost a okamžitě jed-
naly. Je to skandál a  nelze ospravedl-
nit, že děti a mládež, ženy a muži mu-
sí snášet tyto nelidské podmínky,“ stojí
v textu.

Rakouská organizace Kolpingova dí-
la vzápětí nabídla sto ubytovacích míst 
ve svých domech. S  podporou církve 
pak protestují zvláště mladí Rakušané 
každý týden v různých městech proti to-
mu, že vláda odmítla migranty z řeckých 
lágrů v Rakousku přijmout. Protestující 
upozorňují na kritickou situaci dětí, a to 
tím, že solidárně přespávají ve stanech 
v „táborech solidarity“ a  tyto noclehy 

provázejí kulturním programem a vy-
stoupeními osobností veřejného života 
a církve.

Tuto iniciativu výslovně podpořil 
mj. innsbrucký biskup Hermann 
Glettler, který nyní v  galerii Artdepot 
v Innsbrucku vystavuje vlastní umělec-
ké snímky z Lesbosu, nazvané „Wasted 
Lives“ (Promarněné životy). Při pro-
sincové návštěvě ostrova na nich zachy-
til výjevy z  tamního improvizovaného 
hřbitůvku uprchlíků. „Nápis na jednom 
z nich ‚Adam Adam‘ připomíná mladého 
Somálce zemřelého při útěku, ale také 
Boží otázku v ráji: ‚Adame, kde jsi?‘ Bůh 
požaduje odpovědnost, kterou má ka-
ždý člověk tváří v  tvář nouzi bližního, 
a ptá se: ‚Proč se schováváte za prázdné 
fráze, za povrchní vysvětlení, za politiku 

nebo za společenské nálady? Dotázán 
je každý z  nás,“ zdůraznil biskup pro 
Kathpress. Podle něj je načase překonat 
politikaření a přikročit k činům – pro za-
čátek by podle něj měla rakouská vláda 
urychleně přijmout sto rodin z Řecka, 
kterým byl již udělen azyl.

Milujeme život jako vy

Budoucnost migrantů v Evropě a jejich 
zařazení do společnosti se staly téma-
tem online setkání, které minulý týden 
svolala Komise biskupských konferencí 
Evropské unie (COMECE) spolu s Ko-
munitou Sant’Egidio – ta otevřela ro-
ku 2015 úspěšný projekt humanitárních 
koridorů, tj. bezpečných cest do EU, pro 
prověřené azylanty, zvláště matky s dět-

mi a zranitelné osoby. Generální sekre-
tář COMECE P. Manuel Barrios Prieto 
a sekretář Komunity Sant’Egidio Jan De 
Volder zaostřili na migranty jako na lidi 
s osobitými talenty, motivacemi a schop-
nostmi, jež jsou schopni a ochotni nabíd-
nout v novém domově.

Svůj příběh zde vyprávěl pětadvace-
tiletý Mathieu původem z  Mali, dnes 
pracující v kanceláři ředitele malé spo-
lečnosti v Římě. Mali je jednou ze ze-
mí, kterou mezinárodní organizace pro 
pomoc pronásledovaným křesťanům 
Open Doors řadí mezi ty, kde jsou křes-
ťané ohrožováni džihádisty – a Mathieu 
je katolík. Poté, co jejich vesnice byla 
přepadena, uprchl s rodiči a sousedy do 
pouště a tři měsíce tudy putovali do sou-
sedního Alžírska. Matka mu následně 
dala peníze pro převaděče, aby se přes 
Libyi pokusil dostat do Evropy. Ještě 
mu nebylo osmnáct. Místo toho skon-
čil v  libyjském detenčním centru. „Být 
migrant je být poloviční kriminálník,“ 
poznamenal trpce Mathieu. Po dvou le-
tech se přes moře dostal na Lampedusu 
a odtud do uprchlického tábora poblíž 
Říma: „Neuměl jsem italsky, a tak jsem 
nemohl nikomu říct, co prožívám a co 
potřebuju. První měsíce jsem trávil vy-
sedáváním proti jedné kavárně a poslou-
chal, jak lidé mluví. Zapamatoval jsem si 
‚cappuccino, prego‘ a moc jsem si přál 
zjistit, jak to chutná.“ 

Ačkoli dodnes neví, zda bude v Itá-
lii moci zůstat, dal se časem na studi-
um italštiny v uprchlickém centru. Tam
potkal dobrovolníky z  Komunity 
Sant’Egidio a využil jejich nabídku po-
moci. Díky nim získal i svou současnou 
práci. Spolu s Komunitou chodí sloužit 
chudým lidem v Římě a v létě s nimi byl 
pomáhat v uprchlickém táboře na Le-
sbosu. „Nemá cenu cítit se jako oběť, ale 
jako někdo, kdo může být v zemi, kte-
rá ho přijímá, užitečný,“ zmínil mladík. 
„A na druhé straně – my nejsme zlí, ne-
bezpeční lidé. Milujeme život a chceme 
žít, učit se, pracovat a mít budoucnost 
jako všichni ostatní. Chceme spolu s vá-
mi učinit Evropu hezčím místem,“ uza-
vřel Mathieu.

ALENA SCHEINOSTOVÁ

KRÁTCE

„DOBRÉ, KRÁSNÉ A PODIVUHOD-
NÉ ZPRÁVY“ shromažďuje v postní do-
bě limburská diecéze, která leží na zá-
padě Německa. Výzva „Good News“ 
(Dobré zprávy) je zamýšlena jako po-
vzbuzení do času pandemie. Od Pope-
leční středy do Zmrtvýchvstání mo-
hou lidé přispívat na webovou stránku 
good-news.bistumlimburg.de zkuše-
nostmi a  zprávami, které by potěšily 
a posílily druhé. Tyto jiskry naděje budou 
pracovníci diecézního tiskového středis-
ka rozesílat zaregistrovaným zájemcům. 
„V minulosti to vždy bylo tak, že jsme 
půst prožívali bez něčeho – alkoholu, 
masa, kávy. Letos se chceme zaměřit na 
dobré zprávy a hezké věci, které se nás tý-
kají,“ sdělila za středisko Felicia Schuld.

JUBILEJNÍ 200. ROK KATOLICKÉ-
HO ŠKOLSTVÍ V ZEMI slaví Austrálie. 
Zástupci episkopátu, řeholí i katolických 
škol jej zahájili online 18. února. V pas-
týřském listu biskupové vyzdvihli přínos 
kněží, řádů i laiků k národnímu vzdělá-

vání. První oficiální katolickou školu zde 
založil P. John Therry – jeden z prvních 
dvou kněží na kontinentu. Školu pro 
31 žáků v Parramattě (dnes širší předměs-
tí Sydney) první tři roky vedl irský katolík 
George Marley odsouzený za zpronevě-
ru k sedmi letům života v koloniích. Poz-
ději školu převzali bratři maristé. Řadu 
škol zakládaly zvláště řeholní sestry. Dnes 
má katolická církev v Austrálii 1 751 škol 
všech stupňů a vzdělává v nich na 768 tisíc 
studentů včetně domorodců, přistěhoval-
ců nebo dětí s handicapy, což je takřka pě-
tina australské mládeže. „Katolické školy 
vychovávají významný podíl mladých lidí 
v tomto národě, nabízejí vlastní vize a hod-
noty, doplňují státní systém a umožňují 
volbu a diverzitu ve vzdělávání,“ řekl při 
zahájení jubilea australský primas a syd-
neyský arcibiskup Anthony Fisher OP.

MLADÍ LIDÉ V USA VĚŘÍ V BOHA, 
ALE NEDŮVĚŘUJÍ CÍRKVÍM, zjistil 
průzkum společnosti Springtide Research 
Institute zveřejněný počátkem února. Vý-
zkumníci se dotazovali více než 10 tisíc 
Američanů mezi 13 až 25 lety napříč et-

niky a regiony na náboženskou identitu, 
přesvědčení a praxi. S desítkami z nich 
pak vedli podrobnější rozhovory. Více než
90 % respondentů se označilo za alespoň 
trochu věřící, 68 % řeklo, že víra utváří je-
jich každodenní život, 38 % potvrdilo, že 
jejich víra zesílila během pandemie. Zá-
roveň však celá polovina těch z nich, kdo 
se přihlásili ke katolictví, má jen malou či 
žádnou důvěru v organizované nábožen-
ství a třetina si nemyslí, že je důležité pro-
žívat víru ve společenství. 45 % oslovených 
katolíků uvedlo, že jim nikdo nerozumí. 
60 % ze všech respondentů mluvilo o vel-
ké osamělosti, 44 % o strachu ze samoty. 
Pouze 8 % mladých lidí řeklo, že znají ná-
boženského představitele, na něhož by se 
obrátili v případě nutnosti, a jediné pro-
cento uvedlo, že je někdo z náboženských 
představitelů sám kontaktoval poté, co na 
jaře 2020 začala protipandemická omeze-
ní. Z průzkumu však též vyplývá, že tuto 
nedůvěru mladí lidé nechovají pouze k ná-
boženským institucím, nýbrž k institucím 
obecně, včetně škol, úřadů a médií.

(katholisch.de, vaticannews, 
springtideresearch.org, cruxnow.com)

Na Slovensku začalo sčítání obyvatel-
stva 15. února, potrvá do 31. března. 
Lidé zadávají své údaje prostřednic-
tvím internetu nebo mobilní aplikace. 
Už loni Statistický úřad SR sečetl domy 
a byty, nynějších 14 otázek cílí na údaje 
o věku a vzdělání populace, zaměstna-
nosti, národnostním složení, osídlení 
měst a obcí a také o náboženské situa-

ci. Podle počtu věřících se mj. vypláce-
jí státní příspěvky na fungování církví 
a náboženských společností. 

Konference biskupů Slovenska 
(KBS) katolíky vícekrát vyzvala, aby se 
ke svému vyznání ve sčítání přihlásili. 
„Žijeme ve svobodné a  demokratické 
společnosti, a proto můžeme bez obav 
vyznávat svou víru. Využijme toho!“ 

povzbudili biskupové v  novoročním 
pastýřském listu, zveřejněném na webu 
TK KBS. 13. února pak výzvu zopako-
vali. „Nastávající čas je možností mlu-
vit o víře, pozvat k ní ty, kdo se jí vzdá-
lili, intenzivněji svědčit o Bohu v našich 
životech,“ napsali s  připomínkou, 
že víra nemůže zůstat pouze na papí-
ře, ale má se uskutečňovat v modlitbě 

a službě. Kněze i  laiky biskupové dále 
požádali, aby s elektronickým sčítáním 
pomohli těm, kdo moderní technolo-
gie nemají či neovládají. KBS i něko-
lik křesťanských spolků se pak ohradily 
proti iniciativám, které lidi zrazují, aby 
se k církvím hlásili jen ze zvyku – jako 
je kampaň online a plakátová kampaň 
#bezvyznania. Podle episkopátu jde 

o projev netolerance k církvi a o pokus 
manipulovat skutečnost.

Sčítání obyvatelstva se na Sloven-
sku opakuje každých 10 let. Výsledky 
z  roku 2011 zaznamenaly 5 397 036 
obyvatel, takřka 70 % z nich se hlási-
lo k římskokatolické církvi. Českou re-
publiku čeká sčítání letos od 27. března 
do 9. dubna. (sch)

Syrští uprchlíci pracují společně s místními lidmi na vykopávkách starobylého byzantského kostela v Rihábu poblíž jordánské 
metropole Ammánu. Na snímku opravují jeho mozaikovou podlahu. Pilotní projekt zaměstnávání běženců spojeného s uchováním 
kulturního dědictví zaštiťuje UNESCO.  Snímek Profimedia 
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Poslouchali jste doma za 
komunistického režimu 
Vatikánský rozhlas? Co pro 
vás toto spojení se světovou 
církví tehdy znamenalo? 

Pavla Ženíšková, Plzeň 
Začala jsem ho po-
slouchat v  polovině 
šedesátých let. A vel-
mi ráda jsem si k to-
mu přivstala, když 
bylo vysílání brzy 
ráno. Dodnes se mi 
naši synové smě-
jí, že jsem je budila 
každé ráno v malém 

panelákovém bytě znělkou: „Kristus vítězí, 
Kristus kraluje“, která k  nám putovala po 
rozhlasových vlnách až z Vatikánu. Vysílá-
ní jsem se v  té době snažila chytit za kaž-
dých podmínek. Opravdu jsem vstávala, jen 
abych tu relaci slyšela, protože pro mě byla 
zdrojem posily a vlastně i radosti. Chápu, že 
dnes to může být pro mnohé jen ozvěna „sta-
ré doby“. Ale ono tehdy bylo z rádia slyšet
i povzbuzení. 

Nejraději jsem poslouchala přípravu na ne-
dělní liturgii, na nedělní čtení, promluvy. Tedy 
hlavně promluvy P. Tomáše Špidlíka, které by-

ly zdrojem veliké inspirace a dodávaly naději 
v těžkých dobách. 

František Sasín, Hukvaldy
Tatínek s maminkou 
už za války poslou-
chali zahraniční roz-
hlas. Bylo to dost ris-
kantní, protože to 
bylo zakázané. Oby-
čejně jsme se večer 
sesedli a my děti jsme 
poslouchaly taky, 
i když jsme mnohým 

věcem moc nerozuměly. Pak jsem se hodně 
zajímal o rozhlas i jako student a poslouchal, 
co se dalo. Chytal jsem Londýn, Svobodnou 
Evropu i Radio Vatikán. Na Vatikánu jsem měl 
rád hlavně náboženské promluvy. Obyčejně to 
bylo kolem deváté večer. Měli jsme takové jed-
noduché rádio a dost těžko se na něm chytal 
signál, protože vysílání bylo rušené. Po roce 
1950 jsem si koupil nové rádio a tam už to by-
lo snazší. Velice rád jsem poslouchal kardinála 
Špidlíka, to byl vzácný člověk. Míval velmi 
dobré duchovní promluvy, hodně nám objas-
ňoval problematiku Východu. Vzpomínám si 
ještě, jak Vatikánský rozhlas informoval o po-
litických procesech s kněžími v 50. letech. Vy-
bavuji si, jak u babického případu a číhošťské-
ho zázraku zdůrazňovali, ať nevěříme tomu, co 
se o kněžích píše u nás. A taky si vzpomínám, 
jak tenkrát v roce 1949 u nás komunisté zalo-

žili falešnou Katolickou akci a Vatikán to od-
soudil. 

P. Václav Vacek, Letohrad
Vatikánský rozhlas 
nám v době socialis-
mu poskytoval nejen 
informace o církvi ve 
světě, ale také důleži-
té zprávy o pronásle-
dování české církve 
a  disidentů. To pro 
nás mělo praktický 
význam. Škoda, že 

byl příliš sešněrován tuhými církevními zvyk-
lostmi, vysílání Svobodné Evropy a  Hlasu 
Ameriky bylo svobodnější a živější. To až pa-
pež František přinesl do církve nový vítr a při-
táhl pozornost světa.

Jaroslava Fifková,
učitelka náboženství v Klatovech

Před rokem 1989 
jsem ho poslouchala 
příležitostně, ale dob-
ře si pamatuji pro-
mluvy P. Tomáše Špi-
dlíka, které rádio 
vysílalo, a  k  nám se 
tehdy dostávaly i na-
hrané na kazetách.
P. Špidlíka jsem sice 

pořádně neznala, ale protože jsem se v roce 

1984 vrátila do církve a začal pro mě svým 
způsobem nový život, ráda jsem taková du-
chovní povzbuzení přijímala. Vatikánský roz-
hlas ale oceňuji i dnes, hlavně kvůli promlu-
vám papeže Františka, které se snažím 
i pravidelně číst. Je to velká duchovní vzpruha.

František Radkovský,
emeritní biskup plzeňský

Radio Vatikán jsme 
poslouchali pravidel-
ně s rodiči každý den 
a poslouchám ho stá-
le, i když už ne tak čas-
to. Tenkrát za komu-
nistů měl jeho poslech 
úplně jinou atmosfé-
ru, i  když často bylo 
vysílání rušené, po-

dobně jako u Svobodné Evropy. Přesto jsme se 
dozvídali opravdu povzbudivé zprávy. Přede-
vším v době Druhého vatikánského koncilu – co 
se projednávalo, četly se úryvky textů, které kon-
cil schválil. Bylo to velmi požehnané, celé rodině 
to přineslo hodně duchovního užitku. Radio Va-
tikán nám ukazovalo pohled z Říma na vše, co 
se děje, díky němu jsme měli kontakt s celou 
církví. Poslouchali ho i jedni naši sousedé – pán 
byl komunista, paní věřící. Šel jsem kolem jejich 
okna a najednou slyšel tu typickou znělku. Mi-
mochodem, složil ji brněnský autor Jan Kunc 
a po Sametové revoluci začal Vatikán jeho rodi-
ně platit autorský poplatek.  (one, tok, puč, mach)

Čtrnáct let ve 
Vatikánském 
rozhlase 
působil
P. MILAN 
GLASER SJ. Do 
vlasti se vrátil

k jezuitům na Svatý Hostýn. 

Jak se ohlížíte za službou v rozhlase? 
Byl jsem poslán jezuity do české redakce něko-
likrát: v roce 1992 a 1994 jsem tam vypomá-
hal jako student, po kněžském svěcení v letech 
1998–2000 a po dokončení řádové formace 
jsem tam zakotvil v roce 2006 až do závěru 
loňského roku. Byla to pro mě veliká škola, 
příležitost být u zdroje, v centru dění a u pra-

menů naší víry. Byl to neustálý kontakt s tím, 
co papež dělá, říká a píše – ať už to byl Jan Pa-
vel II., Benedikt XVI., nebo nyní František. 

Jaký okamžik vaší práce byl ten nejnáročnější? 
Nastával prakticky každý den. Nejtěžší byla 
tzv. deadline, tedy hodina a minuta k odevzdá-
ní hotového pořadu a audioprogramu. To se 
odehrávalo 365 dní v roce – muselo být zkrát-
ka hotovo. K dalším „oblíbeným“ stresům pa-
třila nejistota, zda bude včas k překladu pro-
mluva Svatého otce, ale také změny, které se 
odehrávaly na poslední chvíli, a s tím spojené 
obavy, zda stihneme a dokážeme vše nahrát 
a sestříhat. Nervy někdy drásala i opačná situ-
ace. To když nebylo co vysílat – papež byl na 
dovolené a zdánlivě se nic nedělo, a přesto by-
lo třeba něco připravit. Takové hledání tématu 
a obsahu pak vůbec není lehké a vyžaduje kre-
ativitu, zkušenost a týmovou práci. V rozhla-
se je nezanedbatelným momentem i samotný 
přednes. Stávalo se, že emotivní pasáže způ-

sobovaly u nás hlasatelů dojetí. Text jsem sice 
znal třeba už z překladu, ale pak před mikrofo-
nem to někdy bývalo obzvláště silné. 

V čem bylo překládání textů z italštiny pro české 
posluchače a čtenáře těžké? 
Vlastně nejsem vystudovaný překladatel – to je 
profese, kterou měla kolegyně Jana Grubero-
vá, od níž jsem se hodně naučil. Vždycky jsme 
se vzájemně radili a korigovali. 

Každý pontifikát byl v tomto ohledu troš-
ku jiný, každý papež totiž používal jiný styl. 
František například často užíval příslovce „lì“, 
které má význam „tam“ nebo také „tady“. 
A při přednesu obvykle ukazuje – může mít 
na mysli myšlenku, to ukáže na hlavu, když 
hovoří o srdci, dotkne se hrudníku nebo ru-
ku pozdvihne k nebi, když hovoří o něm. Je 
pak těžké takovou nuanci dostat do překladu 
– papeže je třeba při kázání slyšet nebo přímo 
vidět. A tento papež naráží na meze slov, na 
nesdělitelnost, nevyslovitelnost a nevypovědi-

telnost některých věcí. Některá tajemství víry 
a Boha se těžko převádějí do slov jemu samot-
nému a tím hůře se překládají. 

Jak vzpomínáte na legendu, kterou lidé na 
vlnách rozhlasu slýchali už za dob komunismu 
– P. Josefa Koláčka SJ? 
Symbolickým vyvrcholením půlstoletí jeho 
služby ve Vatikánu byl jeho odchod z tohoto 
světa. Z jeho chování jsem už den před jeho 
smrtí nabyl dojmu, že ví, že odejde ve velmi 
brzké době. Den před skonem mi přišel vrátit 
knížku Bohdana Chudoby Člověk nad dějina-
mi, kterou si chtěl přečíst. Půjčil jsem mu ji 
o několik týdnů dříve. Trošku záhadně mi ří-
kal, že už ji nedočte, protože má šest set stran. 
Bylo mi to divné. V noci měl pak infarkt, od-
vezli jej do nemocnice a on následně skonal. 
Ještě během toho dne přijímal návštěvy – cho-
dili za ním členové komunity, zaměstnanci, 
uklízečky. Všechny je přijal a už se s nimi lou-
čil. Na věčnost se těšil.  (mach)

Katolíky po celém světě, a nejen 
je, spojuje Vatikánský rozhlas 
už 90 let. Vysílá nepřetržitě 
od 12. února 1931. Jakou roli 
hrála česká redakce v minulosti 
a kam se ubírá nyní? 

Přinést evangelium a papežův hlas do všech 
končin země – taková byla v roce 1929 vize 
Svatého otce Pia XI. Za tím účelem pověřil 
italského vynálezce radiového spojení Gugliel-
ma Marconiho vybudováním historicky vůbec 
první globální rozhlasové stanice a vedením 
jejích redakcí jezuity. Rozhlas nyní slouží už 
osmému papeži v řadě jako důležitý nástroj 
ke spojení se světovou církví. „Do světa díky 
němu proudí také aktuální a nezkreslené po-
selství papežské diplomacie,“ podotýká čes-
ký velvyslanec u Svatého stolce Václav Kola-
ja v nedávném rozhovoru pro Vatican News. 
Papež František redaktory rozhlasu v dopise 
k výročí zahájení vysílání vyzývá: „S odvahou 
a kreativitou promlouvejte ke světu a pokra-
čujte v komunikaci, která dovoluje zahlédnout 
pravdu věcí.“ 

Vatikánský rozhlas nepřinášel jen duchov-
ní pořady a  zprávy o  životě církve. „Nic se 
neztratí mírem. Všechno může být ztraceno 
válkou,“ varoval v rozhlase 24. srpna 1939, 
týden před obsazením Polska nacistickým 
Německem, papež Pius XII. Za nacistické to-
tality odsuzovala stanice násilí, podporova-
la oběti pronásledování a podávala informace 
o válečných zajatcích a nezvěstných. Za stu-
dené války byl rozhlas pro věřící z totalitních 
zemí v podstatě jedinou možností, jak udržet 
kontakt se všeobecnou církví. O vznik české 
redakce se zasloužil pražský arcibiskup Josef 

Beran, požádal o to papeže prozíravě už v úno-
ru 1947, protože tušil pronásledování církve. 
Pravidelnou relaci pak rozhlas vysílal od Vá-
noc téhož roku (viz dále v tématu). Významně 
se do historie stanice zapsal pozdější kardinál 
Tomáš Špidlík, jenž tam od roku 1951 déle 
než půlstoletí vedl pravidelné páteční promlu-
vy určené kněžím jako vodítko k nedělnímu 
kázání. Začínal jako náhradník, a během prv-
ního měsíce práce byl v redakci dokonce úpl-
ně sám. „V rádiu byly primitivní podmínky, 
mluvilo se naživo bez předtáčení, a když vy-
pršela vysílací doba, technici vás utnuli klid-

ně i v půlce slova,“ vzpomínal kardinál Špi-
dlík v knižním rozhovoru s Janem Paulasem
Duše poutníka. 

Vatikánský rozhlas mezi jiným přinesl 
do Československa první informace o koná-
ní Druhého vatikánského koncilu. Věnoval 
mu na tři tisíce hodin vysílání. Za „znamení 
otevřenosti ke světu, a to nejen po zeměpis-
né stránce, ale také z historického hlediska“, 
označil tuto rozhlasovou stanici při mši svaté 
k jejímu jubileu státní sekretář Pietro Parolin. 
„Síť, která se rozšířila do celého světa, se stala 
výrazem všeobecnosti katolické církve a Petro-
vy služby. A co více, díky němu se lidé vzdálení 
od sebe tisíce kilometrů mohou modlit jedním 
hlasem,“ uvedl kardinál v promluvě k zaměst-
nancům rádia. Zdůraznil, že Vatikánskému 
rozhlasu se podařilo nejen „prodrat skrze že-
leznou oponu“, ale také zpřítomňovat život 
církve v totalitních režimech, které Boží exis-
tenci důsledně popíraly. 

V  rozhlase pracují redaktoři 69 národ-
ností a  vysílají ve 47 jazycích. Český 15mi-
nutový souhrn  je vždy k  dispozici navečer
(vaticannews.va/cs), vysílá ho také Radio Pro-
glas. Ve vedení české redakce nyní po letech 
vystřídal P. Milana Glasera jeho spolubratr
P. Petr Vacík, který navazuje spolupráci s no-
vými přispěvateli. TEREZA ZAVADILOVÁ

Prodral se i skrz železnou oponu 

Se znělkou „Kristus vítězí, Kristus kraluje“

Práci musíte odevzdat 365 dní v roce

Jubilejní logo rozhlasu, který už osmému papeži slouží ke spojení se světovou církví. Repro KT
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Českou redakci 
Vatikánského 
rozhlasu vede
od ledna
P. PETR VACÍK SJ. 

Ve Vatikánském rozhlase nepracujete poprvé.
Jak se změnil od doby vašeho prvního angažmá? 
Vlastně moc ne. Změnila se vnitřní organizace, ale 
každodenní práce a prostředí jsou stejné. Nejviditel-
nější změnou je znatelné stárnutí budovy rozhlasu. 
Dokonce máme na stěnách nové a poměrně dlouhé 
praskliny po posledním zemětřesení. 

Jak vypadá příprava vašeho vysílání? 
Vnitřní vatikánská komunikační síť neustále pro-
dukuje informace o většině věcí, jež stojí za pozor-

nost. Přímo na obrazovku počítače nám tedy neu-
stále chodí upozornění, co se děje či chystá, a také 
odkdy přesně se konkrétní věc smí zveřejnit. Pro-
gram sestavujeme tak, abychom co nejlépe infor-
movali o událostech týkajících se papeže a kurie, 
a nakolik mají význam pro Česko. Paralelně probí-
hají tři procesy: shromažďování informací, jejich vy-
hodnocování a překlad vybraných do češtiny (spolu 
s redakční prací).

Jak spolupracujete s tiskovým střediskem Svatého 
stolce, jinými vatikánskými médii a ostatními 
redakcemi rozhlasu?
Jsme celý den digitálně propojeni a sdílíme všech-
ny zdroje a informace. Cokoli kterákoli část Úřadu 
pro komunikaci (kam Vatikánský rozhlas spadá) 
vyprodukuje, objeví se velmi brzy na našem stole. 
Samozřejmě jsme v kontaktu s redaktory z jiných 
jazykových redakcí. Docela dost kontextu i záku-
lisních informací také proudí v jezuitské komunitě, 
kde žiji. Je nás tu totiž 60 a většina z nás pracuje
ve Vatikánu.

Jsou ve Vatikánu podle vás konkrétně cítit 
výsledky reformy médií (tedy v jejich obsahu, nejen 
v technologiích, kde je změna zřejmá), což byla 
Františkova priorita v začátcích všech reformních 
snah?
Největší změna souvisí se samotným papežem. 
František se velmi liší od svých předchůdců, což má 
na obsah mnohem větší vliv než jakákoli strukturál-
ní reforma. A to je dobře.

Jaká je dnes úloha Vatikánského rozhlasu?
Cílí i na širokou veřejnost? 
Cílíme do všech stran. Samozřejmě nemíříme jen na 
takzvané církevní kruhy. Ani papež to nedělá a ani 
církev jako celek to nesmí dělat. František jasně ří-
ká, že církev nesmí být orientovaná sama na sebe.

Řadu témat není pro církev jednoduché
komunikovat navenek (ekonomické otázky, 
zneužívání autority nebo třeba jasné postoje ke 
covidu-19 a očkování). Je to pro vás osobně profesní 
a duchovní výzva? 

Postoje papeže a Vatikánu jsou jednoznačné a jasně 
komunikované. Kdo chce, řekne to srozumitelně. 
Zvláště na lokální úrovni církve se poslední dobou 
pěstuje různé konspirační naznačování a mlžení. Je 
to naprosto nevěrohodné a politováníhodné. Mlu-
vit otevřeně a srozumitelně pro mě osobně není vý-
zva – je to povinnost a samozřejmost. A s papežem 
Františkem pro takovýto otevřený postoj vzniklo 
mnohem více prostoru.

Papež František nejednou překvapil svět – včetně 
zaměstnanců vatikánských médií – když nečekaně 
změnil svůj program, poskytl rozhovor apod. 
Nebojíte se, že to teď čeká i vás?
Nebojím se ničeho. Není k tomu důvod. Strach na-
víc není dobrá motivace. Když změní papež náhle 
svůj program, budeme o tom informovat. Když po-
skytne rozhovor, budeme ho sdílet. A kdyby odstou-
pil, zavedl svěcení žen nebo jim nasadil kardinálské 
klobouky, v klidu bychom o tom informovali. Někdy 
je tu pak časová tíseň. A tak zprávy, které dostaneme 
pozdě, půjdou do vysílání až další den. (tez)

Mluvit otevřeně jako papež František

Vatikánský rozhlas vysílá v češtině 
a slovenštině pravidelně již od 
Štědrého dne roku 1947. Za 
komunistického režimu poskytovala 
jeho relace československým 
katolíkům nezkreslený obraz 
o situaci v jejich zemi.

„Všichni jsme byli přesvědčeni o  nesmírném vý-
znamu českého a slovenského vysílání pro katolíky 
v Československu. Už v roce 1947 bylo minister-
stvo informací v rukou komunistů a katolické vysí-
lání v domácím rozhlase bylo nemožné,“ zapsal si P. 
Václav Feřt SJ, první vedoucí československé relace 
Vatikánského rozhlasu. Po únoru 1948 pak komu-
nisté ovládli a cenzurovali v naší zemi veškerá média 
a využívali je k propagaci ateismu a útokům proti 
církvi, biskupům i papeži. Redaktoři rozhlasu se 
proto zaměřili na odhalování záměrně zkreslených 
informací a vykonstruovaných sdělení: komento-
vali veřejné monstrprocesy, texty proticírkevních 
brožur, ale také projevy „pokrokových kněží“, jako 
například Josefa Plojhara. Upozorňovali na snahy 
o podřízení církve státu, likvidaci řeholních spole-
čenství a ateizaci školství. 

Mysleli si, že lidé neumí latinsky

Nároky na práci při každodenním vysílání brzy uká-
zaly, že je zapotřebí šéfredaktora na plný úvazek. 
V roce 1953 se jím stal P. Petr Ovečka SJ, který re-
dakci vedl sedmnáct let. 

Komunisté považovali Vatikánský rozhlas za 
„štvavou vysílačku“ a signál českého i slovenského 
vysílání rušili. P. Ovečka tuto bariéru obešel, pře-
vzal i latinské vysílání a tímto kanálem dostával za 
železnou oponu všechny důležité zprávy z katolic-
kého světa, papežské homilie, encykliky, dokumen-
ty římských kongregací i novinky z Druhého va-
tikánského koncilu. Latinské vysílání komunisté 
nerušili, neboť si mysleli, že mu stejně nikdo nero-
zumí. Ovšem tehdy mnozí laici uměli latinu ještě 
z gymnázia, a duchovní navíc z teologických stu-
dií. A tak se nakonec všechny zprávy dostaly k těm 
správným uším. Relace byly překládány a dál šířeny
mezi lidmi.

V květnu 1963 byla obnovena diplomatická jed-
nání mezi Československem a  Svatým stolcem. 
Jedním ze stálých bodů bylo vysílání české redak-
ce Vatikánského rozhlasu, jež podle komunistů 
rozšiřovalo nepravdivé informace o internovaných 
biskupech, uvězněných duchovních, o osudu řádů 
a kongregací, o diskriminaci katolíků v zaměstnání 
a jejich dětí ve školách. Nakonec komunisté podmí-
nili další jednání o uspořádání vztahů mezi státem 
a církví vyhozením P. Ovečky z rozhlasu a jeho vyká-
záním z Říma. Pokyn k jeho odchodu dostal v roce 
1970 ředitel rozhlasu ze Státního sekretariátu. Pří-
kaz však narazil u generálního představeného jezu-
itů, který se odmítl řídit přáním československých 
normalizátorů. P. Ovečka SJ tedy zůstal v domě je-
zuitů – svou kancelář měl na koleji Nepomucenum, 
kde vykonával práci sekretáře Křesťanské akade-
mie, redigoval časopis Nový život a  zároveň dál 
chodil „ilegálně“ vypomáhat novému šéfredaktoru
P. Josefu Koláčkovi SJ v počátcích jeho redaktorské 

práce. Zprávy z vlasti v té době ustoupily do pozadí, 
což korespondovalo s tehdejší taktikou vatikánské
diplomacie. 

StB vyslala své agenty 

Vatikánský rozhlas zaměstnával převážně jezuity, 
a proto bylo pro StB prakticky nemožné se mezi ně 
infiltrovat. Povedlo se jí to až v 70. a 80. letech, kdy 
vyškolila své agenty a následně jim umožnila „ilegál-
ní“ odjezd do Říma. Zde nastoupili na studia teologie 
a části z nich se podařilo proniknout mezi kněžský 
exil. Podle archivních pramenů ministerstva vnitra se 
v roli „bohoslovců-dobrovolníků“ dostali do redakcí 
českého a slovenského vysílání Vatikánského rozhla-
su, kde vypomáhali s přípravou relací a zároveň plnili 

zadání StB. Podávali například informace o spolu-
práci redakce s ostatními exilovými rádii, především 
se Svobodnou Evropou a Hlasem Ameriky, ale ta-
ké shromažďovali poznatky o struktuře posluchačů 
v Československu, a to včetně jejich adres. 

Po nástupu Jana Pavla II. získala vatikánská di-
plomacie nový přívlastek – razantní. Papežova vý-
zva k odvaze bránit víru jako součást lidských práv 
motivovala mnohé katolíky. Mezi zlomové milní-
ky u nás patřila velehradská slavnost v  létě 1985, 
kde 200 tisíc poutníků vypískalo řečníky zastupu-
jící stát, dále vyhlášení Desetiletí duchovní obno-
vy národa v listopadu 1987 a petiční akce Podněty 
katolíků k řešení situace věřících občanů v Česko-
slovensku, která byla šířena od ledna 1988 a během 
krátké doby ji podepsalo zhruba půl milionu lidí. 

Završením těchto aktivit se stalo 12. listopadu 1989 
svatořečení Anežky České v bazilice sv. Petra v Ří-
mě. O všech těchto událostech Vatikánský rozhlas 
informoval své posluchače. 

V 90. letech navázala česká sekce na své před-
chůdce a pod vedením P. Milana Glasera SJ přiná-
šela svobodné a účinné hlásání křesťanského po-
selství, pokračovala v obraně víry a Svatého otce, 
reagovala na aktuální témata a umožňovala poslu-
chačům kontakt s realitou a její hlubší poznávání. 
Od roku 2001 má redakce webové stránky, na nichž 
je aktualizovaný archiv jejích pořadů, který mapuje 
cestu katolické církve dějinami. V současné době 
převzal štafetu šéfredaktora P. Petr Vacík SJ.

STANISLAVA VODIČKOVÁ,
redaktorka v Ústavu pro studium totalitních režimů

„Štvavá vysílačka“ spojovala se světem

Svou první rozhlasovou promluvu zahájil roku 1931 papež Pius XI. v latině slovy 49. žalmu: „Slyšte to, všichni lidé, všichni obyvatelé světa, naslouchejte.“ Vlevo na 
snímku Guglielmo Marconi, který Vatikánský rozhlas vybudoval.  Snímek archiv KT
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DOPISY
Ad Zemřel jezuita P. Jan Rybář 
KT 4/2021
Otec Jan žil několik desetiletí v Trutnově v pa-
nelákovém bytě na sídlišti, ale rád se vracel 
do míst svého dětství – nejen do Bílovic, ale 
i na poutní místa do Sloupu, Křtin, Vranova 
u Brna i k nám do Adamova. A právě při jeho 
návštěvách rodného kraje jsme se s ním se-
známili. Jezdili jsme za ním na duchovní ob-
novy do Janských Lázní. Vždy jsme obdivova-
li jeho úžasný přednes protkávaný životními 
vzpomínkami na jeho dětství, nástup do jezu-
itského gymnázia na Velehradě, pobyty ve věz-
nicích, kam byl poslán komunistickou mocí, 
vzpomínky na studijní pobyt v Innsbrucku, na 
dělnické období na stavbách.

Zkoušeli jsme si zaznamenat jeho přednáš-
ky na diktafon či mobilní telefon, ale nic nena-
hradilo ten živý přednes spojený s pohledem 
na jeho úsměv, jiskrné oči a opravdové, či pří-
mo nakažlivé zapálení pro Boha. 

Obdivovali jsme jeho fenomenální paměť 
– u  většiny účastníků exercicií, s  nimiž se 
setkal již v minulosti, si pozoruhodně přes-
ně pamatoval jejich osudy. Modlil se za nás, 

když jsme měli autonehodu a zůstali dva týd-
ny v nemocnici v Salcburku. Při dalším setká-
ní při duchovní obnově nás velice srdečně ví-
tal jako ztracené děti. Povídal: „Já jsem měl 
strach, zda se po té události neodvrátíte od 
Pána Boha za to, co na vás dopustil.“ Bylo to 
pro nás to nejradostnější setkání a velké po-
vzbuzení. Po té autonehodě jsme byli na lé-
čení v Janských Lázních, a  tak jsme za ním 

zajeli na nedělní mši do Mladých Buků. Před 
začátkem mše svaté vyšel ze sakristie, aby se 
osobně pozdravil či přivítal se všemi účastníky
bohoslužby! 

Milou vzpomínkou nám je jeho pozvání do 
jeho oblíbené cukrárny. Ukázal nám cukrá-
renský box, který sloužil jako „zpovědnice“, 
a hovořil o setkáních s různými přáteli, která 
se odehrávala převážně v tomto prostředí. 

Nezbývá než se připojit k jistě velké spoustě 
lidí a poděkovat za to, že se nám dostalo vel-
ké cti se s otcem Janem poznat a prožít s ním 
spoustu krásných chvil. A připojit modlitbu. 

ALENA a VÁCLAV ADAMOVI

Dej to na kostel
Na konci uplynulého roku dostali všichni dů-
chodci mimořádný příspěvek 5 000 korun. Na 
to si musel český stát vypůjčit celých 15 mili-
ard korun. Také moje máma, které je osmdesát 
let, dostala tento příspěvek. Když ho převzala, 
řekla mi: „Dej je na opravu kostela.“ U nás to-
tiž letos plánujeme jeho výmalbu. Když nad 
tím přemýšlím, musím se sklonit před jejím 
činem. Peníze zůstanou u nás: dostanou je na-
ši řemeslníci a dělníci. A my budeme mít zase 
čistý a krásný kostel. 

JIŘÍ ŠIMKA, brněnská diecéze

Vylosování soutěže
Nebývalý zájem vzbudila soutěž o sadu kvar-
teta a pexesa Stvoření. Ze správných odpo-
vědí jsme vylosovali tři výherce: Aleš Mlynář 
z Poličky, Vladislava Sassmannová z Českých 
Budějovic a Petra Kadlecová z Brna. Výhercům 
blahopřejeme, hra k nim putuje poštou.  (red)

Celou rodinku sněhuláků vyfotil cestou ze Strahovského kláštera do práce v nemocnici boromejek 
v Praze Pod Petřínem tamní nemocniční kaplan.  Snímek P. Marek Drábek OPraem. 

Už pět let žijí v Českém 
Těšíně dvě rodiny iráckých 
křesťanů. Pořád je trápí český 
jazyk a s napětím sledují 
zprávy z domoviny. Návrat 
do Iráku pro ně ovšem 
zatím nepřichází v úvahu.

Když 19. února 2016 skupina iráckých uprch-
lických rodin přilétala na pražské Letiště Vác-
lava Havla, málokdo z nich asi tušil, co je ve 
střední Evropě čeká. Do Česka se dostali díky 
nadaci Generace 21, která původně plánovala 
přesun 153 křesťanů z Iráku do Česka. Na prv-
ním místě byla jejich touha po bezpečí, v čer-
stvé paměti si totiž nesli válečná traumata, 
vzpomínky na útěk z nově postavených domů 
a příbuzné či známé, kteří kvůli svému nábo-
ženskému vyznání přišli o život.

Nejistota tehdy ovšem panovala i u části 
české veřejnosti. Internetem kolovaly nená-
vistné články a mnozí politici strach z lidí na 
útěku před válkou dál živili. Bojovníci proti 
migrantům rozdmýchávali  začátkem února 
2016 paniku i ve Smilovicích u Třince, kam 
se některé irácké rodiny po příletu uchýlily. 
Napjatou atmosféru ve společnosti se snaži-
ly vyvažovat skupiny dobrovolníků z různých 
křesťanských církví. Zatímco zájem o migra-
ci mezi veřejností slábl, Iráčany čekaly nové 
a nové zkoušky. Některé irácké rodiny se náh-
le rozhodly odjet do Německa, jiné se po čase 
vrátily zpět do Iráku. Česká vláda nakonec celý 
projekt předčasně zastavila. Také na Těšínsku 
nakonec místo původních čtyř rodin zůstaly 
jenom dvě.

Bylo těžké se domluvit

„Bylo to obtížné, jazyk byl těžký a nikoho jsme 
neznali,“ vypráví s pětiletým odstupem nad 
horkým šálkem kávy student Fadi. Ženy i mu-
ži z obou rodin sedí okolo stolku zaplněného 
iráckými dobrotami a mladíkovi přizvukují. 
Na začátku museli projít intenzivním kurzem 
češtiny. Výukou tehdy strávili docela dost času 
a popsali celé stohy papírů s jazykovými testy. 
Naučit se gramatiku a používat cizí řeč jsou ale 
dvě různé věci. Fadimu a jeho sestřenici Míně 
se po půlroce podařilo nastoupit na základní 
školu v Třinci a díky kontaktu s vrstevníky se 
česky zvládnou domluvit. Dnes oba studují na 
střední zdravotní škole. Dobře je na tom i Fa-
diho bratr Ibrahim, který nastoupil do Třinec-
kých železáren a musel se dorozumět s kolegy 
na směně. 

Nicméně starším členům rodiny jde češti-
na do hlavy o poznání hůř, rodinným jazykem 
zůstává arabština. Ženy se totiž starají o své 
domácnosti a muži společně pracují v těšín-
ském kebabovém bistru. „Na začátku bylo těž-
ké mluvit se zákazníkem,“ ohlíží se Naiel. Zá-
kladní komunikaci zvládá: „Hranolky, maso, 
zelí, omáčka, kečup, deset, dvacet, třicet, sto,“ 
sype ze sebe důležitá slovíčka. Pracuje s ním 

i otec druhé rodiny a Naielův bratr Wisam. 
„V Iráku jsem jako truhlář řezal dřevo, tady 
řežu maso,“ směje se a předvádí kuchařský 
pohyb známý všem návštěvníkům restaurací, 
jež nabízejí kebab. 

Domov v Českém Těšíně našli Iráčané hlav-
ně zásluhou Slezské diakonie a místní dob-
rovolníci jim vytrvale pomáhají dodnes. „Ani 
jsme si nepředstavovali, že Roman a  další 
kamarádi s námi zůstanou v kontaktu,“ říká 
vděčně Fadi a Roman Černohorský z těšínské 
římskokatolické farnosti ho doplňuje: „Na za-
čátku jim ostatní sbory dlouhodobě nabízely 
přátelství a velmi o ně pečovaly. Oni však tíh-
li ke katolickému křesťanství, které se nejvíc 
podobá jejich ortodoxní církvi, tudíž přesta-
li chodit na bohoslužby a na návštěvy jinam 
a zůstali v naší katolické komunitě.“

Manželé Černohorští, Ručkovi a další farní-
ci se s Iráčany scházeli každý týden na modli-
tebním společenství, společně třeba sledovali 
filmy z komunity Chemin Neuf. Tradici teď ov-
šem pozastavila koronavirová pandemie. Irá-
čané s radostí mluví i o kněžích, kteří v Českém 
Těšíně působí. Vzpomínají zvlášť na Mons. Ada-
ma Ruckého, biskupského vikáře pro duchov-
ní povolání, který náhle zemřel loni v prosinci:
„Otec Adam byl usměvavý. Je nám líto, že ze-
mřel,“ překládá Fadi slova své matky May. Ně-
kolikrát se Iráčané vypravili také do Prahy, kde 
se připojili k bohoslužbám s kázáním v arabšti-

ně a navštívili druhou skupinu Iráčanů z pro-
jektu Generace 21, jež zůstala v Česku.

Česko-irácká svatba

Nejradostnější událostí z celých pěti let pak 
byla určitě svatba mezi Ibrahímem a Češkou 
Miriam. „Byla to napůl česká, napůl irácká 
svatba. Bylo to nové jak pro nás, tak pro Če-
chy,“ vzpomíná Fadi na slavnostní den. No-
vomanželé tehdy dokonce připravili na videu 
česko-iráckou pohádku. Když Ibrahím s man-
želkou přijdou navštívit zbytek rodiny, vzniká 
prý nejhezčí rodinná pospolitost. 

V  posledních měsících život Iráčanů
ochromila koronavirová omezení. Zvlášť loni 
na jaře měli Fadi a Mína velké problémy s on-
line výukou. Po domluvě s vedením škol v Kar-
viné a Českém Těšíně teď opakují své ročníky. 
Na nový systém si už zvykli a úkoly si dělají 
ještě zodpovědněji než před příchodem pan-
demie. Svůj podíl na tom mají dvě ženy, které 
pomáhají s doučováním. Muži dál prodávají 
kebab z výdejního okénka, jenže práce mají 
méně než v minulosti. 

Náš dům si  zabral „IS“

Hlavním cílem je získat české občanství, což 
nepůjde bez lepší češtiny, jak obě rodiny vě-
dí. Na závěr návštěvy proto Romana Černo-

horského prosí o další hodiny českého jazyka. 
Má to i praktický důvod: Naielova manželka 
May by ráda navštívila své sourozence v Irá-
ku. Zatím tam nemůže, protože by jinak ztra-
tila české povolení k pobytu. S příbuznými je 
pořád v úzkém kontaktu, zatímco Naiel a její 
švagr Wisam stále sledují zprávy v irácké te-
levizi. Tvrdí, že situace v jejich rodišti je kvů-
li politikům horší a horší a návrat zpět zatím 
rozhodně není v plánu. Svou roli hraje i  to, 
že ze sedmi Naielových a Wisamových sou-
rozenců už v  Iráku žádný nežije: „Nejstar-
ší sestra je v Austrálii, další jsou ve Švédsku, 
Nizozemsku a  jinde v  Evropě,“ vysvětlují
bratři.

U satelitní televize s iráckými kanály chtějí 
začátkem března sledovat i apoštolskou cestu 
papeže Františka. „Papež bude v Uru, v Erbí-
lu i Karakoši,“ sděluje nadšeně Naiel. V Ka-
rakoši u Mosulu tvoří křesťané většinu oby-
vatel a obě rodiny si tam na začátku tisíciletí 
při útěku z Mosulu před Al-Káidou našly úto-
čiště. Byly tam i jejich domy postavené těsně 
před příchodem bojovníků Islámského státu 
a druhým útěkem do bezpečí. „Vlastně jsme 
ho postavili pro Daeš (arabská zkratka pro tzv. 
Islámský stát – pozn. red.),“ říká Wisam tra-
gikomickým tónem. Místo údolí řeky Tigris je 
ovšem zatím čekají další měsíce u řeky Olše na
česko-polské hranici.

ONDŘEJ ELBEL

Nohama v Těšíně, srdcem v Iráku

S Iráčany, kteří přišli do úplně cizího prostředí, se křesťané z Českého Těšína a okolí od začátku snažili navázat přátelství. Společně proto jezdili
na výlety a setkávali se při modlitebním společenství. Za stávající situace se kontakty omezují na občasné návštěvy. 
 Snímek archiv Společenství chval Český Těšín



Křesťanství
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Kultura P E R S P E K T I V Y 9
Učme se s Františkem
P. Andreas R. Batlogg SJ

Jsou to dva roky, co papež František 
svolal ve Vatikánu summit na ochranu 
nezletilých. „Je třeba změnit mentalitu. 
Musíme vždy mít před očima nevinné 
tváře maličkých,“ pozval tehdy 
účastníky setkání na cestu k novému 
smýšlení. Postní doba nás vyzývá právě 
k obrácení, tedy ke změně smýšlení. 
Tato cesta může být bolavá, ale stojí za 
to se ve Františkových stopách vydat.

Nejsem odborník v oblasti sexuálního 
zneužívání. Znám jen osobní příbě-
hy obětí. Několik let jsem doprová-
zel muže, kterého jako náctiletého 

kluka pohlavně zneužíval diecézní kněz. Muž 
tyto vzpomínky z dětství dvacet let potlačo-
val, až se trauma přihlásilo s náhlou prudkostí. 
Pamatuji si, jak muži z očí vyhrkly slzy: „Ten 
kněz všechno popírá!“ Tehdy jsem ho ujišťo-
val: „Ale vyšetřovací komise vám věří a na tom 
záleží.“ Přesto se za chvíli zhroutil. Měl jsem 
ho tehdy obejmout. Neudělal jsem to a dnes 
si to vyčítám. Proč o  tom mluvím? Tenkrát 
jsem si uvědomil, že abychom se zneužívaný-
mi uměli jednat, potřebujeme si nejdřív projít 
učícím procesem.

Místo bezpečného 
odstupu empatie
Spočívá v tom, že k citlivým tématům nebu-
deme přistupovat jen z bezpečné akademic-
ké vzdálenosti, ale osvojíme si empatickou 
a spontánní reakci. Jednat profesionálně, ale 
nikoli formálně. Naučit se překonat výpadek 
slov. Obvykle jsme totiž neschopní slova, když 
slyšíme, čeho se někteří duchovní dopustili. 
Ještě důležitější to je, známe-li navíc viníka 
osobně – ať už je z církve, kruhu přátel, nebo 
z rodiny. Vždy jde o podlomenou důvěru, zra-
něné lidské bytosti a hluboká traumata. Při 
setkání s obětí zneužívání alespoň na začátku 
překračujeme své vlastní limity.

Taky dobře znám reakce jako: „Už jsem 
o těchto kauzách četl až až;“ nebo: „Já jsem 
nic neprovedl, mě se to netýká.“ Ten, kdo si 
to ovšem myslí nebo to říká nahlas, vysta-
vuje zraněné další křivdě. Kauzy zneužívání
v církvi nejsou výplodem médií, ač je novi-
náři zpracovávají s různou kvalitou a z různé 
motivace. Bouře ovšem ještě nepřešla. Dějiny
církve se už nemůžou vyprávět bez zmínky 
o zneužívání. Oběti by měly být ve středu na-
šeho zájmu, i když je to náročné. Naslouchání 
těmto příběhům nás mění, což platí i pro mě. 
Po desítkách let zlehčování a krytí viníků ne-
stačí vyjadřovat zlost, hanbu či smutek. Dotče-
ní lidé, příbuzní i mnoho lidí v církvi si poklá-
dá správnou otázku: Poučili jsme se?

Kající cesta 
postními týdny
A tady se dostávám k papeži Františkovi. Prá-
vě on si totiž učícím procesem prošel. S bo-
lestivými kauzami sexuálního zneužívání se 
setkává od příchodu do Vatikánu. Téma zdě-
dil po svých předchůdcích a provází ho c elou 
dobu. Dejme mu teď slovo:

„Pokud jde o mě, přiznávám a chci to samé 
předat i vám, že jsem udělal vážné chyby při 
posuzování a vnímání situace. Obzvlášť kvůli 
nedostatku pravdivých a vyvážených informa-
cí. Žádám o odpuštění všechny ty, které jsem 
zranil, a doufám, že to budu moct brzy udělat 
také při osobních setkáních s  těmi, kteří ve 
zprávě svědčí.“

Tato slova můžeme najít v  dopise, který 
papež František poslal biskupům do Chile 
8. dubna 2018. O pár týdnů dřív, 20. března, 
dostal zprávu arcibiskupa Charlese Sciclu-
ny a jeho spolupracovníka Jordiho Bertomea 
Farnósa, kteří ji sepsali po inspekční cestě 
do Chile. František je tímto úkolem pověřil 
poté, kdy se sám z  této jihoamerické země
vrátil.

Dopis ukazuje, že papež předtím neměl přes-
né informace – nebo přesněji řečeno: cítil se 
zrazen. V listu ale rovněž vidíme, že se papež 
dokáže poučit. Dopis byl zveřejněn v neděli 

Božího milosrdenství 2018, týden po veliko-
noční neděli. František ho pojal jako odraz své 
vnitřní cesty, kterou prošel v předcházejících 
postních týdnech. A svou zkušenost otevřeně 
sdílel: „Teď, po pozorném čtení záznamů z in-
spekční cesty, věřím, že posbíraná svědectví 
mluví věcně a bez přídavků nebo bagatelizace 
o mnoha ukřižovaných životech. Přiznávám, 
že to ve mně vyvolává bolest a hanbu. S tím 
vším na paměti vám píšu, abych vás pokorně 
požádal o spolupráci při hledání okamžitého, 
střednědobého a dlouhodobého řešení, aby 
se obnovilo církevní společenství v Chile se 
snahou napravit skandály a nastolit sprave-
dlnost.“

Je jasné, co je podle papeže prvním krokem 
k tomuto cíli. Biskupům napsal: „Volám vás do 
Říma, abychom probrali závěry vizitace a mé 
vlastní závěry. Představuji si, že to bude bra-
trské setkání bez předsudků a předem utvoře-
ných názorů ve snaze, aby Pravda zase zářila 
v našich životech.“ Někdo by mohl v dopi-
se chilským biskupům vidět pouhé pozvání 
do Říma. Jenže signál zazněl. Tato papežská 
„mea culpa“ nemá v minulosti obdobu. Fran-
tiškova kajícnost je skutečná, nehází vinu na 
své podřízené.

Cesta ve stínu protestů
Co se tedy při Františkově návštěvě v Chile 
a Peru v lednu 2018 stalo? Papeže na mnoha 
místech v Santiagu de Chile vítaly nasprejova-
né nápisy: Pedofi lie, Spolupachatelé. Krátce 
předtím se čtyři kostely v chilském hlavním 
městě staly terčem žhářského útoku, nunci-
aturu dokonce obsadili demonstranti. �  no-
sili transparenty se sloganem: „Ne Barroso-
vi!“ Biskupa Juana Barrose Madrida totiž 
papež František jmenoval v  roce 2015 po-
mocným biskupem v Osornu na jihu Chile. 
Barros předtím působil jako biskup ve Vala-
paraísu a Iquique. Ke jmenování do nového 
úřadu v Osornu měla výhrady i chilská bis-
kupská konference. Barros totiž už tehdy če-
lil obvinění, že kryl desítky případů sexuál-
ního zneužívání, které měl na svědomí jeho 
duchovní vůdce, charismatický kněz Fernando
Karadima. 

Karadima byl pokládán za „vychovate-
le“ duchovní elity chilského národa. Ve sku-
tečnosti ovšem vybudoval v  církvi struktu-
ry, které měly až sektářskou povahu, a  také 
se obohacoval církevními penězi. V  únoru 
2011 ho vatikánský soud odsoudil za sexuál-
ní zneužívání a zakázal mu vykonávat kněž-
skou službu (v  Chile byl obviněn již roku 
1984, v roce 2010 pak jeho oběti zveřejnily svá 
svědectví, jež Vatikán přiměla jednat – pozn. 
red.). Mezi svými přáteli však Karadima na-
dále zůstával „v kurzu“ a díky svým kontak-

tům nadále působil v pastoraci. Mnozí jeho 
ochránci byli kněží a  tři biskupové, do je-
jichž nejdůvěrnějšího kroužku se počítal též
Barros. 

I papež někdy chybuje
V Chile papež František zprvu sklidil pochva-
lu za to, že o zneužívání promluvil hned na 
počátku cesty při schůzce s diplomaty a před-
staviteli veřejného života. Při setkání s kněží-
mi pak řekl: „Vím o bolesti, kterou způsobily 
případy zneužívání nezletilých, a se zájmem 
sleduji, co děláte pro to, abyste tohle těžké 
a bolestné zlo přemohli.“ Jeho slova ale tehdy 
mířila primárně k církvi jako instituci. Mimo 
ofi ciální program se papež na nunciatuře sice 
sešel s oběťmi zneužívání, jenže o dva dny 
později v letadle do Iquique biskupa Barrose 
energicky bránil: „Všechno jsou to pomluvy, 
je to jasné?“ Papež neměl k dispozici důkazy, 
a tudíž stavěl na presumpci neviny. Nad tím 
kroutili hlavou i někteří biskupové, mezi nimi 
kardinál Sean O‘Malley OFMCap., boston-
ský arcibiskup a předseda Papežské rady pro 
ochranu nezletilých.

Téma zneužívání vévodilo také letu z Jižní 
Ameriky do Říma: papež odpověděl na novi-
nářské otázky ke kauzám dlouze a podrobně. 
To, že oběti v Chile žádal o předložení „důka-
zů“, označil za „nešťastné“, a doporučil hovo-
řit spíše o potřebě „jasných indicií“. Omluvil 
se za výběr slov, nicméně ujistil, že Barrose 
chce ponechat v  úřadě: „Jsem přesvědčen, 
že je nevinný.“ Zároveň podpořil kardinála
O’Malleyho, když prodloužil mandát jeho ko-
mise, a slíbil držet se principu nulové tolerance 
svého předchůdce Benedikta XVI. 

Už to, že zde papež rétoricky ustoupil 
a  omluvil se obětem zneužívání, říká něco 
o tom, jak svou službu chápe: i papež může 
dělat chyby a přehmaty. Po návratu pověřil 
zmíněného arcibiskupa Sciclunu, aby sepsal 
detailní zprávu, kterou pak František četl 
v postní době.

Při selhání nechránit 
instituci
A pokračovalo to následovně: v květnu 2018 se 
všichni chilští biskupové na žádost papeže sje-
li do Říma. Na začátku jednání jim František 
dal desetistránkový dopis k rozjímání. Jeho 
význam byl jasný: papež očekával, že pro bis-
kupy přinese osobní důsledky. Poslední den 
jednání skončil tím, že celá biskupská konfe-
rence (více než 30 biskupů) bezprecedentně 
nabídla Františkovi svou rezignaci jako „ko-
lektivní a solidární gesto“. Chtěli tím chilské

církvi umožnit nový začátek a vytvořit pro-
středí důvěryhodnosti. Také papež tehdy vy-
slal signál: krytí zneužívání je více než jen in-
dividuální selhání. Existují zde strukturální 
problémy a personální důsledky samy o sobě 
mnoho nevyřeší. V sázce byla důvěryhodnost 
papeže a  František pochopil, že primární 
ochrana instituce a starost o její obraz je špat-
nou cestou. 

Rezignaci biskupa Barrose (v 62 letech) pa-
pež přijal 11. června 2018 a v následném va-
tikánském komuniké z konce září 2018 bylo 
Karadimovi oznámeno propuštění z ducho-
venského stavu, což je vůbec nejtěžší trest, kte-
rý knězi ukládá kanonické právo. Politika nu-
lové tolerance tedy platí.

Malé a dobré kroky
Mám dojem, že naše krátkodobá paměť mno-
hé vytěsňuje. Při pátém výročí Františkovy vol-
by papežem (2018) jsme mohli číst enormně 
kritické a podle mě pouze jednostranné ana-
lýzy, jež často pocházely také zevnitř církve, 
že tento papež už nemá sílu a vůli k reformě. 
Někteří papeže Františka nadobro odepsali, 
ať už přichází s jakýmikoli iniciativami, gesty, 
dokumenty, projevy, činy. Není to jen smutné, 
je to i nefér. Mnoho reformních kroků přitom 
jen kvůli vyšetřování kauz sexuálního zneuží-
vání není vidět. Při takovém hodnocení pon-
tifi kátu hraje roli netrpělivost. Synodalita si 
ale žádá čas. 

Papež ozdravný synodální proces vyvolá-
vá, když ukazuje na existující zranění a nechá-
vá zaznít odvážné návrhy. Čím víc lidí se na 
této cestě bude podílet, tím lepší, vyváženější 
a proveditelnější bude výsledek. Tato logika 
musí být v srdci udržitelných změn v pasto-
račním přístupu: od hříchu ke zranění, od mo-
ralizování k uzdravování a od ideologií k pas-
týřství.

Máme naslouchajícího a soucitného papeže. 
František je zároveň papež jednající, i když to 
tak někteří nemusejí vidět, a  jsem plně pře-
svědčen, že se od něj máme co učit. Raději 
malé, udržitelné pokroky než stagnace nebo 
krok zpět. A to neméně platí pro téma zneu-
žívání.

Autor je rakouský teolog a publicista, bývalý 
šéfredaktor německého jezuitského časopisu 
Stimmen der Zeit (Hlasy doby), o papeži
Františkovi vydal dvě knihy. Jeho přednáška 
z cyklu Vídeňské univerzity „Sexuální zneužívání 
nezletilých: zločiny a odpovědnost“ právě 
vychází v německém nakladatelství Herder 
(v edici Katholizismus im Umbruch).

Z němčiny přeložili Tereza Zavadilová 
a Ondřej Elbel; redakčně kráceno.

„Obviňovat papeže Františka z laxního přístupu ke kauzám zneužívání je nefér,“ říká rakouský jezuita. Důležitým krokem vpřed byl summit na ochranu 
nezletilých, který proběhl ve Vatikánu právě před dvěma roky. Papež František na snímku kráčí na jednání summitu. Snímek ČTK



Maďarský jezuita P. Franz Jalics byl 
průkopníkem kontemplativní modlitby, 
vyhledávaným doprovázejícím, 
učitelem papeže Františka, ale 
také vězněm argentinské junty. 
Zemřel 13. února v 93 letech. 

OHLÉDNUTÍ
P. Jana Regnera SJ

Franz (původním jménem Ferenc) se na-
rodil roku 1927 v Budapešti. Na otcův 
podnět se vydal na vojenskou dráhu. 
V roce 1945 se jako mladý kadet při 

náletech v Norimberku ocitl v protileteckém 
krytu, kde prožil strach ze smrti a pocit bez-
moci, ale zároveň zakusil Boží blízkosti. Rok 
nato i pod vlivem tohoto zážitku vstoupil do 
jezuitského řádu. Během komunistické dikta-
tury v roce 1948 uprchl do Německa, studoval 
v Pullachu a pak v belgické Lovani. Na vlast-
ní žádost odjel v roce 1956 na misie do Chile 
a o rok později do Argentiny, kde zůstal bez-
mála dvacet let. V Buenos Aires dokončil stu-
dia a roku 1959 přijal kněžské svěcení. Poté 
přednášel dogmatiku a fundamentální teolo-
gii a jistý čas byl jeho studentem i Jorge Mario 
Bergoglio, pozdější papež František. 

Od roku 1963 P. Jalics pořádal kurzy exer-
cicií, ale než se stal známým učitelem duchov-
ního života, jeho věrnost ještě musela být pro-
tříbena v ohni těžkých zkoušek. První z nich 
byla hluboká krize víry. Zápasil s myšlenkou, 
že jeho náboženský život byl pouhou iluzí, že 
existuje jen viditelný svět, a tedy že ateismus 
je pravdivějším světonázorem. Přibližně rok 
trvající krizi mu pomohla překonat zdánlivě 
nevýznamná událost, když se v jeho komuni-
tě jeden z kolegů profesorů rozhorlil a vyčítal 

spolubratřím, že nechávají nepořádek v ku-
chyni. Když se P. Jalics šel projít, uvědomil 
si jistou paralelu. „Sice jsem slyšel naléhání 
svého spolubratra, ale nebral jsem je vážně. 
Nepřijal jsem ho. Ptal jsem se, jestli se v mém 
vztahu k Bohu neodehrává něco podobného,“ 
vyznal později P. Jalics ve své knize Kontempla-
tivní exercicie. Tento vhled jím hluboce otřásl 
a otevřel mu dveře k pochopení vlastní neví-
ry. Bolestná zkušenost ho učinila pozornějším 
vůči sobě, druhým i k Bohu.

Tehdy také objevil anonymní ruský spis 
z 19. století Upřímná vyprávění poutníka svému 
duchovnímu otci. Líčí příběh poutníka v době 
krymské války, který se během duchovního 
hledání naučí praktikovat modlitbu srdce. 
Stále opakuje větu: „Pane Ježíši Kriste, Synu 
Boží, smiluj se nade mnou hříšným“ – a nako-
nec dosáhne sjednocení s Bohem. P. Jalics tuto 
cestu, nazývanou také Ježíšova modlitba, začal 
sám praktikovat. 

Vězněm v Argentině
Těžší zkouška ho teprve čekala. V roce 1974 
se s jezuitským spolubratrem P. Orlandem Yo-
riem a dalším jezuitou vydali do chudé čtvrti 
Bajo Flores. Brzy nato se v Argentině rozhoře-
la občanská válka mezi krajní pravicí a levicí. 
Po smrti prezidenta Peróna v zemi zavládla 
pravicová vojenská diktatura, která rozpoutala 
„špinavou válku“. V té době se rozšířily zvěsti, 
že se Jalics a Yorio přidali k levicové partyzán-
ské skupině. Když se tehdejší provinciál Ber-
goglio dověděl, že jsou na seznamu armádou 
hledaných osob, snažil se je přesvědčit, aby 
slumy opustili. Oni odmítli. Vojenské koman-
do je pak 23. května 1976 uneslo a drželo ně-
kolik měsíců v zajetí. O krutých podmínkách 
tohoto vězení svědčí i fakt, že tam zahynulo na 
30 tisíc obětí. P. Jalics byl vězněn do října 1976, 
byl úředně prohlášen za mrtvého, věznitelé ho 

však nezabili, nýbrž nechali ležet v poli. Poda-
řilo se mu uprchnout do USA.

Dodnes se vedou diskuse nad tím, jakou roli 
sehrál v tétoudálosti tehdejší jezuitský provin-
ciál Bergoglio. Někteří se domnívali, že byl 
příliš příchylný k vojenské diktatuře a svou 
nemotorností v  jednání zapříčinil uvěznění 
Jalicse a Yoria. Dnes je z dokumentů zřejmé, 
že se je snažil ochránit a později jim pomo-
hl dostat se ze země. Ale v době, kdy se vze-
přeli autoritě provinciála, zahájil proces jejich 
propuštění z řádu a mohl tím nepřímo ovliv-
nil jejich zatčení. Jalics se později s provinciá-
lem smířil a v řádu zůstal, Yorio nikoli (do své 
smrti v roce 2000 působil jako diecézní kněz 
a vysokoškolský profesor). Když se Bergoglio 
stal papežem, setkal se s Jalicsem ve Vatiká-
nu. Obsah schůzky není znám, nicméně Jalics 
poté veřejně prohlásil, že Bergoglio jeho únos 
nezavinil.

Ať už byly okolnosti únosu jakékoli, P. Fran-
ze Jalicse zkušenost krutého věznění zásadně 
duchovně ovlivnila. Protože byl dlouho spou-
tán a nemohl se hýbat, pokračoval ve své pra-
xi Ježíšovy modlitby. Pomohla mu překonat 
děsivou nejistotu, zda bude popraven, nebo 
propuštěn. Modlitba srdce ho naučila přitakat 
všemu, co člověk nemůže ovlivnit. Od roku 
1978 žil v Bavorsku, kde v Griesu založil exer-
ciční dům. Zaměřoval se na kontemplativní 
kurzy a zasloužil se o obrodu hesychastické 
tradice na Západě. Stal se vyhledávaným du-
chovním učitelem. V češtině vyšly jeho drobná 
Cesta kontemplace i klasické dílo Kontemplativ-
ní exercicie, jež se ve svém 
oboru stalo klasikou. I díky 
tomu přibývá českých křes-
ťa nů, kteří praktikují tuto 
cestu usebrání a ztišení.

Autor je jezuitský 
kněz, farář akademické 
farnosti v Olomouci

ně křesťanských kostelů a chrámů, vyhlásili 
nadvládu práva šaría včetně vybírání „daně 
z hlavy“ (džizja) z každého „nevěřícího“ atd. 
V srpnu téhož roku islamisté napadli Ninivské 
pláně, kde žilo kompaktní křesťanské osídle-
ní (města Karakóš, Alkóš, Bartellá, Batnájá, 
Karamleš, Tel Keppe, Tel Kaif aj.). Přibližně 
130–150 tisíc křesťanů se snažilo všemi do-
stupnými cestami uprchnout do bezpečí, tedy 
především do I ráckého Kurdistánu. Ninivské 
pláně se irácké armádě podařilo osvobodit až 
po třech letech a dnes se intenzivně pracuje na 
obnově zdejší infrastruktury včetně nábožen-
ských objektů (podílí se na ní mj. česká Cha-
rita). Právě do Karakóše se podle některých 
zpráv chystá zavítat také papež František. 

Počátkem srpna 2014 si nové hrůzy prožili 
iráčtí jezídi, a to když jejich vesnice na hoře 
Sindžár napadly oddíly bojovníků tzv. IS. � sí-
ce mužů povraždily, ženy znásilnily a donutily 
je vzít si muslimské manžely. Podobný osud 
potkal jezídskou aktivistku Nadju Murado-
vou, nositelku Nobelovy ceny za mír za rok 
2018: džihádisté ji sexuálně zotročili a její ro-
dinu takřka celou vyvraždili.

Naděje umírá poslední
Nová irácká ústava z roku 2005, někdy ozna-
čovaná za nejmodernější v celé oblasti Blízké-
ho východu, sice formálně zajišťuje svobodu 
vyznání, náboženské praxe a užívání rodného 
jazyka (v celkem osmi článcích), zákonodárci 
do ní ovšem zároveň implementovali poměr-
ně rozsáhlé části muslimského práva šaría. Ve 
volbách do iráckého parlamentu v březnu 2010 
zástupci menšin získali osm křesel z celkových 
325. Relativně nejlépe se dnes mohou křesťané 
realizovat v autonomní republice Irácký Kur-
distán, kde žijí jejich početné enklávy přede-
vším v Ankawě, jedné ze čtvrtí hlavního města 
Erbílu.

Papež František tak navštíví vnitřně nesta-
bilní zemi, která přinesla křesťanské církvi – 
ovšem nikoli vlastní vinou – za posledních 
dvacet let mnoho nových mučedníků. Snad se 
římskému pontifi kovi podaří během jeho mise 
povzbudit místní křesťany, 
aby Irák už více neopouš-
těli, ba naopak napomoh-
li v  obrodě místní církve 
i státu.

Autor je šéfredaktorem 
ročenky Parrésia: Revue 
pro východní křesťanství 
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Papež navštíví rozdělenou zemi

ANKETA:

Sledujete zpravodajství Vatikánského
rozhlasu?
a) poslouchám v Radiu Proglas;
b) přes web vaticannews.va;
c) nesleduji .
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Jak se chystáte prožít postní dobu?
a) mám vlastní duchovní program (31);
b)  inspiraci hledám v postních brožurách 

a aplikacích (15);
c) využiji postní přílohu KT (28).

© Jan Hrubý

FEJETON
P. Karla Skočovského

Dnes je to móda – dávat starým slo-
vům nové významy a starým význa-
mům nová slova. Milenec je přítel. 
Smilstvo manželský katechumenát. 

Nevěstka sexuální asistentka. Hřích obtížná 
situace a zatím nedosažený ideál. Omšelá he-
reze je najednou myšlenka „nová“, „odvážná“ 
a „pokroková“. Manželství je, cokoli kdo chce, 
aby manželství bylo. Žena je mysl s jakýmkoli 
tělem. A láska? V ní pravdu nahradila autenti-
cita. Nedávno jsem se začetl do jednoho z pra-
covních dokumentů německé tzv. Synodální 
cesty (Der Synodale Weg), který mimo jiné ob-
hajuje, pro co za našimi hranicemi dokonce 
vymysleli nové slovo: self-sex. (Ano, je to přesně 
to, co vás napadlo jako první.) Nemohl jsem 
se ubránit představě, že je to dobrý námět na 
novou hru Divadla Járy Cimrmana. Bude se 
jmenovat hezky česky Der Synodale Abweg – 
Synodální scestí aneb Radostná věda objevo-
vání slepých uliček katolické teologie. 

I George Orwell se v nebi, či kde je, musí 
usmívat od ucha k uchu, vždyť mu do jeho to-
talitárního slovníku Newspeaku přibylo nové 
slovo. Vedle goodsex („sex za účelem výroby 
dětí pro stranu“) a sexcrime („sexuální nemo-
rálnost“) tu máme self-sex („sex bez přítomnos-
ti druhého“). Válka je mír. A slabost je ctnost. 
Co dosud byla nemravnost, má teď sexy jméno 
jako z amerického filmu. 

Vymýšlíme nová slova, protože ta stará chce-
me umlčet. Příliš křičela v nitru a vedla k po-
citům viny; a křičela venku a rozdělovala lidi. 
Jenže mlčení není soulad a ticho není pokoj. 
Realitu si neochočíme, když jí dáme krotké 
jméno. My lidé můžeme slova zbavovat ostrých 
hran – a života. Když nám pomýlené ideje za-
vřou rozum a ústa, v tom tichu budou křičet 
naše těla. Například neumlčitelnou pravdu, že 
jsme byli stvořeni jako muži a ženy a po vzoru 
Lásky povoláni k lásce, která dává život třetí-
mu. Tělo je dar a úkol; je do něj vepsáno posel-
ství o Bohu, jehož nejsme 
autoři. „Slovo se stalo tě-
lem,“ říká karmelitán P. 
Vojtěch Kohut, „aby se 
tělo stalo slovem.“ A  já 
dodám: „Slovem o Bohu 
a člověku, před kterým 
si nelze zacpat uši. Zní 
totiž zevnitř.“

Tečky
GLOSA
Karla Pučelíka

V poslední době se mi často vy-
bavuje scéna z  filmu „Třetí 
muž“ podle příběhu Grahama 
Greena. Hrdina a  jeho sok vy-

jedou na vrchol obřího kola vídeňské-
ho Prateru, odkud život na zemi vypadá 
jako hemžení malých teček. Cynický zá-
porák se ptá: „Co se stane, když se jedna 
z nich zastaví?“ Americký deník  e New 
York � mes v neděli otiskl na titulní straně 
obrázek, kde každá americká oběť pan-
demie představuje jednu takovou tečku. 
Ta první je z loňského 29. února. Nyní se 
jejich počet blíží k 500 tisícům. V přepoč-
tu na velikost Česka by byl „náš“ obrá-
zek ještě černější. Ty tečky jsou předčasně 
ukončené životy, jež budou chybět nejen 
blízkým, ale i nám všem. Životy lidí, kteří 
mohli ještě mnoho dobrého vykonat, pra-
covat, předat životní moudrost a nadhled, 
někoho rozesmát či utěšit nebo být i jen 
po boku, číst pohádky vnoučatům…

V nejtěžších chvílích druhé světové války 
státníci (třeba Churchill) navštěvovali po-
mocí rozhlasových vln domácnosti, jen aby 
byli lidem nablízku. Dnes z tiskových kon-
ferencí slýcháme čísla obsazenosti a statis-
tiky testů, jako když ministři dříve infor-
movali o vývoji HDP nebo exportu. Kdo 
z představitelů státu autenticky a pravidel-
ně vystupuje, aby vedle čísel vyjádřil sou-
strast rodinám, aby je i ostatní povzbudil? 
Či jsou shora vidět jen zastavující se tečky? 

Cesta papeže Františka do Iráku, která 
má proběhnout od 5. do 8. března, 
jej přivede do hluboce rozdělené 
země, kde se před lety nezdařil pokus 
o nastolení demokratických pravidel 
vládnutí v blízkovýchodních poměrech.

KOMENTÁŘ
Michala Řoutila

Jestliže ty nejoptimističtější odhady počtu 
křesťanů před spojeneckou invazí v břez-
nu 2003 hovořily až o 1,5 milionu věří-
cích, dnes je to přibližně o milion méně. 

Nejpočetnější církví přitom v Iráku i nadále 
zůstává církev chaldejskokatolická. 

Situace náboženských a etnických menšin 
se v Iráku začala zhoršovat ihned po svržení 
dlouholetého vládce Saddáma Husajna spo-
jeneckými vojsky. Pád diktatury uvolnil ve 
společnosti negativní síly, kterým slabý stát 
nemohl vzdorovat, a západní okupanti o ně 
jevili pramalý zájem. Pouze od března 2003 
do konce roku 2007 čelilo zničujícím útokům
27 iráckých kostelů, celkově bylo napadeno více 

než padesát chrámů. Do května 2008 islámští 
radikálové unesli sedmnáct kněží a biskupů, 
čtyři z nich zabili. Z kostelů a klášterů islamis-
tičtí radikálové sundavali kříže, kradli mobili-
áře, znesvěcovali posvátné předměty. Křesťané 
začali ze země hromadně utíkat, a to jak do 
sousedních blízkovýchodních států, tak do Ev-
ropy, Spojených států amerických či Austrálie.

Trpěly také další menšiny, především man-
dejci, járesáni, šabakové, baháisté či Turkmeni. 
Tragédie nevídaných rozměrů postihla 14. srp-
na 2007 komunitu jezídů z jihozápadního pod-
hůří Sindžáru: islamisté tehdy podnikli koor-
dinovaný útok čtyřmi nákladními automobily 
naloženými výbušninami na jejich shromaž-
diště v Qahtáníji a Džazíře. Irácký Červený 
půlměsíc následně uvedl, že při nich zemřelo 
796 osob a 1 562 bylo zraněno. Po útoku na 
americké mrakodrapy v New Yorku 11. září 
2001 se jednalo o druhý nejhorší známý tero-
ristický útok v dosavadních dějinách lidstva. 

Nové kolo pronásledování menšin přišlo 
se vzestupem tzv. Islámského státu v roce 2014. 
S tím, jak jeho bojovníci postupně obsazovali 
města na severu země, začali ohrožovat i zdejší 
křesťany. Po dobytí starobylého Mosulu, dnes 
druhého nejlidnatějšího města Iráku, islamisté 
začali opět ničit nemuslimské památky včet-

Franz Jalics, učitel modlitby srdce
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Alena Scheinostová

K rozkvětu liturgické hudby 
v českých a moravských kostelích 
a na pomoc varhaníkům, kteří o něj 
usilují, vydává varhaník a pedagog 
Bohumír Kratochvíl Učebnici varhanní 

improvizace. Studijní materiál je tak 
k dostání poprvé po desítkách let.

Ti z varhaníků, kdo nemají příležitost 
účastnit se mistrovských kurzů nebo 
jiných lekcí, byli dosud odkázáni 
pouze na dnes už prakticky nedo-

stupnou publikaci Jaroslava Vodrážky Varhan-
ní improvizace z 80. let. „Kromě toho učebnice 
varhanní improvizace se zaměřením na litur-
gickou praxi, nebo alespoň s přihlédnutím 
k liturgické praxi u nás, za posledních pade-
sát let – tedy po Druhém vatikánském konci-
lu – nevyšla. Přitom v okolních zemích, jako 
jsou Německo, Rakousko, Nizozemsko nebo 
Francie, je taková učebnice samozřejmostí, což 
se přirozeně odráží i v  tamní vysoké úrovni 
varhanní improvizace,“ upřesnil pro KT au-
tor současné publikace Bohumír Kratochvíl, 

sám chrámový varhaník v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie ve Valašském Meziříčí a pedagog 
tamní ZUŠ.

„Slýchával jsem od kolegů, že jim chybí po-
drobný materiál, z něhož by mohli při odbor-
nějším studiu improvizace pro liturgickou pra-
xi vycházet. Cítil jsem také potřebu vyjít vstříc 
svým žákům jako budoucím chrámovým var-
haníkům a sám se chtěl ze své pozice ve pro-
spěch liturgické hudby více angažovat,“ sdělil 
varhaník.

Základem je český 
Kancionál
Výsledkem je podrobný průvodce o sto pade-
sáti stranách, 21 kapitolách a třech stech no-
tovaných příkladů, doprovázených souvisejí-
cími úkoly. „To množství příkladů je záměr,“ 
objasnil Bohumír Kratochvíl. „Chtěl jsem, aby 
si každý mohl představit a pochopit teoretic-
ké návody a také si je prakticky vyzkoušet na 
nástroji.“ Aby měl hráč z učebnice prospěch, 
měl by mít jistou technickou úroveň a oriento-
vat se v harmonii, kontrapunktu a hudebních 
formách; alespoň stručně jsou zde však jejich 
zásady připomenuty. „Podle této učebnice se 

pak varhaník naučí nejprve improvizovat krát-
ké formy na podkladě základních rozšířených 
kadencí, dále zvládne krátké dvouhlasé přede-
hry, mezihry a dohry za použití motivů písní 
z kancionálu,“ popsal autor. Napovídají názvy 
kapitol: Práce s motivem, Obraty kvintakordů 
či septakordů, Harmonizace písní, Chorální 
předehra, Variace atd.

Bohumír Kratochvíl doporučuje učebnici 
studovat společně se zkušeným pedagogem, je 
však srozumitelná i pro toho, kdo zvolí samo-
studium. „Nedílnou součástí učebnic impro-
vizace bývá CD s nahranými příklady. Dnes 
je navíc možno příklady jednoduše umístit na 
Youtube, kde si je každý najde a poslechne. 
Touto cestou jdu i já – stačí zadat do vyhledá-
vače ‚Bohumír Kratochvíl‘, aby se načetly mé 
instruktážní vzorky,“ doplnil pedagog.

Odborný recenzent učebnice, slavný polský 
varhaník Julian Gembalski z hudební akade-
mie v Katovicích, doporučil, aby Kratochví-
lova práce byla „rozšířena i v profesionálním 
hudebním školství, a ne pouze pro vzdělává-
ní chrámových varhaníků, neboť nabízí do-
konalý materiál k vzdělávání v oboru impro-
vizace a zvýšení její popularity i úrovně jak 
liturgické, tak s přesahem do koncertní pra-
xe“. Podle Kratochvíla si už našla cestu na-
příklad do ZUŠek a na konzervatoře doma 

i v zahraničí. Její vydá-
ní podpořilo olomouc-
ké a ostravsko-opavské 
biskupství a distribu-
ovalo výtisky do far-
ností. „Chtěl bych 
poděkovat arcibisku-
pu Janu Graubnero-
vi a biskupu Martinu 
Davidovi, kteří se jako 
první zasadili o  to, 
že tuto učebnici dnes 
mají všichni varhaníci v  jejich diecézích. Vě-
řím, že se postupně přidají další,“ doufá
autor.

Sám sedá za varhany k doprovodu liturgie 
přes čtyřicet let a ve Valašském Meziříčí vede 
chrámový sbor. „K této roli jsem byl povo-
lán, je to poslání, kterým mě pověřil Bůh, a je 
neoddělitelnou složkou mého křesťanství,“ je 
přesvědčen Bohumír Kratochvíl. Liturgická 
hudba se podle něj dostává od Ducha Svaté-
ho darem. O ten je však na místě pečovat, aby 
– třeba i šikovný varhaník – nakonec liturgii 
nepokazil.

Bohumír Kratochvíl: Učebnice varhanní 
improvizace. Liturgická praxe (Artthon 2020),
k objednání na www.artthon.cz

Varhanní improvizace jako služba liturgii

KNIŽNÍ TIP 
Zdeňka A. Emingera

Křesťanství pozdní antiky i zcela 
současná dilemata věřícího člověka 
ožívají díky knize irského historika 
Petera Browna Augustin z Hipponu.

Životopisy významných osobností ob-
čas trpí legendarizací, až člověk ze-
snulý před stovkami let připomíná 
mytického reka, zatímco čtenář si při-

padá trochu nepatřičně, protože jeho život 
je zcela odlišný. Nebo jsou postiženy slabou 
teologickou refl exí, takže z postavy, která zá-
sadním způsobem ovlivnila teologické myš-
lení a církevní praxi, se stává jen další z řady 
revolucionářů. Kniha renomovaného irské-
ho historika Petera Browna (*1935) Augustin 
z Hipponu, kterou vydalo nakladatelství Argo 

ve skvělém překladu Martina Pokorného, je 
naštěstí jiná. Na ploše tří set padesáti stran 
čistého textu se postava jednoho z ikonických 
teologů křesťanských dějin jeví jako živý člo-
věk bez příkras, který žádnou nadstavbu lid-
ských chvalořečí nepotřebuje.

Vedle předmluv, epilogu a příloh rozdělil 
Brown svou historickou pouť do pěti chrono-
logicky řazených částí. Provází celým Augus-
tinovým životem, jak jej známe z životopisů 
i z Vyznání, a zároveň zpřesňuje a doplňuje 
naše dosavadní poznání o člověku, jehož uče-
ní ovlivnilo katolickou církev jako málokte-
ré jiné. Najdeme tu vyprávění o Africe, mat-
ce Monice, vzdělávání, přátelích. Dozvíme se 
o vztahu se sv. Ambrožem, Augustinových ká-
záních, dopisech, polemikách i spisech. Díky 
Brownovi si můžeme projít město Hippo Re-
gius a rozvažovat nad řadou klíčových témat, 
která tu Augustin promýšlel a uváděl do praxe: 
rady pro běžný duchovní život, úvahy o cír-
kevním společenství, o vyučování, o Boží obci, 
o jeho slavné Doctrina Christiana, o zápasech 

s pelagiány a manichejci, o každodenním živo-
tě církve v severní Africe, o politickém životě 
regionu, o jeho biskupské autoritě, o problé-
mech všedního dne. 

Peter Brown před nás staví živé obrazy. Čte-
me-li o stěžejních Augustinových myšlenkách 
o  milosti, poslušnosti či tělesnosti, vidíme 
i konkrétní křesťanskou komunitu a jednotliv-
ce, k nimž jako biskup hovoří. Živě přemýšlí-
me, kdo a co Augustina formovalo a hnětlo, že 
se z divokého mladíka stal člověkem, jenž uči-
nil v církvi hluboký otisk, ale současně vzbu-
dil polemiku, ba odpor těch teologů a učitelů 
duchovního života, kteří jeho vizi Kristova vy-
kupitelského příběhu považovali za poněkud 
temnou.

Někdy se čtenář instinktivně postaví na 
stranu těch Augustinových přátel, kteří vel-
ké teologické otázky chápali jinak. Jindy dá 
hipponskému biskupovi za pravdu a  učiní 
tak spolu s církví, která z rozsáhlého Augus-
tinova díla akcentuje jen část, zatímco zby-
tek podrobuje novodobé refl exi a klade důraz 

na odlišná teologická
východiska. 

Svět, v němž svatý 
Augustin žil, už ne-
existuje. Žije však hle-
dající, pochybující 
a váhající člověk, svá-
děný pozlátky a uče-
ním, jež je navenek 
pěkné a  atraktivní, 
ale nemůže poskyt-
nout mnoho. V tom je 
nám Augustin, viděný 
Brownovýma očima, blízký: ve své péči o dru-
hé i ve své starosti a obavách o sebe samého. 
Stojí tu před námi člověk z masa a kostí a je jen 
na nás, abychom uvážili, co si z jeho odkazu 
vezmeme k rozjímání.

Peter Brown: Augustin z Hipponu 
(Argo 2020)

Autor je teolog

Svatý Augustin z masa a kostí

Za analytický dokument o české společnosti, koronaviru, fake news a možnostech vědy lze označit knižní rozhovor Aleše Palána se známým biochemikem 
Janem Konvalinkou. Kniha sdílí název grafiky Francesca Goyi Spánek rozumu plodí příšery (Prostor 2020) a půl na půl sestává z textu a působivých 
velkoformátových fotografií Jana Šibíka, zachycujících pro budoucnost atmosféru Česka v době loňského lockdownu. Jan Konvalinka s Palánem sdílí humor, 
katolickou víru i dar lidového podání. Přestože se rozhovory vedly loni od léta do podzimu a nejsou už ve všem aktuální, protože pandemie i postoje k ní se od 
té doby poněkud posunuly, jde o poutavé čtení i o podnětné setkání s mimořádně bystrým, vtipným a zároveň hluboce pokorným člověkem. Snímek Jan Šibík

O covidu a spánku rozumu s nadhledem vědce
Přehledné informace
o církvích a náboženských 
společnostech v České republice, 
soustředěné na jediném místě,
přináší online Religionistická 

encyklopedie.

Její pilotní verzi spustili na konci minulé-
ho roku autoři Zdeněk R. Nešpor a Zde-
něk Vojtíšek – oba přední tuzemští znalci 
religionistiky, náboženských kultů a so-

ciologie náboženství z Akademie věd ČR – 
na webové adrese rg-encyklopedie.soc.cas.cz. 
Obsahuje hesla řazená abecedně podle ofi ciál-
ních názvů jednotlivých církví a náboženských 
společností registrovaných v ČR, listovat lze 
i pomocí klíčových slov zadaných do řádku 
pro vyhledávání. 

Hesla jsou vzájemně propojená interaktivní-
mi odkazy a jsou podaná čtivým popularizač-
ním jazykem. Jednotlivá vyznání autoři před-
stavují pohledem do jejich historie, vývoje na 
našem území, vysvětlením věrouky i statisti-
kami. Nechybí náčrt mediálního, charitního či 
školského působení církví (u římskokatolické 
církve tak najdeme též zmínku o KT, Radiu 
Proglas, TV Noe i o některých dalších perio-
dikách a vydavatelstvích) a odkaz na další li-
teraturu či internetové zdroje.

Religionistická encyklopedie vzniká jako ses-
terské dílo internetové Sociologické encyklope-
die při AV ČR. Tu každoročně využívá přes
200 tisíc uživatelů. Zájem uživatelů, a přede-
vším fi nanční možnosti pak určí případný dal-
ší rozvoj Religionistické encyklopedie, například 
o věcný slovník.

(sch)

Zdeněk R. Nešpor (ed.):
Religionistická encyklopedie, 
rg-encyklopedie.soc.cas.cz

Světy víry



Notker Wolf OSB

Letos si leckterá postní omezení 
a „skutky sebezáporu“ asi neuložíme 
sami dobrovolně, ale vnutí nám je 
okolnosti, které sdílíme všichni bez 
rozdílu. Výjimkou však může být náš 
přístup k informacím. Tam zatím 
žádná omezení nehrozí. Co si letos 
uložit půst právě od nich? Inspirací 
se může stát i následující text.

Vlastním problémem dnešní nestříd-
mosti není chybné chování jednot-
livce. Nestřídmost je průběžným cha-
rakteristickým rysem současné doby. 

V Benediktově Řeholi čteme pokyn: „aby se 
všechno konalo ve stanovenou hodinu“. Způ-
sob, jakým zacházíme s  časem – největším 
dobrem našeho života, defi nitivně ohraniče-
ným smrtí – možná nejzřetelněji ukazuje, jak 
hluboko pronikla nestřídmost do našeho ži-
vota a že už mezitím přijala strukturální rysy. 

Jako by dnes zrychlování všeho neznalo 
mezí. Naše životní tempo se neumí chvíli za-
stavit. Ve světě, ve kterém lze ve dne v noci 
všechno udělat na počítači, získaly takřka 
všechny procesy značnou fl exibilitu, a život 
se tím zase zrychluje. Stále větší počet lidí už 
proto nemá žádné pevnější časové vzorce. Ne-
jen že si tím lidé nezískávají větší svobodu, ale 
přicházejí o vnitřní řád. Čas se řítí do zmatku. 
Samozřejmě se nezrychluje úplně všechno. So-
ciální etik Oswald von Nell-Breuning vyhod-

notil svou zkušenost času z tohoto hlediska 
u příležitosti svých stých narozenin. Ve dva-
cátých letech 20. století potřeboval na cestu 
ze své vysoké školy v St. Georgen k frankfurt-
skému nádraží patnáct minut, dnes „pouhých“ 
dvacet pět minut.

Žijeme v neřešených rozporech. Zrychlová-
ním ale nevybředneme z nedostatku času. Prá-
vě v době zrychlování, které je vidět ve všech 
oblastech života, je nezbytné pěstovat cit pro 
kreativní sílu zdravé míry a odpočinku. Jsme 
zajatci tempa. Svoboda ale vypadá jinak. Uvě-
domují si to mnozí časem štvaní manažeři, kte-
ří přicházejí k nám do kláštera, aby na „čas“ 
sdíleli mnišský život. Uspořádané společenství 
modlitby, práce a duchovní četby jim skýtají 
možnost uvědomovat si intenzivněji vlastní 
život a nastavit v něm výhybky znovu tak, aby 
se ubíral správným směrem.

Důležitá je zdravá míra
Podívejme se ale také třeba na posedlost infor-
macemi – i ta spadá do kategorie žádostivosti. 
Člověk chce být u všeho a nechce o nic přijít. 
Proto se snaží dělat všechno současně a v jedi-
ném okamžiku, a přitom se vzdává vlastního 
já. Máme SMS zprávy, e-maily, Twitter, Face-
book, jsme online, skypujeme a e-mailujeme – 
a přitom máme pořád dojem, že to rozhodující 
nám stejně uniká.

Máme k dispozici obrovské množství infor-
mací, které na nás dotírají a obsazují nám mo-
zek. Následkem toho je fyzický stres a duševní 
škody. Ten, kdo se tomu poddá byť jen na jedi-
ný den, dopustí, aby byl pouhým prostředkem 
informací, a tím přestává být vlastním pánem. 
Ztrácí tvůrčího ducha a nakonec i svobodu. 
Vytváří se závislost na „novinkách“ a zároveň 
se z něho stává jejich průtokový ohřívač. Infor-
mace protékají, aniž by utkvěly. I v tomto pří-
padě je podstatné stanovit si meze a najít pro 

sebe zdravou míru. Vlastní osobnost posiluje-
me jen tehdy, nenecháme-li se přemoci útokem 
informací, jak shodně potvrzují i odborníci 
zabývající se činností mozku. Když například 
nevyletíme hned při prvním zazvonění telefo-
nu, ale necháme jej zvonit. Když neotevřeme 
okamžitě každý nově došlý e-mail, i kdyby byl 
očekávaný. U Facebooku to funguje stejně. 
Když pořád jenom sdílíme, místo abychom 
komunikovali, když se odhalujeme a prozra-
zujeme na sebe bez jakýchkoli zábran intimní 
informace, je to „prostituování sebe samého na 
základě lačnosti po informacích“. 

Mnichovský profesor klinické psychologie 
Ernst Pöppel vystihl toto chování, při kte-
rém se člověk pouze ukazuje, avšak neotvírá, 
protože má sice sto virtuálních přátel, ale ani 
jednoho skutečného. I zde je důležitá zdravá 
míra. V tomto případě je jí člověk – já sám i ten 
skutečný jiný, kterému se věnuji, kterému po-
zorně naslouchám, se kterým se dokážu smát 
i plakat, se kterým se mohu pohádat a zase se 
usmířit.

Notker Wolf OSB: Sedm hlavních ctností 
(Karmelitánské nakladatelství 2011)

P. Ladislav Heryán SDB

O příběhu z knihy Genesis (obětování 
Izáka), který se v letošním cyklu 
čte o druhé neděli postní, se říká, 
že patří z duchovního i uměleckého 
hlediska k nejkrásnějším úryvkům 
Písma. Během věků se stal jedním 
z ústředních textů pro všechna tři 
velká abrahámovská náboženství.

Obětování Izáka se v hebrejské kultu-
ře nazývá „Akeda“, tedy „Svázání“ 
(Izáka), přičemž příběh hraje veli-
kou roli i v muslimské kultuře, kde 

je Abrahám nazýván Ibrahimem a Izák zpra-
vidla Izmaelem.

 

Důvěra
se nakonec vyplatí
My křesťané tento hrůzostrašný příběh ob-
vykle přijímáme bez větší váhy jako jednu
z biblických epizod mezi mnoha dalšími, jako 
epizodu, která nakonec dobře dopadne: Abra-
hám dokáže svou oddanost Bohu, ale ten Izá-
ka ušetří (ke smůle berana, zachyceného za 
rohy ve křoví). 

Obvyklým poučením je, že i když starozá-
konní Bůh je tak divný a krutý, je třeba v něj 
spolu s Abrahámem proti vší beznaději důvě-
řovat, protože ono se to nakonec vyplatí. Kru-
tý Bůh zde sice Abrahámova syna ušetřil, ale 
Syna vlastního kvůli nám (a vlastně i Abrahá-
movi samotnému) nikoli. 

Jedná se o  tzv. typologickou interpretaci; 
stejnou interpretaci nacházíme již v  listu Ži-
dům, podle něhož Abrahám věřil Bohu nato-
lik, že i kdyby Izáka v poslušnosti víry zabil, 
Bůh by jej znovu vzkřísil, a on by tak o slíbené 
potomstvo opravdu nepřišel.

Co je to za divného Boha, který zkouší člo-
věka tím, že vyžaduje lidské (dětské) oběti, 
a který nakonec nechá zabít vlastního Syna?

Příběh je kritikou 
dobové praxe
Je smutnou ironií, že příběh o svázání Izáka ve 
skutečnosti chce říci pravý opak toho, co mu 
přisuzují obě křesťanské interpretace. Židov-
ských interpretací je více, ale tou nejdůležitější 
a zřejmě nejpravděpodobnější je výklad, který 
nacházíme již v Talmudu ze šestého století po 
Kristu a jemuž by přisvědčila i většina biblistů 
dnešní doby.

Jistě bychom nečekali, že Izraelci podleh-
nou svodům okolních národů a že i oni sami 
budou přinášet své děti jako oběť modlám. 
K našemu velkému překvapení o tom ale ve 
Starém zákoně čteme na mnoha místech. Je 
to snad proto, že na rozdíl od neviditelného 
a nezobrazitelného Hospodina byla kenaán-
ská, konkrétnější božstva lidem mnohem bliž-
ší, zvláště když si potřebovali vyprosit vláhu 
a hojnou úrodu. „Vybudovali posvátná návrší 
Baalova, aby Baalovi jako zápalné oběti pá-
lili v ohni své syny,“ říká například Jeremiáš 
(19,5). A v Žalmu 106 se píše: „…obětovali své 
syny a své dcery běsům; nevinnou krev prolé-
vali, krev svých synů a dcer, které obětovali 
modlářským stvůrám Kenaanu.“ Člověka v tu 
chvíli napadne, jak velké asi bylo zoufalství ro-
dičů, pokud si mysleli, že musí obětovat jedno 
z dětí, aby ty zbylé mohly přežít.

Příběh o Abrahámovi a Izákovi je ve skuteč-
nosti velice ostrou kritikou této praxe a preg-
nantním vyjádřením, že Hospodin lidské (dět-

ské) oběti odmítá. Někdo by možná namítl, 
že Abrahám přece žil mnohem dříve, než se 
z Izáka, Jákoba a jeho dvanácti synů postup-
ně zformoval izraelský národ a po všech peri-
petiích se usadil v Kanaánu. Musíme však mít 
na paměti, že výsledná podoba knihy Gene-
sis, jak ji dnes známe, je výsledkem dlouhého 
procesu, který se završil až ve čtvrtém století 
před Kristem, tedy stovky let poté, kdy mohl 
žít Abrahám.

Věci odečtené mezi řádky
Osobně mě na tomto příběhu dojímají také 
věci nevyřčené, odečítané takříkajíc mezi řád-
ky. Jak upozornil rabín Jonathan Sacks, je ře-
čeno, že poté, co Bůh Abrahámovi uložil obě-
tovat Izáka jako zápalnou oběť, Abrahám „za 
časného jitra osedlal osla“ a spolu s Izákem 
a dvěma služebníky se vydali na cestu. Co se 
tedy stalo o té poslední noci doma? Řekl to 

Abrahám Sáře? A jak tato událost pozname-
nala Izáka? 

Hned v úvodu následující kapitoly totiž čte-
me, že Sára zemřela, i když nevíme, zda v dů-
sledku traumatu způsobeného touto událos-
tí. O kapitolu dál si Izák není schopen ani 
sám najít ženu. Chodí se toulat a přemýšlet 
ke Studnici živého, tam, kde se kdysi Hagaře, 
matce jeho nevlastního bratra Izmaela, zjevil 
Hospodin, aby ji utěšil a dal jí novou perspek-
tivu. Otázku správnosti typologické inter-
pretace tedy ponechme otevřenou, ale podle 
mého názoru Ježíš nezemřel proto, že by ho 
Bůh „neušetřil“, ale proto, aby demonstroval 
pojetí Boha jako právě toho, který nežádá obě-
ti, nýbrž milosrdenství.

Jedna moderní židovská interpretace 
noci před odchodem na horu Moria říká, že
v tzv. šestidenní válce (1967) tato noc trvala 
šest dnů: to když otcové museli do boje povo-
lat i své mladé syny.
Autor je salesiánský kněz a biblista
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Jsme zajatci tempa doby

Vlastní osobnost posilujeme jen tehdy, nenecháme-li 
se přemoci útokem informací. Snímek Pexels

Bůh nežádá oběť, nýbrž milosrdenství

Bartolomeo Cavarozzi (1587–1625): Obětování Izáka (kol. 1603, olej na plátně, soukromá sbírka). Někdy je jako autor obrazu uváděn Caravaggio.
 Snímek archiv KT
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Ne 28. 2. 270 299 783 881 270 300 313 348 921 1030 313 349 313 349 314 349 314 350 273 302 314 350 926 1036 314 350 314 350 268 297 316 351 930 1040 316 352 316 352 316 352 314 350 1242 1379

Po 1. 3. 270 299 783 881 270 300 935 1046 936 1046 317 353 318 353 318 354 318 354 273 302 318 354 940 1052 318 354 318 354 268 298 945 1057 945 1057 319 355 320 356 320 356 318 354 1247 1384

Út 2. 3. 270 299 783 881 270 300 950 1062 950 1063 321 357 321 357 321 357 322 358 273 302 322 358 955 1068 322 358 322 358 268 298 960 1073 960 1073 323 359 323 359 323 360 322 358 1250 1387

St 3. 3. 270 299 783 881 270 300 965 1079 965 1079 324 360 324 361 325 361 325 362 273 302 325 362 971 1085 325 362 325 362 268 298 976 1091 976 1091 326 363 327 363 327 364 325 362 1254 1391

Čt 4. 3. 270 299 783 881 270 300 981 1097 981 1097 327 364 328 365 328 365 328 365 273 302 328 366 987 1103 329 366 328 365 268 298 992 1109 992 1109 330 367 330 367 330 367 328 365 1257 1395

Pá 5. 3. 270 299 783 881 270 300 998 1115 998 1115 331 368 331 368 331 369 332 369 273 302 332 369 1004 1121 332 369 332 369 268 298 1009 1126 1009 1126 333 370 333 371 333 371 332 369 1260 1398

So 6. 3. 270 299 783 881 270 300 1014 1132 1014 1132 334 372 334 372 335 372 335 373 273 302 335 373 1019 1138 335 373 335 373 268 297 336 375 1025 1144 336 375 337 375 337 376 339 378 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 22,1-2.9a.10-13.15-18
Oběť Abraháma je zásadní událost 
předznamenávající mnoho dalších 
sdělení Písma. Důležité je vidět, že 
Abrahám neodmítl obětovat vlastní-
ho syna, ač to bylo pro něj zhrouce-
ním nadějí. Stal se příkladem hluboké 
víry. Příběh se odehrává asi v 19. st. 
př. Kr. mezi kočovníky na polopouš-
ti. Původní význam vyprávění zřejmě 
směřoval k odmítnutí lidských obětí.

Čtení z první knihy Mojžíšovy
Bůh zkoušel Abraháma a řekl: „Abra-
háme!“ Odpověděl: „Tady jsem!“ Bůh 
pravil: „Vezmi svého syna, svého je-
diného syna, kterého miluješ, Izáka, 
a jdi do země Moria a obětuj ho tam 
jako celopal na jedné z hor, kterou 
ti označím.“ Když došli na místo od 
Boha určené, Abrahám tam vysta-
věl oltář, narovnal dříví, svázal svého 
syna Izáka a položil ho na oltář, naho-
ru na dříví. Pak vztáhl Abrahám ruku 
a vzal nůž, aby zabil svého syna. Ale 
Hospodinův anděl na něho zavolal 
z nebe: „Abraháme, Abraháme!“ Ten 

se ozval: „Tady jsem!“ (Anděl) řekl: 
„Nevztahuj svou ruku na chlapce 
a nic mu nedělej, neboť nyní vím, že 
se bojíš Boha, když mi neodpíráš své-
ho syna, svého jediného syna.“ Abra-
hám pozdvihl své oči, a hle – za ním 
beran, který se chytil za rohy v křoví. 
Abrahám šel, vzal ho a obětoval jako 
celopal místo svého syna. Hospodi-
nův anděl zavolal na Abraháma po-
druhé z nebe a řekl: „Při sobě samém 
přísahám – praví Hospodin – že jsi to 
udělal a neodepřel jsi mi svého syna, 
svého jediného syna, zahrnu tě po-
žehnáním a rozmnožím tvé potom-
stvo jako nebeské hvězdy, jako písek 
na mořském břehu, a tvé potom-
stvo se zmocní brány svých nepřátel. 
V tvém potomstvu budou požehnány 
všechny národy země za to, že jsi mě 
poslechl.“

MEZIZPĚV Žl 116,10+15.16-17.18-19
Žalm 116 je modlitbou člověka, který 
zakusil vysvobození z tísně, zažil, že 
Bůh jedná v jeho prospěch, podobně, 
jako to zakusil Abrahám.

* Budu kráčet před Hospodinem v zemi 
živých.
Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: 
„Jsem tak sklíčen!“ Drahocenná je 
v Hospodinových očích smrt jeho 
zbožných.
*
Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, 
jsem tvůj služebník, syn tvé služebni-
ce, rozvázal jsi moje pouta.
Přinesu ti oběť díků, Hospodine, 
a budu vzývat tvé jméno.
*
Splním své sliby Hospodinu před veš-
kerým jeho lidem v nádvořích domu 
Hospodinova, uprostřed tebe, Jeru-
zaléme!
*

2. ČTENÍ Řím 8,31b-34
Čteme strhující závěr nejprecizněj-
šího teologického výkladu svaté-
ho Pavla o ospravedlnění na zá-
kladě víry. Autor s velice emotivní 
dikcí opouští předchozí argumentač-
ní přísnost a vrhá se do bouřlivého 
jásotu nad darem Boží spásy. Bůh 

za nás vydal svého milovaného Syna 
podobně jako Abrahám, a to až do 
absolutní krajnosti.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla 
Římanům 
(Bratři!) Je-li Bůh s námi, kdo proti 
nám? Když ani vlastního Syna neu-
šetřil, ale vydal ho za nás za všec-
ky, jak by nám s ním nedaroval také 
všechno ostatní? Kdo vystoupí se ža-
lobou proti Božím vyvoleným? Bůh 
přece ospravedlňuje! Kdo odsou-
dí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano, 
i z mrtvých vstal, je po Boží pravici 
a přimlouvá se za nás!

EVANGELIUM  Mk 9,2-10
Zjevení na hoře volně navazuje na 
první Ježíšovu předpověď vlastní 
smrti. Učedníci však jeho slova ne-
pochopili a nepřijali. Pán jim dává 
zakusit svoji slávu, aby pozna-
li, že předpověď smrti patří do vel-
kolepé Boží strategie. Hora je od-
kazem na horu Sinaj, kde Mojžíš 
dostal smlouvu. Oblak v biblické 

řeči představuje místo Boží slávy
(Ez 1,28…).

Slova svatého evangelia podle Marka
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana 
a vyvedl je na vysokou horu, aby byli 
sami. A byl před nimi proměněn. 
Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič 
na zemi by ho nedovedl tak vybílit. 
Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a roz-
mlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slo-
va a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře, 
že jsme tady. Máme udělat tři sta-
ny: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a je-
den Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by 
měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se ob-
jevil oblak a zastínil je. Z oblaku se 
ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, 
toho poslouchejte!“ Když se roz-
hlédli, najednou u sebe neviděli ni-
koho jiného, jenom samotného Ježí-
še. Když sestupovali z hory, přikázal 
jim, aby nikomu nevypravovali o tom, 
co viděli, dokud Syn člověka nevsta-
ne z mrtvých. Toho slova se chytili 
a uvažovali mezi sebou, co znamená
„vstát z mrtvých“.

neděle 28. 2.  Mk 9,2-10
Nepodléháme i my občas Petrově 
ukvapenosti? Není spíš na místě vní-
mat v tichosti Pánovu velikost? Kéž 
dovedu rozlišit, kdy je vhodná aktivita 
a kdy kontemplace.

pondělí 1. 3. Lk 6,36-38
Má představa, jaký je Bůh, se odráží 
v mém chování k druhým. Nezazlí-
vám občas Bohu jeho milosrdenství 
bez podmínek?

úterý 2. 3. Mt 23,1-12
Návod, jaký zaujmout postoj k před-
staveným, když s nimi nesouhlasím. 

Poslechnout, není-li to proti mému 
svědomí. Ale neřídit se jejich příkla-
dem.

středa 3. 3. Mt 20,17-28
Ježíš odmítá falešné představy o pa-
nování. Dospělý křesťan by měl být 
připraven mít spoluúčast na jeho 
osudu.

čtvrtek 4. 3. Lk 16,19-31
Jednoho dne budu možná litovat, co 
jsem nevykonal a svou liknavostí pro-
meškal. Kéž najdu čas věnovat se po-
třebným!

pátek 5. 3.  Mt 21,33-43.45-46
Nenávist k Ježíšovi se u velekněží a fa-
rizeů rodila ve chvílích, kdy pozna-
li, že mluví právě o nich. Měli přitom 
dost času a možností změnit své cho-
vání. Nehrozí mi v něčem zatvrzelost?

sobota 6. 3.  Lk 15,1-3.11-32
Neprožívám své křesťanství pouze 
jako slušný syn dodržující všechna 
pravidla? Soucítím se vzdáleným bra-
trem? Dovedu pochopit otce, který 
jej nadšeně vítá?

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského 

28. 2. – 2. neděle postní
Barva fi alová, mše vlastní
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 oblaku 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.

1. 3. – pondělí po 2. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Dan 9,4b-10 
Žl 79,8.9.11+13, 
odp.: Nejednej s námi 
podle našich hříchů, 
Hospodine! 
Evangelium Lk 6,36-38

2. 3. – úterý po 2. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Iz 1,10.16-20 
Žl 50,8-9.16bc-17.21+23, 
odp.: Kdo žije správně, 
tomu ukážu Boží spásu. 
Evangelium Mt 23,1-12

3. 3. – středa po 2. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Jer 18,18-20 
Žl 31,5-6.14.15-16, 
odp.: Zachraň mě, 
Hospodine, 
svou slitovností. 
Evangelium Mt 20,17-28

4. 3. – čtvrtek po 2. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Jer 17,5-10 
Žl 1,1-2.3.4+6, 
odp.: Blaze tomu, 
kdo svou naději 
vložil v Hospodina. 

Evangelium Lk 16,19-31
V modlitbě se čtením se může 
přidat hagiografi cká lekce 
a v ranních chválách a nešporách 
připomínka sv. Kazimíra. 
Ve mši se může 
feriální vstupní modlitba 
nahradit modlitbou o něm.

5. 3. – pátek po 2. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 
Žl 105,16-17.18-19.20-21, 
odp.: Pamatujte na divy, 
které učinil Hospodin. 
Evangelium Mt 21,33-43.45-46
První pátek v měsíci: 
Votivní mše dnes není dovolena.

6. 3. – sobota po 2. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Mich 7,14-15.18-20 
Žl 103,1-2.3-4.9-10.11-12, 
odp.: Hospodin je milosrdný 
a milostivý. 
Evangelium Lk 15,1-3.11-32
Nešpory 1. a večerní mše 
z následující neděle.

7. 3. – 3. neděle postní
Barva fi alová, mše vlastní
1. čtení Ex 20,1-17
Žl 19,8.9.10.11, 
odp.: Pane, ty máš slova 
věčného života. 
2. čtení 1 Kor 1,22-25
Zpěv před evangeliem: 
Tak Bůh miloval svět, 
že dal svého jednorozeného Syna; 
každý, kdo v něho věří, 
má věčný život. 
Evangelium Jan 2,13-25
Krédo, preface 1. nebo 2. postní 
(čte-li se Nedělní mešní lekcionář
– cyklus B 57 evangelium 
o samařské ženě z nedělního cyklu A, 
má tato mše vlastní prefaci), 
na konci mše modlitba nad lidem. 
Nelze použít čtvrté anafory. 
Dnes není dovolena pohřební mše.
Žaltář 3. týdne.

(hfr)

Nestává se až tak zřídka, že se cítíme 
bezradní a osamocení. Stýskáme si 
po porozumění, radě a pomoci, ale 
Pán zůstává vysoko a daleko. Má pře-
ce jasnou vůli – proč nám ji nesdělí? 
V příběhu o Abrahámovi, Izákovi a je-
jich obětním putování na horu v zemi 
Moria je naproti tomu Bůh konkrét-
ní až příliš. Mohl Abrahám dopředu 
tušit, že obětí nakonec nebude jeho 
syn?

V liturgickém čtení je biblický text 
trochu zkrácen – Abrahám ve vyne-
chávce vyjadřuje naději, že si Bůh 
sám vyhlédne ovci k celopalu. Uklid-
ňoval tím syna i sebe, ale především 
šel dál. Už toho s Bohem tolik pro-
žil, tolik mu obětoval – a teď, když 
Bůh konečně splní svůj slib a dá mu 
potomka, hned mu ho zase odní-
má! Chceme-li bránit Boha, může-
me zde vidět jakousi násilnou léč-
bu fi xace, která mezi starým otcem 
a jeho synem (možná) vznikla. Také 
nás napadne, že Abraháma k obě-
ti syna nevyzval Bůh, nýbrž se pra-
otec nechal ovlivnit kulty okolních 
národů – že podlehl halucinacím, 

které Bůh n akonec naštěstí včas
rozptýlí.

Jako oslovující mi připadá ještě dal-
ší význam. Myslím, že z celého Abra-
hámova putování sálá Boží blízkost. 
Bůh se o Abraháma uchází a vede ho 
cestou, kde ho může co nejintenziv-
něji zakoušet. Abrahám zvládá jednu 
zkoušku za druhou s obdivuhodnou 
vytrvalostí a nadějí. Pořád ale vní-
má situaci poněkud omezeně – „Já 
dám Hospodinu, co ode mě žádá, 
a on splní, co slíbil; pak budu žít na-
plněný život (už snad bez velkých
zkoušek).“ 

Možná nevidí, že život životem činí 
Bůh, nikoli úkoly a odměny za jejich 
zvládnutí – že Bohu jde o naše srd-
ce, které svým srdcem miluje (ostat-
ně proto nám vdechl život). Naro-
zením Izáka tak Abrahám jako Boží 
dítě nekončí, nadále jde i o něho. Do-
zrávat v patriarchu bude i jako starý, 
kdy už nebude plnit fyzicky náročné 
úkoly, ale místo toho ztělesňovat pro 
Izáka a celý lid, jak vztah s Bohem 
dává životu smysl a sílu v jakékoli
jeho fázi.

Jenže stejně se při četbě dnešní-
ho příběhu každý z nás otřese. Kdy-
by zůstalo jen u Abraháma s Izákem, 
výzva k oběti by navzdory snaze 
o pochopení zkrátka zaváněla Boží 
vrtošivostí. U toho ovšem nezůsta-
lo. Boží Syn na Kalvárii dobrovolně 
ukázal, že Boží trojiční (tj. z podsta-
ty vztahová) láska k lidem rozhod-
ně není sobecká. Nechce se spoko-
jit s tím, co má jistého (Syna), kdyby 
to jinde znamenalo omezení plnos-
ti života (tj. trvalé odloučení nás lidí 
od Boha). Krista na Kalvárii beran
nečekal.

Nejen postní doba, ale celá naše 
životní pouť nese určité rysy dnešní-
ho Abrahámova putování. Ztrácíme 
Izáky, aby nám je Bůh na hoře vra-
cel jinak. Lze dočasně utéct, jít jinam 
za jiným „bohem“, jít sice správným 
směrem, ale neplodně a v křeči („ra-
ději nevidět“) – anebo ve vlastním 
srdci zápasem vytvářet prostor, kam 
by do něho mohl vstoupit Bůh jako 
dárce života a budoucnosti. Dejme 
mu důvěru, že se postará!

P. AMBROŽ ŠÁMAL OPraem.

Ztrácíme Izáky, aby nám je Bůh vracel
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VZPOMÍNÁME
� Dne 26. 2. by 
se naše maminka 
JUDr. Anna Čer-
ná dožila 75 roků. 
V modlitbě s láskou 
a  vděčností vzpo-
mínají  Kateřina, 

Vojtěch, Antonín a  Jan s  rodinami. 
 V 9–2380

� Dne 3. března uply-
ne 17 let ode dne, kdy 
odešla na věčnost na-
še milá manželka, ma-
minka, babička a pra-
babička, paní Marta 
Randýsková z Bystřič-

ky. S láskou a vděčností vzpomínají a za 
modlitbu děkují manžel a tři děti s rodi-
nami. Také 3. března vzpomeneme na
6. výročí úmrtí jejího zetě, pana Antoní-
na Poláška z Malé Bystřice. Stále na něj 
vzpomínají manželka Hana, děti Pavlína 
a Roman s rodinami.  V 9–2344

RŮZNÉ
� ANTIKVARIÁT „Přečtené-knihy.
cz“. Náboženské knihy můžete věnovat 
nebo prodat, a podpořit tak myšlenku 
tiskového apoštolátu. Josef Míček, mob.: 
732 261 067, www.prectene-knihy.cz 
 R 9–2286

� Letní ubytování v Bílých Karpa-
tech (východní Morava), vhodné pro 
skupiny (tábory, farní dovolená, se-
tkání rodin, sportovní soustředění 
aj.). Kapacita 53 lůžek, kuchyň, jídel-
na, klubovna, hřiště, zahrada, ohni-
ště, WiFi, parkování v  areálu. Cena 
200 Kč/osoba/noc. Domov mládeže 
CSŠ pedagogická a sociální Bojkovi-
ce; mob.: 731 625 935 nebo ubytovani.
bojkovice@gmail.com. Info a přehled 
kapacity na www.cirkevka-bojkovice.cz 
(domov mládeže). R 9–2315

� Biskupství ostravsko-opavské vy-
pisuje výběrové řízení na místo ředi-
tele/ředitelky Církevní základní ško-
ly a  mateřské školy Přemysla Pittra 
s předpokládaným nástupem od 1. 8. 
2021. Podrobnosti najdete na www.
doo.cz – Volná místa. Přihlášky do vý-
běrového řízení posílejte nejpozději do 
28. 4. 2021. R 9–2358

�Daruji katol. týdeníky, mob.: 731 318 
771. R 9–2381
� Daruje někdo sběrateli mechanické 
budíky značky Prim?  R 9–2364
� Hledám k doživotnímu pronájmu 
byt 1+1, 1+kk, 1+0 v dosahu MHD Pl-
zeň. Podmínkou vlastníkem domu práv-
nická osoba (město-obec, bytové druž-
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60 Kč

60 Kč

60 Kč

60 Kč

60 Kč

60 Kč

60 Kč

60 Kč

60 Kč

60 Kč

 KčC E L K E M :

VYPLNĚNÝ KUPON A DOKLAD O PLATBĚ ZAŠLETE NA ADRESU PRAŽSKÉ REDAKCE, INZERCE.

Kupon pro řádkovou inzerci ZVEŘEJNIT
V ČÍSLE:

RUBRIKA:

životní výročí výročí svatby úmrtí služby – práce různé

kněžské výročí poděkování vzpomínáme koupě – prodej seznámení dopisování

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

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

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

Inzertní oddělení 
upozorňuje 
inzerenty,

že v roce 2021 
nejsou shodná čísla 

týdnů
v roce s čísly 

vydání Katolického 
týdeníku.

Prosíme, aby 
inzerenti uváděli
ve formulářích 

telefonní kontakt
pro případné 

upřesnění termínů.

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

Datum a podpis:

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

Objednávka předplatného
PLÁTCE  Roční předplatné 780 Kč   Zahájení odběru1) ................................

ZPŮSOB
PLATBY:

Poukázkou: SIPO spoj. č.:

E-PLATBA – e-mail:

Jméno
a příjmení:

Rok
narození: Telefon:

Adresa a PSČ:

ODBĚRATEL (Vyplňte pouze v případě, že údaje nejsou shodné s plátcem nebo předplatné 
objednáváte jako dárek.)

Jméno
a příjmení:

Rok
narození: Telefon:

Adresa a PSČ:

Předplatitelský vztah se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami.
1) Pokud není písemně zrušeno, předplatné se automaticky prodlužuje.

Předplaťte si Katolický týdeník
na jeden rok a ZÍSKEJTE DÁREK!

Platí pouze pro nové objednávky od prvního 
uvedení této nabídky v KT až do vyčerpání 

zásob, případně do zveřejnění nové.

Objednávku zašlete na adresu redakce KT,
Antala Staška 40, 140 00 Praha 4, tel.: 224 250 395,

nebo e-mailem: podhorska@katyd.cz

Každý nový roční předplatitel 
získá „knihu hrou“

Carolina Costová:
Manželství: 
dobrodružství ve dvou
od Karmelitánského nakladatelství

a novinku z nakladatelství Doron

Aleš Opatrný:
Výzvy stárnutí

stvo, stavební podnik, církev, železnice 
a podobně), přihlášení k trvalému poby-
tu (z důvodu nároku na příspěvek na by-
dlení), převod veškerých energií a služeb 
na mne, bez kauce.  R 9–2367

KOUPĚ – PRODEJ
� Křesťanský antikvariát koupí (du-
chovní, filozofie, umění, poezie, ces-
topisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti 
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. 
Mob.: 720 254 225.  K 9–2284
� Koupím: stará křesla s dřevěnými 
područkami, květinové stěny z ohýba-
ného dřeva, sakristijní kredence, obra-
zové rámy, okna do oblouku, věžní cifer-
níky. Mob.: 603 520 013.  K 9–2307

� Koupím tisk pod 
sklem, viz obrázek, 
až 10 000 Kč, mob.: 
777 073 526.
 K 9–2314

� Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas v jakémkoli stavu. Mob.: 775 
480 777.  K 9–2333
� Koupím knihy, mob.: 603 147 191.
 K 9–2339
� Staré odznaky, noty, gramodesky 
a pohledy koupím. Mob.: 602 336 945. 
 K 9–2350

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

16 mm – 4 600 Kč, 19 mm – 7 900 Kč. 
ŠKAPULÍŘ – zlatá medaile P. M. Kar-
melské 15 mm – 4 600 Kč. Zasíláme na 
dobírku do 3 týdnů + poštovné. L. No-
votná Červená, Zikova 13, Olomouc, 
mob.: 721 428 521, novotna.lucia@
seznam.cz  � K 9–2377

� Prodám obraz Poslední večeře Páně, 
120 x 160, mob.: 731 318 771.
 K 9–2382
� Prodám obraz vyšívaný Zámecké 
zátiší, 92 x 126, mob.: 731 318 771.
 K 9–2383
� Prodám Písmo sv. v obrazech z roku 
1888, mob.: 731 318 771. K 9–2384

� Manželé koupí byt v OV v Liberci, 
do 20 minut pěšky od nádraží. Nejlé-
pe ve zděném nebo menším panelo-
vém domě, asi 50 m2. Pouze od pří-
mého vlastníka, RK nevolat, prosím. 
608 340 791.  K 9–2379

SEZNÁMENÍ
� Věřící Rom, 40, v současné době ve 
VT, člen společenstva Dismas, by si rád 
dopisoval s ženou. S 9–2356
� Muž, vdovec, 81 let, SŠ, hledá se-
známení s paní 70+ v Praze. Vzájemná 
pomoc, solidnost, pokora a víra. Osobní 
setkání nutné.  S 9–2359

� Osamělý katolík, důchodce, ne-
kuřák, hledá věřící ženu, od 56 do 
66, z Prahy a okolí. Vzájemná pomoc 
a společné bydlení. Bez sexu, pouze 
SMS 735 831 750. S 9–2374

� Muž, 30 let, hledá milou dívku, ne-
kuřačku, jen vážné nabídky. Nejlépe Ji-
hočeský kraj a kraj Vysočina. Zn.: Víra 
a naděje. S 9–2375
� Hledám k seznámení osamělou že-
nu jakéhokoliv věku, vzhledu, postavy 
a sociálního postavení, se zájmem o dál-
kovou pěší turistiku, pro společné tráve-
ní víkendů (účast na jednodenních, ví-
kendových i celotýdenních akcích Klubu 
českých turistů, návštěva kulturních ak-
cí, domácnost). Později po seznámení 
trvalý společný život v Plzni, manželství. 
 S 9–2378
� Pro dceru, 59, učitelku MŠ, 161/72, 
hledám věřícího katolíka, nekuř., absti-
nenta, nesobce, mob.: 731 318 771.
 S 9–2385

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



O stáří a daru života hovořil 
s předním českým filozofem 
JANEM SOKOLEM, který 
zemřel 16. února, publicista 
Josef Beránek. Bylo to v rámci 
obsáhlého knižního rozhovoru 
Odvaha ke svobodě, který 
právě vychází ve Vyšehradu. 
Ukázka je ze závěru knihy.

Psycholog Jiří Šípek vás charakterizoval jako 
trochu váhavého intelektuála, který si je dobře 
vědom nejednoznačnosti a protikladnosti 
reality. Vystihl vás?
To je složitější. Dovedu totiž ostatní často uke-
cat, někdy až moc. Vědomě se snažím své okolí 
neválcovat, povzbudit druhé, aby něco řekli 
sami. Myslím, že jsem od přírody spíš netrpě-
livý než váhavý, nicméně má pan Šípek prav-
du, že se těžko rozhoduji v závažných věcech. 
Rozhodně mě to stojí dost času. Nejlepší by 
bylo, kdyby se člověk nemusel rozhodovat vů-
bec. Kdyby na všechno bylo dost času, kou-
kal bych na to tak dlouho, až by bylo jasné, co 
mám udělat. 

Ovšem pokud člověk není o správnosti nějakého 
postoje přesvědčen, těžko jej může hájit.
To jistě, jenže přesvědčení není ještě pravda. 
A člověk musí umět něco hájit, i když si ne-
ní jistý, že je to pravda. Ale je to to nejlepší, 
co vidí. Pravda se mu možná teprve ukáže. To 
nejhorší, co jsem si odnesl z veřejných funkcí, 
byly dopisy od lidí, jimž jsem nemohl pomoci. 
Často to byli cvoci, ale všichni potřebovali po-
moc a já jsem věděl, že sám jim pomoci nedo-
vedu, a už vůbec ne z titulu své funkce. Hoďte 
ale takový zoufalý dopis jen tak do koše! Nic-
méně vyhodit studenta od zkoušky sice není 
příjemné, ale to mi problém nedělalo.

Jste si ve stáří jistější?
To je podstata stárnutí – člověk si připadá, že 
všude byl a všechno už slyšel, nic ho nepře-
kvapí. Podle Hegela je to hlavní důvod, proč 
musí člověk umřít. Snažím se tomu bránit, jak 
dovedu.

Je stárnutí náročnější, než jste si představoval?
Nevím, asi jsem o tom takto nikdy neuvažoval. 
Ke stáří patří, že přestanete všechno zvládat. 
U řemesla jsem zažil, jak starším řemeslní-
kům přestaly sloužit oči. Už neviděli dostateč-
ně ostře nebo nepoznali, že je něco křivě. To 
je u zlatničiny problém (Jan Sokol byl původ-
ně vyučeným zlatníkem – pozn. red.). Já, když 
dnes přednáším spatra, mám obavy, abych ne-
ztratil nit. Stalo se mi, že jsem si najednou uvě-
domil: safra, jak jsem teď měl pokračovat? To 
se mi dřív nestávalo. Když si připravuji před-
nášku nebo pracuji na textu, musím si po ho-
dině odpočinout, už se nedokážu soustředit 
jako dřív. Nicméně ke stáří patří i pozitivní vě-
ci, třeba že už nikdy nebudu muset jít k žádné 
zkoušce. To je velice příjemné! 

Ve stáří už také nemusíte všechno stihnout, 
nemusíte přijmout všechna pozvání. Je prav-

da, že nejsem úplně společenský typ, nikdy 
jsem nechodíval do kavárny a do hospody jen 
málo. Pořád bylo co dělat. A když bylo volněji, 
něco jsem si přibral. Až teď si užívám volnosti.

A řekl byste, že jste ke stáru svobodnější?
V práci a na veřejnosti určitě ano, a už vůbec 
se to pochopitelně nedá srovnávat s minulým 
režimem. Řekl bych, že jsem dnes vnitřně svo-
bodnější. Člověk ke stáru pochopí, že všechny 
předpisy a příkazy se musí brát s rozumem. 
Člověk je také opatrnější, než někoho posoudí. 
(Váháte, než o někom řeknete, že je to blbec.) 
Luxusem stáří pak je, že nemusíte hned rea-
govat. Zdvořilé je odpovědět, když se na vás 
někdo obrátí, když vám napíše e-mail. Ovšem 
když je člověk starý, může si dovolit nereago-
vat hned a vrátit se k tomu později. Díky tomu 
se kolikrát nepohádáte, další den celá záleži-
tost vychladne a snáz se vyřeší nebo se mezitím 
ukáže, že je nepodstatná.

Kdesi jsem četl, že máte doma v knihovně
přes tři tisíce knih. Vracíte se k některým z nich 
častěji?
Dokud se člověk snaží pracovat v oboru, jsou 
to hlavně slovníky, encyklopedie a samozřej-
mě filozofičtí klasikové: presokratici, Pla-
tón, Aristotelés, Tomáš Akvinský, Descartes, 
Kant, Nietzsche, Heidegger, Lévinas a  Pa-
točka. Protože můj vlastní obor je vývoj spo-
lečnosti a kultury, patří k mým nejčastějším 
„referencím“ Bible. Cituji ji skoro v každém
článku.

Mají i vaše knížky společnou červenou nit?
Zpětně viděno to byl ne vždycky úplně vědomý 
odpor proti individualismu. Vždycky mi byla 
cizí samozřejmost, s níž se člověk chápe jako 
naprosto samostatná a nezávislá bytost, pupek 
světa. Jak sám sebe bere tragicky vážně a litu-
je se. Proto jsem vždy zůstal při náboženství, 
proto jsem se zabýval lidskými vztahy. 

Možná je tou nití i přijetí daru života, z něhož 
odvozujete náboženství, etiku i optimismus…
To mi došlo v souvislostech vlastně až po pade-
sátce. Vezměte si krásnou Landsbergovu kni-
hu o smrti, v níž si láme hlavu, proč křesťané 
odmítají sebevraždu. On sám ji hájí, vyvrací 
všechny možné námitky proti, ale když ho pak 
odvlekli do koncentráku, měl u sebe sice jed, ale 
nepoužil ho. Napadlo ho pak, že život není jen 
jeho? Když jsem tu knížku překládal, také mne 
to nenapadlo, jen mi tam něco pořád chybělo…

Míval jsem rád existencialisty, hlavně Ca-
muse, ale dnes jsou mi vzdálenější. Připadá mi 
to jako falešný, převrácený pohled na svět. Ja-
ko kdybychom měli právo na všechno, na co si 
vzpomeneme, na „nejlepší z možných světů“. 
A když něco ztratíme nebo nemáme, hned ty 
tragické stesky. Nietzsche na jednom místě, 
jak je takový sršatý, říká: „Nadáváte na vládu, 
ale zasloužíte si vůbec tu vládu, kterou máte?“ 
Tohle mi vadí i u romantiků, které mám jinak 
rád: proč sami sebe berou tak děsně vážně? 
V osmnácti je to možná v pořádku, ale u do-
spělých lidí?

To je mi bližší Dana Zátopková, která v jed-
nom rozhovoru vyprávěla, jak se s  Emilem 
vždycky ráno dobelhají k oknu a radují se, že 
je krásně a že jsou ještě naživu. To je postoj 
soudného člověka.

Co to pro vás osobně znamená?
Těžká otázka… Že jednou umřu, to vím, ale co 
na tom mohu vymyslet? Dej Bůh, aby to ještě 
nebylo, ale co o tom rozumného jinak říct? Byl 
bych asi rád, kdybych mohl umřít mezi blízký-
mi lidmi, smířený s Bohem a s nimi, ale nic víc. 
Nepotřebuju nic vědět, člověk přece spoustu 
důležitých věcí nevidí a ani nemá vidět. 

Moje smrt je míň významná než život těch, 
kdo tu budou žít po nás. To je důležité zrcadlo. 
Co si o nás budou říkat a v čem budou moci žít.

Představujete si nějak Boží soud?
Ne. Zásadně ne. Boží soud patří mezi věci, jako 
je třeba „věčný život“, o kterých se dá rozum-
ně mluvit jen pod podmínkou, že si je nikdo 
nebude představovat – aspoň podle Eckharta. 
Snažím se pevně věřit tomu, co církev říká, ale 
nechci si to představovat. Hostina? Tomu ro-
zumím. Svatba? Dobře. Všimněte si, že obojí 
znamená společnost, společenství a kupodivu 
také jídlo a pití.

Kde berete důvěru, že půjde o hostinu, 
respektive o něco pozitivního?
Protože to tak Pán Ježíš říká. Nic víc o tom ne-
vím, ale tohle mi stačí. Ostatně zatím tomu tak 
v životě skoro vždycky bylo.

Zdá se, že budoucnost vidíte odvážně 
optimisticky.
Vždycky se bráním, že moc odvážný nejsem, 
a  optimista teprve ne. Optimisté v  běžném 
slova smyslu jsou lepší než pesimisté, ale dě-
lají jednu chybu: spoléhají, že všechno pů-
jde k  lepšímu a dobře dopadne samo od se-
be. Stačí se dobře dívat kolem sebe, a člověk 
vidí, že mnoho věcí může dobře dopadnout, 
ale jen když se do nich někdo řádně opře, ru-
kama a hlavou. I obyčejný záhon mrkve po-
třebuje péči a práci, jinak zaroste plevelem. 
Přesto to není žádná „rostlinná výroba“, ný-
brž dar a zázrak. Všechno živé ovšem směřu-
je k smrti, jak tvrdí pesimisté, ale nejdřív se 
muselo narodit a po celý život tu smrt šikovně 
odkládat. A smrt není budoucnost, je to jen
podmínka života.

Jsem už s tím možná protivný, jak to často 
opakuju, ale jen se dobře podívejte, odkud se 
bere život a obživa, a to zadarmo. Vezměte si 
jenom to, že se nám, obyčejným a omezeným 
lidem, narodí zdravé děti. Kdybych je měl vy-
myslet nebo vyrobit, nedám dohromady ani 
vlas – a ty děti se narodí, mají všechny prstíčky 
a vše ostatní, a dokonce se samy mají k světu. 
Jak potom mohu nedůvěřovat světu? Nechá-
pu, jak někdo může pochybovat o stvoření, 
když se pořádně podívá kolem sebe. No, a já 
mám to štěstí, že v něm slyším i svého Stvoři-
tele – podobně jako svatý Pavel.

Když vás poslouchám, vybavil se mi nápis nad 
vchodem kapličky v jednom zapadlém horském 
údolí. Bylo tam napsáno: „Neboj se, žij!“
To je přesně ono, tu důvěru nečerpám ze sebe, 
ale z toho, že všechno je nakonec daleko lepší, 
než bych si dokázal vymyslet sám. Dostáváme 
nesrovnatelně víc, než kolik jsme si schopni 
pracně uklohnit vlastním úsilím. Proti daro-
vané existenci je všechno ostatní maličkost.

JOSEF BERÁNEK
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JAN SOKOL (1936–2021) 
byl český filozof, překladatel, 
vysokoškolský pedagog, publicista 
a politik. Založil Fakultu humanitních 
studií Univerzity Karlovy, v jejímž čele 
pak osm let působil. Spolu s Jiřím 
Němcem zásadním způsobem formoval 
české křesťanské intelektuální prostředí 
druhé poloviny 20. a začátku 21. století. 
Knižní rozhovor „Odvaha ke svobodě“ 
měl vyjít u příležitosti jeho 85. narozenin.

Předávat dál, co jsme dostali

Když jsme loni s Janem Sokolem pracovali 
na knižním rozhovoru, vybavuje se mi, jak mi 
radostně sděloval, že v dutině hrušně před 
jejich vilkou se zabydlel ptačí páreček. V létě 
jsme pak spolu poslouchali, jak v hnízdě ště-
betají mláďata. Scházívali jsme se tak jednou 
za čtrnáct dní, když zrovna neřádila korona. 
V jeho pracovně nebo na zahradě. Většinou 
jsem vytáhl dlouhý seznam otázek a pak jsme 
se zapovídali. Domů jsem si pak odnášel ve-
dle nahrávky plnou tašku knížek. Když pan-
demie udeřila v plné síle, dál jsme diskutovali 
písemně. Výběr témat nechával pan profesor 
na mně. Ovšem na mnohé otázky ze spole-
čenského života, a vlastně i z osobního, rea-
goval: „víte, já na tyhle věci nemám dobrou 
paměť“. Neměl ani chuť příliš se zaobírat sou-
časnou politikou. Myslím, že v tom nehrála 
ani tak roli paměť, spíš vnitřní noblesa. Niko-
ho nechtěl poškodit nepřesnými informacemi 
či příkrou charakteristikou. 

Paměť Janu Sokolovi sloužila dobře. Kdy-
koli jsme se pohybovali v oblasti jeho odbor-
ného zájmu, hladce se mu vybavovaly citáty 

velkých myslitelů i důležité souvislosti, vždyc-
ky pregnantně formuloval své myšlenky. Bis-
kup Václav Malý o něm s úctou říkával, že to 
je poslední velký polyhistor s renesančním 
rozhledem. Jan Sokol se zabýval vícero téma-
ty s mimořádnou hloubkou a citlivostí a také 
s respektem k těm, kdo se jim věnovali před 
ním. 

Ponechme refl exi jeho odborné práce ji-
ným. Rád bych ale vyzdvihl jeden jeho možná 
na první pohled nenápadný rys. A sice jeho 
nevtíravé krédo: „myslet, věřit, doufat“. Pro 
Jana Sokola byla jeho křesťanská víra nesmír-
ně důležitá, vždyť patřil k nemnoha ženatým 
laikům, kteří kdy mohli v neděli kázat v břev-
novské bazilice. A přesto si ve svém veřejném 
vystupování dával velký pozor, aby neargu-
mentoval náboženskými pojmy. Právě proto, 
že pro něj bylo tak důležité předávat druhým, 
co mu bylo drahé, vždy hledal co nejsrozu-
mitelnější argumenty pro kohokoli. „Předá-
vat s vděčností dál, co jsme dostali,“ říkával, 
„dává životu smysl, který se nikdy nevyčerpá.“

JOSEF BERÁNEK

Myslet, věřit, doufat

„Mnoho věcí může dobře dopadnout, ale jen když se do nich někdo řádně opře, rukama a hlavou.“ Snímek Ondřej Němec
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Pro někoho jsou slova o žehnání 
v rodinách jen připomínkou 
sice pěkné, ale už vzdálené 
tradice. Zdaleka však nejde 
o překonanou záležitost. 
Současná pandemická 
doba žehnání v rodinách 
opět výrazně oživuje. 

Mnoho katolických rodin hlavně s více dět-
mi nezůstává jen u stručné modlitby nad spo-
lečným jídlem. Například Jiří Vávra z Mostišť 
u Velkého Meziříčí umí zajímavě vyprávět, co 
všechno a jak se v jeho rodině žehná. Počínaje 
každým ukrojeným krajícem: „Od naší svatby 
před čtyřiceti roky jsme se s manželkou nikdy 
neloučili jinak než vzájemným požehnáním. 
Ona mi denně před cestou do práce udělá kří-
žek na čelo a já jí zase pokřižuji nastavenou 
dlaň. Myslím, že i proto zůstává náš vztah ži-
vý a krásný.“ Vychovali osm dětí, které denně 
vyprovázeli podobným způsobem. „Žehnání 
bylo u nás součástí předávání víry. Výsledkem 
je, že i naši potomci ve svých rodinách víru 
podobně šíří dál, i když si tvoří vlastní způsoby 
žehnání. Některé jsou tak jedinečné a nápadi-
té, že je musím obdivovat. Důležité ale je, že 
se to líbí jejich dětem,“ chválí patnáctinásob-
ný dědeček. 

Když se Marie a Jiří Vávrovi brali, dostali 
od vlastních rodičů požehnání, jež stále po-
kládají za nejcennější ze všech svatebních da-
rů. Požehnání novomanželům proto nemohlo 
chybět ani před všemi svatbami další genera-
ce. „Doporučuji věnovat se tomuto rozloučení 
s dětmi co nejdůkladněji. Ke svatebnímu po-
žehnání se lidé nemusí scházet až ve spěchu 
poslední chvíle. Když je prostor zavzpomínat 
na milé věci a třeba se i vzájemně omluvit za 
opravdové či domnělé křivdy, další život obou 
generací to udělá hezčí,“ přidává vlastní zku-
šenost Marie Vávrová.

Mají i vlastní paškál

Antonín Rozsypal z Rožnova pod Radhoštěm 
s manželkou Marií za dvacet let, co jsou spolu, 
přivedli na svět pět dětí. A už i ten nejmenší, 
roční Ondra, pochopil, že v  jejich rodině se 
bez znamení kříže nic nezačíná ani nekončí. 
Než začali stavět, pozvali kněze, aby jim po-
žehnal pozemek, po dokončení domu se žeh-
nání opakovalo. A ještě do fasády štítu zabu-

dovali železný křížek, aby je Pán bránil před 
každým zlem. „Velmi vážně bereme i pravidel-
né tříkrálové laické požehnání domu,“ dodává 
Marie Rozsypalová. Bydlí na samotě, ani ona 
se neobejde bez auta a požehnání s prosbou 
o Boží ochranu při tom nezanedbá před žád-
nou z jízd. A když loni zamířila nejstarší dcera 
ke zkouškám do autoškoly, dostala od táty kro-
mě cenných rad povzbuzující křížek na čelo. 
Dopadlo jí to výborně. 

Žehnání v rodině není jen tradicí, kterou si 
Jiří a Marie Rozsypalovi přinesli do manžel-
ství od svých rodičů. V jejich valašském kraji 
se rozvíjí setkávání katolických rodin a kněží, 

kteří jejich program duchovně doprovázejí, 
kladou důraz i na laické žehnání. Radí a na-
bízejí příklady. „Vyplatilo se to při současné 
pandemii, kdy není vždy snadné dostat se do 
kostela. Mnoho důležitých věcí jsme si tak 
mohli požehnat sami, včetně paškálu. Součás-
tí loňské domácí velikonoční vigilie proto byl 
úvodní oheň na zahradě. Dětem i dospělým 
to přineslo silný zážitek,“ líčí Jiří Rozsypal. 
Už léta je aktivním účastníkem Modliteb otců. 
„V poslední době se v naší farnosti rozšířil zvyk 
tatínků vzájemně si před odchodem z každého 
týdenního setkání požehnat křížkem na čelo. 
Po prosbách za vlastní rodinu tak Boží ochra-

nu přejeme i svým farním přátelům. Posiluje 
to mezi námi pouto důvěry a ochoty si pomá-
hat,“ dodává. 

Lžíce v polévce

Dávno, ještě za totality, jsem si v závodní jí-
delně všiml, jak starší kolega udělal lžičkou 
nad talířem maličký povědomý pohyb. Křížek. 
„Mohu ti k tomu něco říci?“ zeptal se, když 
se naše pohledy setkaly: „V padesátých letech 
mě jako mnoho dalších zavřeli. A protože jsem 
byl z domova zvyklý žehnat se před každým 
jídlem, stejný kříž jsem udělal ve vězeňské jí-
delně. Bylo to poprvé a také naposledy. Uviděl 
to bachař, vyvlekl mě na chodbu, kde jsem byl 
potom zbitý do bezvědomí. Od té doby dělám 
křížek jen lžičkou v polévce. Ale žehnat se ne-
přestanu nikdy. Děkuji tím Bohu nejen za to 
jídlo, ale i za víru, největší dar, který jsem v ži-
votě dostal,“ zdůraznil muž a hned přidal další 
zkušenost: „Nemohu zapomenout na loučení 
s maminkou. Když jsem od ní naposledy od-
jížděl, bylo jasné, že už ji živou neuvidím. Po 
všech těch křížkách na čelo, jimiž mě dopro-
vázela celým životem, jsem jí stejným způso-
bem poprvé požehnal. A zatímco mně při tom 
vyhrkly slzy, ona se navzdory velkým bolestem 
šťastně usmála. Rozuměli jsme si bez jediného 
slova.“

Jak požehnat? 

Všechny žehnací modlitby najdeme v Bene-
dikcionálu, který vydalo KNA (nebo na webu
liturgie.cz). Tato liturgická kniha také stano-
vuje kdo, kde a jakým způsobem je oprávněn 
provést žehnání. Většinou se předpokládá, že 
jde o úkol pro kněze nebo jáhna. Jenže ti ne-
jsou vždy dosažitelní, a tak v mnoha případech 
může žehnat i  laik: věci spojené s každoden-
ním životem, osoby, ba i zvířata, vodu v obno-
vené studánce nebo hrob člověka, jemuž na 
pohřeb zapomněli pozvat duchovního. Kněz 
a jáhen pronášejí žehnací modlitbu se vztaže-
nýma rukama. Žehná-li laik, má při konkrétní 
prosbě ruce sepjaté a na závěr pokřižuje sám 
sebe. Případně může znamení křížků rozdá-
vat na čela přítomných. Pokud nám pandemie 
letos znovu neumožní návštěvu kostela o nej-
větších křesťanských svátcích, už zanedlouho 
budeme moci žehnání realizovat třeba u vají-
ček a dalších velikonočních pokrmů. 

Zkušení teologové žehnání v rodinách do-
poručují, nicméně někteří varují před povrch-
ním užíváním bezmyšlenkových gest. A zdů-
razňují, že u domácího požehnání není tím 
nejpodstatnějším přesně dodržená forma, ný-
brž upřímnost naší víry. VÁCLAV ŠTAUD

P. PAVEL 
HOVĚZ patří 
k duchovním 
správcům, 
kteří rádi 
a pravidelně 
žehnají své 

farnosti, přátelům, 
spolupracovníkům a vůbec 
světu, který je obklopuje. Proto 
jsme faráře z Brna-Lesné 
požádali o vysvětlení smyslu 
slova „žehnání“.

Už ve Starém zákoně, ve čtvrté knize Mojžíšově, 
čteme, že kněží mají žehnat lidem. Ale co je 
vlastně ono (po)žehnání?
Katechismus katolické církve říká: „Žehnání 
je božský úkon, který dává život, jehož prame-
nem je Otec.“ Bible zjevuje, že celé Boží dílo je 
vlastně výsledkem jeho požehnání. Na počátku 
stvoření žehná Bůh celému tvorstvu. Rozmno-
žení života, plody země, pokoj, soulad v přírodě 
i mezi lidmi, to všechno jsou dary jeho požeh-
nání. Po potopě žehná Bůh Noemovi a pozdě-
ji Abrahámovi, Izákovi, izraelským praotcům, 

Mojžíšovi, prorokům, králi Davidovi a všem 
ostatním, kdo měli úkol v dějinách spásy. Bůh 
nikdy nepřestal žehnat, rozdávat svou přízeň 
i svůj život. Naše žehnání je vlastně přímluvnou 
modlitbou, prosbou o „vylití“ jeho požehnání 
na konkrétní osobu a konkrétní záležitost.

V čem spočívalo původní biblické žehnání?
Bůh Mojžíšovým prostřednictvím pověřuje 
izraelské kněze, aby užívali žehnací formuli, 
jíž říkáme áronské požehnání (Nm 6,22-27). 
Jejím obsahem je prosba, aby se Bůh k lidem 
obrátil a ukázal jim svou jasnou tvář. Tyto ob-
raty se v biblické době užívaly k vyjádření příz-
nivého přijetí u králů. Vidět Boží tvář znamená 
přijmout jeho pokoj a spásu, plnost Božích da-
rů, jeho ochrany a vůbec všeho dobrého. Když 
takto někomu třeba i v duchu žehnáme, při-
mlouváme se za něj a svoláváme na něho Boží 
požehnání. 

Jak se k tomuto úkonu staví současná církev?
Druhý vatikánský koncil v  konstituci  o  po-
svátné liturgii Sacrosanctum concilium uvádí: 
„Téměř neexistuje správné užívání hmotných 
věcí, které by se nedalo zaměřit k posvěcení 
člověka a k oslavě Boha.“ To vlastně zname-
ná, že co není špatné, co není zlo, nenávist, 
lhaní, křivda a  jiný hřích, je Bohem chtěné 
a požehnané. My v Lesné jsme se to pokusili 
vyjádřit kresbami na fasádě nového kostela. 
Na omítce vidíme symboly vesmíru, stvoření, 
člověka a jeho pestré činnosti, práce lidských 

rukou i ducha. Vše včetně jídla a pití je chtě-
né, potřebné a požehnané. Uvnitř kostela se 
pak setkáváme s Bohem skrze Ježíšovu oběť, 
skrze Boží slovo a modlitby církve. Věříme, že 
z tohoto ohniska vystupuje Boží požehnání, 
prostupuje zdmi, posvěcuje naše město a veš-
kerou skutečnost kolem. 

Můžeme žehnat i sami sobě?
Žehnání je vlastně forma prosebné modlitby, 
vyjádřená latinským (bene-dicere) a řeckým 
(eu-logein), což znamená dobře-mluvit či dob-
ro-řečit. Děláme správně, když se přežehnává-
me nejen před modlitbou či v kostele, ale i před 
jídlem, před prací nebo než sedneme do auta. 
Nejeden cestující udělá kříž i před startem le-
tadla a často také vidíme, že se čelní sportovci 
nestydí přežehnat před důležitým závodem, 
a požádat tak o požehnání, o pomoc Pána Bo-
ha. Především bychom ale měli žehnat jeden 
druhému. Zejména rodiče svým dětem, třeba 
už ve chvíli, kdy je ten malý poklad ještě pod 
mateřským srdcem. Stejně tak mohou žehnat 
děti rodičům. 

Jak je to možné praktikovat?
Nabídnu příklad. Kdysi jsem s potěšením ob-
jevil pěkný zvyk u rodiny svých farníků. S ro-
diči jsme si po večeři u stolu vyprávěli, když do 
pokoje přišly děti a požádaly rodiče, aby jim 
udělali křížek na dobrou noc. Potom se role 
obrátily a děti požehnaly rodičům. Při tom se 
chovaly velmi spontánně a radostně. Bylo jas-

né, že to nedělají kvůli mně, ale bez vzájemné-
ho požehnání se tam nechodí spát.

Jistě jste něco podobného poznal už v době 
vlastního dětství.
Je to tak. Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsem 
odjížděl z domova, například z „opušťáku“, 
zpět do kasáren nebo se vracel z  poměrně 
vzácného volna do litoměřického semináře. 
Nebylo vždy jisté, zda a kdy se zase uvidíme. 
Maminka mě doprovodila až k vrátkům na uli-
ci a dávala mi na cestu požehnání. Také já sám 
se snažím žehnat všude, kde jsem jako kněz 
sloužil a sloužím. Nejen v kostele – například 
když se autem blížím k místu svěřenému do 
mé duchovní péče, žehnám, když dopravní si-
tuace dovolí, všem lidem dobré vůle. 

A co během stavby vašeho nového kostela 
blahoslavené Restituty?
Průběžně provázet požehnáním celou dlou-
hou přípravu a stavbu nového kostela bylo sa-
mozřejmostí, pokládal jsem to za nezbytné. 
I nadále denně žehnám všem dárcům a všem 
farníkům obětujícím vlastní schopnosti a síly 
při různých druzích pomoci farnosti i církvi. 
Žehnáním jsem doprovázel také práci archi-
tekta, projektanta a  dělníků, kteří riskovali 
zdraví, a někdy i život  při výškových pracích. 
A jsem šťastný, že Bůh naše prosby slyšel, že 
jsme všechny překážky překonali a nikdy se tu 
nic zlého nestalo. Pokud vím, nestal se jediný 
pracovní úraz. (vaš)

Bůh přímluvné modlitby vždy slyšel

Křížek na cestu i do života

Žehnám ti křížkem na čelo. Snímek Lucie Horníková / Člověk a Víra
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Seznamte se s  jedním nebeským pod-
nikavcem, který rád vypomůže s  kaž-
dým dobrým dílem – už mnohokrát mi 
to ukázal. „Jestliže Terezka slíbila seslat 
déšť růží, já pošlu déšť bankovek,“ slíbil 
krátce před svou smrtí. 

Narodil se ve Francii, na kněze byl 
vysvěcen roku 1899. Daniel byl velmi 
nadaný, proto ho poslali vyučovat na ly-
ceum. On však chtěl jít do misií, vstoupil 
tedy k tzv. spiritánům. Osm let pak pů-
sobil jako misionář v africkém Senegalu, 
dokud ho zdravotní problémy nedonuti-
ly k návratu do Francie. Přesto nakonec 
vykonal pro misie velké dílo – vybudoval 
katedrálu Panny Marie Vítězné v Daka-
ru (finanční podpora a stavba samotná 
trvala dlouhých pětadvacet let, velkole-
pý chrám Panny Marie Vítězné se světil 
jen pár týdnů před odchodem P. Daniela 
na věčnost).

Ihned po vypuknutí první světové vál-
ky se nabídl coby vojenský kaplan. Pro-

šel nejtěžšími bitvami, pod palbou střel 
odnášel a ošetřoval raněné, zaopatřoval 
umírající… Za mimořádnou statečnost 
pak obdržel válečný kříž a získal si re-
spekt jak u velení, tak u prostých vojáků. 
Jedna věc však byla zvláštní: ačkoli se 
nešetřil, byl stále v první linii a kolem něj 
padaly stovky mrtvých a raněných, on 
vždy vyvázl bez zranění. Když o tom po 
svém návratu vyprávěl svému biskupovi, 
ten mu svěřil malé tajemství: Když on 
sám předtím vysílal P. Daniela na fron-
tu, přilepil jeho fotku zezadu na obrázek 
sv. Terezie z  Lisieux a  pod ni připsal:
„Terezie, postarej se mi o něho!“ A ob-
rázek si založil do breviáře, aby se za něj 
denně modlil. 

Po návratu z války byl P. Daniel po-
věřen vedením krachujícího sirotčin-
ce v Auteuil na okraji Paříže, tehdy se
400 dětmi. Uprostřed areálu postavil
sv. Terezii krásný kostel, a symbolicky jí 
tak svěřil celé své dílo, všechny ty opuš-

těné děti. Od ní se učil smělé důvěře 
v Boha. Terezka si finance na „svůj“ kos-
tel zázračně sehnala, ale hlavně – den-
ně pak zaznamenávali zásahy Boží Pro-
zřetelnosti ve prospěch dětí. P. Daniel
říkával: „Někdy máme pocit, že jsme ně-
co dokázali, a přitom je to Bůh, který ko-
ná své dílo. Žádá i naše úsilí, ale jakmile 
z naší strany vidí snahu, vstoupí do díla, 
a vše se dá do pohybu.“ 

Když roku 1936 P. Daniel Brottier 
umíral, v sirotčinci bylo na 1 400 dětí, 
ale o tisíce dalších bylo za ta léta postará-
no, včetně škol 
a  řemesel. Dílo 
slouží v  Paříži 
dodnes, stejně 
jako katedrála 
v Dakaru.

KATEŘINA 
LACHMANOVÁ, 

teoložka 
a publicistka

Papež František ne-
dávno přidal do litur-
gického kalendáře no-
vé světce, například sv. 
Řehoře z  Nareku na 
27. února. Proč? Kdo 
tento kalendář vlastně 
sestavuje? 

Papež se pravidelně 
schází s komisemi pro liturgii, nauku, 
svatořečení apod. Ty mají zase odborná 
grémia tvořená specialisty různých teo-
logických škol, spiritualit, lidmi z terénu 
i věrohodného duchovního života s pat-
řičnou autoritou. To, co grémia vytvá-
ří, je zase kontrolováno jiným seskupe-
ním odborníků. Zásadní změny, jako je 
vstup do liturgického kalendáře, nejsou 
tedy improvizací jedince. Například že 
by se papež ráno probudil a řekl si: Bylo 
by dobré přidat do kalendáře oblíbeného 
světce mého kamaráda. Změnit jednu 
věc často znamená vyjádřit se k mnoha 
jiným. A přesto má papež zásadní slovo, 
jen jeho rozlišení musí, jak sám dokládá, 
uzrát a projít konzultacemi.

Noví svatí v  liturgickém celosvěto-
vém kalendáři, třebaže jsou nezávazní 
(tj. kněz si je může nebo nemusí vzít „na 
oltář“, tj. do našeho společenství), jsou 
obohacením místních církví. Jak nás těší, 
že mají svatého Václava v Německu ne-
bo že se začneme pídit po jménu Bedři-
cha Bachsteina. Co dá práce, než se kněz 
naučí vyslovovat Didak Cuauhtlatoatzin
(tj. mluvící orel) z Guadalupe! Rozšiřuje 
se naše vnímání světa, obohacuje kultur-
ní rozhled. Nemyslíme jen na „svá hum-
na“. S nárůstem nových svatých se přiro-
zeně vybírají osobnosti pro živou liturgii. 
Jaká jsou kritéria? Typ profese (třeba 
P. Adolf Kajpr bude mít jako novinář „ze-
lenou“), dále země prožívající vážné du-
chovní otřesy, někdo, kdo vyniká mag-
netizující heroickou ctností. A dále jsou 
světci famózní: otec Pio (byť o něm kar-
dinál Špidlík řekl, když byl členem komi-
se pro svatořečení, že byl nejtěžší kauzou 
20. století) nebo Jan Pavel II.

Podívejme se na nezávaznou památku 
Řehoře z Nareku z 10. století. Je to Armén 
a víme, jak tamní starodávná církev v dě-
jinách trpěla (genocida). Pak to byl ne-
jen solidní vědec, ale i básník. A ke všemu 
mnich. Hospodin tedy dokázal v Řehoři 
spojit mnoho specifik: zbožnost, vzděla-
nost, verše. P. MICHAL ALTRICHTER SJ,
 teolog a vyučující na CMTF v Olomouci Blahoslavený Daniel Brottier je naším přímluvcem ve finanční tísni.

Rád bych se se čtenáři Katolického 
týdeníku podělil o svůj příběh, který 
se odehrál před téměř dvaceti lety. 
Jde spíše o životní zkušenost, kterou 
bych nazval „Bůh je láska“. 

Jezdil jsem jako řidič z povolání 
u zásobování potravinami. Jedno-
ho roku napadlo hodně sněhu. Ces-
ty nebyly bezpečné nikde, ani u nás 
na Vysočině. 

Jel jsem zrovna s nákladem zboží 
nedaleko Havlíčkové Borové, když 
se mi přihodila tato událost. Sjíž-
děl jsem ze svahu, který byl obráce-
ný k  jihu, a všiml jsem si, že je na 
silnici velice silné náledí. Jinde jsem 
to předtím nezpozoroval.

Stalo se to rychle. Volant pře-
stal účinkovat. Auto se hrnulo šik-
mo silnicí, už se začalo i naklánět 
a já byl úplně bezradný. Najednou 
mě ale napadla myšlenka na střel-
nou modlitbu: „Bože, smiluj se.“ 
Stala se pak neuvěřitelná věc. Auto 
se okamžitě srovnalo, jako bych jel 
po suché silnici. Zároveň jsem usly-
šel, jako by mi někdo říkal: „Příteli, 
v této chvíli jsem mohl ukončit tvůj 
život a neučinil jsem tak. Zlepši své 
chování.“ 

Do očí mi vytryskly slzy. O kus dál 
jsem míjel křížek u cesty, hodně jsem 
proto zpomalil, pomodlil se modlit-
bu Otčenáš a pravou ruku jsem ob-
rátil ke křížku se slovy: „Děkuji. Zů-
stávám dlužen.“ Čtenář KAREL

Vděčnost
V  lednu roku 2020 jsem oslavil
80. narozeniny. S  celou rodinou 
jsme v kostele Panny Marie Nanebe-
vzaté děkovali za dar života a pro-
sili o ochranu do dalších let. Jsem 
vděčný za to, že mě rodiče nechali 
pokřtít a kmotři přivedli do koste-
la. Vnímám také jako dar své pade-
sátileté manželství, svou ženu, dě-
ti a vnoučata. Máme se rádi a také 
druzí nás mají rádi. Děkuji Bohu za 
všechny dary lásky, víry a porozumě-
ní, kterých nám za ta léta nadělil 
požehnaně. Čtenář LUDVÍK

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

Déšť z bankovek
Připomínka bl. Daniela Brottiera (28. února)

Můj dluh
Bůh v mém životě

Svátky 
svatých

Odpovědna

O knížku Neala a Matthewa Lozanů Otcovo srdce mohou soutěžit 
ti čtenáři, kteří správně vyluští tajenku naší křížovky a do týdne ji 
zašlou na e-mailovou (krizovky@katyd.cz) nebo poštovní adresu 
redakce. Knížku do soutěže věnovalo nakladatelství Doron. 

Ukázka: Kniha Otcovo srdce odkrývá životodárnou pravdu a krásu 
lásky Boha Otce ke každému z nás. Autor nám svým rozjímáním, ži-
votními příběhy i osobními modlitbami... (viz tajenka) něžnou lásku 
Otce, který je „Abba“, tedy „Táta“.

Tajenka z KT č. 7 zněla: „ke znamením a symbolům katolické ví-
ry“. Knížku Lese Millera Znamení a symboly katolické víry, kterou 
do soutěže věnovalo Karmelitánské nakladatelství, získávají Václav 
Štencel z Opavy, Bohuslav Eliáš z Liberce a Eduard Schönwald 
z Horní Suché. Blahopřejeme.  
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Anděl Páně –
21. února 2021

Liturgická čtení této neděle nám 
ukazují cestu, jak plodně prožít 
těch čtyřicet dní, které nás vedou 
ke slavení Velikonoc. Jak říká svým 
strohým stylem evangelista Marek, 
než Ježíš začal veřejně kázat, ode-
šel na čtyřicet dní do pouště, kde ho 
pokoušel satan (srv. Mk 1,12-15). 
Evangelista říká, že Duch Svatý vy-
vedl Ježíše na poušť. Duch, jenž na 
něj sestoupil po křtu, který obdržel 
od Jana Křtitele v řece Jordánu, týž 
Duch ho nyní nutí, aby odešel do 
pouště a utkal se s pokušitelem. 

Zamysleme se nad pouští. Za-
stavme se na chvíli u  tohoto pro-
středí. Je přírodní i symbolické, dů-
ležité pro Bibli. Poušť je místo, kde 

Bůh mluví k srdci člověka a kde se 
rodí odpověď modlitby. Tedy poušť 
samoty srdce, které na ničem nelpí.
V takové samotě se otevírá Slovo Bo-
ží. Ovšem je to zároveň místo zkouš-
ky a pokušení, kde pokušitel, který 
využívá lidských potřeb a křehkosti, 
přichází se svou lží jako alternati-
vou k hlasu Božímu. Ukazuje alter-
nativní cestu, cestu mámení. Během 
těch čtyřiceti dní, které Ježíš prožil 
na poušti, vlastně začíná souboj me-
zi Ježíšem a ďáblem, jenž se uzavře 
až utrpením a křížem. Celé Kristovo 
působení je zápasem proti zlu v je-
ho různých projevech. Po první fá-
zi, kdy se Ježíš ukáže jako ten, který 
mluví a koná s mocí Boží, to vypa-
dá, jako by ďábel vyhrával. Syn Boží 
je totiž odmítán a opuštěn a nako-
nec zatčen a odsouzen k smrti. Ve 
skutečnosti právě Ježíšova smrt by-

la tou poslední pouští, kterou pro-
šel, a definitivně tak porazil satana 
a nás všechny osvobodil z jeho moci.

Každý rok na začátku doby postní 
nám toto evangelium o Ježíšově po-
kušení na poušti připomíná, že ži-
vot křesťana ve stopách Páně je bo-
jem proti duchu zla. Ukazuje nám, 
že Ježíš čelil pokušiteli dobrovolně 
a zvítězil nad ním. Zároveň nám to 
připomíná, že ďábel na nás může 
působit svými pokušeními. Musíme 
se připravit, abychom se mu mohli 
bránit a bojovat s ním. Milost Boží 
spolu s vírou, modlitbou a pokáním 
nás ujišťuje o vítězství.

Chtěl bych podtrhnout jednu věc. 
V pokušení Ježíš s ďáblem nikdy ne-
vede dialog. Nikdy. Buď ho vyhání 
z posedlých, nebo ho odsuzuje, ne-
bo ukazuje jeho špatnost, ale nikdy 
s ním nevede dialog. V poušti mu 

Ježíš neodpovídá svými slovy, ný-
brž Slovem Božím, třemi citacemi 
z Písma. A to platí i pro nás. Poku-
šení znamená vést s ďáblem rozho-
vor, jako to udělala Eva. Když vstou-
píme do takového dialogu, budeme 
poraženi. 

Během postní doby Duch Svatý 
zve i nás, abychom jako Ježíš vstou-
pili do pouště. Jde o  existenciální 
dimenzi, jde o ticho a naslouchání 
Božímu slovu, aby se v nás dovrši-
lo pravé obrácení. Nemějte strach 
z pouště. Vyhledávejte čas modlit-
by. Hledejte ticho. Nemějte strach. 
Jsme povoláni chodit po cestách Bo-
žích a obnovit svůj křestní slib. Zříci 
se satana, všeho, co koná, a všech 
jeho pokušení. Číhá tu nepřítel, 
buďte pozorní. A svěřme se do ma-
teřské přímluvy Panny Marie.

(vaticannews; kráceno)

S ďáblem se nevede dialog
Připravujeme

Nepošleš dezinformaci 
Konspiračním teoriím a fake news 
se v  době pandemie zvláště daří. 
Útočí na emoce a  rozum mnohdy 
ustupuje do pozadí. Duchovní i me-
diální odborníci apelují, že každý je 
odpovědný za to, co šíří.

Dobrá kniha KT
Přineseme výsledky rozsáhlé literár-
ní ankety, v níž hlasovalo 94 osob-
ností – duchovní, spisovatelé, vý-
tvarníci, historici aj. 

Papežův slovník 
míří k srdci člověka

POPELEC MINULOU STŘEDU PŘIJAL TAKÉ PAPEŽ, a to od kardinála Angela Comastriho, nyní už bývalého 
vatikánského generálního vikáře a arcikněze baziliky sv. Petra (po jeho nedávné rezignaci jej ve funkcích střídá kardinál 
Mauro Gambetti OFMConv., dosavadní kustod františkánského kláštera v Assisi). V bazilice sv. Petra papež netradičně 
slavil mši svatou v malém kruhu věřících. „Postní doba je pokorné sestupování do vlastního nitra a k druhým. Spása 
není výstup za slávou, nýbrž pokoření – z lásky – do naprosté nepatrnosti,“ kázal Svatý otec. A vybídl ke každodennímu 
pohledu na Ježíšovy rány: „Polibme je, a pochopíme, že právě v nejbolestnějších trhlinách našeho života nás Bůh 
očekává ve svém nekonečném milosrdenství.“ Snímek ČTK

Duchovní Alzheimer, 
globalizace lhostejnosti 
a ideologické kolonizace, 
ale také společný domov, 
kultura setkávání či 
ekologická konverze 
– těmito novými 
slovními spojeními 
Františkova pontifikátu 
se zabývá čerstvá kniha 
Bergogliův slovník. 

Jejím autorem je Francesc Torralba, 
profesor filozofické antropologie 
a současné filozofie na Barcelonské 
univerzitě a rovněž poradce Papež-
ské rady pro kulturu. Předmluvou 
knihu opatřil P. Antonio Spadaro SJ,

šéfredaktor jezuitského čtrnáctide-
níku La Civiltà Cattolica, a papežův 
slovník v  ní přirovnává ke „zlom-
kům milostného rozhovoru“. Podle 
něj současného papeže už jako bue-
nosaireského arcibiskupa „znepo-
kojoval proces postupného vyprazd-
ňování slov“, jejich inflace i  to, že 
slova začala postrádat obsah, váhu 
i „jiskru“. „František je velikán ko-
munikace. Vnímá svobodu svého 
bytí a chce se svobodně sdílet. Jeho 
poselství se tudíž dokáže dotknout 
lidí zcela bezprostředně, přímo
a intuitivně,“ líčí jezuita. 

Papež si libuje v  jednoduchosti, 
bezprostřednosti a srozumitelnos-
ti, v metaforách, rčeních, idiomech, 
novotvarech, ale i  v  „nezvyklé vý-
slovnosti italských výrazů, pokrou-
cených v  různých nářečích, které 
vytahuje z  paměti předků, přede-
vším své babičky“. Poetický jazyk 
se tak snoubí s lidovým a s mluvou 

starozákonních proroků. Spadaro 
připouští, že to někdy vede i k nedo-
rozuměním: „Papež nediktuje tis-
ková prohlášení ani neudílí pona-
učení, chce zahájit dialog.“ Ostatně 
ve své exhortaci Radost evangelia 
(čl. 158) František píše: „Je třeba 
(lidem) hodně naslouchat, sdílet 
jejich život a ochotně jim věnovat 
pozornost.“ Z jeho komunikace je 
tak cítit „řeč ulice“, každodennost 
a pastorační vztah k věřícím, ale zá-
roveň je dokladem jeho hlubokého 
vzdělání – znalosti dějin literatury, 
poezie i kreativního psaní, shrnuje 
v předmluvě Spadaro. Papež podle 
něj svým stylem klade „výzvu dneš-
nímu teologickému jazyku, který 
přemírou odbornosti někdy hrani-
čí s úřednickým jazykem“ a někdy 
je „produktem slabosti západní víry 
a snahou o ospravedlnění její raci-
onality“.

TEREZA ZAVADILOVÁ

KRÁTCE

REZIGNACI GUINEJSKÉHO 
KARDINÁLA ROBERTA SARA-
HA, prefekta Kongregace pro bo-
hoslužbu a svátosti, který loni do-
sáhl kanonického věku 75 let, přijal 
papež minulou sobotu. Sarah byl 
nejstarším africkým duchovním ve 
Vatikánu a kongregaci vedl od roku 
2014. Je činný také literárně. Jeho 
nástupce zatím nebyl oznámen.

BOHOSLUŽBA K  30. VÝRO-
ČÍ VISEGRADSKÉ ČTYŘKY se 
konala minulé pondělí v  bazilice
sv. Petra za účasti velvyslanců Čes-
ka, Slovenska, Polska a Maďarska. Ti 
položili věnec u hrobu papeže Jana 
Pavla II. a pronesli přímluvy za své 
země při mši svaté, kterou slavil ar-
cibiskup Jan Romeo Pawłowski, šéf 
sekce Státního sekretariátu, která 
má na starosti kontakty s diplomaty. 

20 LET OD JMENOVÁNÍ KAR-
DINÁLEM si připomněl nynější 
papež František, kterého 21. úno-
ra 2001 jmenoval spolu s  dalšími
43 kardinály papež Jan Pavel II. 

SVĚDECTVÍ 21 KOPTSKÝCH 
KŘESŤANŮ ZAVRAŽDĚNÝCH 
V LIBYI před šesti lety teroristy tzv. 
IS připomněl papež minulý týden 
ve videoposelství. „Ten den zůstá-
vá v mém srdci. Tento křest krve,“ 
ujistil František. A dodal, že ač šlo 
o tragédii, pláž v Syrtě byla jejich kr-
ví požehnána, a vybídl k prosbě za 
přímluvu těchto mučedníků u Bo-
ha. K smutnému výročí se konalo ta-
ké online setkání, jehož se účastnili 
mj. koptský pravoslavný patriarcha 
Tawadros II. a anglikánský primas 
Justin Welby. 

NA „HRDINNÉ“ A  „ŠTĚDRÉ“ 
ZDRAVOTNÍKY ZEMŘELÉ NA 
COVID-19 pamatuje papež v  do-
pise předsedovi Papežské akade-
mie pro život arcibiskupu Vincen-
zu Pagliovi: „Obětavost těch, kdo 
i v těchto dnech pracují v nemocni-
cích, je ‚vakcínou‘ proti individuali-
smu a sebestřednosti a představuje 
nejautentičtější touhu lidského srd-
ce: být blízko těm, kteří jsou nejvíce 
v nouzi, a obětovat se pro ně.“ Mi-
nulou sobotu, ve výročí prvního ofi-
ciálního případu nákazy touto ne-
mocí v Itálii, též slavil mši svatou za 
oběti koronaviru.

PŘEŽIVŠÍ OSVĚTIM A  DA-
CHAU, 89LETOU MAĎARSKOU 
SPISOVATELKU a režisérku Edith 
Bruck, navštívil minulý týden papež 
u ní doma v Římě. Hluboce jej totiž 
zasáhlo svědectví o utrpení její ro-
diny, které vydala v  lednovém roz-
hovoru pro deník Svatého stolce 
L’Osservatore Romano. Ve vyhlazo-
vacích táborech ztratila rodiče a bra-
tra. „Odpuštění, ó Pane, ve jménu 
lidskosti,“ požádal František na ná-

vštěvě svými slovy z roku 2014, která 
tehdy pronesl u památníku obětem 
holokaustu Jad vašem v Izraeli. 

DEN MODLITEB ZA OBĚTI 
ZNEUŽÍVÁNÍ si církev z iniciativy 
papeže Františka připomněla minulý 
týden o prvním postním pátku. Letos 
je to už popáté. V Irsku se tentokrát 
rozsvítily svíce v katedrálách a far-
ních kostelích, zatímco v Polsku či ve 
Skotsku se konaly zvláštní liturgie.

S  DEFICITEM 1,28 MILIARDY 
KORUN V PŘEPOČTU bude kvůli 
krizi následkem pandemie hospoda-
řit v tomto roce Vatikán. Zveřejnil 
to Sekretariát pro ekonomii, které-
mu papež minulý týden roční rozpo-
čet schválil. Zisk za loňský rok činil 
6,75 miliardy korun, zatímco výdaje 
8,03 miliardy. Příjmy oproti loňsku 
klesly o více než pětinu, a to sníže-
ním zájmu o služby a pronájem ne-
movitostí nebo menšími dary.

TŘEM ITALSKÝM ŘEHOLNI-
CÍM ZEMŘELÝM PŘI EPIDE-
MII EBOLY v  Kongu roku 1995 
připsal papež heroické ctnosti (titul 
„ctihodné“). Sestry Floralba Rondi, 
Clarangela Ghilardi a  Dinarosa 
Bellerini z Kongregace Chudých ses-
ter – Institutu Palazzolo v zemi slou-
žily jako zdravotnice a misionářky. 
Za ctihodné spolu s  nimi označil 
další čtyři kandidáty blahořečení. 
A u další – italské laičky a sekulární 
františkánky Armidy Barelli – papež 
uznal zázrak na její přímluvu, nutný 
k jejímu blahořečení. 

90 LET ZJEVENÍ KRISTA FAUS-
TYNĚ KOWALSKÉ připomněl 
papež po Andělu Páně minulou 
neděli: „Mé myšlenky se ubírají ke 
svatyni Božího milosrdenství v pol-
ském Płocku, kde jí Pán Ježíš svěřil 
zvláštní zprávu Božího milosrden-
ství. Díky papeži Janu Pavlu II. se 
tato zpráva rozšířila do celého světa 
a není ničím jiným než Kristovým 
evangeliem. Otevřeme svá srdce 
a řekněme ve víře: ‚Ježíši, důvěřuji 
ti!‘“ Nejpopulárnější zobrazení Bo-
žího milosrdenství pochází od malí-
ře Adolfa Hyły.

VATIKÁNSKÝM ZAMĚSTNAN-
CŮM, KTEŘÍ SE NEDAJÍ OČKO-
VAT, nehrozí podle vysvětlující nó-
ty Správy městského státu Vatikán 
žádné sankce ani propuštění. Nóta 
z minulého týdne uvádí na pravou 
míru vyznění dekretu vydaného Pa-
pežskou komisí pro Městský stát 
Vatikán z 8. února a zdůrazňuje, že 
nezbytnost očkování se předpoklá-
dá u  těch zaměstnanců, kteří jsou 
v častém styku s veřejností, a že ti, 
kdo by vakcinaci odmítali, můžou 
být přeřazeni na jiné pozice, aby 
se tak „vyvážily ochrana kolektiv-
ního zdraví a individuální svoboda
volby“. 

(vaticannews, cna, crux, aleteia; tez)



Br
ně

ns
ká

 d
ie

cé
ze

23. února – 1. března 2021 2. neděle postní

Diecézní zpravodajství 9
w

w
w

.b
isk

up
st

vi
.c

z

Kalendář
BRNO
� 11. 3. v 15.30 bude v mino-
ritském kostele sv. Janů slou-
žena mše svatá za počaté životy 
a na úmysly rodičů a blízkých 
dětí, které zemřely před naro-
zením. Jména dětí, která bu-
dou nesena v obětním průvo-
du, můžete zasílat na e-mail 
s.mlada@atlas.cz. 

� Každou sobotu a neděli je 
možné mimo bohoslužby na-
vštívit na Lesné kostel sv. Resti-
tuty a vyšlapat na vyhlídkovou 
věž Martina Středy. Od 12.00 
do 17.00 si mohou návštěv-
níci prohlédnout Brno z ptačí 
perspektivy a ve věži zavěšené 
zvony naopak z bezprostřední 
blízkosti. 

HODONÍN
� Přemýšlíte, proč jsou pro 

děti tak lákavé sociální sí-
tě a jak si na nich tvoří závis-
lost? Hledáte praktické tipy, 
jak s dětmi komunikovat jejich 
online aktivity a jak držet krok 
s trendy, aby s vámi dítě o svém 
online světě rádo mluvilo? Prá-
vě na tyto otázky všem odpoví 
seminář Digiděti I., který po-
řádá 10. 3. od 17.00 do 18.30 
Centrum pro rodinu a sociál-
ní péči Hodonín. Přihlásit se 
můžete do 8. 3. Podrobnější 

informace získáte na e-mailu
markovicova@cprhodonin.cz 
nebo na tel. 774 650 138. 

VELKÉ NĚMČICE
� Na webu farnosti www.
paxvobis.cz v sekci „Pro děti“ 
naleznete další video, v němž
P. Petr Havlát přibližuje svaté-
ho Pavla. 

Kontakt:
fojtikova-l@seznam.cz

Co je to tzv. sendvičová genera-
ce? Ta, která se stará nejen o se-
be a své děti, ale také o starší 
rodiče. Právě lidem, kteří musí 
skloubit péči napříč generace-
mi, nabízí pomoc Centrum pro 
rodinu a sociální péči v Brně. 

„Zvládat dlouhodobě toto za-
tížení je velmi náročné. Vzniká 
vysoké riziko rozvoje psychic-

kých onemocnění, zdravotních 
potíží i  partnerských problé-
mů,“ upozornila pracovnice 
centra Ivana Fraňková. Podle 
její zkušenosti se příslušníci 
sendvičové generace, což bývají 
převážně ženy, cítí dlouhodobě 
vyčerpané a unavené. Všechny 
se potýkají s nedostatkem času 
na sebe, své koníčky, odpočinek 

i společenský život. Aby byli pe-
čující schopni poskytovat kva-
litní pomoc a podporu a sou-
časně neohrožovali své fyzické 
i psychické zdraví, je nutné, aby 
se mohli obrátit na někoho, kdo 
jim odlehčí, umožní jim najít 
čas pro sebe, odpočinek nebo 
k vyřizování osobních záleži-
tostí. „To byl hlavní důvod, proč 

jsme pro všechny takto sloužící 
lidi připravili online adresář slu-
žeb a organizací v Brně. Lidé se 
jejich prostřednictvím mohou 
obrátit o pomoc. Důležité od-
kazy zájemci naleznou na we-
bu www.sendvicovagenerace.
cz,“ zdůvodnila aktivitu Centra 
pro rodinu a sociální péči Ivana 
Fraňková.  (lef)

Centrum nabízí pomoc sendvičové generaci

V novém areálu 
sociálních služeb 
a bydlení Kociánka 
bude i první lůžkový 
dětský hospic 
v České republice. 
S jeho stavbou se 
začne příští rok.

Součástí rozsáhlého komplexu, 
který město momentálně ne-
chává projektovat, bude nový 
domov pro seniory, dům s pe-
čovatelskou službou a dům se 
zvláštním režimem. Organizace 
Dům pro Julii chystá v prostoru 
zahrady nynějšího domova pro 
seniory výstavbu tohoto unikát-
ního projektu. Nyní se připra-
vují podklady k podání žádosti 
o stavební povolení.

„Mezi nejdůležitější argu-
menty pro vznik hospice patří, 
že paliativní péče pro děti není 
jen péčí v terminálním stadiu 
onemocnění, jako je tomu u do-

spělých. Naopak je to komplex-
ní zdravotnická, terapeutická, 
sociální, psychoterapeutická 
a  duchovní pomoc pro celou 
rodinu s dítětem, které má ži-
vot ohrožující diagnózu – a to 
již od jejího prvotního vyslech-
nutí od lékařů. To všechno bude 
zastřešeno v Domě pro Julii,“
poukázala ředitelka tohoto do-
mu Radka Vernerová.   V  ro-
ce  2019 byla zřízena terénní 

odlehčovací služba pro Jihomo-
ravský kraj, která ulehčuje ná-
mahu spojenou s péčí o nemoc-
né dítě přímo v rodinách.

Hospic bude určen pro ne-
mocné z celé republiky. Stavba 
by měla začít na jaře 2022 a je 
rozdělena do etap, aby každá 
dokončená část mohla ihned 
začít sloužit svému účelu a ne-
byla závislá na dalších etapách. 
V první fázi stavby bude den-

ní pobytová odlehčovací služ-
ba a zázemí pro terénní odleh-
čovací službu a  domácí péči. 
Další části projektu budou na-
vazovat. Předběžně se počí-
tá s  dokončením stavby v  ro-
ce  2025 až 2026.  K  úspěšné 
realizaci od  počátku přispívá
i město Brno. 

„Před zahájením stavby zbý-
vá dořešit některé prvky tech-
nické infrastruktury. Jednáme 
také o možnostech budoucího 
majetkoprávního uspořádání, 
protože pozemek, kde má hos-
pic vzniknout, je v současnosti 
ve vlastnictví města. Hledáme 
cesty finanční i nefinanční po-
moci, aby celý projekt dospěl 
do zdárného cíle,“ přiblížil prv-
ní náměstek primátorky města 
Brna Petr Hladík.

Předpokládané náklady na
celý projekt hospice činí 136 mi-
lionů korun. Nezisková organi-
zace Dům pro Julii má zřízen 
transparentní účet se sbírkou. 
Další finance by měly být získá-
ny z dotací od státu i Evropské 
unie.  LENKA FOJTÍKOVÁ

V Brně bude první dětský hospic

Navrhovaná podoba hospice. Vizualizace Dům pro Julii
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Počasí jako
na houpačce 
překvapilo i lidi bez 
domova v Českých 
Budějovicích. Zatímco 
v pondělí ráno se 
teplota pohybovala 
kolem minus patnácti, 
od úterý už bylo 
o 20 stupňů tepleji.

Den co den vyrážejí pracovnice 
Městské charity České Budějo-
vice za klienty a stejně tomu je 
v úterý. 

„Dnes jdeme na kraj města, 
kde žijí lidé v  přístřeších, ja-
ko jsou garáže, strážní domek 
a přívěs,“ říká terénní sociální 
pracovnice Andrea Vitošová. 
„Jak teď panují velké mrazy, 
místa, kde jsou klienti, kontro-
lujeme častěji. Vydáváme jim 
více oblečení, popř. alumatky 
a snažíme se je odesílat či moti-
vovat k návštěvě Domu sv. Pav-
la,“ pokračuje. 

„Poslední dny jedeme na do-
raz našich kapacit,“ přisvědču-
je vedoucí Domu sv. Pavla pro 
muže Petra Vohlídalová. „Azy-

lový dům je plný a noclehárna 
bývá každý den také plně obsa-
zená. Na krizový režim přijímá-
me denně 8–9 lidí a často bývá 
zaplněno všech 10 míst.“ 

Bezdomovci
s domovem

V úterý po deváté hodině plní 
Andrea Vitošová tašky potra-
vinami a vyráží za klienty s ko-
legyní Zuzanou Spálenkovou 
a praktikantkou Lindou, která 
si terénní práci mezi lidmi bez 
domova vybrala jako námět své 
bakalářské práce. 

„Napřed jdeme za pánem, 
který bydlí v garáži za nádražím, 

a pak půjdeme dál, kde u kole-
jí žijí v bývalém strážním dom-
ku dva lidé,“ vysvětluje cestou. 
U garáže máme štěstí, protože 
klient vychází hned po zaklepá-
ní na vrata a vítá návštěvu stej-
ně vřele jako jeho pes. Děkuje za 
potraviny a náhodou tu zrovna 
zastavuje auto, kterým mu kdosi 
přiváží krmivo pro psa. Sociální 
pracovnice domlouvají konkrét-
ní pomoc a v chladném ránu po-
kračujeme podél kolejí dál. 

Zanedlouho jsme u dalšího 
cíle. „Stopy vedou odsud, takže 
doma nikdo nebude,“ ukazuje 
Andrea Vitošová šlápoty v čer-
stvém sněhu směřující k nám – 
a má pravdu. Dveře jsou zamče-
né a nikde nikdo. 

Poslední zastávkou je klient, 
který žije v obytném karavanu 
na parkovišti. I on vděčně při-
jímá igelitku s jídlem. Na zimu 
si nestěžuje, s ochrankou i po-
licií prý problémy nemá, zato 
s důchodem sotva vyjde. „Mám 
158 korun na den,“ vysvětlu-
je. Sociální pracovnice si s ním 
domlouvají, kdy za ním zase 
přijdou a co od nich bude po-
třebovat. Lákají ho, ať se s ka-
ravanem přestěhuje blíž k cent-
ru. „Pak budeme za vámi chodit 
častěji,“ smějí se. 

Naděje i pro ženy

Mrazy v uplynulých dnech při-
měly jednat i jinde. „Farní cha-
rita v Jindřichově Hradci ote-
vřela dočasnou noclehárnu 
pro ženy, která má fungovat do 
konce února,“ sděluje mluvčí 
Diecézní charity Martina Nová-
ková. „Dosud ženy bez domo-
va neměly na Jindřichohradec-
ku místo, kam se schovat před 
zimou. Charitní noclehárna
sv. Antonína v  Jindřichově 
Hradci je jen pro muže, městský 
azylový dům v Políkně zase jen 
pro matky s dětmi a těhotné,“ 
dodává. Noclehárna je v Nežá-
recké ulici č. 115. Jsou zde tři 
lůžka, první noc je zdarma, za 
další klientky zaplatí 40 korun. 

RADEK GÁLIS

Kalendář
DUBNÉ
� Farnost: Přednášky histo-
rika z TF JU P. Martina Wei-
se České nebe každé úterý 
18–18.45: 2. 3. Sv. Kle-
ment Maria Hofbauer, 9. 3. 
Sv. Edmund Kampián, on-
line na www.dubne.cz, sek-
ce Živé přenosy, mše sv. ne 
v 9.00.

LOMEC
� Poutní areál: Postní sobo-
ty na Lomci, 27. 2. od 11.00 
do 17.00, zamyšlení, aktivi-
ty pro děti. 

TÁBOR-KLOKOTY
� Poutní areál: Křížová ces-
ta 26. 2. od 16.30. 

Kontakt:
ragal@seznam.cz

Poslední rozloučení s emeritním kanovníkem Katedrální kapituly Mons. Václavem Kulhánkem, který 
zemřel 6. února ve věku nedožitých 91 let, se konalo v pondělí 15. února v českobudějovické katedrále
sv. Mikuláše. Po zádušní mši, kterou sloužil biskup Vlastimil Kročil a při níž o bohatém a plném životě 
zemřelého hovořil Mons. Václav Habart, byl bývalý pétépák a dlouholetý diecézní archivář a kancléř
uložen do kněžského hrobu na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích.  Snímek Radek Gális 

Za potřebnými vyrážejí až na kraj města

Sociální pracovnice chodí za klienty do terénu s jídlem i radami. 
Snímek autor
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Sto let po úmrtí biskupa Josefa Doubravy, k jehož hrobu se chodíval 
P. Miloslav Šiffel modlit, byl on sám na pouchovském hřbitově 
pochován. Obřadů se  zúčastnili mj. kardinál Dominik Duka, biskup 
Antonín Basler, biskup Jan Vokál, biskup Josef Kajnek, či generální 
vikář Mons. Jan Paseka. Po pohřbu se zastavili u hrobu biskupa 
Doubravy. Snímek P. Antonín Forbelský

Obřady Popeleční středy zahájil v katedrále Svatého Ducha v Hradci 
Králové postní dobu diecézní biskup Jan Vokál.  Snímek Petr Macl

Po těžké nemoci 
zemřel v úterý 
16. února P. Miloslav 
Šiffel, sídelní 
kanovník Katedrální 
kapituly při chrámu 
Svatého Ducha 
v Hradci Králové 
a církevní soudce.

Narodil se v roce 1954 v Červe-
né Vodě a na kněze byl vysvěcen 
v roce 1981 v královéhradecké 
katedrále Svatého Ducha. Pů-
sobil v Pardubicích jako farní 
vikář, od roku 1982 jako ad-
ministrátor v  Hradci Králové 

–  Po u c h o v ě , 
později v  Or-
lických horách 
v   S e d l o ň o v ě 
a od roku 1989 
v Chocni. V le-
tech 1994–95 

byl sekretářem diecézního 
biskupa, od roku 1995 děka-
nem v Ústí n. Orlicí. V  letech
1999–2003 působil ve funk-
ci vicekancléře diecézní kurie. 
V roce 2003 se vrátil do pou-
chovské farnosti, kde se stal 
roku 2005 farářem. Jako ad-
ministrátor spravoval i farnost 
Lochenice. V roce 2004 se stal 
sídelním kanovníkem Katedrál-
ní kapituly při chrámu Svatého 
Ducha v Hradci Králové a od ro-
ku 2007 byl okrskovým vikářem 
vikariátu Hradec Králové. Od 
roku 2009 působil rovněž jako 
soudce Diecézního církevního 
soudu v Hradci Králové. 

Svou veselostí přiváděl mno-
hé k  radosti života s  Bohem. 
Poslední rozloučení se kona-
lo v katedrále Svatého Ducha 
v Hradci Králové a v pouchov-
ském farním kostele sv. Pavla, 
apoštola. Po obřadech posled-
ního rozloučení byl zesnulý
P. Miloslav Šiffel uložen do 
hrobky Katedrální kapituly na 
místním hřbitově. 

 (srp)

Sto let uplyne
27. února od narození 
poděbradského 
probošta P. Františka 
Lukeše (1921–1998),
pedagoga 
a spisovatele, který 
svým přístupem 
k životu, lidem 
a Bohu ovlivnil velké 
množství lidí. 

Vystudoval Obchodní akademii 
v Hořicích, po níž nastoupil do 
kněžského semináře v Hradci 
Králové. V roce 1947 byl vysvě-
cen na kněze. Působil v Nácho-
dě, Libici nad Cidlinou, Činěvsi, 
Poděbradech a v Hradci Králo-
vé. Byl autorem řady fejetonů 
publikovaných v novinách, vy-
sílaných v rozhlase a  televizi. 
Mnohé z nich vyšly knižně. Za 
pedagogické působení mu by-

la v roce 1995 udělena pamět-
ní medaile Vysoké školy peda-
gogické v Hradci Králové. Jeho 
knížky jsou dosud velmi popu-
lární, jako titul Celý život jsem 
se učil, a přece jsem propadl. „Ta 
knížka vznikala celý můj život, 
protože jsem si říkal, že jednou 
budu muset zapsat všecko, co 
jsem prožil. Vždycky jsem se 
snažil učit od druhých nebo od 
událostí, které tady byly. Nikdy 

jsem si nemyslel, že moje vzdě-
lání je skončeno školou, protože 
člověk se musí učit pořád. Učí 
se z předností i ze svých chyb. 
Učí se od každého, s kým se se-
tká. Lidský život je tak mnoho-
tvárný,“ řekl P. Lukeš před lety 
o své knize redaktorce Českého 
rozhlasu Evě Zálešákové.

K  názvu knihy pak uvedl: 
„Bylo to tak, že celý život jsem 
se učil, a  přesto jsem stokrát 

propadl. Jsem přesvědčen, že 
nikdo není tak moudrý, aby se 
nemusel učit. Každý člověk je 
schopen dělat hlouposti a někdy 
totální blbosti. Nikdy se člověk 
nenaučí tolik, aby mu to dalo sí-
lu, aby odolal všem pokušením, 
aby neudělal něco neprozřetel-
ného. Takže jsem propadl ne 
jednou, ale víckrát. Vím, že zase 
propadnu, ale podstatné je, že 
se chci pořád učit, aby těch pro-
padnutí bylo co nejméně. Pro-
tože nevěřím, že někdo je tak 
dokonalý, a tedy tak svatý, aby 
u něho nebyla možnost, že udě-
lá něco, co není zrovna správné. 
Naše chyby, to jsou odrazové 
můstky k naší dokonalosti.“ Hu-
mor považoval P. Lukeš za dar 
Ducha Svatého. Mínil, že máme 
usilovat o to, abychom byli hu-
mornými lidmi. 

A  jednoho dne poděbrad-
ský probošt opravdu propadl – 
prohnilou podlahou kazatelny 
v kostele. Odtud vznikl název 
celé knihy fejetonů.

PAVEL J. SRŠEŇ

Kněz, který se celý život učil, až propadl

Zemřel kanovník a soudce
P. Miloslav Šiff el

Popeleční středa v katedrále

P. František Lukeš se dlouhá léta přátelil s malířem Karlem Svolin-
ským. Na Lukešův podnět tak vzniklo několik set Svolinského maleb. 
 Snímek archiv Biskupství královéhradeckého
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O popeleční středě 17. února uděloval biskup Jan Baxant
v litoměřické katedrále sv . Štěpána popelec při ranní bohoslužbě.
V promluvě řekl, že pandemii hříchu můžeme čelit pouze kajícím 
srdcem. Snímek Dominik Faustus

V poutním areálu 
v Horní Polici 
probíhá druhá etapa 
rekonstrukce. Do jara 
následujícího roku by 
mělo celé místo zářit 
stejnými barvami.

Poutní místo na Českolipsku 
z přelomu 17. a 18. století se 
po několika letech rekonstruk-
ce otevřelo v polovině minulého 
roku. Proměna to byla zásadní 
– kostel Navštívení Panny Ma-
rie dostal nový interiér, fasáda 
opět září barvami z barokních 
dob a  v  opravené zvonici od-
bíjí trojice zbrusu nových zvo-
nů. Již tehdy se ale tým pod 
vedením hornopolického du-
chovního správce P. Stanislava

Přibyla CSsR chystal na dal-
ší opravy, na něž se dostane ve 
druhé fázi generální opravy.

„Ve druhé etapě hornopolic-
ké obnovy se zaměřujeme na 
opravu ambitu, zejména jeho 
fasády. Finanční prostředky na 
restaurování všech kaplí zatím 
nemáme, takže ani po této eta-
pě nebude obnova areálu ještě 
kompletní. Důležité je, že are-
ál bude jako celek sjednocený 
pod novou fasádou,“ shrnuje 
nejdůležitější části projektová 
manažerka Jana Chadimová. 
„Budou také rozšířeny zabezpe-
čovací prvky a osvětlení a v am-
bitu vznikne expozice věnovaná 
obnově. Stejně jako první eta-
pa i druhá počítá se zahradní 
úpravou, v rámci níž bude pro-
měněna část farní zahrady se 
studnou,“ doplňuje s tím, že na 
zahradě budou růst bylinky či 
květiny k výzdobě kostela.

 Aktuálně nejvíce času zabírá 
administrativní příprava, na-
příklad výběr zhotovitele, ale 
i  drobné úpravy, které se už 
daly do pohybu. „Jediným vi-
ditelnějším výsledkem v  tuto 
chvíli je, že se rozběhlo restau-
rování plastiky Ukřižované-
ho Krista z ambitu, kde jsme 
už po prvním kontrolním dni. 
Zjistili jsme, že spodní vrst-
vy plastiky jsou dosti (barev-
ně) expresivní, bude to tedy 
docela velká proměna,“ líčí
Chadimová.

Kromě nečekaného objevu 
původní podoby plastiky Kris-
ta mohou postupně přibývat 
další překvapení. „Určitě jich 
nebude málo. Je možné, že ve 
vnitřní části ambitu objevíme 

malby pod současnou úpra-
vou, jak naznačují předběž-
né sondy. Pokud ano, zejména 
z finančních důvodů počítáme 
s jejich zakonzervováním a pro-
zatímním zakrytím. Také štu-
ková výzdoba kaplí ambitu je 
pod velkými nánosy novodo-
bých vrstev, proto se těšíme, 
jak budou vypadat po restau-
rování,“ nastiňuje projektová
manažerka. 

Druhá etapa rekonstrukce 
bude co do rozsahu menší než 
ta předcházející. Financovaná 
bude opět z velké části z evrop-
ských peněz, které z celkové su-
my (kolem 15 milionů korun) 
tvoří 85 %, desetinu pak pokryjí 
prostředky ze státního rozpočtu 
a zbylých 5 % dodá z vlastních 
zdrojů farnost. Poutní areál zů-
stane po dobu oprav veřejnosti 
otevřen, hotovo by mělo být na 
jaře 2022.  KAREL PUČELÍK

Práce v Horní Polici pokračují

Druhá etapa opravy podobu poutního areálu sjednotí.  Snímky archiv farnosti

Překvapení
pod povrchem

Kalendář
HORNÍ POLICE
� Online přenosy nedělních 
bohoslužeb v 15.00 na face-
bookovém profilu Farnost 
Horní Police.

JABLONEC
� Online přenosy nedělních 
bohoslužeb od 9.00 na webu 
www.jablonec.online.

LIBEREC-RUPRECHTICE
� Online přenosy nedělních bo-
hoslužeb v 9.00 na youtubovém 
profilu Farnost Ruprechtice. 

TEPLICE
� Online přenosy nedělních 
bohoslužeb v 9.00 na faceboo-

kovém profilu Římskokatolic-
ká farnost Teplice.
� Online modlitba nešpor 
každý den od 21.00 tamtéž.

PŘÍCHOVICE 
� Online přenosy mší sv.
z  IDCŽM na youtubovém 
profi lu  DCŽM Křižovat-
ka. V  neděli od 10.00, další 
dny  dle programu na www.
krizovatka.signaly.cz.

RASPENAVA
� Online přenosy bohoslužeb: 
nedělní mše sv. v 10.30 a úter-
ní v 18.00 na youtubovém pro-
filu Farnost Hejnice.

Kontakt:
pucelik@katyd.cz
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z Kalendář
OLOMOUC
� Kostel Neposkvrněného po-
četí (dominikáni): fatimská 
první sobota se společnou mod-
litbou a možností účasti na mši 
svaté začíná 6. 3. v 17.20.

STRÁŽNICE
� Přímý přenos nedělní mše 

svaté se vysílá vždy v  9.00 
na Youtube kanálu „Farnost 
Strážnice“.

SVATÝ
HOSTÝN
� Provoz baziliky je zachován 
v plném rozsahu: mše svaté se 
za dodržení platných opatření 
slaví každý den v 7.15 a 9.30, 
v sobotu a neděli navíc v 11.15 
a v neděli ještě ve 14.45, spo-

lečná modlitba růžence v 18.45 
a  20.00. Všechny bohosluž-
by a modlitby lze sledovat ta-
ké přes internet. Více na www.
hostyn.cz.

� Duchovní obnovu O mši sva-
té 5. – 7. 3. povede P. Jiří Ples-
kač, více informací na www.
hostyn.cz nebo na tel. 573 381 
693.

ZLÍN
� Společenství vdov a vdovců 
zve ke společné modlitbě za no-
vá kněžská povolání: připojit se 
lze každý první čtvrtek v měsíci 
– nejblíže tedy 4. 3. – ze svého 
domova, podněty k modlitbě 
jsou dostupné na webu www.
vdovyavdovci.cz.

Kontakt:
gracka@katyd.cz

Někde popelcem 
a jinde třeba vernisáží 
zahájili postní dobu 
věřící v arcidiecézi. 
Nabídka tradičních 
postních aktivit 
se přitom letos 
musí přizpůsobit 
protiepidemickým 
opatřením.

„Uměleckou intervenci“ – tedy 
vernisáž zakrytí oltářního ob-
razu – uspořádala o Popeleční 
středě olomoucká akademická 
farnost ve zdejším kostele Pan-
ny Marie Sněžné již potřetí, byť 
letošní vernisáž proběhla za do-
držení platných nařízení v ko-
mornější podobě. Tentokrát byl 

ke spolupráci přizván olomo-
ucký umělec Jan Jemelka. Je-
ho dílo „Zakrytí sněhem“ bude 
skrývat oltářní obraz až do Ve-
likonoc, přístupné veřejnosti je 
vždy v době bohoslužeb.

Zakrytí oltáře

Starobylou tradici překrývat 
na postní dobu výzdobu oltáře 
se zdejší farnost rozhodla ob-
novit, aby tak lidem pomohla 
v postním ponoření se do vlast-
ního nitra. „Najednou schází 
obvyklá výzdoba, na kterou je 
člověk zvyklý zaměřit pozor-
nost, a tak je potřeba jít víc do 
sebe,“ vysvětluje zdejší farář 
P. Jan Regner SJ. A stejný smysl 
má zakrytí obvyklé výzdoby ne 
prostým plátnem, nýbrž novým 
uměleckým dílem. „Jde o ab-
straktní obraz, jemuž člověk 
porozumí jen tehdy, když do to-
ho vloží jisté úsilí – vyžaduje se 

jeho spolupráce. I to vede k po-
noření se do vlastního nitra,“ 
dodává P. Regner.

Pomoci věřícím s postním za-
myšlením nad sebou i nad svým 
vztahem k Bohu se snaží také 
mnozí další. I oni se ale muse-
jí přizpůsobit okolnostem vnu-

ceným pandemií. Arcidiecézní 
Centrum pro rodinný život tak 
například nabízí zejména že-
nám online duchovní obnovu 
pod názvem „PPP…“. Každý 
týden až do Velikonoc se na we-
bu www.rodinnyzivot.cz objeví 
tři videa s přednáškami pasto-
rální terapeutky Jitky Krausové. 
„Chceme jimi dát nejen ženám, 
ale všem zájemcům podněty 
k přemýšlení, připomenutí, po-
kání, povzbuzení a snad i k pro-
měně,“ zvou pořadatelé.

A postní rozjímání až domů 
lidem přináší farář z  Lukova 
P. Jan Mach. Na farním webu 
www.falukov.cz každý den vyvě-
šuje jednu zvukovou nahrávku 
zpracovanou podle knihy mys-
tičky  Luisy Piccarretové. „Pod 
názvem Hodinky utrpení lze 
tento podcast odebírat také na 
Spotify nebo dalších poslecho-
vých platformách,“ připojuje 
kněz. JIŘÍ GRAČKA

Rozjímání před obrazem i obrazovkou

Na první pohled působí jako 
známé obrazy, které najdeme 
v mnohých kostelích. Přesto je 
křížová cesta ve Vyškově výji-
mečná: před 120 lety ji namalo-
val známý umělec Joža Uprka.

Čtrnáctero obrazů prošlo 
během posledních dvou let re-
staurováním, kterého se uja-
la brněnská akademická ma-
lířka a  restaurátorka Renata 
Bartoňová. Do farního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie se 
vrátily koncem loňského ro-
ku, požehnání se ale dočkaly 
až tuto neděli. „Čekali jsme na 
začátek postní doby, protože 
v ní má křížová cesta největší 
význam. Zároveň jsme tehdy 
chtěli s žehnáním počkat, kdy-
by se třeba později mohlo sejít 

víc lidí,“ říká vyškovský farář
P. Michal Pořízek.

Restaurování, na němž  se 
finančně podílelo také mini-

sterstvo kultury, si podle re-
staurátorky Renaty Bartoňové 
vyžádal žalostný stav obrazů. 
„Malba byla extrémně ztma-

vlá, a místy dokonce napadená 
plísní. Obrazy byly neodbor-
ně natřeny kopálovým lakem, 
který plátno a s tím samotnou 
malbu téměř znehodnotil,“ 
nastínila pro KT provedené
zásahy.

Soubor obrazů namaloval 
v závěru 19. století malíř Joža 
Uprka, známý především svými 
ztvárněními lidových motivů. 
„Jedná se sice o kopii původní 
křížové cesty namalované o pa-
desát let dříve akademickým 
malířem Josefem Führichem, 
jejíž varianty visí v mnoha kos-
telích. Přesto má pro nás veliký 
význam, protože ji pro náš kos-
tel namaloval významný umělec 
pocházející z Moravy,“ zmiňuje 
P. Pořízek. (gra)

Křížová cesta od mistra lidových motivů

Před nově opravenými obrazy se Vyškovští budou scházet při pobož-
nostech po celou dobu postní.  Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra

Postní plátno u Panny Marie 
Sněžné. Snímek Tomáš Jemelka
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Když nemůžou mladí lidé do 
Staré Vsi nad Ondřejnicí, putu-
je tamní středisko za nimi. Tým 
Diecézního střediska složený 
ze dvou kněží a čtyř mladých li-
dí nabízí pro společenství ve far-
nostech nebo děkanátech krát-
ké duchovní obnovy se Svatou 
rodinou. Konat se můžou o kaž-
dém postním víkendu, stačí si 

skupinově zamluvit termín. Du-
chovní obnova zahajuje pokaž-
dé v pátek večer první katechezí 
online, kterou budou účastníci 
sledovat z domova. 

Druhý den začíná ranní roz-
cvičkou a následuje druhá kate-
cheze. Ředitel střediska P. Jan 
Slavík vysvětluje, že se svými 
pomocníky při skládání pro-

gramu dbali na to, aby účastní-
ci jen neseděli u počítače. „Jsou 
tam i sportovní prvky či výzva 
k pomoci doma, aby to nebylo 
jen tak, že se mládež zavře u se-
be v pokoji. Odpoledne plánuje-
me křížovou cestu, každý může 
zajít do přírody ke kříži v oko-
lí.“

Tým ze Staré Vsi dorazí 
do vašeho kostela

Večer završí duchovní obnovu 
společná mše svatá naživo. Za 
účastníky do jejich kostela do-
razí tým ze Staré Vsi, který ještě 
o pár hodin dřív vystupoval při 
online setkání. Na středisku pů-
sobí dva kněží, a tak se zvládnou 
postarat i o dvě společenství na-

ráz. Zájem hlásí mladí věřící 
z většiny děkanátů. V harmono-
gramu už jsou skupiny z Opavy, 
Místku nebo Nového Jičína.

Centra pro mládež to v době 
koronavirových opatření ne-
mají snadné. Běžně totiž fun-
gují jako otevřené domy pro 
mladé lidi, kteří tam chtějí pro-
žít víkend či kus prázdnin. Ny-
ní jsou ale už od října střediska 
prakticky zavřená. Při hledání 
alternativní služby se tak jejich 
tým dostal k  dobrovolnictví 
v ostravském hospici sv. Luká-
še. Kněží i „týmáci“ se tam stří-
dají již od prosince: „Týmáci to 
nejdřív vzali jako výzvu. Každý 
tam máme dvě služby týdně. 
Je to vždy osm opravdu dobře 
naplněných hodin,“ potvrzuje
P. Jan Slavík. (one)

Postní doba 
znamená příležitost 
k duchovní obnově. 
Farnosti z různých 
částí diecéze zvou 
k přípravě na 
Velikonoce se svatým 
Josefem nebo texty 
papeže Františka. 

Svatého Josefa si  za prů-
vodce postní dobou vybrala
mj. farnost Hnojník u Třince. 
Děti i dospělí můžou poznávat 
Ježíšova pěstouna díky videím 
z farní produkce, která se bu-
dou každý týden objevovat na 
kostelním Youtube kanálu. Prv-
ní díl k Popeleční středě začíná 
před farním kostelem Nanebe-
vzetí Panny Marie a diváci mů-
žou sledovat, jak se ve starém 
hrnci pálí loňské větvičky vrby 
jívy. „Setkali jste se s něčím, co 
bylo, co jste měli třeba rádi a na-
jednou to skončilo a bylo vám to 
líto?“ ptá se katechetka Růže-
na Rylková, jež videem prová-
zí, a vysvětluje, že právě popel 
z tzv. kočiček může symbolizo-

vat také proměnu, očišťování 
a obnovu.

V Havířově si v postní době 
snoubence Panny Marie při-
pomenou dvakrát týdně. Farář
P. Petr Kříbek zve ve středu 
večer k modlitbě růžence. Do 
Zdrávasů budou věřící vkládat 
tajemství ze života sv. Josefa, 
kupříkladu: „kterého jsi vy-
chovával a učil řemeslu“. Kro-

mě středečních modliteb za 
víru v  rodinách a dar zralého 
otcovství se havířovští farníci 
setkají se sv. Josefem v postní 
pátky při katechezích podle lis-
tu Patris corde (Otcovo srdce), 
který vydal v  prosinci papež
František. 

V  den slavnosti sv. Josefa 
19. března zároveň začne další 
tematický rok vyhlášený pape-

žem – rok Svaté rodiny. Oderský 
farář P. Petr Kuník proto spolu 
s  farníky přichystal průvodce 
postní dobou pro rodiny. Dospě-
lí si můžou ke každému nedělní-
mu evangeliu přečíst zamyšlení 
inspirované exhortací papeže 
Františka o lásce v rodině Amo-
ris laetitia. Úvahy vycházejí 
z manželských setkání, která se 
v Odrách v posledních letech ko-
nala. Na děti v sešitě dostupném 
na webu farnosti i diecéze čekají 
úkoly na každou neděli a rovněž 
příběhy fiktivní rodiny Růžič-
kových.

Impulzy
od sv. Alfonse

Redemptoristé z Frýdku nabí-
zejí pro každý den postní doby 
jeden impulz od svého zaklada-
tele – sv. Alfonse z Liguori. Far-
níci si kartičky s citáty italského 
kazatele mohou vyzvednout při 
každé návštěvě kostela. Stejné 
podněty k zamyšlení či kontem-
placi budou po celou postní do-
bu plnit farní web a stránku na 
Facebooku. „Jsme jen tím, čím 
jsme před Bohem,“ říká sv. Al-
fons na lístku, který redempto-
risté vybrali pro Popeleční stře-
du.  ONDŘEJ ELBEL

Farnosti zvou k postu se svatým Josefem
nebo papežem Františkem

Dvacet čtyři hodin se Svatou rodinou 
můžou v postní době prožít mladí lidé 
z ostravsko-opavské diecéze. Kněží 
a tým z Diecézního střediska mladých 
jim nabízejí víkendové duchovní obnovy, 
které originálně spojují online program 
a společnou mši svatou „naživo“.

Duchovní obnovy pro mladé začínají online a končí naživo

Mši svatou s udělováním popelce slavili také v Církevní mateřské
školce Ludgeřovice, jejímž zřizovatelem je Kongregace sester
Služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté. 
Do postní doby uvedl děti i pedagogy P. Lukáš Bakajsa. 

Snímek Jarmila Fussová / Člověk a Víra
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Kalendář
CHEB
� Farnost Cheb zve k propoje-
ní v modlitbě při online slavení 
postních bohoslužeb. Odkazy 
na vysílání budou zpřístupňo-
vány vždy ve čtvrtek, po dané 
neděli bude k dispozici video 
i audio záznam.
� Uvedení do kontemplace 
podle encykliky papeže Fran-
tiška Laudato si’ Já přesto bu-
du jásat v  Hospodinu nabízí 
farnost online jako postně-ve-
likonoční seminář od 17. 2. do 

23. 5. včetně možnosti stáh-
nout si doprovodný sešitek. 
Vše na www.farnostcheb.cz.

PLASY
� Společnou postní cestu ke 
Vzkříšení 2021 připravila ko-
munita misionářů oblátů, zá-
kladem je četba a  rozjímání 
Božího slova. Po přihlášení na 
e-mailu vlastimil@oblati.cz 
obdržíte informace ke struk-
tuře modlitby. Více na www.
oblati.cz.

PLZEŇ
� Postní nad echnutí – kněží, 

řeholníci i  laici z diecéze na-
hrávají krátká zamyšlení, kte-
rá se každý všední den objeví 
na www.bip.cz. Tamtéž najdete 
každou sobotu od 18.00 Postní 
výzvu s impulzem do následují-
cího postního týdne. 
� Pokání a naše úhybné mané-
vry – postní rekolekce s bisku-
pem Tomášem Holubem on-
line 20. 3. od 9.30 do 12.30, 
odkaz bude zveřejněn na www.
bip.cz/pust21.

STARÝ PLZENEC
� Bohoslužba s biskupem To-
mášem Holubem 2. neděli 

postní bude přenášena online
28. 2. od 9.30 z místního kos-
tela na www.bip.cz.

STŘÍBRNÁ
� K prožití Velikonoc na faře 
zve Diecézní centrum mláde-
že účastníky od 18 do 29 let 
1. až 4. 4. Nedovolí-li proti-
epidemická opatření konání 
akce, bude připraven Veliko-
noční balíček na doma. Přihláš-
ky na www.bip.cz.

Kontakt: 
ourednikova@katyd.cz

Přede dveřmi zhruba tří desí-
tek kostelů v  plzeňské diecé-
zi udělovali kněží o Popeleční 
středě znamení popelce. Bis-
kup Tomáš Holub, který ve své 
 online promluvě zdůraznil, že 
popelec není jen symbolem po-
míjivosti, ale i změny a nového 
začátku, osobně sypal popel 
na hlavy zájemců nejprve před 
kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie ve Františkánské uli-
ci a poté na schodech kostela
sv.  Jana Nepomuckého na 
Chodském náměstí v  Plzni. 
O několik dní dříve vyzval ve-
řejnost, aby si pro popelec ne-
přicházeli jen věřící. „Rozhodli 
jsme se letos udělovat popelec 
i mimo bohoslužby. Jednak se 
nyní dostane do kostelů pod-

statně méně lidí a jednak bych 
byl rád, aby tento symbol nadě-
je mohl prožít a procítit každý, 
obzvláště v této složité době,“ 
vysvětlil biskup.

Kvůli dodržení hygienic-
kých pravidel kněží udělova-
li popelec „bezdotykově“, ne-
dělali lidem popelem na čelo 
křížek, nýbrž jim ho sypali do 
vlasů. „Připomíná mi to dro-
bení ptáčkům na parapet. Ale 
je to vlastně skutečně i  urči-
tá duchovní potrava, kterou si 
odnášíme,“ usmívala se jedna 
z účastnic, která s sebou při-
vedla houf dětí. Ostatně ales-
poň v Plzni si pro popelec ten-
tokrát přišlo skutečně nebývalé 
množství dětí a mladých lidí.
 (alo)

Popelec se letos rozdával před kostely

„Otevíráme dveře do období, 
které stejně jako loni budeme 
zase prožívat v pandemii, v si-
tuaci, která nás mnohem více 
než kdykoli předtím sblížila se 
zkušeností slabosti, křehkos-
ti, bezmoci. Zkrátka s tím, co 
je pro naslouchání událostem 
v Jeruzalémě během pašijového 
týdne moc důležité. Ale přesto 
bych chtěl, aby ta letošní post-
ní doba přece jenom měla jiný 

akcent,“ zahájil biskup Ho-
lub. A pokračoval: „Moc bych 
si přál, abychom se o  letošní 
postní době soustředili na to, 
co je spojeno s naším diecézním
mottem pro rok 2021: Kdyby 
pole nevydala pokrm, já přesto 
budu jásat v Hospodinu, svém 
Spasiteli (Hab 3,17-18). Aby-
chom se společně a každý zvlášť 
zaměřili na důvod hluboké du-
chovní radosti, kterou bude-

me prožívat o  velikonočních
svátcích.“

Plzeňský biskup zdůraznil, 
že postní doba je především 
naladěním se na skutečnost, 
kterou o  Velikonocích proží-
váme s Kristem nejen trpícím, 
ale také zmrtvýchvstalým. „Ra-
dost, ze které žijeme, je něco, 
co i v situacích, které jsou ná-
ročné, může přetrvat. Buďme 
těmi, kdo navzdory tomu do-
kážou mít v srdci radost. Urči-
tě je to možné spojit s tím, že 
se budeme postit, že se bude-
me víc modlit, ale kéž tyto věci 
jsou cesty k tomu základnímu, 
a sice že objevíme zdroj radosti. 
Objevme to, co nám dává mož-
nost, abychom heslo, které jsme 
si letos vzali jako průvodce ro-

kem, mohli vyslovit pravdivě. 
Abychom při pohledu na Kris-
ta zmrtvýchvstalého mohli říci: 
Já se raduji, protože toto je ten 
základní zdroj, k němuž jsem 
došel nejen skrze nauku cír-
kve, ale skrze svoji osobní zkuše-
nost. Já jsem ji hledal a já jsem ji 
opravdu objevil.“ Přáním, aby-
chom právě s tímto hledáním 
vstoupili do letošní postní do-
by, uzavírá biskup Holub svou
výzvu.

Další Postní výzvy připravili 
P. Petr Bauchner, P. Pavel Frý-
valdský, P. Robert Bergman, 
Mons. Karel Plavec a P. Bogdan 
Stępień. Nahrávky budou po-
stupně uveřejňovány na www.
bip.cz. 

ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

Hledejme zdroj radosti, vyzývá biskup
Jako úvod a inspirace k zamyšlení do 
nadcházejícího týdne se každou postní neděli 
objevuje na webových stránkách biskupství 
videonahrávka Postní výzva. Ta první zazněla 
o Popeleční středě od biskupa Tomáše Holuba. 

Znamení popelce jako symbol naděje v těžké době uděloval o Pope-
leční středě 17. února biskup Tomáš Holub každému, kdo  požádal, 
před kostelem sv. Jana Nepomuckého v Plzni.  Snímek Soňa Pikrtová
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Popelec uděloval minulou středu v katedrále sv. Víta kardinál
Dominik Duka.  Snímek Martin Myslivec / Člověk a Víra

Dvouletý kurz připraví varha-
níky, kteří budou schopni půso-
bit při liturgii i jako sbormistři 
a kantoři. Je určen nejen začá-
tečníkům, ale též aktivním var-
haníkům – nejlépe středního 
věku, ale i studentům od 17 let 
či seniorům. „Uchazeči by měli 
umět hrát na klavír, zpívat a mít 
obecný hudební přehled,“ shr-
nuje požadavky k  přijímacím 
zkouškám Pšenička, který jako 
varhaník působí téměř 30 let – 
a to jak ve venkovském kostelí-

ku, tak v katedrále. Zájem prý 
až dvojnásobně převyšuje ka-
pacitu. „Leckdo se také přihlásí 
proto, že se chce jen naučit hrát 
na varhany, cílem kurzu však je 
celková formace v oblasti litur-
gické hudby,“ podotýká.

Výuka varhan se koná jednou 
týdně při pražském kostele Nej-
světějšího Srdce Páně, ob týden 
je pak hodina zpěvu a pravidel-
ně jednou za měsíc se všichni žá-
ci sejdou na výuku v odborných 
disciplínách (liturgice, organo-

logii, sbormistrovství, gregori-
ánském chorálu či dějinách var-
hanní literatury) a také k formaci 
– k denní modlitbě církve, ran-
ním chválám či nešporám. Kurz 
zaštiťuje a duchovně jím provází 
pomocný pražský biskup Václav 
Malý. K výuce patří praxe v kos-
telích a v létě ji doplní týdenní 
soustředění. Na závěr úspěšní 
žáci dostanou certifikát. „Ab-
solventi by měli mj. do hloubky 
rozumět podstatě liturgie a také 
umět vybírat repertoár,“ uvádí 
Pšenička. Většina absolventů při 
liturgii prakticky působí.

Každé pololetí se konají 
zkoušky, při nichž žáci odehra-
jí celou mešní liturgii – jeden 
hraje a ostatní zpívají, a suplu-
jí tak zpěv shromáždění. „V ny-
nější situaci dojíždím za žáky do 
jejich farností, kde mi odehrají 

zkoušky individuálně. Celý pro-
gram navíc nahraji a jejich výkon 
pak zkonzultujeme,“ přibližuje 
Pšenička. A jak se dívá na stre-
amování liturgie, kdy může vý-
kon ovlivnit i touha umělecky se 
předvést? „Varhaník by měl hrát 
vkusně a poctivě se připravovat, 
ať hraje pro několik málo lidí 
v kostele, nebo je mše sv. přená-
šená neporovnatelně více poslu-
chačům. Měl by ke své službě při-
stupovat stejně pokorně, ať je na 
kůru, kde jej nikdo nevidí, nebo 
před kamerou. Prvoplánové usi-
lování o potlesk posluchačů ne-
má v liturgii místo,“ zdůrazňuje.

Přijímací zkoušky se konají 
22. května, uzávěrka přihlášek 
je 7. května (kontakt psenicka@
apha.cz). Kurzovné na půl roku 
činí 1 800 korun. 

 TEREZA ZAVADILOVÁ

Výstava „Nemějte strach! Cír-
kev a cesta střední Evropy ke 
svobodě“ na pražském ná-
městí Míru připomíná proná-
sledování křesťanů za totality, 
a to na příkladu životů středo-
evropských kardinálů Josefa 
Berana, Jána Chryzostoma 
Korce, Stefana Wyszyńské-
ho a  Józsefa Mindszentyho. 
U  příležitosti 30. výročí za-
ložení Visegrádské skupiny
(15. února 1991) ji  až do
8. března pořádá Polský institut 
ve spolupráci s Arcibiskupstvím 
pražským, Ústavem pro studi-
um totalitních režimů, sloven-

ským Ústavem pamäti národa 
a Maďarským institutem. Výsta-
va zachycuje i příběhy dalších li-
dí, jež totalitní režimy věznily či 
zavraždily, a to prostřednictvím 
dobových fotografií, historic-
kých exkurzů i citací duchov-
ních – mj. P. Josefa Toufara, 
slovenského lékaře a katolické-
ho disidenta Silvestra Krčmé-
ryho nebo polského kněze Jer-
zyho Popiełuszka, umučeného 
komunistickou tajnou policií. 
V neposlední řadě zdůrazňuje 
roli papeže Jana Pavla II. při pá-
du totalitních režimů ve střední 
Evropě. (tez)

Kalendář
ČESKÝ BROD
� Virtuální výstava Svatý tý-
den nejen s Ježíšem v Jeruzalé-
mě od 8. 3. na farnostbrod.cz. 

PRAHA
� Online večer a individuál-
ní čas v klášteře jako součást 
přípravy na Velikonoce 26. –
27. 2., přihlášky na fortna.eu. 
� Victor White – online de-
bata nad novým číslem revue 
Salve s Mons. Tomášem Ha-
líkem a P. Davidem Boumou
8. 3. v 19.30 na Youtube kaná-
le „Dominikánská 8“. 

� Přihlášky do denního stu-
dia na KTF UK lze podávat 
do 28. 2. Přehled oborů na ktf.
cuni.cz.
� Nový web Střediska ka-
techeze a  výuky nábožen-
ství AP bude od března na
katechete.apha.cz. Zahrnu-
je pořádané akce, bezplatné 
pomůcky pro výuku či litera-
turu.
� Sbírku respirátorů pro po-
třebné pořádá Arcidiecézní 
Charita Praha. Přijímá je na 
adresách svých služeb a pro-
jektů (jejich seznam na praha.
charita.cz).
Kontakt: zavadilova@katyd.cz

Hudba, která se nedělá pro potlesk

Výstava o perzekuci církve

Dvacet zájemců o službu při liturgii nabere 
v dalším školním roce kurz pro varhaníky 
při Arcibiskupství pražském. Na květnové 
přijímačky je podle vedoucího kurzu 
Miroslava Pšeničky nejvyšší čas začít cvičit.

Monografii Ludmila – Kněžna a světice, vydanou
k 1 100. výročí jejího umučení, minulý čtvrtek při mši svaté v bazilice 
sv. Jiří požehnal pomocný pražský biskup Zdenek Wasserbauer. 
Editorem knihy je Jakub Izdný z Ústavu světových dějin UK. 
Biskup požehnal též ikonu světice, která bude v rámci letošního 
svatoludmilského jubilea putovat farnostmi po celém Česku. 
 Snímek Anna Guthrie / Člověk a Víra



Televize / Rozhlas KT
28. února — 6. března 2021 TIPY A PROGRAMY

NEDĚLE 28. 2. 
9.35 Mše svatá 2. neděle 
postní. Orlickoústecký dě-
kan Vladislav Brokeš v pří-
mém přenosu z Komunit-
ního centra Matky Terezy 
v Praze-Hájích
12.00 Sváteční slovo 
fotografa a textaře 
Radovana Šťastného. Kurz 
nesouhlasného myšlení
12.05 Křesťanský maga-
zín. Kláštery Kostelní Vydří 
a Želiv 
12.35 Uchem jehly. Setkání 
Z. Czendlika s moderátorem 
Michalem Jančaříkem 
13.00 Cesty víry. 
Kněz, který zradil vlast i cír-
kev. Josef Plojhar byl nejdéle 
sloužícím ministrem v našich 
novodobých dějinách

NEDĚLE 28. 2. 
8.30 Jak to vidí... 
Jiří Stárek, ředitel ZUŠ 
Hostivař. Sváteční setkání 
Zbigniewa Czendlika 
13.04 Pohádka. 
František Hrubín: 
O Růžičce a pavím princi
18.30 Dokuseriál. 
Český wesmjr, 4. díl. 
Náš člověk ve vesmíru
22.00 Četba na pokračová-
ní. Ivan Klíma: 
Má veselá jitra (4/4)

NEDĚLE 28. 2. 
8.00 Spirituála. 
Duchovní Evropa. Pravosla-
ví na způsob bulharský
8.30 Spirituála. 
Ke kořenům. Stát
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. Tu 
es Petrus v duchovní hudbě
11.00 Radioseriál. Franz 
Werfel: Čtyřicet dnů (6/9)
12.00 Polední zvony
12.05 Svět poezie. 
Až do konce lásky
12.20 Polední koncert
13.30 Povídka. 
Malířské povídky. Jiří Krato-
chvil: Portrét a další povídky
18.30 Četba na pokračo-
vání

NEDĚLE 28. 2. 
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století

BRAZILCI, DO TOHO!
V neděli můžete v TV Noe zhlédnout zajímavý celovečerní sní-
mek. Hraný maďarský film vypráví obyčejný příběh z pohledu 
malého romského chlapce. S příchodem mladého kněze do ves-
nice Acsa se začnou dít nevídané věci. Poté, co kněz prosadí účast 
romského fotbalového mužstva zvaného Brazilci na mistrovství 
ve fotbale, zde vypukne vlna vzrušení a napětí. A co víc, díky zdej-
šímu brazilskému milionáři bude vítězný tým pozván do města 
Rio de Janiero. Film vtipným i provokativním způsobem vypráví 
o víře v sebe i v druhé, o lásce k Bohu i k fotbalu, ale nejen o tom, 
snímek Brazilci je také o překonávání předsudků. Sledujte v ne-
děli 28. 2. ve 20.05.

DOBRÝ VOJÁK CHARLIE
Kdo by neznal britského herce, režiséra a scenáristu Charlieho 
Chaplina, který patřil, navzdory smutnému dětství, k nejslavněj-
ším filmovým tvůrcům 20. století a k nejvýznamnějším osobnos-
tem filmové grotesky první poloviny 20. století. Na Noe už jste 
mohli vidět část jeho tvorby během vánoční doby: filmy Zlaté 
opojení, Psí život, Kid a další. Na sobotu 6. března pro vás máme 
připravený další snímek Dobrý voják Charlie, kde Chaplin pou-
kazuje na nesmyslnost a zbytečnost války. Dívejte se ve 21.50.

TEREZIE HECZKO

FOLKLORNÍ VYSÍLÁNÍ
Folklorní okénko na vlnách Proglasu ve středu 3. března od 16.55 
věnuje Zdeněk Vejvoda dalším dvěma výjimečným hlasům české 
lidové písně. V pořadu z cyklu „Zlato v hrdle“ aneb Pěvecké osob-
nosti etnografických regionů jako vynikající interprety především 
západočeské lidové hudby představí Janu Kopřivovou a Jiřího 
Bártu, spojené s nestárnoucími nahrávkami kapely Úsměv z Hor-
ní Břízy a Plzeňského lidového souboru.

Folklorní sedmička – to je již známá hitparáda lidových pís-
ní na Proglasu. Ze sedmi písní volíte tři, které se vám nejvíce líbí 
a které pošlete do dalšího kola. Hlasovat můžete pomocí formu-
láře na hudebním webu Proglasu, v anketě na Facebooku, e-mai-
lem, pomocí aplikace Radia Proglas, klasickou poštou nebo SMS. 
Už 77. kolo naladíte v sobotu 6. března od 18.30.

HRAJTE, KAPELY!
Devadesátiny by oslavil Blahoslav Smišovský, rodák z Dolní Ce-
rekve, muzikant tělem i duší, vynikající hudební skladatel, laskavý 
učitel a milý člověk. Za jeho životem i skladbami se v dalším vydá-
ní týdeníku Hrajte, kapely! ve čtvrtek 4. března od 16.55 ohlédne 
Kateřina Kovaříková.

SABINA HAUSEROVÁ

O VÝZKUMU SLUNCE
Co je ve výzkumu Slunce aktu-
ální? Jak a čím se Slunce zkou-
má? Profesor Petr Heinzel je 
emeritním ředitelem Astrono-
mického ústavu Akademie věd 
ČR a astronomem zkoumajícím 
Slunce. Společně s moderáto-
rem Jindřichem Suchánkem si 
hlubinami vesmíru proklestí 
cestu až k naší mateřské hvěz-
dě, ale nejen k ní. Nechte se 
překvapit.  (so 6. 3. ve 20.05)

KLAPKA
SE SVĚTOBĚŽNÍKEM
S M. Martínkem, nadšeným 
amatérským fotografem, kame-
ramanem a pořadatelem out-
doorového filmového festivalu 
HAFFO, zažijete dobrodruž-
ství. Povypráví o výpravách 
do norské Hardangerviddy, 
Lyngenu, mongolského poho-
ří Altaj nebo o tom, jak vyrábí 
dřevěné lyže, sáně a další vyba-
vení.  (út 2. 3. ve 20.05)

RABÍN JAIR J. JEROCHIM
Cyklus Poutníci času pravidel-
ně představuje osobnosti, kte-
ré si v životě splnily sen, a našli 
tak svůj smysl života. Pojďme 
se tentokrát seznámit s rabí-
nem, kantorem a muzikantem 
Jairem Jirmijahuem Jerochi-
mem, který se překvapivě usa-
dil v Praze a zde se už dvacet 
let snaží posilovat český juda-
ismus. 

(ne 28. 2. v 11.00)

NA DŘEŇ
Párový terapeut a doktor Josef 
Zeman ve své poradně během 
50 let praxe přivítal více než tři 
tisíce párů. Je ještě vůbec mož-
né mít šťastné manželství s jed-
ním partnerem? Jak překonat 
krize a je dobré se hádat? A jde 
pokračovat ve vztahu, kde se 
objeví nevěra? O vztazích si 
s Josefem Zemanem bude po-
vídat Alžběta Havlová ve čtvr-
tek 4. března od 16.00.

STUDIO OSTRAVA
Cena Patria Nostra byla udě-
lena za výstavbu křížové cesty 
a úpravy areálu kostela svatého 
Matouše v Hati na Hlučínsku. 
Antonín Žolnerčík obec na-
vštívil a k mikrofonu si pozval 
místního faráře P. Bartolomě-
je Blaszku, ale i starostu obce 
Wernera Vyletělka a haťského 
rodáka Rudolfa Gogolína, kte-
rý výstavbu financoval. Poslou-
chejte ve středu 3. 3. od 22.00.

SLYŠTE, LIDÉ!
V úterý 2. 3. od 16.55 se tento-
krát M. Tesař zaměří na evrop-
ské kapely, případně dvojice, 
které hrají instrumentální hud-
bu, a přesto i beze slov dokážou 
vyprávět silné příběhy. V pořa-
du Příběhy beze slov uslyšíte 
například německou skupinu 
Quadro Nuevo, portugalské 
kvarteto akordeonistů Danças 
Ocultas a dánského houslistu 
Haralda Haugaarda s kapelou.

Kateřina Kovaříková – redaktorka folkloru a dechovky
na Proglasu – bude hostem P. Jana Krbce v pořadu 
Dopoledne s Proglasem v úterý 2. března od 9.00.

Jak dopadne romské fotbalové mužstvo zvané Brazilci
na mistrovství ve fotbale, uvidíte ve stejnojmenném snímku
v TV Noe v neděli 28. února ve 20.05.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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13.30 Zuzanin dech 17.25 První křesťané 16.25 Poslední leč Alfonse Karáska

7.40 Eucharistické zázraky 7.50 Slovo v ob-
raze (P) 8.25 Klbko a 12 apoštolov (P) 8.45 
Tvorivo (P) 9.05 LUXáreň 9.35 Nová kvalita 
života 10.00 Svätá omša (P) 11.40 Kateché-
za (P) 12.00 Anjel Pána (P) 12.20 Loretán-
ske litánie 12.40 Ruženec / Radostný ruže-
nec 13.15 U Nikodéma (Život súčasného 
kňaza) 15.00 Hodina milosrdenstva 15.30 
Krížová cesta v príbehoch 16.05 Z javora (P) 
16.40 Pavol VI. – Pápež v búrlivých časoch 
(2/2) 18.30 Svätá omša (P) 20.00 Modlitba 
za odvrátenie epidémie (P) 20.45 Spojení 
oceánom (P) 21.15 Medzi nebom a zemou 
(Jozef Sedlák) (P) 22.00 Ostrov mníchov

7.00 Panorama 7.35 BBV po 25 letech 7.40 
Archiv D: Žena a sport 8.10 Studio ČT sport 
8.25 Freestyle lyžování: SP Gruzie 9.55 Alp-
ské lyžování: SP Bulharsko 10.55 Alpské ly-
žování: SP Itálie 12.50 Klasické lyžování: MS 
2021 Německo 13.55 Alpské lyžování: SP 
Bulharsko 14.55 Klasické lyžování: MS 2021 
Německo 16.10 Ohlédnutí za Jizerskou 50 
16.40 Skromný hrdina 17.00 Hokej: HC 
Sparta Praha – HC Oceláři Třinec 20.45 Kla-
sické lyžování: MS 2021 Německo 21.30 Stu-
dio fotbal – Dohráno 22.10 Sportovní zprávy 
22.25 Alpské lyžování: SP Itálie 
 0.15 Alpské lyžování: SP Bulharsko

6.55 Kanada: Rok v divočině (2) 7.55 Pokla-
dy Británie: Odhalená bojiště (4) 9.10 UFO: 
Ztracené důkazy II (9) 10.20 Neuvěřitelné 
příběhy (31, 32) 11.20 Kapří monstra III (2) 
12.30 Svět pod hladinou (3, 4) 13.30 Váleč-
né továrny (8) 14.30 Asie ve Velké válce (2) 
15.40 Divoké chvíle (1) 16.50 Král ještěrů 
17.55 Na střechách měst II (5) 19.00 Antho-
ny Bourdain: Neznámé končiny IX (3) 20.00 
Bear Grylls: Muž vs. divočina VI (3). Br. dok. 
21.00 Ocelová srdce V (12) 22.00 Neuvěři-
telné projekty (3) 22.55 Tajemství lidského 
těla (1/2) 23.55 Neobjasněné případy NA-
SA (4) 0.55 Tajemství vesmíru III (11)

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.30  Nádobí. Bakaláři 1973
 6.50  Pro pamětníky... Hugo Haas – 

120 let. Děvčata, nedejte se!
 8.15  Vladimír Opletal – 90 let. 

Úsměvy Vladimíra Opletala
 8.55  Polopatě. Moderní hobby 

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

zahraničních zajímavostí
 11.05  Tomáš Töpfer – 70 let. 

Život na zámku. Facka 
 12.00  Otázky Václava Moravce
 13.00  Zprávy
 13.05  Královny kouzelného lesa. Poh. 
 14.05  Chán Sulejmán a víla Fatmé. Poh. 
 15.10  Zlá krev (4/7)
 16.25  Miloš Kopecký – 25 let od 

úmrtí. Poslední leč Alfonse 
Karáska. Hud. kom. 

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

my jsme zapomněli. Čuníci
 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 (5/10). 

Pekelný stroj. Krimi
 21.15  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 21.44  Výsledky losování Šťastných 10
 21.45  Vladimír Opletal – 90 let. 

Polední žár. Det. příběh
 23.10  Případy detektiva Murdocha XIII. 

Poslední opona. Br./kan. krimi 
 0.05  Na forbíně (tm). Tak trochu 

jiná (talk) show Tomáše 
Matonohy s jeho hosty

 0.45  13. komnata Radima Uzla
 1.10  Sváteční slovo fotografa 

a textaře Radovana Šťastného
 1.15  Žiješ jenom 2x. 

Nestárnoucí pilot Jiří

 6.00  Raníček. O cvrčkovi
 6.05  Zvonečkovi
 6.25  Prasátko Peppa VIII
 6.45  Friends: Kámošky z Heartlake 

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

týdeník 1971 (1346/2379)
 9.15  Hledání ztraceného času: 

Pozdrav z pouti
 9.35  Mše svatá 2. neděle postní
 10.20  Otakar Vávra – 110 let
 10.40  Nedej se plus
 11.05  Nedej se: Hanácké okrašlování
 11.35  Království divočiny
 12.00  Sváteční slovo fotografa 

a textaře Radovana Šťastného. 
Kurz nesouhlasného myšlení

 12.05  Křesťanský magazín. 
Kláštery Kostelní Vydří a Želiv 

 12.35  Uchem jehly. Setkání Zbigniewa 
Czendlika s moderátorem 
Michalem Jančaříkem 

 13.00  Cesty víry: 
Kněz, který zradil vlast i církev

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

 14.25  Kočka není pes
 15.00  Život v extrémních podmínkách: 

Voda a sucho (1/3). Rak. dok. 
 15.50  Mistři medicíny: Jan Bartoníček
 16.20  Nádherná Jižní Korea (1/2)
 17.10  Kouzla a nebezpečí skandinávské 

zimy (1/4). Dok.
 18.15  Žatec – Zelené zlato
 18.45  Večerníček. Berta a Ufo
 18.55  Náš venkov: Hurá na úřad
 19.20  Zajímavosti z regionů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Pověste je vysoko. Am. western
 22.00  Velikáni filmu: Liam Neeson. Mark 

Felt: Muž, který zradil. Am. drama 
 23.40  Dokumentární klub. Hra špionů: 

Příběhy studené války (2/3)

6.20 Wolverine (7) 6.45 Čapí příběhy (11). 
Hoholíčci andělíčci. Pol. anim. 7.20 M*A-
*S*H (220) 7.50 Svět ve válce (26). Neza-
pomeňme. Br. dok. 9.05 Prima SVĚT 9.35 
Fachmani 10.10 Teď vaří šéf! 11.00 PARTIE 
Terezie Tománkové 11.45 Receptář prima 
nápadů 12.40 Libovky Pepy Libického 13.05 
Vychytávky Ládi Hrušky 13.45 Libovky Pepy 
Libického 14.05 Jak se staví sen 15.05 Ku-
lový blesk. Čes. kom. 16.40 Dvojníci. Čes. 
kom. 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 
19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOWTI-
ME 20.15 Padesátka. Čes. kom. 22.25 13. 
Am. thriller 0.25 Únos. Am. thriller

9.00 Lakomec. Kom. 10.35 Otakar Vávra – 
110 let. Národní umělec Otakar Vávra 11.00 
Otakar Vávra – 110 let. Na kus řeči 11.40 
Písničky z obrazovky 12.00 Domácí štěstí. 
O slavných muzikantských rodech 12.25 
Praha, město věží. Věže Václavského náměs-
tí 12.45 Klub přátel dechovky 13.25 Kavár-
nička dříve narozených 14.25 Silvestr 2002 
17.10 Jak se naučit švédsky. Kom. 17.55 Hry 
bez hranic 18.55 Události za okamžik a po-
časí 19.00 Události 
19.52 Branky, body, vteřiny 
20.05 ČT Live – Fešáci a Nedvědi v Lucerně 
21.00 Kavárnička dříve narozených 

15.35 Věda je detektivka 16.05 Dynotrax 
17.10 Ovečka Shaun VI 17.20 Friends: Ká-
mošky z Heartlake City 17.45 Kriminálka 
5.C (9/13) 18.15 Šmoulové 18.40 Zprá-
vičky 18.45 Večerníček 18.55 7T II (14/20) 
19.15 Phineas a Ferb IV (18/36) 19.40 Zví-
řáci 19.50 Bob a Bobek na cestách 20.00 
Události v kultuře 20.15 Příběhy filmových 
legend. Stříbrné plátno (8/12). Am. dok. 
20.55 V záři seriálů. Nebeská tělesa (2/6). 
Místo, kam se vrátíš 21.50 Televizní písničky 
a songy Zdeňka Borovce 22.35 Génius – Pi-
casso (8/10) 23.25 Elvis Presley: Havaj 1973 
 0.40 Lino Ventura – Ital v Paříži

5.45 Liga spravedlnosti: Vzpoura v Gotham 
City. Am. anim. 7.05 Šestka táhne světem. 
Něm. film 8.10 Mstitelé. Am. akč. 
 9.40 Ten kluk je postrach 2. Am. kom. 
11.20 Teleshopping 
11.50 Kubo a kouzelný meč. Am. anim. 
13.35 Nejtemnější hodina. Am./br. drama 
16.05 Babe: Prasátko ve městě. Austr. film 
17.40  Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna. 

Am. film 
20.00 Matrix Revolutions. Am. sci-fi thriller 
22.20  Soudný den.

Br./am./jihoafr./něm. akč. 
 0.10 Van Helsing. Am. film 

6.05 Oggy a Škodíci VII. Fr./kan. anim. 6.15 
Tlapková patrola III (5, 6) 7.10 Looney Tu-
nes: Úžasná Show II (3). Am. anim. 7.35 Ka-
čeří příběhy (92, 93). Am. anim. 8.20 Hon-
zíček a Grétička. Něm. poh. 9.25 Jeden den 
v New Yorku. Am. kom. 11.10 Hafan hasi-
čem. Am./kan. film 13.10 Dům naruby. Am. 
kom. 15.05 Kouzelná chůva a Velký třesk. 
Br./am. film 17.05 Mumie se vrací. Am. vel-
kofilm 19.30 Televizní noviny, Sportovní no-
viny, Počasí 20.20 Jak se zbavit nevěsty. Čes. 
film 21.55 Střepiny 22.30 Bez kalhot XXL. 
Am. kom. 0.40 Dům naruby. Am. kom. 
 2.15 Specialisté (21). Pod asfaltem

 6.05  Pro vita mundi: 
Ing. Rostislav Sochorec

 6.50  Řeckokatolický magazín
 7.05  Guatemala – Lidé kukuřičných polí
 7.35  Večeře u Slováka: 2. neděle postní
 8.05  Letem jazzem (13. díl):

Jak se hraje, když se nehraje?
 9.20  Církev za oponou: 

Křesťanské hodnoty
 9.40  Na cestě k Otcovu domu
 10.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 11.00  Poutníci času (7. díl): s Jairem 

Jirmejahuem Jerochimem [P]
 11.15  Sýrie – zbytek Jeho lidu
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba Sv. otce Františka
 12.20  V souvislostech
 12.40  Zpravodajský souhrn 

uplynulého týdne
 13.25  Muzikanti, hrajte
 14.00  Outdoor Films s Martinem 

Půlpánem (97. díl): Z Evropy pěšky 
a stopem do jihovýchodní Asie

 15.30  Vietnam
 15.50  Poutník. Hraný film 
 16.55  Na půli cesty
 17.25  První křesťané: Konec 

pronásledování: Konstantin
 18.00  Sedmihlásky: Zahrajtě mi muziganti
 18.05  Cirkus Noeland (8. díl): 

Roberto, Kekulín a lev Hříva
 18.30  Hermie a přátelé: 

Kdo to tu vlastně řídí?
 19.05  Ovečky v karanténě
 19.25  Janomamové v Brazílii. Dok. o jejich 

dějinách a každodenním životě
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Brazilci [P]. Hraný film. Obyčejný 

příběh z malé dědiny z pohledu 
malého romského chlapce

 21.55  Má vlast: Týnský chrám
 22.55  Buon giorno s Františkem
 23.40  Polední modlitba Sv. otce Františka
 0.00  Za obzorem
 0.30  Zpravodajský souhrn 

uplynulého týdne

 0.05  Kolem se toč! 1.05 Komorní hud-
ba 2.00 Zrcadlo týdne 2.15 Komen-
tář týdne (R) 3.00 Z archivu hudeb-
ních pořadů 5.00 Varhanní hudba 
5.30 Písně 5.57 Myšlenka na den 
(R 11.57, 17.55) 6.05 Čteme z křesť. 
periodik 6.30 Evangelium: Mk 
9,2-10 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: Kantáty

G. P. Telemanna a J. S. Bacha
 9.00  Mše svatá (z kostela sv. Jana 

Křtitele v Šumperku)
 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Svaté královny 5/15: Na přelomu 

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

P. I. Čajkovskij: Romeo a Julie, 
W. A. Mozart: „Elvira Madigan“, 
J. Haydn: Symfonie

 13.30  Knihovnička: 
Jakuba Katalpa: Zuzanin dech

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka:

O drakovi, který se 
naučil hrát mariáš

 14.30  Blahopřání
 16.00  Písničky z archivu
 16.30  Synkopy na kanapi
 16.55  Dotýkání světla: Fratelli tutti 

7/10: Lepší způsob politiky (R)
 18.00  Modlitba za rodiny
 19.00  O hradním skřítkovi Melichárkovi 

3/25: Jak se potkal s Kameníčky
 19.15  Hitparáda Kolem se toč
 20.15  Křesťan a svět: Nejvíc bolí strach
 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Koncert vážné a duchovní 

hudby: J. Stainer: A. Pärt: Stabat 
Mater, F. Schubert: Kvintet

 23.50 Duchovní slovo

12.00 Sváteční slovo
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22.30 Noční linka 20.05 Biblická studna 10.35 Kukačky (8/13) 18.55 Uchem jehly

11.45 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.35 
Malý Sheldon II (16) 12.50 Ordinace v rů-
žové zahradě 2 (894). Nikdo nás nerozdělí 
14.05 Castle na zabití VI (11) 15.00 Dr. Hou-
se (6). Sokratovská metoda 15.55 Dr. House 
(7). Věrnost 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice (4001) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Specialisté (22). Nehoda 21.15 
Specialisté (23). Naslepo 22.20 Smrtonosná 
zbraň III (3). Výhra v loterii 23.15 Dr. House 
(6, 7) 0.55 Castle na zabití VI (11)

 5.30 Doktor Flastr. Am. kom. 
 7.25 Fletch. Am. krimi kom. 
 9.10 Jedno přání. Novozél./am. kom. 
10.55 Teleshopping 
11.25 Nejtemnější hodina. Am./br. drama 
13.50 Teleshopping 
14.20 Pan božský. Am. kom. 
16.15 Znovu sedmnáctiletý. Am. kom. 
18.05  Kouzelná chůva a Velký třesk.

Br./am. film 
20.00 Vyvolený. Am. thriller 
22.05 Mr. Johnson. Čes. kom. 
23.50  Rychle a zběsile 8.

Am./čín./jap. akč. 

14.45 Bludiště 15.20 Austin a Ally II (12/26) 
15.40 S Jakubem v přírodě 16.10 Planeta 
YÓ 16.45 Dětská dopravní policie 16.55 
Medvídkova poradna 17.10 Moje zahrád-
ka. Podzimní dárek pro okno 17.15 Michal 
chrání přírodu 17.20 Kouzelná školka 17.50 
Dynotrax 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.55 7T II (15/20) 19.15 
Phineas a Ferb IV (19/36) 19.40 Sportují-
cí zvířata 19.45 Čtení do ouška 20.00 Udá-
losti v kultuře 20.15 Z první řady... Koncert 
ze Schönbrunnu 2020 21.50 Slovenská vl-
na 23.10 Emoce v umění: Žárlivost (8/24) 
0.00 Edgar Allan Poe. Am. dokudrama 0.55 

12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď poča-
sí, sportovní zprávy 12.30 Praha, město vě-
ží. Věže Jungmannova náměstí a okolí 12.45 
Klub přátel dechovky 13.25 Kavárnička dří-
ve narozených 14.25 ČT Live – Fešáci a Ne-
dvědi v Lucerně 15.15 Hop dva tři Miloslava 
Šimka a Jiřího Grossmanna 16.20 Co bych 
dělal, kdyby nebylo tebe 17.10 Můj táta byl 
lékař 18.00 Haló, haló! (35, 36/85) 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Událos-
ti 19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 Abece-
da K plus X 21.05 Kavárnička aneb Dlouho 
jsme se neviděli 
22.00 Haló, haló! (37, 38/85) 

8.35 Studio fotbal – Dohráno 9.15 Alpské 
lyžování: SP Itálie 11.05 Alpské lyžování: SP 
Bulharsko 12.05 Panorama 12.25 Sportov-
ní zprávy 12.55 Evropská liga UEFA 13.50 
Snowboarding: MS 2021 Slovinsko 15.25 
Olympijský magazín 15.50 Hokej den poté 
16.35 Volejbalový magazín 17.00 Volejbal: 
UNIQA Extraliga 19.30 Florbal: Livesport 
Superliga 22.00 Studio fotbal – Dohráno 
Plus 22.55 Hokej den poté 23.35 Snowboar-
ding: MS 2021 Slovinsko 1.10 Branky, body, 
vteřiny 1.20 UNIQA Extraliga 
 3.40 Volejbalový magazín
 3.55 Atletika: Halové M ČR 2021 Ostrava 

12.00 Anjel Pána 12.20 Z prameňa (P) 
12.40 Ruženec / Bolestný ruženec 13.15 
Z javora (Husle) 13.50 Fundamenty (Gau-
dium et spes – hospodársko-sociálny život) 
15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ru-
ženec z Lúrd (P) 16.05 Vaticano (P) 16.50 
Svetoznámi slovenskí vedci (Rande so Sam-
kom) (P) 17.30 Doma je doma (P) 18.30 
Svätá omša (P) 20.00 Krátke správy (P) 
20.10 Boh k tebe hovorí (Nie je to náho-
da, že je to najčítanejšia kniha) 20.15 A te-
raz čo? (P) 20.30 V Samárii pri studni (P) 
22.00 STOPovanie 22.30 Moja misia – ma-
gazín 23.00 Hudobné pódium (Gregorián)

8.20 Tajný život skládek 9.35 Dynastie: Ro-
diny, které změnily svět (2) 10.50 Hitlerův 
kruh zla (2) 11.55 Putování tučňáků: Volá-
ní oceánu 13.50 Vetřelci dávnověku XII (4) 
14.45 10 největších tajemství a záhad (4, 5) 
16.00 Legendy hlubin (3) 16.55 Modravé 
hlubiny II (6) 18.00 Veterinář z Yorkshiru 
VIII (7) 19.00 Poslední ráje (14). Něm. dok. 
20.00 Velké vlakové putování po USA II (3). 
Br. dok. 21.15 Anthony Bourdain: Neznámé 
končiny X (6) 22.10 Neobjasněné případy 
NASA (15) 23.15 Jak funguje vesmír IV (5) 
0.10 Starodávné cesty II (3) 1.10 Tajemství 
keltské hrobky 2.15 Divoký Nový Zéland (3)

 6.05  Pro vita mundi: 
P. Mgr. Adam Rucki (1. díl)

 6.45  V pohorách po horách: 
Čáp – Jiráskovy skály

 7.00  Buon giorno s Františkem
 7.45  Ján Miho – heligonkář a folklorista
 8.15  Made in Ružomberok
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Perly ostravské architektury: 

Kostel sv. Václava
 9.25  Outdoor Films s Anetou a Jakubem 

Novákovými a Michalem Činčialou
 11.00  Zambie: Kazatelé na cestě
 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  Klauzura
 13.15  Čeští salesiáni v Bulharsku
 13.25  Příběhy odvahy a víry: 

Ostrov Sachalin: Expanze lásky
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  V souvislostech
 15.00  Eduard Stehlík – Novodobé 

mise české armády [P]
 16.35  Zambie: Kazatelé na cestě
 17.10  Děti Ventanas
 17.35  Můj chrám: Lukáš Curylo,

ředitel Charity ČR, kostel 
sv. Mikuláše v Ostravě-Porubě

 18.00  Post Scriptum [P]
 18.15  Živě s Noe [P]
 18.30  Hermie a přítel v nouzi
 18.40  Divadélko Bubáček: 

O Honzíkovi a líném pantátovi
 19.00  Iva Bittová & Clarinet 

Factory & Hamid Drake
 19.35  Církev za oponou: Celibát
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Biblická studna [L]
 21.15  ARTBITR – Kulturní magazín [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Noemova pošta: Únor 2021
 23.40  Kambodža pohledem zblízka
 0.10  Kde končí Evropa III: 

Balkán: Zůstat, či odejít?

12.25 Walker, Texas Ranger VI (12). Malá 
požehnání 13.25 Policie Hamburk X (5). Ti-
chý křik 14.25 Policie Hamburk X (6). Ne-
správná žena 15.25 Námořní vyšetřovací 
služba XI (16). Falešný námořník 16.25 Po-
licie v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 
17.25 Krimi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Se-
střičky (46). Kvůli tobě 21.35 Postav si sen! 
22.40 Expert na zločin (2). Smrtící pád. Rak. 
krimi 23.50 Policie v akci 
 0.50 Námořní vyšetřovací služba XI (16) 
 1.45 Policie Hamburk X (5, 6) 

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Z archivu 
vzdělávacích cyklů 3.00 Z archivu 
hudebních pořadů 5.00 Písně 5.27 
Myšlenka na den (R 11.57, 17.55) 
6.00 Evangelium: Lk 6,36-38 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 6/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

A. Dvořák: Symfonie
 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Kukadlo
 16.55  Hitparáda Kolem se toč! (R)
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny 

Marie Sněžné v Praze)
 18.45  O hradním skřítkovi 

Melichárkovi 4/25: Jak se 
potkal s vodníkem Matějem

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

Charts Europe – březen 2021
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: 

Úmluva 6/46
 22.00  Studio Praha: Etika či 

ekonomika – o náročných 
rozhodnutích v lékařství

 22.30  Noční linka s ředitelem 
Proglasu Martinem Holíkem

 23.50 Duchovní slovo

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Kamera na cestách: Berlín – 

historie v současnosti. Fr. dok.
 9.55  Návrat k ptačím jezerům. Fr. dok.
 10.50  Zmrzlá planeta
 11.40  Jezevec lesní
 11.55  Babylon
 12.20  Cesty víry:

Kněz, který zradil vlast i církev
 12.50  Televizní klub neslyšících
 13.20  Československý filmový 

týdeník 1971 (1346/2379)
 13.35  Zakázaný Bůh (8/13). 

Normální je jíst, ne nejíst 
 14.00  Nádherná Amerika
 14.55  Apokalypsa: 

2. světová válka (1/6). Fr. dok. 
 15.50  Dobrodružství vědy a techniky. 

Vlček etiopský – vzácná 
psovitá šelma. Něm. dok. 

 16.20  Letecké katastrofy: 
Nebeský Titanic. Kan. dok.

 17.05  1936: Nacistický olympijský sen. 
Něm. dok.

 18.00  Velké stroje zblízka III: 
Superrychlý katamarán. Br. dok.

 18.45  Večerníček. Berta a Ufo
 18.55  Uchem jehly. Setkání Zbigniewa 

Czendlika s moderátorem 
Michalem Jančaříkem 

 19.20  Náboženství světa: Judaismus
 19.40  Postřehy odjinud. 

Burgenland očima Marie 
Woodhamsové. Ráj cyklistů

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

Divy starověku (8/10). Am. dok.
 20.50  Velké stroje zblízka III: 

Mamutí vlak. Br. dok.
 21.35  Velikáni filmu: Ron Howard. 

Duel Frost/Nixon
 23.35  Za vodou. Am. drama
 1.10  100 dnů do vítězství: 

Jarní ofenziva (1/2). Br. dok.

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

s Norou Fridrichovou
 10.35  Kukačky (8/13). 

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  Tak neváhej a toč – speciál!
 15.10  Arnošt Lustig – 10 let od 

úmrtí. Všechnopárty
 15.55  To je vražda, napsala XI. 

Vražda a tříčárkované cé
 16.45  Cestománie. 

Lucembursko: 
Velkovévodství jako dlaň

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

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

Kalich hořkosti. Krimi 
 21.10  Reportéři ČT. Kauzy a reportáže 

s Markem Wollnerem
 21.50  BILANCE: Kde budeme bydlet?
 22.19  Výsledky losování Šťastných 10 

a Extra renty
 22.20  Zloději zelených koní. Snímek ČT
 23.45  Legendární dvojice
 0.40  AZ-kvíz
 1.25  Z metropole, Týden v regionech 
 1.55  Kalendárium
 2.05  Sváteční slovo fotografa 

a textaře Radovana Šťastného
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Žiješ jenom 2x. Hokejový Fanda
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech
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19.15 Dávné písně... 20.05 Klapka 21.05 Dobrá čtvrť 19.15 Cesty víry

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

Vražda a tříčárkované cé 
 9.45  Smeč. Kom.
 10.30  Pošta pro tebe
 11.30  AZ-kvíz
 12.00  Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

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

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

 14.30  Slepice na smetaně. Bakaláři 1978
 14.40  Zlá krev (4/7)
 15.55  To je vražda, napsala XI. 

Dvojnásobná smrt 
 16.45  Cestománie. Zakarpatská 

Ukrajina: Ztracený kout Evropy
 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 (16/16). 
Konec doktorů v Beskydech

 21.05  Dobrá čtvrť 
 21.59  Výsledky losování Šťastných 

10 a Euromiliony
 22.00  Dabing Street (1/12). Jiří Arch 
 22.30  Dabing Street (2/12). Studio B
 23.00  Komici na jedničku. Oldřich Nový
 23.55  Kriminalista. 

Dobrý samaritán
 0.55  AZ-kvíz
 1.20  Zajímavosti z regionů
 1.45  Na stopě
 2.10  Dobré ráno
 4.40  Kočka není pes
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Zázračná planeta: Planeta Země II 

(4/6). Pouště. BBC Earth
 9.50  Divy starověku (8/10). Am. dok.
 10.35  Život v extrémních podmínkách: 

Voda a sucho (1/3). Rak. dok.
 11.25  Nedej se plus
 11.50  Nedej se: Hanácké okrašlování
 12.20  Na plovárně s Do Thu Trang. 

Rozhovor Marka Ebena 
s novinářskými cenami 
ověnčenou blogerkou

 12.45  Příběhy moderní medicíny – 
Leukémie v 21. století. Čes. dok. 

 13.05  Křídla války: 
Krizové operace. Br. dok. 

 13.50  Poslední dny Ježíše Krista? (2/2). 
Am. dokudrama 

 14.50  Stavitelé lodí (4/6). Br. dok.
 15.35  Království divočiny: 

Pavián anubi. Jap. dok.
 16.00  Komunikace s delfíny 

(2/2). Fr./kan. dok. 
 16.55  Nádherná americká města: 

Den v Miami. Am. dok. 
 17.45  Krásný ztráty
 18.15  České zázraky II (2/8). 

Muž, který pohnul světem. Dok.
 18.45  Večerníček. Berta a Ufo
 18.55  Letec
 19.00  Běžkotoulky. Lipensko
 19.15  Cesty víry: 

Kněz, který zradil vlast i církev
 19.40  Postřehy odjinud. Burgenland 

očima Marie Woodhamsové. 
Je libo do divadla na jezeře?

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Stalingrad: Ve znamení 

Uranu (3/3). Fr. dok.
 21.00  Můj otec Antonín Kratochvíl
 22.25  100 dnů do vítězství: 

Protiútok (2/2). Br. dok. 
 23.25  Grantchester II (3/6). Br. det.
 0.10  Doktorka Fosterová II (4/5) 

11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.35 
Malý Sheldon II (17) 12.55 Ordinace v růžo-
vé zahradě 2 (895). Pět minut po dvanácté 
14.05 Castle na zabití VI (12) 15.00 Dr. Hou-
se (8). Jed 15.55 Dr. House (9). Nechat ze-
mřít 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpole-
dní Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 
Co na to Češi 18.25 Ulice (4002) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Anatomie života (8). Těžký život celebrit. 
Čes. 21.15 Mise nový domov III 22.25 Ví-
kend 23.25 Dr. House (8, 9) 1.05 Castle na 
zabití VI (12) 1.50 Mise nový domov III 

 4.35 Mstitelé. Am. akč. 
 5.55 Ten kluk je postrach 2. Am. kom. 
 7.25 Dr. House (6, 7) 
 9.10 Pan božský. Am. kom. 
11.05 Teleshopping 
11.35 Jeden den v New Yorku. Am. kom.
13.20 Teleshopping 
13.50 Znovu sedmnáctiletý. Am. kom. 
15.40 Dům naruby. Am. kom. 
17.40 Mumie se vrací. Am. velkofilm 
20.00 Hulk. Am. sci-fi 
22.40 Sirotek. Fr./kan./něm./am. horor 
 1.00 Bez kalhot XXL. Am. kom. 
 3.00 Mr. Johnson. Čes. kom.

14.25 Želvy ninja II 14.45 Lvíčata 15.15 Aus-
tin a Ally II (13/26) 15.40 Zachraňme Ze-
mi 15.55 Alenka v říši GIFů 16.10 Planeta 
YÓ 16.45 Ty Brďo! Lanovka 17.10 Cvičíme 
se Sportíkem 17.20 Kouzelná školka 17.50 
Dynotrax 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.50 7T II (16/20) 19.15 
Phineas a Ferb IV (20/36) 19.40 Mášiny stra-
šidelné příběhy 19.45 Čtení do ouška 20.00 
Události v kultuře 20.15 ArtZóna 21.10 Ay, 
Carmen! Šp. dok. 22.10 Bauhaus – Nová do-
ba (5/6). Čestný soud 23.00 Kino Art. Mléč-
ná dráha. Fr./it. film 0.40 Linka 
 1.05 Elvis Presley: Havaj 1973

12.30 Praha, město věží. Věže mezi Petr-
ským náměstím a Hlavním nádražím 12.45 
Klub přátel dechovky 13.20 Kavárnička 
aneb Dlouho jsme se neviděli 14.15 Dnes 
uvádí Lenka Kořínková 15.10 Haló, tady Or-
chestr a balet ČST 16.00 Písničky z obrazov-
ky. Černobílé melodie z 60. let 16.20 Můj 
první výdělek. Tři bakalářské příběhy 17.20 
Můj táta byl aneb Byli jsme při tom 18.00 Ha-
ló, haló! (37, 38/85) 18.55 Události za oka-
mžik a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, 
body, vteřiny 20.05 Šance. Hud. záb. pořad 
21.20 Kavárnička aneb Dlouho jsme se nevi-
děli 22.15 Haló, haló! (39, 40/85)

8.25 Panorama 9.00 BBV po 25 letech 9.10 
Snowboarding: MS 2021 Slovinsko 10.50 
Biatlon: MS juniorů 2021 Rakousko 12.25 
Sportovní zprávy 12.50 Sokolský zpravodaj 
13.05 Klasické lyžování: MS 2021 Němec-
ko 14.35 Snowboarding: MS 2021 Slovin-
sko 16.20 Judo: IJF World Tour 2021 Izrael 
17.00 Buly hokej živě 20.45 Biatlon: MS ju-
niorů 2021 Rakousko 22.00 Sportovní zprá-
vy 22.20 Snowboarding: MS 2021 Slovinsko 
 0.00 Branky, body, vteřiny 
 0.10 Klasické lyžování: MS 2021 Německo 
 1.40 Hokej: Tipsport extraliga 
 3.35 Biatlon: MS juniorů 2021 Rakousko

12.00 Anjel Pána 12.20 Z prameňa (P) 
12.40 Ruženec / Ruženec svetla 13.15 Spo-
jení oceánom 13.50 Katechéza 14.10 Medzi 
nebom a zemou 15.00 Hodina milosrden-
stva (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 doma (P) 
18.30 Svätá omša (P) 19.30 Krátke správy 
(P) 20.00 Modlitba za odvrátenie epidémie 
zo Šaštína (P) 20.45 vKontexte (P) 21.15 
Peter medzi nami (Kresťan a majetok) (P) 
21.30 Križovatka v Příchovicích (P) 22.35 
Vaticano 23.05 Taizé

6.05 Pod hladinou 6.30 Arábie s Levisonem 
Woodem (5) 7.45 Vesmír: Místo pro život 
(4) 8.50 Tajemství vesmíru II (18) 9.50 Jak 
fungují stroje (2) 10.50 Obří lodě (2) 11.50 
Skrytá tvář superhrdinů (1) 12.55 Ocelová 
srdce V (1) 13.55 Královská rodina, britská 
aristokracie a nacisti 15.00 Dějiny zbraní (3) 
16.15 Srdcaři na severu (4) 16.50 Moderní 
dinosauři (2) 17.55 Divoké hrady (3) 18.55 
Do divočiny: Arktida (1). Am. dok. 20.00 
Největší lži historie (1). Fr. dok. 21.05 První 
lidé (1). Fr./br./am. dok. 22.25 Losí záhada 
23.40 Planeta koní (1, 2) 0.45 Mimo kont-
rolu (6) 1.55 Sousedské noční můry IV (6)

 6.05  Pro vita mundi: 
Mons. Adam Rucki (2. díl)

 6.45  Vysočina – odkaz Josefa Jambora
 7.25  Outdoor Films 

s Martinem Půlpánem (97. díl): 
Z Evropy pěšky a stopem 
do jihovýchodní Asie

 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Historie sklářství v Karolince
 9.35  V souvislostech
 10.00  Noční univerzita: P. Vojtěch 

Kodet – Marnotratný Otec
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Ateliér užité modlitby
 13.10  Příběh o Žofii
 13.50  V pohorách po horách (87. díl):

Čáp – Jiráskovy skály
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Na pořadu rodina (4. díl)
 15.40  Vezmi a čti: Únor 2021
 16.00  Muzikanti, hrajte
 16.30  25 let Violy
 16.50  Nededza
 17.15  Země sv. Patrika. Poetický 

cestopisný esej Jana Špáty byl 
v Irsku v roce 1968 vyhlášen 
nejlepším filmem o Irsku všech dob

 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  Divadélko Bubáček (15. díl): 

O veveřičce Hubatince aneb 
co se tenkrát v lese událo...

 18.55  Hermie a přátelé: 
Kdo to tu vlastně řídí?

 19.30  Zpravodajské Noeviny: 
2. 3. 2021 [P]

 19.50  Přejeme si…
 20.05  Klapka: 

s Michalem Martínkem [P] 
 21.10  Zpravodajské Noeviny: 2. 3. 2021
 21.30  Za obzorem
 22.05  Má vlast: Bor u Tachova
 23.10  První křesťané
 23.40  Terra Santa News: 24. 2. 2021

7.00 Nový den 9.10 M*A*S*H (221, 222) 
10.25 Jana a dobrodruh: Návrat do Afriky. 
Něm. film 12.25 Walker, Texas Ranger VI 
(13). Kmen 13.25 Policie Hamburk X (7). 
Melody 14.25 Policie Hamburk X (8). Ná-
kupy 15.25 Námořní vyšetřovací služba XI 
(17). Smrt a rockenrol 16.25 Policie v akci. 
Čtyři případy, čtyři lidské osudy 17.25 Kri-
mi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 
Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Slunečná 
(84). Přátelská výpomoc 21.35 7 pádů Hon-
zy Dědka 22.50 Fachmani 23.25 Policie v ak-
ci 0.25 Námořní vyšetřovací služba XI (17)

 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 23,1-12 
 6.05 Ranní chvály 
 6.20 Duchovní slovo 
 6.45 Ranní zíváček 
 7.15 Pozvánky 
 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00 Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu 
 10.15  TWR: Tichá pošta
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Z. Kossaková: 

Úmluva 7/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

Z díla A. Corelliho, T. Albinoniho, 
A. Vivaldiho a P. A. Locatelliho

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Barvínek: Březnový magazín
 16.55  Slyšte, lidé! Příběhy beze slov (R)
 18.00  Mše svatá (z rozhlasové kaple 

Ducha Svatého, za zemřelé 
posluchače, přátele Proglasu)

 18.45  O hradním skřítkovi Melichárkovi 
5/25: Jak se potkal s Hejdůškem

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: Dávné písně 

plzeňských mandolín
 20.00  Modlitba živého růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 7/46
 22.00  Studio Olomouc: 

Vendula Hegerová – 
ilustrátorka (nejen) knih pro děti

 23.50 Duchovní slovo
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22.00 Nová křížová cesta 18.00 Post Scriptum 16.45 Cestománie 12.30 Křesťanský magazín

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

Dvojnásobná smrt 
 9.45  A máte nás holky v hrsti. Kom. 
 10.30  Miloš Kopecký – 25 let od 

úmrtí. Poslední leč Alfonse 
Karáska. Hud. kom. 

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

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Sama doma
 14.00  Tak neváhej a toč speciál
 15.00  Hnízdo (9/12) 
 15.55  To je vražda, napsala XI. 

Filmový fígl
 16.45  Cestománie. 

Spojené arabské emiráty: 
Svět mužů

 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 

(10/13). Kaprova smrt 
 21.10  Hercule Poirot X. 

Rodinné sídlo. Br. film
 22.44  Výsledky losování Šťastných 10
 22.45  Neobyčejné životy. 

Daniela Kolářová
 23.40  Případy detektiva Murdocha 

XIII. Poslední opona 
 0.25  AZ-kvíz
 0.50  Máte slovo s M. Jílkovou
 1.55  Pod pokličkou. 

Bobr, šnek i vohnoutka – 
staročeská pochoutka

 2.15  Dobré ráno
 4.50  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  Kouzla a nebezpečí 

skandinávské zimy (1/4)
 10.00  Komunikace s delfíny 

(2/2). Fr./kan. dok.
 10.55  100 dnů do vítězství: 

Protiútok (2/2). Br. dok.
 11.55  Postřehy odjinud. Slovinsko očima 

Jaroslava Skalického. Češi na Soče
 12.00  Náš venkov: Hurá na úřad
 12.30  Křesťanský magazín. 

Kláštery Kostelní Vydří a Želiv
 12.55  Tisíc chutí ulice: 

Tchaj-wan. Br. cyklus
 13.45  Uchem jehly. Setkání Zbigniewa 

Czendlika s moderátorem 
Michalem Jančaříkem

 14.15  Indie Rickshow. Dok. art brut kom.
 15.05  Klíč. Magazín
 15.35  Válečnice: 

Amazonky (1/3). Dok. BBC 
 16.25  Princezna Margaret: 

královská rebelka (2/2). Br. dok. 
 17.20  Můj otec Antonín Kratochvíl. Dok. 
 18.45  Večerníček. Berta a Ufo
 18.55  Babylon
 19.20  Kus dřeva ze stromu (7/26)
 19.40  Postřehy odjinud. Burgenland 

očima Marie Woodhamsové. 
Země modré frankovky

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Století Miroslava Zikmunda
 21.40  Generálové (5/6). 

Pořádek si už uděláte sami 
 22.40  Letecké katastrofy: 

Hněv, který se nevyplatil. Kan. dok.
 23.25  Lovec (9/12). Nora Bílého králíka
 0.20  Hra špionů: 

Příběhy studené války (2/3) 
 1.15  1936: Nacistický olympijský sen
 2.05  Před půlnocí
 2.35  Věříte médiím?
 3.00  Defilé vojenských hudeb 2008
 3.55  Módní designérka Zuzana Veselá 

9.55 Anatomie života (8) 11.00 Co na to Če-
ši 11.45 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.35 
Malý Sheldon II (18) 12.50 Ordinace v růžo-
vé zahradě 2 (896) 14.05 Castle na zabití VI 
(13) 15.00 Dr. House (10) 15.55 Dr. House 
(11) 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpole-
dní Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 
Co na to Češi 18.25 Ulice (4003) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Výměna manželek XIII 21.35 MasterChef 
Česko: Souboj nejlepších 22.10 Malé lásky 
23.05 Dr. House (10, 11) 0.55 Castle na za-
bití VI (13) 1.45 Smrtonosná zbraň III (3)

 4.40 Jedno přání. Novozél./am. kom. 
 6.15 Dr. House (8, 9) 
 7.55 Babe: Prasátko ve městě. Austr. film 
 9.35  Kouzelná chůva a Velký třesk.

Br./am. film 
11.35 Teleshopping 
12.05 Hulk. Am. sci-fi 
14.40 Teleshopping 
15.10  Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna. 

Am. film 
17.40 Van Helsing. Am. film 
20.00 Ladíme! Am. film 
22.05 Veronica Marsová. Am. krimi 
 0.05 Matrix Revolutions. Am. sci-fi thriller 

16.10 Planeta YÓ 16.45 Země patří Luně 
III 16.55 Olí a Jůla 17.10 Cvičíme se Sportí-
kem 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dynotrax 
18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Ve-
černíček 18.50 7T II (17/20) 19.15 Phine-
as a Ferb IV (21/36) 19.40 Mášiny straši-
delné příběhy 19.45 Čtení do ouška 20.00 
Události v kultuře 20.15 Klobouk dolů... Mi-
lan Hlavsa – 70 let. Mejla 21.10 Na plovárně 
s Bohumilem Kleplem 21.40 Měsíc s českou 
legendou… Marie Vášová. Labyrint srdce 
23.10 Camille Pissarro. Fr. dok. 0.05 Rem-
brandt: Portrét člověka 0.25 Peep Show IV 
(6/6). Svatba 0.55 Umělci a láska (2/5)

12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď poča-
sí, sportovní zprávy 12.30 Praha, město věží. 
Věže Karlova náměstí a okolí 12.45 Klub přá-
tel dechovky 13.20 Kavárnička aneb Dlouho 
jsme se neviděli 14.15 Kabaret U dobré po-
hody 15.55 Páska. Bakaláři 1973 16.10 Od 
zítřka začnu nový život. Tři bakalářské pří-
běhy 17.20 Můj táta byl truhlář 18.00 Haló, 
haló! (39, 40/85) 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, body, 
vteřiny 20.05 Smršť. Možná přijde i kouzel-
ník (1984) 21.15 Kavárnička aneb Dlouho 
jsme se neviděli 
22.05 Haló, haló! (41, 42/85) 

10.50 Biatlon: MS juniorů 2021 Rakousko 
11.45 Paralympijský magazín 12.05 Pano-
rama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 České 
sportovní úspěchy. Atletika ME 13.05 Kla-
sické lyžování: MS 2021 Německo 14.50 
Biatlon: MS juniorů 2021 Rakousko 15.50 
Evropská liga UEFA 16.40 Olympijský ma-
gazín 17.05 Klasické lyžování: MS 2021 Ně-
mecko 19.05 Fotbal: MOL Cup 21.20 Svět 
motorů: Speciál 21.40 Svět motorů: Aktu-
álně 22.00 Sportovní zprávy 22.15 Klasické
lyžování: MS 2021 Německo
 0.00 Branky, body, vteřiny 
 0.10 Biatlon: MS juniorů 2021 Rakousko 

10.00 Krátke správy 10.20 Slovo v obra-
ze 10.55 Doma je doma 12.00 Anjel Pána 
12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Ra-
dostný ruženec 13.50 Hudobné pódium 
(P) 14.35 Litánie k svätému Jozefovi 15.00 
Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec 
z Lúrd (P) 16.25 Tvorivo 16.55 Rozsievač 
lásky – páter Jozef Porubčan (P) 17.30 Do-
ma je doma (P) 18.30 Svätá omša (P) 20.00 
Krátke správy (P) 20.15 Prehľad katolíckych 
periodík (P) 20.30 Jeden na jedného (P) 
20.50 Katolicizmus (O posledných veciach 
– o pekle, očistci a nebi) (P) 21.50 Z javora 
(Husle) 22.25 V Samárii pri studni

8.55 Nil: Pět tisíc let historie (3) 9.55 Neob-
jasněné případy NASA (4) 10.55 Tajemství 
vesmíru III (11) 11.50 Na střechách měst 
II (5) 13.00 Anthony Bourdain: Neznámé 
končiny IX (3) 13.55 Neuvěřitelné projek-
ty (3) 14.50 Tajemství lidského těla (1/2) 
15.50 Bear Grylls: Muž vs. divočina VI (3) 
16.50 Ocelová srdce V (12) 17.50 Zvířecí 
stavby 18.55 Africké šelmy II (5) 20.00 Di-
voké Švýcarsko (1). Něm. dok. 21.05 Ma-
gický Island. Něm. dok. 22.20 Mimo kontro-
lu II (6) 23.25 Letecké nehody: Přísně tajné 
III (1) 0.35 Druhá světová: Totální válka (6) 
 1.50 Letadlové lodě v boji (2)

 6.05  Pro vita mundi: P. Anton Kasan – 
Lidečko. Výjimečnost člověka se 
nejvíc projevuje v jeho prostotě

 6.50  Zpravodajské Noeviny: 2. 3. 2021
 7.15  Noční univerzita: Eduard Stehlík 

– Novodobé mise české armády
 8.45  V pohorách po horách (37. díl): 

Plešivec – Brdy
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Generální audience 

papeže Františka [L]
 10.20  U NÁS aneb od cimbálu o lidové 

kultuře (106. díl): „Filmový klub“
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  Biblická studna
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Primášské žezlo: 

MHF Musica Pura
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 2. 3. 2021
 16.25  Poutníci času (7. díl): 

s Jairem Jirmejahuem Jerochimem
 16.50  Gojdič – láska nade všecko 
 18.00  Post Scriptum [P]
 18.15  Živě s Noe [P]
 18.30  Sedmihlásky
 18.35  Divadélko Bubáček (16. díl): 

O pejskovi, kočičce a napraveném 
vlkovi. Loutková poh.

 18.50  Fatima: Poselství Rusku
 19.30  Terra Santa News: 3. 3. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Nebojte se... [L]. 

Vírou proti všem pochybnostem
 21.05  Adorace [L]
 22.10  Za obzorem
 22.45  Noční univerzita: 

P. Angelo Scarano
– Jeden člověk měl dva syny

 23.35  Generální audience 
papeže Františka

 0.00  Příběhy odvahy a víry: Ostrov 
Sachalin (15. díl): Expanze lásky

 0.30  Na půli cesty

10.25 Jana a dobrodruh: Osamělé rozhod-
nutí 12.25 Walker, Texas Ranger VI (14). 
Božská odpuštění 13.25 Policie Hamburk X 
(9). Výbušná situace 14.25 Policie Hamburk 
X (10). V Hamburku se servírují psi 15.25 
Námořní vyšetřovací služba XI (18). New 
Orleans (1/2) 16.25 Policie v akci. Čtyři pří-
pady, čtyři lidské osudy 17.25 Krimi zprávy 
17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAV-
NÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 
SHOWTIME 20.15 Sestřičky (47). Chata je 
lék 21.35 Show Jana Krause 22.45 Poklad 
z půdy 23.50 Policie v akci 
 0.50 Námořní vyšetřovací služba XI (18)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Křesťan a svět 
(R) 3.00 Folklorní okénko 5.00 Pís-
ně 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 
17.55) 6.00 Evangelium: Mt 20,
17-28 6.05 Ranní chvály 6.20 Du-
chovní slovo 6.45 Ranní zíváček 
7.00 Radio Vatikán (R) 7.15 Pozván-
ky 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 8/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

C. Franck: Symfonické variace pro 
klavír a orchestr, P. I. Čajkovskij: 
Vzpomínky na Florencii

 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: 

Prastará legenda
 16.55  Folklorní okénko: Zlato v hrdle: 

Jiří Bárta a Jana Kopřivová
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny Marie 

Pomocnice v Brně-Žabovřeskách)
 18.45  O hradním skřítkovi

Melichárkovi 6/25: 
Jak jim bylo s Bukvicem dobře

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Vibrafonista Radek Krampl 
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 8/46
 22.00  Studio Ostrava: Nová křížová 

cesta v Hati na Hlučínsku
 22.30  Noční cukrárna
 23.50  Duchovní slovo
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19.15 Soumrak 20.05 Jak potkávat svět 14.20 Otec Brown VIII. 21.30 Zakázaný Bůh (9/13)

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

Filmový fígl 
 9.45  Páska. Bakaláři 1973
 10.05  Hříšní lidé Města pražského 

(10/13). Kaprova smrt 
 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  Lalůček. Bakaláři 1977
 14.20  Otec Brown VIII. Prokletí krásy 
 15.05  Profesionálové. 

Nedotknutelní. Br. krimi
 16.00  To je vražda, napsala XI. 

Vražda a la mode
 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 2. Ospalá díra
 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. 

Na správné cestě
 0.25  AZ-kvíz
 1.00  Na forbíně (tm). Tak trochu 

jiná (talk) show Tomáše 
Matonohy s jeho hosty 

 1.40  Banánové rybičky. „Jak si užít svět“ 
 2.10  Dobré ráno
 4.40  Sváteční slovo fotografa 

a textaře Radovana Šťastného
 4.45  13. komnata Radima Uzla

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Zmrzlá planeta: 

Podzim. Dok. BBC Earth
 9.50  Nádherná americká města: 

Den v Miami. Am. dok.
 10.45  Princezna Margaret: 

královská rebelka (2/2). Br. dok.
 11.40  S Arthurem za slony
 12.10  Apokalypsa: 2. světová 

válka (2/6). Fr. dok.
 13.05  1936: Nacistický olympijský sen. 

Něm. dok. 
 14.00  Velké stroje zblízka III: 

Mamutí vlak. Br. dok.
 14.45  Stalingrad: 

Ve znamení Uranu (3/3). Fr. dok. 
 15.35  Evropa dnes. Víno 

– budoucnost je bio. Něm. dok. 
 16.05  Folklorika: Místa k zastavení
 16.30  Design (1/17). Fr. dok. 
 17.00  Tisíc chutí ulice: 

Tchaj-wan. Br. cyklus
 17.50  Generálové (5/6). 

Pořádek si už uděláte sami 
 18.45  Večerníček. Berta a Ufo
 19.00  Dobrodružství vědy a techniky. 

Vlček etiopský – vzácná 
psovitá šelma. Něm. dok. 

 19.25  Vesnicopis. Vesnice Plzně
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Výpravy za poznáním. Nádherná 

Jižní Korea (2/2). Kor. dok. 
 21.00  České zázraky II (3/8). Psychiatr, 

který odhalil tajemství krve. Dok.
 21.30  Zakázaný Bůh (9/13). 

Skrytá církev Koinotes
 22.00  Arnošt Lustig – 10 let 

od úmrtí. Modlitba pro 
Kateřinu Horovitzovou

 23.10  Queer: Mlčení o Krškovi
 23.35  Fargo III (5/10).

Dům zvláštního určení
 0.30  Fargo III (6/10).

Bůh nemilosrdenství

12.35 Malý Sheldon II (19) 12.55 Ordina-
ce v růžové zahradě 2 (897). Svět se zbláz-
nil! 14.05 Castle na zabití VI (14) 15.00 
Dr. House (12). Sportovní medicína 15.55 
Dr. House (13). Prokletý 16.57 Odpoled-
ní Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, 
Sportovní noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 
Ulice (4004) 19.30 Televizní noviny, Spor-
tovní noviny, Počasí 20.20 Ordinace v růžo-
vé zahradě 2 (1011). Dýchej 21.35 Život ve 
hvězdách 22.10 Smrtonosná zbraň III (4). 
Spravedlnost podle Lea Getze 23.05 Dr. 
House (12, 13) 0.50 Castle na zabití VI (14)
 1.30 Smrtonosná zbraň III (4)

 5.20 Babe: Prasátko ve městě. Austr. film 
 6.50 Dr. House (10, 11) 
 8.35 Jeden den v New Yorku. Am. kom. 
10.20 Teleshopping 
10.50 Hafan hasičem. Am./kan. film 
12.50 Teleshopping 
13.20 Ladíme! Am. film 
15.20 Mumie se vrací. Am. velkofilm 
17.45 Barva peněz. Am. film 
20.00  Žabí princ v New Yorku.

Am. poh. 
21.50 Něco jako komedie. Am. kom. 
23.45 Vyvolený. Am. thriller 
 1.40 Veronica Marsová. Am. krimi

15.55 Sám v muzeu. Welzlovy sněžnice 
16.10 Planeta YÓ 16.45 Země patří Luně 
III 16.55 Olí a Jůla 17.10 Cvičíme se Sportí-
kem 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dynotrax 
18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Ve-
černíček 18.55 7T II (18/20) 19.15 Phineas 
a Ferb IV (22/36) 19.40 Mášiny strašidelné 
příběhy 19.45 Čtení do ouška 20.00 Udá-
losti v kultuře 20.15 Životy slavných. Nale-
zený ráj. Br./austr. film 21.45 Umělci a lás-
ka (3/5). Lee Millerová a Man Ray. Fr. dok. 
22.15 Ella Fitzgerald, první dáma jazzu. Am. 
dok. 23.45 Hudební klub. Rolling Stone: Fe-
nomenální časopis (5/6) 0.25 ArtZóna

5.59 Dobré ráno 9.00 Venkovská panič-
ka. Kom. 10.15 Zprávy ČT3 10.25 Hitšará-
da 11.00 To byla Šance 12.00 Zprávy ve 12 
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 
12.30 Praha, město věží. Věže okolí náměstí 
Míru 12.45 Klub přátel dechovky 13.20 Ka-
várnička aneb Dlouho jsme se neviděli 14.10 
Hana Zagorová 14.20 Kabaret U dobré po-
hody 15.55 Jak jsem se chtěl zbavit zlozvyku 
17.00 Můj táta umí 18.00 Haló, haló! (41, 
42/85) 18.55 Události za okamžik a poča-
sí 19.00 Události 19.56 Branky, body, vteři-
ny 20.05 Televarieté 21.40 Kavárnička dříve 
narozených 22.25 Haló, haló! (43, 44/85) 

10.05 Olympijský magazín 10.25 Alpské ly-
žování: FIS magazín SP 10.55 Klasické lyžo-
vání: MS 2021 Německo 12.05 Panorama 
12.25 Sportovní zprávy 12.55 České spor-
tovní úspěchy. Atletika MS 13.05 Klasické 
lyžování: MS 2021 Německo 14.20 Paralym-
pijský magazín 14.40 Studio fotbal – Extra 
15.05 Klasické lyžování: MS 2021 Německo 
15.55 Biatlon: SP Česko 17.30 Klasické lyžo-
vání: MS 2021 Německo 18.40 Běžkotoul-
ky 18.55 Atletika: Halové ME 2021 Polsko 
20.45 Volejbal: UNIQA Extraliga 23.05 Fre-
estyle lyžování: SP Gruzie 0.35 Branky, bo-
dy, vteřiny 0.45 Klasické lyžování: MS 2021

12.20 Z prameňa (P) 13.15 LUXáreň 13.50 
Jeden na jedného 14.10 Moja misia – maga-
zín 14.35 Litánie k Najsvätejšiemu menu Je-
žiš 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 
Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Večera u Slová-
ka (P) 16.35 Slovo v obraze 17.00 Obrazy 
krížovej cesty (P) 17.30 Doma je doma (P) 
18.30 Svätá omša (P) 19.30 Krátke správy 
(P) 20.00 Modlitba za odvrátenie epidémie 
(P) 20.45 Jeden na jedného 21.05 Rozsievač 
lásky – páter Jozef Porubčan 21.35 Hudob-
né pódium 22.20 Katechéza 22.40 Správy 
zo Svätej zeme 23.05 A teraz čo? 23.15 Sve-
toznámi slovenskí vedci (Rande so Samkom)

7.25 Zapomenuté megastavby III (10) 8.25 
Záhady nacistických vražd (3) 9.20 Staro-
dávné cesty II (3) 10.25 Tajemství keltské 
hrobky 11.30 Veterinář z Yorkshiru VIII (7) 
12.30 Poslední ráje (14) 13.30 Neobjasně-
né případy NASA (15) 14.30 Jak funguje ves-
mír IV (5) 15.30 Velké vlakové putování po 
USA II (3) 16.50 Anthony Bourdain: Nezná-
mé končiny X (6) 17.50 Kapří monstra III (3) 
18.50 Svět pod hladinou (5, 6) 20.00 Hitle-
rova poslední tajemství. Fr. dok. 21.05 Asie 
ve Velké válce (3). Br./fr. dok. 22.10 Divo-
ké chvíle (2) 23.25 24 hodin v divočině (1) 
 0.25 UFO: Ztracené důkazy II (10)

 6.05  Pro vita mundi: Bc. Kamil Novák
 6.40  Služebnice Boží, matka Vojtěcha
 6.55  Slovanský Velehrad
 7.20  Hovory z Rekovic: 

Alena Mornštajnová
 7.40  Nededza
 8.05  Terra Santa News: 3. 3. 2021
 8.25  První křesťané: Konec 

pronásledování: Konstantin
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Poutní chrám Panny Marie 

na Chlumku v Luži
 9.30  Noemova pošta
 11.05  Etiopie: Z každého kmene
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Má vlast: Týnský chrám
 13.05  Cesty Václava Havla
 13.35  Generální audience 

papeže Františka
 14.00  Za obzorem [L]
 14.30  Cvrlikání (29. díl): Žalozpěv
 15.35  Opřu se o florbalovou hůl
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 2. 3. 2021
 16.20  V pohorách po horách: 

Čáp – Jiráskovy skály
 16.30  Továrna mezi vodami
 17.10  Recept na roztroušenou 

sklerózu: Nerezignovat!
 17.20  Večeře u Slováka: 

3. neděle postní [P]
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  S Bohem podél Rio Maraňon
 19.05  Ovečky: 

3. neděle postní [P]
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

4. 3. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Jak potkávat svět (82. díl) [L]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Pod lampou [P]
 0.10  Zpravodajské Noeviny: 4. 3. 2021
 0.30  Sedm divů v Těrchové
 1.05  Noční repríza dopoledních pořadů

10.25 Katie Fforde: Slavnostní okamžik 
12.25 Walker, Texas Ranger VI (15). Síla pe-
něz 13.25 Policie Hamburk X (11). Perník 
14.25 Policie Hamburk X (12). Proti prou-
du času 15.25 Námořní vyšetřovací služba 
XI (19). New Orleans (2/2) 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 
(85). Vildova osobní asistentka 21.35 Mor-
dparta II (1). Potomek 22.55 Ano, šéfe! 0.05 
Policie v akci 1.00 Námořní vyšetřovací služ-
ba XI (19) 1.55 Policie Hamburk X (11, 12)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00  Dotýká-
ní světla (R) 3.00 Hrajte, kapely! 
(R) 5.00 Písně 5.27 Myšlenka na 
den (R 11.57, 17.55) 5.45 Radio 
Vatikán (R) 6.00 Evangelium: Lk 
16,19-31 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 9/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

Z díla G. Ch. Wagenseila, 
J. V. A. Stamice a W. A. Mozarta

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu 
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Na dřeň: S psychologem 

Josefem Zemanem o vztazích 
 16.55  Hrajte, kapely!

Nedožité devadesátiny 
Slávka Smišovského

 18.00  Mše svatá (z kostela Panny 
Marie Sněžné v Praze)

 18.45  O hradním skřítkovi Melichárkovi 
7/25: Jak zatočili s bažiňákem

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Soumrak 
 20.00  Modlitba živého růžence světla
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: 

Úmluva 9/46
 22.00  Studio Olomouc: 

Rodinné centrum Monty 
aneb Montessori vJeseníku

 23.50  Duchovní slovo
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18.45 Jak se mu nevydařila... 15.00 Křížová cesta rodin 15.10 Neobyčejné životy 20.15 Planeta Země II (5/6)

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

Vražda a la mode
 9.50  Jak se naučit švédsky. Kom. 
 10.35  Miroslav Donutil – 70 let. 

Doktor Martin 2 (1/16)
 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  Neobyčejné životy. 
Daniela Kolářová

 16.05  Polopatě. Moderní hobby 
magazín Filipa Čapky

 17.00  Bydlet jako... skejťák
 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 (9/13)
 21.05  13. komnata Miroslava Šimůnka
 21.34  Výsledky losování Šťastných 10
 21.35  Všechnopárty. 

Zábavná talk show Karla Šípa
 22.25  Profesionálové.

Případ Ojuka. Br. krimi
 23.20  Kriminalista. 

Beze stopy
 0.20  AZ-kvíz
 0.50  Toulavá kamera
 1.20  Objektiv
 1.50  Banánové rybičky. 

„Jak si užít poušť“
 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 

(2/2). Kor. dok.
 9.55  Válečnice: Amazonky 

(1/3). Dok. BBC 
 10.45  Indie Rickshow. Dok. art brut kom. 
 11.40  Království divočiny: 

Pavián anubi. Jap. dok.
 12.05  Návrat k ptačím jezerům. Fr. dok. 
 13.00  Postřehy odjinud. 

Horní Rakousko očima 
Pavla Poláka. Kožená tradice

 13.10  Komunikace s delfíny 
(2/2). Fr./kan. dok.

 14.00  Kus dřeva ze stromu (8/26)
 14.20  Stavitelé lodí (4/6). Br. dok.
 15.05  Kouzla a nebezpečí skandinávské 

zimy (1/4). Dok. 
 16.05  Hranice v srdci (9/16). 

Tajemné Karpaty
 16.35  Život v extrémních podmínkách: 

Voda a sucho (1/3). Rak. dok.
 17.30  Krásy evropského pobřeží: 

Mys Wrath. Fr. dok. 
 17.40  Fotbal: FORTUNA:LIGA
 20.15  Zázračná planeta: Planeta Země II 

(5/6). Pláně. BBC Earth
 21.10  Bílá královna (9/10). 

Princové v Toweru
 22.15  Fargo III (7, 8/10)
 23.45  Pod jedním nebem (1/3). 

Něm. minisérie
 1.20  Apokalypsa: 2. světová válka (2/6)
 2.15  Divnopis. Přimda
 2.20  Popcorn
 2.50  Před půlnocí
 3.15  Vůně dřeva
 3.45  Církev a stát
 4.05  Uchem jehly. 

Setkání Z. Czendlika s Jiřím Laňkou
 4.30  Poutní místa: Sloup
 4.50  Evropa dnes. 

Víno – budoucnost je bio
 5.15  Zakázaný Bůh (9/13)

11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.30 
Malý Sheldon II (20) 12.50 Ordinace v růžo-
vé zahradě 2 (898). Slepé uličky 14.05 Castle 
na zabití VI (15) 15.00 Dr. House (14). Sebe-
ovládání 15.55 Dr. House (15). Zákon ma-
fie 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpoled-
ní Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 
Co na to Češi 18.25 Ulice (4005) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
MEG: Monstrum z hlubin. Am./čín. akč. thri-
ller 22.20 John Carter: Mezi dvěma světy. 
Am. fantasy 0.45 Dr. House (14, 15) 2.20 
Život ve hvězdách 3.10 Co na to Češi

4.45 O Červené Karkulce. Něm. poh. 5.40 
Barva peněz. Am. film 7.45 Dr. House (12, 
13) 9.30 Liga spravedlivých vs. Mladí Titáni. 
Am. anim. 10.55 Teleshopping 
11.25 Ladíme! Am. film 
13.30 Teleshopping 
14.00 Evita. Am. muzikál 
16.30 Žabí princ v New Yorku. Am. poh. 
18.15 Fletch žije. Am. det. kom. 
20.00  Sindibád, legenda sedmi moří.

Am. anim. 
21.45 Veřejní nepřátelé. Am./jap. drama 
 0.15 Něco jako komedie. Am. kom. 
 2.05 Veronica Marsová. Am. krimi 

15.40 Wifina 16.10 Operace jauu! VII 16.40 
DVA3 16.55 Terčin zvířecí svět 17.10 Hopsa-
sa 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dynotrax 
18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Ve-
černíček 18.55 7T II (19/20) 19.15 Phineas 
a Ferb IV (23/36) 19.40 Mášiny strašidelné 
příběhy 19.45 Čtení do ouška 20.00 Událos-
ti v kultuře 20.15 Linka 20.45 Pop-rockové 
pódium. Take That: Odyssey – Greatest Hits 
Tour 21.45 Příběhy světové hudby. Slavná 
alba: Peter Gabriel – So. Br. dok. 22.45 Jmé-
no růže (8/8) 23.45 Potvora II (1/6) 0.10 
Stříbrné plátno (8/12) 0.55 Bauhaus – No-
vá doba (5/6). Čestný soud

10.15 Zprávy ČT3 10.25 Hitšaráda 11.00 
Dnes uvádí Milan Hein. Hud. záb. pořad 
12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď poča-
sí, sportovní zprávy 12.30 Praha, město věží. 
Vodárenské věže 12.45 Klub přátel dechov-
ky 13.20 Kavárnička dříve narozených 14.05 
Karel Gott v Lucerně 15.25 Televizní písničky 
a songy Karla Šípa 16.00 Nejlepší lékař mé-
ho života 17.15 Můj táta byl krejčí 18.00 Ha-
ló, haló! (43, 44/85) 18.55 Události za oka-
mžik a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, 
body, vteřiny 20.05 Kufr 
20.50 Kavárnička dříve narozených 
21.30 Haló, haló! (45, 46/85) 

6.00 Biatlon: SP Česko 7.15 Panorama 7.45 
BBV po 25 letech 7.55 Freestyle lyžování: SP 
Gruzie 9.20 Snowboarding: FIS Magazín SP 
9.50 Atletika: Halové ME 2021 Polsko 13.30 
Klasické lyžování: MS 2021 Německo 15.05 
Biatlon: SP Česko 16.55 Klasické lyžování: 
MS 2021 Německo 18.50 Atletika: Halové 
ME 2021 Polsko 21.45 Hokej: Buly 22.50 
Futsal: Portugalsko – Česko 0.30 Branky, bo-
dy, vteřiny 0.40 Biatlon: SP Česko 
 2.10 Freestyle lyžování: SP Gruzie 
 3.35 Klasické lyžování: MS 2021 Německo 
 5.15 Snowboarding: FIS Magazín SP 
 5.45 Branky, body, vteřiny

14.20 Peter medzi nami 14.35 Litánie 
k predrahej Kristovej Krvi 15.00 Hodina mi-
losrdenstva (P) 15.30 Krížová cesta ľudí mo-
dernej doby 16.05 Godzone magazín (P) 
16.40 vKontexte 17.10 Nová kvalita života 
(Vyhnanie kupcov z chrámu) (P) 17.30 Moja 
misia – magazín (P) 18.30 Svätá omša s pr-
vopiatkovou pobožnosťou (P) 20.00 Krátke 
správy (P) 20.15 Zabudnuté poklady 20.30 
Matka Tereza: Svätá temnoty (P) 21.30 Viera 
do vrecka 21.50 Svetoznámi slovenskí ved-
ci (Rande so Samkom) 22.20 Spojení oceá-
nom (Michal Oravec) 22.45 Večera u Slová-
ka (3. pôstna nedeľa) 23.15 V škole Ducha

6.05 Pod hladinou 6.45 Neznámé krajiny II 
(6) 7.45 Hitlerova kronika (10) 8.50 Mimo 
kontrolu (6) 10.00 Sousedské noční můry IV 
(6) 11.00 Divoké hrady (3) 12.00 Do divoči-
ny: Arktida (1) 13.05 Největší lži historie (1) 
14.10 První lidé (1) 15.30 Losí záhada 16.45 
Planeta koní (1, 2) 17.55 Pravěký pták 18.55 
Karpatští predátoři (1/2). Br. dok. 20.00 Le-
gendy hlubin (4). Kan./br. dok. 21.00 Mod-
ravé hlubiny II (7). Kan. dok. 22.05 Vetřelci 
dávnověku XII (5) 23.05 10 největších ta-
jemství a záhad (6, 7) 0.25 Dynastie: Rodi-
ny, které změnily svět (3) 1.30 Hitlerův kruh 
zla (3) 2.35 Silicon Valley: Skrytý příběh (1) 

 6.05  Pro vita mundi: 
Naděžda Urbášková

 6.40  Zpravodajské Noeviny: 4. 3. 2021
 7.05  Muzikál Judit. 

Divadelní představení 
mladých romských lidí DIK

 8.15  Dáváme lidem naději: Charita 
Valašské Meziříčí a její činnost

 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Poletuchy: na skok do Noe
 10.00  ARTBITR – Kulturní 

magazín (106. díl)
 10.15  Biblická studna
 11.15  Jezuitské redukce v Paraguayi
 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  Lurdský příběh
 13.20  COP na Mohelnickém 

dostavníku 2014
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Zpravodajské Noeviny: 4. 3. 2021
 15.00  Křížová cesta rodin
 15.20  Nebojte se...
 16.25  Zdeněk Pololáník skladatel
 16.55  Klapka: s Michalem Martínkem
 18.00  Post Scriptum [P]
 18.15  Živě s Noe [P]
 18.30  Sedmihlásky 
 18.35  Divadélko Bubáček (17. díl): 

Skřítek Hromdopolice
 18.50  Ťažká muzika
 19.15  Bazilika Navštívení Panny 

Marie ve Frýdku
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Kulatý stůl [L]
 21.40  Za obzorem
 22.15  Outdoor Films 

s Martinem Půlpánem (97. díl): 
Z Evropy pěšky a stopem 
do jihovýchodní Asie

 23.50  Barva lásky
 0.30  Generace naděje: 

Příběhy dětí Mary´s Meals
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

6.15 Wolverine (12). Logan 7.00 Nový den 
9.10 M*A*S*H (224, 225) 10.25 Katie Ffor-
de: Harrietin sen. Něm. film 12.25 Walker, 
Texas Ranger VI (16). Křižák 13.25 Policie 
Hamburk X (13). Ve stínu minulosti 14.25 
Policie Hamburk X (14). Plán B 15.25 Ná-
mořní vyšetřovací služba XI (20). Stránka 
nenalezena 16.25 Policie v akci. Čtyři pří-
pady, čtyři lidské osudy 17.25 Krimi zprávy 
17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAV-
NÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 
SHOWTIME 20.15 Máme rádi Česko 22.05 
Černá punčocha. Čes. krimi 0.10 Policie v ak-
ci 1.10 Námořní vyšetřovací služba XI (20)

 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 21,33-43.45-46 
6.05 Ranní chvály 6.20 Duchovní 
slovo 6.45 Ranní zíváček 7.15 Po-
zvánky 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 10/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: B. Martinů: 

Koncert pro violoncello a orchestr, 
Z. Kodály: Háry János

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Křížová cesta
 16.00  Křesťan a svět: 

Nejvíc bolí strach (R)
 16.55  Oktáva: Rozjímání umučení 

Syna Božího aneb kající 
kompozice Adama Václava 
Michny, rytíře z Otradovic

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

 18.45  O hradním skřítkovi Melichárkovi 
8/25: Jak se mu nevydařila oslava

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí:

Afra Mussavisade o triu Bará
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 10/46
 22.00  Svaté královny 6/15: 

Na počátku středověku
 23.50  Duchovní slovo



7.30 Komentář týdne 20.50 V pohorách po horách 14.55 Mravnost nade vše 16.15 Století Miroslava Zikmunda

 6.00  Raníček. Sluneční panenka 
a Dešťový panáček

 6.05  Zvonečkovi
 6.30  Prasátko Peppa VIII
 6.40  Olí a Jůla. Fr. anim.
 6.50  Máša a medvěd III
 7.05  Pan Jezevec a paní Liška
 7.20  Ovečka Shaun VI
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Běžkotoulky. Lipensko
 9.10  Náš venkov: 

Valašský pohádkář
 9.35  Počesku. 

Rabštejn nad Střelou
 9.50  Atletika: Halové ME 2021 Polsko
 13.10  Maledivy ve vodě
 13.30  Osamělý jezdec Buchanan. 

Am. western
 14.50  Letecké katastrofy: 

Hněv, který se nevyplatil. Kan. dok. 
 15.35  Divy starověku (8/10). 

Am. dok.
 16.15  Století 

Miroslava Zikmunda
 17.50  Zázračná planeta: 

Planeta Země II (5/6). 
Pláně. BBC Earth

 18.45  Večerníček. Berta a Ufo
 18.55  Hranice v srdci (9/16). 

Tajemné Karpaty
 19.25  Curriculum vitae: 

Su toulavý pes
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Špinavá hra. Br. film 
 22.00  Sicario: Nájemný vrah. 

Am. akč. thriller
 0.00  Lovec (9/12). 

Nora Bílého králíka. It. det.
 0.55  Doktorka Fosterová II (4/5) 
 1.50  Křídla války: Krizové operace 
 2.35  Před půlnocí
 3.00  Abraham – otec národů
 3.20  Ochránce
 3.45  Amputace krajiny
 4.10  Olga, Jiří a Žítkovské bohyně
 4.35  Salon

6.00 Oggy a Škodíci VII. Fr./kan. anim. 6.10 
Tlapková patrola III (7, 8) 7.05 Looney Tu-
nes: Úžasná Show II (4). Am. anim. 7.30 Ka-
čeří příběhy (94, 95). Am. anim. 8.15 Tři pír-
ka. Něm. film 9.30 Bravo Girls: Opět v akci. 
Am. kom. 11.15 Koření 12.10 Volejte No-
vu 12.45 Rady ptáka Loskutáka 13.40 Tipy 
ptáka Loskutáka 13.55 Výměna manželek 
XIII 15.15 Šéfe, jsem v tom! Am. kom. 16.55 
Osobní strážce. Am. thriller 19.30 Televizní 
noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Pi-
ráti z Karibiku: Salazarova pomsta. Am. film 
22.35 Drákula: Neznámá legenda. Am./jap. 
film 0.20 D-Tox. Am./něm. thriller 

5.05 Honzíček a Grétička. Něm. poh. 6.05 
Fletch žije. Am. det. kom. 7.40 Dr. House 
(14, 15) 9.25 Teleshopping 9.55 Hulk. Am. 
sci-fi 12.30 Žabí princ v New Yorku. Am. 
poh. 14.15 Sindibád, legenda sedmi moří. 
Am. anim. 16.00 Dobrodružství Rockyho 
a Bullwinkla. Am. kom. 
17.40  John Carter: Mezi dvěma světy.

Am. fantasy 
20.00 Pepa. Čes. kom. 
21.55 Nico – víc než zákon. Am./hong. akč. 
23.45  MEG: Monstrum z hlubin.

Am./čín. akč. thriller 
1.35 Veřejní nepřátelé. Am./jap. drama 

14.35 Modrý kocourek 14.50 Šmoulové 
15.20 Nebezpečný svět dinosaurů 15.45 Pa-
pírový přístav 16.10 Super třída II 16.40 Dy-
notrax 17.25 Ovečka Shaun VI 17.30 Mas-
terChef Junior V (10/16) 18.15 Šmoulové 
18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 7T 
II (20/20) 19.15 Phineas a Ferb IV (24/36) 
19.40 Zvířáci 19.50 Bob a Bobek na cestách 
20.00 Události v kultuře 20.15 Je nám ctí... 
H. Berlioz: Benvenuto Cellini 22.50 Kino Art. 
Všechno nebo nic. Br. film 0.55 Take That: 
Odyssey – Greatest Hits Tour 1.55 Potvora 
II (1/6) 2.25 Peep Show IV (6/6) 2.50 Blues 
ze Staré Pekárny 3.40 Mikulov 

9.00 Hadrián z Římsů. Kom. 10.20 Písničky 
z obrazovky 11.30 Kouzelná bábrlinka aneb 
Je libo hašlerku... 12.00 Domácí štěstí. O ži-
dovských tradicích 12.30 Praha, město vě-
ží. Zbylé věže 12.45 Klub přátel dechovky 
13.20 Kavárnička dříve narozených 14.05 
Autogramiáda 15.45 Televizní pouť. Hud. 
záb. pořad 16.35 Včera neděle byla 17.50 
Hry bez hranic 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 19.52 Branky, bo-
dy, vteřiny 20.05 Prima sezóna (2/5). Má-
jová kouzelnice 
21.05  Kavárnička dříve narozených. Silvest-

rovské vydání oblíbeného pořadu 

6.00 Olympijský magazín 6.20 Buly 7.20 
Panorama 7.55 BBV po 25 letech 8.00 So-
kolský zpravodaj 8.15 V šachu 8.45 Judo: 
IPPON 9.05 Studio ČT sport 9.20 Alpské ly-
žování: SP Slovensko 10.45 Biatlon: SP Čes-
ko 12.25 Klasické lyžování: MS 2021 Němec-
ko 13.55 Snowboarding: SP Slovinsko 15.20 
Biatlon: SP Česko 17.15 Alpské lyžování: SP 
Slovensko 18.15 Olympijský magazín 18.40 
Atletika: Halové ME 2021 Polsko 21.15 Kla-
sické lyžování: MS 2021 Německo 22.45 
Biatlon: SP Česko 1.30 Branky, body, vteřiny 
 1.45 Alpské lyžování: SP Slovensko 
 4.10 Klasické lyžování: MS 2021 Německo

9.50 Slovo v obraze 10.00 Krátke správy 
10.20 Rozsievač lásky – páter Jozef Porub-
čan 10.55 Križovatka v Příchovicích 12.00 
Anjel Pána 12.20 Loretánske litánie 12.40 
Ruženec / Bolestný ruženec 13.15 Večera 
u Slováka (3. pôstna nedeľa) 13.50 Obra-
zy krížovej cesty 14.05 Matka Tereza: Svätá 
temnoty 15.00 Hodina milosrdenstva 15.30 
LUXáreň 16.00 Fatimská sobota (P) 18.00 
Nová kvalita života 18.30 Svätá omša (P) 
20.00 Spravodajský súhrn (P) 20.30 Povo-
laný a vyvolený / Otec Vincent Capodanno 
(P) 22.20 Zabudnuté poklady 22.40 vKon-
texte 23.20 Medzi nebom a zemou

6.05 Lovec rybích obrů II (4) 7.05 UFO: 
Ztracené důkazy (5) 8.15 Neuvěřitelné pří-
běhy (12) 8.50 Druhá světová: Totální válka 
(6) 9.55 Letadlové lodě v boji (2) 11.05 Zví-
řecí stavby 12.10 Africké šelmy II (5) 13.20 
Mimo kontrolu II (6) 14.25 Letecké neho-
dy: Přísně tajné III (1) 15.30 Divoké Švýcar-
sko (1) 16.45 Magický Island 17.50 Skrytá 
tvář superhrdinů (2) 19.00 Ocelová srdce 
V (2) 20.00 Srdcaři na severu (5). Čes. dok. 
20.40 Moderní dinosauři (3). Něm. dok. 
21.50 Hitlerova propagandistická mašiné-
rie (1) 22.55 Dějiny zbraní (4) 0.00 Jak fun-
gují stroje (3) 1.00 Obří lodě (3)

 6.05  Pro vita mundi: Slávo Kráľ
 6.45  Egypt – Stigmatizovaný křížem
 7.15  Kmochův Kolín 2019:

Velký DO Dolní Chvatliny 
 7.50  Poutníci času (7. díl): 

s Jairem Jirmejahuem Jerochimem
 8.10  Hermie a přátelé: 

Kdo to tu vlastně řídí? 
 8.45  Cirkus Noeland (8. díl): 

Roberto, Kekulín a lev Hříva
 9.10  Ovečky: 3. neděle postní
 9.30  Sedmihlásky (39. díl): 

Zahrajtě mi muziganti
 9.40  GOODwillBOY V. (8. díl)
 10.30  V posteli POD NEBESY (1. díl)
 11.25  Můj chrám: Lukáš Curylo,

ředitel Charity ČR, kostel 
sv. Mikuláše v Ostravě-Porubě

 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Angelus Domini
 12.05  Pod lampou
 14.10  Jak potkávat svět (82. díl)
 15.35  Poodří – mokřady mezinárodního 

významu České republiky. 
Chráněné území nížinného 
charakteru zřízené k ochraně 
mokřadních ekosystémů niv

 16.20  Neřež na Folkových prázdninách
 17.25  Příběhy odvahy a víry: 

Biskup Maletsky (16. díl): 
Don Bosco z Petrohradu

 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 19.05  Léta letí k andělům (5. díl)
 19.30  V souvislostech [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Hlubinami vesmíru s prof. 

Petrem Heinzelem, 1. díl [P]
 20.50  V pohorách po horách (88. díl):

Jahňací štít – Vysoké Tatry [P]
 21.00  Mezi pražci: Březen 2021 [P]
 21.50  Dobrý voják Charlie [P]
 22.40  Za obzorem
 23.15  Na cestě k Otcovu domu
 23.30  Za obzorem
 0.05  Harfa Noemova: 

A. Vivaldi – Čtvero ročních dob

6.15 X-Men (1). Návrat 6.45 Čapí příbě-
hy (12). Zapomínáčkovi 7.15 M*A*S*H 
(225–227) 8.50 Autosalon.tv 9.50 Hudson 
a Rex II (2). Mrtvý muž přichází. Kan. krimi 
10.50 Máme rádi Česko 12.45 Vraždy podle 
Agathy Christie (11). Tajemství sirotčince. Fr. 
krimi 14.45 Vraždy pro slečnu Fisherovou: 
Vražda v obchodním domě (1). Austr. krimi-
film 16.45 Bílá paní (čb). Čes. kom. 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Ča-
rodějovy hodiny. Am. fantasy 22.25 Poslou-
chej. Čes. thriller 0.15 Bůh masakru. Fr. film 
1.55 Don´t Stop. Čes. 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: Lk 15,1-3.11-32 6.35 Ranní 
chvály 6.50 Duchovní slovo 7.00 Ra-
dio Vatikán (R) 7.30 Komentář týd-
ne 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: Březnový magazín (R)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

Z díla F. Bendy,
M. Coretta a C. P. E. Bacha

 13.25  Knihovnička: Jakuba Katalpa: 
Zuzanin dech (R)

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Písničky pro hezké odpoledne
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.15  Jak se vám líbí: 

Marjo Smolander (R)
 16.00  Čteme z křesťanských periodik
 16.15  Hudební listování
 16.55  Na dřeň: S psychologem 

Josefem Zemanem o vztazích (R)
 18.00  Zprávy a Zrcadlo týdne
 18.20  Komentář týdne
 18.30  Folklorní sedmička
 19.00  O hradním skřítkovi

Melichárkovi 11/25:
Jak přiletěl drak a co bylo dál

 19.15  Slyšte, lidé! Novinky hudebního 
vydavatelství ACT

 20.15  Dotýkání světla: 
Fratelli tutti 8/10: 
Dialog a sociální přátelství

 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Tóny ze scény: 

Známé melodie z operet 
R. Piskáčka, O. Nedbala a F. Lehára

 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  Lalůček. Bakaláři 1977
 7.35  Pohádka pro pamětníky. 

Měsíční kámen
 8.50  Hnízdo (9/12)
 9.45  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

experimenty a vyprávění 
 10.15  Otec Brown VIII. 

Pád domu St. Gardner 
 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. Linecké proměny

 13.00  Zprávy
 13.05  František Hrubín – 50 let od 

úmrtí. O Všudybylovi. Poh.
 14.00  Pták Žal. Poh.
 14.55  Pro pamětníky... 

Hugo Haas – 120 let.
Mravnost nade vše. Kom. 

 16.15  Hercule Poirot X. 
Rodinné sídlo. Br. film

 17.55  Kočka není pes. Bázlivá 
Vinky a ďábelská Chelsea

 18.25  Kluci v akci
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.10  28. Český lev – Ceny České filmové 

a televizní akademie za rok 2020
 22.19  Výsledky losování 

Šťastných 10 a Euromiliony
 22.20  Nabarvené ptáče. Snímek ČT
 1.05  Místo činu – Berlín. 

Na správné cestě
 2.35  Banánové rybičky. 

„Jak si užít styl“
 3.10  Sama doma
 5.05  Pod pokličkou
 5.30  Z metropole
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Už 20 let pomoci lidem s roztroušenou sklerózou

Oblastní charita Červený Kostelec

Domov svatého Josefa

V letošním roce oslavíme 
kulaté výročí Domova
sv. Josefa (DSJ). V Žirči 
u Dvora Králové nad 
Labem stál před
20 lety opuštěný 
domov důchodců, 
bývalý jezuitský klášter. 
Dnes je tu modelové 
zařízení s komplexní 
rehabilitační péčí pro 
nemocné roztroušenou 
sklerózou. Hovoříme 
se zakladatelem DSJ 
a ředitelem Oblastní 
charity Červený 
Kostelec MIROSLAVEM 
WAJSAREM.

Jak se stalo, že malá Oblastní 
charita založila jedinečné 
rehabilitační zařízení pro nemocné 
roztroušenou sklerózou (RS)?
V roce 1995 jsme otevřeli první mode-
lové zařízení pro terminálně nemoc-
né v České republice, Hospic Anežky 
České. Během následujících let jsem 
se tam setkával s klienty, kteří měli roz-
troušenou sklerózu v pokročilém sta-
diu nemoci. Byly to velmi silné osob-
ní příběhy. Všichni jsme se v hospici 
shodli, že bychom pro tyto pacienty 
měli něco udělat. Zjišťovali jsme, jest-
li je pro ně adekvátní zařízení, a při-
šli na to, že žádná specializovaná
péče neexistuje.

Nejdříve jsme pro ně chtěli v pod-
kroví jednoho z objektů v Červeném 
Kostelci vybudovat šest pokojů. Boží 
řízení tomu chtělo, že v té době při-
šla nabídka daru původně jezuitské-
ho kláštera v Žirči. Ten byl v 50. letech 
zabaven Kongregaci sester Nejsvětější 
svátosti a přebudován na domov dů-
chodců typického socialistického ty-
pu. V 90. letech se jim vrátil do vlast-
nictví a kongregace ho nabídla jako 
dar Hospici Anežky České. Po určitém 
rozvažování jsme se do tohoto dobro-
družství pustili. Dobrodružství říkám 
proto, že v té době nebyla systémo-

vě zajištěna ani hospicová péče, a do 
toho jsme převzali opuštěný zchátra-
lý barokní klášter. V něm jsme začali 
budovat první oddělení pro nemocné 
roztroušenou sklerózou.

První oddělení bylo otevřeno
7. prosince 2001, jednalo
se o 14 lůžek. Jak na to vzpomínáte? 
Nejsilnější bylo setkání s prvními paci-
enty – jak v hospici v lednu 1996, tak 
s prvními pacienty přijatými do Žirče.

Proč byl jako patron celého 
díla vybrán sv. Josef?
Sestry z kongregace zde provozova-
ly domov pro potřebné už v mezivá-
lečném období a tehdy byl zasvěcen 
sv. Josefovi.

Proč se Domov zaměřil právě 
na rehabilitační péči pro nemocné 
roztroušenou sklerózou? 
Zakládali jsme první a modelové za-
řízení, a tak jsme hledali zkušenosti 
a inspiraci. Našli jsme je u profesor-
ky Evy Havrdové, jedné z předních 
českých odbornic na léčbu roztrou-
šené sklerózy. Spolupracujeme s ní 

i jejími kolegyněmi dodnes. Na zá-
kladě poskytnutých odborných zna-
lostí jsme pochopili, že právě reha-
bilitace je klíčovou součástí péče. 
Co se týče praktické stránky, jak ta-
kové zařízení vybudovat, inspirova-
li jsme se v podobných zařízeních 
v Anglii a v Německu, která jsme dí-
ky spolupráci s místními Charita-
mi měli možnost navštívit. Tehdy 
jsme tam např. obdivovali, že si kli-
enti mohou otevřít okno dálkovým 
ovladačem. Dnes mají tuto možnost
i naši klienti.

Potvrdil byste tedy onu rovnici: 
včas podaná léčba + kvalitní terapie 
= plnohodnotný život s RS?
Určitě bych ji potvrdil, a ještě doplnil 
o to, co si Domov klade za cíl. Totiž 
aby byl opravdu domovem, aby tam 
byla tato lidská rovina. To se snahou 
co nejvíce udržovat a podporovat 
kontakt pacienta s rodinou, a zejmé-
na možnost zůstat co nejdéle v domá-
cím prostředí.

Za 20 let se podařilo opravit sedm 
barokních objektů, revitalizovat 

park, náměstí i bylinkovou zahradu. 
Domov sv. Josefa poskytl přes
5 000 pobytů. Domov navštívilo 
mnoho osobností. Co z toho vám 
speciálně utkvěl o v paměti?
Mám-li z velkého množství vzpomí-
nek něco vypíchnout, vybavím si dvě 
návštěvy. Ta první vlastně probíhala 
často a opakovaně – byly to návštěvy 
pana kardinála Dominika Duky, který 
se, myslím, že to tak mohu říci, velmi 
rád vracel do Žirče a v průběhu let sle-
doval proměnu tohoto zařízení. Dru-
hou vzpomínkou byla návštěva dnes 
již zesnulého klienta Domova sv. Jose-
fa docenta Josefa Baše. Navštívila ho 
jeho bývalá pacientka, kterou opero-
val jako přednosta kliniky ve fakultní 
nemocnici v Hradci Králové, když byla 
malé dítě, a on jí zachránil život. Poz-
ději sám dostal nevyléčitelnou nemoc 
a na dlouhodobých pobytech u nás 
prožil mnoho let. To setkání bylo vel-
mi krásné. 

Situace ale není vždy růžová. 
Na začátku každého roku stojí 
vedení Domova před nelehkou 
otázkou financování, zejména 
fyzioterapie v sociálních pobytových 
službách. V Domově je sice zřízena 
ambulance, velké pojišťovny však 
opakovaně odmítají uzavřít smluvní 
vztah. Je proto až neuvěřitelné, že 
Domov přežil až do dnešní doby. 
Každý rok stojíme před nelehkou 
skutečností, že nám chybí 15–20 % 
prostředků, a zároveň před nejisto-
tou, jestli nám budou přiděleny stát-
ní dotace, což se dozvíme obvyk-
le až v březnu. Kdyby nepřišly, byla 
by ztráta ještě mnohem větší. Je to 
20 let důvěry v Boží požehnání. Dů-
věry, že když se budeme snažit po-
skytovat dobrou péči v rámci našich 
možností a obyvatelé se v Domově 
budou cítit jako doma, můžeme s dů-
věrou spoléhat i na jednotlivé dárce 
a sponzory, bez nichž bychom fun-
govat nemohli. Všem bych chtěl moc
poděkovat!

Mezi dárci jsou čtenáři KT.
Co byste jim při příležitosti
20. výročí DSJ vzkázal?
Ještě jednou bych vám všem chtěl moc 
poděkovat, nejen za finanční podpo-
ru, ale i za modlitby. A chtěl bych vás 
poprosit, abyste v rámci svých mož-
ností vytrvali a podporovali potřebné 
nadále. Není-li to možné finančně, pa-
matujte prosím na Domov sv. Josefa 
v modlitbách. JAN STANĚK

Kromě funkce ředitele Oblastní charity působí Miroslav Wajsar jako jáhen 
farnosti Červený Kostelec.  Snímky v příloze archiv DSJ a HAČ
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Domov sv. Josefa jako 
nezisková organizace by 
nikdy nemohl fungovat 
bez svých dárců. Péče 
o lidi s roztroušenou 
sklerózou je velmi 
náročná a Domov je 
jediným lůžkovým 
zařízením s komplexní 
specializovanou péčí 
v celé republice.

Proto jsou pro nás naši dárci nedíl-
nou a velice důležitou součástí, ne-
zbytným kolečkem v soukolí pomoci 
nemocným. Proč přispívají právě Do-
movu sv. Josefa?

Paní Jana pracuje jako obchodní 
zástupkyně jedné malé, zato úspěš-
né firmy. „K informacím o Domově
sv. Josefa mě přivedla kamarádka
Petra, které zjistili roztroušenou skle-
rózu po porodu druhého syna. S man-
želem to těžko nesli, ale oba chlapci 
jim přinášeli radost a sílu. Naštěstí je 
Petra stále soběstačná, chodí do prá-

ce na zkrácený úvazek a oba kluci jsou 
už školáci. Vím, že lidé s roztroušenou 
sklerózou v pokročilé fázi potřebu-
jí stálou a trvalou péči. Svou pomoc 
Domovu nepovažuji za nic převrat-
ného. Jsem ráda, že tam nemusím za 
Petrou jezdit. Podporuji i další nezis-
kové organizace a také místní útulek 
pro zvířata, sama mám doma dva psy 
a kočku. Do Domova se chystám přijet 
na návštěvu, snad se letos podaří. Tře-
ba přijedeme společně s Petrou na ty 
vaše krásné Svatoanenské slavnosti.“ 
I my se budeme těšit, paní Jano! 

I pan Antonín by se opět rád při-
jel podívat. Na podzimním Bylinko-
braní se mu moc líbilo. Prošel si za-
hradu, park i muzeum, poseděl mezi 
keři bylinek, vyslechl si koncerty a pro-
šel si všechny stánky a dílny. Na otáz-
ku, proč pomáhá Domovu, odpově-
děl: „Já to tak trochu zdědil po zesnulé 
manželce. Léta přispívala, a když mi 
umřela, nevěděl jsem, co dál. O dal-
ší pomoci jsem vůbec neuvažoval, ale 
později mě napadlo pokračovat v je-
jím odkazu. Myslím, že pravidelné 
dary jsou nejlepší pomocí. Léta jsme 
s manželkou také pomáhali benedik-
tinům v Německu třídit použité, ne-
poškozené poštovní známky. Z jejich 
výnosu pak financovali pomoc chari-
tativním organizacím v Africe. Ale to 
víte, je mi už 89 let, třídit známky se 

mi bez ženy nechce. Sám ale nejsem, 
setkávám se s přáteli a denně mě kont-
roluje dcera, jíž vždy hlásím – dýchám, 
snídám, tedy žiju,“ směje se stále vitál-
ní pan Antonín. 

Trochu mě zarazilo, když jsem vola-
la našemu pravidelnému dárci a ozval 
se ženský hlas. Po mém vysvětlení, že 
bych ráda poděkovala panu Josefovi 
za dary, se paní Hana rozesmála a sdě-
lila mi, že manžel sice nezapomíná na 
dary, ale telefon doma někdy zapome-
ne. „Já jsem rodačka ze Dvora Králo-
vé a do Žirče jsem jezdívala k babičce. 
Tenkrát tam býval domov důchodců. 
Bylo to takové eldorádo dětí, vymýš-
leli jsme si o těch ošklivých budovách 
příběhy. Skoro každou obývalo straši-
dlo a všude se v minulosti děly příšer-
né věci. Prolézali jsme houštiny v oko-
lí a v parku lezli na stromy. Pak jsem 
poznala budoucího muže a vdala se 
do jižních Čech. Dlouho jsem v Žirči 
nebyla, protože babičku si rodiče vzali 
na stáří k sobě a nebyl důvod tam jez-
dit. Až po mnoha letech jsme navští-
vili s mužem Žireč a spadla mi brada! 
Tolik krásně opravených budov, úplně 
se to změnilo! Šli jsme na kávu do ka-
várny a potkali tam lidi na vozíčkách. 
Bavili se a smáli. Dva pánové nám vy-
právěli, jak se jim tam žije. To nás pře-
svědčilo, že darovat právě Domovu je 
správná věc. Vidíme, kam peníze jdou 

a že opravdu pomáhají. Navíc si da-
ry manžel může odepsat z daní, právě 
proto darujeme jeho jménem. Já jsem 
totiž už v důchodu, starám se o naše 
hospodářství. Informace z Domova 
jsou pro mě milé spojení s mým rod-
ným městem. Určitě se přijedeme za-
se podívat, teď už s vnoučkem.“ 

Paní Eva Samková jezdila léta na 
odlehčovací pobyty do Domu sv. Klá-
ry. Jejím posledním přáním bylo pod-
pořit péči, s níž byla moc spokojená, 
a místo, kam se tak ráda každoroč-
ně vracela. Dcery paní Samkové Eva 
a Sylva se tedy domluvily a poslaly 
z pozůstalosti po mamince velkorysý 
dar, který umožní nákup specializo-
vaných rehabilitačních pomůcek pro 
odlehčovací pobyty. Paní Eva vzpomí-
nala: „Maminčinou velikou vášní byla 
zahrádka. V Domově sv. Josefa měla 
moc ráda bylinkovou zahradu i park, 
kam s radostí chodila. Když odchá-
zela, dostala od sestřiček několik rů-
ží a opatrovala je až do úplného se-
schnutí. Měla tak kousek zahrady stále 
u sebe. Moc ráda na pobyt vzpomína-
la. Víme, jak je péče o lidi s roztrouše-
nou sklerózou důležitá.“ Za dar jsme 
zakoupili přístroje, k teré umožňují ná-
cvik chůze, a pomohou tak nemoc-
ným k větší soběstačnosti a lepšímu 
pohybu. Všem moc děkujeme!

ANDREA KOLLOVÁ, péče o dárce DSJ

Dýchám, snídám, tedy žiju

Bez dárců a podporovatelů by provoz Domova svatého Josefa snad ani nebyl možný. 
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Z Lochenic u Hradce 
Králové jsme už tradičně 
přivezli DSJ kupu 
vánočních dárků.
A 25 tisíc korun k tomu. 
Jak jsme pro sebe Domov 
sv. Josefa objevili?

Před třinácti lety jsme se v rámci Klu-
bu žen v Lochenicích u Hradce Krá-
lové rozhodly uspořádat Adventní za-
stavení a v něm přiblížit dětem české 
tradice. Návštěvníků přišlo už prv-
ní rok hodně a chtěli nám přispět do 

kasičky. Příspěvky jsme chtěly rozdat 
potřebným. Aby to bylo spravedlivé, 
přispíváme jak nemocným dětem, tak 
seniorům. 

Po pár návštěvách v různých zaří-
zeních pro seniory, kde se nám moc 
nelíbilo, jsme v roce 2014 objevily 
Domov svatého Josefa. Tady nás to 
chytlo za srdce. Hned se nás někdo 
ujal a provedl nás Domovem, uká-
zali nám, jak klienti žijí a co potřebu-
jí. A tak jsme se rozhodly už dál ne-
hledat a příspěvek věnovat právě
sem.

Ať přijedeme s jakýmkoliv obno-
sem, vždy se nám klaní až k zemi a dě-
kují za vše. Děti vyrobí a napíšou přá-
níčka, případně dovezeme výzdobu. 
Před dvěma lety nás napadlo zpest-
ření – Prosbičky pro Ježíška. Stálí kli-

enti Domova napíšou, co by chtě-
li najít pod stromečkem, a Ježíšek
se snaží.

Naše výstava má za ty roky spous-
tu příznivců, kteří k nám přijíždějí 
z širokého okolí. Koná se vždy první 
adventní víkend na Obecním úřadě 
v Lochenicích. Každý rok máme ji-
nou výzdobu, s níž nám pomáhají děti 
a paní učitelky ze ZŠ a MŠ Předměři-
ce. Na výstavě je možné nakoupit kvě-
tiny, adventní věnce, perníčky a drob-
né dárky. Pro děti je v prvním patře 
nachystaná dílna, kde si vyrobí drob-
nosti, ozdobí perníček a dostanou 
dopis pro Ježíška. V neděli se před 
Obecním úřadem koná malý koncert. 
Rozsvítíme strom, dáme si čaj nebo 
svařák, rozdáme naše domácí cukroví 
a advent může začít! Je to akce, s níž je 

spousta práce, ale děláme to s láskou 
a pro dobrou věc. Poděkování patří 
návštěvníkům, kteří štědře přistupu-
jí ke kasičce, i Obecnímu úřadu – bez 
toho by to nešlo. O skvělých kamarád-
kách ani nemluvě.

V loňském roce jsme výstavu uspo-
řádat nemohly, jednalo se spíše o ad-
ventní výdejnu, kde bylo možné vy-
zvednout si cukroví, perníčky a koupit 
alespoň jmelí. I tak k nám dorazili na-
ši věrní návštěvníci, přišli si alespoň 
„přivonět“ k Vánocům a popřát si lep-
ší časy.

Za nás všechny „Andělky“ věřím, že 
letos už všechno bude, jak jsme zvyk-
lí. A kdyby ne – zase něco vymyslíme. 
Přeji nám všem lepší časy vespolek .

LUCIE HOLŠTEJNOVÁ,
Adventní zastavení Lochenice

Domov sv. Josefa 
je místem s mnoha 
kulturními památkami 
a mnoha příběhy. Déle 
než deset let usiluje 
Domov o návrat zašlé 
slávy kostela sv. Anny. 
Ten ukrývá nejedno 
tajemství z dob minulých. 

Zřejmě nejvzácnější, co mohou ná-
vštěvníci vidět, je jediný dochovaný 
barokní zvonový klavír na světě. Po zá-
sahu restaurátorů svým netradičním 
zvukem doprovází varhanní koncerty. 
Také varhany jsou krásným a vzácným 
nástrojem, po jedenácti letech nároč-
né obnovy plně funkčním. Dvouma-
nuálový mechanický nástroj pochází 
z dílny Johanna Antonína Bartha. Po 
obnově a výměně mnoha součástí vy-
padá jako nový a zní snad ještě lépe. 
Vždyť v roce 1829, kdy byl zkonstru-
ován, bylo po válce málo kvalitního 
materiálu. Ten nyní nahradil materiál 
mnohem lepší. 

V adventním čase přitahuje po-
zornost další jedinečný kousek, jímž 
pravděpodobně je v ČR jediný do-
chovaný jezuitský figurální betlém. 
Dřevěný sochařský výjev vytvořili lo-
kální  umělci a zřejmě i samotní jezu-
ité. Dodnes se zachovalo 14 postav
z 30. Každá má svou osobitou tvář vy-
tvořenou z vosku. 

Samostatnou kapitolou kostela 
jsou samozřejmě oltáře – ten hlavní, 
oltář sv. Anny, má vyjímatelné obra-
zy, které se střídaly dle liturgických 

období. Obrazy však teprve čekají na 
restauraci, proto se prozatím nevy-
měňují. Oltář sv. Ignáce, zakladatele 
jezuitského řádu, je k vidění v plné své 
kráse, v zrekonstruované podobě. 

Ovšem jeho dvojče, oltář Zasnou-
bení Panny Marie, byste v kostele hle-
dali marně. Na podzim 2020 byl ro-
zebrán a odvezen do restaurátorské 
dílny k obnově. Přitom odhalil další 

kus historie a tak trochu i své vlastní 
tajemství. Za oltářem se skrýval po-
pel z 1. dubna 1825! O co šlo? V onen 
„aprílový“ den vzplál nad Žirčí rudý 
kohout a plameny sežehly nejen sa-
motnou obec, ale také budovy býva-
lé jezuitské rezidence včetně kostela. 
Střechou propadl velký zvon. Oheň 
postupně zachvacoval dřevěné části 
střechy, i ty padaly dolů. Protože se 

však oltář Zasnoubení Panny Marie 
nevznítil a jako zázrakem spolu s ol-
tářem sv. Ignáce katastrofu přestál, 
ponechali ho lidé na místě. Oltář tak 
stál beze změny téměř 200 let. Dnes 
je na jeho místě odhalená zeď a vyse-
kané části zdiva a podlahy. Podaří-li 
se sehnat finanční prostředky, vrátí se 
za dva roky osmimetrový oltář na své 
místo. ANDREA KOLLOVÁ

Tajemství kostela svaté Anny

Lochenické „Andělky“ doprovázejí již 13 let

Koncert v žirečském kostele.
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Kateřina Křivánková trpí roztrouše-
nou sklerózou v pokročilém stadiu. 
Doma v Plzni se o ni stará její manžel 
Jan. Občas jim vypomohou specialis-
té a občas jede Kateřina do Domova 
sv. Josefa na krátkodobý rehabilitač-
ní pobyt. Jedná se však o zařízení, kde 
poptávka vysoce převyšuje nabídku, 

a tak tu většinu žádostí bohužel mu-
sí odmítat. 

„V aktuální situaci, kdy se manželka 
sama ani nepodrbe, je to fyzicky, časo-
vě i psychicky náročné,“ říká Jan. Hod-
ně prý záleží na tom, jak se nemocný 
s chorobou vyrovnává. „To je u nás na-
štěstí v pohodě, bez toho by se to tr-

vale zvládat nedalo,“ dodává. „Nebýt 
manžela Jana a odborné pomoci tera-
peutů, můj život by se úplně zastavil,“ 
přiznává Kateřina. 

Když Jan líčí běžný den, vysvět-
luje, že v podstatě žije dva životy. 
Ráno manželku v posteli převleče, 
umyje a namaže krémy proti proleže-

ninám a opruzeninám, pomocí hyd-
raulického zvedáku přesune do elek-
trického invalidního vozíku, připraví 
snídani a sousto po soustu ji Kate-
řině dává. Pak má chvilku na prá-
ci a jde připravovat oběd a znovu
krmit.

„Odpoledne si manželka někdy 
i sama vyjede ven do města na vozí-
ku, který ovládá pohybem hlavy. Ve-
čer zase zpět převléci a přendat do 
postele. To je ideální den, kdy ne-
jsou větší bolesti či nehody,“ popi-
suje Jan. Někdy ovšem nastane ob-
dobí, kdy manželka nemůže vůbec 
nic a vyžaduje péči prakticky celý 
den. „Třeba když se přidá další ne-
moc nebo když jedeme k lékaři,“
doplňuje muž.

Na pár hodin v týdnu jim chodí pe-
čovatelky vypomáhat s domácnos-
tí a rehabilitační sestra s Kateřinou 
cvičit. „Obojí nám obrovsky pomáhá, 
i po psychické stránce,“ pochvaluje si 
Jan. Kdyby neměl vlastní firmu a ne-
mohl si sám určovat pracovní dobu 
a termíny, nedala by se péče při běž-
ném zaměstnání vůbec zvládat. Jak 
zdůrazňuje, pečující osoba se může 
starat o svého blízkého sebepečlivě-
ji, ale nikdy nemůže nahradit odborní-
ka. „Stačí, když má rehabilitační sestra 
dovolenou, a už má manželka silnější 
křeče, v noci se bez léků nevyspí a sa-
mi bohužel neumíme tak dobře a in-
tenzivně rehabilitovat. Nevím, co vše 
si mohu dovolit, abych jí neublížil,“ vy-
světluje. 

Pomáhají
i pečovatelky

Oba navíc mají štěstí, že bydlí v tak 
velkém městě, jako je Plzeň, kde je 
dostupnost odborné péče i pečova-
telských služeb ještě poměrně snad-
ná. „Jenže už v obci pár kilometrů od 
Plzně je to někdy až neřešitelný pro-
blém,“ konstatuje.

 ( js)

Manželka se sama ani nepodrbe, žiju dvojí život

Domov sv. Josefa se snažil navýšit po-
čet lůžek, jenže to jim podle vedoucí-
ho Dominika Melichara zamítla veřej-
ná správa. Proto se rozhodli jít cestou 
odborné poradny, která je levnější než 
lůžková péče. Navíc dokáže podpořit 
domácí terapii pro větší počet potřeb-
ných. Na podzim 2020 přišli s chari-
tativní akcí www.domovenka.cz. Prin-
cip je jednoduchý. Jedna Domovenka 
stojí 286 korun, přesně tolik, kolik 
stojí jedna hodina poradenství či jed-
na hodina s fyzioterapeutem pro jed-
noho klienta. Když se podaří vybrat

5 000 Domovenek, dokážou v Domo-
vě poskytnout alespoň hodinu pomo-
ci každému pacientovi z České repub-
liky v pokročilém stadiu roztroušené 
sklerózy. 

Díky Domovenkám funguje odbor-
ná poradenská služba pro nemocné 
a pečující osoby. Připraven je multidis-
ciplinární tým terapeutů, kteří denně 
poskytují poradenství lidem s roztrou-
šenou sklerózou v rámci pobytových 
služeb v Domově a také online. 

„Toto období je silně poznamená-
no pandemií covidu-19. Nejdůležitěj-

ší roli tak hraje psychoterapie. Dů-
sledkem pandemie se handicapovaní 
s roztroušenou sklerózou dostanou 
ven ještě méně než obvykle. Násobí 
se tak strach a sociální izolace. Mnoh-
dy ani nešlo o psychoterapii jako tako-
vou, nýbrž o psychologický efekt, že 
si s nemocným někdo o jeho problé-
mech popovídal. Často totiž byli do-
ma dlouhou dobu sami, bez kontaktu 
s okolním světem,“ líčí projektový ma-
nažer domova Jan Staněk.

„Domácí péče je dostupná každé-
mu pacientovi, může ji využít i v do-

bě karantény a nemusí nikam jezdit. 
Zůstává v bezpečí a klidu svého do-
mova, a přitom na to není sám,“ do-
plňuje. Služba odborného poraden-
ství je navíc pro nemocné, na rozdíl 
od lůžkové péče, úplně zdarma. Za 
pouhý měsíc a půl se podařilo vybrat 
2 500 Domovenek. „Kdyby jich by-
lo ještě jednou tolik, mohli bychom 
v tomto roce poskytnout alespoň 
jednu hodinu odborné konzultace
každému pacientovi v naší zemi v po-
kročilém stadiu nemoci,“ uzavírá Jan 
Staněk.  (st)

Domovenka – pro lepší život v domácím prostředí

Ani nemocí život nekončí.

Když pečujete o pacienta s roztroušenou sklerózou, čeká vás život 
plný fyzického i psychického vypětí a marná snaha stíhat u toho vlastní 
práci. Poslat blízkého do zařízení se specializovaným odlehčovacím 
nebo rehabilitačním pobytem je ovšem skoro nemožné. Dvacet let 
totiž v Česku funguje jen jediné – Domov sv. Josefa v Žirči.
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O dvaceti letech, která 
má Domov sv. Josefa 
za sebou, i o plánech, 
které má před 
sebou. O tom všem 
hovoříme s vedoucím 
DSJ DOMINIKEM 
MELICHAREM, 
zástupcem ředitele 
Oblastní charity 
Červený Kostelec. 

Jaká je situace nemocných 
s roztroušenou sklerózou? 
V Domově sv. Josefa pracuji od ro-
ku 2011, ale do Oblastní charity jsem 
nastoupil již v roce 2009 jako pro-
jektový manažer. Tehdy jsem dostal 
na starost administrovat projekt Ob-
lastní charity na revitalizaci šesti ob-
jektů v Žirči. Již v té době mě oslovilo 
toto místo nejen svou krásnou archi-
tekturou, ale především atmosférou. 
Zásadní však pro mě bylo setkání s na-
šimi pacienty a jejich životními příbě-
hy. Tato skupina nemocných je totiž 
na okraji zájmu zdravotního a bohužel 
i sociálního systému. O roztroušené 
skleróze je známo, že je nemocí mla-
dých lidí, protože se nejčastěji projeví 
mezi 20. a 40. rokem života. Stává se, 
že nedokáže-li rodina zajistit intenziv-
ní nepřetržitou péči, je jedinou mož-
ností pro nemocného pobyt v domově 
důchodců. Taková perspektiva je pro 
mladého člověka psychicky velmi ná-
ročná, především zde nejsou možnos-
ti terapie a intenzivní rehabilitace. 

Ta je však pro udržení schopnos-
ti sebeobsluhy naprosto zásadní. 
Vzhledem k tomu, že jsme stále jedi-
né zařízení pro celou ČR, naše lůžko-
vé kapacity tento problém nedokážou
pokrýt. 

V letošním roce slaví Domov 
svatého Josefa 20. výročí svého 

působení. Jaké změny za tu dobu 
z vašeho pohledu nastaly?
Právě z důvodu nedostatečné kapaci-
ty jsme dlouho řešili možnost rozšíře-
ní stávajících služeb. V roce 2014 se 
ukázala velká dotační příležitost pro 
rekonstrukci nevyužívaných objek-
tů, které jsou součástí areálu. Došlo 
tak k celkové rekonstrukci bývalé fary
a pivovaru. 

Získali jsme takřka stoprocentní 
navýšení kapacit, a to v rámci služeb 
dlouhodobých pobytů a odlehčovací 
služby, tedy na celkových 88 pobyto-
vých lůžek. V následném roce se po-
dařilo revitalizovat prostor náměstí 
nacházející se v srdci celého areálu. 
Další obnova se týkala především ob-
jektů pro zázemí našich chráněných 
pracovišť zaměstnávajících osoby 
s handicapem. Šlo o vybudování zá-
zemí šicí dílny, prádelny a řemeslné 
dílny. 

Zhruba před sedmi lety se poda-
řilo založit ukázkovou zahradu po-
jmenovanou po jezuitském bylinká-
ři Josefou Camellovi. Přebudováním 
bývalé sýpky vznikla Expozice histo-

rie cyklistiky, kam mohou zavítat ro-
dinní příslušníci našich nemocných, 
ale i turisté. Zpřístupněním těchto 
míst chceme učinit z areálu Domova 
sv. Josefa místo setkávání zdravých 
a nemocných. Považujeme za velmi 
důležité předcházet ústavnímu cha-
rakteru a syndromu ghetta. Areál se 
tak často stává dějištěm mnohých akcí. 
Tou největší jsou červencové benefič-
ní Svatoanenské slavnosti plné hudeb-
ních a divadelních vystoupení. Bude-
-li to možné, budou se letos konat
již podvacáté. 

Co dalšího se plánuje v Domově? 
Budete nadále rozšiřovat 
služby nebo třeba lůžkovou část? 
V tuto chvíli neuvažujeme o rozšíře-
ní kapacity dlouhodobých pobytů. 
Jsme si vědomi, že ani dalších dvacet 
lůžek navíc nic zásadního neřeší, pro-
tože na takové pobyty evidujeme ny-
ní přes 120 neuspokojených žadate-
lů. Při razantním navýšení lůžek by se 
také vytratil domácí charakter našich 
služeb. Naším posláním je utvářet sku-
tečný domov pro ty, kdo doma už být 

nemohou, a pro ty, kdo se k nám ja-
ko domů vracejí. Vzhledem k tomu, 
že ani v delším čase nedokážeme při-
jmout všechny žadatele o službu, roz-
hodli jsme se, že jim a všem dalším 
potřebným začneme pomáhat pří-
mo u nich doma. Podpoříme je naši-
mi zkušenostmi prostřednictvím on-
line poradny. 

Máme mnoho dalších záměrů. 
Chtěli bychom rozšířit zázemí pro 
Odlehčovací služby, vybudovat Cen-
trum pro rodinné pečující, získat 
větší kapacitu pro ubytování rodin-
ných příslušníků, a především nás 
čeká obnova pacientských pokojů 
na odděleních, která slouží již téměř
dvacet let. 

Rozšiřujete tedy služby napříč 
republikou. Jak dokážete 
pomoci lidem na dálku? 
Přicházíme s projektem Domoven-
ka, který má podpořit naše terapeuty 
v pomoci nemocným a rodinným pe-
čujícím přímo v jejich domácím pro-
středí. Chceme tak zúročit dvacet let 
zkušeností v péči o nemocné, aby 
mohli zůstat co nejdéle ve svém pro-
středí. Založili jsme novou odbornou 
poradnu s možností kontaktů přes te-
lefon nebo web a vytvořili multidisci-
plinární tým odborníků z jednotlivých 
oddělení Domova sv. Josefa. Ti bu-
dou k dispozici s online poradenstvím 
všem pečujícím i nemocným roztrou-
šenou sklerózou.

Vytváříme databázi odborníků a te-
rapeutů v různých regionech ČR a bu-
deme je propojovat s nemocnými, 
aby mohli využívat jejich služeb přímo 
v místě bydliště. Připravujeme vzdě-
lávací kurzy pro rodinné pečující, kde 
se budou učit jednodušší a efektivněj-
ší péči o své nemocné. Dále plánuje-
me v Domově sv. Josefa vybudovat 
Centrum pro domácí podporu osob 
s RS a rodinných pečujících. Zde bu-
deme pořádat vzdělávací kurzy, ale 
část bude věnována i tzv. tréninkovým 
chytrým bytům. Pod vedením našich 
terapeutů si zde budou moci vyzkou-
šet modelovou péči v rámci několika-
denního pobytu nemocní i ti, kdo o ně
pečují. ANDREA KOLLOVÁ

Naším posláním je opravdová pomoc

Dominik Melichar (vlevo) přebírá výtěžek z benefičního koncertu.  



 

Oblastní charita Červený Kostelec

HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ

„Smyslem naší práce je 
pomoc lidem v těžké 
situaci. Obrací se na 
nás s žádostí a my jsme 
schopni jim díky našim 
zkušenostem poskytnout 
skutečně kvalitní péči 
a doprovázení v jejich 
nemoci. To je hodně 
důležité,“ říká Petra 
Nováková, vrchní sestra 
Hospice Anežky České. 
Ve své pozici působí od 
roku 2009, v hospici však 
pracuje už přes 20 let.

Není jediná. Pracovníků, kteří jsou 
spjati s Hospicem Anežky České a pro-
vází pacienty po většinu jeho existen-
ce, je celá řada. Od 1. ledna 1996, 
kdy byl přijat první pacient, již uběhlo
25 let a za tu dobu se postarali o ví-
ce než 10 000 nemocných. To je 
10 000 jedinečných osob a životních 
poutí, s nimiž měl personál možnost 
se za ta léta setkat.

Vnímání neopakovatelnosti člově-
ka a uchování jeho důstojnosti i v těž-
ké situaci způsobené nevyléčitelným 
onemocněním za využití poznatků 
moderní medicíny a s lidským přístu-
pem k pacientovi jsou pilíře, na kte-
rých MUDr. Marie Svatošová zaklá-

dala před lety hospicové hnutí. Za své 
zásluhy získala v minulém roce čestný 
titul rytířky lékařského stavu udělený 
Českou lékařskou komorou.

Je to frmol
Založení hospice provázely překážky, 
ale po jejich zdolání se podařilo vy-
tvořit službu, která dnes má nezastu-
pitelné místo ve společnosti. Počátky 
hospicové péče byly velkou novinkou 
a výzvou nejen pro zakladatele, ale 
i pro personál. Na své začátky v hospi-
ci vzpomíná vrchní sestra Petra Nová-
ková takto: „Čtrnáctidenní stáž pro mě 
byla rozhodující. První dva dny jsem 

byla zaskočená, jaký frmol to tady je, 
a říkala jsem si, jak těžká je to práce 
a jak to zvládnu. Ale po týdnu se mi 
to najednou všechno srovnalo – a už 
bych neměnila.“

Na otázku, jak ze své pozice nahlí-
ží vývoj za posledních dvacet let, od-
povídá: „Změnilo se hodně věcí a my 
také. Ale není to jen o jednotlivcích, 
jiná je i společnost a hodně se po-
sunula medicína. V paliativní péči se 
neusnulo na vavřínech. Když se ohléd-
nu k prvním rokům, dělali jsme pro lidi 
všechno nejlíp, jak jsme uměli, a s vel-
kým srdcem. Dnes už máme spous-
tu postupů podložených metodikou 
a zkušenostmi.“

Změny hospicovou péči jistě če-
kají i v následujících letech. Principy, 
na nichž stojí, se však nemění, totiž 
že ani závěr života není o nic méně 
důležitý než jeho průběh. K založení 
hospice bylo zapotřebí silné myšlen-
ky a správných lidí na správném místě 
ve vhodný čas. K jeho udržení pak sil-
ný kolektiv, který věří ve smysluplnost 
vlastní práce. To vše se podařilo. „Vě-
řím, že děláme dobrou práci, a oprav-
du mi přináší radost, že se u nás lidé 
cítí dobře. Přináší mi uspokojení, když 
vnímám jak u pacientů, tak u dopro-
vázejících, že hodnotí náš přístup jako 
profesionální a zároveň velmi lidský,“ 
dodává Petra Nováková. (kor)

V hospici pracuji od jeho otevření. Na 
otázku, jak dlouho tu jsem, s oblibou 
odpovídám, že jsem již inventář. Při 
každoroční inventuře mě najdou za-
se na stejném místě, na stejné pozici 
ošetřovatelky.

Už na základní škole jsem měla 
touhu pracovat ve zdravotnictví, snad 
k tomu přispěla skutečnost, že se moje 
maminka starala o babičku s roztrou-
šenou sklerózou, byla s ní doma a my 
jsme díky tomu měli krásné dětství.

Přijetím do první hospicové party 
u mě došlo k naplnění a nasměrování 

další životní dráhy. Práce mě naplňuje, 
těší, nezklamala mé očekávání, nena-
plnila obavy. Je pestrá, veselá i smut-
ná, díky ní jsme trochu jako děti – plá-
čeme i smějeme se, utěšujeme a jsme 
těšeni, pohladíme a jsme pohlazeni, 
ale stejně rychle jsme posláni do urči-
tých mezí a někdy ještě dál. Není třeba 
andělských slov, ale naslouchání, lépe 
mlčet, než slibovat nesplnitelné. Při-
znat, že na otázku neznám odpověď.

Pacient cítí, že je čas na rekapitu-
laci života, vztahů s rodinou a blízký-
mi. Nepokazme si tyto chvíle určené 

k upřímnosti, odpuštění, smíření, ob-
jetí, poplakání, klidnému pobytí a pro-
puštění do lepšího života. Přiznejme 
si, že kromě lidského nemalého sna-
žení stojí hospic na pomoci a požeh-
nání shůry.

Naše práce by nebyla nic platná 
bez soudržného kolektivu se shod-
nou ideou. I když šlapeme různými 
cestami k jejímu naplnění, musíme 
mít jeden v druhém oporu, důvěru 
a pomoc. Jsme svým povoláním po-
znamenáni. Čím déle pracuji v hospi-
ci, tím větším tajemstvím pro mě je, 

kdy je člověk odvolán ze života a proč 
právě tímto způsobem. Myslím, že na 
toto proč dostaneme odpověď oprav-
du až na věčnosti.

Žijme a radujme se už teď a z kaž-
dého darovaného dne, ze všech udá-
lostí, co nám přinese. I  když jsme už 
o něco přišli, zrekapitulujme situaci 
z pohledu toho, co nám ještě zbylo, 
oč bychom mohli přijít, ale máme to.

Hodně radosti a úspěchu při na-
cházení přeje ošetřovatelka s inven-
tárním číslem 6.

 MARTA ŠPULÁKOVÁ

Ošetřovatelka s inventárním číslem 6

Práce konaná s velkým srdcem

Je-li to možné, je pobyt v domácím prostředí optimální.  
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Plány jsou veliké. Grafika Hospic Anežky České

Již od vzniku prvního 
lůžkového hospice 
v České republice 
před 25 lety usilujeme 
v Oblastní charitě 
Červený Kostelec 
o aktivní rozvoj v oblasti 
paliativní péče,
tj. léčby zaměřené 
na mírnění příznaků 
nevyléčitelných nemocí. 

Cílem tohoto snažení je umožnit nevy-
léčitelně nemocným pacientům pro-
žít jejich poslední dny života důstojně 
a plnohodnotně. To je hlavní vizí a ná-
plní činnosti jak kamenného Hospice 
Anežky České v Červeném Kostelci, tak 
Mobilního hospice Anežky České. Mo-
bilní hospicová služba zde vznikla před 
10 lety a umožňuje svým klientům strá-
vit poslední chvíle života v domácím 
prostředí, v blízkosti jejich rodin. 

Současně se službou mobilního 
hospice vznikla Ambulance paliativní 
péče s cílem pečovat o nemocné trpící 
chronickými bolestmi. Dále byla vybu-
dována Půjčovna zdravotnických po-
můcek, která poskytuje klientům a je-
jich rodinám potřebné vybavení pro 
péči o nemocného v přirozeném do-
mácím prostředí. Důležitou součástí 

komplexní péče o vážně nemocné pa-
cienty je Charitní ošetřovatelská služ-
ba, z jejího základu vznikl právě mo-
bilní hospic. 

Díky vzájemnému propojení všech 
služeb můžeme pacientům nabídnout 
tolik potřebnou komplexní péči. S po-
stupným rozšiřováním našich služeb 
jsme však narazili na omezení plynou-
cí z nedostatku prostor pro zázemí 
všech uvedených služeb.

V současné době je proto naší nej-
větší snahou vybudování plnohodnot-
ného zázemí pro terénní a ambulant-
ní služby. Toto zázemí vzniká v objektu 
bývalých sochařských ateliérů, který 

těsně sousedí s budovou denního sta-
cionáře zrekonstruovanou a otevře-
nou v loňském roce. Budova denního 
stacionáře zároveň slouží jako záze-
mí pro pečovatelskou službu a službu 
tísňové péče. Tvoří první část Centra 
denních a terénních služeb sv. P. Pia. 
V navazující druhé etapě nyní vznika-
jí nové prostory pro Mobilní hospic 
Anežky České, Ambulanci paliativní 
péče, Stacionář léčby bolesti, Půjčov-
nu zdravotnických pomůcek a Charit-
ní ošetřovatelskou službu. 

V celém komplexu Centra denních 
a terénních služeb sv. P. Pia tak do-
jde k těsnému propojení jednotlivých 

pracovišť a služeb, což povede k vět-
šímu komfortu pro pacienty. Jedná se 
o naplnění dlouhodobé vize zajištění 
komplexní péče o vážně a nevyléčitel-
ně nemocné pacienty. Mobilní hospic 
Anežky České získá nové zázemí, větší 
prostory ke skladování pomůcek i pro-
story pro parkování aut. Nová ordina-
ce Ambulance léčby bolesti poskytne 
svým klientům příjemné prostředí, pro 
lékaře a sestry pak adekvátní pracov-
ní prostor. 

K pohodlí pacientů přispěje nový 
Stacionář léčby bolesti, jenž poskytne 
dostatečné místo pro klidný průběh 
léčby, např. při podávání infuzí. Cha-
ritní ošetřovatelská služba získá nové 
zázemí a lepší dostupnost při výjez-
dech za klienty. Půjčovna zdravotnic-
kých pomůcek potřebuje nové, větší 
skladovací prostory, navíc se značně 
zlepší dopravní dostupnost pro je-
jí klienty. V centru bude také pro po-
třeby personálu a veřejnosti vybudo-
vána kaple Neposkvrněného srdce 
Panny Marie. Budova je památkově 
chráněná, a jedním z našich cílů je 
proto zachování její kulturní a histo-
rické hodnoty. Celé centrum tak bu-
de dál smysluplně sloužit i příštím
generacím. 

Věříme, že se toto dílo poda-
ří s podporou dárců a partnerů do-
končit, a bude tak možné celé Cen-
trum denních a terénních služeb
sv. P. Pia otevřít veřejnosti na konci to-
hoto roku. Děkujeme, že nám i v této 
nelehké době společně pomáháte dát 
domov domácí péči. MICHAL KLEMM 

Dát domov domácí péči

Pater Pio z Pietrelciny
Budované centrum denních a te-
rénních služeb nese jméno svatého 
Patera Pia. Tento světec se narodil 
v městečku Pietrelcina, v regionu 
Kampánie v jižní Itálii. Ve svých
15 letech vstoupil do kapucínské-
ho řádu a roku 1910 byl vysvěcen 
na kněze. 

Pater Pio vynikal pokorou, lás-
kou k druhým lidem a životem sjed-
noceným s Kristem. Stigmata, kte-
rá se u něj objevila nedlouho po 
kněžském svěcení, probodnuté ru-
ce, bok a nohy, tak umocnila jeho 
blízké propojení s Bohem. Ochot-
ně bral na svá bedra vlastní kříž, ale 
hlavně kříže a těžkosti druhých lidí. 
Byl jim věrným služebníkem a dů-
věrným zpovědníkem. Jeho pro-

střednictvím se dostávalo odpuš-
tění tisícům věřících z celého světa.
P. Pio trávil ve zpovědnici i 15 hodin 
denně a věřící často čekali třeba i tý-
den, až se na ně dostane řada. 

Jeho starostlivá péče o nemoc-
né a trpící lidi vedla ke zbudování 
Domu úlevy v utrpení. To je nám 
velkou inspirací při budování no-
vého Centra denních a terénních 
služeb sv. P. Pia v Červeném Kos-
telci. Budou zde umístěny služby, 
které přispívají ke zm írnění boles-
ti a utrpení těžce nemocných lidí.
Sv. P. Pio zemřel ve věku 81 let. V den 
jeho smrti zmizela jeho stigmata. 
Papežem Janem Pavlem II. byl bla-
hořečen 2. 5. 1999 a kanonizován
16. 6. 2002.
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Jako internista pracuji 
na částečný úvazek 
v nemocnici, jsem ale 
také vedoucím lékařem 
Hospice Anežky České. 
Za pacienty jezdím 
s Mobilním hospicem 
Anežky České i do 
jejich domovů. Mohu 
tedy snad porovnat 
rozdíl mezi jednotlivými 
zdravotními službami.

Ze své pozice mám možnost porovná-
vat přístupy klasické medicíny a me-
dicíny paliativní. Myslím si přitom, že 
takové srovnání není úplně fér, je totiž 
velký rozdíl mezi medicínou v nemoc-
nicích a paliativní medicínou v hos-
picích. V nemocnici se stále bojuje 
o zdraví a život pacientů. Probíhají od-
běry krve, aplikují se antibiotika, pro-
vádí se invazivní výkony. Nemocniční 

prostředí tak nemusí být vždy příjem-
né. Do hospice přijde pacient na jed-
nolůžkový pokoj s vlastním sociálním 
zařízením, televizí, do víceméně „do-
máckého“ prostředí. A naší snahou 
je co nejvíce usnadnit pacientovi od-
chod z tohoto života. Zaměřujeme 
se na léčbu bolestí, poskytujeme du-
chovní péči, umožňujeme blízký kon-
takt s rodinou. Pacient v hospici zaží-

vá jiný komfort, který vždy není možné 
zajistit v nemocnici.

Péče v nemocnici a hospicová pé-
če jsou dvě odlišné disciplíny. Nemám 
rád rozdělení, že nemocnice je špat-
ně a hospic dobře, to je velmi zjedno-
dušující. Díky své praxi a zkušenostem 
z interního oddělení můžeme i v hos-
picové péči provádět složitější zdra-
votnické výkony, jako kanylace, růz-

né punkce, složitější zavádění infuzí. 
Můžeme tak zajistit našim pacientům 
plnohodnotnou zdravotnickou pé-
či, a to jak v kamenném hospici, tak 
v mobilním hospici, u pacientů doma. 

Víte, ze začátku jsem nevěřil, že se 
blízcí příbuzní budou chtít o umírající 
lidi doma postarat. Já měl zkušenost 
z nemocnice, kde byla spíš snaha pří-
buzných zajistit LDN nebo domov dů-
chodců. A jsem velmi příjemně pře-
kvapen, jak jsou lidé šikovní, jak jsou 
schopni zůstat doma, jak jsou schop-
ni si v rámci širší rodiny pomoct. To 
jsou úžasné chvíle, které u nich doma 
zažíváme.

Do budoucna mám osobní přání. 
Abychom udrželi péči o pacienty v ta-
kové formě a na takové úrovni, jaká je 
teď. Podle zpětné vazby od blízkých, 
rodin pacientů i podle kolegů tady 
v hospici nebo externích odborníků 
na paliativní medicínu si to nemyslím 
jenom já. Víte, mám rád promluvy pa-
peže Františka. A jeden z jeho citátů 
mě moc oslovuje a provází: „Čas strá-
vený u nemocného je čas svatý.“ To je 
pro mě velkou motivací.

JAN KRÁL,
vedoucí lékař Hospice Anežky České

Čas strávený u nemocného je čas svatý

Někdy je to trochu detektivní práce
„Mnozí lidé, kterým vážně onemoc-
něl někdo blízký, potřebují o své si-
tuaci mluvit. Vypráví, jak to onemoc-
nění začalo, co prožívali a prožívají. 
Mají obavy, co bude. Vyslechnout je 
a podpořit dává mé práci smysl ,“ po-
pisuje své zkušenosti Zdena Kafková, 
sociální pracovnice v Hospici Anež-
ky České.

Hospic poskytuje paliativní péči, 
která se zaměřuje na zmírnění utrpe-

ní, a to jak fyzického, tak psychické-
ho. Do péče přitom není zahrnut jen 
samotný pacient, ale i jeho příbuzní. 
Blízcí nemocného jeho situaci proží-
vají s ním a jejich starostem a obavám 
je třeba věnovat neméně pozornos-
ti. V případě zájmu se nadále udržuje 
spojení s pozůstalými, je jim nabízena 
pomoc a podpora v nastalé situaci.

„Vzpomínková setkání mají své 
kouzlo. Pozůstalí se do hospice vra-

cejí, někteří si potřebují něco prožít 
či dožít a zároveň mají možnost se 
setkat s personálem. Důležitá je ta-
ké bohoslužba, která je sloužena za 
jejich blízké – někteří pozůstalí pak 
říkají, že jim ukončila další období 
truchlení,“ líčí sociální pracovnice. 

„Někdy přijde pacient, kde rodina 
ne zcela funguje, nebo je z nějakého 
důvodu odloučen a není v jeho silách 
opět navázat kontakt. Když projeví 

přání, pokusíme se jeho blízké vyhle-
dat a oslovit – někdy je to trochu de-
tektivní práce. Pokud se takové setká-
ní povede, je to dobré pro obě strany. 
Vysvětlí si, co se v minulosti stalo, do-
chází k odpuštění a prožití pěkných 
chvil. Z toho mám opravdu radost, 
protože se povedlo něco dobrého, 
velkého a důležitého,“ uzavírá
Zdena Kafková.

(kor)

MUDr. Král při návštěvě u pacienta. 


