
František se vydává jako 
první papež do Iráku na 
čtyřdenní „pouť míru 
a bratrství“ – jak ji nazval 
chaldejský bagdádský 
patriarcha, kardinál 
Louis Raphael Sako. 

První papež vstoupí na půdu starověké 
Mezopotámie, země biblických míst, 
řek Eufrat a Tigris a postav od praotce 
Abraháma, proroka Ezechiela či Jonáše. 
Motto apoštolské cesty zní: „Všichni jste 
bratři“ (srv. Mt 23,8) a  jejím logem je 
holubice s ratolestí. Cesta do Iráku byla 
papežovým přáním. Usiloval o ni už Jan 
Pavel II. v roce 1999, jenže z ní sešlo.

Irák byl za posledních 40 let vysta-
ven velkým útrapám: válkám Saddáma 
Husajna, mezinárodnímu embargu, 
americké invazi v roce 2003, sektářství, 
korupci, teroru tzv. Islámského státu 
a milic různých náboženských skupin. 
Za tu dobu tuto křižovatku kultur a ná-
boženství opustil milion křesťanů, nyní 
jich tu žije na půl milionu z 34 milionů 
převážně muslimských obyvatel. „Pape-
žovo poselství pokoje a bratrství je mi-
mořádně důležité. Přichází říci, že ná-
boženství nerozděluje, ale naopak může 
spojovat, pomáhat k nacházení společ-

ného jazyka v Bohu a ve víře,“ vysvětluje 
pro Terra Santa News patriarcha Sako. 

Odlet z  Říma se plánuje na pátek
5. března. Na bagdádském letišti přijme 

delegaci premiér Mustafa Kázimí, kte-
rý papeže doprovodí do prezidentského 
paláce. Po setkání s prezidentem Bar-
hamem Sálihem promluví papež před 

zástupci státu a před veřejností. V závě-
ru dne se setká s biskupy, kněžími, ře-
holníky a katechety. V sobotu se má sejít 
s nejvyšší autoritou iráckých šíitů, aja-

tolláhem Alím as-Sistáním. Poté by měl 
odletět do Násiríje poblíž summerského 
Uru, údajného rodiště praotce Abrahá-
ma, na mezináboženské setkání. Sobot-
ní program pak uzavře mše svatá v bag-
dádské chaldejské katedrále sv. Josefa. 
Půjde o další historický moment: Fran-
tišek odslouží liturgii v chaldejském ritu. 
„Bude to poprvé, kdy papež František 
bude celebrovat ve východním obřadu, 
čímž obejme celou církev. Není papežem 
jen věřících latinského obřadu, ale všech 
katolíků,“ uvádí kardinál Sako. 

V neděli se František vydá do auto-
nomního Kurdistánu, kde jej v Erbílu 
přivítají političtí a náboženští předsta-
vitelé. Poté odletí do Mosulu zničené-
ho samozvaným IS. Zde se pomodlí na 
Kostelním náměstí za oběti války. Další 
zastávkou bude kolébka iráckého křes-
ťanství Karakoš poblíž starověkého Ni-
nive, odkud islamisté v roce 2014 vyhna-
li na 100 tisíc křesťanů. Svatý otec se tu 
s křesťany pomodlí Anděl Páně. Neděl-
ní liturgii oslaví na erbílském stadionu. 
Odlétat z Iráku má v pondělí 8. března.

Patriarcha Sako připomíná, že ná-
vštěva má velkou symboliku: „Nesmír-
ně jsme ji potřebovali po těch temných 
letech. Vysílá znamení naděje nejen pro 
naši zemi, nejen pro křesťanskou komu-
nitu, ale pro celý Blízký východ.“

KATEŘINA KOUBOVÁ
a ALENA SCHEINOSTOVÁ

Více na str. 3 a 13 
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Dobré skutky
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S množstvím tzv. „alternativních pravd“ 
se za pandemie roztrhl pytel. Obvykle 
jsou zahaleny do svůdného hávu „zaml-
čovaných informací“ a vyskakují na soci-
álních sítích nebo v e-mailové poště. Jak 
je rozpoznat a nepodlehnout jim? 

První papežská cesta do Iráku

Nového 
pomocné-
ho biskupa 
s českými 
kořeny
dostala
arcidiecéze 

San Antonio v Texasu. Je jím 
církevní právník a dosavadní
generální vikář diecéze 
Victoria GARY JANAK. 

Kdy a proč vaše rodina emigrovala?
Moje rodina odešla z Moravy kolem ro-
ku 1860. Lodí připlula do přístavu Gal-
veston v Texasu. Mí předci odešli za sta-

bilnějšími ekonomickými podmínkami. 
Českou republiku jsem navštívil dvakrát, 
a při poslední cestě se mi dokonce poda-
řilo najít místo, kde mí předkové žili v ob-
ci Tichá (okres Nový Jičín). Mnoho Janá-
ků tam žije dodnes. Naše rodina je velmi 
rozvětvená, v rodokmenu máme zazna-
menáno už více než deset tisíc jmen.

Mluvili prarodiče a rodiče česky? A vy?
Moje prababička mluvila pouze česky, 
anglicky se nenaučila. Ani moji rodiče 
neuměli anglicky, když šli poprvé do ško-
ly. Jak prarodiče, tak rodiče tedy mluvi-
li česky plynně, maminka česky občas 
mluví dodnes. I  já se několik slov nau-
čil a jednoduchým větám většinou rozu-
mím. Jsem schopen sledovat slova, kte-
rá zaznívají v polce. Tenhle tanec máme 
moc rádi, někdy ho posloucháme. Umím 
i  pár modliteb v  češtině – například
Otčenáš a Zdrávas Maria.

Ponechali jste si některé české zvyky?
Samozřejmě. České kulturní dědictví 
je pro mě hodně důležité, velmi často 
o něm mluvíme. Řadu zvyků, které jsme 
si z  Moravy přivezli, stále zachovává-
me. Jsme hrdí, že se můžeme označo-
vat za Čechoameričany. V části Texasu, 
kde žiji, je česká stopa a kultura velmi
živá.

Při oznámení vašeho jmenování 
biskupem jste zmínil, že váš český původ 
vám pomohl i v duchovním životě. Jak?
Ano, byl mi velkou pomocí při růstu ve 
víře. Ukázal mi důležitost každodenní 
modlitby i pravidelného přijímání svá-
tostí. V  rodině si uchováváme velkou 
úctu k  Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 
a Neposkvrněnému srdci Panny Marie. 
Můj český původ mě naučil žít jedno-
duše, nenáročně a mít hlubokou důvěru 
v Ježíše.

Sledujete i přes oceán dění v Česku?
Trochu ano. Mrzí mě, že v Česku není 
tolik věřících jako dříve. Přesto je to nád-
herná země a já jsem na toto své dědictví 
velmi hrdý. Těším se, až budu moci zase 
někdy přijet. A budu velmi rád, když se 
budete modlit za dobrý začátek mé bis-
kupské služby.

Texas nyní zažívá neobvykle silné mrazy, 
na mnoha místech popraskalo vodovodní 
potrubí a lidé byli bez pitné vody.
Jak situaci zvládáte?
V našem městě Victoria bylo poměrně 
hodně lidí bez vody. Chvíli nešla elektři-
na, ale tu už máme na většině míst zpát-
ky. Kostely zůstávají otevřené. Velká část 
diecéze je na tom dobře, protože ve ven-
kovských oblastech jsou vodovody v lep-
ším stavu. Velká zima ovšem stále pokra-
čuje a  jsme připraveni pomáhat všem, 
kdo to budou potřebovat. (tok)

Vítězem 23. ročníku literární ankety 
Dobrá kniha KT se stal kněz a historik 
Tomáš Petráček a také Martin Bedřich, 
který s ním vedl knižní rozhovor s ná-
zvem Naděje v  dějinách. Knihu vydal 
Vyšehrad a  v  anketě pro ni hlasovalo 
23 osobností. Jde o historicky druhé nej-
větší vítězství. „Těší mě, že knihu oceňu-
jí nejen historici, ale že je srozumitelná 
a – jak ukazuje vaše anketa – i přínosná 
pro mnohem širší okruh čtenářů,“ svěřil 
se KT se svými pocity P. Tomáš Petráček 
v rozhovoru na str. 9. 

Stříbrnou příčku obsadil známý ame-
rický františkán Richard Rohr se svou 
knihou Univerzální Kristus (Barrister 
& Principal) a o bronz se podělily dva 
tituly se stejným počtem hlasů: knižní 

rozhovor P. Zdeňka Jančaříka s Ludmi-
lou Javorovou Ty jsi kněz navěky (Portál) 
a sebrané fejetony a glosy nedávno ze-
snulého P. Jana Rybáře s názvem Rybář 
na poušti (Grantis). Mezi jedenácti nej-
lepšími knihami, které v literární příloze 
podrobněji představujeme, se dále obje-
vily např. knižní rozhovor redaktora KT 
s Mons. Alešem Opatrným nebo knihy 
teologa Karla Skalického, Aleše Palána 
či P. Marka Váchy. 

Katolický týdeník letos oslovil
110 osobností, z  nichž se ankety zú-
častnilo 94. Jsou mezi nimi biskupové, 
kněží, spisovatelé, řeholnice, filozofové, 
básníci, výtvarníci, historikové, literární 
vědci aj.  (pau)

Více na str. 9 a v příloze KT Dobrá kniha

Anketu Dobrá kniha KT
vyhrála Naděje v dějinách

I  bez tradičního koledování se Chari-
tě podařilo vybrat při Tříkrálové sbír-
ce 80 milionů korun. Ačkoli jde oproti 
loňsku o 50 milionů nižší částku, vzhle-
dem k okolnostem ji Charita považuje 
za dobrou. „Chuť přispět do sbírky by-
la ohromující a svědčí o tom, že se tato
akce stala přirozenou součástí našich
životů,“ sděluje Lukáš Curylo, ředitel 
Charity ČR. 

Do tzv. statických pokladniček lidé 
vložili více než 52 milionů korun, nej-
více v olomoucké arcidiecézi (14,5 mili-
onu) a brněnské diecézi (13,4 milionu). 
„Srdečné poděkování patří všem, kdo 
se jakýmkoli způsobem podíleli na or-
ganizaci, a také dárcům, kteří svým da-
rem vyjádřili, že si váží služeb Charity 

pro dobro naší společnosti a ve prospěch 
potřebných lidí ve světě,“ poděkoval ko-
ledníkům například kardinál Dominik 
Duka.

Pokladničky lidé našli i na neobvyk-
lých místech, v Jeseníku dokonce na po-
licejní stanici. „Jsme velmi rádi, že i tou-
to formou můžeme pomoci obyvatelům 
Jesenicka, kteří to nyní potřebují. Jedná 
se sice o malou kapku v moři, ale i ta mů-
že někomu velmi pomoci. Člověk nikdy 
neví, kdy bude takovou pomoc potřebo-
vat,“ vysvětlila ředitelka obvodního od-
dělení Policie ČR Ludmila Andělová.

Sbírku lze stále podpořit online do 
konce dubna nebo celoročně prostřed-
nictvím DMS i převodem na účet .

(tok)

Tříkrálová sbírka letos vynesla 
80 milionů a stále pokračuje

Texaský biskup: Jsem Čechoameričan

„Využívejme možnosti účastnit se boho-
služeb i ve všední dny, modleme se rů-
ženec a prosme o přímluvu naše patrony 
i kandidáty blahořečení, avšak neobchá-
zejme opatření a nehazardujme s lidský-
mi životy,“ píše věřícím olomoucký ar-
cibiskup a předseda ČBK Jan Graubner 
kvůli zpřísnění protipandemických opat-
ření. Denně ve 20.00 pokračuje modlit-
ba růžence na úmysl ukončení pandemie 
a obrácení lidí k Bohu. Do kostela je nyní 
možné chodit jen ve svém okrese, kněží 
však mohou duchovní péči poskytovat 
i jinde. Další omezení bohoslužeb zůstá-
vají: obsazenost do 10 % kapacity kostela, 
povinnost nosit respirátory nebo zdravot-
nické roušky, dodržovat rozestupy, dezin-
fikovat si ruce a společně nezpívat. (tok)

Předseda ČBK 
k omezením

Přípravy před návštěvou papeže (5. – 8. března) vrcholí. Místní zdobí okolí katedrály sv. Josefa v Bagdádu, kde má František sloužit 
svou první mši svatou v chaldejském obřadu. Snímek ČTK



Z 
do

m
ov

a 
i z

e 
sv

ět
a

2 / Zpravodajství Katolický týdeník / 2. – 8. března 2021

Nákup nejen knih, ale také liturgic-
kých předmětů, mešního vína a kláš-
terních produktů má usnadnit nový 
e-shop Karmelitánského nakladatel-
ství (KNA), které vlastní ČBK. 

Nový e-shop je spuštěn od mi-
nulé středy na adrese eshop.cirkev.
cz a spojuje dva dosavadní ikarmel.
cz a  mesni-vina.cz a  dále rozšiřu-
je distribuci zboží díky čtyřem tisí-
cům výdejních míst Zásilkovny v ČR 
a tisíci na Slovensku. „Chtěli jsme 
vyjít vstříc zákazníkům, kteří mají 
Karmelitánské knihkupectví dale-
ko a nechtějí platit drahou dopravu. 
Pro ně máme nyní do 8. března akci: 
doprava přes Zásilkovnu zdarma, 
stačí si vybrat nejbližší výdejní mís-
to,“ říká jednatel KNA a generální 
sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl. 

Nadále bude možné zásilky do-
ručovat i prostřednictvím běžných 
dopravců nebo si zákazníci mohou 
rezervovat objednávky v  jedenác-
ti kamenných knihkupectvích Kar-
melitánského nakladatelství v Pra-

ze, Českých Budějovicích, Hradci 
Králové, Litoměřicích, Olomouci, 
Opavě, Ostravě, Plzni, Zlíně, Kos-
telním Vydří a na Velehradě. Rov-
něž lze sledovat stav zásilky přímo 
ve svém uživatelském profilu.

Nový e-shop KNA je dílem re-
strukturalizace již existujícího por-
tálu www.cirkev.cz. Dlouhodobým 
cílem těchto změn  je přinést ná-
vštěvníkům více hodnotného a za-
jímavého obsahu o  životě a  dění 
v církvi. Mimo zprávy z domova i ze 
zahraničí bude portál nabízet dal-
ší služby a produkty od oficiálních 
partnerů pod patronací ČBK. „Pro 
Katolický týdeník připravujeme di-
gitální verzi pro předplatitele, která 
bude dostupná také přímo na tom-
to portálu. Pracujeme i na rozšíření 
zpravodajského webu, jenž nabídne 
více zpráv a článků z církevního pro-
středí, a to nejen z oficiálních zdrojů 
ČBK a diecézí, ale i z dalších církev-
ních médií doma i ve světě,“ uzavírá 
P. Stanislav Přibyl. (mach) 

Vláda chce v  období 2021–2027 
snížit podíl peněz čerpaných pro-
střednictvím Evropského sociální-
ho fondu a  přesunout je do infra-
strukturního Fondu soudržnosti 
– což znamená například upřed-
nostnit stavbu silnic a dálnic. To by 
poškodilo a omezilo činnost Charity 
Česká republika, Diakonie a veške-
rých dalších poskytovatelů sociálně 
zdravotních služeb. Rada Iustitia et 
Pax (Spravedlnost a mír), jíž před-
sedá biskup Václav Malý, s tím ne-
souhlasí.

„Evropská komise považuje in-
vestice do lidí a do sociální soudrž-
nosti za klíčovou strategii. K opráv-
něným žadatelům, kteří to splňují, 
patří nestátní neziskové organiza-
ce, které působí v sociální oblasti. 
Jejich význam pro naši zemi je ne-
zpochybnitelný,“ píše rada ve svém 
stanovisku. Tyto organizace podle 
ní vykonávají činnosti, na něž stát 
sám nestačí, navíc to podle statistik 
dělají levněji a pružněji než stát.

Nejde o  malé peníze. Evropská 
komise navrhuje pro celé období 

dát na sociální projekty 1,6 miliar-
dy eur (zhruba 41 miliard korun), 
česká vláda chce částku snížit na
1,4 miliardy (tedy 36 miliard korun). 

Nepřekonatelná hranice

Ještě větším problémem je podle 
Charity i  dalších organizací zru-
šení výjimky umožňující nulovou 
finanční spoluúčast u  projektů 
podpořených z  evropských fondů 
v  oblasti sociálních služeb. „I  jen 
pětiprocentní spoluúčast může být 

pro řadu nevládních neziskových 
organizací, ale i příspěvkových or-
ganizací nepřekonatelnou hranicí,“ 
upozorňuje rada.

Sociální sféra je podle rady dlou-
hodobě podfinancovaná, bez jasně 
nastavených dlouhodobých pravi-
del. „Prostředky evropského sociál-
ního fondu představují jeden z pilířů 
financování sociálních služeb, ze-
jména služeb sociální prevence. Sní-
žení jejich dostupnosti bude Česko 
stát více, než si myslíme,“ podtrhu-
je Jiří Horecký, prezident Asocia-

ce poskytovatelů sociálních služeb 
ČR.Sociální práce je podle Rady 
Iustitia et Pax pramenem sociální 
soudržnosti, bez níž se společnost 
nebezpečně rozkládá. „Když s od-
voláním na právo dáváme chudým 
to nezbytné k životu, neposkytuje-
me jim své věci ani nikoho třetího, 
nýbrž vracíme jim, co je jejich,“ říká 
papež František a vybízí, abychom 
se nechali inspirovat milosrdným 
Samaritánem: „Přijměme na sebe 
bolest druhého a  nesklouzávejme
do kultury lhostejnosti.“ (tok)

Pojišťovny se k tomu zavázaly v me-
morandu, které před pár dny po-
depsaly s ministrem zdravotnictví 
Janem Blatným a  dalšími organi-
zacemi. Memorandum dále přiná-
ší jistotu pro sedm pilotních týmů 
paliativní péče v projektu minister-
stva zdravotnictví, financování to-
tiž měly zajištěno jen do konce úno-

ra. Kromě toho, že pomáhají lidem 
v  konečném (terminálním) stadiu 
nemoci, celý projekt zároveň ověřu-
je, jak má takový tým vypadat a kte-
ré profese jsou v něm potřeba. „Pa-
nuje shoda, že v něm má být lékař, 
zdravotní sestra se specializací na 
paliativní péči, zdravotně-sociální 
pracovník a psycholog. Právě o po-

zici psychologa nyní dost diskutuje-
me – jakou má mít specializaci a kli-
nické zkušenosti,“ popisuje pro KT 
Adam Houska, vedoucí lékař Pod-
půrného a paliativního týmu Fakult-
ní nemocnice Královské Vinohrady. 
V jejich týmu je též kaplan, nutriční 
specialista či fyzioterapeut. 

„Naše zkušenosti v podobě dat, 
která sbíráme my i  ostatní týmy, 
vyhodnotí Ústav zdravotnických 
informací a  statistiky. Zavázal se 
k tomu ve zmíněném memorandu,“ 
připojuje Houska. Pojišťovny budou 
do konce letošního roku hradit čin-
nost těchto pilotních týmů a od příš-

tího roku i všech paliativních týmů, 
které v nemocnicích vzniknou. Do 
té doby bude vydána potřebná me-
todika. 

Úkolem paliativních týmů ale 
není jen péče o umírající v nemoc-
nicích. „Důležitá je včasná identifi-
kace nemocných s progresivní nevy-
léčitelnou nemocí a vytvoření plánu 
péče. Nemocnice akutní péče nejsou 
vhodné pro dožití lidí v terminálním 
stadiu nemoci. Při správně nasta-
veném plánu péče mohou poslední 
dny, týdny či měsíce strávit doma, 
v  domovech seniorů či v  hospi-
cích. Všude tam o ně může být dob-

ře postaráno,“ zdůrazňuje Adam
Houska. 

Ročně v Česku umírá cca sto ti-
síc lidí, z toho zhruba 70 tisíc v ne-
mocnicích. V těch funguje na 40 pa-
liativních týmů (včetně zmíněných 
sedmi), značná část díky počáteční 
podpoře Nadačního fondu Avast. 
Chce-li nemocnice takový tým, mu-
sí si na něj zajistit peníze, nebo vyu-
žít zdravotníky, kteří se tomu věnu-
jí nad rámec obvyklých povinností. 
Nastavením systémového financo-
vání se stanou nemocniční paliativ-
ní týmy standardní součástí českého 
zdravotnictví. TOMÁŠ KUTIL

Žáci posledních ročníků ZŠ se letos 
mohli před podáním přihlášek „vy-
dat“ do středních škol, o něž mají 
zájem, prostřednictvím videí a on-
line přenosů. „Veškerá komunikace 
a dny otevřených dveří byly online,“ 
shrnuje ředitel Církevní střední 
zdravotnické školy v  Brně David 
Kasan. 

Zájemci se hlásili také do více než 
čtyř desítek středních škol zřizova-
ných církvemi, které minulý školní 
rok navštěvovalo více než deset ti-
síc studentů. Jejich vedení pozoruje, 
že zájem o místa nezvrátila ani pan-
demie a několikaměsíční distanční 

výuka. „Zprvu jsem se obával, že 
zájem o studium poklesne, proto-
že virtuálního dne otevřených dveří 
se zúčastnilo méně lidí než obvykle. 
Aktuální počty přihlášek tomu však 
nenasvědčují,“ uvádí pro KT ředitel 
Arcibiskupského gymnázia v Praze 
Ondřej Mrzílek. Některé přihlášky 
do škol teprve dorazí, protože žáci 
mohli poslední posílat poštou ještě 
během pondělí 1. března.

Podobné zprávy hlásí další ško-
ly. „Máme přibližně stejné množství 
zájemců jako v minulých letech. Vět-
ší převis je letos na čtyřletém studij-
ním oboru než na šestil etém. Možná 

má na žáky vliv dlouhá distanční vý-
uka a s tím spojená obava vyzkou-
šet víceleté gymnázium,“ zamýšlí se 
ředitel Arcibiskupského gymnázia 
v Kroměříži Jan Košárek. 

Na nedostatečný zájem si roz-
hodně nemůže stěžovat ani Sto-
janovo gymnázium na Velehradě. 
„Otevíráme dvě třídy pro 60 žáků, 
letos se ale přihlásilo přes 140 li-
dí. Myslím, že takový zájem už ně-
co o  kvalitě výuky vypovídá,“ po-
chvaluje si statistiku ředitel Michal 
Hegr. Přijímací zkoušky velehrad-
ské gymnázium chystá na začátek 
dubna. „Doufáme, že se budou ko-
nat podle plánu prezenční formou,“ 
vyhlíží ředitel.

Ve školství však ohledně dalšího 
vývoje panuje nejistota. „Přijímací 
zkoušky online si nedovedu předsta-
vit. V tom případě by byl vhodnější 

jejich odklad,“ upozorňuje ředitel 
Karel Mikulka, který vede Biskup-
ské gymnázium v Brně, o něž je také 
tradičně velký zájem.

Výuka středních škol s  malými 
přestávkami už rok funguje pomocí 
internetu a technologických pomů-
cek. Studenti se neviděli se svými 

učiteli několik měsíců, což je vyčer-
pávající pro všechny strany. „Sle-
duji, že pedagogové mají více práce 
než obvykle a že se musí učit novým 
věcem. Chtěl bych poděkovat všem 
učitelům, kteří i v dnešní době dě-
lají svou práci kvalitně,“ vzkazuje 
ředitel Hegr. 

Školy se snaží i  přes nejistotu 
udržovat vysokou úroveň a  podle 
odborníků se to daří. „Uchazečům 
nabízíme kvalitní vzdělávání i v ny-
nějším dlouhém distančním obdo-
bí. Potvrdila nám to i Česká školní 
inspekce, která u nás byla minulý 
týden. V  hodnocení jsme dopadli 
výborně. Pochválili nás za kvalitní 
výuku, výborný přístup pedagogů 
a  talentované spolupracující stu-
denty,“ poukazuje ředitel Košárek 
z kroměřížského gymnázia.

KAREL PUČELÍK, JIŘÍ GRAČKA

Paliativní týmy do všech nemocnic

Zájem o církevní střední školy i přes pandemii

Peníze na silnice, nebo na péči o potřebné?

KNA otvírá rozšířený e-shop

VYDAT SE NA KŘÍŽOVOU CESTU DO PŘÍRODY lze i při aktuálně zpřísněných protipandemických opatřeních, jen 
je třeba zůstat na území své obce. Obyvatelé obce Tvrdkov v Nízkém Jeseníku mají možnost vydat se na křížovou cestu 
(z roku 1760) od kostela Panny Marie Sněžné v Rudě na vrchol Křížového vrchu. Čtrnáct zastavení má podobu srdce 
s reliéfy pašijových scén. Na konci cesty stojí sousoší Kalvárie.  Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra

Nemocniční paliativní týmy, které se snaží zmírnit 
bolest a strádání umírajícím lidem, by měly být od 
příštího roku hrazeny zdravotními pojišťovnami. 
Tím se jim usnadňuje cesta do každé nemocnice.

Nejen deváťáci se do začátku března rozhodovali, 
kam po prázdninách zamíří na střední školu či víceleté 
gymnázium. Zájem o církevní školy je stále velký.

Na dálku se konala i soutěž 
v německém jazyce. Snímek archiv
 Arcibiskupského gymnázia Kroměříž
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KRÁTCE

ZA SVOBODU SVĚDOMÍ A OCHRA-
NU ŽIVOTA se vyslovili evropští bis-
kupové v listě kritizujícím usnesení Ev-
ropského parlamentu, které odsoudilo 
zpřísnění potratových norem v Polsku. 
Dopis předsedovi EP Davidu Sassoli-
mu podepsalo celé předsednictvo Ko-
mise biskupských konferencí zemí EU 
(COMECE) včetně královéhradecké-
ho biskupa Jana Vokála. Polský ústav-
ní soud loni na podzim rozhodl o takřka 
úplném zákazu potratů v zemi, a navíc 
označil za neústavní potraty dětí s gene-
tickými vadami. EP poté výnos napadl 
s poukazem, že takto přísná legislativa 
navýší počet nelegálních potratů, a ženy 
tak ohrozí na zdraví. Podle COMECE
unijní legislativa a  úmluvy nestanoví 
právo na potrat a právní úprava v této 
oblasti je plně v kompetenci členských 
států. „Každá lidská bytost potřebuje 
ochranu, zvláště je-li velmi zranitelná,“ 
píší biskupové s připomínkou církevní-
ho učení o ochraně nenarozeného života 
a pomoci potřebným matkám. Zdůraz-

nili i právo na výhradu svědomí ve zdra-
votnickém sektoru, kterou EP nezmínil, 
a s politováním poukázali, že ze strany 
EP nezazněla žádná zmínka o „nepřija-
telných útocích na kostely“ během pol-
ských demonstrací proti změně zákona.

MODLITBU ZA 500 000 AMERIČA-
NŮ zemřelých od počátku pandemie 
na onemocnění koronavirem pronesl 
v  hlavním večerním programu vysílá-
ní CNN washingtonský kardinál Wil-
ton Gregory. Program 22. února byl 
věnován národní památce těchto zemře-
lých, jejichž kulatý počet označil prezi-
dent Joe Biden v projevu za „truchlivý 
milník“ pandemie. Celkem se v  USA
koronavirem dosud nakazilo nejmé-
ně 28 milionů osob, v absolutním po-
čtu obětí jsou Spojené státy na prvním 
místě na světě. Biden zmínil, že je to ví-
ce, než pro Američany znamenaly první 
a druhá světová válka a válka ve Vietna-
mu dohromady. K 22. únoru nicméně 
bylo již 13 % Američanů proti této ne-
moci očkováno alespoň první dávkou. 
Kardinál Gregory se v přímém přenosu 

CNN pomodlil za všechny oběti, nemoc-
né, pozůstalé i zdravotníky. Poté vyzval, 
aby vakcína byla spravedlivě dostupná 
všem, bez rozdílu pohlaví, rasy, věku, 
náboženství nebo imigračního statu-
tu, „aby mohlo skončit naše společné
utrpení“.

NOVÝ KOSTEL SLOUŽÍ KATOLÍ-
KŮM V  JORDÁNSKU. Římskokato-
lický chrám sv. Pavla poblíž metropole 
Ammánu pojme okolo tisíce věřících. 
Stavba trvala devět let, pozemek a  fi-
nance na její zahájení daroval místní 
farník, který je členem Rytířského řá-
du svatého Božího hrobu jeruzalémské-
ho. Tento řád věnoval další prostředky. 
První mši svatou zde slavili o Vánocích, 
v polovině února zde pak poprvé sloužil 
liturgii zdejší pomocný biskup William 
Shomali. Věřící se dosud scházeli k bo-
hoslužbám v nedaleké škole. Jordánská 
křesťanská komunita patří k nejstarším 
na světě, nyní je ovšem země převážně 
muslimská a  křesťané (převážně pra-
voslavní) tvoří cca 4 % desetimilionové
populace. (sch, cns, bbc; lpj.org)

Teoložka ve vedení církve

„Ať je Duch Svatý v jeho gestech a slo-
vech i v srdcích těch, s nimiž se setká 
a  kdo mu budou naslouchat, aby zís-
kali milost útěchy a povzbuzení při se-
tkávání s  lidmi různého etnika, kultu-
ry a náboženství. Ať jsou jim pobídkou 
zavázat se k odvážným krokům k usmí-
ření a spolupráci pro společné dobro,“ 
stojí v modlitbě, kterou se iráčtí křes-
ťané modlí od 26. února až do 5. břez-
na, kdy má podle plánu papež do země
přicestovat.

Přímluvy vrcholí prosbou o ukončení 
veškerého násilí v Iráku, přes který se od 
počátku tisíciletí převalily dva válečné 
konflikty. Americká invaze v roce 2003 
a okupace tzv. Islámským státem v  le-
tech 2014–2017 zavinily masový exo-
dus obyvatel, včetně statisíců křesťanů. 
Protože v zemi stále není zcela bezpečno 
(jen od začátku letošního roku došlo už 
k několika bombovým útokům s desít-
kami obětí na životech, včetně výbuchu
21. ledna v metropoli Bagdádu) a pro-
tože někdejší domovy vystěhovalců jsou 

leckdy stále neobyvatelné, vrátil se do-
sud jen zlomek iráckých věřících.

„Povzbudit je a  utěšit“ chce papež 
svou historickou návštěvou, jak potvrzu-
je prefekt vatikánské Kongregace pro vý-
chodní církve kardinál Leonard Sandri. 
Podpořit chce i další náboženské men-
šiny, které též v uplynulých desetiletích 
trpěly tvrdým pronásledováním. Kardi-
nál Sandri navštívil Irák již v letech 2012 
a 2015 a bude papeže na jeho čtyřdenní 
cestě doprovázet. „Návštěva s sebou ne-
se riziko, ale papež riskuje, protože se 
cítí jako pastýř, jako otec, který jde za
každým, kdo má potíže,“ vysvětlil kardi-
nál pro jezuitskou revui America. 

V těchto dnech je Bagdád, kam pa-
pež také míří, uzavřen betonovými blo-
ky a hlídají jej vojáci, na mnoha místech 
v zemi posílila kontrolní stanoviště. Až 
do 4. března zde navíc platí celostátní 
lockdown kvůli pandemii. „František 
chce přinést útěchu, blízkost, bratr-
ství, otevřenost a přátelství tomuto li-
du,“ ubezpečil kardinál Sandri. „A chce 

poděkovat biskupům za příklad, který 
poskytli tím, že zůstali věrní své pastýř-
ské službě: neodešli, ale zůstali se svým 
stádem a odolávali, jak nejlépe uměli,“ 
doplnil s nadějí, že se odchod věřících 
z Iráku podaří zastavit a „Blízký východ 
nezůstane bez křesťanů“.

Všichni lidé jsou bratři

Kardinál Sandri však zdůraznil i meziná-
boženský rozměr cesty. František se se-
tká též s vysokými představiteli muslimů 
a navštíví svatá místa abrahámovských 
náboženství, připomene mírové učení 
sv. Jana Pavla II. či myšlenky ze své en-
cykliky o lidském bratrství Fratelli tutti. 
Podle kardinála tak předloží „konkrétní 
plán pro budoucnost mezináboženských 
vztahů i pro budoucnost světa“.

Podobně návštěvu vyhlíží babylonský 
patriarcha kardinál Louis Raphael Sa-
ko. „Nepůjde o oslavování, papeže při-
jmeme bez triumfalismu, u vědomí, že 
se nacházíme uprostřed tunelu. Ale je-
ho přítomnost může přitáhnout pozor-
nost světa k dramatu východních církví, 
starobylých a křehkých jako nikdy před-
tím,“ řekl kardinál listu Corriere della 
Sera. „Bohužel jsme všichni oběťmi sek-
tářské stádnosti, Irák je vydán na milost 
nesčetným skupinovým zájmům,“ po-

kračoval. „Náboženství se tu zneužívá 
k politickým cílům, zabíjí se ve jménu 
Boha. Zde spočívá důležitost papežova 
hluboce křesťanského apelu, jenž radi-
kálně mění perspektivu: v centru nábo-
ženství se ocitá člověk, Boží Syn se stává 

člověkem, aby byl i člověk člověkem. Pa-
pež nám přijde povědět, že jsme všichni 
bratry a Božími dětmi – proti komukoli, 
kdo zneužívá náboženství, aby ovládl ty 
druhé,“ zakončil kardinál Sako.

ALENA SCHEINOSTOVÁ

Pro společný osud bratří v Iráku

SVĚT OBLETĚL AMATÉRSKÝ SNÍMEK SESTRY ANN NU THAWNG
ze Společnosti misionářek sv. Františka Xaverského, jak 28. února prosí barmskou 
policii, aby nestřílela do demonstrantů. Podle kardinála Charlese Boa, který záběr
na svém Twitteru zveřejnil, díky statečné sestře uteklo až sto protestujících do bezpečí. 
V Myanmaru (Barmě) pokračují protesty proti státnímu převratu, kdy na počátku 
února převzala moc armáda a uvěznila dosavadní vládu včetně nobelistky Aun Schan 
Su Ťij. Katolická církev vyzývá k zastavení násilí a obnovení demokracie, pokojných 
protestů se účastní věřící včetně sester či kněží. Dvě desítky lidí již přišly o život. 
 Snímek Twitter Charlese Boa

Poprvé v historii stanula 
v úřadu generální sekretářky 
Německé biskupské 
konference (DBK) žena 
a laička. Je jí padesátiletá 
teoložka Beate Gillesová.

Nahradí P. Hanse Lagendörfera SJ, který 
letos v červenci po čtvrtstoletí na tomto 
postu odejde do důchodu. Dosavadní re-
ferentku pro děti, mládež a rodinu lim-
burské diecéze zvolilo generální sekre-
tářkou DBK 68 biskupů na svém online 
plenárním zasedání 23. února. Hlavou 
limburské diecéze je současný předseda 
DBK biskup Georg Bätzing, jenž svou 
staronovou spolupracovnici označil za 
„teologicky spolehlivou, oddanou církvi 
a s typickým rýnským smyslem pro hu-
mor“ – uvádí Vatican News. Sama Bea-
te Gillesová přijala úřad „s velkým po-
hnutím“.

Nová generální sekretářka se narodila 
2. května 1970 v Severním Porýní-Vest-
fálsku, vystudovala teologii a pedagogi-
ku. Kromě práce teoložky a katechetky 
působila v křesťanském vysílání veřej-

noprávní televize ZDF. Referát pro dě-
ti, mládež a  rodinu limburské diecéze 
vede od roku 2010, podílí se na aktivi-
tách na pomoc blízkovýchodním křes-
ťanům, je členkou mezinárodního mí-
rového hnutí Pax Christi. Loni se též 
stala čestnou předsedkyní německé sek-
ce mezinárodního katolického sdružení 
In VIA pro sociální práci mezi ženami 
a dívkami. Gillesová je svobodná a ve-
dle své práce se věnuje vytrvalostnímu
sportu.

Synodální cesta v praxi

„Podle mě je to výrazným znamením, že 
jsou biskupové věrní svému slibu prosa-
zovat ženy do klíčových pozic,“ potvrdil 
pro deník La Croix biskup Bätzing. Role 
žen v německé církvi a otázka rozděle-

ní moci patří k tématům tzv. synodální 
cesty, obrodného procesu, jímž katolic-
ká církev v Německu v těchto třech le-
tech prochází. Duchovní společně s laiky 
rozvažují nad zásadními otázkami kato-
lické víry a praxe s cílem očistit církev 
od skandálů minulých desetiletí a více 
se otevřít lidem. Zatím poslední zase-
dání se uskutečnilo online na počátku
února. 

Beate Gillesová je pokládána za pře-
svědčenou zastánkyni synodální cesty. 
„Musíme se zaměřit na to, čeho chceme 
dosáhnout. Jsem si vědoma, že mnohé 
procesy již běží, a  to pro mne zname-
ná rychle naskočit,“ podotkla na tisko-
vé konferenci po svém zvolení. Zmínila 
především práci na znovuzískání pošra-
mocené důvěry v církev či dohled nad 
hospodařením, kde vzhledem k  ubý-
vajícím příspěvkům věřících začínají
chybět peníze.

V Německu dosud byli generálními 
sekretáři episkopátu výhradně kněží. 
Generální sekretářku však už několikrát 
měli jihoafričtí biskupové či biskupové 
Skandinávie (vždy šlo o řeholnice) a po-
mocnou generální sekretářkou ve Fran-
cii se stala roku 2018 matka a babička 
Christine Nalinová. (sch)

Plánovanou cestu papeže Františka do Iráku svěřují tamní 
křesťané Bohu ve zvláštní modlitbě, k níž vyzval chaldejský 
babylonský patriarcha, kardinál Louis Raphael Sako.

Na mši svaté v chaldejské katedrále sv. Josefa se minulou neděli sešla místní farnost. 
A tuto neděli 7. března zde přivítají papeže Františka. Snímek Profimedia

Snímek ČTK



S množstvím „alternativních 
pravd“ se za pandemie 
doslova roztrhl pytel. 
Zahalené do svůdného hávu 
„zamlčovaných informací“ 
vyskakují na sociálních sítích 
nebo v e-mailové poště – 
a mnohé z nás znejistí a přimějí 
pochybovat o všem.

„Cítíte, že je tu pandemie? Ne podle televizních 
zpráv, ale podle vašeho pocitu, kolik lidí kolem 
vás je a bylo nemocných, s jakým průběhem?“ 
burcuje jeden z mnoha e-mailů, které za po-
slední týdny přišly do redakce KT ve snaze zpo-
chybnit smysl opatření proti šíření koronaviru. 
Autor(ka) si vždy dává pečlivou práci oslovit 
jednotlivě každého redaktora, ale i mnohé bis-
kupy a další zástupce církve a médií.

Problém je to velký. Český informační pro-
stor je totiž zaplaven pětadvacetkrát vyšším 
množstvím dezinformací než ve Spojených 
státech, jak podotýká česká analytická firma 
Semantic Visions, světová špička v rozpozná-
vání rizik a v boji s dezinformacemi. Ty po-

dle odborníků zasáhly rozhodování o brexi-
tu, české i americké prezidentské volby, válku 
na východě Ukrajiny, tzv. migrační krizi, ale 
jejich cílem je mnohdy také papež František 
(viz box).

Na ničivý dopad falešných zpráv dlouho-
době poukazuje rovněž Alexandra Alvarová, 
autorka knih o informační válce Průmysl lži 
a  Krmit démony a  spolutvůrkyně podcastu 
o dezinformacích Kanárci v síti. Nedávno i na 
stránkách KT varovala před dopady informač-
ní války, před „inflací informační autority“, kdy 
důvěra lidí v klasické instituce jako stát, věda, 

soudy, odborníci nebo veřejnoprávní média 
slábne. Tuto skutečnost, která zásadně ohro-
žuje demokracii, berou vážně i ministerstva 
vnitra a obrany či Sněmovna, kde loni vznikla 
Stálá komise pro hybridní hrozby. „Každý má-
me proti nim dělat, co je v našich silách. Cí-
lem je přispět k tomu, aby naše společnost by-
la vůči těmto hrozbám odolnější,“ řekla jedna 
z iniciátorek Helena Langšádlová (TOP 09).

Papež František už dříve za první falešnou 
zprávu trefně označil otázku, kterou had polo-
žil Evě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech 
stromů v zahradě?“ (Gn 3,1). Falešné zprávy 

jsou mnohdy právě takovými polopravdami. 
Papež ale poukazoval i na to, že pravdu nikdo 
z  lidí nemůže vlastnit. Také filozof Jan Sokol 
varoval před nebezpečím, že by každý „měl“ 
svou vlastní pravdu: „Neměli bychom o čem 
mluvit. Kdyby nebylo pravdy, museli bychom 
místo přesvědčování a řeči chtít ty druhé donu-
tit. A kdybychom přestali rozlišovat mezi prav-
divým a  nepravdivým, otevřeli bychom ces-
tu všem demagogům, kterým to samozřejmě
vyhovuje.“

Papež nyní upozorňuje, že jsme odpověd-
ní za to, kam si chodíme pro informace a jak 
s  nimi zacházíme. Letošnímu poselství ke 
Dni sdělovacích prostředků (16. května) dal
motto: „Pojď a podívej se“ (J 1,46), protože 
právě takto se od počátku předávala víra. Slo-
vům předcházely pohled, svědectví a setkání. 
Blízkost ať je inspirací pro každou komunika-
ci, přeje si papež – ať už jde o redakci časopi-
su, či webové stránky, o běžné kázání, nebo 
společenskou komunikaci. Sociální sítě papež 
nedémonizuje, považuje je za úžasný nástroj, 
ale varuje před jejich nástrahami. A hlavně vy-
bízí k rozlišování a vyzrálejšímu smyslu pro 
zodpovědnost – ať už zprávy šíříme, nebo čte-
me. A uzavírá: „Všichni jsme povoláni vydávat 
svědectví pravdě: jít, vidět, sdílet.“

 TEREZA ZAVADILOVÁ
Více k tématu také na str. 6
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To, že lidé podléhají 
dezinformacím a konspiracím, 
souvisí často s frustrací nebo 
pocitem ztráty postavení.

Zažíváme dějinný zvrat, který lze přirovnat 
k  nečekané vlně antisemitismu na  přelomu
19. a 20. století, kdy také nastávaly mnohé spo-
lečenské změny. „Na tvorbě a šíření konspirač-
ních teorií má největší podíl nejistota a strach. 
Ať se nám to líbí, nebo ne, emoce v našem ži-
votě rozhodují více než to, co je racionální, 
a i více než naše víra,“ vysvětluje religionista 
Zdeněk Vojtíšek, který se na Husitské teolo-
gické fakultě Univerzity Karlovy věnuje výzku-
mu sekt, nových forem spirituality a také kon-
spiračním teoriím ve spojení s náboženskou 
scénou. „Překotná globalizace a její důsledky 
rozdělily svět na dvě části: zatímco jedna spolu 
s německou kancléřkou Angelou Merkelovou 
říká, že to nějak zvládneme, ta druhá se obá-
vá, že jí ujíždí vlak, a touží po ‚starém dobrém‘ 

světě. A je lákavé se z pasivního pozorovatele 
stát aktivním tvůrcem – tím, kdo jakoby ‚odha-
luje‘ konspirace (konspiracistou),“ přibližuje. 

Tajné spiknutí?

Proti konspiracismu (tedy zřetězení jednot-
livých konspirací dokonce na úroveň celého 
světa a jejich následnému šíření) není ani cír-
kevní prostředí imunní. „Člověk věří v to, co 
mu dává smysl,“ upozorňuje Vojtíšek. V kato-
lickém prostředí byly v minulosti nejznámější-
mi konspiracemi ty o Židech a jejich ovládání 
světa. Jsou tak hluboko zakořeněné, že se jis-
tých stop antisemitismu podle religionisty ne-
lze zcela zbavit. 

V americké společnosti je zase velmi vliv-
ný mix krajně pravicových konspiračních te-
orií QAnon, podle nichž řídí svět tajný spolek 
satanistických pedofilů, kteří se snaží sesadit 
dnes již bývalého amerického prezidenta Do-
nalda Trumpa. Hlavními představiteli toho-
to tajného spiknutí (tzv. deep state – „hlubo-
ký stát“) mají být Hillary Clintonová, Barack 
Obama či George Soros. „Q“ v názvu vychá-

zí ze stejnojmenné americké prověrky, která 
zaručuje přístup k přísně tajným informacím 
národní bezpečnosti, a „Anon“ znamená ano-
nym či anonymní. „Podle QAnon jsme všich-
ni součástí pradávného mytického boje dobra 
se zlem. Konspiracisté stojí na straně ‚dobra‘ 
a snaží se svět zachránit před demokraty, glo-
balisty, pedofily či před těmi, jež otázka mig-
race tolik neznepokojuje,“ ilustruje Vojtíšek.

Pozor na doslovné čtení Bible

Američtí konspiracisté jsou často propojeni 
s fundamentalistickými evangelikály. K těm se 
hlásí asi pětina Američanů a podle nedávné-
ho výzkumu věří konspiraci QAnon až polovi-
na z nich. „Pociťují, že bílý protestant už není 
v USA privilegovanou většinou,“ zdůvodňuje 
religionista. Ovšem QAnon je nečekaně vliv-
ná také v Německu, a dokonce i v Česku. „Na 
obou stranách Atlantského oceánu je spousta 
lidí znepokojených ‚nekontrolovaným‘ či ‚ne-
smyslným‘ vývojem světa. Mají pocit, že ztra-
tili své jistoty. A díky těmto teoriím světu zase 
‚rozumí‘,“ připojuje Vojtíšek. 

Věřící ukotvení v „zavedených“ nábožen-
ských systémech podle něj nejsou (oproti 
esoterikům, vyznavačům New Age nebo jo-
gínům) vůči konspiracím automaticky odol-
nější. To, že přijímají morální kodex, ještě 
neznamená, že nemohou lhát nebo že budou 
s náboženskými texty pracovat vždy zodpo-
vědně. „Doslovný výklad knihy Zjevení je sám 
o sobě konspirační teorií, stejně jako doha-
dy, které vznikly kolem tzv. třetího fatimského 
poselství (jehož zveřejnění Vatikán od roku 
1917 až do roku 2000 odkládal – pozn. red.),“
varuje Vojtíšek.

„Fundamentalistický výklad Písma je mi-
mo evangelikály typický pro některé katolíky 
z dnes ohromně živých, ale málo viditelných 
skupin po celém světě. Na povrchu jsou sice 
anti-protestantská a anti-ekumenická, jenže 
v podstatě přístup evangelikálů přebírají,“ tvr-
dí religionista. Takové skupiny tvoří třeba pří-
vrženci Vassuly Rydén, samozvané vizionářky, 
od jejíhož následování odrazovala vatikánská 
Kongregace pro nauku víry pod vedením Jose-
pha Ratzingera již roku 1995. 

 (tez)

Šiřitel konspirací věří, že stojí na straně dobra

Covid 
neexistuje!

Chceme 
Sputnik!

Vakcíny
nás 

zabijou

Covid 
neexistuje!

Postavička z animovaného filmu Já, padouch s humorem zachycuje nelogičnost vývoje nedávných dezinformací, které jsou přesto sugestivní a účinné. 
„Přišlo mi legrační, že se nikdo nepozastaví nad tím, jak si chrlení dezinformací neláme hlavu se soudržností ani logikou, vnímáme je jen na základě 
momentálního úderu emocí,“ objasňuje autorka obrázku, tzv. memu, Alexandra Alvarová.  Repro KT

Jsme zodpovědní za to, co sdílíme

Vatikánský blackout?
„Papež zatčený po 80násobném obvině-
ní z obchodu s dětmi a podvodů,“ hlásal
10. ledna titulek kanadského webu Con-
servative Beaver. Františka prý zadržela ital-
ská policie mj. za incest nebo přechovávání 
„nádobíčka“ na přípravu drog a nyní čeká na 
výslech FBI, přitom je jen „prvním z řady“. 
A kvůli policejní akci nechaly vatikánské úřa-
dy dokonce „vypnout proud“. Na „důkaz“ 
pak uživatelé Twitteru, kteří „zprávu“ rych-
le rozšířili, sdíleli černé snímky obrazovky 
z Youtube kanálu Vatican News, která živě 
přenáší záběr na Svatopetrské náměstí. 

Zprávu ihned začali ověřovat novináři, 
jenže kanadský web na jejich dotazy neod-
povídal. Mountain Butorac, americký prů-
vodce po Římě a tvůrce populárního blogu 
The Catholic Traveler, byl zahlcen e-maily 
vyděšených Američanů. Uklidnil je, že ve Va-
tikánu se normálně svítí a ona „temná kame-
ra“ jen vysílala noční tmu, zatímco v pozadí 
svítila světla města. Podrobně tento hoax 
rozkryla agentura Reuters: „zpráva“ byla 
naroubovaná na text ze 7. ledna o zatče-
ní podezřelého v Alabamě. Web Conserva-
tive Beaver na dezinformaci trval i poté, co 
ji odmítlo tiskové středisko Svatého stolce. 
Podle deníku USA Today smyšlená zprá-
va posloužila členům konspiračního hnutí
QAnon (více níže). V Česku jsou o papeži 
známé dezinformace, že údajně vzýval po-
hanská božstva na synodě o Amazonii, že 
popřel existenci pekla, nebo také lži o zma-
nipulovaném konkláve z roku 2013.

Pro množství pandemických dezinformací často nevidíme skutečnost. Snímek Shutterstock
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Falešné zprávy v Česku 
mapuje a vyvrací hned několik 
webových projektů.

„Medicína tu není proto, aby lidem ubližovala. A ti, 
kdo se dnes všemožně vymezují vůči očkování proti 
covidu-19, se dospělosti dožili možná jen díky to-
mu, že byli například v dětství povinně očkováni,“ 
uvažuje Petr Nutil, zakladatel webu Manipulátoři.
cz, který mapuje dezinformační scénu, shromažďuje, 
analyzuje a vyvrací falešné zprávy, a mj. autor nedáv-
no vydané popularizační knihy o falešných zprávách 
Jak neztratit rozum v nerozumné době. „Medicínský 
pokrok nás zbavil třeba dětské úmrtnosti dosahují-
cí až 25 procent – to bylo ještě před sto lety vcelku 

normální. Kdo si dnes pamatuje, co to byly záškrt, 
dětská obrna, spalničky, zarděnky, příušnice nebo 
černý kašel? A kdo si pamatuje, jak běžná byla úmrtí 
na infekce před vynálezem antibiotik?“ táže se Nutil.

Nedávno tvůrci zmíněného webu spustili nový 
projekt Faktické.Info, který chce zprávy třídit po-
dle kategorií – lež, částečná nepravda, zavádějící 
informace, clickbait (zpráva s  lákavým titulkem, 
který nutí čtenáře kliknout) nebo mýtus. „Základní 
je respektovat, že lidé, kteří mají mylné mínění, to 
často nedělají ze špatného přesvědčení, ale byli na 
základě svých autentických tužeb uvedeni v omyl. 
Tyto pocity a prožitky musíme brát vážně a nedělat 
z  lidí hlupáky, protože to vyvolává automatickou 
obrannou reakci,“ radí Petr Jan Vinš, starokatolický 
duchovní, teolog, překladatel a generální sekretář 
Ekumenické rady církví, který je členem redakční 

rady nového projektu. On sám se zde nyní zaměřuje 
na rozkrývání dezinformací o koronaviru. „Většina 
dezinformací je nepravdivá jen částečně – například 
neexistuje žádný lék, který by neměl vedlejší účin-
ky, ale ty u vakcíny proti covidu-19 nejsou katastro-
fální, ba jsou podle dosavadních zkušeností zane-
dbatelné,“ vysvětluje Vinš. Dalšími členy redakční 
rady jsou Antonín Šlajch, zakladatel facebookové 
stránky Iluminátor rozkrývající hoaxy, a také Patrik
Kořenář, youtuber z projektu Fakta vítězí.

Problém dezinformací stran očkování vidí zakla-
datel Manipulátorů Petr Nutil hlavně v tom, že už 
nám chybí zkušenost se smrtelnými nemocemi. Po-
dle něj by se proto v informační osvětě mělo praco-
vat nejen s fakty, ale i s emocemi. „Ukázat namísto 
suchých tabulek skutečné lidské příběhy – ne nutně 
drasticky, nýbrž s empatií a pochopením, a aby se 

do nich lidé dokázali vcítit. Všichni přece máme své 
blízké rádi a záleží nám na tom, aby byli zdraví. To 
každý pochopí, stejně jako zoufalý prožitek bezna-
děje, když přihlížíte, jak vaši blízcí umírají, protože 
není lék,“ navrhuje Nutil a dodává: „Máme to štěs-
tí, že žijeme ve výjimečně klidné době. A bohužel, 
i proto se často zaměřujeme na nepodstatné problé-
my, máme tzv. ‚luxusní starosti‘ – a doplácíme na to, 
že lidská paměť je krátká.“ (tez)

Lež, částečná nepravda, zavádějící informace…

„Nynější pandemie 
je i globální 
informační 
pandemií, první 
svého druhu – jde 
o obrovskou vlnu 
informací,“ vyzývá 

k obezřetnosti dokumentarista
P. JAN HANÁK, vyučující na Fakultě 
sociálních studií Masarykovy 
univerzity v Brně a duchovní správce 
farnosti Bohdalice u Vyškova. 

Proč i věřící lidé podléhají dezinformacím, a dokonce 
se podílejí na jejich šíření na sociálních sítích?
Církev jako společenství, jehož středem je Kristus, 
zahrnuje různé lidi, kterým se nevyhýbá hloupost 
jen proto, že věří v Boha. Poučný netflixový doku-
ment Sociální dilema (2020) dobře ukazuje, jak so-
ciální sítě mění naši společnost. Jsou považovány 
za věrohodný zdroj informací, za standardní média, 
ovšem podstatně se liší od profesionálních médií, je-
jichž zaměstnanci se sice také mohou mýlit nebo být 
hloupí, ale dodržují profesní žurnalistický mecha-
nismus sběru, ověřování a zpracovávání informací. 
Sociální sítě jsou něčím docela jiným, tam si kdokoli 
může uveřejnit cokoli.

Evangelický farář Miloš Rejchrt nedávno řekl,
že se dnes mnozí dopouštějí názorů, ale málokteří 
myšlenek. Na Facebooku, kde se pohybuji, je spous-
ta skupin – a ve všech je přítomná tendence vyslovit 
názor. Mnohdy mají lidé jasno, kam druhého člo-
věka „zaškatulkují“, ještě než se s ním dají do ře-
či. Anebo s ním v něčem zásadně nesouhlasí, a tak 
jej i v čemkoli jiném vidí a priori jako opozičníka, 
ba škůdce. Čtou ho tedy prizmatem svého předem 
vytvořeného názoru o něm. To ovšem znemožňuje 
dialog. Přijde mi příznačné, že stejně se před dvě-
ma tisíci lety někteří lidé dívali na Ježíše – bylo pro 
ně kamenem úrazu už to, kdo je – žádný studovaný 
rabín, a navíc pocházel z Galileje.

Sociální sítě dnes umožňují velkou svobodu 
a demokratizují šíření i hledání informací. Zároveň 
nás ovšem mohou izolovat v naší názorové bublině.
Ano, díky sítím je možné komunikovat a organi-
zovat se nezávisle na zavedených médiích a poli-
ticích. A v mnohých diktaturách či autoritářských 
režimech tudíž jsou pro vedení státu ohrožující – 
například při demonstracích v putinovském Rusku 
proti zadržení Alexeje Navalného. 

Na demokracii mě nejvíc baví, že v ní nikdy ne-
dospějeme k dokonalosti – celý ten systém funguje 
na základě tlaků a protitlaků, vlády a její kontroly. 
To mě udržuje ve střehu, abych se nedostal se svými 
myšlenkami do uzavřenosti, abych neustále naslou-
chal, co mi druhý říká, a přemýšlel o tom. I vyhra-
ňování vůči názorům druhých mě totiž posouvá. Je 
jasné, že každý někam patříme – chcete-li, do soci-
álních bublin. Podstatné je, jestli si připouštíme dia-
log, případně konflikt, s myšlenkami druhých lidí. 

Sociální média však o nás pomocí různých algo-
ritmů zjišťují čím dál více informací – co sleduje-
me, nakupujeme, s kým se bavíme, co se nám líbí. 
A nabízejí nám názory podobné těm našim. Čili zá-
visíme-li na sítích jako na jediném zdroji informací, 
nestačíme se divit, proč třeba volby dopadají, jak 
dopadají. Typicky to vypadá tak, že třeba neznáme 

nikoho, kdo volil určitého politika, ačkoli čísla mlu-
ví jasně a ti lidé reálně existují! Problémem tudíž 
nejsou názorové skupiny, nýbrž polarizace, když 
se zabarikádujeme ve svých zákopech. Je zapotřebí 
nadhledu, a když nás názor druhého třeba i naštve, 
nemusíme na něj reagovat hned, ale zkusit vychlad-
nout do druhého dne a rozmyslet si odpověď. Dříve 
jsem s tím hodně bojoval, ale už vím, že se nemusím 
vyjadřovat úplně ke všemu.

Měl by mít člověk v debatě s druhým hranice – 
třeba když dotyčný dlouhodobě vyjadřuje názory, 
které mohou druhým vážně škodit, jako třeba teď 
za covidu-19? Měl by se s ním přít, nebo ho radši 
ignorovat?
Svatý Augustin říkal, že máme nenávidět hřích, ale 
milovat hříšníka. Musíme rozlišovat, co je škodlivé, 
ale nikdy neříkat, že dotyčný člověk je zlý – a to ne-
ní jen jemná nuance. Jsou osobnosti, které už dobře 
známe, a diskutovat s nimi může být házením hra-
chu na zeď. Často lepší, než vstupovat do nekoneč-
ných komentářů, je vstoupit do modlitby. Modlitba 
totiž skutečně hýbe dějinami. Křesťané někdy (a to 
i v online debatách) říkají: „aspoň se za tebe pomod-
lím.“ To by ale mělo být naprostou samozřejmostí!

Jak vidíte mediální krajinu v současném Česku?
Naše fakulta před časem pořádala studentský vý-
zkum, který měl porovnat tuším roky 1995 a 2005 
z hlediska volby témat na titulních stránkách novin. 
A zatímco v polovině 90. let byla většina titulků od-
lišných a každé noviny si držely svá témata, o deset 
let později to bylo naopak – a navíc novináři užíva-
li stejné fotografie, a dokonce formulace. Jako by 
novinařina měla být bez názorů. Pestrost dnešních 
profesionálních médií s přiznaným ideovým poza-
dím – jako jsou Echo24, A2larm či Deník N – velmi 
oceňuji. Vidíme u nich odlišné postoje k jedné udá-
losti, což čtenáře rozhodně obohacuje a umožňuje 
mu posunout se od zjednodušených názorů k uce-
leným myšlenkám.

Jenže řada lidí si myslí, že média neprezentují jejich 
svět dostatečně, a uchylují se právě k sociálním sítím, 
kde se „najdou“. 
Není na světě člověk ten, jenž by se zavděčil lidem 
všem. A není ani žádoucí k tomu směřovat, to byste 
se pak stala oportunistkou. Veřejnoprávní média 
mají širokou tematickou rozkročenost a nestran-
nost danou v zákoně – a snaží se tyto náročné po-
žadavky naplnit. U soukromých periodik je o to více 

třeba sebekázně, být profesionální, zdrojovat infor-
mace, dívat se na věci vždy z více stran, případně dát 
– také podle žánru – prostor oponentům. Novinář 
má být kritický a snažit se dopátrat pravdy, která 
osvobozuje. Láska bez pravdy není láskou a totéž 
platí naopak. 

Nachytal jste se někdy vy sám na dezinformaci? 
Určitě se mi mnohokrát stalo, že jsem si informa-
ce neověřil, nezachoval se profesionálně, zejména 
zpočátku jako novinářský elév. Když mi to došlo, 
hluboce jsem se za to styděl a „chodil kanály“. Na-
štěstí jsem většinou měl vlídné kritiky, takže mě 
každé takové selhání nakoplo, aby to příště bylo 
lepší. Bez přiznání viny a omluvy to samozřejmě
nešlo. 

Před lety jsem se nechal nachytat, abych posky-
tl pár rozhovorů Parlamentním listům. Jejich re-
daktor, s nímž mě propojil kamarád, byl skutečně 
perfektní a náš rozhovor zpracoval poctivě – ač pak 
vyšel pod příšerným titulkem. Z odstupu ale vidím, 
že jsem to neměl dělat, protože Parlamentní listy 
jako celek nepředstavují seriózní novinařinu. Tehdy 
v tom hrála roli má ješitnost. V době sociálních sítí 
se mi to určitě ještě vrátí. TEREZA ZAVADILOVÁ

Když se zabarikádujeme v zákopech

Sociální média o nás pomocí algoritmů zjišťují, co se nám líbí. A nabízejí nám pak názory podobné těm našim.  Snímek Shutterstock

Jít ke spolehlivým zdrojům a  nesbírat „pra-
šivky“ – takové chování radí v mediálním světě 
publicista, analytik a bývalý člen Rady České 
televize Jiří Zajíc.

  Když člověk sbírá houby a nechce se otrávit, 
v první řadě si v atlase hub najde pět druhů, které 
bezpečně pozná. Stejně tak by si měl počínat začá-
tečník v mediálním světě.
 Určete si základní kritéria, podle nichž budete in-
formace hodnotit – od koho přicházejí a jak se sho-
dují s vaší osobní zkušeností i mezi sebou navzájem. 
Kolikrát už jen to, že si zprávy protiřečí, ukazuje na 
logický rozpor. 

 Dejte na lidi, kteří jsou pro vás důvěryhodní, vy-
znají se a mají za sebou solidní profesionální dráhu. 
Pod některými zprávami dokonce není podepsán ni-
kdo, jen šifra. Automaticky to můžu brát jako: „jed-
na paní povídala“. Důvěryhodné informace pro mě 
musejí mít tvář. 
  Věcí, které jsou opravdu důležité, zase to-
lik není, přestože informací jsou miliardy. Spo-
lehněte se proto na ty nejdůležitější zdroje – mé-
dia veřejné služby. ČT a ČRo jsou ve srovnání se 
všemi jinými neskonale spolehlivější a důsled-
nější, protože mají několikastupňovou kontro-
lu. Nedá se to srovnat s ostatními médii, zvlášť 
po roce 2015 (kdy začala tzv. migrační krize). 

Do té doby jsem v médiích jen výjimečně narazil
na záměrné chyby. 
  Z církevních médií se spolehněte na tři důvě-
ryhodné zdroje – Katolický týdeník, Radio Pro-
glas a TV Noe. Pro dění ve Vatikánu i ve svě-
tě přidejte Vatican News, odborné časopisy 
Universum nebo Salve či ekumenický portál
Christnet.
 Další informace shánějte v odborných časopisech 
nebo na odborných webových stránkách. A o tom, 
co vás zvlášť zajímá, si kupte odbornou knihu. 

Podle připravovaného knižního rozhovoru
s Jiřím Zajícem, který na jaře vydá KT.

Rozlišovat zprávy, jako když sbíráme houby

Přes 270 konspiračních teorií a dezinforma-
cí, včetně jejich propojení, eviduje databáze
Atlaskonspiraci.cz. Zahrnuje i řetězové e-mai-
ly. Jde o projekt pracoviště Studia nových médií 
v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK 
pod vedením Lenky Krsové a Josefa Šlerky. Nové 
konspirace lze zasílat na navrh@atlaskonspiraci.cz.



DOPISY
Ad Co všechno může zabíjet
KT 8/2021
Vážený a  milý Katolický týdeníku, zdraví-
me celou redakci a všechny, kteří do tebe pí-
ší, a všechny ty, díky kterým s tebou můžeme 
přemýšlet, tebou se pročítat a s tebou se kon-
frontovat. Jsi jeden z mála, kde se pravdivě 
informuje, nacházíme v tobě nejen to, co po-
třebujeme pro život z víry, ale také kulturu, 
umění, názory, publicistiku. Žijeme s tebou víc 
než třicet let, těšíme se na každé nové číslo – jsi 
čím dál lepší. Děkujeme! 

K  tomuto výkřiku vděčnosti nás inspiro-
val skvělý článek – analýza P. Marka O. Vá-
chy „Co všechno může zabíjet“. Nehladí, 
falešně neutěšuje, jen konstatuje. A  tak se 

modlíme: Pane, svěř vládu ve věcech pozem-
ských do rukou lidem s těmi nejlepšími vlast-
nostmi, schopnostmi a  úmysly, které jsi do
nás vložil. 

SVATOŠOVI a HROMADOVI z Chebu
a Mariánských Lázní

*** 

Jsem pravidelný čtenář KT a poprvé vám píši. 
Velmi milé překvapení na nás čekalo v tom-
to týdnu. Byl to článek P. Marka Váchy, kte-
rý vystihl problematiku současné situace, kdy 
mnoho našich sester a bratří nepochopilo zá-
ludnost doby a jsou pod neblahým vlivem po-
pulismu dnešních vládců. Tyto hlasy by měly 
znít hlasitěji a častěji, snad i někoho osloví 
a dojde u nich ke změně smýšlení. 

JOSEF KRTIČKA, Praha 10

***
Vážíme si jak úrovně Katolického týdeníku, 
tak veřejné činnosti P. Marka Váchy. Katolický 
týdeník nečteme pravidelně, ale ještě dnes si 
vyřídíme předplatné. Z P. Váchy jsme byli nad-
šení naposledy před nedávnem v rozhlasovém 
pořadu Leonardo Plus, kupujeme a čteme jeho 
knížky, vzájemně si přeposíláme odkazy a do-
poručení s rodinami našich tří dcer. 

Prosíme však – je skutečně pravdivé vinit 
současnou vládu ze zbytečných úmrtí a  jed-
notlivé členy znectít mnoha špatnými vlast-
nostmi? V každé zemi jsou ti, kdo své vlády 
obviňují – a  v  jednotlivostech jistě po prá-
vu. Asi bychom  „na pivo“ s  premiérem ani 
s  ministry nešli, ale zdá se nám, že v  rám-
ci nepřehledné měnící se situace jsou jejich 
úsilí  i kompetence úctyhodné. Společně ne-
seme zodpovědnost za vzájemnou sounáleži-
tost v této době. Nepřekračujme určité hrani-
ce, tím hůře, kdyby jejich překračování bylo 
motivováno našimi politickými preferencemi.

PAVEL a SIMONA ELIÁŠOVI, Liberec

***
Jestli budete otiskovat nenávistné kampaně ty-
pu Marka Váchy, odhlásím Katolický týdeník, 
neboť to si můžu přečíst v jakýchkoli novinách. 
Nevolila jsem Zemana ani Ano, ale zvažuji, 
co kdo dělá. Když loni začala pandemie, byl 
celý svět v šoku. Žádný stát nevěděl, co dělat 
(vzpomeňte na Itálii) – co bylo mrtvých, než 
se začalo alespoň něco. Všude v celém světě 
dělají politici chyby. 

BOHUMILA KOVÁŘOVÁ, Ústí nad Orlicí

Podle výzkumu Starci na netu 
a dalšího výzkumu Nadace O2 
senioři podstatně častěji než jiné 
skupiny v dobré víře přeposílají 
řetězové poplašné e-maily.

„Podílí se tak výrazně na aktivním šíře-
ní spamu,“ varuje Kamil Kopecký, vedou-
cí projektu E-bezpeci.cz, na němž pracuje 
Centrum prevence rizikové virtuální komu-
nikace Pedagogické fakulty Univerzity Palac-
kého v Olomouci. Tento web nabízí mj. prak-
tický sedmistupňový návod krok za krokem, 
jak si ověřit informace – například nespoléhat 
jen na „zdravý“ či „selský“ rozum (selhává to-
tiž při hodnocení toho, s čím nemáme osobní 
zkušenost), zjistit, zda informace nebyla již 
vyvrácena (věnují se tomu i servery Hoax.cz, 
Demagog.cz nebo Hatefree.cz), nebo se pídit 
po původu fotografie, zda nejde o fotomontáž.

E-Bezpečí se zaměřuje nejen na falešné 
zprávy, ale i na další rizika, která v online světě 
na různé skupiny obyvatel číhají – ať jsou to dě-
ti a mládež, rodiče, nebo prarodiče. „V progra-
mu E-Bezpečí pro seniory se věnujeme i pod-

vodným reklamám či falešným e-shopům,“ 
doplňuje Kopecký. Vzdělávací programy vedou 
obvykle v malých skupinách, což v pandemii 
nelze. „Seniory témata velmi baví a rádi o nich 
diskutují. Řada z nich nám také líčí situace, 
kdy se nechali v online světě napálit,“ dodává. 

Na skutečnost, že přeposlat cizí e-mail 
znamená, že za sebe v podstatě necháme mlu-
vit jinou osobu, upozorňuje také informač-
ní kampaň Za sebe europoslankyně za Pirá-
ty Markéty Gregorové. Ta se ve své odborné 
činnosti, výborech a delegacích zaměřuje na 

hybridní hrozby, kyberbezpečnost či riziko 
zneužití umělé inteligence jako zbraně. „Než 
přepošlete cizí e-mail, zkuste si napřed ověřit 
informace. Nenechte za sebe mluvit někoho 
jiného. Řiďte se vlastním rozumem,“ vybízí 
na videu projektu jedna z dobrovolnic, 59letá 
Hana Dvořáková. A Jiří Fiedler (74) ji doplňu-
je: „Někdy se zmýlíme – není snadné rozeznat 
pravdu, ale zkusit to musíme, protože tahle 
krabička (drží v ruce mobil) není zázračná, 
která vám hned řekne správnou odpověď, tu 
si musíte najít sami.“ 

Pozor na „šokující novinky“

Zmíněná kampaň konkrétně upozorňuje na 
typické znaky dezinformačních e-mailů – růz-
norodá divoká grafická úprava (barevná pís-
mena aj.), zdánlivě „šokující novinky“, výzvy 
k dalšímu šíření nebo absence zdroje infor-
mace. 

Autorka projektu má ambice dostat video do 
e-mailových schránek nyní aspoň 1 700 senio-
rů. V neposlední řadě poukazuje na možnosti 
technologie tzv. deep fake (v překladu super 
falešné), která umožňuje manipulaci s vide-
em tak, že dotyčný člověk vypadá jako někdo
jiný.  TEREZA ZAVADILOVÁ
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SOCHA SV. ZDISLAVY V KŘIŽANOVĚ

PODPOŘTE VÝSTAVBU PAMÁTNÍKU

Prosíme, 

POMOZTE!

Vaše podpora pomže

v rodišti sv. Zdislavy - v Křižanově 

zřídit na náměstí její památník. 

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

pokleslé morálky potřebujeme přece vzory, které ukazují směr!

Děkujeme Vám za jakoukoli výši Vaší podpory.

Nezapomeňte, že souhrnný dar 1.000 Kč a více za rok 

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

Dkujeme Vám.

V š

Modlitb
a

Bože, Ty jsi naučil svatou Zdislavu

BB
kráčet cestou dokonalosti plněním

úkolů manželského života, 

mateřství a konání skutků lásky.

Dej na její přímluvu, aby křesťanské 

rodiny rozkvétaly po jejím vzoru 

a vydávaly tak o Tobě svědectví vírou

a životem.

Svatá Zdislavo, buď mluvčí našich 

á

rodin u Pána a popros za naši snahu, 

aby se v tvém rodišti - v
 Křižanově,

podařilo vybudovat památník, který by 

všem připomínal Tvoje mimořádné

vlastnosti, z k
terých bychom si měli

brát příklad.
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Gemmapress,
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Jak si na webu ověřit informace

„Nenechte za sebe mluvit někoho jiného,“ vybízí video projektu Za sebe. Repro KT

Nezvyklé – tak nazval letošní 
každoroční setkání duchovních 
moravské církevní provincie 
olomoucký arcibiskup Jan 
Graubner. Proběhlo minulé 
úterý a žádný z jeho téměř 
dvou set účastníků nepřijel 
jako obvykle na Velehrad. 
Všichni se připojili online 
ze svých farností. 

Olomoucký arcibiskup jáhnům, kněžím 
i ostatním biskupům v úvodním pozdravu při-
pomněl jejich „zodpovědnost za život církevní-
ho společenství, které se nesmí nechat zahnat 
do nečinnosti“, a to ani v čase protiepidemic-
kých opatření. „Moudrá poslušnost k omezují-

címu předpisu se musí spojit s naší obětavostí 
a vynalézavostí,“ zdůraznil a vyzdvihl službu 
těch spolubratrů v kněžské službě, kteří vyu-
žívají moderní komunikační prostředky k pře-
nosům bohoslužeb, katechezím a  besedám 
s farníky. „Děkuji také těm, kdo udělují svá-
tosti a dělají přípravy, mají otevřené kostely, 
zvou lidi k adoracím v malých skupinkách, po-
kračují v přípravách na první svaté přijímání 
a biřmování – například v rámci mší svatých 
ve všední dny. Děkuji i těm, kteří přes nutné 
a nepříjemné používání ochranných prostřed-
ků nezanedbávají naše nemocné a opuštěné,“ 
ocenil arcibiskup duchovní a doplnil: „Prosím 
ty, kdo se uzavřeli a omezili činnost na mini-
mum, aby se probudili a v rámci dovoleného 
se znovu nasadili pro spásu duší.“ 

Dále připomněl vlastní zkušenost s oběta-
vostí zdravotníků, když strávil tři týdny hos-
pitalizací v nemocnici: „Obdivoval jsem jejich 
nasazení a bral je jako výzvu pro nás kněze: Co 
my děláme pro spásu duší? To je přeci více než 
zdraví a pozemský život.“ 

Téma setkání, jímž bylo otcovství, pak 
rozvinuli tři přednášející na základě apoštol-
ského listu papeže Františka Patris corde 
o sv. Josefu. Kněz a terapeut P. Lukáš Engel-
mann nazval své vystoupení „Otec něžný“. 
Připomněl, že i tento rozměr patří k duchov-
nímu otcovství kněží: „Toho, co je v  lidech 
křehké, je třeba se dotýkat něžně. Když za 
námi přichází člověk se svými těžkostmi, ne-
smíme jej posoudit a odsoudit, jinak se pro 
něj stáváme církví krutou, která nenaslouchá 
a nepřijme člověka, který třeba nevidí ideál,
k němuž směřujeme.“ 

Tři druhy poslušnosti

Vzor poslušného otce zase přiblížil spirituál 
papežské koleje Nepomucenum P. Tomáš Rou-
le. „Být stále připraven plnit Boží vůli,“ objas-
nil tuto kněžskou vlastnost. A nejen kněžskou. 
V životech křesťanů vyzdvihl jako klíčové tři 
zásadní sliby poslušnosti: u  kněží slib úcty 
a  poslušnosti biskupovi a  jeho nástupcům; 

u manželů lásky, úcty a věrnosti; a pro všech-
ny bez výjimky pak úkol ctít a poslouchat otce 
i matku podle čtvrtého přikázání: „Papežem 
vyzdvihnutý vzor, svatý Josef, neučinil se svým 
životem to, co by chtěl, ale oč byl požádán. Tak 
popsal světcovu poslušnost Jorge Bergoglio 
ještě jako arcibiskup v Buenos Aires.“ 

Co můžu udělat já?

„Opakem vynalézavosti není opatrnickost, 
ale lenost,“ upozornil ve svém závěrečném 
příspěvku o otcovské odvaze a vynalézavosti 
P. Jan Czudek, přednášející na Cyrilometoděj-
ské teologické fakultě UP v Olomouci. Jsme-li 
totiž opatrní, není to ještě projev nicnedělání. 
„Papežův apoštolský list pak zdůrazňuje, že 
čelíme-li těžkostem, naše vynalézavost roste,“ 
vyjádřil naději P. Czudek. Obranou proti rezig-
naci, nespokojenosti a reptání je podle jeho slov 
odpověď na otázku: Co s tím můžu udělat já? 

Setkání uzavřel biskup Martin David mod-
litbou Anděl Páně.  JIŘÍ MACHÁNĚ 

Být obětaví a vynalézaví jako sv. Josef
Místo na Velehradě se moravští duchovní setkali se svými biskupy online

Ručně vyrobené paškály malují odsouzení 
v italském Palianu – věznici nedaleko Říma, 
kde slavil papež František v roce 2017 
liturgii Zeleného čtvrtku a dvanácti vězňům 
umyl nohy. Svíce jsou určeny pro dvě stovky 
vězeňských kaplí po Itálii a jednu chtějí 
nabídnout papeži pro Dům sv. Marty. Paškály 
vznikají v programu „Světlo svobody“, který 
má vězňům napomoci skrze umění k návratu 
do běžného života. „Paškály jsme si vybrali, 
abychom naznačili, že Kristus je světlo, jen 
on ukazuje cestu ke skutečné svobodě, rozbíjí 
pouta zla a pozvedá ty, kdo padli,“ řekl 
iniciátor akce vězeňský kaplan P. Raffaele 
Grimaldi.  Snímek Twitter CNS

Italští vězni 
zdobí paškály



Křesťanství
Svět
Kultura P E R S P E K T I V Y 10
Neznámý hlas teologa a kněze
Zdeněk A. Eminger

Když Vladimír Boublík koncem února 
1952 přecházel hranici Československa 
a Východního Německa, nic 
nenasvědčovalo tomu, že se z něj 
stane profesor a děkan teologické 
fakulty na Papežské Lateránské 
univerzitě v Římě. Právě tam vznikly 
nahrávky z jeho posledních přednášek, 
které v Boublíkově pozůstalosti 
donedávna čekaly na zpracování.

Cesta Vladimíra Boublíka (16. listo-
padu 1928 Mokrosuky u  Sušice –
25. září 1974 Klatovy) ke kněžství 
přitom na začátku vypadala přímo-

čaře. Když mu zemřel otec, zůstala jeho matka 
sama se třemi syny. Měla přání, aby se jeden 
z nich stal knězem. Malý Vláďa se této myš-
lence nebránil. Proto již v roce 1939 nastoupil 
v Českých Budějovicích do malého semináře 
a Jirsíkova gymnázia. Když roku 1947 odmatu-
roval, přirozeně přešel do velkého kněžského 
semináře, kde mohl prožít jen akademický rok 
1947/1948. Biskup Josef Hlouch chtěl totiž po-
slat Boublíka na studium do Říma, jenže vinou 
událostí února 1948 mu nebyl vydán cestovní 
pas, a tak zůstal doma.

Místo školy PTP
a dvojí vězení
Již v prvním roce po komunistickém převratu 
se Boublík dostal za mříže kvůli obvinění, že 
se zapletl do špionážní akce protistátní sku-
piny. Po půlroční vazbě si vyslechl rozsudek, 
že ve vězení stráví další dva roky. Trest si od-
pykával na plzeňských Borech a v keramičce 
v Horní Bříze. Po návratu na svobodu zůstal 
v Plzni, kde se živil jako dělník ve Škodovce. 
Zkušenost s dělnickým prostředím se odráží 
i v  jeho teologickém díle a v dopisech přáte-
lům, v nichž uvažuje, jak lze hovořit o Kris-
tově evangeliu s lidmi z mimocírkevního pro-
středí. 

Pak ale přišel rok 1951 a nástup na vojnu. 
Jako „nespolehlivý“ si službu odbýval u PTP 
na Libavé a ve Šternberku. Jelikož se chtěl na 
Vánoce podívat za rodinou, zfalšoval dovolen-
ku a odjel domů. Podvod se provalil a Boub-
lík se rozhodl pro útěk za hranice. I kvůli zra-
dě některých domnělých pomocníků se ovšem 
znovu dostal za mříže. Tentokrát jako dezer-
tér musel do vojenského vězení v Olomouci. 
Znovu však zariskoval, rozhodl se pro útěk 
a bylo mu jasné, že musí co nejrychleji opustit 
republiku.

Přes hranici
na Laterán
Na přelomu února a března 1952 se nakonec 
díky svému odhodlání dostal přes Východní 
Německo do Berlína a z jeho západního sek-
toru do Říma, do kněžské koleje Nepomuce-
num. A také na studia na Lateránu, který se 
pak stal jeho teologickým domovem. Díky 
uznanému studiu z ČSR byl už 17. prosince 
1955 v Lateránské bazilice vysvěcen kardiná-
lem Clementem Micarou na kněze. Podobně 
jako mnozí čeští kněží zamířil na své první 
místo do Jižních Tyrol (Sterzing, Terenten). 
Jenže zakrátko si ho zpět do Říma vyžádal 
jeho profesor Mons. Antonio Piolanti, rektor 
Lateránu. Dobře totiž odhadl Boublíkův teo-
logický talent a vyzval jej k doktorským studi-
ím. Profesor Piolanti ostatně byl ochráncem 
českých exulantů-kněží, kteří na Lateránu po 
mnoho let zastávali různé akademické i neaka-
demické pozice. Po složení doktorátu (1959) 
už nic nebránilo, aby se Vladimír Boublík 
stal asistentem na teologické fakultě v oboru 
fundamentální teologie, později profesorem 
a v posledku děkanem. Právě tady mohl zúro-
čit vše, čím si v životě prošel a co ve svém stu-
diu načerpal.

Jádrem Boublíkova teologického zájmu byly 
láska, utrpení, smrt, spravedlnost, spása a vy-
koupení, ale i teologický pohled na mimokřes-
ťanská náboženství – a to nikoli v religioni-
stické popisnosti, nýbrž vzhledem k  jejich 
roli v dějinách spásy. Z jeho dosud vydaných 

knih jmenujme především tituly: Člověk očeká-
vá Krista, Boží lid, Teologie dějin spásy, Teologie 
mimokřesťanských náboženství, Setkání s Ježíšem 
a Duchovní deník. 

Pozapomenutá témata
Přinášejí nahrávky Boublíkových lateránských 
přednášek něco nového? Nepochybně. Připo-
meňme si, že šlo o rok 1974, kdy bylo studium 
teologie stále vyhrazeno jen zájemcům o du-
chovní povolání. Tématem lásky se tehdy, a na-
víc spíš okrajově, zabývala teologická etika, 
resp. morální teologie. Aby teolog zkoumal 
lásku v souvislosti s utrpením, smrtí a Zmrt-
výchvstáním, bylo od Boublíka odvážné a je 
to odvážné dodnes. Profesor Lateránu a dě-
kan fakulty tehdy pomohl spoluvytvářet pro-
středí, kde bylo možné nahlas tvořit myšlen-
ky, které nebyly tehdy ani dnes samozřejmé. 
Boublíkova teologie mimokřesťanských nábo-
ženství zase napomohla změnit naši představu 
o úloze ostatních náboženství v dějinách spá-
sy a v předstihu vyjádřila, co potvrdil Druhý 
vatikánský koncil. Dochované nahrávky do-
kazují, s  jakou odvahou a teologickou erudi-
cí přemýšlel před svými studenty o tématech 
predestinace a Zmrtvýchvstání, která se něko-
mu mohou zdát zdánlivě samozřejmá, biblic-
ky jednoduchá a teologicky vyřešená. Teolo-
gie jako věda jde u Vladimíra Boublíka ruku 
v ruce s jeho osobním životem, postoji a vzta-
hem k druhým.

Bytí pro druhého
Abychom pochopili „zdánlivou samozřej-
most“ jeho úvah o lásce, podívejme se na jeho 
první přednášku, svým tématem sdělnou i pro 
čtenáře bez systematického teologického vzdě-
lání. Hlavní tezí je tu „bytí člověka pro dru-
hého“. Jak bylo u Boublíka zvykem, přichází 
k jádru zvoleného tématu ze všech stran, krou-
ží kolem něj, vzdaluje se a zase vrací, zabývá 
se jednou jedinou myšlenkou z mnoha úhlů. 
Ani v  nejmenším nejde o  jalové tlumočení
teologické nauky. Boublík tvoří myšlenku, 
hraje si s ní, dopřává sobě i posluchačům čas 
k přemýšlení. Je zřetelné, že právě tady, na La-
teránu před svými posluchači, precizuje vlastní 
teologické teze, vybrušuje je a dává jim závě-
rečný tvar. Doslova dechberoucí je jeho za-
měřenost na toho, o něhož mu jde především 
– na Boha. Nemluví o něm jako o vzdáleném 

předmětu svého zkoumání, nýbrž jako o živém 
Bohu, jenž se v dějinách spásy vztahuje zas 
a znovu ke konkrétnímu živému člověku, aby 
ho ubezpečil o své lásce a o tom, co vykoupe-
ného, milujícího a milovaného člověka čeká. 

Boublík hovoří s naprostou jistotou a kli-
dem, a přesto v jeho hlase cítíte určité tajemství 
a naléhavost, když na vztahu člověka k Bohu, 
a hlavně Boha k člověku ukazuje, že „dokonalé 
uskutečnění lásky znamená být pro druhé, ne 
být pro sebe samého“. Tuto „lásku pro druhé“ 
opakuje lateránský teolog ve svých přednáš-
kách tolikrát, že to působí už ne jako konstato-
vání faktu, nýbrž jako modlitba za druhé. Kdo je 
nám vrcholným příkladem takové lásky? Sám 
Bůh. „Moje budoucnost,“ říká Boublík, „tolik 
nezáleží na přeměně světa, na přeměně struk-
tury společnosti, na struktuře politické, soci-
ální, ekonomické. Moje budoucnost celkově 
vzato závisí dnes jako zítra na velikosti a roz-
sahu mojí lásky pro druhého, pro druhé.“ Věč-
nost, do níž člověk vstupuje již nyní, je charak-
teristická „společenstvím lásky“. 

Vytěsněná láska
Trojiční tajemství, jak Boublík dodává, je 
defi nováno právě tímto společenstvím lásky 
mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým. Jed-
ním z hlavních důvodů, proč lidé trpí, je právě 
„nepochopení tajemství lásky“ a „důležitos-
ti jejího svědectví“. Posluchačům vysvětluje, 
že tehdejší moderní společnost, kultura, věda 
a technika jako by předpokládaly, že člověk 
si v mnohých věcech už vystačí sám. Boub-
lík pro to používá pojmy jako „egocentrický 
titanismus“ (egocentrická osamělost či indi-
viduální hrdinství) a „solipsismus“ (existen-
ce vnějšího světa není důležitá, důležité je mé 
„já“). V těchto životních postojích, které se 
projevují v celé šíři lidského života, není pro 
„lásku pro druhého“, skrze niž uskutečňuji 
vlastní bytí, místo. Boublík tu vlastně popisu-
je i naši dobu krajního individualismu a spo-
lečenské, církevní a rodinné atomizace. Mnozí 
jsme zažili naplnění jeho slov: „V lásce se člo-
věk rozhoduje pro Boha a hledá s ním spole-
čenství. V hříchu se proti Bohu bouří a chce
žít bez něj.“ 

Přednášející profesor tu, stejně jako ve svém 
díle, nepřichází pouze se zajímavou teologic-
kou úvahou či kritikou. Na činnosti, chcete-li 
na životě, Trojice a na jádru Kristova vykupi-
telského působení ukazuje, že bytím pro sebe 
sama a odmítáním lásky si člověk nejen vytvá-

ří nesnesitelné prostředí na zemi, nýbrž si volí 
i svou vlastní věčnou budoucnost. Bez lásky 
člověka k člověku je obtížné, ne-li nemožné, 
pokoušet se porozumět Božímu tajemství. Je 
klíčové, pro co se člověk v každém okamžiku 
vlastního života rozhoduje a pro co se, v síle 
Boží milosti a svého duchovního života, roz-
hodne ve smrti a již před Bohem. 

V opravdovosti a radikalitě, která mu byla 
vlastní, se vyznával z bolestí, které ho přepa-
dávaly. Šest let před smrtí, kdy zoufale toužil 
po jistotě teologického místa, napsal: „Ve věku 
40 let tu stojím s prázdnýma rukama, bez jaké-
koli lidské jistoty, která ostatně není zavržení-
hodná. To, co je v životě cenné, je láska.“ Jako 
by tu zpovzdálí zaznívala slova lékaře Viktora 
E. Frankla: „Teď chápu smysl toho posledního 
a nejvyššího, co vyjadřují lidské verše a myšle-
ní a – víra: láska znamená vykoupení.“ Boub-
lík tyto myšlenky neříká jako básník nebo fi lo-
zof, nýbrž jako katolický teolog a kněz. 

Návrat domů
Na jaře 1974 Boublík už věděl, že je vážně ne-
mocen. Velikonoce prožil v Jeruzalémě, pozd-
ní jaro na horách, dva týdny se léčil v Římě 
na klinice sv. Filipa Neriho a počátkem srp-
na 1974 přiletěl do vlasti, aby navštívil svou 
maminku a blízké. Záhy nato v září v klatov-
ské nemocnici zemřel a je pohřben na maleb-
ném hřbitůvku v pošumavských Zbynicích. 
Ani italští, ani čeští lékaři nebyli s to porazit 
rakovinu, kterou trpěl. I když se Boublík chtěl 
ze své návštěvy Československa do Itálie vrá-
tit, můžeme uvažovat také nad tím, že přijel 
do domácího prostředí zemřít. Karel Skalický 
k tomu italsky napsal: „Il suo ritorno, credo, 
abbia una dimensione ancor più profonda.“ 
(Věřím, že jeho návrat má ještě hlubší rozměr.) 
Dopisy z posledních let jeho života ukazují, 
jak to, o čem bádal a psal, ovlivňovalo i jeho 
osobní život. Vždyť čemu věřil, se také snažil 
žít.

Vladimír Boublík se nepohyboval ve vzdu-
choprázdnu ani ve skleníku, odtržený od pro-
blémů všedního života. Podle svědectví těch, 
kdo ho před exilem i v exilu znali, to byl člo-
věk rozdávající se pro druhé. Tak ho poznal 
v Římě i biskup František Tomášek. To, o čem 
přemýšlel a psal, také dosvědčoval. Láska jako 
bytí pro druhého. Myslím, že bychom v tom 
mohli Vladimíru Boublíkovi dobře rozumět.

Autor je teolog.

Na konci února 1952 uprchl Vladimír Boublík z vojenského vězení a vydal se do exilu. Dosud nepublikovaný snímek z teologovy pozůstalosti pochází z Lyonu.
 Snímek soukromý archiv Karla Skalického



V posledních dnech a týdnech doslova 
v přímém přenosu pozorujeme, jak je 
lidská společnost křehká. A to nejen 
po stránce zdravotní (to můžeme 
vnímat už celý rok), ale i po stránce 
soudržnosti, respektu k institucím, 
důvěry v zákony a opatření.

KOMENTÁŘ 
Stanislava Balíka

Pandemie covidu-19 jednou odez-
ní. Ztráty, které způsobila, s pomocí 
Boží napravíme. Hrozí ale mnohem 
horší škody, které půjde napravit jen 

hodně těžko. Nejzávažnější z nich je respekt 
k  zákonu. Na vlastní kůži dnes zažíváme, 
jak fungují právní normy. Že vůbec nestačí, 
aby je někdo vymyslel a vyhlásil. A že vlastně 
u  většiny z  nich nejde spoléhat jen na to, 
že policie či někdo jiný bude kontrolovat 
jejich plnění. Že podobně důležité – možná 
dokonce ještě důležitější – je přesvědčení 
společnosti, že daná norma má smysl, že sto-
jí za to ji dodržovat, že je přijímána v dob-
rém úmyslu. Bez takového přesvědčení mů-
žete vydat tisíce zákonů, můžete mít za sebou 

policejní armádu – a  stejně je budou lidé
potají porušovat.

A právě sem jsme se dostali. Lidé nejsou jen 
unaveni rok trvajícími omezeními, ale přede-
vším nejsou přesvědčeni o smysluplnosti stále 
nových proticovidových opatření, o tom, že 
skutečně fungují. A tak je přestávají dodržovat 
– a bohužel spolu s nimi ta, která dávají smy-
sl. Do budoucna je to vznikající nebezpečná 
mentalita (jejíž zárodky v nás jsou už od dob 
rakousko-uherské monarchie), že nám je vlast-
ně jedno, jaká nařízení platí, protože je stejně 
nechceme dodržovat. Jenže jak chceme fungo-
vat jako společnost, když nechceme dodržovat 
společná pravidla? Zde se vláda svým neuvá-
ženým a nedůvěryhodným jednáním, které má 
tyto důsledky, na nás podepisuje ještě hůře než 
astronomickým dluhem.

Vláda
není sultán
Jistě, za mnohé můžeme my sami, když se ne-
chceme omezit ve svém pohodlí a navyklých 
způsobech života. Vždy je ale větší zodpo-
vědnost těch, kdo zemi řídí. Abychom moh-
li dlouhodobě fungovat, potřebujeme věřit 
těm, kdo nás vedou. K  tomu potřebujeme 
buď slepou víru danou předchozími úspěchy 

(tu evidentně část společnosti v současného 
premiéra měla, ovšem zřejmě právě v těchto 
časech mizí), anebo je zapotřebí fakty pod-
ložená víra v  rozumnost přijímaných opat-
ření. K  tomu však potřebujeme vědět, zda 
vláda náhodou neuzavírá jen to, co snad-
no dokáže (školy, některé obchody), ačko-
li pro to nemá konkrétní čísla. Rok voláme 
po datech, rok je nemáme. Vláda se ale ani 
v nouzovém stavu nemůže chovat jako sul-
tán, který prstem ukáže tu na onu, tu na ji-
nou ženu v  harému a  ta mu musí být po
vůli.

Zdá se, že právě zde spočívá ona častá otáz-
ka posledních dní, proč je právě u nás situa-
ce tak dramatická na rozdíl od jiných, třeba 
i podobných zemí. Vláda promrhala důvěru, 
kterou před rokem měla. Nekonzistencí své-
ho jednání. Tím, že se neobtěžuje vysvětlovat 
přijímaná opatření a dokládat je argumenty, 
proč se rozhodla právě tak, a ne jinak, tím, 
že nepřímo zapříčiňuje občanskou ignoranci 
právního řádu, způsobila, 
že jsme u konce s dechem. 
Mnozí doslovně, společ-
nost obrazně. Obojí je dra-
matické.

 
Autor je politolog, děkan 
Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity

chvíli jim na druhém záleží. Online výuka 
může vzbuzovat pocit, že učitelce na dětech 
či studentech nezáleží. Mluví na třicet dalších 
lidí, naslepo se dívá do kamery, ne na ně. 

Těžký návrat do lavic
Děti zřejmě správně tuší, že nemá velkou cenu 
se takto učit, protože si z toho moc nezapama-
tují. Zvlášť menší děti si osvojí látku na zákla-
dě živé, lidské a vztahové zkušenosti. Obávám 
se, že až se vrátí do škol, zjistíme, že jim toho 
v hlavách moc nezůstalo. Z toho vyplývá, že 
bychom neměli brát distanční výuku jen jako 
jinou verzi standardní výuky, nýbrž jako něco 
mimořádného. Nemluvě o tom, jaké negativní 
pocity u toho děti prožívají. Mnozí pacienti 
s úzkostmi či depresemi na tom nikdy nebyli 
takhle špatně. Někteří už byli v pořádku, a teď 
se vracejí. Vláda navíc zakázala osobní terapie 
psychoterapeutům mimo zdravotnická zaříze-
ní, smějí pracovat jen na dálku. Děti jsou pak 
znovu stresované online terapií. 

Mám například klienta, depresivního dospí-
vajícího kluka, který už týdny neviděl kama-
rády. Říká, že i když se bude učit, šťastnějším 
ho to neudělá. Je ve stavu, kdy vůbec nevidí 
smysl toho, aby dostal dobrou známku. V této 
situaci mu učitel dává pětku na vysvědčení, 
protože neodevzdal úkoly do předmětu, z ně-
hož měl předtím dvojky či trojky. Rodiče se na 
syna strašně zlobí a doma má kvůli tomu tvrdý 
režim. Mohl by jít ven za kamarády, ale máma 
mu to zakáže, protože ještě neudělal úkol. Jen-
že takovou příležitost nebude mít třeba další 
měsíc. V tomto případě je zcela jasně důleži-
tější, aby se cítil normálně, tedy jako kluk, kte-
rý někam patří, má kamarády, zájmy, patří do 
vnějšího světa, než jestli vysedí další úkol.

Některým žákům distanční výuka možná vy-
hovuje, protože se ve třídě dlouhodobě nepro-
sazovali, jsou šikanováni nebo mají sociální 
fobii. �  se samozřejmě rádi izolují, ale pak už 
se nebudou chtít vrátit a ztratí sociální doved-
nosti. A čeká je ještě větší stres, protože budou 
muset „začít znovu“. 

Jediné, co můžeme ovlivnit, je náš přístup. 
Můžeme být empatičtí a  nadějeplnější než 
naše děti. Není nutné před nimi mluvit o si-
tuaci tragicky, že to je hrůza, že všichni skon-
číme špatně. Měli bychom také fi ltrovat, co 
se k dětem dostane z médií, a mluvit s nimi 
o tom: „Tohle jsi slyšel, možná se bojíš. My 
děláme všechno pro to, aby se nám nic zlého 
nestalo.“ I když situace není jednoduchá, přece 
nezahodíme život, ale budeme se z něj rado-
vat. Pojďme se podívat na to, co nám přináší 
radost – v této situaci je každá dobrá chvilka 
důležitá. Když máme možnost zahrát si spolu 
hru, jít na výlet, zavolat ka-
marádům či zprostředkovat 
s nimi kontakt, je to důle-
žitější než úkol do školy či
známka. 

Autor je dětský psychiatr 
a terapeut. Text vznikl 
přepisem rozhovoru.
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Každá pěkná chvilka se počítá

ANKETA:

Křížovou cestu se letos modlím:
a) v kostele; b) v přírodě; c)  doma.

Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Sledujete zpravodajství Vatikánského 
rozhlasu? 
a) poslouchám v Radiu Proglas (29);
b) přes web vaticannews.va (18);
c) nesleduji (52).

© Jan Hrubý

FEJETON 
Kateřiny Lachmanové

Moc m ě těší, že máme Rok svaté-
ho Josefa. Pravda, „vyfasoval“ 
rok poměrně náročný, a to jak 
v církvi, jejímž je patronem, tak 

ve světě. Ostatně už pár století je i jedním z pa-
tronů našeho národa – což mu v nebi zřejmě 
nikdo nezávidí. Ale čím víc nad ním přemýš-
lím, tím větší mám radost, že právě dnes je 
nám kladen před oči právě on. 

Nicméně chápu lidi, jimž to tak nepřipa-
dá. Nedávno jsem na internetu hledala vkusný 
obrázek svatého Josefa, netušíc, jaká to bude 
potíž: samá lilie, kytičky, unylý, bezkrevný vý-
raz tváře, přeslazené barvy a sladké Jezulátko 
v náručí… A když už někdo výjimečně ztvárnil 
Svatou rodinu v Josefově dílně, pak zase – ne-
vím proč – „tatínek“ stlouká Ježíškovi na zemi 
kříž a dítě Ježíš s Marií ten výjev zbožně kon-
templují. Není jasné, co si přitom myslí, a už 
vůbec ne, co my s tím… 

A přitom zrovna Josef, Mariin manžel, po-
dle evangelií ztělesňuje vzácnou kombinaci 
opravdového chlapa a muže Božího. Určitě 
nemá nic společného s tím individuem na vět-
šině svatých obrázků: Mnohokrát ukázal, že 
se umí postavit k životu čelem, že se nezalekne 
nových výzev a s vírou dokáže žít i v době, kdy 
jedna krize střídá druhou. Zjevně musel mít 
velkou důvěru v Boha, ale i bázeň Boží – tou-
hu, aby se jeho vůle naplnila na něm i na těch, 
které mu Pán svěřil. 

Včera mi v mobilu přistála esemeska: „Nové-
na od Pepy Prokeše fakt bomba, stručná a vý-
živná. Líbí se mi, že mu říká Josefe, nejen sva-
tý Josefe,“ píše mi kamarád, sám otec rodiny, 
z jednoho pražského sídliště. Připomněl mi tím 
staronový problém s úctou ke svatým: Někdy 
kolem nich v církvi vytvoříme takovou aureo-
lu, že pro ni nevidíme jejich lidskou stránku, 
s níž bychom se mohli identifi kovat – to nád-
herné, Bohem prozářené lidství, jež nám může 
být úžasnou inspirací 
a posilou na cestě živo-
tem. Baví mě představo-
vat si Josefa, jak by asi 
žil v dnešní době, a často 
ho v těchto týdnech pro-
sím o přímluvu. Zdá se 
mi, že lepšího patrona 
roku 2021 jsme snad ani 
nemohli dostat.

� cho postu
GLOSA
Jiřího Macháně

Po tři postní týdny máme kvůli 
vládním opatřením životní pro-
stor omezen na katastr obce, 
okres, pracoviště a  domácnost. 

Pěkná otrava. Ovšem nabízí se možnost 
přetavit nutné zlo v postní dobro. K tahu 
na branku Velikonoc nám letos opět při-
hrávají světská moc a pandemie.

Je to únavné. Vnucované újmy ale ne-
děláme kvůli premiérovi nebo ministrům, 
nýbrž kvůli bližním, kteří by tuto nemoc 
třeba nepřežili. A už jich u nás bylo dva-
cet tisíc. Účtování s politiky si nechme na 
volby – jakkoli nám pravidla, jež nastavu-
jí, připadají pitomá právě teď. Pro vlastní 
hněv nepřehlédněme to podstatné, oč by 
nám mělo jít: úctu k životu. Nám křesťa-
nům se k tomu, co z moci úřední musí-
me, nabízí přidat cosi, co můžeme – totiž 
lásku k bližnímu. Je spousta lidí, kteří si 
izolaci nevybrali a trpí jí běžně. Nemoc-
ní upoutaní na lůžko, staří opuštění lidé 
nebo třeba maminky s rizikovým těhoten-
stvím, které chtějí chránit své nenaroze-
né děti (tomu přeci dobře rozumíme!). 
Všichni tito lidé musejí svůj úděl trpělivě 
a často trvale nést. Můžeme se k nim při-
dat a místo brblání a vyhledávání nená-
vistných „pravd“ v konspiračních teoriích 
se ztišit. A místo nadávání a zlořečení po-
litikům se modlit.

Většina dětí je už několik měsíců 
bez kamarádů a na distanční výuce. 
Rodiny se s touto situací vypořádávají 
různě. Je třeba mít na paměti, že ve 
všech náročných a krizových situacích 
vždy platí, že duševní zdraví má 
přednost – například před úkoly. 

KOMENTÁŘ
Petera Pötheho

Dlouhodobý vliv izolace na děti lze 
těžko předvídat, nikdy nebyl tako-
vý experiment vyzkoušen ani labo-
ratorně. Individuálně by bylo mož-

né dohledat případy dlouhodobě nemocných 
dětí, které musí být trvale doma, ale v takto 
velkém měřítku to nelze odhadnout. Jednou 
z velmi důležitých vlastností aktuální situa-
ce je, že ji děti nemohou ovlivnit a ani rodi-
če ji nemají pod kontrolou. Do toho přichá-
zejí informace o  neradostných vyhlídkách, 
tragické předpovědi i  zprávy o  úmrtí blíz-
kých. Tato kombinace může být pro děti
velmi stresující. 

Rozhodně bych byl hodně opatrný a tole-
rantní k tomu, jak se děti projevují po stránce 
emoční i v chování. Nelze automaticky očeká-
vat, že plynule přejdou na online vyučování 
a jinak vše „poběží při starém“. Nastalá situa-
ce je výjimečná, a protože ji zatím nikdo neza-
žil – ani rodiče, ani nikoho další – nemají děti 
žádný model, jak reagovat a adaptovat se. Pro 
ně je to úplně jiný systém života, jenž navíc 
postrádá spoustu životně důležitých podnětů. 
Rodiče by proto měli věnovat zvláštní pozor-

nost tomu, jak na tom děti jsou, co si myslí, 
jak se cítí. 

Je paradoxní, že jsme dosud dětem stále 
omílali, že na počítači je jen virtuální svět, kte-
rý není ten pravý. Hubovali jsme je, že jsou 
pořád na něm, a teď po nich vlastně chceme, 
aby to považovaly za plnohodnotný lidský 
kontakt. 

Úkoly, nebo zdraví?
Žáci se s učiteli neviděli třeba sedm měsíců 
a se ztrátou tohoto setkávání, lidského kon-
taktu samozřejmě klesá empatie. Učení je při-
tom založeno na pozitivním lidském vztahu. 
Představte si běžnou situaci, kdy se chci něco 
naučit třeba od souseda na chatě. Ten chlápek 
mě může naučit, například jak hoblovat, ale 
musím s ním udělat lidskou zkušenost, abych 
si to dobře zapamatoval. Jak si mám však něco 
dobře pamatovat, když z učitele vidím už mě-
síce jen fotku nebo obrázek v počítači? 

Když dítě neodevzdá úkol nebo přestane 
spolupracovat a vypíná si video, může to být 
i projev sebezáchovného mechanismu. Neměl 
by následovat trest, ale rodič by si měl všímat, 
zda se dcera či syn dlouhodobě snaží, ovšem 
například v posledních týdnech už výuku ne-
zvládá. Tam bych vždy povýšil empatii a zdra-
vý rozum nad vynucený režim a požadavky, 
které si nikdo nikdy na dětech nevyzkoušel.

Dospívající v terapiích nyní říkají, že se často 
s rodiči hádají, protože nemají sílu a motivaci 
plnit úkoly. Když vidí učitele na Youtube, jak 
přednáší učivo bez jakéhokoli osobního kon-
taktu, nepřináší jim to žádnou radost, jen fru-
straci. Tady je potřeba udělat stopku. Lidský 
kontakt je důležitý. Lidé se dívají z očí do očí, 
navzájem se poslouchají, mají se rádi a v tu 

U konce s dechem
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Vítězem letošního ročníku literární 
ankety KT Dobrá kniha se stal 
knižní rozhovor Martina Bedřicha 
s historikem P. TOMÁŠEM 
PETRÁČKEM s názvem Naděje 
v dějinách z nakladatelství Vyšehrad. 
Pro knihu hlasovalo 23 osobností.

Jaký je to pocit, když jako historik a teolog vy-
hrajete literární anketu? Jaká je to pro vás 
zpětná vazba?

Především jde o společné dílo s Marti-
nem Bedřichem, jehož otázky a vzdě-
lanost ocenili například Karel Skalic-
ký a nedávno zesnulý Jan Rybář. Byli 

to právě Martin a vedení Vyšehradu, kdo mě 
přesvědčili, abychom se přes mé váhání do roz-
hovorů pustili, a zpětně viděno, měli pravdu. 
Těší mě, že knihu oceňují nejen historici, ale 
že je srozumitelná a – jak ukazuje vaše anketa 
– i přínosná pro mnohem širší okruh čtenářů. 
Dvěma slovy: radost a vděčnost.

V knižním rozhovoru přemítáte nejen o ději-
nách, ale i o svých životních cestách: historika, 
křesťana a kněze. Co vás dovedlo na tu první 
cestu, že jste se stal historikem?
Touha porozumět tomu, co se ve světě děje. 
Přišlo mi, že nejlepší způsob, jak se zoriento-
vat ve společenském, ekonomickém, politic-
kém i náboženském dění, je studovat dějinné 
cesty, které nás dovedly do současného stavu. 
Poznávání minulosti je zároveň úžasné dob-
rodružství. 

Co je ona naděje v dějinách, jak se na ni odvo-
lává název knihy? Kde ji v dějinách čerpáte vy?
Na různých rovinách. Pro národní dějiny je to 
třeba skutečnost, že každý režim založený na 
lži, manipulaci a násilí časem vyhnije a zhroutí 
se. Tím není řečeno, že nutně přijde něco lepší-
ho, ale že pro lepší budoucnost se dá (a vlast-
ně musí) pracovat už nyní a zde. A přestože 
třeba nemáte úspěch bezprostředně po ruce, 
vaše snaha a oběti mohou přinést své plody 
později. To je síla Božího království. Když se 
církvi do proměny světa v evangelijním duchu 
v 18. a 19. století z různých taktických důvo-
dů nechtělo, prosadilo se evangelium jinak, 
ale přesto účinně a působivě – třeba formou 
sociální solidarity, občanské emancipace, rov-
nosti žen a podobně. Jde o věci, které dnes 
pokládáme za samozřejmé, ale stojí za nimi 

staletí zápasu, a ovšem křesťanský, evangelijní
impulz. 

V dějinách katolické církve lze čerpat na-
ději ze skutečnosti, že navzdory různým sla-
bostem, neschopnosti i vyloženě zlé vůli vlád-
noucích církevních elit, navzdory hlubokému 
barbarství kultur, k nimž křesťanství přicháze-
lo, či mocenskému zneužívání vládců si nako-
nec evangelium vždy našlo cestu k proměně 
společnosti, k prolamování Božího království 
a jeho hodnot pokoje, spravedlnosti a radosti 
do našeho světa.

Ani to se nestalo samo od sebe – každé tako-
vé úsilí, zvláště to na první pohled nenápadné, 
má obrovskou cenu a zůstává až do věčnosti. 

Dnes se v církvi můžeme setkávat s idealizová-
ním některých etap její minulosti, s hledáním 
naděje v tom, že se k něčemu zase vrátíme. Co 
je na takové „naději“ ošidné?
Je naprosto lichá. Neexistuje žádné ahisto-
rické křesťanství samo o sobě, jen jeho kon-
krétní, kulturně-historicky podmíněné reálné, 
„vtělené“ podoby a žití. Žádná doba nemůže 
o sobě tvrdit, že představuje nejdokonalejší, 
natož kompletní realizaci křesťanství. S po-
znáním dějin a poučeni i inspirováni minulos-
tí máme odvážně a sebevědomě hledat nové 
formy křesťanského života a církve pro naši 
dobu – abychom evangelium mohli plodně 
žít, aby nás mohlo přetvářet a abychom doká-

zali předávat radost z víry našim současníkům 
i dalším generacím. 

V evangeliích stojí, že křesťané mají být solí 
země. Co to znamená v dnešní době? Jak být 
nadějí pro druhé a současně neztratit vlastní 
identitu?
Velká část současné společnosti intuitivně řeší 
otázku smyslu života, hledá zdroje naděje, útě-
chy, pokoje a radosti v každodenním životě, 
zvláště v době krize a těžkých výzev, s nimiž 
nemáme žádné nebo jen vzdáleně analogické 
historické zkušenosti. Zřejmě největší výzvou 
je na jedné straně úkol budovat svou křesťan-
skou identitu, a to zásadně pozitivně – jsem 
stvořen z lásky a k lásce k obrazu Boha. Na 
druhé straně být zároveň připraven a ochoten 
vycházet ven ze své zajištěnosti a jistot a sku-
tečně naslouchat lidem tam venku. I skrze ně 
k nám promlouvá Bůh. Máme se jako otec bib-
lické víry Abrahám vydat na riskantní cestu 
hledání a tvoření. Je to náročné, ale křesťanství 
je náročná víra, a především na to nejsme sami.

V církvi se v posledním roce s oblibou mluví či 
káže o tom, co pandemie ukázala dnešní spo-
lečnosti, kterak malý virus likviduje naše vel-
ké plány. Co ale pandemie ukázala samotné 
církvi? 
Především jí ukázala, že jako instituce už není 
významnou společenskou a politickou silou. 
Čím více se snaží formální pozice držet, tím 
rychleji ztrácí skutečný vliv. Zároveň je to 
obrovská výzva. V momentech, kdy z lidské-
ho pohledu nenacházíme dobrá východiska 
a okamžitá „řešení“, mohou křesťané vnášet 
do společnosti pokoj a sílu, odolnost a vůli 
k oběti, kterou čerpají z  jiných než čistě lid-
ských zdrojů. Pro církev by tato nouze, ale 
i další epidemie – například osamocenosti, so-
bectví či nihilismu – měly být povzbuzením 
k hluboké obnově. 

Je zjevné, že nelze jít dál stejně a čekat na 
„zázračný obrat“. Takové věci jsou v dějinách 
církve vždy poctivě odpracovány teologickou 
refl exí, modlitbami a oběťmi věřících, odva-
hou a vizemi těch, kdo je prosazovali. V  je-
nom lehce modernizovaných postfeudálních 
institucionálních a mentálních strukturách ne-
lze věrohodně žít a účinně hlásat evangelium 
ve třetím tisíciletí. Tohle církev dluží Bohu, 
sobě i celému stvoření.  Jan Paulas

Anketu Dobrá kniha KT
a představení úspěšných titulů 
přinášíme v příloze tohoto vydání

Dokonalé křesťanství nebylo v žádné době

Alena Scheinostová

V době vykázané mezi čtyři stěny 
bytů se česko-slovenský výtvarník 
Dalibor Bača rozhodl povýšit pobyt 
v izolaci na umění. K čemu ho přivedl 
radikální půst v tichu a tmě? 

Ve foyeru Galerie moderního umění 
v Hradci Králové stojí od 12. květ-
na 2020 nenápadný box o rozměrech 
většího šatníku. Nevydává světla, 

zvuky ani pachy, nehýbe se a nemění. Pokud 
sem ovšem mezi lockdowny zavítali návštěv-
níci, mohli se celkem čtyřikrát strefi t do inter-
valu, kdy do boxu vstoupil jeho autor Dalibor 
Bača, aby v něm strávil týden samoty. Umělec 
původem z Bratislavy na sebe již upoutal po-
zornost projektem CZ_SK_HU_D_PL z roku 
2014 na výstavě Privátní nacionalismus, kdy 
do funkce rohožky obsadil prvorepublikovou 
československou vlajku. Tehdy se pokusil na-
hlédnout za symboly, tentokrát chce pronik-
nout za kulisu všudypřítomných vjemů, pod-
nětů, informací i dezinformací – a propátrat 
prostor, který zastírají. Proto i název tohoto 
projektu zní Za kulisou.

Každý z  Bačových čtyř pobytů probíhal 
v naprosté tmě a tichu, bez jídla a styku s oko-

lím (tedy i bez mobilu či internetu). „Do té 
doby jsem neměl žádnou zkušenost s  tím, 
čemu se říká ‚pobyty ve tmě‘ nebo ‚terapie 
tmou‘. K projektu jsem se dopracoval z vlast-
ní niterné potřeby. Až zpětně jsem zjistil, jak 
s pobyty ve tmě a tichu pracují jiní, a něco si 
o tom načetl,“ přiblížil KT Dalibor Bača. Ná-
vštěvník galerie měl možnost přemítat, zda je 
umělec právě uvnitř, nebo ne – a jaký je v tom 
rozdíl. Uzavřená komora tak navenek před-
stavovala určitou paralelu k postním plátnům 
překrývajícím chrámové obrazy, aby byly po 
odkrytí viditelnější a více přítomné. Umělec 
uvnitř však jako by pro sebe naopak odhrno-
val plátna smyslových vjemů a hledal, tajila-li 
jádro.

„Během jediného týdne se vaše biologické ho-
diny příliš nerozladí, takže čas odhadujete ví-
ceméně správně. Netlačil jsem ale nijak na pilu 
a nesnažil se dodržovat běžný rytmus – to, co 
mě v běžném životě honí, všechny povinnosti 
a návyky, jsem úplně pustil,“ ohlédl se Dalibor 
Bača. Kromě vnitřních hodin mu čas rytmizo-
valo jen chvění železobetonové budovy nebo 
zastřený drkot kol venku po ulici. Bača se však 
už několik let denně věnuje meditaci, do ko-
mory tedy vstupoval s tímto vybavením, kte-
ré mu pomáhalo experiment zvládnout a ne-
ztratit se v časoprostoru zbaveném obvyklých 
směrovek.

„První tři čtyři dny se vám hlavou honí věci, 
které si přinesete s sebou. Nějak je promyslí-
te a uzavřete, ale potom se vám začnou zno-
vu vracet a bezúčelně přemílat. Časem jsem si 
proto zakázal na ně dokola myslet a zkoušel je 
vypustit pomocí meditace,“ ilustroval umělec.

Meditací v komoře trávil až šest hodin den-
ně. „Zaměstnal jsem tak i mozek, protože ten 
člověka samozřejmě pokouší a snaží se vyvolá-
vat strach. Připomíná, jakou máte zodpověd-
nost k rodině, instituci, sobě samému, že byste 
si mohl vydýchat vzduch,“ podotkl Bača.

Nejvýrazněji se mu podle vlastních slov po-
dařilo v této nečinnosti a tmě dotknout se otáz-
ky času. „Uvažoval jsem, jak čas v běžném ži-
votě neustále popíráme. Náš čas, který máme, 
je ustavičně atakovaný médii, televizí, povin-
nostmi, takže si jej ani neuvědomujeme,“ pou-
kázal performer. „Můj projekt proběhl v době 
lockdownu nezáměrně. Přesto mě tento sou-
běh přivedl i k úvaze, zda by právě teď nebylo 
správné potrápit se tím, jak svůj čas vlastně 
vnímáme a jak s ním nakládáme,“ dodal.

V izolaci vznikly také zápisky: i potmě lze 
podle Bači psát na opatrně zasvorkované 
stránky a orientovat se podle odrážek palcem. 
Vykrystalizovala tak myšlenka propojit žilin-
ský projekt z roku 2018 Defi nitivně nedokonče-
né, současnou intervenci Za kulisou a budoucí 
počin v bratislavské Kunsthalle, jenž přijde na 
řadu v roce 2022.

Až bude možné galerii v Hradci Králové 
opět otevřít, ještě po dva měsíce budou ná-
vštěvníci moci komoru vidět a podívat se i do-
vnitř. Budou také moci vyhlédnout z oken ga-
lerie a přesvědčit se, že to, co vidí za nimi, je ve 
skutečnosti jen iluze – tu vytváří polep, kterým 
Bača navíc doplnil svou radikální hru na listo-
vání kulisami, skutečností a rovinami poznání, 
k němuž vede tvořivě uchopený půst.

Dalibor Bača: Za kulisou.
Galerie moderního umění v Hradci Králové
12. 5. 2020 – 31. 3. 2021 (prodloužení dle 
aktuálních protipandemických opatření)

Za kulisou iluze i skutečnosti

Komora, kde Dalibor Bača pobýval, má výměru cca 10 m², vzduchotechniku, vlastní zdroj vody, lůžko 
a sociální zařízení. Jinak zde platí úplný světelný a potravinový půst. Snímky GMU

„Křesťané mohou vnášet do společnosti pokoj a sílu, odolnost a vůli k oběti, kterou čerpají z jiných než čistě 
lidských zdrojů,“ říká kněz a historik P. Tomáš Petráček. Snímek Adéla Leinweberová

Co je to čas

Dalibor Bača.



P. Petr Vrbacký

Pobožnost křížové cesty praktikují 
věřící zpravidla během postní doby. 
Připomínají si tak poslední události 
Ježíšova života, které se odehrály 
v Jeruzalémě. Tato tradice vznikla ve 
14. století v prostředí františkánů. 
Nabízíme několik zastavení z nedávno 
vydané publikace, jejichž autorem 
je spirituál Teologického konviktu 
v Olomouci P. Petr Vrbacký.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Jeruzalémské ženy pláčou nad Ježíšem

Bolestným zpřítomněním Ježíšovy kří-
žové cesty je i  jeho dnešní utrpení 
v církvi. Také my smíme a máme pla-
kat nad trpícím Ježíšem. Proč ale od 

něj slyšíme, plačte nad sebou a svými dětmi? Pro-
tože my jsme církev! Náš soucit s Ježíšovým 
utrpením bude planý, dokud nepochopíme, 
že i my jsme k pláči. Oplakávat hříchy církve 

zvnějšku nebo je pranýřovat z pozice spraved-
livého je hrozné pokrytectví. Nelze být křes-
ťanem a tvářit se, že bolest i slabost církve se 
mě netýká, že na nich nemám svůj podíl. Pro-
to pravdivá lítost nad hříchem v církvi začíná 
hořkým uznáním vlastních vin.

Pane Ježíši, díky, že obracíš můj pohled tam, 
kde mám vidět skutečný důvod k duchovní-
mu zármutku. Prosím o vnímavou a pokornou 
zodpovědnost za své blízké ve víře a za celou 
církev. Ať se nestydím plakat nad zraňovanou 
i zraňující církví, ale chraň mě před pokrytec-
tvím slz nad zkažeností „těch druhých“. Dej mi 
poznat vlastní podíl na všem, co je na církvi 
k pláči. A především mi dej pochopit, že církev 
je matkou mé víry, že mám vůči ní povinnost 
solidarity, soucitu a pomoci všude tam, kde 
trpí pro hříchy svých dětí.

Ježíš je ukřižován
Naše připodobňování se Ježíši, ztotožnění se 
s ním mnohdy bolí: pociťujeme bolest ze ztrá-
ty volnosti, nezávislosti, vlastního ega. Každý 
Ježíšův následovník na křížové cestě je spolu 
s ním i ukřižován, čímž je „nelidsky“ spojen 
s dílem spásy. Nejde to jinak, vždyť sama spása 
je dílo nelidské – dílo Boží.

Dobrá zpráva spočívá v tom, že Bůh se stal 
navždy účastným našeho lidského údělu. Ježíš 

přibitý na kříži je znamením toho, že dar Boží 
lásky je absolutní, neodvolatelný. Kéž je i naše 
láska k němu stálá a neodvolatelná.

Pane Ježíši Kriste, děkuji za tvou absolut-
ní poslušnost Otci, za tvou vydanost pro naši 
spásu. Dovolil jsi člověku, aby tě tak bolestně 
připoutal ke kříži: kéž nás cele pronikne tvá 
touha připoutat si nás k sobě „pouty lásky“ 
(srv. Oz 11,4). Pomáhej mi, ať nemarním vzác-
ný čas života planými řečmi a skutky, nýbrž 
ať spolu s tebou velkodušně kladu sám sebe 
na oltář kříže. Posiluj mě v ochotě nést obtí-
že a bolesti každého dne jako můj podíl na 
tom nejvyšším poslání, jaké existuje: obětovat 
se spolu s  tebou pro vysvobození všech lidí 
z moci zla a smrti.

Ježíš je položen do hrobu
Ježíšův pohřeb je paradoxně činem víry. Te-
prve odevzdáním Ježíšova mrtvého těla se 
učedníci vzdali i pouhé myšlenky na vlastní 
„opravnou“ aktivitu, všechno předali do rukou 
Božích. Hrob se tak měl stát nástrojem, ba do-
konce svědkem zmrtvýchvstání!

Služba Božímu království nemusí mít vždy 
podobu velkolepé akce, nýbrž i pokorného 
uznání Boží prozřetelnosti a pošetilosti lid-
ských představ či plánů. Především je třeba 
stále znovu „pohřbívat“ pocit vlastní nepostra-

datelnosti a soběstačnosti, neboť Bůh dokáže 
použít naše slabosti jako naše silné stránky, 
naše nezdary a prohry stejně dobře jako naše 
úspěchy: v obojím jsme pouze jeho nástrojem.

Pane Ježíši, děkuji za memento tvého hrobu, 
který už dvě tisíciletí hlásá, že „Boží cesty ne-
jsou cesty naše“ (Iz 55,8). Vedeš mě k uznání 
nesmírnosti a svrchovanosti tvé božské moci 
nad lidským smýšlením i konáním. Dej mi mi-
lost, ať se nezdráhám pohřbít cokoli, co mne 
vzdaluje od tebe a tvé lásky. Prosím, nedopusť, 
abych si zoufal nad jakoukoli ztrátou, ať žádné 
zlo, utrpení a neštěstí neotřese mou důvěrou 
v tebe. Kéž mohu neustále hledět na světlo tvé 
oslavené tváře! Nedovol, aby mi ji zakryla tem-
nota hrobu ani žádná jiná temnota tohoto světa.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

Pavel Vrbacký: Křížová cesta (Doron 2021)
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Mireia Ryšková

Úryvek z Janova evangelia, který se 
čte při liturgii o třetí neděli postní, 
končí nenápadnou větou, kde je 
o Ježíši řečeno: „Sám totiž věděl, co je 
v člověku“ (Jan 2,25). Ta věta se týká 
i nás. Jak na ni zareagujeme? Kéž by 
to byla hluboká radost a vděčnost: že 
je tu někdo, kdo vidí do nejtajnějších 
záhybů našeho nitra, kdo nás nesoudí, 
ale komu na nás opravdu záleží.

 

Scéna, kdy Ježíš vyhání bičem splete-
ným z provazů obchodníky z chrámu, 
se stala námětem lecjakých obrazů až 
do moderní doby. Ježíš na nich vesměs 

rozmáchlým gestem s pochmurným, až zuři-
vým výrazem ve tváři vyklízí chrám (chrámové 
nádvoří). Ovšem jde v té akci skutečně o Ježí-
šovu likvidaci obchodu lidí, kteří umožňovali 
chrámový provoz, nebo o něco jiného?

Chrámový 
establishment reaguje
Na rozdíl od synoptiků klade Janovo evan-
gelium tuto Ježíšovu akci v chrámě na začá-
tek jeho veřejného působení. Synoptici o této 
události hovoří až v rámci pašijového týdne. 
Není teď na místě spekulovat, kdo z evange-
listů zachycuje tuto událost blíže historické 
realitě ani zda nešlo o dvě podobné událos-
ti. Janovo evangelium zařazením této scény 
na začátek dává najevo, kým Ježíš je a jaký je 
smysl jeho bytí na zemi. O Velikonocích při-
cházeli do Jeruzaléma poutníci z celé země 
i ze zahraničí a k přinesení oběti potřebova-
li koupit obětní zvíře a proměnit své peníze 
na peníze přijatelné pro chrám. O to se stara-
li prodavači a směnárníci na vnějším nádvo-
ří chrámového komplexu. Z  tohoto pohle-
du šlo o legitimní provoz. Proč Ježíš napadá 
něco, co má své opodstatnění, proč vyhání 
– a to velmi radikálním způsobem – proda-
vače obětních zvířat, převrací stoly směnární-
ků a nemilosrdně vykazuje pryč i prodavače
holubů? 

Když se podíváme, kdo na jeho akci reaguje, 
je zřejmé, že to nejsou oni postižení obchodní-
ci, nýbrž zřejmě chrámový establishment (tak 
to mají synoptici), který je zde zahrnut pod 
označení Židé. Tak bývají v Janově evangeliu 
často označováni Ježíšovi protivníci, oponenti 
a kritici. (On sám byl přece také Žid.) Při de-
batě mezi Židy a Ježíšem o oprávněnosti toho-
to Ježíšova gesta se ukazuje, že jde o skutečný 
chrám a jeho pravý smysl. Nešlo tedy primárně 
o likvidaci obživy oněch obchodníků, a Ježíšo-
vu akci nelze tak beze všeho chápat ve smyslu 
oněch obrazů, nýbrž o prorocké gesto v  linii
velkých proroků. 

Proto i  ta otázka po Ježíšově kompetenci 
k takové akci. Prorok je ten, skrze jehož ústa 
mluví sám Bůh. Ježíš stojí na místě, které má 

výsostně patřit Boží přítomnosti a kontaktu 
s lidmi, a prorocky poukazuje na jeho deval-
vaci lidskými čachry. Prostřednictvím Ježíšova 
prorockého gesta Bůh ukazuje, jak to s chrá-
mem ve skutečnosti je. 

Chrám byl bohoslužebným místem, kde 
bylo možné dosáhnout skrze krev obětované-
ho zvířete odpuštění vin, děkovat Bohu přine-
senou obětí, mít radost z Boha a získat požeh-
nání. Chrám jako instituce tvořil podstatnou 
součást náboženské i národní identity. Když 
Ježíš dal svým gestem najevo, že tuto roli ztra-
til, resp. že se jí zpronevěřil (tedy ti, kdo nesli 
za jeho provoz zodpovědnost), vyvolávalo to 
ostrou reakci. 

Ježíš však nebyl tím, kdo by chrámem po-
hrdal, právě naopak, jak konstatují učedníci 
s odkazem na Žalm 69,10 („Neboť mě stravuje 
horlivost pro tvůj dům…“), ale v situaci ne-
vratné devalvace chrámu Bůh volí pro důvěrné 
společenství s člověkem už jinou cestu, nový 
chrám, v němž posvátné místo, oběť i obětník 
splývají v jedno – svého Syna. To se ovšem sta-
lo zcela srozumitelným až z perspektivy zmrt-
výchvstání. 

Ježíš svým gestem i slovy mnoho lidí šoko-
val, ale také mnoho lidí přitahoval – a o těch 

velikonočních svátcích spousta lidí uvěřila 
v  jeho moc, protože se o ní mohli na vlastní 
oči přesvědčit. Ježíš si však zachovává odstup, 
protože ví, jak to s těmi lidmi, včetně nás, ve 
skutečnosti je.

Muzeální kousky 
bez života? 
Co říká tento příběh nám, kteří si myslíme, že 
v Ježíše věříme? Kdyby Ježíš přišel do našich 
chrámů, co by tam našel? Možná by mu mno-
hem méně vadilo, že se v nich leckde prodávají 
pohlednice a všelijaké předměty a devocioná-
lie, často málo vkusné, než to, že v nich mnohdy 
nefungují živá společenství víry, že jsou to zlaté 
klece, muzeální kousky bez života. A nebyl by 
stejně skeptický jako tehdy, kdyby nás viděl, 
jak moc stavíme na vnějším, ale chybí nám ra-
dost, naděje a osobní víra? Ježíš „dobře věděl, 
co je v člověku“ a nepotřeboval, aby mu někdo 
něco vykládal. Byli bychom schopni ustát tuto 
Ježíšovu znalost našeho vnitřního nastavení?

Ježíš dal najevo, že tím pravým chrámem, 
posvátným místem Boží přítomnosti, je on 

sám. Tento chrám se zakouší všude tam, kde 
jsou lidé spolu, kde spolu žijí, radují se, modlí 
se a milují, kde se nekupčí s důvěrou a nadějí, 
totiž tam, kde lidé vytvářejí opravdové eucha-
ristické společenství. 

Autorka přednáší biblistiku na KTF UK v Praze

Kdyby Ježíš přišel do našich chrámů

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY
BŘEZEN
Všeobecný úmysl: 
Tento úmysl papež František zveřejní aktu-
álně při modlitbě Anděl Páně první neděli 
v měsíci.
Evangelizační úmysl: 
Modleme se, abychom prožívali svátost 
smíření s obnovenou vroucností a mohli 
zakoušet nekonečné Boží milosrdenství.
Národní úmysl: 
Děkujeme za dar postní doby a prosíme 
o požehnané využití darovaného času, aby-
chom poznali, co všechno ke svému štěstí 
nepotřebujeme a v čem je pravá radost.

Bernardino Mei (1612/15–1676): Ježíš vyhání obchodníky z chrámu (kolem 1655, Paul Getty Museum, Los Angeles, Kalifornie). Snímek archiv KT

Plakat nad zraňovanou i zraňující církví 
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Ne 7. 3. 270 299 783 881 270 300 338 376 1030 1149 338 377 338 377 338 377 339 378 273 302 339 378 1035 1155 339 378 339 378 268 297 340 379 1040 1159 341 380 341 380 341 380 339 378 1242 1379

Po 8. 3. 270 299 783 881 270 300 1046 1165 1046 1166 342 381 342 382 342 382 343 382 273 302 343 382 1051 1171 343 383 343 382 268 298 1056 1177 1057 1177 344 384 344 384 344 384 343 382 1247 1384

Út 9. 3. 270 299 783 881 270 300 1062 1182 1062 1183 345 385 345 385 346 385 346 386 273 302 346 386 1067 1188 346 386 346 386 268 298 1071 1193 1072 1193 347 387 347 388 348 388 346 386 1250 1387

St 10. 3. 270 299 783 881 270 300 1076 1198 1076 1198 348 389 349 389 349 389 349 390 273 302 350 390 1081 1204 350 390 349 390 268 298 1086 1209 1087 1209 351 391 351 392 351 392 349 390 1254 1391

Čt 11. 3. 270 299 783 881 270 300 1092 1215 1092 1215 352 393 352 393 352 393 353 394 273 302 353 394 1097 1220 353 394 353 394 268 298 1102 1226 1102 1226 354 395 354 396 355 396 353 394 1257 1395

Pá 12. 3. 270 299 783 881 270 300 1107 1232 1108 1232 355 397 356 397 356 397 356 398 273 302 356 398 1113 1237 356 398 356 398 268 298 1118 1243 1118 1243 357 399 358 399 358 400 356 398 1260 1398

So 13. 3. 270 299 783 881 270 300 1123 1248 1123 1249 359 400 359 401 359 401 360 402 273 302 360 402 1128 1254 360 402 360 402 268 297 361 404 1133 1259 361 404 362 404 362 405 364 407 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. 

Aniž požádáš statku jeho! Kateche-
tická formulace desátého přikázání 
(stejně jako devíti předchozích) je 
nám všem patrně dobře známá. Ne-
jen na ní si uvědomujeme, jak i snaha 
zjednodušit Desatero, aby si je člo-
věk lépe pamatoval, vyžaduje další 
přemýšlení a vysvětlování. V prvním 
čtení jsme se dnes setkali s Desate-
rem ve formulaci biblické, kterou 
bychom se nazpaměť zřejmě jen 
tak nenaučili, ale která zdaleka není
jen legislativní.

Dekalog začíná jasným předzna-
menáním: „Já jsem Hospodin, tvůj 
Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské 
země, z domu otroctví.“ Dříve než 
Hospodin na Sinaji přistoupí k zása-
dám správného života, dává svému 
lidu na vlastní kůži zakusit, že ho má 
rád, že chce jeho svébytnost a rozvoj 
a že nemůže nečinně přihlížet, když 
ho někdo zotročuje. Izrael prožije, 
co znamená svoboda a Boží moc. 
Prožije to jako dar, bez předchozích 
podmínek. Teprve s tímto prožit-
kem přistupuje Bůh k dalšímu kroku 
a v Desateru svému lidu ukazuje, jak 

se chovat, aby nežil pod svou úro-
veň, aby se nevracel do Egypta, ale 
naopak spěl k Zaslíbené zemi a mohl 
v ní pak prospívat.

Zatímco katechetické Desatero 
podává jednotlivá přikázání velmi 
stručně, Písmo věnuje prvnímu da-
leko více místa než ostatním. V heb-
rejštině navíc nejsou jednotlivé věty 
jen tak kladeny za sebe, nýbrž ostat-
ní přikázání jakoby z prvního gra-
maticky vyplývají. „Já jsem Hospo-
din, tvůj Bůh – a proto mě měj na 
prvním místě, respektuj důstojnost 
rodičů i druhých lidí a neživ v sobě 
závist ani jiné zhoubné touhy.“ Kdy-
bys to totiž porušoval, šel bys za ji-
ným „bohem“, který tě odnikud ne-
vysvobodil, jemuž nejde o tebe pro
tebe.

Desatero jako smlouvu lze při-
rovnat k manželství – mám-li druhé-
ho rád, nebudu se chovat tak, abych 
ho zarmucoval, škodil mu, škodil 
těm, které má rád, nebo škodil sobě, 
s nímž spojil svůj život. Přikázání vy-
tyčují určité meze, v nichž má bujet 
a zrát život, aniž by se měnil v jed či 

rozplýtval na zdánlivě potřebné zby-
tečnosti.

V evangeliu dnes Pán vyhání 
z chrámu prodavače a směnárníky, 
kteří tam měli svou důležitou funk-
ci – umožňovali lidem přinášet oběti 
a platit měnou, která by se nepříči-
la Zákonu (tj. nenesla např. portrét 
císaře). Udělali si však z předpisů 
živnost, přičemž z Desatera zřejmě 
prakticky vypustili onu první větu 
(kdyby byli usilovali o živý vztah 
s Hospodinem, Kristus by je podle 
mě nevyháněl – hrubou záplatu po-
užíval jen na hrubý pytel). Desatero 
má smysl jako zjevení milujícího a po-
máhajícího Boha; Zákon bez milosti
by zotročoval.

Zažil jsem sám nějaký východ 
z Egypta? Když se podívám, co jsem 
v životě dostal, jak vypadá předvětí 
Desatera („Já jsem Hospodin, tvůj 
Bůh, já jsem tě vyvedl / ti pomohl…“) 
v mém konkrétním životním příběhu? 
Neposílí mě tato vzpomínka ve snaze 
zalíbit se Bohu i v těch přikázáních, 
o něž klopýtám?

P. AMBROŽ ŠÁMAL OPraem.

neděle 7. 3.  Jan 2,13-25
Ježíš se dokáže rozhněvat, když vidí 
náboženství smíšené se zištností. Mů-
žeme žít v klidu, že nám něco podob-
ného nehrozí?

pondělí 8. 3. 2 Král 5,1-15a
Námanova pokora, vytrvalost, po-
slušnost. Právě takovou víru dává Je-
žíš za vzor!

úterý 9. 3. Dan 3,25.34-43
Kéž pocítím zkroušenou mysl a po-

koru ducha. Pak mohu očekávat Boží 
odpověď.

středa 10. 3. Dt 4,1.5-9
Zachovávat a plnit, ale také předávat 
dál… Zřejmě to nám chybí.

čtvrtek 11. 3. Jer 7,23-28
Hospodin chce, aby i nám s ním 
bylo dobře. Zve nás ke společné 
cestě. Nenutí, nabízí! Úloha pro-
roků je upozorňovat na toto poz-
vání.

pátek 12. 3.  Oz 14,2-10
Moudrost a důvtip mě přivedou 
i dnes na Hospodinovy cesty. Kráčet 
po nich (spolu s ním!) je nezaslou-
žený dar.

sobota 13. 3.  Oz 6,1-6
I v této postní době mohu očekávat 
od Hospodina uzdravení, obvázání 
skrytých ran. Snažím se je před ním 
odhalit?

Připravilo Pastorační středisko
Arcibiskupství pražského 

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
Žaltář 3. týdne.

8. 3. – pondělí po 3. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení 2 Král 5,1-15a 
Žl 42,2.3; 43,3.4, 
odp.: Má duše žízní po živém Bohu, 
kdy už ho spatřím tváří v tvář? 
Evangelium Lk 4,24-30
V modlitbě se čtením se může přidat 
hagiografi cká lekce a v ranních chvá-
lách a nešporách připomínka sv. Jana 
z Boha, řeholníka. 
Ve mši se může feriální vstupní 
modlitba nahradit modlitbou o něm.

9. 3. – úterý po 3. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Dan 3,25.34-43 
Žl 25,4-5ab.6+7bc.8-9, odp.: Rozpo-
meň se, Hospodine, na své slitování. 
Evangelium Mt 18,21-35
V modlitbě se čtením se může přidat 
hagiografi cká lekce a v ranních chvá-
lách a nešporách připomínka 
sv. Františky Římské, řeholnice. 
Ve mši se může feriální vstupní
modlitba nahradit modlitbou o ní.

10. 3. – středa po 3. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Dt 4,1.5-9 
Žl 147,12-13.15-16.19-20, 
odp.: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina! 
Evangelium Mt 5,17-19
V modlitbě se čtením se může přidat 
hagiografi cká lekce a v ranních chvá-
lách a nešporách připomínka sv. Jana 
Ogilvie, kněze a mučedníka. 
Ve mši se může feriální vstupní 
modlitba nahradit modlitbou o něm.

11. 3. – čtvrtek po 3. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Jer 7,23-28 
Žl 95,1-2.6-7b.7c-9, odp.: 
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: 
„Nezatvrzujte svá srdce!“ 
Evangelium Lk 11,14-23

12. 3. – pátek po 3. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Oz 14,2-10 
Žl 81,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14+17, 
odp.: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, 
slyš můj hlas! 
Evangelium Mk 12,28b-34

13. 3. – sobota po 3. neděli postní 
Výroční den zvolení papeže Františka
Barva fi alová, ranní mše feriální.
1. čtení Oz 6,1-6 
Žl 51,3-4.18-19.20-21ab, 
odp.: Chci lásku, a ne oběť. 
Evangelium Lk 18,9-14
Lze použít formulář Za papeže, 
zvláště ve výroční den jeho zvolení 
(Český misál, 2015, s. 855) a vložit
do přímluv prosbu za papeže. 
Liturgická barva je bílá.
Dnes večer a zítra po celý den se může 
používat parament růžové barvy.
Nešpory 1. a večerní mše
z následující neděle.

14. 3. – 4. neděle postní
Barva růžová / fi alová, mše vlastní. 
1. čtení 2 Kron 36,14-16.19-23
Žl 137,1-2.3.4-5.6, odp.: 
Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás! 
2. čtení Ef 2,4-10
Zpěv před evangeliem: 
Tak Bůh miloval svět, že dal svého 
jednorozeného Syna; každý,
kdo v něho věří, má věčný život. 
Evangelium Jan 3,14-21
Krédo, preface 1. nebo 2. postní 
(čte-li se evangelium o slepém 
od narození 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 4. týdne. (hfr)

1. ČTENÍ Ex 20,1-17
Čteme Desatero v jeho originální 
podobě. Hospodin dává tato přiká-
zání Mojžíšovi jako součást vzájem-
né smlouvy: Bůh prezentoval, kým 
je, a nabídl své doprovázení Izraeli 
(19. kap.). Nyní vyjadřuje podmínky, 
kdy bude smlouva platit.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy
Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: 
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem 
tě vyvedl z egyptské země, z domu ot-
roctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo 
mě. Neuděláš si modlu, totiž žádnou 
podobu toho, co je nahoře na nebi, 
dole na zemi nebo ve vodách pod 
zemí. Nebudeš se ničemu takovému 
klanět ani tomu sloužit. Já Hospo-
din, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý. Stí-
hám vinu otců na synech do třetího 
i čtvrtého pokolení těch, kdo mě ne-
návidí, ale prokazuji milosrdenství ti-
sícům pokolení těch, kdo mě milují 
a zachovávají mé příkazy. Nezneuži-
ješ jména Hospodina, svého Boha. 
Hospodin nenechá bez trestu toho, 

kdo by jeho jména zneužíval. Pama-
tuj na den sobotní, že ti má být sva-
tý. Šest dní budeš pracovat a dělat 
všechnu svou práci. Ale sedmý den 
je den odpočinutí Hospodina, tvého 
Boha. Nebudeš dělat žádnou práci, 
ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj 
otrok a tvá otrokyně, ani tvůj doby-
tek, ani přistěhovalec, kterého jsi při-
jal k sobě. V šesti dnech totiž učinil 
Hospodin nebe i zemi, moře a všech-
no, co je v nich, a sedmého dne odpo-
činul. Proto Hospodin dni sobotnímu 
požehnal a oddělil ho jako svatý. Cti 
svého otce i svou matku, abys dlouho 
žil na zemi, kterou ti dává Hospodin, 
tvůj Bůh. Nezabiješ. Nezcizoložíš. 
Nepokradeš. Nevydáš křivé svědectví 
proti svému bližnímu. Nebudeš dych-
tit po domu svého bližního. Nebudeš 
dychtit po ženě svého bližního, ani po 
jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani 
po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec 
po ničem, co patří tvému bližnímu.“

MEZIZPĚV Žl 19,8.9.10.11
Dnešní žalm je jásotem nad darem 

Zákona. Tóra-Zákon je označe-
ním „směrovky“ života. Připojme se 
k modlitbě chvály za dar „nasměro-
vání“ k životu.

* Pane, ty máš slova věčného života.
Hospodinův zákon je dokonalý, ob-
čerstvuje duši, Hospodinův příkaz je 
spolehlivý, nezkušenému dává moud-
rost. * Hospodinovy předpisy jsou 
správné, působí radost srdci, Hospo-
dinův rozkaz je jasný, osvětluje oči. * 
Bázeň před Hospodinem je upřím-
ná, trvá navěky, Hospodinovy výroky 
jsou pravdivé, všechny jsou spraved-
livé. * Dražší jsou nad zlato, nad hoj-
nost ryzího zlata, sladší jsou nad med, 
nad šťávu z plástů. *

2. ČTENÍ 1 Kor 1,22-25
V komunitě Korinťanů se objevila 
řada problémů. Svatý Pavel na to re-
aguje několika dopisy. První z nich 
obsahuje více témat. Na začátku do-
pisu se Pavel musí sám obhájit, pro-
tože korintská komunita se začala 
štěpit na jeho příznivce a odpůrce. 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla 
Korinťanům 
(Bratři!) Židé si přejí zázraky, Řekové 
zase hledají moudrost, ale my káže-
me Krista ukřižovaného. Židy to urá-
ží a pohané to pokládají za hloupost. 
Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou 
to židé, nebo pohané, je Kristus Boží 
moc a Boží moudrost. Neboť „poše-
tilá“ Boží věc je moudřejší než lidé 
a „slabá“ Boží věc je silnější než lidé.

EVANGELIUM  Jan 2,13-25
Janovo evangelium je koncipováno 
velice symbolicky. Hned po zprávě 
o počátku Ježíšova veřejného půso-
bení v Káně přichází scéna očištění 
chrámu. Jan tak začíná evangelium 
slovy o blízkosti Velikonoc a proroc-
tvím o ukřižování a zmrtvýchvstání.

Slova svatého evangelia podle Marka
Byly blízko židovské velikonoce a Je-
žíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. 
V chrámě zastihl prodavače býčků, 
ovcí a holubů i směnárníky, jak tam 
sedí. Tu si udělal z provazů důtky 

a vyhnal všechny z chrámu i s ovce-
mi a býčky, směnárníkům rozházel 
peníze a stoly jim zpřevracel a pro-
davačům holubů řekl: „Jděte s tím 
odtud! Nedělejte z domu mého Otce 
tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, 
že je psáno: „Horlivost pro tvůj dům 
mě stravuje.“ Židé mu však namítli: 
„Jakým znamením nám dokážeš, že 
tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpově-
děl: „Zbořte tento chrám, a ve třech 
dnech jej zase postavím.“ Tu židé řek-
li: „Tento chrám se stavěl šestačtyři-
cet let – a ty že bys ho zase posta-
vil ve třech dnech?“ On však to řekl 
o chrámu svého těla. Teprve až byl 
vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho 
učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili 
Písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když 
byl v Jeruzalémě o velikonočních 
svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho 
jméno, když viděli znamení, která 
konal. Ježíš se jim však sám nesvě-
řoval, protože znal všechny a nepo-
třeboval, aby mu někdo něco o li-
dech vykládal. Sám totiž věděl, co
je v člověku.

Zažil jsem já sám
nějaký východ z Egypta?
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VZPOMÍNÁME
� Dne 6. 3. 2021 uply-
ne 100 let od naro-
zení P. Bartoloměje
J. Kulhavého OP. Pán 
si tohoto vynikající-
ho kněze povolal 30. 
12. 2016. S vděčností 

na jeho působení v modlitbě vzpomína-
jí farníci a ministranti z Uhuherského 
Brodu.
 V 10–2390

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 10–2284

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

� Koupím knihy, mob.: 603 147 191.
 K 10–2339
� Staré odznaky, noty, gramodesky 
a pohledy koupím. Mob.: 602 336 945. 
 K 10–2350

� 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 10–2379

RŮZNÉ
� Členové sdru-
žení pro výstavbu 
kaple Sv. Ducha 
ve Slavičíně-Hrád-
ku (Valašsko) dě-
k u j í  z a  p ř í z e ň
v  r. 2020 a  prosí 
i  nadále o  finanční 
příspěvky určené ke 

zhotovení střechy. Poštovní poukázkou 
na adresu Výstavba kaple, Mladotické 
nábř. 419, 763 21 Slavičín, číslo účtu 
245743398/0300. Kontakt 775 709 773. 
Za podporu moc děkujeme.
  R 10–2388

PODNÁJEM – PRONÁJEM
� Pronajmu byt 3+1 v RD po rekon-
strukci, se zahradou a skleníkem, věřícím 
zodpovědným lidem, kteří rádi pracují na 
zahradě, v blízkosti Rožnova pod Rad-
hoštěm, za částku 13 000 včetně energií, 
mob.: 602 256 837.  PP 10–2372

SEZNÁMENÍ
�Muž, vdovec, 81 let, SŠ – hledá se-
známení s paní 70+, v Praze. Vzájemná 
pomoc, solidnost, pokora a víra. Osobní 
setkání nutné.  S 10–2359
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BŮH V KARANTÉNĚ
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a přírodní doplněk stravy
na posílení imunity

Immun44 
od VEGALL Pharma s.r.o.
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Ester Nemjó
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Josefína Stibitzová
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UM
ĚL
EC
KÉ
 K
NI
HY
 P
RO
 D
ĚT
I 
A 
JE
JI
CH
 R
OD
IČ
E

W
W
W
.
M
E
A
N
D
E
R
.
C
Z

KN
IH
KU
PE
CT
VÍ
 M
EA
ND
ER
 V
RA
TI
SL
AV
OV
A 
7,
 P
RA
HA
 2

198 Kč

198 Kč

198 Kč

Katolický týdeník 
připravuje v měsíci březnu

VELIKONOČNÍ 
PŘÍLOHU. 

Inzertní oddělní proto 
upozorňuje na možnost 

inzerce v této příloze, 
která se setkává s velkým 

zájmem čtenářů.

Informace na tel.:
222 513 103,

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



„Nevím, zda 
se křesťané 
do Iráku vrátí, 
ale vím, že se 
nevrátí, když 
nebudeme 
nic dělat,“ 

přibližuje francouzský 
dominikán P. OLIVIER 
POQUILLON situaci v Iráku. 
Podle něj bude papežova 
„biblická“ cesta povzbuzením 
nejen pro místní křesťany. 

Ještě před rokem a půl jste byl v Bruselu 
generálním sekretářem významné organizace 
biskupských konferencí, nyní působíte na 
severu Iráku. Jak prožíváte tuto velkou změnu?
Spíše pozitivně. Po takové štábní misi je pří-
jemné být opět v pastoraci. Papež František 
se mě před odjezdem ptal, zda jsem si o  to 
místo svému provinciálovi schválně řekl. 
Smál jsem se, že jsem ho nutit nemusel. Pak 
mi papež řekl, že až pojede do Iráku, tak se 
potkáme. Že po téhle cestě toužil, se ví del-
ší dobu, ostatně přál si to i Jan Pavel II. Teh-
dy (v  roce 1999) z  cesty na poslední chvíli
sešlo. 

Jsem v  této zemi skutečně rád. Co si víc 
přát, než moci něco opravit? A s rekonstrukcí 
doufáme, že pomůžeme obnovit i vztahy mezi 
jednotlivými komunitami – na naší stavbě pra-
cují křesťané spolu s muslimy. Nevím, zda se 
sem křesťané vrátí, ale vím, že se nevrátí, když 
nebudeme nic dělat.

Co vlastně dělají dominikáni v Iráku?
Dominikáni jsou zde fakticky už osm staletí, 
od vzniku řádu. První bratr přijel do Bagdá-
du ve 13. století, když zde vládli buddhisté, 
to bylo při  tatarské invazi. Později byli bra-
tři pověřeni misií, která pokrývala Arménii, 
Mezopotámii a Kurdistán. Když v 17. století 
chaldejská katolická církev vstoupila do plné-
ho společenství s Římem, aniž ztratila svou 
identitu, papež sem vyslal misi, aby místní 
církev podpořil v liturgii a při vzdělávání. Do-
minikánští bratři  postavili kostel, školu pro 
chlapce i školu pro dívky – ta byla první v celé 
Mezopotámii. A také špitál a tiskárnu s úmys-
lem převést do tisku místní kulturu předáva-
nou jen ústně. Udělali ohromnou etnologickou 
i archeologickou práci, aby zhodnotili místní 
kulturu, nikoli ji vymazali. My dnes pokraču-
jeme v tradici. První bratři, kteří sem přišli, by-
li Italové, nyní mise spadá pod francouzskou 
provincii. Jako Francouz jsem zde ale jediný, 
ostatní bratři jsou Iráčané – jak v Bagdádu, tak
v Erbílu.

Kolik vás je celkem?
Šest Iráčanů, já a  jeden Chorvat, který nyní 
uvízl v Evropě. Je odborníkem na syrštinu, vy-
studoval v Cambridgi. Zachováváme si původ-
ní pastorační poslání: duchovně doprovázíme 
křesťany a vedeme dialog s místními kultura-
mi. Jednáme s nimi jako s přáteli, což je křes-
ťanská definice dialogu. Nejde o to, abychom 
zde roubovali kulturu odjinud. Ostatně důka-
zem toho jsou naši iráčtí spolubratři.

Co je nyní konkrétní náplní vaší práce 
v Mosulu, kam vám telefonuji?
V Mosulu pracuji, ale nebydlím. V poničeném 
klášteře nefunguje ani sprcha, je tu staveniště. 
Během let 2014 až 2017 byl klášter s kostelem 
Panny Marie (zvaným „hodinový“ kvůli věž-
ním hodinám, které zde nejsou zvykem – pozn. 
red.) silně poničen jednotkami tzv. Islámského 
státu. Já jsem pověřen dohledem nad rekon-
strukcí kostela, která je nyní jedním z hlavních 
programů UNESCO financovaným Spojený-
mi arabskými emiráty (SAE).

Emiráty?
Ano, stalo se to po návštěvě papeže Františka 
v SAE (v únoru 2019) v Abú Zabí, což byla 
historicky první návštěva papeže na Arabském 
poloostrově, a po podpisu společného Doku-
mentu o lidském bratrství s vrchním imámem 
at-Tajíbem (ten je považován za věroučnou au-
toritu sunnitského islámu – pozn. red.). 

Vláda Spojených arabských emirátů nejpr-
ve v rámci programu Revive the Spirit of Mo-
sul (Oživit ducha Mosulu) požádala UNESCO 
o  obnovu velké mešity, odkud Abú Bakr 
al-Bagdádí (vůdce teroristů) vyhlásil svůj 
tzv. chalífát. Načež ji vyhodil do vzduchu 
i s minaretem, starším než 800 let. Ten byl do-
minantou celého města, najdete ho i na všech 
iráckých bankovkách. V návaznosti na onu pa-
pežovu cestu si Emiráty přály rekonstruovat 
také dva hlavní kostely ve městě s odůvodně-
ním, že pro Mosul je charakteristické, že je 
křižovatkou. Město leží mezi údolím a hora-
mi, u břehu řeky Tigris. Traduje se, že právě 
u břehu této řeky vzal Bůh bláto, aby stvořil 
člověka. Papež nyní zamíří také do Uru (na 
jihovýchodě země, odkud vycházel Abrahám 
na svou pouť – pozn. red.).

To je hotová cesta Biblí!
Skutečně půjde ve stopách biblických počátků 
od První knihy Mojžíšovy – od stvoření světa 
a postavy společného praotce Abraháma. Ono 
lidské bratrství značí společný původ, tedy 
společný osud a také společnou odpovědnost. 
Odpovědnost vůči svým bratrům a vůči stvoře-
ní – to je tématem cesty. 

Jde tedy o mimořádně symbolickou cestu.
Naprosto. Nacházíme se na území Mezopotá-
mie (pozůstatky města Babylonu leží 88 kilo-
metrů jižně od Bagdádu), v zemi deportace vy-
voleného národa. Čili jsme zde ve Svaté zemi 
ve smyslu biblické země, nikoli však země do-
konalé! Svatá neznamená dokonalá, zdaleka 
ne (smích). Papež tedy přiletí do Bagdádu, či 
chcete-li Babylonu, a odjede do Uru, kde se má 
konat velké mezináboženské setkání zástupců 
velkých náboženství, obdobně jako tomu bylo 
v Assisi, na téma „Abrahamovi synové a lidské 
bratrství“.

Přítomni mají být jak sunnité, tak šíité, což je 
v muslimském světě neobvyklé.
Jde o velkou událost. V této symbolice hraje 
roli i  fakt, že papež kromě Abú Zabí už na-
vštívil Egypt a Maroko. Ústředním tématem 
je nutnost vyjít z  postavení menšiny a  spo-
lečně se vydat k  plnému občanství. Být na-
plno účastníkem dění, což je také jedním 
z  požadavků mladých Iráčanů jakéhokoli
vyznání. 

Přijme tamní společnost papežovo poselství?
Myslíte ono plné občanství? To zcela odpovídá 
tužbám mladých lidí v celém arabském světě. 
Plnost občanství znamená možnost podílet se 
na ekonomice, na chodu města, na intelektu-
álním životě atd. Teď zde máme volby, ale co 
se bude dít po nich?

Jak si nyní stojí irácká společnost?
Je stále silně poznamenaná válkou, kdy byly 
státní struktury výrazně oslabeny. Hlavní po-
litickou linií premiéra a vlády dnes je postavit 
stát na nohy, vrátit mu správu země, tedy ode-

brat kontrolu různým skupinám s partikulár-
ními zájmy.

Když se řekne Irák, každému hned vytane – 
válka. Zkuste přiblížit jeho dnešní život.
Irák je nestejnorodá země, mozaika různoro-
dého obyvatelstva a způsobů života. Jižní bře-
hy řeky Tigridu obývají šíité, sever Kurdové, 
dále je zde oblast arabsky mluvícího obyvatel-
stva. V Mosulu nyní bydlí většinou sunnitští 
Arabové, ostatní komunity zde takřka nena-
jdeme.

A křesťané?
V Mosulu, který má zhruba 1,5 milionu oby-
vatel, žije kolem padesáti až šedesáti křes-
ťanských rodin. Centrum starého města bylo 
zničeno a lidé přišli o své domovy. V nových 
částech města se vydatně staví. Velmi povzbu-
divé je, že na univerzitu se vrátili studenti. 
Nezapomínejme, že 40 % zdejší populace je 
mladší 14 let a jen 3,5 % obyvatel je starších
65 let. Velké rozdíly ve způsobu života jsou ta-
ké mezi těmi, kdo mohli zůstat doma, těmi, 
kdo se museli vystěhovat do jiného města, a tě-
mi, kdo musí bydlet v táborech. Mezi Erbílem 
a 85 km vzdáleným Mosulem je hned několik 
velkých táborů a kromě nich existují ještě tá-
bory s uprchlíky převážně ze Sýrie. Když to 
shrnu, tato země má ohromný potenciál a mla-
dé nadšené i kreativní lidi, kteří nečekají na ře-
šení zvnějšku, ale rádi by vzali řízení do svých 
rukou. To je nadějné. Na druhé straně si na 
tuto zemi dělají choutky všichni její sousedé. 
A nejde jen o její nerostné bohatství. 

Co bylo v této zemi nejvíce zničeno, je spo-
lečnost. Třináct let embarga zcela rozložilo 
státní struktury, a když začala americká in-
vaze (20. března 2003), rozpadl se i politic-
ký systém. Zůstaly jen kmenové a náboženské 
struktury – a to jak u muslimů, tak u křesťanů, 
jezídů, mandejců, šabaků a dalších.

Které síly tedy budou schopny postavit zemi 
na nohy?
Nevím. Tou hlavní silou v této zemi jsou sku-
tečně její mladí obyvatelé. Na rozdíl od star-
ších generací tráví spoustu času na internetu, 
všichni mají mobilní telefony i jiné vzory než 
starší generace, což je zde nové. Tato společ-
nost dosud byla velmi tradiční, znalosti a zku-
šenosti se přebíraly od předků. Nové je i  to, 
že mladí sunnité, šíité, Arabové či křesťané 
poslouchají stejnou hudbu, stejně se oblékají, 
obouvají a nosí stejně podivné účesy.

Což se vás dominikánů netýká.
(Smích) Baví mě to pozorovat. Dnes si na stav-
bě jeden z mladých inženýrů například nechtěl 
nasadit ochrannou přilbu, protože si ráno ur-
čitě půl hodiny upravoval vlasy. Usmívám se 
tomu. Třeba on je příklad mladého člověka, 
který relativně uspěl: má práci. Irák nyní čelí 
těžké ekonomické krizi. Ekonomika je hodně 
závislá na veřejném sektoru (na státních inves-
ticích – pozn. red.), čerpajícím zdroje z ropy 

a zemního plynu. Kvůli pandemii spadla cena 
těchto surovin se světovým propadem poptáv-
ky a tím se propadl i příjem státu, zato potřeby 
země rostly. Celá veřejná správa si musela sní-
žit platy včetně premiéra i poslanců.

Jak tam vlastně prožíváte pandemii?
Od pátku do neděle je zde naprostý zákaz vy-
cházení, v jiné dny platí od osmi večer do pě-
ti hodin ráno. Na jaře to bylo ještě tvrdší, ale 
dnes už tak přísná opatření nelze zavádět. Li-
dé by to nevydrželi. Spousta jich pracuje za 
denní mzdu, nejen přesídlení obyvatelé, nýbrž 
i chudší rodiny. Nezvládli by to, což vláda ví. 
Ale tím, že zde žije tolik mladých lidí, je méně 
vážných průběhů této nemoci.

Sloužíte mše svaté? 
Od března s výjimkou pár týdnů v létě byly bo-
hoslužby za účasti veřejnosti zakázány. V ko-
munitě jsme tak žili mnišský život. Loni o Ve-
likonocích jsme však sloužili mši svatou na 
střešní terase, a tak se mohli alespoň připojit 
sousedé z okolí. Při vigilii jsme na střeše roz-
dělali oheň a sousedé zpívali ze svých domovů. 
Bylo to hodně zvláštní…

…asi i dojemné.
Ano, hodně. Dnes už se scházíme při slavení 
mše sv. v rouškách, s rozestupy a v nižším po-
čtu, odebrali jsme dvě třetiny židlí. A doufáme, 
že letos se Velikonoce skutečně stanou symbo-
lem vzkříšení, který přijde po symbolu naděje 
– po papežově návštěvě. Víte, zde na Blízkém 
východě, když chcete někomu skutečně proká-
zat čest, navštívíte ho. Nezvete ho k sobě, ale 
poctíte ho návštěvou. A přesně to nyní udělá 
papež František: navštíví Iráčany jako členy 
lidské rodiny, kteří trpí. Tím stvrdí nejen slovy, 
ale i skutky lidské bratrství. 

V  samotném Mosulu se nechystá žádný 
proslov, jen modlitba v ruinách města. Modlit-
ba za všechna utrpení, modlitba za odpuštění, 
volání k Bohu. Mosul je Ninive, město proro-
ka Jonáše. Nyní samozřejmě nemluvím o Jo-
nášově úprku před Božím voláním, ale o tom, 
že Bůh vysílá Jonáše do velkého pohanského 
města. Bůh tím říká, že spásu chce pro všech-
ny. A v tom tkví ono poselství. Každý z nás je 
volán, aby se obrátil k Bohu a umístil ho do 
středu svého života.

KATEŘINA KOUBOVÁ
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P. OLIVIER POQUILLON (*1966) 
je francouzský dominikán, bývalý 
generální sekretář Komise evropských 
biskupských konferencí zemí EU 
(COMECE), nyní dohlíží na opravu 
kostela ze 70. let 19. století při 
dominikánském klášteře v centru 
Mosulu na severu Iráku. Již dříve 
působil jako vyučující na Mosulské 
univerzitě a zažil válečný stav. Předtím 
pracoval na Balkáně, v Africe a také 
v Organizaci spojených národů.

Do Iráku k biblickým počátkům

Stánek  na tržišti severoiráckého Mosulu s výhledem na katolický kostel Panny Marie dominikánského kláštera, poničeného – stejně jako celé staré 
město – během obsazení tzv. Islámským státem. Právě na jeho rekonstrukci P. Olivier Poquillon dohlíží. Snímek Profimedia
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Děti, chtěly byste,
aby z vás vyrostli dobří lidé? 
Co myslíte, stačí k tomu jen 
nikdy nezlobit a být hodní? 

Šlo by to vůbec? I když to budeme pořád zkou-
šet, nejspíš se nám to nikdy úplně nepodaří. 
A ještě z toho můžeme být smutní. Ale co to 

zkusit z  opačného konce? Můžou z  nás vy-
růst dobří lidé, když budeme dělat dobré věci?
Určitě ano! 

Můžete začít třeba teď

A  právě z  tohoto důvodu vymyslela Kristý-
na Plíhalová (matka dvou malých dětí) kni-
hu pro všechny děti – a  třeba i  pro jejich 
rodiče. Napsala a  namalovala Encyklope-

dii dobrých skutků, jež vyšla v  nakladatel-
ství Cesta. Jsou tam zachyceny dobré skut-
ky, které viděla u  některých dětí a  líbily se 
jí. Jsou tam ale i  takové, které by si přála, 
aby její děti dokázaly dělat, a  pak také ty, 
o  nichž ví, že se dětem příliš často nedaří.
Chcete se inspirovat? 

Například: Adam půjčil Anežce na pískovi-
šti hračky, protože si žádné nepřinesla. Bětka 
uklidila po obědě ze stolu. Cyril se domluvil 

s Cecilkou, že se budou střídat o koloběžku. 
Česťa se rozdělil s kamarády o tabulku čoko-
lády… Ke každému písmenu z abecedy je tu 
dobrý skutek. A na konci je nápad pro kaž-
dého z vás. Můžete si udělat svou vlastní kní-
žečku: každý den si do ní budete malovat ne-
bo psát, jaké dobré skutky se vám podařily. 
Můžete začít třeba právě teď, protože je post-
ní doba – tedy nejlepší čas na dělání dobrých
skutků. (kš)

Každý rok napíše okolo pěti set žáků ze základ-
ních škol a víceletých gymnázií příběh o tom, 
jak oni sami nebo někdo z jejich okolí udělali 
něco dobrého pro druhé. Loni jich bylo ještě 
o čtyři desítky víc. Mnozí, jak vysvětluje Zu-
zana Chmelíková z nadace Dětský čin roku, se 

snažili pomáhat seniorům a nemocným: „Vy-
mýšlejí různé sbírky na pomoc lidem v nouzi, 
a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. 
Velmi často darují své nenošené oblečení ne-
bo hračky do dětských domovů, nemocným 
dětem a podobně. Snaží se pomáhat nejen li-

dem, ale i přírodě organizovanými úklidy či 
péčí o zraněná zvířata.“ 

Jsou ovšem i hrdinské činy, které děti sa-
my nenaplánují – a na místě musejí zareago-
vat, zasáhnout. Například dvanáctiletý Tomáš 
zachránil svého topícího se dvouletého brat-
říčka, který při hře spadl do bazénu. O hrdin-
ství svého kamaráda Honzy napsal do nada-
ce zase jeho kamarád Martin. Honza mu byl 
vzorem, protože se vůbec nebál, když u nich 
v domě začalo hořet a požár se šířil i na stře-
chu sousedního domu. Martin ve svém dopi-

se vylíčil, jak Honza zaběhl za dobrovolnými 
hasiči a  pomáhal jim požár uhasit. O  vítě-
zích, kteří jsou vyhlášeni v sedmi kategoriích 
(Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, 
Kolektivní pomoc, Pomoc starším lidem, Po-
moc přírodě, Dobrý nápad a Pomoc n@ ne-
tu), rozhodují samy děti hlasováním po inter-
netu. Začátkem března bude na webu www.
detskycinroku.cz vyhlášen další, již 17. roč-
ník soutěže a Zuzana Chmelíková vybízí dě-
ti, aby se nebály dělat dobré skutky a  aby
o nich psaly.  (kš)

„Na prahu věčnosti nám nezůstane to, co 
jsme si vydělali, ale to, co jsme rozdali,“ 
napsal v  jednom ze svých tweetů papež 
František. V jednom z dalších pak ujišťu-
je: „Evangelní skutky jsou vskutku tím jedi-
ným, co odolá destrukci smrti: projev něhy, 
velkodušná pomoc, čas strávený naslouchá-
ním, návštěva, dobré slovo, úsměv… Nám se 
tyto skutky mohou jevit jako bezvýznamné, ale 
v Božích očích jsou věčné, protože láska a sou-
cit jsou silnější než smrt.“

Adventní a postní doba může být jakým-

si cvičištěm, kde se společně učíme myslet 
trochu víc na druhé, jak říká pastorační asi-
stent a katecheta David Žofák a zdůrazňuje, 
že pro děti je v tomto směru vždycky tím nej-
důležitějším příklad rodičů a  laskavá atmo-
sféra v rodině. „Takzvané dobré skutky vlast-
ně někdy mohou být i  ‚špatné‘ – a to tehdy, 
když při své snaze o pomoc nerespektujeme 
svobodu a  skutečné potřeby druhého, když 
takový skutek považujeme za samospasitel-
ný, když ho konáme bez skutečného vztahu
lásky k druhým.“ 

A jak to bylo s Ježíšem a dobrými skutky? 
Hned nás napadnou jeho zázračná uzdravová-
ní, ale katecheta upozorňuje: „Ježíš sám mlu-
ví o důležitosti konkrétních činů: dát napít, 
ujmout se druhého, obléknout ho, navštívit, 
přijít za ním… (viz Mt 25,35-36). Proto je urči-
tě dobré i spolu s dětmi občas přemýšlet, co by 
se dalo udělat pro lidi kolem nás, a navzájem 
se v tom povzbuzovat.“ 

Nejen motivovat,
ale také ocenit

„Dále dětem můžeme zdůraznit, že nejde o to, 
udělat něco velkého, ale i malé věci máme dě-
lat s velkou láskou: pomoci malému souro-
zenci, zahrát si s ním hru, co mě třeba nebaví, 
potěšit někoho smutného, usmát se, uklidit 
si nebo se o něco rozdělit,“ vypočítává David 

Žofák a vypráví o jedné z dívek, která když se 
dozvěděla, že je možné poslat peníze na dob-
rou věc, rozhodla se, že přispěje – polovičkou 
kapesného. „Tak vlastně dala víc než ten, kdo 
dává ze svého nadbytku,“ konstatuje kateche-
ta. A doplňuje, že inspiraci k službě a pomoci 
druhým můžeme najít zvláště v evangeliu, ale 
i v mnoha dalších příbězích (např. v „Příbězích 
ke katechezi“ na webu pastorace.cz).

Katechetka Radka Habánová doporučuje, 
abychom naše děti nejen motivovali k  dob-
ru, ale také je následně chválili, povzbuzovali 
a oceňovali. Starším dětem můžeme nabíd-
nout dobrou knihu, povídání s  někým, kdo 
pracuje v Charitě, nebo společně udělat něco 
pro druhé. A jak připojuje David Žofák, ani 
nám dospělým neuškodí, když se třeba v tuto 
postní dobu zamyslíme nad tím, jestli není ko-
lem nás někdo, pro koho bychom mohli něco 
udělat. KATEŘINA ŠŤASTNÁ

Nejde o to, udělat něco velkého

I kluci a holky se mohou stát hrdiny
Důkazem, že klukům a holkám nezabránila v dobrých 
skutcích ani pandemie koronaviru, je třeba množství příběhů, 
které za minulý rok poslali do nadace Dětský čin roku.

Encyklopedie dobrých skutků pro děti

Daniel se přiznal, i když se bál trestu.  Jiří daroval hračky, se kterými si už nehrál.  Repro z Encyklopedie dobrých skutků

„Když uděláš dobrý skutek, můžeš si vybarvit políčko nebo nalepit 
obrázek.“ Děti často mají dobré skutky spojené s postní dobou nebo 
s adventem jako jakési „plnění úkolů“. Jak je ovšem vést k radosti 
z konání dobra a k tomu, aby to vydrželo i do dalších dní?
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Na počátku 3. století v  Kartágu za cí-
saře Severa severák zcela jistě neva-
nul, spíše vládlo dusné horko. Septimi-
us Severus totiž nařídil trest smrti pro 
ty, kdo by přijali křest. Mezi katechu-
meny byly mladé matky Perpetua a Fe-
licita. Jak tedy dopadla jejich příprava 
na křest? Vítězně. Nebyly pokřtěny až 
slavným prolitím vlastní krve (smísené 
s krví Beránkovou), stačily ještě ve vě-
zení přijmout křest vodou. Udavači však 
nelenili ani v  zadýchaných kobkách: 
přijetí křtu oznámili. Vznešená Perpe-
tua držela na  rukou svého syna, ješ-
tě nemluvně. Felicitě, otrokyni, se pro 
změnu v temném lochu narodila dcera. 
V takové situaci byla velkorysá věrnost 
mladých matek živému Pánu nevýslovně
šlechetná. 

Obě byly pak předvedeny do arény 
s divou zvěří, aby „dělaly zábavu“ divá-
kům i císaři. S tak radikálním svědec-
tvím o Kristu nepřekvapí, že jsou při mši 

zahrnuty do sektoru svatých tzv. římské-
ho kánonu.

Uvažujme, co nám jejich život předá-
vá. Především jde o Afriku, kde se mno-
hé kultury mísí s vynikajícími příklady 
křesťanů (Augustin, Cyprián). Vezmě-
me si jen starodávné chrámy zaváté du-
nami písku, svědčící o skvěle rozvinuté 
architektuře – jedna bazilika zasvěcená 
právě naší dvojici byla takto objevena. 
Obdivujeme přátelství „až na smrt“, vy-
vstalé v mezní životní situaci: v takových 
podmínkách (mezi životem a smrtí) je 
sdílení o Bohu i o dětech neseno (jinou) 
radostí, kterou svět nemůže vzít ani dát. 
Statečné matky nežehraly, ale v tom, co 
je čekalo, nahlížely smysl, a dokonce ob-
darování. Přesto zároveň do „poslední 
minuty“ Perpetua s  vynalézavou péčí 
maminky koná pro své nemluvně ma-
ximum. A Felicita se s vlastním dítětem 
v náruči ujímá Perpetuina sirotka ales-
poň „na minutu“, než je sama vydána 

na smrt: skutková láska. Žádné vězení 
nemůže spoutat svobodné srdce milují-
cí matky. A hrubozrnná surová krutost 
neponičí šlechetnost srdce dýchající-
ho Pánem. Zápisky z vězeňského dení-
ku Perpetuy a svědectví z procesu jejich 
umučení o tom podrobně svědčí.

Svého času jsem byla na pouti v řím-
ském moderním kostele Perpetuy a Feli-
city, situovaném na jihu Říma směrem 
k moři. Ale tam, ve Věčném městě, stej-
ně jako zde, v denních souřadnicích, re-
zonuje se stejnou intenzitou jeden leit-
motiv: laskavý 
Pán odměňuje 
velkorysá srd-
ce odhodlaným 
mučednictvím.

sr. LUISA 
KARCZUBOVÁ,

teoložka a publi-
cistka z olomouc-

kého Centra Aletti

Rodiče doma 
žehnali chléb 
před prvním 
zakrojením. 
Ale šlo vůbec 
o žehnání? 

A kdo vlastně může žehnat?

Žehnání pokrmů je starobylým křesťan-
ským zvykem, protože společné stolová-
ní a konzumace pokrmů byly pokládány 
za posvátnou činnost. V liturgii o slav-
nosti Zmrtvýchvstání Páně se při žeh-
nání pokrmů uvádí text modlitby nad 
chlebem: „Chlebe živý, který jsi sestou-
pil z nebe a ve svatém přijímání dáváš 
život světu; požehnej tento chléb a veš-
keré sváteční pečivo na památku chle-
ba, kterým jsi nasytil lid, jenž ti vytrvale 
naslouchal na poušti a který jsi po svém 
Zmrtvýchvstání připravil u jezera svým 
učedníkům.“ Biblická událost, o níž se 
zmiňuje text modlitby, vyjadřuje vědo-
mí, že vzkříšený Kristus s námi zasedá 
ke stolu a Bůh nám dává vše, co bude-
me jíst.

Požehnání chleba, jako základní po-
traviny, sahá až do židovské tradice, 
která formovala křesťanské modlitby 
i  liturgii, kde zaznívá: „Požehnaný jsi, 
Hospodine, Bože celého světa. Z  tvé 
štědrosti jsme přijali chléb, který ti při-
nášíme.“ 

V požehnání chleba nejde o chléb jako 
takový, nýbrž o chvalozpěv Hospodinu, 
který nám dává všechny dary. V tomto 
žehnání uznáváme, že plody přírody i vý-
sledek práce člověka jsou darem Božím, 
a že tedy Bohu nepřinášíme nic jiného, 
než co on sám nám dal.

Požehnání má sociální význam, od-
kazuje k setkání s druhou osobou. Bůh 
žehná lidem, podobně jako rodiče žeh-
nají svým dětem. Požehnání patří vždy 
jen živým bytostem, nad chlebem se 
vyslovuje požehnání, tedy díkůvzdání, 
jímž se obracíme k Bohu. V požehnání 
děkujeme Bohu za jeho dobrotu a takto 
děkovat může každý věřící.

Znamení kříže nad chlebem, než do 
něj zakrojíme nůž, je výrazem naší chvá-
ly. Kříž odkazuje na Paschu Krista, z ní 
žijeme a za ni děkujeme. 

P. PAVEL KOPEČEK, liturgik 

Mladá Perpetua pocházela ze vznešené rodiny v Kartágu, její přítelkyně Felicita byla 
otrokyní. Obě byly předhozeny vyhladovělé zvěři v cirku.  

Ráda bych se s ostatními podělila 
o svůj příběh, kdy jsem pocítila vel-
kou vděčnost vůči Boží pomoci a da-
ru zdraví. Nepatřím mezi nejmladší, 
už jsem oslavila 80 roků. A zdravot-
ní potíže spojené s tímto věkem jsem 
pocítila nedávno – loni v srpnu jsem 
dostala infarkt. Manžel hned zavo-
lal rychlou záchrannou službu, ta mě 
převezla do nemocnice. Já jsem nic 
z toho nevnímala. Lékaři pak man-
želovi sdělili, že jsem v kritickém sta-
vu a že se má připravit na nejhorší.

Po třech týdnech už jsem byla ale 
na oddělení jednotky intenzivní péče 
a můj stav se pomalu, zato vytrvale 
lepšil. Manželovi však lékaři stále 
říkali, že nemá počítat s mým plným 
zdravím, že je možné, že už nikdy 
nebudu chodit.

Můj muž se za mě začal modlit, 
rovněž naši dva synové a jejich rodi-
ny. Přidali se známí z kostela a z na-
šeho křesťanského společenství. 
Manžel se dokonce naučil modlit rů-
ženec – i když předtím často říkával, 
že je to zbytečně dlouhá modlitba.

Když jsem byla z nemocnice pro-
puštěná, mohla jsem – sice opatrně, 
ale přece jen – chodit! I do schodů. 
Manžel sice říkal, že už uvažoval 
o  zařízení „schodolezu“, bydlíme 
totiž v rodinném domku, kde máme 
schodiště, ale nakonec k tomu nedo-
šlo. Doma se pak mé zdraví neustá-
le zlepšovalo, nyní dokonce nemám 
žádné potíže.

Po tomto zážitku jsem si uvědo-
mila, jak jsme jako lidé zranitelní 
a jak bereme zdraví a pomoc Pána 
Boha jako samozřejmost. Rovněž 
jsem si uvědomila, jak často upřed-
nostňujeme nepodstatné věci na 
úkor vděčnosti Pánu Bohu. A také 
jsem přehodnotila vztahy k tomu, co 
je důležité a co nepodstatné.

Čtenářka JANA

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

Dvě statečné maminky
Památka sv. Perpetuy a sv. Felicity (7. března)

Manžel 
se naučil 
modlit 
růženec

Bůh v mém životě
Žehnání 
chleba

Odpovědna

O knížku Kateřiny Lachmanové a Ludmily Böhmové Komenský 
by zajásal mohou soutěžit ti čtenáři, kteří správně vyluští tajen-
ku naší křížovky a do týdne ji zašlou na e-mailovou (krizovky@
katyd.cz) nebo poštovní adresu redakce. Knihy do soutěže věno-
valo nakladatelství Doron.

Ukázka: V roce 2006 se manželé Böhmovi podíleli na založení
neziskové organizace SIRIRI, která… (viz tajenka) misie ve Středo-
africké republice (SAR). 

Tajenka z KT č. 8 zněla: „chopili a dobře se ho zhostili“. Knížku 
Aleše Opatrného Výzvy stárnutí, kterou do soutěže věnovalo na-
kladatelství Doron, získávají Ludmila Štyksová z Novosedel, Anna 
Kyseláková z Brna a Blanka Trnková z Budišova. Blahopřejeme!  
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Připravujeme

Církev blízko nemocným
Kaplan, který bydlí v nemocnici, aby 
neroznesl infekci. I taková může být 
realita v péči o nemocné v pandemii. 
Nezaostávají při ní duchovní, ale ani 
církevní zdravotnická zařízení. 

Papež v Iráku 
Historicky poprvé papež navštíví 
Irák, křižovatku kultur a nábožen-
ství. Setká se s křesťany i muslimy, 
navštíví posvátná biblická místa 
a povzbudí zemi poničenou válkou 
i  běsněním islamistů na Ninivské 
planině.

www.katyd.cz

Anděl Páně – 28. února

Krátce před 
proměněním 
na hoře (Mk 
9,2-10) Ježíš 
řekl, že v  Je-
ruzalémě bu-
de mnoho tr-
p ě t ,  b u d e 
o d m í t n u t 
a zabit. Může-

me si domyslet, co se asi odehrávalo 
v myslích jeho učedníků. Obraz sil-
ného a vítězného Mesiáše vstupuje 
do krize, jejich sny se hroutí a narůs-
tá strach, že jejich Mistr bude zabit 
jako nejhorší ze zločinců. Právě v té-
to chvíli Ježíš zavolá Petra, Jakuba 
a Jana a vezme je s sebou na horu. 
V Bibli má hora zvláštní význam. Je 

to vysoké místo, kde se země a ne-
besa dotýkají a kde Mojžíš a proroci 
zakusili setkání s Bohem. Vystoupit 
na horu znamená přiblížit se Bohu. 
Ježíš stoupá vzhůru spolu se třemi 
učedníky a na vrcholu se před nimi 
promění. Jeho rozzářený obličej 
a zářící oděv, které jsou předobra-
zem jeho vzkříšení, ukazují těmto 
vyděšeným lidem světlo naděje, 
které překonává temnotu. Smrt ne-
bude mít poslední slovo. 

Jak řekl apoštol Petr, je dobré 
zůstávat s Pánem na hoře, žít tu-
to „předchuť“ světla již během 
postní doby. Je to výzva, abychom 
pamatovali, zvláště procházíme-
-li těžkou zkouškou, že Pán vstal 
a  nedovolí temnotě, aby měla
poslední slovo. Někdy procházíme 
chvílemi temnoty v osobním životě, 
v rodině nebo ve společnosti a bojí-

me se, že z toho není cesta ven. Cí-
tíme strach tváří v tvář velkým ne-
jistotám, jako jsou nemoci, bolest 
nevinných nebo tajemství smrti. 
I na samotné cestě víry často klopý-
táme, když se setkáváme se skandá-
lem kříže a nároky evangelia, které 
po nás žádá vložit život do služby 
a ztratit ho v lásce, místo abychom 
ho zachraňovali sami pro sebe. Po-
třebujeme tedy jiný pohled, světlo, 
jež osvěcuje v hlubině tajemství ži-
vota a pomáhá nám povznést se nad 
naše plány a měřítka tohoto světa. 
I my jsme voláni, abychom vystou-
pili nahoru a kontemplovali krásu 
Vzkříšeného, který rozžíhá světlo ve 
všech oblastech našeho života a po-
máhá nám rozumět dějinám na zá-
kladě velikonočního vítězství.

Buďme však bdělí. Onen Petrův 
pocit: „jak krásné je tady zůstat“, 

by se neměl proměnit v  duchov-
ní lenost. Ježíš sám nás doprovází 
dolů, mezi naše bližní, zpět do kaž-
dodenního života. Duchovní lenost 
znamená, že my sami jsme v pořád-
ku díky naší modlitbě a liturgii a že 
nám to stačí. Ne! Vystoupit na horu 
neznamená zapomenout na realitu. 
Modlit se nikdy neznamená uhýbat 
před námahou života. Světlo víry ne-
slouží k tomu, aby způsobovalo pří-
jemný duchovní pocit. Jsme voláni 
k setkání s Kristem, abychom osví-
ceni jeho světlem mohli toto svět-
lo nést dál a dát mu možnost zářit 
všude. Máme rozsvěcet malá světla 
v srdcích lidí, být malými svítilnami 
evangelia, které nesou trochu lásky 
a naděje. Prosme Panu Marii, aby 
nám pomohla přijmout s  úžasem 
světlo Kristovo, abychom je uchová-
vali a sdíleli. (vaticannews; kráceno)

Ať jsme svítilnami evangelia
Připravujeme

V prvním postním kázání pro kurii 
se kardinál Raniero Cantalamessa 
OFMCap. věnoval tématu obráce-
ní na třech různých místech No-
vého zákona (Mk 1,15; Mt 18,1-3 
a Zj 3,15). „V Ježíšových ústech se 
význam obrácení mění… Nezna-
mená návrat zpět, ke staré smlouvě 
a dodržování zákona, ale spíše skok 
vpřed a vstup do Království; ucho-
pení spásy, která přichází k  lidem 
nezištně, ze svobodné a svrchované 

Boží iniciativy,“ zdůraznil papežský 
kazatel. Obrácení podle něj přináší 
radikální změnu směru a perspek-
tivy. „Ježíš navrhuje skutečnou ko-
perníkovskou revoluci. Je třeba se 
‚decentralizovat‘ od sebe sama a do 
tohoto centra znovu postavit Kris-
ta,“ vybídl. Konverze podle kapu-
cína přináší také obrat od průměr-
nosti a vlažnosti k plameni Ducha. 
Proto připomněl klasickou cestu 
křesťanské askeze se třemi etapa-

mi – očišťování, osvěcování a sjed-
nocení. „Duch nám byl dán, aby-
chom byli schopni odříkání, ne jako 
‚odměna‘ za odříkání,“ zdůraznil. 
A na závěr uvedl, že se letniční křest 
v Duchu Svatém ukázal být prostým 
a mocným prostředkem pro obno-
vu života milionů věřících v téměř 
všech církvích. „Bezpočet je těch, 
kdo byli křesťany pouze dle jména 
a díky této zkušenosti se stali sku-
tečnými křesťany,“ uzavřel.  (tez)

KRÁTCE

„VÍRA BEZ POCHYBNOSTÍ NE-
MŮŽE DĚLAT POKROKY,“ říká 
papež František v novém knižním 
rozhovoru s P. Marcem Pozzou s ná-
zvem O neřestech a ctnostech, který 
vychází italsky. Mimo to, jak krize 
víry vedou k hlubšímu porozumění 
Božímu tajemství, se kniha věnu-
je hněvu (Božímu a ďáblovu), péči 
o stvoření či prozíravosti v politice. 

RO ZH OVOR S  PAP EŽEM 
I O JEHO DUŠEVNÍM ZDRAVÍ, 
který s  ním před dvěma lety vedl 
novinář a lékař Nelson Castro, ny-
ní publikoval argentinský deník La 
Nación. František se v něm svěřuje 
třeba s tím, že jako mladý kněz (ja-
kož i později coby provinciál jezui-
tů) vyhledal v úzkostech psychiat-
ra nebo že jej při řešení problémů 
uklidňuje Bachova hudba: „Jsem 
přesvědčen, že každý kněz musí ro-
zumět lidské psychologii. Její studi-
um je pro kněze nezbytné.“ Jedna 
z otázek se pak týkala představy o je-
ho smrti. Na to reagoval, že zůstane 
„v roli papeže, ať už v úřadu, nebo 
emeritního, v Římě. Do Argentiny 
se nevrátím.“ 

NA PROPUŠTĚNÍ 317 ŠKOLÁ-
KŮ ZAJATÝCH V NIGÉRII apelo-
val papež při Andělu Páně minulou 
neděli. Děti byly zajaty neznámými 
ozbrojenci minulý pátek ve státě Za-
mfara v severozápadní části země. 
Útok následuje po podpálení kostela 
a dvou domů bandity z předminulé-
ho týdne, kdy přišlo o život několik 
lidí a další byli uneseni. Na nigerij-
skou vládu už kvůli řešení situace 
apelovali tamní biskupové. 

NOVÝM OSOBNÍM LÉKAŘEM 
Svatého otce se po nedávné smrti 
jeho předchůdce na covid-19 stal 
Roberto Bernabei, profesor vnitřní-
ho lékařství a geriatrie na Katolic-
ké univerzitě Nejsvětějšího Srdce 
v Římě.

ZÁRMUTEK NAD TRAGICKÝM 
ATENTÁTEM V KONGU vyjádřil 
papež v kondolenci italskému pre-
zidentovi Mattarellovi. Při útoku na 
konvoj OSN minulé pondělí zemře-
li mladý italský velvyslanec známý 
pro své humanitární aktivity, italský 
karabiník a jejich konžský řidič. Pa-
pež v  soustrastném dopise rodině, 
diplomatům a policistům označuje 
oběti za „služebníky pokoje a práva“ 
a „ušlechtilé syny italského národa“. 

O  DNI VZÁCNÝCH ONEMOC-
NĚNÍ minulou neděli papež ujis-
til o  svých modlitbách za pacienty, 
zvláště dětské, a  jejich rodiny. Za 
vzácné nemoci se označuje přes 6 ti-
síc chorob, většinou jsou dědičné, ne-
léčitelné, celoživotní a degenerativní, 
ale také podceňované. Také kardinál 
Peter Turkson, prefekt Dikasteria pro 
integrální lidský rozvoj, vydal apel na 
ochranu nejzranitelnějších. 

ZAČÁTEK JUBILEJNÍHO ROKU 
SV. GABRIELA POSSENTIHO 
OD PANNY MARIE BOLEST-
NÉ připomněl papež František mi-
nulý týden při výročí smrti tohoto 
italského světce. Zemřel ve  24 le-
tech na tuberkulózu 27. února 1862 
a  před sto lety byl kanonizován. 
Člen kongregace pasionistů, boho-
slovec a  velký ctitel Panny Marie, 
vzývaný jako ochránce mladých lidí 
a studentů, je podle Františka vzo-
rem „pro své nadšení a  touhu po
plnosti“. 

(vaticannews, cna, aleteia, crux; tez)

Obrácení je skok dopředu

Na upírání náboženské svobody kvů-
li protipandemickým opatřením po-
ukázal šéf vatikánské diplomacie, 
arcibiskup Paul R. Gallagher. Uvedl 
to při zasedání Rady OSN pro lidská 
práva ve svém videoposelství. Zdů-
raznil zde, že veškerá omezení lid-
ských práv s cílem ochrany veřejného 
zdraví musí vyplývat z nezbytné nut-

nosti, musí být zaváděna úměrně si-
tuaci, nediskriminujícím způsobem 
a jedině tehdy, nejsou-li dostupné ji-
né prostředky. „Ignorováním nábo-
ženské dimenze lidské osoby nebo – 
což je horší – jejím zavržením jako 
nepodstatné, je základní lidské prá-
vo postupně redukováno na formu 
osobní a soukromé svobody myšlení 

či názoru,“ varoval sekretář Státního 
sekretariátu odpovědný za vztahy se 
státy. Též poukázal na ochranu živo-
ta, který dříve, než je právem, je „pře-
devším dobrem“. V závěru poselství 
s odkazem na poslední papežovu en-
cykliku Fratelli tutti vybídl k všeobec-
nému bratrství, zodpovědnosti jed-
něch za druhé a k solidaritě. (tez)

Chránit svobodu vyznání i v pandemii

Od papežské rezignace 
Benedikta XVI. minulý 
týden uplynulo osm 
let. V rozhovoru 
znovu potvrdil, že si 
za svým rozhodnutím 
stojí a že Františka 
na cestě do Iráku 
doprovází modlitbou. 

Benedikt XVI. odstoupil z  úřadu 
po necelých osmi letech 28. úno-
ra 2013. Něco takového se 600 let 
neudálo, navíc poprvé v historii zís-
kal titul emeritního papeže. „Bylo 
to těžké rozhodnutí, ale učinil jsem 
je s nejlepším vědomím a věřím, že 
jsem udělal dobře,“ vrací se ke své 
rezignaci v  rozhovoru z  minulého 
týdne pro deník Corriere della Sera. 
Zopakoval tím svá vyjádření z mi-
nulosti a opakovaně říká, že mu jde 
o  to, aby oponoval těm, kdo jeho 
rozhodnutí (učiněné kvůli vysoké-

mu věku a zdravotnímu stavu) stále 
zpochybňují.

„Někteří mí trochu ‚fanatič-
tí‘ přátelé jsou stále rozzlobe-
ní, nechtěli mé rozhodnutí při-
jmout. Mám na mysli spiklenecké 
teorie, které z  toho plynou: ně-
kdo řekl, že to bylo kvůli skandá-
lu Vatileaks, jiný, že jde o spiknutí 
homosexuální lobby, a další, že je 
za tím případ lefebvristy Richar-
da Williamsona (nad nímž papež 
v  roce 2009 zrušil exkomunikaci 
– pozn. red.). Nechtějí věřit v mo-

ji vědomou volbu. Ale mé svě-
domí je čisté,“ ubezpečil Bene-
dikt XVI. 

Emeritní papež pak komento-
val nového amerického prezidenta 
Joea Bidena: „Je katolík a zachová-
vá víru. A osobně je proti potratům.“ 
S  deníkem mluvil i  o  nastávající 
Františkově cestě do Iráku: „Mys-
lím, že je to velice důležitá cesta. Bo-
hužel se koná ve velmi těžké chvíli, 
která z ní dělá cestu nebezpečnou – 
z bezpečnostních důvodů i kvůli co-
vidu-19. A také je v Iráku nestabilní 

situace. Budu Františka doprovázet 
modlitbou.“ 

Postní období tráví emeritní pa-
pež v klášteře Mater Ecclesiae upro-
střed Vatikánských zahrad každo-
denní modlitbou růžence a v pátek 
navíc křížovou cestou. Italskému 
deníku Avvenire to sdělil jeho osob-
ní sekretář, arcibiskup Georg Gäns-
wein: „Zachovává pohodu ducha, 
jasný rozum a  smysl pro humor,“ 
komentoval rozpoložení Bene-
dikta XVI., který 16. dubna oslaví
94. narozeniny. TEREZA ZAVADILOVÁ

Benedikt XVI. o své rezignaci

Kardinálové v rozestupech naslouchají postnímu kázání ve vatikánské aule Pavla VI. Snímek Profimedia



Br
ně

ns
ká

 d
ie

cé
ze

2. – 8. března 2021 3. neděle postní

Diecézní zpravodajství 10
w

w
w

.b
isk

up
st

vi
.c

z

Kalendář
BRNO
� Až do 5. 4. je možné se zapo-
jit do tvořivých dílen Okem fo-
tografa, které pořádá Diecézní 
muzeum. V postní době nesou 

dílny název Podoby, otisky, ob-
razy. Fotografie netradičně vy-
tvořených otisků (např. štětcem 
v ústech či různých částí těla) 
zasílejte na adresu: muzeum@
biskupstvi.cz nebo prostřednic-
tvím facebookové stránky mu-
zea. Věk účastníků není omezen. 

HODONÍN
� Lze se připravit na dospívání 
svých dětí? Jak porozumět to-
mu, co prožívají? Odpoví Pa-
vel Mečkovský 18. 3. od 17.30 
do 19.00 při online setkání. 
Pořádá Centrum pro rodinu 
a sociální péči Hodonín. Při-

hlásit se lze do 16. 3. Podrob-
nější informace: markovicova
@cprhodonin.cz nebo tel.
774 650 138. 

Kontakt:
fojtikova-l@seznam.cz

V Brně-Lesné
se stále častěji stává 
cílem procházek
kostelní věž
P. Martina Středy, 
která je součástí 
loni požehnaného 
kostela blahoslavené 
Marie Restituty. 

„Za půl roku věž navštívilo 
přes 1 500 návštěvníků a v no-
vém roce jich sem zamířilo dal-
ších zhruba tři sta,“ informoval 

tamní farář P. Pavel Hověz. Kro-
mě bohoslužeb jsou totiž kostel 
i věž otevřeny každou sobotu 
a neděli vždy od 12 do 17 hodin. 

Nový chrám, který získal 
ocenění v  soutěži Stavba ro-
ku 2020, láká k návštěvě nejen 
věřící. Kostel se loni dostal i do 
výběru deseti nejlepších sakrál-
ních interiérů na světě. Ten-
to žebříček sestavuje v Kanadě 
přední architektonický a desig-
nový magazín Azure. 

Jedenatřicet metrů vyso-
ká věž nabízí výhled na město 
a  okolí. Ti, kdo na vrchol vy-
šlapou sto padesát schodů po 
železném točitém schodišti, si 
mohou navíc zblízka prohléd-

nout všech šestnáct zvonů zvon-
kohry, jejichž váha se pohybuje 
od 17 do 220 kilogramů. Každý 
nese jméno světce a daroval ho 
konkrétní dárce. Naladěny jsou 
tak, že mohou zahrát podle li-
turgické doby celkem pětapade-
sát písní, většinou z kancionálu. 
Nechybí například ani svatební 
pochod.

„Plánujeme na věž umístit 
reliéf Panny Marie a text mod-
litby Otčenáš a Zdrávas. Mod-
litby budou připomínkou pro 
všechny příchozí, že se mohou 
i z výšky věže pomodlit za celé 
město a obyvatele, kteří zde ži-
jí,“ přiblížil svůj záměr P. Pavel 
Hověz.  (lef) 

„Po loňských postních křížích 
a adventních kapličkách nabízí-
me pokračování. Jedná se o hle-
dání šesti křížů v našem městě. 
Každý týden se bude na základě 
obrázku kříže a informací o něm 
putovat na jedno konkrétní mís-
to. Kdo se k němu vydá v sobot-
ním či nedělním odpoledni, najde 
u něho malou odměnu,“ prozra-
dil třebíčský děkan P. Jiří Dobeš. 

U každého křížku je i sešitek, 
kam se poutníci mohou pode-
psat a napsat třeba pozdrav či 
vzkaz. Ke každému cíli putová-
ní dostanou poutníci informace 
o historii a umístění kříže. „Vše 
připravuje členka farní rady
Miloslava Šebelová, která po-

máhá také s katechezemi pro 
děti,“ připomněl kněz. 

„Chceme v této době nabíd-
nout alternativní duchovní ak-
tivitu a  vytáhnout rodiny na 
procházku. A  také upozornit 
na jednotlivé drobné sakrální 
památky. Většina z nich je dnes 
v majetku města a postupně jsou 
vzorně opravovány. Za minulé-
ho režimu ovšem měly mnohé 
z nich pohnutý osud a příliš ne-
chybělo k jejich likvidaci. Dal-
ším cílem proto bylo uvést ve 
známost historické souvislosti, 
vzpomínky pamětníků a vyjá-
dřit vděčnost těm, kdo nám je 
pomohli zachovat,“ zdůvodni-
la iniciativu Miloslava Šebelo-

vá. „Hledáme tak v současnosti, 
která je plná různých omezení, 
možnosti k vyjádření své víry,“ 
doplnil její slova P. Jiří Dobeš. 

Třetí postní víkend budou 
v Třebíči putovat ke kříži, který 

je umístěn nad zastávkou měst-
ské hromadné dopravy Cyrilo-
metodějská. Pojí se s ním příběh 
o odvaze věřících v době komu-
nistického režimu. 

V minulosti v blízkosti sou-
časné zastávky stával ve sva-
hu domek a vedle něj schodiště 
s křížem. Při bourání domu byl 
starý kříž nepohodlný, proto byl 
záměrně zlikvidován. V ulici žila 
zbožná, ale chudá paní. Po smr-
ti svého tatínka zdědila v Trnavě 
stodolu. Prodala ji a za utržené 
peníze nechala v roce 1970 ka-
meníkem Šoukalem z Rudíkova 
postavit na stejném místě nový 
kříž. Jenže komunistům vadil 
a opět měl být odstraněn. Ne-
daleko bydlící věřící nakonec 
díky dobrému člověku na sta-
vebním odboru města prosadil, 
že se kříž posunul těsně k jeho 
domu, čímž ho zachránil. Syn 
oné ženy se později stal knězem.

LENKA FOJTÍKOVÁ

V postním období putují ke křížům

Věž nového kostela láká k návštěvě 

Zklidnění mysli, usebrání, ale i procházku 
městem a přírodou nabízí v postním 
období farnost sv. Martina v Třebíči. 
Jak? Putováním ke křížům. 

Návštěvníci si na vrcholku věže 
mohou zblízka prohlédnout 
šestnáct zvonů zvonkohry. 
 Snímek autorka 

Druhou postní neděli putovali 
v Třebíči k opravenému kříži na 
skalním ostrohu Kanciborku. 
 Snímek archiv farnosti
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Evropskou konferenci o duchov-
nosti, etice a sociální práci online 
uspořádala minulý pátek Teolo-
gická fakulta Jihočeské univer-
zity v  Českých Budějovicích. 

„Sociální práce nejen reagu-
je na biologické, psychologické 
a sociální potřeby, ale uznává 
i další dimenze kulturní a du-
chovní,“ uvádí proděkan pro 
vědu a rozvoj Michal Opatrný. 
„Chtěli jsme jako organizáto-

ři v  evropském kontextu na-
vrhnout otevření prostoru pro 
dialog o zkušenostech i úvahy 
o  souvislostech mezi sociál-
ní prací, duchovností a etikou. 
Jsme rádi, že zájemci vstoupili 
do tohoto dialogu, i když na je-
diný den, a vydali se na cestu ve 
prospěch těch, kdo trpí, hledají, 
chtějí být vyslyšeni, pochopeni 
a doprovázeni,“ připojuje Mi-
chal Opatrný. (rag)

Loni děti z  českobudějovic-
ké diecéze před Velikonocemi 
a Vánocemi potěšily a povzbu-
dily stovkami svých obráz-
ků a  přání babičky, dědečky, 

Diecézní charita České Budě-
jovice minulý týden zveřejnila 
celkový vykoledovaný výsledek 
letošní Tříkrálové sbírky.

Do 884 pokladniček, roz-
místěných po celé diecézi, se 
vybralo 3 057 191 korun. Dal-
ších téměř 670 tisíc korun za-
tím přinesla online koleda. Ne-

tradiční podoba tradiční sbírky 
tak dosud přinesla potřebným 
dohromady přes 3,7 milionu 
Kč. „Koleda ale ještě nekončí, 
protože online i pomocí DMS 
lze sbírku podpořit až do kon-
ce dubna,“ podotýká mluv-
čí Diecézní charity Martina 
Nováková.  (rag)

Postní doba 
s nemožností pořádat 
hromadné společné 
akce přináší nové 
cesty pastorace. 

„Naše Pastorační středisko při-
pravilo několik projektů, které 
nabízíme do farností,“ vysvět-
luje členka pastoračního týmu 
Martina Fürstová z Diecézního 
centra pro rodinu.

Šňůra akcí začala hned s po-
čátkem postu, kdy se v podve-
čer na Youtube Prolidi.online 
konala Popeleční středa pro 
děti. „Chtěli jsme dětem přiblí-
žit postní dobu a motivovat je 
prostřednictvím video příběhů, 
bohoslužby slova s P. Tomasem 

van Zavrelem a diskusí se sou-
těží ve skupinkách,“ pokračuje 
Martina Fürstová. 

Středisko dále připravilo ka-
techezi o postní době. Diecézní 

centrum pro mládež zase na-
bízí video Postní výzva pro dě-
ti na každý týden, jež zájemci 
najdou na www.prolidi.bcb.cz. 
Neméně zajímavý je projekt, 

který má na starosti velešín-
ský kněz P. Rafael Kaca, ředitel 
Diecézního centra pro mládež. 
„Spolu s koordinátorkou pro-
jektů pro mládež Petrou Ple-
tánkovou se mu daří oslovit 
mladé lidi v téhle nelehké do-
bě i virtuální cestou,“ podotýká 
ředitel Pastoračního střediska 
P. Tomas van Zavrel. „Kromě 
virtuálních večerů mladých za-
čal na Popeleční středu s pro-
jektem 40 x 40, kdy nejen mla-
dým lidem nabízí na každý den 
v postní době krátkou, 40vte-
řinovou myšlenku,“ doplňuje 
kněz, který zároveň zve k osob-
ní modlitbě každého, kdo se 
chce v postní době intenzivněji 
zabývat modlitbou žalmů. Oba 
cykly najdou zájemci na Youtu-
be Prolidi.online. 

RADEK GÁLIS

Aktivity pro postní dobu na webu

Projekt 40 x 40 připravuje P. Rafael Kaca z Velešína. 
Snímek archiv Pastoračního střediska

Děti kreslí, aby potěšily
seniory o Velikonocích

Koho letos potěší velikonoční
obrázek od Anetky?  Ilustrace

archiv Pastoračního centra 

nemocné i  zdravotnický per-
sonál v  domovech seniorů. 
Proto se pastorační tým míst-
ního biskupství obrací na ma-
lé malíře s  prosbou o  pomoc
znovu. 

„Děti, namalujte obrázek 
o  velikosti A4 s  velikonoční 
tematikou, na který připište 
jméno a velikonoční přání ne-
bo poděkování. Můžete se za-
měřit na staré a nemocné lidi 
nebo na ty, kteří se o ně stara-
jí,“ vyzývá Martina Fürstová 
z pastoračního týmu. Podepsa-
né obrázky mají děti s pomocí 
rodičů zaslat jako sken či foto-
grafii na e-mail katechetky@
bcb.cz nebo doručit na adresu 
Pastorační středisko, Kanov-
nická 12, 370 01 České Budě-
jovice. Obrázky stejně jako lo-
ni potěší obyvatele v domovech 
seniorů či v jiných zařízeních, 
v péči Charity i jejich ošetřující 
personál.  (rag)

Sbírka pokračuje online

Evropská konference
o sociální práci a etice

Kalendář
DUBNÉ
� Farnost: Přednášky historika 
z TF JU P. Martina Weise Čes-
ké nebe každé úterý 18–18.45: 
9. 3. Sv. Edmund Kampián, 16. 3. 

Bl. čtrnáct pražských mučed-
níků, na www.dubne.cz, sekce 
Živé přenosy, mše sv. ne v 9.00.

LOMEC
� Poutní areál: První březnová 
sobota s Ondřejem Doskočilem, 

jáhnem a nemocničním kapla-
nem, 6. 3. v 15.00 a v 16.00 za-
myšlení, v 17.00 mše sv. na www.
youtube.com/Poutnimisto
Lomec, postní duchovní obno-
va o nemoci a výzvách pro nás, 
společnost i církev.

TÁBOR-KLOKOTY
� Poutní areál: Křížová cesta 
5. 3. od 16.30. 

Kontakt:
ragal@seznam.cz
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A dalších více než 2,4 mil. Kč 
doputovalo do online kasičky, 
kam lze přispívat až do 30. dub-
na na www.trikralovasbirka.
cz. Charity z darovaných peněz 
podpoří především své služby 
na pomoc nemocným, handica-
povaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni a dalším potřeb-
ným v regionu. 

„Děkujeme všem dárcům za 
podporu dobročinné Tříkrálové 
sbírky i v této nelehké době. Díky 
též všem, kdo Charitám umož-
nili umístit tříkrálové kasičky do 

svých prostor – úřadům, farnos-
tem, obchodům, lékárnám, fir-
mám a institucím, a také všem 
našim dobrovolníkům i pracov-
níkům za pomoc při organizaci 
netradičního ročníku sbírky,“ 
děkuje za důvěru Anna Maclo-
vá, ředitelka Diecézní katolické 
charity Hradec Králové. 

Peníze z letošní sbírky pomo-
hou například v Oblastní chari-
tě v Hradci Králové, která daro-
vané peníze použije mimo jiné 
na výstavbu lůžkového hospice 
ve Stěžerách. Hospicovou péči 

z výtěžku Tříkrálové sbírky pod-
poří rovněž Charity v Červeném 
Kostelci, Pardubicích, Poličce 
a  Litomyšli. V  Rychnově nad 
Kněžnou z příspěvků obnoví vy-
bavení Stacionáře sv. Františka, 
kde pomáhají lidem s handica-
pem a seniorům. Na Náchod-
sku, Orlickoústecku i v dalších 
regionech z darovaných peněz 
podpoří Charitní pečovatelskou 
službu, jež pomáhá potřeb-
ným i v době covidové. Charity 
v Trutnově, Dobrušce a Studen-
ci z vybraných prostředků zase 
nakoupí zdravotní pomůcky na 
pomoc svým klientům terén-
ních služeb. Oblastní charita 
Havlíčkův Brod z části výnosu 
sbírky pořídí svozové auto pro 
imobilní klienty centra Petrklíč. 
Na Jičínsku z tříkrálových darů 
podpoří dobrovolnické progra-

my na pomoc znevýhodněným 
dětem, seniorům a handicapo-
vaným. „Část výtěžku pak věnu-
jí naše Charity na humanitární 
projekty na pomoc indickým 
dětem v nouzi, které realizuje 
Diecézní charita Hradec Krá-
lové,“ doplňuje mluvčí diecézní 
Charity Jana Karasová.

Na podrobné výsledky sbír-
ky se mohou všichni podívat 
na www.hk.caritas.cz a  www.
trikralovasbirka.cz, kde se ta-
ké dozví více o záměrech vyu-
žití vybraných peněz a kde na-
dále lze Charitu podpořit. Do 
Tříkrálové sbírky lze přispívat 
po celý rok i dárcovskou SMS:
DMS KOLEDA 30 (60 nebo 
90) na číslo 87  777 nebo  da-
rem  na  bankovní účet číslo 
66008822/0800 u ČS, VS 777. 

PAVEL J. SRŠEŇ 

Dokončit opravu staré kamenné fary, která bude sloužit nejen 
morašické a litomyšlské farnosti, ale také obci a dalším potřebám,
se podařilo v Morašicích u Litomyšle. Žehnání opraveného farního
objektu, přeměněného v Komunitní centrum Přátelství, je 
naplánováno na sobotu 20. března od 10.00 hodin. Pozvání 
k uvedení areálu do života přijal biskup Josef Kajnek. Slavnost 
by se mě la uskutečnit ve spojení s oslavou slavnosti sv. Josefa, 
jemuž bude zasvěcena kaple v komunitním centru. Na programu je 
přednáška o sv. Josefu, v 11.30 mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla 
a bezprostředně po bohoslužbě se uskuteční samotné žehnání fary. 
Aktuální informace na farnostlitomysl.cz.   Snímky archiv farnosti

Duchovní online obnovu pro ředitele oblastních Charit králové-
hradecké diecéze připravil generální vikář Mons. Jan Paseka. Její
název zněl Josef a Josef. P. Paseka hovořil o dvou mužích v životě Ježí-
še Krista, kteří stáli na počátku a na konci jeho pozemského života –
sv. Josefu a Josefu z Arimatie. Snímek Michaela Bulířová 

Tříkrálová štědrost trvá i v pandemii
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v diecézi 
přesáhl 10 milionů korun. Do pokladniček 
na úřadech, v kostelech a obchodech 
přispěli přes 7,6 milionu korun lidé, kterým 
není lhostejné, co se děje ve společnosti. 

Kalendář
HRADEC
KRÁLOVÉ
� Diecézní centrum pro se-
niory zve na akce online – je 
nutné se přihlásit na e-mail 
dcs@bihk.cz či na tel. 737 
215 328 nebo 734 435 360:

Papež František – proměny 
a výzvy současného světa. Be-
seda s historikem P. Tomášem 
Petráčkem 4. 3. od 14.00.

Očkování proti covidu-19. 
Otázky zodpoví MUDr. Vít 
Kaňkovský, lékař a poslanec 

Parlamentu ČR, 11. 3. od 
14.00. 

Sv. Josef – agent ticha a mlče-
ní. O životním údělu sv. Jo-
sefa se sr. Gabrielou Gorčáko-
vou, koordinátorkou sociál-
ních projektů Diecézní kato-
lické charity, 18. 3. od 14.00.

Vzpomínání na P. Miloslava 
Šiffela 25.  3. od 14.00.

Obraz života svatého Jose-
fa v našem životě. Online du-
chovní obnova s Andym Loo-
sem 16. 3. – 18. 3.  

Kontakt: srsen@bihk.cz
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Teplická salesiánská 
komunita rozšířila 
své virtuální aktivity. 

„Dlouhé týdny a měsíce nemá-
me možnost se pravidelně se-
tkávat ve farním společenství. 
Rozhodli jsme se proto jako ře-

holní salesiánská komunita, že 
nabídneme možnost modliteb-
ního setkání na dálku,“ vysvět-
luje ředitel komunity P. Petr 
Kalas SDB a dodává: „Během 
postní doby každý večer v devět 
hodin nabízíme přenos nešpor 
(večerních chval) zakončený 
krátkou myšlenkou, takzva-

ným slůvkem, které jsme zdě-
dili jako odkaz na našeho za-
kladatele Dona Boska. Je to 
drobná postní výzva, chvíle, 
kdy společně můžeme předlo-
žit Hospodinu vše, co nám leží 
na srdci, z čeho máme radost 
i  obavy.“ Pravidelný přenos 
zájemci každý den najdou na 

facebookovém profilu Farnost 
Teplice. S teplickými salesiány 
se farníci „scházejí“ už několik 
měsíců pravidelně při nedělní 
online bohoslužbě z kaple dě-
kanství. Na dálku farnost sla-
vila i nedávný svátek sv. Dona 
Boska z rozestavěného Živého 
domu. (puč)

Salesiáni jsou každý večer online

Fond už věnoval přes dva mili-
ony korun devatenácti organi-
zacím, jež v pohraničí poskytují 
sociální a zdravotní služby. Dal-
ším více než čtyřem desítkám 
subjektů pomůže částkou pře-
sahující pět milionů překonat 
finanční problémy způsobené 
uzavřením hranic a následným 
výpadkem peněz z mezinárod-

ních projektů. Jednou z obda-
rovaných organizací je Oblast-
ní charita Ústí nad Labem. 

Pro seniory i farnosti

„Letos jsme požádali o příspě-
vek na polohovací postele pro 
naše klienty Domu pokojného 
stáří sv. Ludmily, který slouží 

jako domov se zvláštním reži-
mem a domov pro seniory. Po-
lohovací postele jsou nezbyt-
ností při péči o klienty,“ uvádí 
Radka Neprašová z labskoús-
tecké Charity. Plány však pře-
kazila pandemie. „Záměr jsme 
měli schválený v rámci Tříkrálo-
vé sbírky, ale vzhledem k před-
pokladu nižšího výtěžku, což 
se potvrdilo, jsme hledali jiné 
zdroje financování a byli jsme 
velmi vděční, že fond vyšel vstříc 
a poskytl nám příspěvek ve vý-
ši 150 tisíc korun,“ objasnila.

Nynější pomoc není pro lab-
skoústeckou Oblastní charitu 

první spoluprací s  česko-ně-
meckou organizací. „S fondem 
máme výbornou zkušenost už 
z minulého roku, kdy jsme v za-
čátku pandemie požádali o pří-
spěvek na zavedení WiFi sítě 
v celém objektu Domova, aby 
klienti mohli s pomocí pracov-
níků Domova alespoň online 
komunikovat s blízkými,“ do-
dala Neprašová. Mezi další-
mi příjemci finanční pomoci 
jsou například chebský Hospic 
sv. Jiří, Oblastní charita v Čer-
veném Kostelci nebo farnosti 
v Karlových Varech či Aši.

(puč)

Důležitými členy týmu 
Hospice sv. Štěpána 
jsou dobrovolníci. 
V těchto dnech se 
zájemci mohou 
přihlašovat na 
půlroční výcvik, který 
je na službu připraví. 

Během půlroku se ve 47 teore-
tických hodinách a třech dnech 
praxe mají účastníci připravit na 
situace, které je mohou při služ-
bě pacientům potkat. Výcvik je 
veden koordinátorkou a  psy-
choterapeutkou a  jako lektoři 
se vystřídají odborníci z týmu 
hospice – včetně zdravotní ses-
try, pečovatele nebo lékaře. Při 
přípravě kladou vedoucí výcvi-
ku důraz nejen na teoretickou 
a praktickou přípravu, ale i na 
zkušenostní část, kdy budou 
s tématy smrti a umírání kon-
frontováni samotní účastníci.

Dobrovolníci jsou v litomě-
řickém hospici, jenž letos slaví 
dvacáté výročí, vítanou posi-
lou profesionálních pracovní-
ků. „Bereme je jako členy týmu, 
kterých si velmi vážíme,“ potvr-
dila ředitelka Hospice sv. Ště-
pána Monika Marková. Někte-
ří dobrovolníci se službě věnují 

dlouhodobě – například paní 
Zdenka již od založení hospi-
ce před dvaceti lety. „V hospici 
jsem za ta léta dostala víc, než 
jsem sama mohla dát. Je skvě-
lé být součástí tak smysluplné 
činnosti, moci poznávat nové 
milé dobrovolníky i členy per-
sonálu, z nichž někteří se za ta 

léta stali mými přáteli. Jsem za 
to vděčná a  těším se na nové 
kolegy,“ popsala svou motiva-
ci a zkušenosti. Cena výcviku je 
500 korun a přihlašovat se lze do
20. března. Veškeré kontakty 
i další informace jsou k dispo-
zici na stránkách www.hospic-
litomerice.cz. KAREL PUČELÍK

Litoměřický hospic zve dobrovolníky

Česko-německý fond podpořil i Charitu
Česko-německý fond budoucnosti posílá
na pomoc v příhraničí, které zasáhly důsledky 
koronavirových opatření na obou stranách 
hranice, přes sedm milionů korun.

O dobrovolnictví v hospici je už roky velký zájem.  Snímek archiv Hospice sv. Štěpána
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Kalendář
KYJOV
� Postní minuty – krátká za-
myšlení pro dobu postní – se 
vysílají denně v 7.30 na You-

tube kanálu „Římskokatolická 
farnost Kyjov“.

ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ
� Ke mši svaté s modlitbou ke 
sv. Josefovi se lze připojit online 
každou středu v 17.30, nedělní 

bohoslužby se vysílají střídavě 
v 8.00 a v 9.15. Více na www.
farnosts.cz.

VELEHRAD
� Duchovní cvičení pro kostel-
níky a akolyty, která vede P. Pa-

vel Hofírek, se konají ve dnech 
12. – 14. 3. a 22. – 24. 3. Bližší 
informace na www.stojanov.cz 
nebo na tel. 572 571 420 a 733 
741 896.

Kontakt: gracka@katyd.cz

Papírové tulipány rozkvetly v uplynulých dnech na Církevní základní 
škole v Kroměříži. Žáci první a druhé třídy (na něž se zákaz 
prezenční výuky dosud nevztahoval) tak přijali výzvu sdružení 
Amelie a vytvořili obrázky k výzdobě chodeb, čekáren, pokojů 
a ostatních prostor onkologických oddělení fakultních nemocnic. 

Snímek Romana Blažková / CZŠ Kroměříž

S vlastními aktivitami pro postní 
dobu přicházejí mladí lidé – na-
příklad na Arcibiskupském gym-
náziu v Kroměříži nebo v uher-
skohradišťském děkanátu.

Vyrazit na postní rozjímá-
ní do přírody se rozhodla mlá-
dež z Uherskohradišťska. Zdej-
ší animátoři pro ně na postní 
dobu připravili „děkanátní
pou(š)ť“: trasu vedoucí kolem 
křížů, kapliček a dalších pamě-
tihodností v okolí města. „S kaž-
dým zastavením je spojen kon-
krétní úmysl i několik souvi-
sejících úkolů. Modlit se tak 
budeme třeba za ukončení pan-
demie, za psychicky nemocné, 
za politiky či za ochranu životní-
ho prostředí,“ zvou mladí lidé.

Kroměřížští studenti se za-
se rozhodli ponořit spíš do dě-
jin a inspiraci pro postní dobu 
čerpat z příkladu světců a dal-
ších osobností, s  nimiž jsou 
spojena některá letošní výro-
čí. „Připomínáme si například 
sv. Ludmilu, která je patronkou 
církevního školství, Antonína 
Cyrila Stojana, jenž stál v čele 
olomoucké arcidiecéze, nebo 
sv.  Josefa,  kterého papež 
Pius IX. před 150 lety vyhlásil 
ochráncem církve. Každý tý-
den tak na webu školy zveřejní-
me příspěvek k danému výročí, 
krátce ho představíme a záro-
veň nabídneme aktivity, které 
lze v daný týden plnit,“ shrnuje 
školní kaplan P. Petr Káňa. (gra)

 Mládež se vydává na pou(š)ť 
i do historie

Rozlehlou klášterní 
budovu v centru 
Uherského Hradiště 
se františkáni rozhodli 
prodat městu. 
Komunita ve městě 
ovšem nadále zůstává.

O odkupu barokní památky do 
majetku města za částku 42 mi-
lionů korun rozhodli jeho zastu-
pitelé minulé pondělí. Zareago-
vali tak na nabídku františkánů, 
kteří pro své někdejší sídlo ne-
mají využití. „Když nám byla 
před pěti lety v Uherském Hra-
dišti vrácena budova kláštera, 
kterou dosud užívá státní okres-
ní archiv, nepočítali jsme s tím, 
že by se tam bratři přestěhovali 
– žijí v domě na náměstí hned 
vedle kostela a ten k jejich živo-
tu i službě stačí,“ říká provinč-
ní vikář řádu P. Jeroným Jurka 
OFM.

Když tedy řád dostal infor-
maci, že archiv s  využíváním 
budovy po roce 2025 nepočí-
tá, musel začít přemýšlet, jak 
dál. „Své poslání vidíme spíš ve 
službě lidem a v životě s nimi, 
než v péči o provoz veliké histo-
rické budovy,“ zdůrazňuje kněz 
s tím, že nabídnout objekt měs-
tu jim přišlo přirozené. „Hleda-
li jsme někoho, kdo by budovu 
koupil a zároveň garantoval její 
důstojné využití,“ dodává.

Vedení města s tímto pohle-
dem souhlasí. „Plány na kon-
krétní využití kláštera budou 
teprve předmětem široké dis-
kuse, s  jistotou ale můžeme 
říct, že areál využijí instituce 
veřejného charakteru – v první 
řadě se budou zvažovat zejmé-
na ty z oblasti kultury, školství 
a  veřejného života. Součástí 
by rovněž měla být citlivá pre-
zentace turistům či zájemcům 
o historii a architekturu. Měs-
to v žádném případě nedopus-
tí, aby památka byť jen částečně 
sloužila jakémukoli nedůstojné-

mu komerčnímu využití,“ uva-
žuje uherskohradišťský starosta
Stanislav Blaha.

Změna majitele historické 
budovy přitom nijak neovlivní 
působení řádu. „Bratři z Hra-
diště neodcházejí a nemění se 
ani složení komunity,“ ujišťuje 
zdejší představený P. Bernardín 
Šmid OFM. A život jim prý ne-

změní ani sám prodej. „Komu-
nita nezbohatne, protože peníze 
poslouží k opravě dalších fran-
tiškánských klášterů a kostelů, 
které čekají na opravu: v Mo-
ravské Třebové, u Panny Ma-
rie Sněžné v Praze nebo v Háj-
ku u Prahy. Náš život zůstává 
odkázán na štědrost věřících,“ 
usmívá se. JIŘÍ GRAČKA

 Klášter v Hradišti bude patřit městu

Prostornou barokní budovu chce město mimo jiné zpřístupnit
návštěvníkům.  Snímek Jaroslav Tupý / Člověk a Víra

Ne všichni se učili online
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Farníci z Ostravy – 
Mariánských hor 
se letos v postní 
době inspirují 
svatým Josefem.

Děti, mladí, dospělí i  senioři 
se můžou dívat na snouben-
ce Panny Marie jako na muže 
s pěti atributy, které začínají 
na písmeno „p“ – péče, přije-
tí, poslušnost, práce, přímlu-
va. Nezůstává se ale jen u pře-

mýšlení o světci, farníky všech 
generací čekají u každé z pě-
ti oblastí krátká zamyšlení 
 úkoly.

Když dojde na „práci“, dě-
ti se učí pomáhat s  tím, co je 
zrovna potřeba. Mladí lidé si 
zase mají sami všímat, kde mo-
hou přiložit ruku k dílu. Dospě-
lí by měli uvažovat, jestli umí 
vyskočit z  pracovního tempa 
a jakou práci už dlouho odklá-
dají. Starší lidé si mohou pře-
číst na kartičce, že hodnota člo-
věka nespočívá v práci. Farníci 
si před plněním úkolu vyzved-

nou v kostele u sochy sv. Jose-
fa lékařskou špachtli a napíšou 
na ni, které z pěti „p“ u sebe 
chtějí v dalších dnech rozvíjet. 
Až budou s úkolem hotovi, na-
píšou na dřívko, co se jim po-
vedlo, a přinesou je do koste-
la. Děti to mohou namalovat. 
„Z dřívek se vytvoří taková ja-
ponská lampa, je to velmi jed-
noduché,“ popisuje skládačku 
mariánskohorský farář P. Petr 
Smolek. Poprvé se lampa roz-
svítí již o  slavnosti sv. Josefa
19. března, pak každý devate-
náctý den v měsíci. (one)

Grafika letošní charitní Post-
ničky pracuje s kapkami rosy na 
stéblech trávy. Biskup Martin 
David a ředitel ostravsko-opav-
ské diecézní Charity Lukáš Cu-
rylo ve svém poselství ke sbír-

ce podotýkají, že rosa pomáhá 
v přírodě všemu živému, aby se 
v nastávajícím ránu znovu na-
dechlo. Platí to ale i pro lidská 
srdce: „Každý dobrý skutek je 
takovou kapkou, která osvěžu-

je, ba přímo proměňuje život 
druhého člověka,“ vzkazují bis-
kup a ředitel Charity.

V některých farnostech lidé 
dopředu vědí, kam peníze ušet-
řené při sebezáporech poputu-
jí. Třeba v Dobraticích u Frýdku 
věnují výtěžek z postních po-
kladniček studentce na Ukraji-
ně. Farnost se o rodinu stará už 
tři roky díky charitnímu projek-
tu Adopce na dálku. „Dívce je 
dvacet let a studuje učitelství. 
Má ještě dva bratry a bydlí s ba-
bičkou, matka je samoživitel-
ka,“ zmiňuje Marie Blahutová 
z Dobratic.

V Hlučíně peníze vybrané dí-
ky postním předsevzetím roz-
dělí. Polovinu pošlou na misij-
ní stanici do Venezuely, druhá 
část podpoří farnosti v Osoblaž-
ském výběžku. Solidaritu s jiný-
mi částmi diecéze projevují také 
farníci z Opavy-Jaktaře a Kate-
řinek. Výtěžek postní almužny 
věnují farnostem, kde působí 
jejich dřívější duchovní (Velké 
Heraltice a Slezské Rudoltice). 
„Těm farnostem nikdo jiný pe-
níze nedá,“ konstatuje součas-
ný duchovní správce Jaktaře 
a Kateřinek P. Marek Večerek.

ONDŘEJ ELBEL

 Postničky pomohou v pohraničí

 Stávat se křesťanem pěti „pé“

K přípravě na Velikonoce kromě postu 
a modlitby patří almužna. Jinými slovy 
– pomoc druhým lidem. Slouží k tomu
mj. Postničky neboli postní pokladničky. 
Většina farností jejich výtěžek pošle Charitě ČR, 
některé ale zvolily svůj vlastní účel sbírky.

Kalendář
 OSTRAVA
� Kostel sv. Josefa na Slez-
ské Ostravě: Poutní slavnost 
sv. Josefa, tzv. Malá pouť, 
u příležitosti zahájení Roku 
rodiny se koná 20. 3. Začíná 
modlitbou růžence v 6.30, 
na ni navazuje v 7.00 mše sv. 
Hlavní mše sv. v 8.30.
� Katedrála Božského Spa-
sitele: Do 1. 4. každé úte-
rý v 6.30 modlitba ranních 
chval. V pátky křížová cesta 
po dětské mši sv., která je 
v 17.00, a v neděle křížová 
cesta od 15.00.
Kontakt: jpraisova@doo.cz

Skupina poutníků z Ostravska 
se v sobotu 27. února vydala na 
další etapu Moravskoslezské 
svatojakubské trasy. 

Při přípravě zjistili, že je-
jich cesta povede kolem staré 
kamenné kaple se zvláštním 
názvem – Čtrnáct svatých po-
mocníků v nouzi. Lidé se k nim 
modlili především v  dobách 
hladomoru, velkého soužení 
nebo epidemií. Těchto čtrnáct 
světců spojuje jejich výslov-
ná prosba k Bohu krátce před 
smrtí – aby směli být nápo-
mocni každému, kdo se na ně 
obrátí. Tímto způsobem církev 
uznala výjimečnost přímluvy 
sv. Acháce, sv. Barbory, sv. Bla-
žeje, sv. Cyriaka, sv. Dionýsia,
sv.  Erasma, sv.  Eustacha, 
sv. Jiljí, sv. Jiří, sv. Kateřiny 
Alexandrijské, sv. Kryštofa,

sv. Markéty, sv. Pantaleona 
z Nikomed a sv. Víta. 

Poutníky na kopci Nikelss-
berg přivítaly obnovená kaple 
a turistický přístřešek, takže po 
modlitbě si mohli odpočinout 
a vychutnat zvláštní atmosféru 
místa, kam až do konce 2. světo-
vé války chodila početná proce-
sí na svátek Jana a Pavla. Roku 
2012 je obnovil Spolek Záluž-
ná ve spolupráci s obcí Staré 
Těchanovice a farností Vítkov. 
„Tento rok pouť plánujeme na 
26. června, ale uvidíme, jak se 
vyvine situace kolem pande-
mie,“ uvádí Petr Zahnaš, zaklá-
dající člen spolku, s tím, že je ta-
ké možné, že pouť přesunou na 
září. Aktuální informace zájem-
ci naleznou na webových strán-
kách spolku.

 JANA PRAISOVÁ

Čtrnáct svatých pomocníků a prosby v pandemii

Poutníci prosí u kaple Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi o jejich 
pomoc v současné situaci.    Snímek autorka
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Svíčku za oběti komunistického teroru zapálila 24. února, v předve-
čer 73. výročí komunistického puče, který odstartoval totalitní
období novodobých českých dějin, ředitelka plzeňské pobočky Paměti 
národa Markéta Čekanová u památníku na Anglickém nábřeží 
v Plzni. Uctít památku obětí komunistického režimu přicházeli lidé 
i po celý následující den.  Snímek Michaela Šímová  

„Poušť je místem, kde 
je člověk konfrontován
se zlem. A život 
nám často přináší 
příležitosti, jež nás 
do pouště uvádějí,“ 
říká sokolovský farář 
P. Petr Bauchner 
ve své Postní výzvě, 
kterou pronáší 
ve videonahrávce 
od kaple sv. Máří 
Magdaleny poblíž 
Sokolova.

V kontrastu čisté klidné příro-
dy a  nedalekého města, které 
je momentálně silně sužová-
no covidovou pandemií, vidí

P. Bauchner symboliku a dyna-
miku postní doby: zlo a vysvobo-
zení od zla, samotu a společen-
ství lásky, poušť a proměnu. 

„Příležitostmi, které nás 
mohou do pouště uvádět, jsou 
třeba fyzická či duševní bolest, 
tíha a bolest lidských vztahů, 
které jsou zatíženy nepochope-
ním, nedůvěrou, nebo také bo-
lest ze společnosti, jež sama sebe 
požírá či si pod sebou podřezává 
větev. Zároveň má člověk, když 
se v této poušti přibližuje k Je-
žíši, z toho zla stále méně stra-
chu,“ konstatuje kněz a dodává, 
že konfrontaci se zlem můžeme 
prožívat jako osvobození, vlast-
ní proměnu. Podobně jako Ježíš.

„Ježíšův život má dvě období. 
V prvním jako člověk dozrává, 
druhé začíná křtem v Jordánu 
a  pokračuje vyvedením na 
poušť, kde se setkává s plnou re-

alitou zla, jež mu doposud v ta-
kové  šíři zůstávala skryta. Ale 
s poznáním šíře a hloubky zla se 
u něj projevuje to, co Bible nazý-
vá smlouvou. Smlouvou, v níž se 
Bůh dává člověku ve své lásce. 
‚Ty jsi můj milovaný syn…‘ Bůh 
zjevuje člověku pravdu, že zlo 
nad ním nemá vládu, že síla této 
smlouvy je silnější než jakékoli 
zlo, které člověka na této zemi 
utiskuje,“ poukazuje kněz.

Postní doba je podle P. Bauch-
nera výzvou vstoupit do pouště 
a začít odkrývat hlubiny svého 
srdce. Jako praktický nástroj 
k tomu doporučuje kontemplaci. 

„Každý z nás máme ve svém 
nitru na jedné straně úzkost ze 
zla a na druhé straně něco, co 
lze nazvat útěchou lásky. Jsou 
to nejhlubší zkušenosti, které 
se v našich životech objevují – 
týkají se všech lidí. Pro křesťany 

k tomu přistupuje spojení a život 
s Ježíšem. Problém je, že tato 
síla bývá vědomě i  nevědomě 
překrývána, úmyslně vytěsňo-
vána jako reakce na něco, s čím 
si člověk neví rady. Teď jsem če-
tl statistiku, že až 45 % Čechů 
úmyslně vytěsňuje koronavirus 
ze svého vědomí a tváří se, jako 
by neexistoval. Rozhodnout se 
vstoupit do pouště znamená, že 
máme odvahu začít odkrývat, co 
je v nás ukryto. Ve chvíli, kdy si 
vlastní úzkost uvědomíme, není 
jiné řešení, než ji obrátit k Bohu, 
potřebovat v ní Boha. Tehdy se 
s námi děje hluboká proměna, 
která je provázena radostí, pro-
tože co je krásnějšího než zroze-
ní nového života v nás,“ uzavírá 
P. Petr Bauchner. 

Celou jeho Postní výzvu lze 
nalézt na webu diecéze www.
bip.cz.  ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

I přestože letos tříkráloví ko-
ledníci kvůli nouzovému stavu 
nechodili po domech s požeh-
náním, výnos Tříkrálové sbírky 
v plzeňské diecézi není nízký. 
Ovšem oproti loňskému roku 
ani ne poloviční. „Štědří dárci 
přispěli do kasiček celkem 1 902
444 Kč. Dalších 590 890 Kč
bylo dosud vykoledováno online 
a tato možnost je stále otevřena 
až do 30. dubna. Celkově by-
lo v naší diecézi vykoledováno
2 493 334 Kč,“ upřesňuje 
mluvčí Diecézní charity Plzeň
Petr Šimek. Charity čeká zásad-
ní propad ve financování sociál-
ních služeb.

„Diecézní charita se j iž 
potýká se snížením dotací 
z ministerstva práce a sociálních 
věcí i  z  rozpočtu obcí a  záro-
veň s  nárůstem provozních 
nákladů na sociální služby ne-
jen v souvislosti s opatřeními 
proti pandemii covidu-19. Pod-
pora z Tříkrálové sbírky je též 
citelně nižší. Neplánujeme ale 
žádné služby ohroženým sku-
pinám obyvatel omezovat či ru-
šit. Chybějící zdroje budeme ze 
všech sil hledat v průběhu celé-
ho roku,“ osvětluje Šimek.

Tříkrálovou sbírku lze na-
dále podpořit online na www.
trikralovasbirka.cz. (alo)

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 po-
dle encykliky papeže Františka 
Laudato si’ Já přesto budu já-
sat v Hospodinu nabízí farnost 

online jako postně-velikonoč-
ní seminář trvající 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 připravuje  ko-
munita misionářů oblátů, zá-
kladem je četba a  rozjímání 
Božího slova. Po přihlášení na 
e-mailu vlastimil@oblati.cz 
obdržíte podrobnější informa-

ce týkající se struktury modlit-
by. Více na www.oblati.cz.

PLZEŇ
� Postní nadechnutí – kněží, 
řeholníci i  laici z diecéze na-
hrávají krátká zamyšlení, kte-
rá se každý všední den objeví 
na stránkách biskupství www.
bip.cz. Tamtéž najdete každou 
sobotu od 18.00 Postní výzvu 
s  impulzem do následujícího 
postního týdne. 
� Pokání a naše úhybné mané-

vry – postní rekolekce s bisku-
pem Tomášem Holubem pro-
běhne online 20. 3. od 9.30 do 
12.30, odkaz bude zveřejněn 
na www.bip.cz/pust21.

PLZEŇ-LITICE
� Hudební ztvárnění žalmu na 
každý den a komentář k evan-
geliu každé postní neděle nabí-
zí Koinonie Jan Křtitel na webu 
www.koinonia.cz. 

Kontakt: ourednikova@katyd.cz

Jaký je výsledek Tříkrálové 
sbírky v době covidu? 

Postní výzva zaznívá ze Sokolova
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Zvýšit kapacitu kyslí-
kové stanice naléhavě 
potřebuje pražská Ne-
mocnice Milosrdných 
sester sv. Karla Boro-
mejského. Při léčbě 
pacientů s covidem-19 
ho využívá čtyřikrát 
více než běžně. Na 
rekonstrukci za čtyři 
miliony korun minulý 
týden vyhlásila sbírku. 

Nemocnice je jednou z  mála 
v Česku, které si samy zajišťují 
výrobu kyslíku pro akutní i ná-
slednou léčbu pacientů. To kvů-
li své poloze v historické části 
Prahy 1 pod Petřínem, kde není 
možné obvyklé zásobování ka-
palným kyslíkem. 

Od začátku pandemie ne-
mocnice přijala přes 400 covi-
dových pacientů, což spotřebu 
kyslíku zvýšilo téměř čtyřná-
sobně, přičemž tamní odděle-
ní nemocných koronavirem je 
stále přeplněné. „Prosbu o po-
moc jsme zveřejnili po vyřa-
zení z evropské dotace React-
-EU, která má v nynější krizi 
zajistit finanční pomoc zdra-
votnickým zařízením. Stalo 
se to proto, že jsme nestátní 
organizace a nemáme odděle-
ní akutního příjmu,“ vysvětlu-

je mluvčí nemocnice Dagmar
Kuncová. 

Nemocnice zatím nouzově 
využívá přenosné 600litrové zá-
sobníky, které ovšem vydrží jen 
na dva dny. Zvýšení kapacity 
kyslíkové stanice včetně staveb-
ních úprav a vybavení by vyšlo 
na čtyři miliony korun. „Rekon-

strukce by trvala zhruba dva 
měsíce, ale záleželo by na kon-
krétní firmě,“ odhaduje Kunco-
vá. Kampaň na pomoc nemoc-
nici je zveřejněna na Facebooku 
a Instagramu, kde se do ní zapo-
jila mj. zpěvačka Monika Abso-
lonová. „Veřejná sbírka běží ta-
ké na platformě Donio, oslovili 
jsme pražský magistrát, státní 
správu a  firemní dárce. A sa-
mozřejmě církev i spolupracují-
cí řády a kongregace – premon-
stráty, křižovníky či lazariány,“ 
jmenuje mluvčí. 

Nemocnice poskytuje ambu-
lantní i lůžkovou péči, její ka-
pacita je 190 lůžek včetně těch 
pro intenzivní péči. Za nor-
málních okolností ambulantně 
ošetří kolem 50 tisíc pacientů 
ročně, hospitalizuje jich skoro 
10 tisíc. Unikátní je její Odděle-

ní paliativní péče, zaměřené na 
terminálně nemocné pacienty, 
a rovněž Dětské a dorostové de-
toxikační centrum s akutní péčí. 

V polovině února nastoupila 
na místo ředitelky nemocnice 
sestra Radima Ivančicová SCB. 
V minulém týdnu její kancelář 
požehnal tamní nemocniční kap-
lan P. Martin Drábek OPraem.
„Jedna z boromejek sestra Xa-
vera namalovala ikonu patrona 
řádu sv. Karla Boromejského, 
kterou P. Drábek při té příleži-
tosti také požehnal,“ líčí Kun-
cová. Nemocnice už chystá 
i tradiční pečení velikonočního 
cukroví, perníčků, mazanců či 
beránků. Objednat je lze už nyní 
na boromejskepecivo.cz. Začá-
tek prodeje přímo v nemocnici 
byl v plánu na 22. března. 

TEREZA ZAVADILOVÁ

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

PRAHA
� Balíček pro zdravotníka 
– akci na podporu personá-
lu Fakultní nemocnice Motol 
spolupořádají tento týden ko-
munitní centra sv. Prokopa 
a Krista Spasitele. Koordina-
ci řeší Hana Pohořalá z Hnu-
tí fokoláre (hana.pohorala@
gmail.com). 
� Denní postní zastavení po-
dle skutečných příběhů připra-
vuje Charita Praha-Chodov na 

facebook.com/charitapraha4. 
� Postní punkta (zamyšlení 
nad denním liturgickým čte-
ním) pořádá Dominikánská 8 
na svém Youtube kanálu. Tam-
též online debata nad novým 
číslem revue Salve o Victoru 
Whitovi s  Mons. Tomášem 
Halíkem a  P. Davidem Bou-
mou 8. 3. v 19.30.
� Ranní mše svaté v katedrá-
le pro veřejnost po–so v 7.00 
(účast podle aktuálních hygi-
enických opatření). Přenosy 
mší svatých denně v 10.00 na 
Facebooku, 18. 3. v 18.00 re-
kviem za kardinála Miloslava 
Vlka a 19. 3. v 18.00 slavnost 
sv. Josefa. 
� Páteční pobožnosti křížo-
vé cesty v chrámu Matky Bo-

ží před Týnem 5. 3. v  15.00
a  19. 3. ve  14.45, v  kostele 
sv. Havla 12. a 26. 3. ve 12.00. 
Více na tyn.cz.
� Záznam koncertu duchov-
ní hudby z  kostela sv. Kate-
řiny k  336. výročí narození 
J. S. Bacha od 21. 3. k posle-
chu na sv.katerina.com. Pořá-
dá Společnost pro duchovní 
hudbu, česká pravoslavná cír-
kev a vedení Všeobecné fakult-
ní nemocnice. 
� Příprava na život v  man-
želství – distanční jarní kurz
13. 4. – 1. 6. Přihlášky na 
pastorace.apha.cz/pro-rodinu. 
� Sbírku respirátorů pro po-
třebné pořádá Arcidiecézní 
charita Praha. Přijímá je na 
adresách svých služeb a pro-

jektů (seznam na praha.
charita.cz).
� Mše svaté v bazilice sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradě o nedě-
lích v 8.30, 9.30 a 10.30 (ome-
zený počet). Bazilika otevřená 
k individuální modlitbě denně 
10.00–17.00.

SÁZAVA
� Výtvarná soutěž „Patroni 
české země“ pro děti 3–18 let 
i pro jejich předškolní a školní 
kolektivy. Označené obrázky 
sv. Ludmily, Anežky, Václava, 
Vojtěcha a Prokopa lze posílat 
na adresu kláštera do 1. srpna, 
vyhlášení vítězů 14 dní poté. 
Další informace na stedrova.
martina@npu.cz. 
Kontakt: zavadilova@katyd.cz

Nemocnici boromejek schází kyslík

Kancelář nové ředitelky i ikonu patrona řádu – sv. Karla Boromejského – požehnal nemocniční kaplan
P. Martin Drábek OPraem.  Snímek archiv nemocnice

Kyslíková stanice.  Repro KT
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Dobrá kniha KT
Vyhrála Naděje v dějinách Výsledky

ankety
1. MÍSTO: 23 HLASŮ
Martin Bedřich –
Tomáš Petráček: 
Naděje v dějinách 
(Vyšehrad) 

2. MÍSTO: 9 HLASŮ
Richard Rohr: 
Univerzální Kristus 
(Barrister & Principal) 

3. – 4. MÍSTO: 7 HLASŮ
Zdeněk Jančařík –
Ludmila Javorová: 
Ty jsi kněz navěky (Portál)

Jan Rybář: 
Rybář na poušti 
(Grantis)

5. MÍSTO: 6 HLASŮ
Karel Čapek – 
Martin C. Putna (ed.): 
Skoro modlitby 
(Biblion)

6. – 7. MÍSTO: 5 HLASŮ
Aleš Palán: 
Rady Pánu Bohu, 
jak vylepšit svět 
(Prostor)

Karel Skalický: 
Vyznání na hraně času 
(Trinitas) 

8. – 11. MÍSTO: 4 HLASY
Neal a Matthew Lozano: 
Otcovo srdce 
(Doron)

Tomáš Kutil – Aleš Opatrný: 
S Pánem Bohem 
se žije naživo 
(Karmelitánské nakl.)

Martin Stöhr: 
Užitá lyrika 
(Host)

Marek Vácha: 
Selfíčka 
(Cesta)

V současnosti 
vychází každou 
chvíli kniha roz-
hovorů se za-
jímavou osob-
ností. Jestliže 
se za této situ-
ace dokázala 
výrazně prosa-
dit kniha Nadě-
je v dějinách, 

v níž Martin Bedřich „zpovídá“ kně-
ze a historika Tomáše Petráčka, je to 
po mém soudu tím, že do naší situa-
ce skutečně přináší něco jedinečného. 
Kromě řady sdělení, která jak boha-
tostí svého vyjádření, tak určitou pre-
cizností umožňují vhled do různých 
peripetií posledních desetiletí u nás 
i v našem okolí, zprostředkovává čte-
nářům určité „strategické“ poselství. 

Při jejím čtení se mi čím dál důraz-
něji připomínala věta jezuity Pierra 
Teilharda de Chardin z výboru Chuť 
žít: „Vy všichni jste strašlivě fascino-
vaní zlem, a proto nedokážete dát na 
úzkostné obavy dnešních lidí uspo-
kojivou odpověď.“ Tomáš Petráček 
tímhle postižením totiž zjevně netrpí. 
Navzdory tomu, že jeho vlastní životní 
dráha je rozhodně na hony vzdálená 
od poklidného „proplouvání“, je mno-
hem spíš fascinován možností zlu tvo-
řivě čelit. A to v duchu svého oblíbe-
ného Erasma Rotterdamského nikoli 
křečovitou agresí, nýbrž pokojnou vy-
trvalostí opřenou o věcnou kompe-
tenci, která ví, že poslední slovo zlu 
patřit nebude. Je zkrátka protagonis-
tou ofenzivního, svobodomyslného 
křesťanství, jež sice ví o záludnostech 
reálných dějin, ale nad nimi, za nimi 

a někdy i skrze ně zahlédá ještě silněj-
ší důvody naděje. V dnešní skeptické, 
někdy až cynické atmosféře unave-
né postmoderny je to skoro jako pra-
men živé vody. Ti, kdo k němu zamíří, 
rozhodně nebudou litovat.
Martin Bedřich – Tomáš Petráček: 
Naděje v dějinách (Vyšehrad 2020)

JIŘÍ ZAJÍC

Pro knihu hlasovali: Josef Beránek, 
František Burda, Miloš Doležal, Marie 
Kolářová, Markéta Koronthályová, Pa-
vel Kosatík, Kateřina Koubová, Luboš 
Kropáček, Pavel Kuneš, František Ku-
netka, Václav Malý, Aleš Opatrný, Jo-
sef Pazderka, Angelika Pintířová, Josef 
Prokeš, Irena Pulicarová, Karel Sato-
ria, Oldřich Selucký, Prokop Siostrzo-
nek, Hana Svanovská, Jaroslav Šebek, 
Václav Vacek a Jiří Zajíc.

Jednoznačným vítězem 
literární ankety Dobrá 
kniha se stal knižní 
rozhovor s Tomášem 
Petráčkem Naděje 
v dějinách (Vyšehrad).

Pro knihu hlasovalo 23 osobností. 
V historii této literární ankety dosta-
la během třiadvaceti let víc hlasů jen 
kniha Miloše Doležala o P. Josefu Tou-
farovi (celkem 30). Je až symbolické, 
že nyní se hned za ni zařadil postulá-
tor Toufarova beatifikačního procesu, 
kněz a historik Tomáš Petráček. Že by 
mu číhošťský mučedník pomohl svou 
přímluvou? V knižním rozhovoru, 
který s ním vedl Martin Bedřich, přibli-
žuje Petráček jednak svou životní ces-
tu a jednak poučen dějinami pléduje 
za vnímavou, neustrašenou a tvoři-
vou tvář církve pro naši dobu, do níž 
má vnášet evangelium. A v závěru kni-
hy dojde řeč i na P. Toufara. S vítězem 
ankety přinášíme rozhovor na str. 9.

Také druhé místo patří knězi, ame-
rickému františkánovi Richardu Ro-
hrovi, za jeho představení Univer-
zálního Krista. Na bronzovou příčku 
letos dosáhly hned dvě knížky – a opět 

z pera kněží. Salesián Zdeněk Jančařík 
vedl citlivý dialog s Ludmilou Javoro-
vou v knize Ty jsi kněz navěky a nedáv-
no zesnulý jezuita Jan Rybář ještě sta-
čil vydat své fejetony a glosy v knížce 
Rybář na poušti.

Těsně za nimi skončily Skoro mod-
litby Karla Čapka vybrané a ogloso-
vané Martinem C. Putnou. O šestou 
příčku se opět podělily dvě knihy. Aleš 
Palán ve svých Radách Pánu Bohu, 
jak vylepšit svět, radí především nám 
lidem, jak nahlížet jedinečnost vlast-

ního života. Teolog Karel Skalický 
v prvním dílu svých pamětí Vyznání 
na hraně času a věčnosti zase vzpo-
míná na své mládí a odchod do exi-
lu. Do první desítky, resp. jedenáctky, 
se probojovaly ještě čtyři tituly, které 
v této příloze rovněž představujeme.

V anketě letos hlasovalo 94 osob-
ností pro tři knihy, které pokládají za 
dobré knihy roku 2020. Každý z uděle-
ných hlasů měl stejnou hodnotu. Nejú-
spěšnějším nakladatelem se letos stalo 
Argo (viz str. 16).  JAN PAULAS

Skoro jako pramen živé vody

Knižní rozhovor s knězem a historikem Tomášem Petráčkem se stal Dobrou 
knihou roku 2020. Snímek Vojtěch Vlk



PAVEL AMBROS, 
kněz a pastorální teolog
1. Luisa Karczubová: Blahoslavenství. 
Mystická kniha Lásky Ježíšova otevře-
ného Srdce (Refugium) – v době plné 
falešných kompromisů je statečné při-
hlásit se poslušností víry ke svobodě 
Boha hovořit důvěrně. Teologie z Bo-
ží strany dává váhu tomu, kdo hovoří. 
Mnoho dlužíme ženám v církvi, když 
jim není popřáno sluchu. Nechme se 
obohatit jinými zornými úhly! 2. Ka-
rin Lednická: Šikmý kostel. Románo-
vá kronika ztraceného města v letech 
1894–1921 (Bílá vrána) – když dáme 
lidem na periferiích hlas, objevíme ži-
vot lidí, v nichž má Bůh zalíbení. Uči-
nit z chudých Boží lid, toť program cír-
kve do blízké budoucnosti. Potřebu-
jí vnímat, že nejsou opuštění. Žádná 
bolest nesmí být zapomenuta! 3. To-
máš Špidlík: Matka Boží (Refugium) 
– znovu jsem si uvědomil, že tajemství 
ženy, Matky a Panny, chrání naši lid-
skou tvář! Kardinál Špidlík je jako hos-
podář, který ze své bohaté zásoby vy-
náší věci nové i staré. 

STANISLAV BALÍK, 
politolog 
1. Rio Preisner: Kritika totalitaris-
mu (CDK a ÚSTR) – první komplet-
ní vydání nedoceněného českého po-
litického filozofa, jednoho z našich 
nejbystřejších mozků, který jasno-
zřivě viděl děje „za oponou“; 2. Hu-
bert Wolf: Celibát (Prostor) – poctivý 
a skvěle napsaný historicko-teologic-
ký přístup k jednomu z vážných témat 
hýbajících minulostí i současností ka-
tolické církve; 3. Philippe Aries: Ději-
ny smrti (Argo) – druhé české vydání 
knihy, která nás nutí v náhledu na po-
slední věci člověka přehodnocovat, co 
považujeme za odvěké. 

JITKA BEDNÁŘOVÁ, 
literární historička
1. Karel Čapek – Martin C. Put-
na (ed.): Skoro modlitby (Biblion); 
2. Zdeněk Volf (ed.): Krátká báseň 
(Protimluv); 3. T. S. Eliot: Křesťan – 
kritik – básník (Argo). Všechny titu-
ly zařazuji jako připomínku, že výživ-
né pro duši křesťana nejsou jen tituly 
z Portálu, Karmelitánského naklada-
telství apod.

MARTIN BEDŘICH, šéfredaktor 
Portálu a redaktor revue Salve
1. Richard Rohr: Univerzální Kristus 
(Barrister & Principal); 2. Karel Ča-
pek – Martin C. Putna (ed.): Skoro 
modlitby (Biblion); 3. Jan Assmann: 
Kouzelná flétna. Opera a mystérium 
(Malvern). 

PETR BENEŠ, katolický kněz
1. Zdeněk Kratochvíl: Alternativy 
(dějin) filosofie (Pavel Mervart) – při 
četbě této knihy jsem prožil radost 
z filozofie osvobozené od vnucené-
ho systému a zohledňující zkušenost 
umění. A hlavně: filozofie podněcují-
cí ke kritickému a tvořivému, stateč-
nému životu. K tomu, abychom ani 
v církvi nenaletěli systémově perfektní 

a pojmově propracované, ale vlastně 
moci sloužící obraně starých modelů. 
Například: „Účinnou obranou (rozu-
měj: proti dezinformacím) není cen-
zura, a už vůbec ne diskuse, ale po-
kusy o zastavení úpadku vzdělanosti.“ 
2. Flannery O´Connor: Tajemství 
a mravy (Argo) – jasně, břitce formu-
lované myšlenky o umění, spisovateli, 
víře a literatuře. Katolický autor musí 
být především pravdivý, ve světle víry 
musí vidět ostře i všechny deformace 
života a nepřistoupit na zjednodušo-
vání. „Nevinnost jsme ztratili s prvot-
ním hříchem a můžeme se k ní vrá-
tit pouze prostřednictvím vykoupení, 
které přinesla Kristova smrt a naše lik-
navá účast na ní. Sentimentalita zna-
mená tento proces v jeho konkrétních 
projevech přeskočit a dojít předčas-
ně ke karikované podobě nevinnosti.“ 
3. Hans-Georg Gadamer: Pravda 
a metoda (Triáda) – klasické dílo o ro-
zumění nejen ve vztahu k umění a hu-
manitním vědám. Opět: hluboká ra-
dost z možnosti sledovat autorovo 
myšlení a být si vědom zodpovědnos-
ti každé interpretační úlohy, včetně té 
kazatelské. 

JOSEF BERÁNEK, publicista
Loni vyšlo tolik skvělých knih, že z nich 
budu ještě dlouho žít. Dvě, které mne 
asi nejvíc potěšily, jsou Naděje v dě-
jinách – rozhovor Martina Bedřicha 
s Tomášem Petráčkem (Vyšehrad) – 
a edice Zápisníků Jiřího Němce (Tri-
áda). Přesné formulace, analýzy, pod-
něty do budoucna čtenáře snadno 
nakazí touhou přemýšlet a odvážněji 
věřit. A to je dobře!

TOMÁŠ BIŇOVEC, 
ředitel Evangelické akademie Praha
1. Rybář na poušti. Fejetony a jiné 
texty P. Jana Rybáře SJ (Grantis) – 
„Ne spekulace, ale srdce je na tahu,“ 
cituji autora; 2. Richard Rohr: Univer-
zální Kristus (Barrister & Principal) – 
oživení naší víry a promýšlení spojení 
s každou věcí; 3. Petr Čornej: Jan Žiž-
ka. Život a doba husitského válečníka 
(Paseka) – nejen rozsáhlá, ale i čtivá 
biografie husitského hejtmana.

FRANTIŠEK BURDA, organizátor
literárních dílen Ars poetica
1. Martin Bedřich – Tomáš Petráček: 
Naděje v dějinách (Vyšehrad) – od-

važuji se mít za to, že podobná refle-
xe smyslu filozofie dějin a dějinnosti 
v českém kontextu křesťansky oriento-
vaných autorů zatím nemá srovnání. 
Petráčkovi se podařilo propojit něko-
lik silných stránek jeho osobnosti ( ja-
ko striktní erudice v několika oborech, 
schopnost syntézy, inovativní původ-
nost, medvědí paměť, vypravěčské na-
dání a logická důslednost argumenta-
cí) v hutný, srozumitelný a poutavý 
celek radostně realistického křesťan-
ství bez nostalgického sentimentu, 
bolestínského dojímání nad tzv. křes-
ťanskou minulostí či škarohlídského 
pohledu na současný svět; 
2. Pavel Hošek: Sloužím Tajnému 
ohni (CDK) – mimořádně čtivé se-
stupování do hlubin duchovních 
zdrojů a imaginace J. R. R. Tolkie-
na odhalující důležitost fantazie, kte-
rá je čidlem a nástrojem vnímání, dí-
ky němuž se lidé mohou vydat na 
cestu ohledávání skrytých stránek 
skutečnosti vetkaných do struktury 
stvoření; 
3. Jiří Přibáň, Jakub Špaňhel: Italské 
črty (Kant) – nespoutané nadšení, zá-
vrať, schopnost číst místa jako exis-
tenciálně důležité toposy a zachytit 
v nich exploze ducha. To vše v sym-
biotickém sepětí s podmanivou krá-
sou obrazů Jakuba Špaňhela, kde 
se spojuje kontrapunkt expresivity 
a kontemplace. 

MARTA LUCIE CINCIALOVÁ, 
řeholní sestra a proděkanka 
CMTF UP
1. Charles Journet: Sedm Kristových 
slov na kříži (Krystal OP) – autor, 
který nezklame; 2. Otto Neubauer: 
Mission Possible. Příručka k nové 
evangelizaci (Doron) – inspirativní 
povzbuzení; 3. Chiara Amirante: Bo-
ží průlom v římském podsvětí (Pau-
línky) – svědectví o spolupráci člově-
ka s Bohem. 

MILOŠ DOLEŽAL, 
básník a spisovatel 
1. Rudolf Matys: Společný jmenova-
tel (Torst) – skutečná literární událost 
roku, hutný výbor z celoživotní pouti 
literaturou a uměním vzácného eseji-
sty, básníka, editora, plachého křesťa-
na; 2. Martin Bedřich – Tomáš Petrá-
ček: Naděje v dějinách (Vyšehrad) 
– kněz, pedagog a historik T. Petrá-
ček není zapouzdřený šnek, ale muž 
radosti a vzdělané otevřenosti, kte-
rý intenzivně žije v současném světě 
a pokouší se mu porozumět, přečíst 
ho, druhým rozšifrovat; 3. Vít Machá-
lek: Prezident lidskosti (Academia) – 
monografie věnovaná Emilu Háchovi. 
Celostní pohled, který pozorně vnímá 
Háchovo žité křesťanství a mnohá těž-
ká dilemata. 

DANIELA DRTINOVÁ,
novinářka a moderátorka
1. Rozhovor Zdeňka Jančaříka s Lud-
milou Javorovou: Ty jsi kněz navě-
ky (Portál); 2. Carlo Rovelli: Řád 
času (Argo a Dokořán); 3. Josef For-
mánek: Kniha o tichu (Gekko). 
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Richard Rohr: Univerzální Kristus 
(Barrister & Principal 2020) 
Autor je známým duchovním učitelem, který už milio-
nům lidí pomohl uvědomit si, o co jde v otázkách víry 
a spirituality. Kniha je „strhujícím vyznáním o Ježíši ja-
ko člověku a Kristu jako Božím Synu. Nerozděluje ho 
‚hereticky‘ na dvě složky, nýbrž dokáže jasnozřivě po-
jmenovat prostou skutečnost, že vtělením se Bůh stal 
provždy nedílnou součástí našeho, mého světa. Kris-
tus je v Rohrově pojetí ve všem, odlesk jeho slávy lze 
najít i v přátelském pohledu mého psa,“ zdůvodnil svůj 

hlas pro tuto knihu P. Zdeněk Jančařík. A podobně to vidí frontman rocko-
vé skupiny U2 Bono, když o knize napsal: „Rohr vidí Krista všude a nejenom 
v lidech. Připomíná nám, že prvním vtělením Božím je samo stvoření světa, 
a říká, že ‚Bůh miluje věci skrze to, že se jimi stává‘. Už jen pro tuto větu – a je 
jich tam mnohem víc – nemůžu tu knihu odložit.“ Naše chápání Krista je často 
příliš omezeno naší kulturou. Rohrův pohled nás může duchovně inspirovat.
 
Pro knihu hlasovali: Martin Bedřich, Tomáš Biňovec, Tomáš Halík,
Ladislav Heryán, Zdeněk Jančařík, Lukáš Jirsa, Otmar Oliva,
Hana Pinknerová a Hana Svanovská.

Zdeněk Jančařík – Ludmila Javorová: 
Ty jsi kněz navěky (Portál 2020)
Knižní rozhovor salesiánského kněze s Ludmilou Ja-
vorovou, blízkou spolupracovnicí tajného biskupa Fe-
lixe Davídka, která byla po Davídkově návratu z vězení 
dlouhá léta jeho pravou rukou. Byla od něj dokonce 
tajně vysvěcena na kněze, což vyvolalo rozkol i v sa-
motné skryté církvi. Právě tento kontroverzní krok je 
hlavním motivem knihy, kde ale Javorová vzpomíná 
i na své dětství a mládí. Převážná část knihy je pak vě-
nována pětadvaceti letům její spolupráce s Felixem 

Davídkem. Vykresluje nejen jeho povahu a osobité přístupy, nýbrž i pohnutý 
závěr jeho života. Její cenná výpověď je ovlivněna hlavně snahou očistit Da-
vídkovo jméno a jeho motivace. Sama pak v závěru hovorů dává nahlédnout 
do svého duchovního světa, do své spirituality skrytosti. Jančařík v knize zpro-
středkoval svědectví jednoho z posledních žijících svědků Davídkova nekon-
formního společenství a v závěru opatřil knihu užitečnými poznámkami k po-
pisovaným dobovým událostem či vzpomínaným osobnostem. 

Pro knihu hlasovali: Daniela Drtinová, František Kunetka, Martin C. Putna, 
Jan Regner, Jaroslav Šebek, Jiří Trávníček a Václav Vacek.



DOMINIK DUKA, 
kardinál a arcibiskup pražský
1. Marek Šmíd: Vatikán a sovětský ko-
munismus 1917–1945 (Triton) – bez 
porozumění piánskému papežství
20. století nelze pochopit ani 20. sto-
letí, ale nelze se orientovat ani dnes 
ve 21. století; 2. Robert kardinál Sa-
rah a Benedikt XVI.: Z hloubi srdce 
(Hesperion) – nejen hloubka myšlení 
Benedikta XVI., ale i nahlédnutí do ka-
tolické duše afrického kardinála s jedi-
nečnou intelektuální erudicí! 3. Tomáš 
Machula: Tomáš a jeho sumy (Jiho-
česká univerzita) – kniha nám umož-
ní větší pochopení pro dějiny myšlení 
a racionální argumentace v době na-
bubřelé emocionální pandemie, kte-
rá je stejně nebezpečná jako covid-19. 

ZDENĚK A. EMINGER,
teolog a publicista 
1. Anna Kamieńska: Z jiskry a prachu 
(Měsíc ve dne); 2. Jan Rybář: Rybář 
na poušti (Grantis); 3. Karel Skalic-
ký: Vyznání na hraně času a věčnos-
ti. Všechny cesty vedou do Říma (Tri-
nitas). 

MILOSLAV FIALA, 
katolický kněz
1. Karel Skalický: Vyznání na hraně 
času a věčnosti (Trinitas) – významný 
teolog čtivě popisuje svou dramatic-
kou cestu z diktatury na svobodu, aby 
se mohl stát knězem; 2. Aleš Palán: 
Rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět 
(Prostor) – běžné životní situace po-
skytují autorovi příležitost k citlivému 
poznání vnitřní tváře jednajících lidí; 
3. Karel Hvížďala: Věta jako povolání 
(Universum) – slova bystrého a zkuše-
ného pozorovatele lidí a událostí uka-
zují vývojové trendy společnosti v po-
sledním půlstoletí.

ZORA FREIOVÁ, 
překladatelka
Knihu navrhuji jen jednu, ale vydá za 
několik. Martin Hilský: Shakespearo-
va Anglie. Portrét doby (Academia) – 
fascinující zasvěcený výklad o nejrůz-
nějších prvcích a stranách alžbětinské 
doby.

JAN GRAUBNER, 
arcibiskup olomoucký
1. Karel Kavička: Svatý Jan Sarkander 
(Flétna) – slavnostní publikace k výro-
čí 400 let od smrti světce; 2. Dotek 
tvého ticha. Výběr ze španělské mys-
tické poezie (Refugium) – autory šesti 
staletí přebásnil biskup Josef Hrdlička; 
3. Tomáš Parma: Rytíři, dámy a pout-
níci (Univerzita Palackého Olomouc) 
– dějiny a současnost Rytířského řádu 
Božího hrobu jeruzalémského a jeho 
působení v českých zemích.

ŠÁRKA GRAUOVÁ, 
překladatelka a portugalistka
1. Tomáš Halík: Noc prázdných kos-
telů (Nakl. Lidové noviny); 2. Jan Ros-
kovec: Evangelium podle Jana (Česká 
biblická společnost); 3. Václav Černý 
a Jiří Pelán: Italská renesanční litera-
tura (Karolinum). 

JIŘÍ GRYGAR, astrofyzik
1. Cyrilometodějský kalendář 2021 
(Katolický týdeník) – v této těžké době 
se podařilo redakci kalendáře oslovit 
vynikající osobnosti, jež dokázaly svý-
mi psanými, fotografickými i výtvarný-
mi příspěvky povzbudit čtenáře, kteří 
prožívají těžké chvíle koronavirového 
obležení, jež nás i naše nejbližší ohro-
žuje neviditelnou nákazou, aby si ne-
zoufali a neztratili víru, že zákeřný vir 
přemůžeme; 
2. Petr Čornej: Jan Žižka (Paseka) 
– monumentální dílo znalce husit-
ské doby zobrazuje díky poznám-
kovému aparátu na úrovni vědecké 
monografie rozporuplnou postavu 
Jana Žižky, který začínal jako loupež-
ný rytíř, aby se posléze stal obáva-
ným velitelem husitských vojsk. Žiž-
ka ovšem svým přesvědčením, že je 
správné trestat smrtí odpadlíky od 
jeho pojetí víry, uvrhl v krátké do-
bě (1420–1424) české země do hlu-
bokého úpadku, z něhož se naši 
předkové vzpamatovávali téměř dvě
století; 
3. Jiří Vácha: Meze darwinismu
(MUNI 2020) – autor je emeritní uni-

verzitní profesor na lékařské fakultě 
Masarykovy univerzity a současně se 
věnuje vztahu přírodních věd a sou-
dobé filozofie v knize, která vysvět-
luje, jak pokročila evoluční teorie od 
Darwinovy epochy a co to znamená 
pro biologii, ale též filozofii. Autor se 
opírá o světovou literaturu (téměř 
250 odkazů) a sám přináší pozoru-
hodně originální myšlenky k evoluč-
ní teorii i soudobé filozofii přírodních
věd. 

TOMÁŠ HALÍK,
duchovní a vysokoškolský
pedagog 
1. Richard Rohr: Univerzální Kristus 
(Barrister & Principal) – provokativ-
ní inspirace pro nové chápání Krista; 
2. Ivan Krastev: Už je zítra? Jak pande-
mie mění Evropu (Karolinum) – cenné 
zamyšlení nad tím, čím rok 2020 změ-
nil svět; 
3. Mary Heimann: Československo – 
stát, který zklamal (Petrkov) – užiteč-
ný pohled zvnějšku, tvrdě korigující 
naše sebeoslavující a sebeomlouvají-
cí národní mýty. Nepříjemná, ale po-
třebná četba.

KAREL HERBST, emeritní biskup 
1. Erna Putzová: Sedlák proti Hitle-
rovi (Karmelitánské nakl.); 2. Tomáš 
Kutil – Aleš Opatrný: S Pánem Bohem 
se žije naživo (Karmelitánské nakl.); 
3. Pavel Šafr: Češi mezi pravdou a lží. 
Příběhy z české historie očima noviná-
ře (Free Czech Media).

LADISLAV HERYÁN, 
kněz a biblista
1. Richard Rohr: Univerzální Kris-
tus (Barrister & Principal); 2. Grego-
ry Boyle: Kérky na srdci (Paulínky); 
3. Kateřina Lachmanová, Ludmila 
Böhmová: Komenský by zajásal. Pří-
běh Siriri (Doron). 

MARTIN HOLÍK, 
kněz a ředitel Radia Proglas
Madeleine Albrightová: Peklo a ji-
né destinace (Argo) – humor, ironie 
a zároveň autenticita výpovědi mimo-
řádné ženy; 2. Jan Rybář: Rybář na 
poušti (Grantis) – ve stáří se člověk 
může začít bát, zanevřít na bezbož-
ný svět, anebo okřát a využít potenci-
álu moudrého stáří. Nedávno zesnulý 
P. Jan Rybář přilnul bezpodmínečně ke 
druhé možnosti; 3. N. T. Wright: Bůh 
v karanténě. Křesťanský pohled na 
pandemii (Biblion) – stále plně aktu-
ální a tolik potřebná myšlenková opo-
ra praktikujících křesťanů. Přemýšli-
vý muž, anglikán s nohama na zemi.

TOMÁŠ HOLUB, biskup plzeňský
1. Karel Čapek – Martin C. Put-
na (ed.): Skoro modlitby (Biblion); 
2. Dotek tvého ticha. Výběr ze špa-
nělské mystické poezie (Refugium); 
3. Tomáš Kutil – Aleš Opatrný: S Pá-
nem Bohem se žije naživo (Karmeli-
tánské nakl.).

PAVEL HOŠEK, teolog a religionista
1. David Klimeš: Česko versus bu-
doucnost. Naše dnešní krize a jak z ní 
ven (Vyšehrad); 2. Daniel Prokop: 
Slepé skvrny (Host); 3. Karel Čapek 
– Martin C. Putna (ed.). Skoro mod-
litby (Biblion). 

JAN HRUBÝ, výtvarník a trvalý jáhen
Uvedu jen jednu: Jan Rybář: Rybář na 
poušti (Grantis) – „Jsou verše, které 
snad čte rád i Pán Bůh!“ Dnes již to 
autor tohoto citátu ví jistě – P. Rybář 
zemřel 14. ledna 2021.

PETR HRUŠKA, 
básník a literární vědec 
1. Pavel Rajchman: Zboží (Triáda) – 
Rajchman poezii nepíše, Rajchman 
poezii prožívá; 2. Martin Stöhr: Uži-
tá lyrika (Host) – Stöhr poezii nedělá, 
Stöhr se poezií nechá dělat; 3. Fran-
cisco Delicado: Portrét pěkné Anda-
lusanky (RUBATO) – nelíčené kouz-
lo líčení. 

ZDENĚK JANČAŘÍK, 
kněz a publicista
1. Mezi nejchytřejší a nejzábavněj-
ší knížky roku řadím Rady Pánu Bo-
hu, jak vylepšit svět Aleše Palána 
(Prostor). Je to chytré téma, ale psa-
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Jan Rybář: Rybář na poušti (Grantis 2020)
Knížka přináší fejetony, glosy a jiné drobné texty, který-
mi autor reflektoval dění kolem sebe, ale hlavně posta-
vení křesťana v dnešním světě. Slovy jednoho z účast-
níků ankety jde o „minutová odlehčená čtení od muže 
žijícího evangeliem“ (P. Kuneš). P. Jan Rybář patřil ke 
generaci hrdinů, mučedníků a svědků víry druhé polo-
viny 20. století, kteří v dobách nesvobody museli za své 
postoje snášet vězení, ponižování a všemožné ústrky. 
Tato životní zkušenost se promítla i do jeho moudré-
ho a vtipného nadhledu na dnešní dění, kterému ov-

šem nechybí pevné zakotvení. „Díky tomu za každým jeho slovem nešustí 
papír ani patos, ale konkrétní lidský, křesťanský a kněžský život, takže jsou 
to slova a myšlenky, které je nutno brát vážně, skála, na které se dá stavět,“ 
píše v úvodu knížky Tomáš Petráček s tím, že Rybářova radost z víry, svobo-
da a autenticita jsou nakažlivé. I když někdy dokáže pěkně tnout do živého 
a promluvit do svědomí. To je ostatně již od biblických časů údělem Božích 
proroků.  

Pro knihu hlasovali: Tomáš Biňovec, Zdeněk E. Eminger, Martin Holík,
Jan Hrubý, Markéta Koronthályová, Pavel Kuneš a Václav Vacek.

Karel Čapek – Martin C. Putna: Skoro modlitby 
(Biblion 2020)
Literní historik Martin C. Putna sestavil milou knížku 
– jakousi „modlitební čítanku“, jež dokládá Čapkovu 
„plachou zbožnost“ ( jak ji kdysi trefně označil Tomáš 
Halík) a její vývoj v čase. Putna se soustředil na du-
chovní motivy a z Čapkova rozsáhlého díla vybral ukáz-
ky, které pak rozdělil do tematických kapitol, jako např. 
Bůh, Víra, Stvoření, Bible nebo Čapek modlící se. Vy-
brané Čapkovy „skoro modlitby“ také krátce oglosoval. 
„Bůh skrytý – a Bůh zpravidla mlčící. To bohové tohoto 

světa pořád něco vyřvávají. I modlitba k němu pak může být němá – mod-
litba beze slov, modlitba gestem,“ píše Putna na okraj jedné Čapkovy ukáz-
ky. Nechce z Čapka dělat zbožného katolíka, ukazuje naopak jeho nejistotu, 
opatrnost, až cudnost, má-li hovořit o Bohu. Čapek raději sahá po biblických 
příbězích, na něž často odkazuje nebo je přímo zpracovává ve svých apo-
kryfech. Vnímáme tu ale i proměnu jeho zbožnosti od nezávazné hravosti 
k modlitbám v čase národního ohrožení v roce 1938. 

Pro knihu hlasovali: Jitka Bednářová, Martin Bedřich, Tomáš Holub,
Pavel Hošek, František Kunetka a Jan Šulc.



ní o něm by mohlo být „na jedno br-
do“. Ovšem Palán se za ta léta, co se 
známe, vypracoval v psavce čapkov-
ského rodu, který je mistrem detailu, 
prostého postřehu, citlivým pozoro-
vatelem a vtipným glosátorem. A pře-
devším: kniha není suchopárným trak-
tátem o Boží trojici! Tak nějak by se 
mohla psát živá teologie; 2. Univer-
zální Kristus (Barrister & Principal) 
františkána Richarda Rohra je strhují-
cí vyznání o Ježíši jako člověku a Kris-
tu jako Božím Synu. Nerozděluje Ježí-
še Krista „hereticky“ na dvě složky, ale 
dokáže jasnozřivě pojmenovat pros-
tou skutečnost, že vtělením se Bůh stal 
provždy nedílnou součástí našeho, 
mého světa. Kristus je v Rohrově po-
jetí ve všem, odlesk jeho slávy lze na-
jít i v přátelském pohledu mého psa; 
3. Kniha Jiřího Hanuše Rio Preisner 
(Books & Pipes). Portrét konzerva-
tivního myslitele je nejen splaceným 
dluhem jednomu z velkých českých 
filozofů a překladatelů, ale také zají-
mavou exkurzí do myšlenkového svě-
ta konzervativního katolíka, který přes 
dlouholetý pobyt v Americe neztratil 
kontakt se svou starou Evropou. 

MARTA VESELÁ JIROUSOVÁ, 
básnířka, výtvarnice a učitelka
1. Tereza Šustková: Tíha vlny (Host); 
2. Martin Stöhr: Užitá lyrika (Host);
3. Petra Dvořáková: Vrány (Host). 

LUKÁŠ JIRSA, 
filmový kritik a dramaturg TV Noe
1. Richard Rohr: Univerzální Kristus 
(Barrister & Principal) – jak může za-
pomenutá skutečnost změnit všech-
no, co vidíme, v co doufáme, v co vě-
říme; 2. Hiromi Ogata: Jak zní svět 
s kocourem Kosmonosem (Pavel Jan-
šta – HiP, ArtMap) – japonská malířka 
vede k pozornosti vůči světu děti i do-
spělé. Krásná kniha; 3. Alžběta a Vra-
tislav Hláskovi: (Re)design rodiny pro 
21. století. Tipy a inspirace pro rodiče 
ve 22 kapitolách (Institut fyziologické 
socializace) – výchovné zkušenosti ro-
diny, kterou prošlo 30 dětí a mladých 
lidí. 

ROMAN JOCH, 
publicista a překladatel
1. Ben Shapiro: Jak zachránit západ-
ní civilizaci (Leda) – dílo hvězdy ame-
rického internetu a židovského autora 
o tom, proč je západní křesťanská ci-
vilizace nejlepší nadějí lidstva; 2. Walt 
Heyer: Odvrácená tvář transgenderu 
(Klika) – autor, který se z muže stal že-
nou a z ženy opět mužem, varuje před 
touto šílenou ideologií transgenderu; 
3. Tuvia Tenenbom: Spím v Hitlerově 
pokoji (Zeď) – smutně vtipné cestová-
ní židovského autora po dnešním Ně-
mecku, včetně jeho tureckých islám-
ských komunit. 

MARTINA TEREZIE KALÁBOVÁ, 
středoškolská profesorka
1. Brian O´Leary: Čím dál větší Bůh. 
Zkoumání ignaciánské spirituality 
(Refugium); 2. Jan Larisch: Budova-
telé katolické akce (Matice cyrilome-

todějská); 3. Jan Larisch: Mons. ThDr. 
Franz Linke. Katecheta, pastoralista, 
politik, probošt význačné kapituly 
u kostela sv. Václava v Mikulově (Mar-
tin Koláček – E-knihy jedou).

MAX KAŠPARŮ, 
kněz a lékař
1. František Koukolík: Sociálně úspěš-
ní psychopati (Galén); 2. Daniel Pro-
kop: Slepé skvrny (Host); 3. Carl Gus-
tav Jung: Psychologické typy (Portál).

VOJTĚCH KODET, 
katolický kněz
1. Neal Lozano, Matthew Lozano: Ot-
covo srdce (Doron); Jan Roskovec: 
Evangelium podle Jana (Centrum bib-
lických studií); 3. Tomáš Kutil – Aleš 
Opatrný: S Pánem Bohem se žije na-
živo (KNA). 

MARIE KOLÁŘOVÁ, 
kancléřka Arcibiskupství pražského 
1. Thomas Frings: Bůh nefunguje, 
a proto v něho věřím (Portál) – mo-
tto: Uč mě v tichu své přítomnosti ro-
zumět tajemství, kterým jsem; 2. Mar-
tin Bedřich – Tomáš Petráček: Naděje 

v dějinách (Vyšehrad) – v dějinách 
jako místu přítomnosti Boha, jako 
prostoru, ve kterém Bůh promlouvá; 
3. Daniel Prokop: Slepé skvrny. O chu-
době, vzdělávání, populismu a dal-
ších výzvách české společnosti (Host) 
– poučná analýza naší společnos-
ti doložená přesvědčivými analýzami
a daty. 

MARKÉTA KORONTHÁLYOVÁ, 
klasická filoložka
1. Rybář na poušti. Fejetony a ji-
né texty P. Jana Rybáře SJ (Grantis); 
2. Tomáš Halík: Čas prázdných kos-
telů (Nakl. Lidové noviny); 3. Martin 
Bedřich – Tomáš Petráček: Naděje 
v dějinách (Vyšehrad). 

JOSEF KOŘENEK, lékař a básník
Richard Čemus: Život není čas, ale 
setkání (Karmelitánské nakl.) – autor 
skvěle přibližuje slunce víry, sílu lás-
ky a vitalitu realistické moudrosti kar-
dinála Tomáše Špidlíka; 2. Jaroslava 
Sladká, Jan Žaloudík: Protože blou-
díme, je o čem mluvit (Vyšehrad) – 
moudrá, poučná, aktuální publikace; 
3. Jan Paulas, Renáta Holčáková, Jo-

sef Pala: Cyrilometodějský kalendář 
2021 (Katolický týdeník) – vzácné 
kompendium povzbuzujících a orien-
tujících postojů, nejen pro nás věřící. 

PAVEL KOSATÍK,
spisovatel
1. Karel Skalický: Vyznání na hraně 
času a věčnosti. Všechny cesty vedou 
do Říma (Trinitas); 2. Martin Bed-
řich – Tomáš Petráček: Naděje v ději-
nách (Vyšehrad); 3. Milena Šimsová: 
Dlouhý běh Jana Šimsy. Vzpomínky, 
články, rozhovory, dokumenty, dopi-
sy (Eman).

KATEŘINA KOUBOVÁ, 
šéfredaktorka KT
1. Martin Bedřich – Tomáš Petráček: 
Naděje v dějinách (Vyšehrad); 2. Da-
niel Anýž: Jdu s hlavou vztyčenou. Pří-
běh rodiny Milady Horákové (Zeď); 
3. Vojtěch Novotný: Martyr Christi.
P. Adolf Kajpr SJ (1902–1959) (Karo-
linum).
 
ONDŘEJ KOUPIL,
bohemista
1. Béowulf (Jitro) – přel. Jan Čermák; 
2. Jan Havlíček: Řezané květiny. Ritor-
nely (Stará škola); 3. Jiří Glonek: Na 
Jeseníky! O putování jesenickými ho-
rami, turistických bedekrech a ma-
pách do roku 1945 (Vědecká knihov-
na v Olomouci). 

LUBOŠ KROPÁČEK, 
orientalista
1. Martin Bedřich – Tomáš Petráček: 
Naděje v dějinách (Vyšehrad); 2. Ka-
rel Skalický: Vyznání na hraně času 
a věčnosti (Trinitas); 3. Aleš Palán: 
Rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět 
(Prostor). 

MAGDALENA KŘENKOVÁ, 
výtvarnice
1. Lucie Tučková: Sítem slov (Novela 
bohemica); 2. Miloš Doležal: Do po-
sledních sil (Host); 3. Renáta Fučíko-
vá, Lenka Křížová, Kateřina Tučková 
a kol.: Hrdinky. Příběhy významných 
českých žen (Universum). 

PAVEL KUNEŠ, 
katolický kněz
1. Martin Bedřich – Tomáš Petrá-
ček: Naděje v dějinách (Vyšehrad) 
– historik Petráček ukazuje, že žije-
me v nejpříhodnější době pro po-
moc lidem i světu cestou Pána Ježíše; 
2. Jakub Szántó: Z Izrastiny s láskou 
(Argo) – dlouholetý reportér z Blíz-
kého východu dovede být blízko Ži-
dům i Palestincům; 3. Jan Rybář: Ry-
bář na poušti (Grantis) – minutová 
odlehčená čtení od muže žijícího
evangeliem.
 
FRANTIŠEK KUNETKA, 
kněz a teolog
1. Martin Bedřich – Tomáš Petrá-
ček: Naděje v dějinách (Vyšehrad); 
2. Zdeněk Jančařík – Ludmila Javoro-
vá: Ty jsi kněz navěky (Portál); 3. Ka-
rel Čapek – Martin C. Putna (ed.): 
Skoro modlitby (Biblion).
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Aleš Palán: Rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět 
(Prostor 2020)
Kniha přináší čtyřicet „zlepšováků“, jak zdokonalit náš 
svět, které autor nenavrhuje politikům, ekonomům ani 
různým aktivistům, ale rovnou Pánu Bohu. Za těmito 
„radami“ Stvořiteli se však skrývá Palánovo zamyšlení 
nad tím, jak krásně je to ve světě zařízeno, tedy v Bo-
žím stvoření, a co bychom mohli a měli zlepšit my lidé, 
abychom to Pánu Bohu tolik nekazili. Nejsme sice tak 
špatní, jen zkrátka máme na víc. Až čapkovsky si Palán 
s nadhledem i humorem všímá obyčejných věcí, ba-

nálních situací i našich strachů a slabostí, aby je nasvítil z nečekaného úhlu. 
Možná ho k tomuto vyzrálému pohledu dovedly i jeho předchozí knihy se šu-
mavskými samotáři. Jak napsala Alena Scheinostová v recenzi v KT, z knihy 
totiž dýchá „vnitřní klid, shovívavý humor, a především hluboká vděčnost za 
všechno a všechny – vděčnost tomu, komu by podle názvu knihy Palán hod-
lal radit“. Jeho vtipná zamyšlení navíc doprovázejí vtipné ilustrace spolupra-
covníka KT Jana Hrubého.  

Pro knihu hlasovali: Miloslav Fiala, Zdeněk Jančařík, Luboš Kropáček, 
Antonín Randa a Marie Svatošová.

Karel Skalický: Vyznání na hraně času a věčnosti
Všechny cesty vedou do Říma (Trinitas 2020)
Kniha přináší první část pamětí významného české-
ho teologa, v nichž zachycuje svých prvních 22 let 
života. Své vzpomínky začíná už u svých rodičů, u je-
jich seznámení v šumavském Stožci, a pak líčí své dět-
ství a dospívání, přibližuje svá studia, touhu stát se 
hudebníkem, ale i svá osudová setkání. Jedno z nich 
ho vedlo k úvahám o kněžství a nakonec i k emigraci 
v létě 1956. Jeho prvními kroky ve svobodném svě-
tě a hledáním dalšího směřování pak končí první díl 

těchto pozoruhodných pamětí. Zvlášť silnou kapitolu knihy tvoří Skalického 
závěrečné Žalozpěvy – texty, v nichž se po překročení hranice do Rakouska 
vyrovnává se ztrátou domova a nejbližších lidí. Karel Skalický je známý jako 
významná osobnost českého exilu v Římě, jeho jméno je spojeno s Nepomu-
cenem, se službou českým uprchlíkům i kardinálu Josefu Beranovi, s českou 
Křesťanskou akademií v Římě a dalšími aktivitami. Málokdo však znal jeho 
předchozí život a rodinné prostředí, odkud vzešel.

Pro knihu hlasovali: Zdeněk A. Eminger, Miloslav Fiala, Pavel Kosatík, 
Luboš Kropáček a Josef Prokeš.



KATEŘINA LACHMANOVÁ, 
teoložka a psycholožka
1. Otto Neubauer: Mission Possible. 
Příručka k nové evangelizaci a dialo-
gu (Doron); 2. Gregory Boyle: Kérky 
na srdci (Paulínky); 3. Dom Samuel: 
Synové světla v čase zkoušky. Roz-
prava mnicha o jednotě v protivenství 
(Triáda).

JAN LARISCH, 
katolický kněz 
1. Diego Fares: Deset doporučení pa-
peže Františka kněžím (Paulínky); 
2. Tomáš Špidlík: Otčenáš (Refugi-
um); John Henry Newman: Ztráta 
a zisk. Příběh konvertity (Hesperion).

TOMÁŠ MACHULA, 
filozof a rektor Jihočeské univerzity 
1. Bernard z Clairvaux: Kázání na 
žalm Qui habitat (Krystal OP); 
2. Sean Davidson: Marie Magdalena 
– prorokyně eucharistické lásky (He-
sperion); 3. Vojtěch Novotný: Martyr 
Christi. P. Adolf Kajpr (1902—1959) 
(Karolinum). 

VÁCLAV MALÝ, 
pomocný biskup pražský
1. Martin Bedřich – Tomáš Petráček: 
Naděje v dějinách (Vyšehrad); 2. Tim 
Marshall: Věk zdí. Proč dnes všude na 
světě vyrůstají nové hradby (Rybka 
Publishers); 3. Kateřina Lachmano-
vá, Ludmila Böhmová: Komenský by 
zajásal (Doron) – rozhovor o Středo-
africké republice.

TOMÁŠ MAZAL, 
editor, fotograf a publicista
1. Lucie Tučková: Sítem slov (Nove-
la bohemica) – obsahem i grafickým 
zpracováním více než dobrá kniha! 
2. Ivan Wernisch: Don Číčo má v klo-
pě orchidej (Malvern) – četbou osvě-
ženi se opakovaně budete vracet na 
začátek; 3. Jan Vladislav: Lidský los 
(Torst) – umění formulovat i text ne-
velkého rozsahu. 

MARCELA NEUŽILOVÁ,
spisovatelka
1. Joël Pralong: Cesta důvěry se 
sv. Terezičkou – z úzkosti, depre-
se, pocitu viny (Portál); 2. Neal Lo-
zano, Matthew Lozano: Otcovo srd-
ce (Doron); 3. Stormie Omartianová: 
Síla modlitby za vaše vnoučata (Pau-
línky).
 
VOJTĚCH NOVOTNÝ, 
teolog a děkan KTF UK
1. Thomas Söding: Boží Syn z Naza-
reta. Ježíš v novozákonních spisech 
(Vyšehrad); 2. Ulrich G. Leinsle: Úvod 
do scholastické teologie (Karolinum); 
3. Marek Šmíd: Vatikán a sovětský 
komunismus 1917–1945 (Triton). 

OTMAR OLIVA, 
akademický sochař
1. Petr Glogar, Ladislav Heryán, Pavel 
Pola, Josef Prokeš, Tomáš Roule, Petr 
Vacík: U ambonu (Portál); 2. Richard 
Rohr: Univerzální Kristus (Barrister 
& Principal). Stručně o obou knihách: 

církev žije! 3. Sv. Kateřina Sienská: 
Dialog (Krystal OP) – už ve čtvrtém 
vydání, ale pro mě žhavá novinka – 
právě včas. 

ALEŠ OPATRNÝ, 
kněz a pastorální teolog
1. Richard Čemus: Život není čas, ale 
setkání (Karmelitánské nakl.) – au-
tentické setkání s kardinálem Špidlí-
kem prostřednictvím jeho řádového 
spolubratra a žáka; 2. Martin Bedřich 
– Tomáš Petráček: Naděje v dějinách 
(Vyšehrad) – lze dobře vnímat jako 
obohacení historií pro zvládání dne-
ška; 3. Hubert Wolf: Krypta. Kapitoly 
z dějin křesťanství od středověku po 
současnost (Vyšehrad) – i zde vidím 
inspiraci z dějin pro zvládání výzev 
dneška a zítřka. 

ALEŠ PALÁN, 
spisovatel
1. Sebastiano Vassalli: Chiméra (Pis-
torius & Olšanská) – severoitalské 
Kladivo na čarodějnice, skvěle struk-
turovaný příběh, kde černá je někdy 
bílá a všechno je poněkud složitější; 
2. Viktorka Hlaváčková: Hory a neko-

nečno (BWT Books) – Gruzií a Ázer-
bájdžánem sama, pěšky, s lehkým 
batohem a otevřenou myslí; 3. Or-
han Pamuk: Cosi divného v mé hlavě 
(Argo) – turecký nobelista o obyčej-
ných lidech z předměstí neobyčejného 
města Istanbul. 

JOSEF PAZDERKA, 
novinář a šéfredaktor 
online deníku Aktuálně.cz
1. Daniel Anýž: Jdu s hlavou vztyče-
nou. Příběh rodiny Milady Horákové 
(Zeď); 2. Marek Orko Vácha: Selfíč-
ka (Cesta); 3. Martin Bedřich – To-
máš Petráček: Naděje v dějinách 
(Vyšehrad).

JAN PEŇÁZ, 
katolický kněz 
1. Michal Altrichter: Na počátku ne-
byl koronavir, ale Bůh (Refugium) 
– i když si někdo řekne, že je to uši-
to horkou jehlou, považuji to za pečli-
vě udělaný kus, hladce i obrace, prav-
divě a upřímně na obě strany, žádné 
strašení, ale ani žádné falešné mazání 
medu; 2. John C. Lennox: Kde je Bůh 
v době koronaviru? (Brněnská tisko-

vá misie) – biblické zamyšlení nad ce-
lou věcí dovedené v duchu evangelia 
k důvěře v Pána Ježíše; 3. Petr Piťha: 
Růženec se sv. Anežkou Přemyslov-
nou (Poustevník) – pěkné přiblížení 
vznešených rolí ženy: mateřství i pa-
nenství, charita i politika. 

TOMÁŠ PETRÁČEK, 
kněz a historik 
1. Debra Hirsch: Svatý sex (Bibli-
on); 2. Miloš Doležal: Když není mo-
torka, lépe chodit pěšky. Po stopách
P. Josefa Toufara (Nezávislý podme-
lechovský spolek); 3. George Steiner: 
Na Modrovousově hradě. Několik 
poznámek k redefinici kultury (Dau-
phin). 

DANIEL PFANN, 
vězeňský kaplan
1. Milena Šimsová (ed.): Dlouhý běh 
Jana Šimsy. Vzpomínky, články, roz-
hovory, dokumenty, dopisy (Eman) 
– málokdo dokázal v 70. a 80. letech 
minulého století tak sjednocovat ka-
tolíky, evangelíky, literáty, „under-
groudníky“ i komunisty, lidi z disentu 
i z oficiálních struktur jako Jan Šimsa, 
evangelický farář, teolog, politický vě-
zeň, signatář Charty 77 a člen Klubu 
lesní moudrosti; 2. Dora Kaprálová: 
Ostrovy (Druhé město) – skvěle vy-
kreslené příběhy, situace, prostředí ve 
formě velice příjemně čtivých povídek. 
Udělají radost; 3. Margot Vanderstrae-
ten: Mazl tov (Garamond) – belgická 
spisovatelka a novinářka vstoupila do 
ortodoxní židovské rodiny. Kniha pa-
třila v Belgii a Nizozemsku v minulých 
letech mezi 10 nejprodávanějších. 
Belgická královna Mathilde tento au-
tobiografický román označila za jednu 
z nejdůležitějších knih. Skvělé počtení! 

HANA PINKNEROVÁ, 
spisovatelka
1. Rob Bell: Láska vítězí (Biblion); 
2. Richard Rohr: Univerzální Kristus 
(Barrister & Principal); 3. Pavel Ho-
šek: Sloužím Tajnému ohni (CDK).

ANGELIKA PINTÍŘOVÁ,
řeholní sestra a pedagožka
1. Jednoznačný favorit je pro mě Na-
děje v dějinách (Vyšehrad) – rozho-
vor s Tomášem Petráčkem; 2. Luc
Ferry: Řecké mýty. Mytologie a filoso-
fie. (Garamond) – přel. Joseph Ved-
lich; 3. Miloš Doležal: Když není mo-
torka, lépe chodit pěšky (Nezávislý 
podmelechovský spolek).

PETR PITHART, 
právník a publicista
1. Jiří Peňás: Výpravy pro starší a po-
kročilé (Echo Media) – kam že? Do 
prostorů a časů evropských, převáž-
ně českých. Jímavé líčení pomíjivých 
světů duchovních i hmotných; 2. Moj-
mír Hampl: Pro Čechy je nebe níz-
ko. Pojďme chtít víc! (Grada) – jaké 
nebe? Národa údajně „nejateističtěj-
šího“? 3. Rudolf Chmel (ed.): Bolo 
raz jedno vydavatelstvo… Štvrťstoro-
čie Kalligramu 1991–2016 (Absynt) – 
historie středoevropského kulturně-
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Neal Lozano, Matthew Lozano: Otcovo srdce 
(Doron 2020)
„Je to krásná kniha, plná naděje. Velmi důležitá kniha!“ 
píše v úvodu John Eldredge. „Jako topící se člověk, který 
lapá po vzduchu, jsem si nově uvědomil Boží lásku ke 
mně i význam mého synovství. Vrátit se ‚domů‘ do Ot-
cova srdce je naší nejhlubší a nejnaléhavější potřebou,“ 
přiznává dál s tím, že sám má na svého pozemského ot-
ce (podobně jako mnozí jiní) smíšené vzpomínky, které 
mu způsobily hluboká zranění. Taková zranění se pro-
mítají i do našeho chápání Boha Otce a vztahu k němu. 

Proto je potřebujeme uzdravit, ale také zjistit, co ke mně samotný Bůh skuteč-
ně „cítí“, zda je doopravdy tak dobrý, jak ho popisuje Ježíš. Právě tento „návrat 
domů“ nám pomáhá najít společná kniha otce a syna Lozanových. Odkrývá ži-
votodárnou pravdu Boží lásky ke každému z nás. Umožňuje nám spatřit a za-
kusit něžnou lásku Otce, který je „abba“ – „táta“, jak o tom často mluví i papež 
František. Kniha je tak určena nejen těm, kteří se cítí prázdní a opuštění, ale 
i těm, kdo už sice Boha znají, ale chtějí se víc přiblížit jeho srdci. 

Pro knihu hlasovali: Vojtěch Kodet, Marcela Neužilová, Karel Skočovský 
a Jana Svobodová.

Tomáš Kutil – Aleš Opatrný:
S Pánem Bohem se žije naživo (Karmelitánské nakl. 2020)
Knih s duchovními tématy vyšla Mons. Aleši Opatrnému 
už celá řada. Oblíbený zpovědník i duchovní průvodce 
v nich píše o zpovědích, rodinném životě, manželství i tře-
ba o doprovázení nemocných. Jeho životní příběh ale zná 
málokdo. V knižním rozhovoru s redaktorem KT dává na-
hlédnout do svého soukromí, zázemí i názorů. Dozvídá-
me se, z jaké rodiny pochází, jak hledal víru i své místo ve 
světě, co pro něj znamenalo veslování či práce ve fabrice, 
a samozřejmě také, jak dospěl ke kněžství. V jednotlivých 

kapitolách sledujeme jeho začátky v Plzni, „vyhnanství“ v Toužimi i čas, kdy 
kněžskou službu vykonávat nesměl. Úplně nové možnosti se před ním ote-
vřely po Sametové revoluci, kdy se pustil do řady aktivit, včetně své pozdní 
akademické dráhy. Aleš Opatrný však nekomentuje jen své životní peripetie. 
Vyjadřuje se i k problémům manželství či mezigeneračních vztahů. Vyprávě-
ní končí symbolicky na Vyšehradě – na místě, k němuž vzhlížel kdysi z Vltavy 
coby veslař a kam dnes za ním přijíždějí lidé z celé republiky. 

Pro knihu hlasovali: Karel Herbst, Tomáš Holub, Vojtěch Kodet 
a Prokop Siostrzonek.
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Kristýna Plíhalová
ENCYKLOPEDIE 

Pro nejmenší 

KNIHKUPECTVÍ CESTA

www.cestabrno.cz

Karel Skalický: Vyznání na hraně času a věčnosti
První díl pamětí teologa, katolického kněze a pedagoga
Karla Skalického vypráví o jeho dětství, dospívaní a je
zároveň strhujícím svědectvím mladého člověka, který
se z touhy po kněžství odhodlal k dramatickému útěku
do Rakouska a posléze do Itálie.

Vázaná kniha, 328 stran, cena 288,-Kč

Havlíčkova 14, 568 02 Svitavy
Tel.: +420 605 804 333
trinitas@unet.cz
www.trinitas.joinmed.cz
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T R I Á D A

V jubilejním jezuitském roce 2021–2022 zaměřu-
jeme svůj pohled na Ignáce, zakladatele jezuitů. 
Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné 
věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochyb-
nosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru 
s Bohem věrný. Výstižně na to vše poukazují obrázky 
z pestrého světcova života.

ignác
HLEDA NECO VIC

, ,

^

Otec Špidlík potvrzuje slova apoštola Pavla:
„Učíme moudrosti..., to však není moudrost toho-

to světa.“ Čtenář si odnáší obtisk Boží Moudrosti, 
tj. nového chápání světa v Bohu. Ani současná 

církev nesmí zapomínat na schopnost vidět Boží 
krásu ve stvoření.

Komiks
72 stran 
169 Kč

Sofi ologieTomáš 
Špidlík

Bazila Velikého

Vázaná 
448 stran 

420 Kč

KŘÍŽKOVSKÉHO  2, 779 00  OLOMOUC 

TEL.: 603 473 152

REFUGIUM@REFUGIUM.CZ

WWW.REFUGIUM.CZ SLEVA 15%

N A K L A D A T E L S T V Í

V E L E H R A D R O M A
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Tomáš Petráček, Martin Bedřich
NADĚJE V DĚJINÁCH
Rozhovory s historikem a teologem 
P. Tomášem Petráčkem.  
Petráčkovy úvahy o dějinách 
se proplétají s jeho rozborem 
dnešního křesťanství a katolické 
církve, i celé společnosti.
Váz., 192 s., 269 Kč

Eric H. Cline
TŘI KAMENY JSOU ZEĎ
Příběhy z dějin archeologie

Přehled objevů posledních desetiletí (např. 
nález pozůstatků předchůdců člověka 

v Africe, objev válečníků terakotové 
armády či ledového muže Ötziho).

Váz., 496 s., 469 Kč
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skoro modlitby
karel čapek

nakupujte
u nakladatele
se slevou 15%

slevový kód: 
KATYD

www.biblion.cz

Modlitební knížka 
pro nemodliče 
a kostelní nechodiče.

Sestavil a glosoval
Martin C. Putna

NOVINKA

Knížka fejetonů a textů
  jezuity Jana Rybáře.

Objednávky:

www.grantis.cz www.kna.cz

eshop.cirkev.cz 

Milý
Jidáši…
Dopisy očitým
svědkům
velikonočního
příběhu

PAVEL OBLUK

Co viděli a jak se cítili svědci Ježí-
šových posledních dnů? A jak je-
ho příběh prožíváme my? Ať už 
jdeme vědomě za Ježíšem, nebo 
jen tak procházíme okolo, dveře 
velikonočního příběhu jsou ote-
vřené. Připojme se k dobrodruž-
nému dialogu s postavami No-
vého zákona přes propast dvou
tisíciletí.
 Cena 229 Kč

P A V E L  O B L U K

DOPISY OČITÝM SVĚDKŮM 
VELIKONOČNÍHO PŘÍBĚHU

Milý 
Jidá-

ši...



-duchovně-politicko-historiografické-
ho velkopodniku, který se týkal také 
nás Čechů.

JOLANA POLÁKOVÁ, 
filozofka
1. Papež František: Eucharistie – srd-
ce církve. Promluvy o mši svaté (Kar-
melitánské nakl.); 2. Karel Schulz: 
Kámen a bolest (Vyšehrad); 3. John 
Bunyan: Poutníkova cesta (Didasko) 
– do soudobé češtiny převedl Karel 
Hýsek.

JOSEF PROKEŠ, 
katolický kněz
1. Šúsaku Endó: Hluboká řeka (Vyše-
hrad) – krásný román o Ježíšově pro-
sté a pokorné přítomnosti v dějinách, 
a tedy i v naší každodennosti. Povzbu-
dil mě v objevování Ježíše v jednodu-
chosti mého života; 
2. Martin Bedřich – Tomáš Petráček: 
Naděje v dějinách (Vyšehrad) – inspi-
rativní a otevřený pohled na dnešní 
církev i svět, který může pomoci v hle-
dání další cesty. A dodá naději; 
3. Karel Skalický: Vyznání na hraně 
času a věčnosti (Trinitas) – pro dneš-
ní církev tolik potřebná věrohodnost, 
svěžest a odvaha. V tomto případě ve 
vyprávění kněze a teologa z jižních 
Čech. 

STANISLAV PŘIBYL,
kněz a generální sekretář ČBK
1. Dotek tvého ticha. Výběr ze špa-
nělské mystické poezie (Refugium) 
– v překladu Josefa Hrdličky; 2. You-
cat. Kurz víry (Karmelitánské nakl.); 
3. Ctirad Václav Pospíšil: Úvod do hu-
sovských dilemat. Historie a teologie 
(Karolinum). 

IRENA PULICAROVÁ, 
dramaturgyně TV Noe
1. Papež František: Fratelli tutti (Kar-
melitánské nakl.); 2. Martin Bedřich 
– Tomáš Petráček: Naděje v ději-
nách (Vyšehrad); 3. Petr Blažek, Voj-
těch Pokorný: Duchovní střed Evropy 
(Muzeum Karlova mostu). 

MARTIN C. PUTNA, 
literární historik
1. Zdeněk Jančařík – Ludmila Javoro-
vá: Ty jsi kněz navěky (Portál) – že to 
nejde? Ale jde. 2. Marta Veselá Jirou-
sová: Zahrada (Host) – přiznávám, 
nejsem nestranný. Marta mi tu knihu 
dala ve Staré Říši a já teď zrovna po-
řádám Magorské modlitby; 3. Mikuláš 
Medek: Nahý v trní (Národní galerie 
Praha) – katalog k přenádherné výsta-
vě, znovu potvrzující, že nejhlubší du-
chovní obrazy bývají malovány od ne-
církevníků. 

ANTONÍN RANDA, 
předseda Cesty 121
1. Aleš Palán: Rady Pánu Bohu, jak 
vylepšit svět (Prostor); 2. Ben Sha-
piro: Jak zachránit západní civiliza-
ci (Leda); 3. Karin Lednická: Šikmý 
kostel (Bílá vrána) – pozoruhodný ro-
mán z oblasti Karvinska, sepsaný po-
dle skutečných událostí.

JAN REGNER, 
katolický kněz
1. Anselm Grün: Nepromarni svůj 
život. Mít pro co žít (Alpha Book); 
2. Zdeněk Jančařík – Ludmila Javoro-
vá: Ty jsi kněz navěky (Portál); 3. Mar-
shall B. Rosenberg: Nenásilná komu-
nikace v praxi (Portál).

KAREL SATORIA, 
katolický kněz
1. Marek Vácha: Selfíčka (Cesta);
2. Martin Bedřich – Tomáš Petrá-
ček: Naděje v dějinách (Vyšehrad); 
3. Štěpán Smolen: Cikánský evange-
lia (Cesta).

OLDŘICH SELUCKÝ, spisovatel 
1. Martin Bedřich – Tomáš Petrá-
ček: Naděje v dějinách (Vyšehrad); 
2. Hannah Arendtová – Gershom 
Scholem: Korespondence (OIKOY-
MENH); 3. Jiří Hejda: Žil jsem zbyteč-
ně (Machart). 

PROKOP SIOSTRZONEK, 
arciopat břevnovský
1. Martin Bedřich – Tomáš Petrá-
ček: Naděje v dějinách (Vyšehrad) – 

je moc důležité pro všechny poučit 
se z historie pro lepší budoucnost; 
2. Tomáš Kutil – Aleš Opatrný: S Pá-
nem Bohem se žije naživo (KNA) – 
z každého dobře prožitého života se 
dá vzít povzbuzení; 3. Tomáš Novot-
ný: Moudrost v jidiš příslovích (Kar-
melitánské nakl.) – vyvolený národ 
ve všech staletích přispěl k poučení 
ostatních. 

KAREL SKOČOVSKÝ, 
katolický kněz
1. Robert Sarah, Benedikt XVI./Jose-
ph Ratzinger: Z hloubi srdce (Hespe-
rion); 2. Tomáš Akvinský: O prozíra-
vosti v Teologické sumě (Krystal OP); 
3. Neal Lozano, Matthew Lozano: 
Otcovo srdce (Doron). 

VÍT SLÍVA, básník
1. Martin Stöhr: Užitá lyrika (Host); 
2. Petr Hruška: V závalu (Revolver 
Revue); 3. Marek Vácha: Selfíčka 
(Cesta).

JAN STŘÍBRNÝ, historik
1. Vojtěch Novotný: Martyr Christi. 
P. Adolf Kajpr SJ (1902–1959) (Karoli-

num); 2. Petr Blažek, Vojtěch Pokorný: 
Duchovní střed Evropy. Dějiny Mari-
ánského sloupu na Staroměstském 
náměstí v Praze 1650–2020 (Muzeum 
Karlova mostu); 3. Ctirad Václav Po-
spíšil: Úvod do husovských dilemat. 
Historie a teologie (Karolinum). 

HANA SVANOVSKÁ, 
redaktorka Radia Proglas 
1. Richard Rohr: Univerzální Kristus 
(Barrister & Principal) – nízkopra-
hové, a přitom teologicky podložené 
a odvážné křesťanství „bez vytáček“; 
2. Martin Bedřich – Tomáš Petráček: 
Naděje v dějinách (Vyšehrad) – po-
vedený dialog dvou současných čes-
kých katolických intelektuálů, na kte-
ré můžeme být hrdí; 3. Debra Hirsch: 
Svatý sex (Biblion) – konečně kniha, 
která spolehlivě a zábavně vyvrací, že 
šesté přikázání je přikázáním prvním, 
jak si někdy myslíme my katolíci. A ta-
ky text, který dokazuje, že do církve 
patří nejen lidé žijící v manželství ne-
bo lidé duchovního povolání, ale do-
konce i ti bezdůvodně „single“. A co je 
největším kamenem úrazu – autorka 
bezelstně svědčí o tom, že Bůh má své 
plány i s těmi „jinak“ orientovanými. 

MARIE SVATOŠOVÁ, 
lékařka
1. Štěpán Smolen: Cikánský evange-
lia (Cesta); 2. Youcat. Kurz víry (Kar-
melitánské nakl.); 3. Aleš Palán: Rady 
Pánu Bohu, jak vylepšit svět (Pro-
stor).

JANA SVOBODOVÁ, 
provinciálka salesiánek
1. Chiara Amirante: Boží průlom 
v římském podsvětí (Paulínky); 
2. Gregory Boyle: Kérky na srdci 
(Paulínky); 3. Neal Lozano, Matthew 
Lozano: Otcovo srdce (Doron). 

JAROSLAV ŠEBEK, 
historik
Vedle dvou skvělých rozhovorů Zdeň-
ka Jančaříka s Ludmilou Javororou Ty 
jsi kněz navěky (Portál) a Martina 
Bedřicha s Tomášem Petráčkem Na-
děje v dějinách (Vyšehrad) mě zau-
jala kniha Ivana Krasteva a Stephena 
Holmese Světlo, které pohaslo: Vy-
účtování (Karolinum), která se snaží 
zodpovědět otázky, proč v dnešní do-
bě roste vliv populistů nejrůznějšího 
druhu. 

KAREL ŠIMR, 
evangelický farář
1. Jaroslav Vokoun: Setkat se s Bo-
hem v dějinách (Karmelitánské 
nakl.); 2. Jan Roskovec: Evangelium 
podle Jana (Česká biblická společ-
nost); 3. Charles Journet: Sedm Kris-
tových slov na kříži (Krystal OP). 

JIŘÍ ŠTOURAČ, 
výtvarník
1. Michal Řoutil: Nevěřící, odejdě-
te! (Pavel Mervart); 2. Petr Blažek, 
Vojtěch Pokorný: Duchovní střed Ev-
ropy (Muzeum Karlova mostu); 3. Jan 
Novák: Kundera (Argo/Paseka). 
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Martin Stöhr: Užitá lyrika 
(Host 2020)
„Vteřina ve věčnosti a věčnost ve vteřině,“ charakte-
rizoval v anketě básníkovu novou sbírku literární his-
torik Jiří Zizler. Martin Stöhr kdysi začínal v širokém 
proudu spirituálně laděné poezie, ale časem se jeho 
poetika rozvolnila ve prospěch spíše nekonfesních, ci-
vilních námětů. Jeho pátá sbírka shrnuje básně, které 
vznikaly od roku 2012. Básně jako lyrické nálezy, kte-
ré se nenechaly odehnat. Jako třeba: „Vyšel jsem dnes 
do podzimu / v laskavém a něžném světle / vystoupil 

z elektrische linie jen tak / kdesi nad hlavou v liánách drátů / spatřil viset ma-
lý praporek t8mb.“ Jak výstižně napsal v Tvaru básník a esejista Adam Borzič: 
„Stöhrova poslední sbírka ve mně i po několikerém čtení zvoní vesmírem. 
A přitom je tak intimní, tak civilní, tak ledabylá. Jen tak nahozená a současně 
plná tajemství, ovšem bez patosu. Tyhle básně nepotřebují moc komentářů, 
člověk má chuť poslat ke všem rohatým všechnu chytristiku, veškeré plané 
přemítání.“ Víc tu netřeba dodávat. 

Pro knihu hlasovali: Petr Hruška, Marta Veselá Jirousová, Vít Slíva 
a Jiří Zizler.

Marek Vácha: Selfíčka 
(Cesta 2020)
„Dříve si lidé psali deníky, aby pomohli paměti a zachy-
tili pomíjivé okamžiky. Rembrandt si občas kreslil rychlé 
skici, pérovky, zachycení momentu pár čarami. Dnes si 
mladí fotí selfíčka, aby, snad, zachytili důležité momen-
ty života. Naučil jsem se selfíčka nikoli fotografovat, ale 
psát. Chci teď spíše ustoupit do pozadí a nechat čtenářo-
vu fantazii pracovat, chci ukázat jen náčrtky,“ píše o své 
útlé knížce Marek Orko Vácha. Nejde však o žádné líbivé 
momentky ze života a ani sám autor neustupuje tak úpl-

ně do pozadí. V prvním sledu mají jeho burcující myšlenky vytrhnout čtená-
ře z lenosti, sobectví a spokojenosti. „Od první stránky Vácha nešetří nikoho, 
kdo si zvykl na klidný život v závětří, odkud lze bezpečně komentovat okolní 
dění, a být navíc vtipný,“ napsal Zdeněk A. Eminger v recenzi pro KT. A do-
dává, že Vácha „svým životem i přiznanými pády a vzkříšeními ručí za to, co 
píše, a tedy i za to, co ho bolí a z čeho patrně pramení jeho duchovní síla 
a víra“. Knížka je tudíž zároveň jeho skrytým přiznáním, co ho trápí a štve. 

Pro knihu hlasovali: Josef Pazderka, Karel Satoria, Vít Slíva a Jiří Zajíc.



JAN ŠULC, 
knižní redaktor a editor
1. Karel Čapek – Martin C. Put-
na (ed.): Skoro modlitby (Biblion); 
2. Tomáš Halík: Čas prázdných koste-
lů (Nakl. LN); 3. Tomáš Špidlík: Otče-
náš (Refugium).

PAVEL ŠVANDA, spisovatel 
1. Andrzej Walicki: Marxismus a skok 
do království svobody (Argo) – dějiny 
marxistického myšlení od Marxových 
předchůdců po Gorbačova. Poutavé. 
A pro leckoho i četba k vystřízlivění; 
2. Rüdiger Safranski: Goethe. Umě-
lecké dílo života (CDK) – „Co se týka-
lo svobody, nikdy ji nevyžadoval poli-
ticky nebo rétoricky, ale žil ji.“; 3. T. S. 
Eliot: Křesťan – kritik – básník (Argo) 
– z anglických originálů vybrali a pře-
ložili M. Hilský, P. Onufer, M. Pokorný.

MILAN TESAŘ, 
hudební publicista
1. Michal Řoutil: Nevěřící, odejděte! 
Současné pronásledování křesťanů ve 
vybraných zemích Blízkého východu 
a Afriky (Pavel Mervart); 2. Thomas 
Kaufmann: Vykoupení a zatracení. 
Dějiny reformace (Argo); 3. Volody-
myr Vjatrovyč: Ukrajinské 20. století. 
Zatajované dějiny (Academia). 

RADEK TICHÝ, kněz a teolog 
1. Efrém Syrský: Velikonoční hymny 
(Pavel Mervart); 2. Tertulián: O mod-
litbě (Krystal OP); 3. Charles Journet: 
Sedm Kristových slov na kříži (Krys-
tal OP). 

JINDŘICH TLUKA, 
katolický kněz
1. Robert kardinál Sarah, Bene-
dikt XVI./Joseph Ratzinger: Z hloubi 
srdce (Hesperion); 2. Papež Franti-
šek: Eucharistie – srdce církve (Kar-
melitánské nakl.); 3. Josef Kroutvor: 
Pomalu na cestě k Betlému aneb 
Malá vánoční četba (Archa).

JIŘÍ TRÁVNÍČEK, 
bohemista
1. Hubert Wolf: Celibát (Prostor) – 
přel. Daniela Petříčková. Komplexní 
pohled na celibát, který je podle au-
tora nesmyslný, chybí pro něj důvo-
dy, a přesto se ho církev není schopna 
či ochotna zbavit; 2. Jan Konvalinka – 
Aleš Palán: Spánek rozumu plodí pří-
šery (Prostor) – věrohodná obhajoba 
racionality, zejména pro potřeby na-
ší doby. Hlas člověka, který nám věru 
má co říct, a navíc to říct umí; 3. Zde-
něk Jančařík – Ludmila Javorová: Ty 
jsi kněz navěky (Portál) – žena, která 
v mnohém předběhla naši dobu, jed-
na z těch, o nichž snad ani nevíme, jak 
moc bychom na ně měli být hrdi. Vel-
ký klenot české katolické církve. 

LUCIE TUČKOVÁ, 
romanistka a spisovatelka
1. František Štorm: Stavitelé (Volvox 
Globator); 2. Anna Bolavá: Před po-
vodní (Odeon).

VÁCLAV VACEK, 
katolický kněz 
1. Zdeněk Jančařík – Ludmila Javoro-
vá: Ty jsi kněz navěky (Portál); 2. Jan 
Rybář: Rybář na poušti (Grantis); 
3. Martin Bedřich – Tomáš Petráček: 
Naděje v dějinách (Vyšehrad).

MAREK VÁCHA, 
kněz, přírodovědec a pedagog 
1. Vít Slíva: Cherubín troubí na kost 
fanfáru (Druhé město); 2. Miloš Do-
ležal: Do posledních sil. Tři dokumen-
tární povídky z konce protektorátu 
(Host); 3. Jiří Vácha: Meze darwini-
smu. (Masarykova univerzita Brno). 

ELIŠKA VLASÁKOVÁ, spisovatelka
1. Francois Mauriac: Život Ježíšův 
(Triáda) – ač kniha vyšla ve Francii 
poprvé před osmdesáti lety, stále ži-
vě oslovuje křesťana i v současnosti; 
2. Milena Šimsová: Dlouhý běh Jana 
Šimsy (Eman) – myšlení a život odváž-
ného evangelického faráře sepsala po 
jeho smrti s obdivuhodnou pečlivostí 
vzdělané archivářky jeho žena Milena; 
3. Si Tung: Zvrácený osud (Verzone) 
– jak nepředstavitelně těžkou cestu 
musí ujít lidé ze současného chudého 
čínského venkova, chtějí-li uspět v ži-
votě ve městě.

VOJTĚCH VLČEK, historik 
1. Jan Rychlík: Československo v ob-
dobí socialismu 1945–1989 (Vyše-
hrad); 2. Markéta Doležalová (ed.): 
Katolická církev v Československu. 
Kardinál Josef Beran a jeho doba (Ka-
tolický týdeník – ÚSTR); 3. Michal 
Řoutil: Nevěřící, odejděte! Součas-

né pronásledování křesťanů ve vybra-
ných zemích Blízkého východu a Afri-
ky (Pavel Mervart).

STANISLAVA VODIČKOVÁ, 
redaktorka ÚSTRu
1. Stanislav Přibyl: Mariánský sloup. 
V souvislostech víry a ducha (Karme-
litánské nakl.); 2. Philip Morgan: Hit-
lerovi kolaboranti (Pangea); 3. Tomáš 
Špidlík: Matka Boží (Refugium). 

JIŘÍ ZAJÍC, 
pedagog a publicista
1. Martin Bedřich – Tomáš Petráček: 
Naděje v dějinách (Vyšehrad) – veli-
ce důležité svědectví pro naši dobu; 
2. Debra Hirsch: Svatý sex (Biblion) 
– kéž by i naši duchovní dokázali s ta-
kovou citlivostí i kompetencí hovořit 
o tomto tématu; 3. Marek Vácha: Sel-
fíčka (Cesta) – Orko tu dává hlubo-
ce nahlédnout do srdce svého i srdce 
křesťanství. 

VOJTĚCHA ZIKEŠOVÁ, řeholní 
sestra a generální představená
1. Chiara Amirante: Boží průlom 
v římském podsvětí (Paulínky); 
2. Stanislava Vodičková (ed.): Ne-
be bylo plné hvězd. Pokus o likvida-
ci řeholního života v Československu 
(ÚSTR); 3. Floyd McClung: Vést jako 
Ježíš (Samuel).

JIŘÍ ZIZLER, literární historik
1. James Hillman: Nová vize psycho-
logie (Malvern) – přel. Jindřich Veselý. 
Odvážný a hluboký vhled do podstaty 
duše, jež prý je skutečná, zatímco my 
jen zdánliví; 2. Flannery O´Connoro-
vá: Tajemství a mravy (Argo) – přel. 
Marcel Arbeit. O neúprosné a záko-
nité nutnosti organické vnitřní etiky 
a logiky psaní; 3. Martin Stöhr: Uži-
tá lyrika (Host) – vteřina ve věčnosti 
a věčnost ve vteřině.

Anketu připravil JAN PAULAS
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Co všechno udrží 
člověka při životě?

Od autorky oceňovaného 
románu Němci

NAKLADATELÉ ROKU 2020
Následující pořadí ukazuje úspěšnost jednotlivých nakla-
datelů, tj. kolik jejich titulů na sebe dokázalo upozornit. 

1. MÍSTO:
Argo – 10 titulů

2. MÍSTO:
Karmelitánské nakl. – 9 titulů

3. MÍSTO:
Vyšehrad – 8 titulů



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

NEDĚLE 7. 3. 
9.20 Sváteční slovo husit-
ského faráře Martina Cha-
dimy. Duchovní zakotvení
T. G. Masaryka
14.05 Život v extrémních 
podmínkách (2/3). 
Horko a chlad. Rak. dok.
15.45 Kouzla a nebezpečí 
skandinávské zimy (2/4)
21.45 Rivalové. 
Am./br./něm. film 

NEDĚLE 7. 3.
8.30 Jak to vidí... prof. Vla-
dimír Komárek, děkan 2. lé-
kařské fakulty UK. Sváteční 
setkání sestry Angeliky 
13.04 Pohádka. 
Psí pohádka
18.30 Dokuseriál. Paměť 
sídlišť (1/5). Černý most
22.00 Četba na pokračová-
ní. Jaroslav Hašek: 
Osudy dobrého vojáka Švej-
ka za světové války (7/10)

NEDĚLE 7. 3. 
8.00 Spirituála. Duchovní 
Evropa. Perpetua, Felicita 
a ženy starokřesťanské
8.30 Spirituála. Ke koře-
nům. Plýtvání potravinami
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. 
Bolest matky pod křížem 
v hudbě Jana Zacha
10.51 Jan Zach: Preludium 
a Fuga pro varhany c moll
11.00 Radioseriál. Franz 
Werfel: Čtyřicet dnů (7/9) 
12.00 Polední zvony. 
Souzvuk zvonů děkanského 
kostela sv. Vavřince 
ve Vysokém Mýtě 
12.05 Svět poezie. 
Alžběta Luňáčková: 
Hranatý život je slepá skvrna
12.20 Polední koncert. 
Zapomenuté flétnové soná-
ty. Jiří Čart: Sonáta pro flét-
nu a basso continuo G dur
13.30 Povídka. Jiří Váňa
Stigen: Pampeliškové děti
18.30 Četba na pokračová-
ní. Jaroslav Hašek: 
Osudy dobrého vojáka Švej-
ka za světové války (13/20)

NEDĚLE 7. 3. 
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století

TURIEC, REGION MAGICKÝCH VOD
Turčianská zahrádka – tak se říká jednomu z nejkrásnějších kou-
tů Slovenska – regionu Turiec, který je obklopen pohořím Malé 
a Velké Fatry. Ke kráse této krajiny přispívá také voda, která zde 
tvoří malebná zákoutí a po staletí se podílela na formování nej-
krásnějších dolin Velké Fatry – Gadierské a Blatnické doliny. Re-
gion Turiec však skrývá ještě další bohatství – kvalitní vodu z mi-
nerálních pramenů. Na dokument o něm se nezapomeňte dívat 
v neděli 7. března v 17.30.

ZAMBIE: DJ BAZA
„Dobré ráno. Jmenuji se B-A-Z-A, DJ BAZA! Za okamžik jsem 
zpátky, nepřepínejte nás.“ Možná vám rádio v dnešní době při-
jde jako vykopávka, nicméně pro Afriku má šíření informací pro-
střednictvím rádia obrovskou sílu, dokáže je přenést i do té nej-
vzdálenější vesnice. Začínají se zde množit katolická rádia, která 
pomáhají s evangelizací a informovaností obyvatel. Jednu tako-
vou rádiovou stanici pojmenovanou Musi-o-Tunya vede řeholní 
sestra ve městě Livingstone. V krátkém německém dokumentu se 
seznámíte s mladým žurnalistou DJ Bazou, který se učí sledovat 
lidské příběhy, ať už se jedná o rapery, nebo o vliv neregulované 
těžby na zdraví místních obyvatel. Sledujte jej v úterý 9. března 
v 17.10. TEREZIE HECZKO

NA DŘEŇ
V dalším vydání pořadu Na dřeň přivítáme držitele ceny Magnesia 
Litera Felixe Kulpu. Vtipálek místní katolické církve, někdy šťoural 
a jindy trochu prorok vzbudil za několik let svého působení ohlas 
nejen v církevních, ale také v sekulárních kruzích. Pod rouškou 
pseudonymu či masky se dostal na televizní obrazovky i stránky 
deníků, které ochotně a bez ověření přetiskly informace z jeho 
satirických článků. Nyní tým autorů připravuje knihu, která by se 
měla dostat na pulty knihkupectví na jaře tohoto roku. Který ze 
svých husarských kousků považují za nejlepší? Kdy se nejvíc baví 
a kdy jim při sledování církevního dění naopak moc do smíchu ne-
ní? Otázky bude pokládat redaktorka Hana Kašpárková. Nenech-
te si ujít 11. 3. od 16.00 nebo v repríze v sobotu 13. 3. od 16.55.

KŘESŤAN A SVĚT
Teologii vystudoval v Římě. Po roční jáhenské službě ve farnos-
ti Odry přijal v ostravské katedrále v sobotu 30. června 2012 
kněžské svěcení. Po dvou letech se v roce 2014 vrátil ke studiu 
do Říma a získal licenciát z patrologie. Nyní pokračuje ve stu-
diu diplomacie a práva na římské akademii Santa Croce. Rozho-
vor s P. Františkem Staňkem poslouchejte v neděli 7. března od 
20.15. SABINA HAUSEROVÁ

CHAPLIN SE VRACÍ Z FLÁMU
Podíváte-li se na další z Cha-
plinových komedií s dávkou 
nadsázky, určitě se pobavíte. 
Přestože v této grotesce hra-
je Charlie Chaplin muže z lepší 
společnosti, vracejícího se do-
mů po probdělé noci, chová 
se jako bezmocné dítě. Znač-
ně ovíněn pracně vystupuje 
z taxíku, hledá klíče od dveří 
a postupně svádí boj s celým 
domem.  (so 13. 3. ve 21.25)

TEPLICKÉ SKALNÍ MĚSTO 
Cestopisný seriál V pohorách 
po horách vás okamžitě pře-
nese tam, kam se třeba ny-
ní nemůžete vydat. Nechte se 
okouzlit krásami Teplických 
skal, jejich hřbety, rozsáhlými 
labyrinty i úzkými soutěskami. 
Toto úžasné místo fascinuje 
návštěvníky už od 18. století. 
Pohory nechte ve skříni, nazuj-
te bačkory a dívejte se.
 (so 13. 3. ve 21.10)

NEOPĚVOVANÍ HRDINOVÉ
Dobrodružství před kamerou 
přináší dokument K2 a nevi-
ditelní pěšáci, který nejlépe 
představí slova autorky a re-
žisérky Iary Lee: „Film ukazu-
je část reality Pákistánu, kterou 
málo cizinců zná. Soustředí se 
na těžkou situaci nosičů na 
K2, kteří dostávají za svou prá-
ci minimální plat, přestože pra-
cují v nebezpečných podmín-
kách. (so 13. 3. ve 20.05)

OKTÁVA
Německý barokní skladatel 
Georg Philipp Telemann se 
narodil před 340 lety 14. břez-
na roku 1681 v Magdebur-
gu. Jak se vyvíjel jeho osud? 
Kam směřovala jeho tvor-
ba? V týdeníku Oktáva nám 
velmi poutavě přiblíží mu-
zikoložka Jana Slimáčková. 
V pátek 12. března od 16.55 
nebudou chybět ani ukázky ze
skladatelova díla.

STUDIO PRAHA
S producentkou filmu V síti 
Pavlou Klimešovou se sezná-
míme s problematikou rizi-
kové online komunikace dětí 
(především dívek) s dospělý-
mi, mezi nimiž často figuru-
jí takzvaní sexuální predátoři. 
O prevenci a účinném řešení 
rizikového chování dospívají-
cích na sociálních sítích si po-
víme s tvůrci projektu E-Bezpe-
čí. Poslouchejte 8. 3. od 22.00.

KNIHOVNIČKA
Odvaha ke svobodě – to je ná-
zev knižního rozhovoru s ne-
dávno zesnulým Janem Soko-
lem, přední osobností české 
filozofie. Je svoboda bezbře-
hou plání, kde si člověk může 
dělat, co se mu zamane? Jak se 
k sobě vztahují politika a ná-
boženství? A co znamená být 
členem občanské společnosti? 
Více se o titulu dozvíte v neděli
7. března od 13.30.

V pondělí 8. března se na vás poprvé v Noční lince od 22.30 
těší redaktor P. Jan Krbec.

V dokumentárním filmu Dvě koruny můžete sledovat životní pří-
běh P. Maxmiliána Kolbeho od dětství až po hrdinské rozhod-
nutí položit život za spoluvězně v Osvětimi. Dívejte se v neděli 
ve 20.05.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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20.15 Křesťan a svět 19.35 Víra do kapsy 14.00 Až kohout snese vejce

8.45 GU100 (P) 9.05 LUXáreň 9.35 Nová 
kvalita života  10.00 Svätá omša (P) 11.40 
Katechéza (Podobenstvo o stratenej dra-
chme Lk 15,8-10) (P) 12.00 Anjel Pána (P) 
12.20 Loretánske litánie 12.40 Ruženec / 
Radostný ruženec 13.15 V Samárii pri studni 
15.00 Hodina milosrdenstva 15.30 Krížová 
cesta ľudí modernej doby 16.00 Na tónoch 
vďačnosti (P) 16.45 Povolaný a vyvolený / 
Otec Vincent Capodanno 18.30 Svätá omša 
(P) 20.00 Modlitba za odvrátenie epidémie 
(P) 20.45 Quo vadis (Ornát ako modlitba) 
(P) 21.15 Medzi nebom a zemou (P) 
22.00 Križovatka v Příchovicích

6.00 Paralympijský magazín 6.20 Svět moto-
rů: Speciál 6.40 Svět motorů: Aktuálně 6.55 
Panorama 7.30 BBV po 25 letech 7.40 Stu-
dio ČT sport 7.55 Klasické lyžování: Vasa-
loppet 9.20 Alpské lyžování: SP Slovensko 
10.55 Klasické lyžování: Vasaloppet 11.35 
Biatlon: SP Česko 12.40 Alpské lyžování: SP 
Slovensko 13.25 Klasické lyžování: MS 2021 
Německo 15.40 Biatlon: SP Česko 17.00 Bu-
ly hokej živě 20.45 Motorismus: Arctic Rallye 
Finsko 21.40 Studio fotbal – Dohráno 22.25 
Volejbal: UNIQA Extraliga 0.25 Branky, bo-
dy, vteřiny 0.40 Biatlon: SP Česko 
 2.20 Hokej: Tipsport extraliga 

8.05 Poklady Británie: Odhalená bojiště (5) 
9.25 UFO: Ztracené důkazy II (10) 10.25 
Neuvěřitelné příběhy (33, 34) 11.30 Kapří 
monstra III (3) 12.35 Svět pod hladinou (5, 
6) 13.45 Hitlerova poslední tajemství 14.50 
Asie ve Velké válce (3) 15.55 Divoké chvíle 
(2) 17.00 24 hodin v divočině (1) 18.05 Ces-
ty snů (1). Něm. dok. 19.00 Anthony Bour-
dain: Neznámé končiny IX (4) 20.00 Bear 
Grylls: Muž vs. divočina VI (4) 20.55 Den 
dlouhý 28,5 hodiny. Čes. dok. 22.05 Neuvě-
řitelné projekty (4) 23.00 Tajemství lidského 
těla (2/2) 0.00 Neobjasněné případy NASA 
(5) 1.00 Tajemství vesmíru III (12)

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.25  Pohádka pro pamětníky. 

Kalif čápem
 6.55  Pro pamětníky... Hugo Haas –

120 let. Mravnost nade vše. Kom. 
 8.15  Úsměvy Václava Sloupa
 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. Návrat ztraceného syna 
 12.00  Otázky Václava Moravce
 13.00  Zprávy
 13.05  Ošklivá princezna. Poh. 
 14.00  Až kohout snese vejce. Poh. 
 15.00  Pohádka z větrného mlýna
 16.05  Zlá krev (5/7)
 17.25  Pošta pro tebe
 18.25  Co naše babičky uměly a na co my 

jsme zapomněli. Dědečkova dýmka
 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 

(6/10). Zmizelá. Krimi
 21.15  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 21.49  Výsledky losování Šťastných 10
 21.50  Vladimír Opletal – 90 let. Manželka 

Ronalda Sheldona. Det. příběh
 23.30  Případy detektiva Murdocha XIII. 

Smrtelná dávka. Br./kan. krimi
 0.20  Banánové rybičky. „Jazyk“ 
 0.50  13. komnata Miroslava Šimůnka
 1.15  Sváteční slovo husitského 

faráře Martina Chadimy
 1.20  Žiješ jenom 2x. 

Hokejový Fanda
 1.50  Hobby naší doby
 2.15  Přes nový práh
 2.40  Bydlení je hra
 3.05  Zahrada je hra

 6.00  Raníček. Sluneční panenka 
a Dešťový panáček

 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. Br. anim.
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Hledání ztraceného času: 

Všechny prezidentovy vozy
 9.20  Sváteční slovo 

husitského faráře Martina 
Chadimy. Duchovní 
zakotvení T. G. Masaryka

 9.30  Film o filmu V síti
 9.50  Atletika: Halové ME 2021 Polsko
 13.35  Království divočiny: 

Včelojed chocholatý. Jap. dok.
 14.05  Život v extrémních podmínkách: 

Horko a chlad (2/3). Rak. dok.
 14.55  Nádherná Jižní Korea (2/2)
 15.45  Kouzla a nebezpečí skandinávské 

zimy (2/4). Dok. 
 16.50  Atletika: Halové ME 2021 Polsko
 19.20  Zajímavosti z regionů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Geronimo. Am. western
 21.45  Velikáni filmu: Ron Howard. 

Rivalové. Am./br./něm. film
 23.45  Dokumentární klub.

Hra špionů: Příběhy studené 
války (3/3). Něm. dok. 

 0.40  Grantchester II (3/6). Br. det. 
 1.30  Design (1/17). Fr. dok. 
 1.55  Folklorika: Odsunuté tradice
 2.25  Krásy evropského pobřeží: 

Skagen – prst v moři. Fr. dok.
 2.30  Za závojem soukromí
 3.00  Uchem jehly.

Setkání Zbigniewa Czendlika 
s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem 

 3.25  Miluj bližního svého
 3.50  Ochránce
 4.20  Pantáta maléř
 4.45  Ta naša kapela

8.00 Druhá světová válka: Cena říše (1). 
Mračna se stahují. Br. dok. 9.10 Prima SVĚT 
9.40 Fachmani 10.15 Teď vaří šéf! 11.00 
PARTIE Terezie Tománkové 11.50 Receptář 
prima nápadů 12.45 Libovky Pepy Libické-
ho 13.05 Vychytávky Ládi Hrušky 13.45 Li-
bovky Pepy Libického 14.05 Jak se staví sen 
14.50 Černá punčocha. Čes. krimi 16.45 
Padesátka. Čes. kom. 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Poča-
sí 19.55 SHOWTIME 20.15 Nestyda. Čes. 
kom. 22.05 Drsný Harry. Am. akč. 0.20 Pulp 
Fiction: Historky z podsvětí. Am. film 
 3.40 Vraždy podle Agathy Christie (11) 

9.00 Zlý jelen 10.45 Zajíc v pytli. Záb. pořad 
12.00 Domácí štěstí. O špercích 12.25 Pra-
ha, město věží. Naše věže 12.45 Klub přátel 
dechovky 13.20 Kavárnička dříve naroze-
ných. Silvestrovské vydání oblíbeného pořa-
du 14.10 Kapelo, hraj! 15.50 Je to jen sen... 
16.20 Moje nezapomenutelná dovolená. Ba-
kalářské příběhy 17.35 Hry bez hranic 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Události 
19.52 Branky, body, vteřiny 
20.05  Vysílá studio A po třiceti letech....

Režisér Jaromír Vašta uvádí
populární písničkový cyklus 60. let 

21.05 Kavárnička dříve narozených 

16.05 Dynotrax 17.10 Ovečka Shaun VI 
17.20 Friends: Kámošky z Heartlake Ci-
ty 17.45 Kriminálka 5.C (10/13) 18.10 
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerní-
ček 18.55 Moji kamarádi Tygr a Pú (1/26) 
19.15 Phineas a Ferb IV (25/36) 19.40 Zví-
řáci 19.50 Bob a Bobek na cestách 20.00 
Události v kultuře 20.15 Příběhy filmových 
legend. Stříbrné plátno (9/12). Dok. 20.55 
V záři seriálů. Nebeská tělesa (3/6). Nástroj. 
Br./novozél. 21.50 Vzpomínka na Jiřího 
Schelingera 22.45 Génius – Picasso (9/10) 
23.35 Egon Schiele. Rak. dok. 0.30 Ay, Car-
men! Šp. dok. 1.30 Camille Pissarro

4.30 Liga spravedlivých vs. Mladí Titáni. Am. 
anim. 5.40 Evita. Am. muzikál 8.00 Dobro-
družství Rockyho a Bullwinkla. Am. kom. 
9.35 Teleshopping 10.05 Hafan hasičem. 
Am./kan. film 12.05 Sindibád, legenda sed-
mi moří. Am. anim. 13.45 Pepa. Čes. kom. 
15.35 Velký Joe. Am. film 
17.40  Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta. 

Am. film 
20.00 Batman začíná. Am. akč. 
22.40 Loď duchů. Am. horor 
 0.20  Drákula: Neznámá legenda.

Am./jap. film 
 1.55 Nico – víc než zákon. Am./hong. akč. 

6.05 Oggy a Škodíci VII. Fr./kan. anim. 6.20 
Tlapková patrola III (9, 10) 7.15 Looney Tu-
nes: Úžasná Show II (5). Am. anim. 7.40 
Kačeří příběhy (96, 97). Am. anim. 8.30 
Kosmáček. Něm. film 9.45 Hannah Montana 
11.40 Máme rádi velryby. Am./br. film 13.35 
Baby Máma. Am. kom. 15.30 Jak se zbavit 
nevěsty. Čes. film 17.15 Mumie: Hrob Dra-
čího císaře. Am./něm./čín. akč. 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Mamma Mia! Am./něm./br. film 22.10 Stře-
piny 22.40 Tohle je ráj. Am. film 0.30 Baby 
Máma 2.00 Specialisté (23) 2.55 Volejte No-
vu 3.50 Tři pírka. Něm. film

 6.05  Pro vita mundi: P. Stanislav 
Krátký, probošt mikulovský 

 6.35  Řeckokatolický magazín 
 6.55  Misie skrze svědectví – Slovensko
 7.45  Večeře u Slováka: 3. neděle postní. 

Debata nad Božím slovem
 8.15  Jak potkávat svět: 

s Petrou Alvarez Šimkovou
 9.40  Církev za oponou: Celibát
 10.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 11.05  Poutníci času: s Jaroslavem Šímou
 11.25  Štětcem a píšťalou
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba

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

uplynulého týdne
 13.25  Muzikanti, hrajte. 

Pro milovníky dechovky
 14.00  Dobrý voják Charlie
 14.50  ARTBITR – Kulturní magazín 
 15.05  Noční univerzita: P. Angelo Scarano 

– Jeden člověk měl dva syny
 16.00  První křesťané: 

Velikáni víry – Svatý Augustin
 16.30  Básník oravské přírody 

Zdeno Horecký. Dok.
 16.55  Od Františka k  Františkovi. Dok.
 17.30  Turiec, region magických vod [P]
 18.00  Sedmihlásky: Plače kočka celý deň
 18.05  Cirkus Noeland
 18.30  Hermie a přátelé
 19.10  Ovečky: 3. neděle postní
 19.35  Víra do kapsy: 

Proč a jak rozlišovat?
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Dvě koruny: 

Svatý, jakého svět neznal
 21.35  V pohorách po horách:

Český kras – Jelínkův most
 21.55  Klapka: s Michalem Martínkem
 23.00  Polední modlitba Sv. otce Františka
 23.15  Za obzorem
 23.50  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: Jan
2,13-25 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: 

A. Rejcha: Missa pro defunctis
 9.00  Mše svatá (z kostela

sv. Bartoloměje v Pardubicích)
 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Svaté královny 6/15: 

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

S. Rachmaninov
 13.30  Knihovnička: Josef Beránek,

Jan Sokol: Odvaha ke svobodě
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka: Jak hastrman 

Čvácha ucítil v kostech velkou vodu
 14.30  Blahopřání
 16.00  Písničky z archivu
 16.30  A cappella na kanapi
 16.55  Dotýkání světla: Fratelli tutti 8/10: 

Dialog a sociální přátelství (R)
 18.00  Modlitba za rodiny
 19.00  O hradním skřítkovi Melichárkovi 

12/25: Jak pomohl Hejduškovi 
v patálii s Camfrnochem

 19.15  Hitparáda Kolem se toč
 20.15  Křesťan a svět:

V diplomatických 
službách Vatikánu

 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Koncert vážné a duchovní hudby: 

A. Dvořák: Stabat mater, Symfonie, 
Maličkosti pro dvoje housle

 23.50 Duchovní slovo

9.20 Sváteční slovo



PO
N

D
ĚL

Í 
8.

 3
. 

22.00 Studio Praha 15.00 Noční univerzita 10.35 Kukačky (9/13) 12.05 Cesty víry: Shirim Ashirim

11.00 Co na to Češi 11.45 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.30 Malý Sheldon II (21) 
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (899). 
Nemilý překvápko 14.05 Castle na zabití 
VI (16) 15.00 Dr. House (16). Těžká váha 
15.55 Dr. House (17) 16.57 Odpolední Po-
časí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Spor-
tovní noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice 
(4006) 19.30 Televizní noviny, Sportovní no-
viny, Počasí 20.20 Specialisté (120). Dvojná-
sobná vražda 21.15 Specialisté (24) 22.20 
Smrtonosná zbraň III (5) 23.15 Dr. House 
(16, 17) 0.55 Castle na zabití VI (16)

 5.30 Fletch žije. Am. det. kom. 
 7.05 Pepa. Čes. kom. 
 8.40 Bravo Girls: Opět v akci. Am. kom. 
10.25 Teleshopping 
10.55 Hannah Montana 
12.45 Teleshopping 
13.20 Batman začíná. Am. akč. 
15.50 Osobní strážce. Am. thriller 
18.10 Mamma Mia! Am./něm./br. film 
20.00 Pianista. Fr./pol./něm./br./am. film
22.50 Czech Made Man. Čes. kom. 
 0.25  John Carter: Mezi dvěma světy.

Am. fantasy 
 2.35 Loď duchů. Am. horor 

15.40 S Jakubem v přírodě 16.10 Planeta 
YÓ 16.45 Dětská dopravní policie 16.55 
Medvídkova poradna 17.10 Moje zahrád-
ka 17.15 Michal chrání přírodu 17.20 Kou-
zelná školka 17.50 Dynotrax 18.10 Šmoulo-
vé 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 
Moji kamarádi Tygr a Pú (2/26) 19.15 Phine-
as a Ferb IV (26/36) 19.40 Mášiny strašidel-
né příběhy 19.45 Čtení do ouška. Pohádky 
a MALÉhRY se šotky 20.00 Události v kultu-
ře 20.15 Z první řady... Maloměšťáci 22.05 
Slovenská vlna. Dovidenia v pekle, priatelia 
23.20 Emoce v umění: Odvaha (9/24)
 0.10 Ella Fitzgerald, první dáma jazzu

9.00 Pohádka pro pamětníky 10.15 Zprávy 
ČT3 10.25 Malý Dárek Ženám. Záb. pořad 
11.20 Písničky z obrazovky 12.00 Zprávy ve 
12 12.20 Předpověď počasí, sportovní zprá-
vy 12.30 Na vlně první republiky (1/7) 12.50 
Klub přátel dechovky 13.25 Vysílá studio 
A po třiceti letech... 14.20 Kavárnička dříve 
narozených 15.15 Ženám o ženách k svátku 
16.15 Dětinské hry dospělých 17.15 Můj tá-
ta byl kominík 18.00 Haló, haló! (45, 46/85) 
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 
Události 19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 
Abeceda N plus Y 21.00 Divadélko pod věží 
21.45 Haló, haló! (47, 48/85) 

8.15 Studio fotbal – Dohráno 9.00 Biatlon: 
SP Česko 9.55 Freestyle lyžování: MS 2021 
Kazachstán 11.45 IPPON 12.05 Panorama 
12.25 Sportovní zprávy 12.55 Alpské lyžová-
ní: FIS magazín SP 13.20 Peter Šťastný 13.35 
Hokej den poté 14.20 Fotbal: FK Dukla Pra-
ha – FK Ústí nad Labem 16.30 Magazín Ev-
ropské ligy UEFA 17.00 Florbal: Livesport 
Superliga 19.30 Házená: STRABAG RAIL Ex-
traliga 21.25 Sportovní zprávy 21.45 Studio 
fotbal – Dohráno Plus 22.40 Hokej den poté 
23.25 Freestyle lyžování: MS 2021 Kazach-
stán 1.15 Branky, body, vteřiny 
 1.25 Florbal: Livesport Superliga 

10.00 Spravodajský súhrn 10.25 Križovatka 
v Příchovicích 11.25 Rozsievač lásky – pá-
ter Jozef Porubčan 12.00 Anjel Pána 12.20 
Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Bolestný 
ruženec 13.10 Na tónoch vďačnosti 13.50 
Katolicizmus 15.00 Hodina milosrdenstva 
(P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Vatica-
no (P) 16.50 Svetoznámi slovenskí vedci (P) 
17.30 Doma je doma (P) 18.30 Svätá omša 
(P) 20.00 Krátke správy (P) 20.10 Boh k te-
be hovorí  20.15 A teraz čo? (P) 20.30 V Sa-
márii pri studni (P) 22.00 Godzone magazín 
22.30 Moja misia – magazín
23.00 Hudobné pódium 

7.55 Všechno a nic (1) 9.10 Dynastie: Ro-
diny, které změnily svět (3) 10.25 Hitlerův 
kruh zla (3) 11.30 Pravěký pták 12.35 Kar-
patští predátoři (1/2) 13.35 Vetřelci dáv-
nověku XII (5) 14.40 10 největších tajem-
ství a záhad (6, 7) 15.55 Legendy hlubin 
(4) 16.55 Modravé hlubiny II (7) 18.00 Ve-
terinář z Yorkshiru VIII (8) 19.00 Poslední 
ráje (15). Něm. dok. 20.00 Velké vlakové pu-
tování po USA II (4). Br. dok. 21.15 Antho-
ny Bourdain: Neznámé končiny X (7) 22.10 
Neobjasněné případy NASA (16) 23.15 Jak 
funguje vesmír IV (6) 0.10 Starodávné ces-
ty II (4) 1.10 Postavili bychom to dnes? (1)

 6.05  Pro vita mundi: Petr Chromčák
 6.40  Made in Ružomberok
 7.20  V pohorách po horách: 

Jahňací štít – Vysoké Tatry
 7.30  U NÁS aneb 

od cimbálu o lidové kultuře:
My sme hráli(y) na cimbály…

 9.00  Živě s Noe [L]. 
Moderované vysílání

 9.15  Mezi pražci: 
Březen 2021. Hud. magazín

 10.00  Outdoor Films s Petrem Ferry 
Kubátem: Canyoning

 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  Příběhy odvahy a víry
 13.20  Bible pro Severní Koreu. Dok.
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Můj chrám: Leoš Ryška, 

ředitel TV Noe, kostel sv. Marka 
v Ostravě-Heřmanicích

 15.00  Noční univerzita
 16.30  V souvislostech.

Komentované aktuální téma
 16.55  Nebojte se... 
 18.00  Post Scriptum [P]. 

Duchovní promluva
 18.15  Živě s Noe [P]
 18.30  Sedmihlásky: Plače kočka celý deň
 18.35  Divadélko Bubáček: 

O sněhulácích. Loutková poh.
 18.50  Hermie soutěží
 19.00  Kapky na Mohelnickém 

dostavníku 2016. 
Záznam vystoupení

 19.30  Církev za oponou: Seminář
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Dům ze skla? [L]
 21.10  Poutníci času
 21.30  Za obzorem
 22.05  Harfa Noemova: A. Vivaldi – 

Čtvero ročních dob, 2. díl
 22.30  Kulatý stůl
 0.05  Angola

10.25 Katie Fforde: Druhá šance 12.25 Wal-
ker, Texas Ranger VI (17) 13.25 Policie Ham-
burk X (15) 14.25 Policie Hamburk X (16). 
Franziina noční můra 15.25 Námořní vyšet-
řovací služba XI (21). Obvinění 16.25 Policie 
v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 17.25 
Krimi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 
Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Sestřičky 
(48). Výtah, ledovec a klíčenka 21.35 Postav 
si sen! 22.40 Expert na zločin (3). Temná 
stránka. Rak. krimi 23.50 Policie v akci 0.50 
Námořní vyšetřovací služba XI (21) 1.45 Po-
licie Hamburk X (15, 16) 3.40 Prostřeno! 

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Z archivu 
vzdělávacích cyklů 3.00 Z archivu 
hudebních pořadů 5.00 Písně 5.27 
Myšlenka na den (R 11.57, 17.55) 
6.00 Evangelium: Lk 4,24-30 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 11/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

B. Smetana: 
Našim děvám, Jiřinkova polka, 
P. I. Čajkovskij: Pezzo capriccioso
F. Mendelssohn-Bartholdy: 
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 13/25: Jak se 
potkal s vodníkem Matějem

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Billow
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 11/46
 22.00  Studio Praha:

Jak se bránit online 
predátorům?

 22.30  Noční linka s P. Janem Krbcem
 23.50 Duchovní slovo

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  České stopy: Karai Pukú
 10.00  Století Miroslava Zikmunda
 11.35  Babylon. Dok. 
 12.05  Cesty víry: Shirim Ashirim – 

Písně mesiánských židů
 12.30  Klíč. Magazín nejen pro 

zdravotně postižené
 13.00  Československý filmový 

týdeník 1971 (1347/2379)
 13.15  Zakázaný Bůh (9/13). 

Skrytá církev Koinotes
 13.40  Nádherná americká města: 

Den v Miami. Am. dok. 
 14.35  Apokalypsa: 2. světová válka

(2/6). Fr. dok. 
 15.30  Dobrodružství vědy a techniky. 

Zebry stepní – poutníci 
pastvin. Něm. dok.

 16.00  Film o filmu V síti
 16.20  Letecké katastrofy: 

Hněv, který se nevyplatil. Kan. dok. 
 17.05  Magda Goebbelsová, 

první dáma Třetí říše. Fr. dok. 
 18.00  Velké stroje zblízka III: 

Mamutí vlak. Br. dok. 
 18.45  Večerníček. Berta a Ufo
 18.55  Design (1/17). Fr. dok. 
 19.20  Příběhy domů: Pohled kláštera 
 19.40  Postřehy odjinud. Burgenland 

očima Marie Woodhamsové. 
O mangalici a martinské huse

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

Divy starověku (9/10). Am. dok.
 20.50  Velké stroje zblízka III: 

Výletní superloď. Br. dok. 
 21.35  Velikáni filmu: Cate Blanchettová. 

Veronica Guerin. Irs./br. film
 23.10  Takoví jsme byli. Am. film 
 1.05  100 dnů do vítězství: 

Protiútok (2/2). Br. dok.
 2.05  Život z druhé ruky
 2.35  Stopy, fakta, tajemství: Boží mlýny

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

Pád domu St. Gardner. 
Br. det. 

 9.45  168 hodin. Události týdne 
s Norou Fridrichovou

 10.35  Kukačky (9/13). 
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
 15.05  Všechnopárty. Zábavná 

talk show Karla Šípa 
 15.50  To je vražda, napsala XI.

Ideální projekt 
 16.40  Cestománie. 

Tunisko: Pouštní růže
 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  Rapl (1/13). Nástřel. Det. seriál 
 21.10  Reportéři ČT. 

Kauzy a reportáže 
s Markem Wollnerem

 21.54  Výsledky losování Šťastných 10 
a Extra renty

 21.55  Sametoví vrazi
 0.05  Pánský večírek
 0.50  AZ-kvíz
 1.25  Z metropole, 

Týden v regionech 
 1.50  Kalendárium
 2.05  Sváteční slovo husitského 

faráře Martina Chadimy
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Kluci v akci
 5.10  Černé ovce
 5.30  Události v regionech
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16.00 O skialpinismu 12.05 Největší přání 21.05 Dobrá čtvrť 16.00 Divoké Mexiko

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

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

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

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

 14.30  Zlá krev (5/7)
 15.50  To je vražda, napsala XI. 

Vražda ve škole 
 16.40  Cestománie. Kuba: 

Objevení Ameriky
 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 (2/16). Záskok
 21.05  Dobrá čtvrť. Poprvé a naposled 
 21.59  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 22.00  Dabing Street (3/12). 

Budování mediálního obrazu
 22.25  Dabing Street (4/12). Vulgarismy
 23.00  Komici na jedničku. 

Miloslav Šimek a Jiří Grossmann
 23.55  Kriminalista. 

Beze stopy. Něm. krimi
 0.55  AZ-kvíz
 1.25  Zajímavosti z regionů
 1.50  Na stopě
 2.10  Dobré ráno
 4.45  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 

(5/6). Pláně. BBC Earth
 9.50  Divy starověku (9/10). Am. dok. 
 10.35  Život v extrémních podmínkách: 

Horko a chlad (2/3). Rak. dok. 
 11.25  Africa obscura
 12.20  Neztrácejme půdu pod 

nohama. Dok. 
 12.50  Kdo zaplatí účet?
 13.15  Příběhy moderní medicíny 

– Pravá polycytémie
 13.35  Křídla války: Vrtulníky. Br. dok. 
 14.20  Válečnice: Amazonky (1/3). 

Dok. BBC 
 15.10  Stavitelé lodí (5/6). Br. dok. 
 16.00  Divoké Mexiko: 

Horské světy (1/3). Dok. BBC
 16.50  Nádherná americká města: 

Den v New Yorku. Am. dok.
 17.45  Kočka není pes. 

Bázlivá Vinky a ďábelská Chelsea
 18.15  České zázraky II (3/8). Psychiatr, 

který odhalil tajemství krve
 18.45  Večerníček. Berta a Ufo
 18.55  Krásy evropského pobřeží: 

Napněte všechny plachty. Fr. dok. 
 19.00  Běžkotoulky. Lipensko
 19.15  Cesty víry: Shirim Ashirim – 

Písně mesiánských židů
 19.40  Postřehy odjinud. Burgenland 

očima Marie Woodhamsové. 
Prázdniny v Burgenlandu

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Útok v Salisbury (1/4). Br.
 20.50  Útok v Salisbury (2/4)
 21.40  Sergej Vojcechovský, 

generál bez vlasti. Běl. dok.
 22.30  Grantchester II (4/6). Br. det.
 23.20  Doktorka Fosterová II (5/5) 
 0.15  Indie Rickshow. Dok. art brut kom. 
 1.05  Queer: Mlčení o Krškovi
 1.35  Ztroskotanci a samozvanci 

po třiceti letech

10.00 Specialisté (120). Dvojnásobná vraž-
da 11.00 Co na to Češi 11.45 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.30 Malý Sheldon II (22) 
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (900). 
Smrtelný virus 14.05 Castle na zabití VI (17) 
15.00 Dr. House (18). Nová generace 15.55 
Dr. House (19). Děti 16.57 Odpolední Poča-
sí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Spor-
tovní noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Uli-
ce (4007) 19.30 Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 20.20 Anatomie života (9). 
V kómatu 21.20 Mise nový domov III 22.35 
Víkend 23.35 Dr. House (18, 19)

5.50 Dobrodružství Rockyho a Bullwink-
la. Am. kom. 7.15 Dr. House (16, 17) 9.00 
Batman začíná. Am. akč. 11.30 Telesho-
pping 12.05 Máme rádi velryby. Am./br. film 
14.00 Teleshopping 
14.30 Baby Máma. Am. kom. 
16.20 Šéfe, jsem v tom! Am. kom. 
18.00  Mumie: Hrob Dračího císaře.

Am./něm./čín. akč. 
20.00 Nezlomný. Am. drama 
22.35 Nenarození. Am. horor 
 0.05 D-Tox. Am./něm. thriller 
 1.45 Czech Made Man. Čes. kom. 
 3.05 Loď duchů. Am. horor 

14.20 Želvy ninja II 14.45 Lvíčata 15.15 Aus-
tin a Ally II (18/26) 15.40 Zachraňme Zemi 
15.50 Alenka v říši GIFů 16.10 Planeta YÓ 
16.45 Ty Brďo! Hlas 17.10 Hopsasa 17.20 
Kouzelná školka 17.50 Dynotrax 18.15 
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerní-
ček 18.50 Moji kamarádi Tygr a Pú (3/26) 
19.15 Phineas a Ferb IV (27/36) 19.40 Má-
šiny strašidelné příběhy 19.45 Čtení do ouš-
ka 20.00 Události v kultuře 20.15 Jarní hvěz-
dy České filharmonie živě I 21.55 ArtZóna 
22.45 Bauhaus – Nová doba (6/6). Konec 
Výmaru 23.30 Kino Art. Přelud svobody. Fr. 
tragikomedie 1.20 Linka 

5.59 Dobré ráno 9.00 Případy korneta Je-
lagina 10.00 Chvíle pro písničku 10.15 Zprá-
vy ČT3 10.25 Šaráda 11.20 Autorevue 12.00 
Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, spor-
tovní zprávy 12.30 Na vlně první republiky 
(2/7) 12.50 Klub přátel dechovky 13.25 Di-
vadélko pod věží 14.15 30 májů s ČST 16.10 
Advokát ex offo (1/3) 17.10 Šest ran do klo-
bouku 18.00 Haló, haló! (47, 48/85) 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Události 
19.56 Branky, body, vteřiny 
20.05 Šance. Hud. záb. 
21.15 Divadélko pod věží 
22.00 Haló, haló! (49, 50/85) 

9.10 Hokej den poté 9.55 Freestyle lyžování: 
MS 2021 Kazachstán 11.25 Snowboarding: 
FIS Magazín SP 11.55 Běžkotoulky 12.05 Pa-
norama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 Atle-
tika: Halové ME 2021 Polsko 15.25 Archiv D: 
Expedice Balkán 71 15.50 Volejbalový ma-
gazín 16.10 Spurt 16.50 Fotbal: Bohemians 
Praha 1905 – SK Sigma Olomouc 19.05 Stu-
dio fotbal – Dohráno Plus 20.05 Freestyle ly-
žování: MS 2021 Kazachstán 21.40 Sportov-
ní zprávy 22.00 Arctic Rallye Finsko 23.00 
Liga mistrů UEFA 23.35 Biatlon: SP Česko 
0.25 Branky, body, vteřiny 0.35 Bohemians 
Praha 1905 – SK Sigma Olomouc

10.55 Doma je doma 12.00 Anjel Pána 
12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Ru-
ženec svetla 13.15 Quo vadis 13.50 Ka-
techéza 14.05 Medzi nebom a zemou 15.00 
Hodina milosrdenstva (P) 15.15 Boh k tebe 
hovorí (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 
Správy zo Svätej zeme (P) 16.30 V škole Du-
cha (P) 17.05 Viera do vrecka  17.30 Do-
ma je doma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.30 
Krátke správy (P) 20.00 Modlitba za odvrá-
tenie epidémie zo Šaštína (P) 20.45 vKon-
texte (P) 21.15 Gréckokatolícky magazín 
(P) 21.30 Na Boží obraz (P) 22.35 Vatica-
no 23.05 Akatist

6.50 Anthony Bourdain: Neznámé konči-
ny VIII (1) 7.45 Apollo: Neznámí hrdinové 
(1/2) 8.45 Tajemství vesmíru III (1) 9.45 Jak 
fungují stroje (3) 10.45 Obří lodě (3) 11.40 
Skrytá tvář superhrdinů (2) 12.50 Ocelová 
srdce V (2) 13.50 Hitlerova propagandis-
tická mašinérie (1) 14.55 Dějiny zbraní (4) 
16.10 Srdcaři na severu (5) 16.50 Moderní 
dinosauři (3) 17.50 Divoké hrady (4) 18.55 
Do divočiny: Arktida (2). Am. dok. 20.00 
Největší lži historie (2). Fr. dok. 21.05 První 
lidé (2). Afrika. Fr./br./am. dok. 22.25 Bláz-
nivé zvířecí kostýmy 23.35 Planeta koní (3, 
4) 0.45 Mimo kontrolu (7)

 6.05  Pro vita mundi: P. Anton Srholec
 6.50  Kalvária Nitrianské Pravno. Dok.
 7.25  Život ve vztahu
 8.05  Noční univerzita: P. Angelo 

Scarano – Jeden člověk měl
dva syny. Duchovní přednáška

 9.00  Živě s Noe [L]. 
Moderované vysílání

 9.15  V pohorách po horách: 
Dráteníčky. Cestopisný seriál

 9.25  V souvislostech
 9.50  Jak potkávat svět: 

s Drahomírou Míčkovou
 11.25  Plečnikův kostel sv. Františka 

v Lublani. Dok.
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Největší přání. Sociologická sonda
 13.35  Okolo houslí. Dok.
 14.00  Za obzorem [L]. Rozhovor
 14.35  Na větrné hůrce. Dok.
 14.55  Na pořadu rodina: 

Děti na zemi i v nebi
 16.00  Muzikanti, hrajte
 16.30  Jak si mě našel Antonín 

z Padovy. Umělecký dok.
 17.10  Zambie: DJ Baza [P]. Dok.
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.50  Sedmihlásky: Plače kočka celý deň
 18.55  Divadélko Bubáček: 

Vodník z proskovického rybníka
 19.05  Svatá Kateřina Sienská. 

Film pro děti
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

9. 3. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Buon giorno s Františkem [L]
 20.50  Pražská Loreta. Dok.
 21.15  Řeckokatolický magazín [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Má vlast: Cholina. Koncert
 23.20  První křesťané: 

Velikáni víry – Svatý Augustin
 23.55  Terra Santa News: 3. 3. 2021 

7.00 Nový den 9.10 M*A*S*H (229, 230) 
10.25 Katie Fforde: Láska v New Yorku. 
Něm. film 12.25 Walker, Texas Ranger VI 
(18). Práce v převleku 13.25 Policie Hamb-
urk X (17). Druhá šance 14.25 Policie Ham-
burk X (18). Zástěrka 15.25 Námořní vyše-
třovací služba XI (22). Střelec 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 
(86). Jednoduchá otázka 21.35 7 pádů Hon-
zy Dědka 22.50 Fachmani 23.25 Policie v ak-
ci 0.25 Námořní vyšetřovací služba XI (22)

 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 
18,21-35 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 12/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta:

Z díla A. Vivaldiho, G. Tartiniho, 
G. Sammartiniho a P. 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: O skialpinismu
 16.55  Slyšte, lidé! Novinky jazzového 

vydavatelství ACT (R)
 18.00  Mše svatá (z rozhlasové kaple 

Ducha Svatého, za nemocné 
posluchače přátele Proglasu)

 18.45  O hradním skřítkovi Melichárkovi 
14/25: Jak se potkal s Hejdůškem

 19.00  Večerní zprávy
Proglasu

 19.15  Jak se vám líbí:
Srdcaři

 20.00  Modlitba živého růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 12/46
 22.00  Studio Olomouc: Umanutý 

holanokrat aneb setkání 
s jubilujícím básníkem Vítem Slívou

 23.50 Duchovní slovo
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18.00 Mše svatá 20.05 Adorace 16.45 Cestománie. Indonésie 14.15 Uchem jehly s L. Surovcovou

 5.59  Studio 6. 
Ranní infoservis ČT

 9.00  To je vražda, napsala XI. 
Vražda ve škole 

 9.45  Trumfy Miroslava Donutila. 
Zábavná talk show 

 10.40  Miroslav Donutil – 70 let. 
Doktor Martin 2 (2/16). Záskok

 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 (10/12). 

Sl. seriál 
 16.00  To je vražda, napsala XI. 

Další vražda v Corku
 16.45  Cestománie. 

Indonésie – Malé Sundy: 
Ostrovy ještěrů

 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  V síti. Čes. dok. 
 21.50  Hercule Poirot X. 

Čas přílivu. Br. film
 23.29  Výsledky losování Šťastných 10
 23.30  Příběhy slavných...

Jaroslav Štercl – 25 let od úmrtí. 
Moudrý šašek

 0.25  Případy detektiva Murdocha XIII. 
Smrtelná dávka

 1.10  AZ-kvíz
 1.35  Máte slovo 

s M. Jílkovou
 2.40  Dobré ráno
 5.10  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 (2/4) 
 10.00  Divoké Mexiko: Horské světy (1/3).

Dok. BBC
 10.55  Sergej Vojcechovský, 

generál bez vlasti. Běl. dok.
 11.45  Obrázky z Francie: Alsasko
 12.00  Náš venkov: Valašský pohádkář
 12.30  Folklorika: Odsunuté tradice
 13.00  S Arthurem za slony
 13.25  Tisíc chutí ulice: 

Španělsko. Br. cyklus
 14.15  Uchem jehly. Setkání Zbigniewa 

Czendlika s Leou Surovcovou
 14.40  Rok na dědině
 15.35  Televizní klub neslyšících
 16.05  Válečnice: Gladiátorky (2/3). 

Dok. BBC 
 17.00  První Američané. Něm. dok. 
 17.45  České stopy: Karai Pukú
 18.45  Večerníček. Berta a Ufo
 18.55  Babylon. Dok. 
 19.20  Kus dřeva ze stromu (8/26) 
 19.40  Postřehy odjinud. Burgenland 

očima Marie Woodhamsové. 
Město skladatele Josepha Haydna

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  S kuchařem kolem světa: Thajsko
 21.00  Na cestě po jihokorejském Tegu
 21.30  Generálové (6/6).

Od normalizace k normalitě 
 22.25  Letecké katastrofy: 

Smrtící mýtus. Kan. dok. 
 23.10  Lovec (10/12). Terč. It. det.
 0.10  Hra špionů: Příběhy studené 

války (3/3). Něm. dok. 
 1.05  Magda Goebbelsová, 

první dáma Třetí říše 
 2.00  Stopy, fakta, tajemství: 

Chlapec a hvězdy
 2.25  Když památky žalují
 2.55  V zajetí železné opony: 

Hodina roky dlouhá

11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.30 
Malý Sheldon III (1) 12.50 Ordinace v růžo-
vé zahradě 2 (901). Druhá šance 14.05 Ca-
stle na zabití VI (18) 15.00 Dr. House (20). 
Láska bolí 15.55 Dr. House (21). Tři příbě-
hy 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpoled-
ní Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 
Co na to Češi 18.25 Ulice (4008) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Výměna manželek XII 21.40 MasterChef 
Česko: Souboj nejlepších 22.10 Malé lásky 
23.10 Dr. House (20, 21) 0.50 Castle na za-
bití VI (18) 1.40 Malý Sheldon II (22)

5.15 Bravo Girls: Opět v akci. Am. kom. 6.45 
Dr. House (18, 19) 8.30 Šéfe, jsem v tom! 
Am. kom. 10.10 Teleshopping 
10.40 Osobní strážce. Am. thriller 
13.05 Teleshopping 
13.35 Nezlomný. Am. drama 
16.05  Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta. 

Am. film 
18.20 Jak se zbavit nevěsty. Čes. film 
20.00 Ladíme 2. Am. kom. 
22.10 Holky na výletě. Am. kom. 
23.50 Tohle je ráj. Am. film 
 1.30 Nenarození. Am. horor 
 2.45 Czech Made Man. Čes. kom. 

15.15 Austin a Ally II (19/26) 15.40 Děje-
PIC! Nechtěný hrabě Špork 16.10 Plane-
ta YÓ 16.45 Země patří Luně III 16.55 Olí 
a Jůla 17.10 Hopsasa 17.20 Kouzelná škol-
ka 17.50 Dynotrax 18.15 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 Moji 
kamarádi Tygr a Pú (4/26) 19.15 Phineas 
a Ferb IV (28/36) 19.40 Mášiny strašidelné 
příběhy 19.45 Čtení do ouška 20.00 Udá-
losti v kultuře 20.15 Klobouk dolů 21.10 Na 
plovárně s Janem Rokytou ml. 21.35 Měsíc 
s českou legendou…  22.55 Příběh pohádek 
tisíce a jedné noci 23.50 Peep Show V (1/6) 
 0.15 Umělci a láska (3/5)

5.59 Dobré ráno 9.00 Poslední dopis 10.00 
Chvíle pro písničku 10.15 Zprávy ČT3 10.25 
Šaráda 11.25 Ten dělá to a ten zas toho... 
12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď po-
časí, sportovní zprávy 12.30 Na vlně první 
republiky (3/7) 12.50 Klub přátel dechov-
ky 13.20 Divadélko pod věží 14.10 Tele-
gramiáda. Hud. pořad 14.55 Manéž Bolka 
Polívky 16.10 Advokát ex offo (2/3) 17.15 
Šest ran do klobouku 18.00 Haló, haló! (49, 
50/85) 18.55 Události za okamžik a počasí 
19.00 Události 19.56 Branky, body, vteřiny 
20.05 Silvestr 1985 21.15 Divadélko pod vě-
ží 22.10 Haló, haló! (51, 52/85)

9.20 Spurt 9.55 Freestyle lyžování: MS 2021 
Kazachstán 12.10 Panorama 12.25 Sportov-
ní zprávy 12.55 Magazín EURO 2020 13.20 
Paralympijský magazín 13.45 Alpské lyžová-
ní: SP Slovensko 14.50 Futsal: Česko – Por-
tugalsko 17.05 Sokolský zpravodaj 17.15 
Olympijský magazín 17.40 Svět motorů: 
Speciál 18.00 Svět motorů: Aktuálně 18.20 
Květa Eretová 18.40 Buly hokej živě 22.15 
Sportovní zprávy 22.30 Magazín Evropské li-
gy UEFA 23.00 Liga mistrů UEFA 0.05 Bran-
ky, body, vteřiny 0.15 Freestyle lyžování: MS 
2021 Kazachstán 2.30 Futsal: Česko – Portu-
galsko 4.40 Svět motorů: Speciál

10.20 Slovo v obraze 10.55 Doma je do-
ma 12.00 Anjel Pána 12.20 Z prameňa (P) 
12.40 Ruženec / Radostný ruženec 13.50 
Hudobné pódium (Akatist k blaženému Teo-
dorovi Romžovi) (P) 14.35 Litánie k sväté-
mu Jozefovi 15.00 Hodina milosrdenstva 
(P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.25 GU100 
16.55 Pokiaľ dýcham, dúfam (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 Fundamenty (Život politického spo-
ločenstva) (P) 21.45 Na tónoch vďačnosti 
22.25 V Samárii pri studni

10.00 Neobjasněné případy NASA (5) 11.00 
Tajemství vesmíru III (12) 12.00 Cesty snů 
(1) 12.55 Anthony Bourdain: Neznámé 
končiny IX (4) 13.55 Neuvěřitelné projek-
ty (4) 14.50 Tajemství lidského těla (2/2) 
15.50 Bear Grylls: Muž vs. divočina VI (4) 
16.50 Den dlouhý 28,5 hodiny 18.00 Krkav-
ci: Okřídlení výtržníci 18.55 Africké šelmy 
II (6) 20.00 Divoké Švýcarsko (2). Ticino. 
Něm. dok. 21.10 Zvířecí smysly (1, 2) 22.15 
Mimo kontrolu II (7) 23.25 Letecké nehody: 
Přísně tajné III (2) 0.30 Počátky válečných 
vůdců 1.50 Letadlové lodě v boji (3) 
 2.55 UFO: Ztracené důkazy (6)

 6.05  Pro vita mundi: P. Anton Srholec
 6.40  Zpravodajské Noeviny: 9. 3. 2021
 7.00  Hlubinami vesmíru 

s prof. Petrem Heinzelem, 1. díl
 7.45  Hovory z Rekovic: Lenka Hrůzová
 8.00  Recept na roztroušenou sklerózu: 

Nerezignovat!
 8.10  Kmochův Kolín 2019
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Generální audience 

papeže Františka [L]
 10.20  Ateliér užité modlitby
 11.20  Diakonie ve Valašském 

Meziříčí – Žijeme tu s vámi!
 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  Manželská setkání
 12.55  Neřež na Folkových prázdninách
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Dům ze skla?
 15.40  Zpravodajské Noeviny: 9. 3. 2021
 16.05  ARTBITR – Kulturní magazín
 16.20  Jak potkávat svět
 17.40  Setkání citeristů v Lukově
 18.00  Post Scriptum
 18.15  Živě s Noe [P]
 18.30  Sedmihlásky: Plače kočka celý deň
 18.35  Divadélko Bubáček: 

Moje putování vesmírem
 18.45  Hermie a jeho přátelé: 

Buzbyho plážová párty
 18.55  Etiopie:

Jděte a získávejte učedníky
 19.30  Terra Santa News: 10. 3. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Adorace: s mladými 

z DCM Ostrava [L]
 21.15  Bačkorám navzdory: 

Lubor jede na výlet
 21.30  Za obzorem
 22.05  Noční univerzita
 23.25  Generální audience 

papeže Františka
 23.50  Příběhy odvahy a víry

9.10 M*A*S*H (230, 231) 10.25 Katie Ffor-
de: Druhý dech 12.25 Walker, Texas Ranger 
VI (19). Hrdinové všedních dnů 13.25 Poli-
cie Hamburk X (19). Trik s vnoučaty 14.25 
Policie Hamburk X (20). Tichý strach 15.25 
Námořní vyšetřovací služba XI (23). Admi-
rálova dcera 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 (49). Chaloup-
ka strýčka Toma 21.35 Show Jana Krause 
22.45 Poklad z půdy 23.50 Policie v akci 
 0.50 Námořní vyšetřovací služba XI (23)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Křesťan 
a svět (R) 3.00 Folklorní okénko 
5.00 Písně 5.27 Myšlenka na den 
(R 11.57, 17.55) 6.00 Evangeli-
um: Mt 5,17-19 6.05 Ranní chvály 
6.20 Duchovní slovo 6.45 Ranní zí-
váček 7.00 Radio Vatikán (R) 

 7.15 Pozvánky 
 7.45 Třikrát z Proglasu
 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Klika
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Z. Kossaková: 

Úmluva 13/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

R. V. Williams: Koncert pro tubu, 
M. Ravel: Španělská rapsodie, 
L. Janáček: Concertino, 
A. Ljadov: Fragment z apokalypsy

 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: Princ Terebiáš
 16.55  Folklorní okénko
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny Marie 

Pomocnice v Brně-Žabovřeskách)
 18.45  O hradním skřítkovi Melichárkovi 

6/25: Jak mu hastrman 
Matěj oplatil návštěvu

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí:

Kolektivní halucinace 
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 13/46
 22.00  Studio Hradec: 

Královéhradecký „Slavín“
 22.30  Noční cukrárna
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16.55 Hrajte, kapely! 20.05 U NÁS 14.15 Otec Brown VIII. 21.40 Zakázaný Bůh (10/13)

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

Další vražda v Corku 
 9.45  Skladiště. Bakaláři 1976
 10.05  Dětinské hry dospělých. TV film
 11.05  Všechno, co mám ráda
 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  Pytel. Bakaláři 1978
 14.15  Otec Brown VIII. 

Pád domu St. Gardner. Br. det.
 15.05  Profesionálové. 

Případ Ojuka. Br. krimi
 15.55  To je vražda, napsala XI. 

Hra, sada, vražda 
 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 (3/16). 
O jezevcích a lidech

 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. Život po smrti
 0.25  AZ-kvíz
 1.00  Na forbíně (tm). 

Tak trochu jiná (talk) show 
Tomáše Matonohy s jeho hosty

 1.40  Fondue má své fandy
 2.05  Dobré ráno
 4.40  Sváteční slovo husitského 

faráře Martina Chadimy
 4.45  13. komnata Miroslava Šimůnka
 5.15  Černé ovce

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Nádherná americká města: 

Den v New Yorku. Am. dok. 
 9.55  První Američané. Něm. dok. 
 10.40  Apokalypsa: 

2. světová válka (3/6). Fr. dok.
 11.35  Neznámí hrdinové: Zrádci říše
 12.00  Magda Goebbelsová, 

první dáma Třetí říše. Fr. dok.
 13.00  Velké stroje zblízka III: 

Výletní superloď. Br. dok.
 13.45  Kvarteto
 14.15  Design (2/17). Fr. dok.
 14.40  Tisíc chutí ulice: 

Španělsko. Br. cyklus
 15.30  Generálové (6/6). 

Od normalizace k normalitě 
 16.25  Na cestě po jihokorejském Tegu
 16.50  Václav Cílek
 17.10  Biatlon: SP Česko
 19.10  Počesku. Na zámku Kozel
 19.20  Dobrodružství vědy a techniky. 

Zebry stepní – poutníci pastvin
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Kamera na cestách: 

Papua Nová Guinea. Luc. dok.
 21.10  České zázraky II (4/8). V3S 

Holka do nepohody. Dok. 
 21.40  Zakázaný Bůh (10/13). 

Věří tak, jak mu věří strana 
 22.05  Vlk z Královských Vinohrad. 

Snímek ČT
 23.15  Queer: Stručná historie 

třetího pohlaví
 23.40  Fargo III (7, 8/10)
 1.15  Řemeslo už nemá zlaté dno?
 1.40  Nenasytný národ
 2.05  Stopy, fakta, tajemství: 

Zajatci bílé smrti 
 2.35  V zajetí železné opony: 

Osudný omyl Pavla Maláče 
 2.50  Hranice dokořán – 

Rozmówki polsko-czeskie
 3.15  Život na zámku

11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.35 
Malý Sheldon III (2) 12.50 Ordinace v rů-
žové zahradě 2 (902). Minulost nezměním 
14.05 Castle na zabití VI (19) 15.00 Dr. Hou-
se (22). Líbánky 15.55 Dr. House II (1). Smí-
ření 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpole-
dní Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 
Co na to Češi 18.25 Ulice (4009) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Ordinace v růžové zahradě 2 (1012). Byl jsi 
to ty! 21.40 Život ve hvězdách 22.15 Smrto-
nosná zbraň III (6). Panama 23.05 Dr. Hou-
se (22) 0.00 Dr. House II (1)

5.50 Velký Joe. Am. film 7.40 Dr. House (20, 
21) 9.25 Baby Máma. Am. kom. 11.15 Tele-
shopping 11.45 Mamma Mia! Am./něm./br. 
film 13.40 Teleshopping 
14.10 Ladíme 2. Am. kom. 
16.15  Mumie: Hrob Dračího císaře.

Am./něm./čín. akč. 
18.20  Diana: Poslední cesta.

Am./luc./br. film 
20.00 Šéfka. Am. kom. 
21.55  Mandy: Kult pomsty.

Am./br./belg. horor 
 0.10 Pianista. Fr./pol./něm./br./am. film 
 2.45 Holky na výletě. Am. kom.

15.10 Hvězdičky 15.15 Austin a Ally II 
(20/26) 15.40 Hrajeme si s haraburdím 
15.55 Sám v muzeu. Barrandův trilobit 
16.10 Planeta YÓ 16.45 Země patří Luně III 
16.55 Olí a Jůla 17.10 Hopsasa 17.20 Kou-
zelná školka 17.50 Dynotrax 18.15 Šmoulo-
vé 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 
Moji kamarádi Tygr a Pú (5/26) 19.15 Phine-
as a Ferb IV (29/36) 19.40 Mášiny strašidel-
né příběhy 19.45 Čtení do ouška 20.00 Udá-
losti v kultuře 20.15 Životy slavných 22.20 
Umělci a láska (4/5) 22.50 Třistatřicettři 
23.45 Hudební klub 0.30 ArtZóna 
 1.20 Emoce v umění: Odvaha (9/24)

5.59 Dobré ráno 9.00 O čem sní mladé dív-
ky. Kom. 10.15 Zprávy ČT3 10.25 Šaráda. 
Záb. pořad 11.20 Řidič tvrdý chleba má 
12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď po-
časí, sportovní zprávy 12.30 Na vlně první 
republiky (4/7) 12.50 Klub přátel dechov-
ky 13.25 Divadélko pod věží 14.30 Kaba-
ret U dobré pohody 16.05 Advokát ex offo 
(3/3) 17.15 Šest ran do klobouku 18.00 Ha-
ló, haló! (51, 52/85) 18.55 Události za oka-
mžik a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, 
body, vteřiny 20.05 Televarieté 
21.40 Divadélko pod věží 
22.30 Haló, haló! (53, 54/85) 

6.00 Hokej: Tipsport extraliga 7.55 Panora-
ma 8.30 BBV po 25 letech 8.50 Liga mistrů 
UEFA 9.55 Freestyle lyžování: MS 2021 Ka-
zachstán 11.25 Svět motorů: Speciál 12.05 
Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 
Futsal: Česko – Portugalsko 15.05 Archiv D: 
Expedice Balkán 71 15.35 Ohlédnutí za Ji-
zerskou 50 16.05 Alpské lyžování: FIS Ma-
gazín SP 16.40 Buly hokej živě 20.15 Stu-
dio fotbal – Extra 20.40 Evropská liga UEFA 
23.35 Biatlon: SP Česko 1.05 Branky, bo-
dy, vteřiny 1.15 Freestyle lyžování: MS 2021 
Kazachstán 2.45 Tipsport extraliga 
 4.40 Alpské lyžování: FIS Magazín SP

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 Povola-
nie laik: Dotyky raja (P) 17.30 Doma je do-
ma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.30 Krátke 
správy (P) 20.00 Modlitba za odvrátenie epi-
démie (P) 20.45 Povolanie laik: Dotyky raja 
21.05 Pokiaľ dýcham, dúfam 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 s Jankom)

8.25 Záhady nacistických vražd (4) 9.25 Sta-
rodávné cesty II (4) 10.25 Postavili bychom 
to dnes? (1) 11.30 Veterinář z Yorkshiru VIII 
(8) 12.30 Poslední ráje (15) 13.30 Neobjas-
něné případy NASA (16) 14.30 Jak funguje 
vesmír IV (6) 15.30 Velké vlakové putování 
po USA II (4) 16.50 Anthony Bourdain: Ne-
známé končiny X (7) 17.50 Kapří monstra 
III (4) 18.50 Svět pod hladinou (7, 8) 20.00 
Válka ve Vietnamu (1). Am. dok. 21.10 Asie 
ve Velké válce (4). Br./fr. dok. 22.15 Divo-
ké chvíle (3) 23.25 24 hodin v divočině (2) 
 0.30 Tajemství zednářů 
 1.50 Neuvěřitelné příběhy (35, 36)

 6.05  Pro vita mundi: Jan Špilar
 6.45  Zambie: DJ Baza. Dok.
 7.15  Terra Santa News: 10. 3. 2021
 7.40  Čas pro Malawi. 

Příběh vzniku nové nemocnice
 8.25  První křesťané
 9.00  Živě s Noe [L]. 

Moderované vysílání
 9.15  Na cestě k Otcovu domu
 9.30  Kulatý stůl
 11.05  Guatemala – 

Lidé kukuřičných polí. Dok.
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Dvě koruny: Svatý, jakého svět 

neznal. Hraný dok. film
 13.35  Generální audience 

papeže Františka 
 14.00  Za obzorem [L]. Rozhovor
 14.35  Don Rua – nástupce
 15.00  Setkání. Šest spolužáků 

70 let po maturitě
 15.20  Lidé a město. Kroměříž
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 9. 3. 2021. 

Dobré zprávy pro všechny
 16.20  Večeře u Slováka: 4. neděle 

postní [P]. Nedělní Boží slovo
 16.50  Koncert tří sborů: Odry 2015. 

Záznam koncertu
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  Ovečky: 4. neděle postní 

[P]. Pořad pro děti
 19.10  BET LECHEM – vnitřní domov:

Zbigniew Czendlik – 
polský kněz v Česku

 19.30  Zpravodajské Noeviny: 
11. 3. 2021 [P]

 19.50  Přejeme si…
 20.05  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře [L]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Pod lampou [P]. Diskusní pořad
 0.10  Zpravodajské Noeviny: 11. 3. 2021
 0.30  Zambie: Kazatelé na cestě. Dok.

9.10 M*A*S*H (231, 232) 10.25 Katie Ffor-
de: Hledá se táta. Něm. film 12.25 Walker, 
Texas Ranger VI (20). Dokonalý voják 13.25 
Policie Hamburk X (21). Vina 14.25 Policie 
Hamburk X (22). Klan 15.25 Námořní vyše-
třovací služba XI (24). Cti otce svého 16.25 
Policie v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 
17.25 Krimi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Slu-
nečná (87). Špatný vtip 21.35 Mordparta II 
(2). Lom 22.55 Ano, šéfe! 0.05 Policie v akci 
IV (14) 1.00 Námořní vyšetřovací služba XI 
(24) 2.00 Policie Hamburk X (21, 22)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Dotýkání svět-
la (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 11,14-23 
 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: Nejen chlebem
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Z. Kossaková: Úmluva 14/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

Z díla J. A. Hasseho, F. I. A. Tůmy, 
M. Corretta a J. V. A. Stamice

 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 autory Tisíckráte 
 16.55  Hrajte, kapely! 

Hrajeme ženám
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny 

Marie Sněžné v Praze)
 18.45  O hradním skřítkovi Melichárkovi 

16/25: Jak mu kameníčci 
pomohli s kunou Šejdračkou

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Severní nástupiště
 20.00  Modlitba živého růžence světla
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 14/46
 22.00  Studio Brno: Rodina 

podporovatelů Mary’s Meals 
v Česku se rozrůstá

 23.50  Duchovní slovo
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15.10 Křížová cesta 20.05 Kulatý stůl 21.05 13. komnata Ladislava Vízka 20.00 Planeta Země II (6/6)

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

Hra, sada, vražda 
 9.45  V Praze bejvávalo blaze. 

Staropražské poutě
 10.35  Miroslav Donutil – 70 let. 

Doktor Martin 2 (3/16). 
O jezevcích a lidech

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

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Sama doma
 14.00  Na stopě
 14.25  Reportéři ČT. Kauzy a reportáže 

s Markem Wollnerem
 15.10  Příběhy slavných... Jaroslav Štercl 

– 25 let od úmrtí. Moudrý šašek
 16.05  Polopatě. Moderní hobby 

magazín Filipa Čapky
 17.00  Bydlet jako... gymnastka
 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 (10/13)
 21.05  13. komnata Ladislava Vízka
 21.34  Výsledky losování Šťastných 10
 21.35  Všechnopárty. Zábavná 

talk show Karla Šípa
 22.25  Profesionálové. 

Muž jménem Quinn. Br. krimi
 23.20  Kriminalista. 

Sedmá velmoc
 0.20  AZ-kvíz
 0.50  Toulavá kamera
 1.20  Objektiv
 1.50  Banánové rybičky. 

„Jak si užít divadlo“
 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  S kuchařem kolem světa: Thajsko. 

Fr. cyklus
 9.55  Válečnice: 

Gladiátorky (2/3). Dok. BBC 
 10.50  Rok na dědině
 11.45  Království divočiny: 

Včelojed chocholatý.
Jap. dok.

 12.10  Kasař. Dok.
 12.30  Postřehy odjinud. 

Horní Rakousko očima 
Pavla Poláka. 
Linecké proměny

 12.40  Divoké Mexiko: 
Horské světy (1/3). Dok. BBC

 13.30  Kus dřeva ze stromu (9/26) 
 13.50  České stopy na březích Amazonky
 14.50  Stavitelé lodí (5/6). Br. dok.
 15.35  Křídla války: 

Vrtulníky. Br. dok.
 16.20  Život v extrémních podmínkách: 

Horko a chlad (2/3). Rak. dok.
 17.10 Biatlon: SP Česko
 19.05  Příběhy moderní medicíny 

– Pravá polycytémie
 19.20  Příběhy domů: 400 let na gruntě
 19.40  Postřehy odjinud. 

Burgenland očima 
Marie Woodhamsové. 
Říkají mu „huhlavé“ víno

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Zázračná planeta: 

Planeta Země II (6/6). Města
 20.55  Bílá královna (10/10). 

Poslední bitva
 22.05  Fargo III (9/10). Aporie
 22.55  Fargo III (10/10). 

Mít koho milovat
 23.45  Pod jedním nebem (2/3). 

Něm. minisérie 
 1.20  Apokalypsa: 2. světová válka (3/6)
 2.15  Někdo to rád hloupé
 2.40  Stopy, fakta, tajemství

11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.35 
Malý Sheldon III (3) 12.50 Ordinace v růžo-
vé zahradě 2 (903). Blázen, nebo vrah 14.05 
Castle na zabití VI (20) 15.00 Dr. House II 
(2). Neviditelný nádor 15.55 Dr. House II 
(3). Bumbrlíček 16.57 Odpolední Počasí 
17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice 
(4010) 19.30 Televizní noviny, Sportovní no-
viny, Počasí 20.20 Geostorm: Globální ne-
bezpečí. Am. sci-fi 22.20 Pacific Rim: Útok 
na Zemi. Am. akč. 0.45 Dr. House II (2, 3) 
 2.15 Castle na zabití VI (20)

6.00 Nezlomný. Am. drama 8.20 Dr. House 
(22) 9.15 Dr. House II (1) 10.05 DC Super 
Hero Girls: Hrdina roku. Am. anim.
11.30 Teleshopping 
12.00 Ladíme 2. Am. kom. 
14.05 Teleshopping 
14.40 Zrcadlový princ. Am. film 
16.20 Šéfka. Am. kom. 
18.10 Tři muži a nemluvně. Am. kom. 
20.00 Lego příběh. Austr./dán./am. anim. 
21.50 Skrytá identita. Am./hong. film 
 0.40  Mandy: Kult pomsty.

Am./br./belg. horor 
 2.45 Holky na výletě. Am. kom. 

15.10 Austin a Ally II (21/26) 15.35 Wifina 
16.05 Operace jauu! VII 16.35 DVA3 16.50 
Terčin zvířecí svět 17.05 Hopsasa 17.20 
Kouzelná školka 17.50 Dynotrax II 18.10 
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerní-
ček 18.55 Moji kamarádi Tygr a Pú (6/26) 
19.15 Phineas a Ferb IV (30/36) 19.40 Máši-
ny strašidelné příběhy 19.45 Čtení do ouška 
20.00 Události v kultuře 20.15 Linka 20.40 
Pop-rockové pódium 21.40 Příběhy světové 
hudby 22.30 Medicejové: Lorenzo Nádher-
ný (1/8) 23.30 Potvora II (2/6) 23.55 Stříbr-
né plátno (9/12). Dok. 0.40 Bauhaus – Nová 
doba (6/6). Konec Výmaru

5.59 Dobré ráno 9.00 Petřička 10.15 Zprávy 
ČT3 10.25 Šaráda 11.30 Sejdeme se na Pr-
dlavce 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď 
počasí, sportovní zprávy 12.30 Na vlně první 
republiky (5/7) 12.50 Klub přátel dechovky 
13.20 Divadélko pod věží 14.15 Vzpomíná-
ní 14.55 Manéž Bolka Polívky 16.10 Upír ve 
věžáku. Kom. 17.10 Šest ran do klobouku 
17.55 Haló, haló! (53, 54/85) 18.55 Událos-
ti za okamžik a počasí 19.00 Události 
19.56 Branky, body, vteřiny 
20.05 Kufr. Záb. soutěžní pořad 
20.50 Divadélko pod věží 
21.35 Haló, haló! (55, 56/85) 

8.20 BBV po 25 letech 8.25 Hokej: Tipsport 
extraliga 10.25 Biatlon: SP Česko 11.55 Kvě-
ta Eretová 12.05 Panorama 12.25 Sportov-
ní zprávy 13.00 Studio fotbal – Extra 13.25 
Alpské lyžování: SP Švédsko 14.55 Spurt 
15.30 Alpské lyžování: FIS Magazín SP 15.55 
Snowboarding: FIS Magazín SP 16.25 Alp-
ské lyžování: SP Švédsko 17.20 Biatlon: SP 
Česko 19.05 Arctic Rallye Finsko 20.05 Há-
zená: Česko – Faerské ostrovy 21.55 Freesty-
le lyžování: MS 2021 USA 22.50 Snowboar-
ding: MS 2021 USA 0.20 Biatlon: SP Česko 
 1.50 Branky, body, vteřiny
 2.00 Alpské lyžování: SP Švédsko

12.40 Ruženec / Ruženec svetla 13.15
Vaticano 13.50 V škole Ducha 14.20 Gréc-
kokatolícky magazín 14.35 Litánie k Predra-
hej Kristovej Krvi 15.00 Hodina milosrden-
stva (P) 15.30 Krížová cesta: Kráčať s ním 
(P) 16.05 STOPovanie (P) 16.40 vKontex-
te 17.10 Nová kvalita života (P) 17.30 Mo-
ja misia – magazín (P) 18.30 Svätá omša (P) 
20.00 Krátke správy (P) 20.15 Eucharistic-
ké zázraky 20.30 Svätý Anton z Padovy: Mi-
losť a oheň (P) 21.30 Viera do vrecka 21.50 
Svetoznámi slovenskí vedci 22.20 Quo vadis 
(Ornát ako modlitba) 22.45 Večera u Slová-
ka 23.15 V škole Ducha

6.45 Africké šelmy (1) 7.45 Hitler versus 
Churchill (2/2) 8.45 Mimo kontrolu (7) 9.55 
Sousedské noční můry IV (7) 11.00 Divo-
ké hrady (4) 12.00 Do divočiny: Arktida (2) 
13.05 Největší lži historie (2) 14.10 První li-
dé (2) 15.30 Bláznivé zvířecí kostýmy 16.40 
Planeta koní (3, 4) 17.50 Bláznivý svět veve-
rek 18.55 Karpatští predátoři (2/2). Br. dok. 
20.00 Dokonalý úlovek (1). Am. dok. 21.00 
Modravé hlubiny II (8) 22.00 Vetřelci dáv-
nověku XII (6) 23.05 10 největších tajemství 
a záhad (8, 9) 0.15 Dynastie: Rodiny, které 
změnily svět (4) 1.20 Hitlerův kruh zla (4)
 2.25 Silicon Valley: Skrytý příběh (2)

 6.05  Pro vita mundi: P. Vojtěch Kodet
 7.00  Zpravodajské Noeviny: 11. 3. 2021
 7.20  Na jedné lodi (1. díl). 

O přírodě s Markem Orko 
Váchou a jeho hosty

 8.20  Adopce srdce. 
Pomoc dětem v misijních zemích

 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Bible pro Severní Koreu. Dok.
 9.50  Moravská Hellas. Dok. esej
 10.25  Dům ze skla? 
 11.25  V pohorách po horách: Smrk
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.45  Plnou parou do srdce Beskyd 
 13.25  Roman Horký & Kamelot na 

Mohelnickém dostavníku 2012
 14.00  Za obzorem [L]. Rozhovor
 14.35  Pod ostravským nebem: Zastavení 

v ostravských sakrálních stavbách
 15.00  Křížová cesta z Lurd
 15.15  Průplav Božího přání. Dok.
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 11. 3. 2021
 16.20  Věk reforem: 

Náboženské války. Dok. seriál
 16.55  Buon giorno s Františkem
 17.40  Bačkorám navzdory
 18.00  Post Scriptum [P]
 18.15  Živě s Noe [P]
 18.30  Sedmihlásky: Plače kočka celý deň
 18.35  Divadélko Bubáček: 

Princ za osmnáct a princezna 
bez dvou za dvacet

 18.50  Na pořadu rodina: Povolání dětí
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Kulatý stůl: Za rok v Jeruzalémě? 

(o duchovních cestách do Svaté 
země) [L]. Diskusní pořad

 21.40  Za obzorem
 22.15  Outdoor Films s Jaroslavem 

Jindrou: Vtipálek s kamerou, 
který objel celý svět

 23.45  Mexiko – země indiánů. Dok.
 0.00  Cvrlikání: Mošny. Hud. pořad

9.10 M*A*S*H (232, 233) 10.25 Katie Ffor-
de: Tanec na Broadwayi. Něm. film 12.25 
Walker, Texas Ranger VI (21). Anděl smr-
ti 13.25 Policie Hamburk X (23). Poslední 
slova 14.25 Policie Hamburk X (24). Mattes 
pod palbou 15.25 Námořní vyšetřovací služ-
ba XII (1). Dvacet kilometrů 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 Máme rádi 
Česko 22.00 Smrt stopařek. Čes. krimi 23.55 
Policie v akci 0.50 Námořní vyšetřovací služ-
ba XII (1) 1.50 Policie Hamburk X (23, 24)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Z archivu slo-
vesných pořadů (R) 3.00 Z archi-
vu hudebních pořadů (R) 5.00 Pís-
ně 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 
17.55) 5.45 Radio Vatikán (R) 6.00 
Evangelium: Mk 12,28b-34 6.05 
Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo 
6.45 Ranní zíváček 7.15 Pozvánky 

 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Uši k duši
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Z. Kossaková: 

Úmluva 15/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: K. Szymanowski: 

Koncert pro housle a orchestr,
M. Kabeláč: Symfonie „Camerata“

 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: V diplomatických 

službách Vatikánu (R)
 16.55  Oktáva: 

Georg Philipp Telemann
 18.00  Mše svatá 

(z kostela Panny Marie Pomocnice 
v Brně-Žabovřeskách)

 18.45  O hradním skřítkovi
Melichárkovi 17/25:
Jak to skouleli s pytláky

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Monkey Markem
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 15/46
 22.00  Svaté královny 7/15: 

Na počátku středověku II
 23.50  Duchovní slovo



16.55 Na dřeň s Tisíckráte 14.35 Expedice Rembaranka 14.50 Maskovaná milenka 16.00 Zmrzlá planeta: Zima

 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. Br. anim. 
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Běžkotoulky. Janské Lázně
 9.10  Náš venkov: 

Cestopisák Josefa Váchala
 9.40  Putování za písničkou
 10.05  Folklorika: Houby day
 10.35  Obrázky z Holandska
 11.10  Psi a jejich výjimečné 

příběhy (1/5). Přežili jen ti 
nejpřátelštější. Am. cyklus

 11.55  České zázraky II (4/8).
V3S Holka do nepohody 

 12.25  Letecké katastrofy: 
Smrtící mýtus. Kan. dok. 

 13.10  Babylon. Dok. 
 13.40  Dívka s pistolí. It. kom. 
 15.20  Divy starověku (9/10). Am. dok. 
 16.00  Zmrzlá planeta: Zima. 

Dok. BBC Earth
 16.50  Kamera na cestách: 

Papua Nová Guinea. Luc. dok. 
 17.50  Zázračná planeta: Planeta Země II 

(6/6). Města. BBC Earth
 18.45  Večerníček. Berta a Ufo
 18.55  Brusel 2058
 19.25  Curriculum vitae: Babča generál
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Děla z Navarone. Br./am. drama
 22.40  Neúplatní. Am. film 
 0.35  Lovec (10/12). Terč. It. det.
 1.35  Doktorka Fosterová II (5/5) 
 2.25  Křídla války: Vrtulníky. Br. dok. 
 3.10  Stopy, fakta, tajemství: 

Ztracená závěť Lídy Baarové 
 3.40  V zajetí železné opony: 

Nebýt blázen 
 3.50  Hranice dokořán 

– Rozmówki polsko-czeskie

6.05 Oggy a Škodíci VII. Fr./kan. anim. 6.15 
Tlapková patrola III (11, 12). Kan. anim. 
7.10 Looney Tunes: Úžasná Show II (6). 
Am. anim. 7.35 Kačeří příběhy (98, 99). Am. 
anim. 8.25 Chytrá horákyně. Něm. film 9.35 
Bravo Girls: Všechno nebo nic. Am. kom. 
11.25 Koření 12.20 Volejte Novu 12.55 Ra-
dy ptáka Loskutáka 14.10 Výměna manželek 
XII 15.30 Moderní Popelka. Kan./am. kom. 
17.15 Slečna Drsňák. Am. akč. kom. 19.30 
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 
20.20 Mumie. Am./čín./jap. film 22.20 Orel 
Deváté legie. Am. film 0.25 Slečna Drsňák. 
Am. akč. kom. 2.15 Malý Sheldon III (2, 3)

5.00 Tři pírka. Něm. film 5.55 Diana: Posled-
ní cesta. Am./luc./br. film 7.35 Dr. House II 
(2, 3) 9.15 Jak se zbavit nevěsty. Čes. film 
11.00 Teleshopping 11.30 Tři muži a ne-
mluvně. Am. kom. 13.25 Šéfka. Am. kom. 
15.10 Lego příběh. Austr./dán./am. anim. 
16.55 Peter Pan: Návrat do Země Nezemě 
18.10 Zakletý v čase. Am. film 
20.00 Mimi šéf. Am. anim. 
21.45  Ali G Indahouse.

Fr./br./něm./am. kom. 
23.20  Geostorm: Globální nebezpečí.

Am. sci-fi 
 1.10 Skrytá identita. Am./hong. film 

12.30 Kirikou a muži a ženy 13.55 Šikulové 
14.25 Šmoulové 14.50 Nebezpečný svět di-
nosaurů 15.15 Ptačí pozorovatel 15.30 Ga-
briel má hudbu v krvi 15.50 Papírový přístav 
16.10 Super třída II 16.40 Dynotrax 17.25 
Ovečka Shaun VI 17.30 MasterChef Junior 
V (11/16) 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.55 Moji kamarádi Tygr 
a Pú (7/26) 19.20 Phineas a Ferb IV (31/36) 
19.40 Zvířáci 19.50 Bob a Bobek na cestách 
20.00 Události v kultuře 20.15 Je nám ctí... 
Karel Vachek. Komunismus a síť aneb Ko-
nec zastupitelské demokracie 1.55 Westlife: 
Live From Croke Park 2.50 Potvora II (2/6)

9.00 Bratranec Pons 10.15 Silvestrovská ná-
vštěva v klubu 11.00 Jaroslav Uhlíř v Lucer-
ně. Hud. záb. pořad 12.00 Domácí štěstí. 
O zmizelé Praze 12.30 Na vlně první repub-
liky (6/7) 12.45 Klub přátel dechovky 13.20 
Divadélko pod věží 14.05 Byli jste při tom? 
15.15 Ze Soboty na Šimka aneb Návštěvní 
den v divadle Semafor 16.20 Žáku Kašíku, 
nežeň se! Kom. 17.35 Hry bez hranic 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Události 
19.52 Branky, body, vteřiny 
20.05  Prima sezóna (3/5).

Zamřížovaný charleston 
21.00 Divadélko pod věží

7.15 Sokolský zpravodaj 7.25 Freestyle lyžo-
vání: FIS Magazín SP 7.55 Freestyle lyžová-
ní: SP Kazachstán 9.25 Alpské lyžování: SP 
Slovinsko 10.30 Alpské lyžování: SP Švéd-
sko 12.10 Studio ČT sport 12.25 Alpské ly-
žování: SP Slovinsko 13.25 Studio ČT sport 
13.40 Alpské lyžování: SP Švédsko 14.40 
Biatlon: SP Česko 15.40 Volejbal: UNIQA 
Extraliga 17.10 Biatlon: SP Česko 18.20 Bu-
ly hokej živě 21.55 Snowboarding: MS 2021 
USA 22.45 Freestyle lyžování: MS 2021 USA 
23.45 Freestyle lyžování: SP Rusko 0.45 
Branky, body, vteřiny 1.00 Biatlon: SP Čes-
ko 2.30 Hokej: Tipsport extraliga

10.20 Pokiaľ dýcham, dúfam 10.55 Na Bo-
ží obraz 12.00 Anjel Pána 12.20 Loretánske 
litánie 12.40 Ruženec / Bolestný ruženec 
13.15 Večera u Slováka (4. pôstna nedeľa) 
13.50 Krížová cesta prešovskou Kalváriou 
15.00 Hodina milosrdenstva 15.30 Gréc-
kokatolícky ruženec (P) 16.00 Svätý An-
ton z Padovy: Milosť a oheň 17.00 Luxá-
reň 17.45 Povolanie laik: Dotyky raja 18.00 
Deviatnik k sv. Jozefovi (4. deň) 18.30 Svä-
tá omša (P) 20.00 Spravodajský súhrn (P) 
20.30 G Moscati – Doktor pre chudobných 
(1/2) (P) 22.20 Eucharistické zázraky 22.40 
vKontexte 23.20 Medzi nebom a zemou

6.15 Lovec rybích obrů II (5) 7.20 UFO: 
Ztracené důkazy (6) 8.30 Neuvěřitelné pří-
běhy (14) 8.55 Počátky válečných vůdců 
10.05 Letadlové lodě v boji (3) 11.10 Kr-
kavci: Okřídlení výtržníci 12.10 Africké šel-
my II (6) 13.15 Mimo kontrolu II (7) 14.30 
Letecké nehody: Přísně tajné III (2) 15.35 
Divoké Švýcarsko (2) 16.50 Zvířecí smysly 
(1, 2) 17.50 Skrytá tvář superhrdinů (3) 
19.00 Ocelová srdce V (3) 20.00 Srdcaři na 
severu (6). Čes. dok. 20.35 Moderní dino-
sauři (4) 21.50 Hitlerova propagandistická 
mašinérie (2) 22.55 Dějiny zbraní (5) 0.00 
Jak fungují stroje (4) 1.00 Obří lodě (4)

 6.05  Pro vita mundi:
Mgr. Mojmír Kovář

 6.45  Noční univerzita
 8.15  Sedmihlásky: Plače kočka celý deň
 8.20  Cirkus Noeland: 

Roberto, Kekulín a karneval
 8.45  Hermie a přátelé: Antonio a jeho 

soupeř neboli statečný mravenec
 9.25  Ovečky: 4. neděle postní. 

Katechetický pořad pro děti
 9.50  GOODwillBOY V. 

Magazín nejen pro teenagery
 10.40  V posteli POD NEBESY. 

Magazín nejen pro teenagery
 11.35  ARTBITR – Kulturní magazín 
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Angelus Domini. Film jako modlitba
 12.05  Pod lampou. Diskusní pořad
 14.10  Turiec, region magických vod. Dok.
 14.35  Expedice Rembaranka: 

Umění přežít. Dok. seriál
 15.15  Josef a jeho bratři. 

Životop. příběh Josefa Bobalíka
 16.10  Keď narastiem, ožením sa: 

Jánošíkove dni v Terchovej 
2018. Přenos programu 
dětských folklorních souborů 
a skupin z Žilinského kraje

 17.30  Příběhy odvahy a víry: Osud 
Anny Abrikosové: Slib oběti

 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 19.00  Zambie: DJ Baza. Dok.
 19.30  V souvislostech [P]
 19.50  Přejeme si …
 20.05  Dobrodružství před kamerou [P]
 21.10  V pohorách po horách: 

Teplické skalní město [P] 
 21.25  Chaplin se vrací z flámu [P]. 

Groteska
 21.55  Ruce Panny Marie
 23.20  Za obzorem
 23.55  Harfa Noemova: 

Josef Špaček hraje sólo
 0.20  Za obzorem
 0.50  Víra do kapsy:

Jak se neunavit z dobra

7.05 M*A*S*H (234, 235) 8.05 Autosalon.
tv 9.05 7 pádů Honzy Dědka 10.10 Hudson 
a Rex II (3). Svatba v přímém přenosu. Kan. 
krimi 11.15 Máme rádi Česko 13.10 Vraždy 
podle Agathy Christie (12). Tragédie o třech. 
Fr. krimi 15.10 Vraždy pro slečnu Fishero-
vou: Vražda v přímém přenosu (2). Austr. 
krimi 17.00 Metráček (čb). Čes. film 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Pol-
da IV (9). Měl jsem je všechny 21.30 10 mi-
nut pravdy. Am./kan. thriller 23.35 Tvář vo-
dy. Am. film 2.05 Vetřelec. Br./am. thriller 
4.35 Hudson a Rex II (3)

 0.05  Noční bdění
 1.00 Komorní hudba 
 2.00 Oktáva (R)
 3.00 Z archivu hudebních pořadů (R)
 5.57  Myšlenka na den

(R 11.57, 17.55)
 6.30 Evangelium: Lk 18,9-14
 6.35 Ranní chvály
 6.50 Duchovní slovo
 7.00 Radio Vatikán (R)
 7.30 Komentář týdne 
 8.00 TWR: Na sobotní frekvenci Proglasu
 9.00  Pozvánky a písničky
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Barvínek: Skialpinismus (R)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: F. X. Dušek: 

Koncert pro klavír, W. A. Mozart:
Divertimento, T. Arne: Concerto,
J. Haydn: Symfonie „Laudon“

 13.30  Knihovnička: Josef Beránek, 
Jan Sokol: Odvaha ke svobodě (R)

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Písničky pro hezké odpoledne
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.15  Jak se vám líbí: Trio Baré (R)
 16.00  Čteme z křesťanských periodik
 16.15  Hudební listování
 16.55  Na dřeň: S autory Tisíckráte (R)
 18.00  Zprávy a Zrcadlo týdne
 18.20  Komentář týdne
 18.30  Folklorní sedmička
 19.00  O hradním skřítkovi 

Melichárkovi 18/25: Jak si 
s Matějem vykládali o ženění

 19.15  Slyšte, lidé!
Hudební výlet do Ruska

 20.15  Dotýkání světla: Fratelli tutti 
9/11: Cesty k novému setkání

 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Tóny ze scény: M. I. Glinka: 

Ruslan a Ludmila 1/3
 22.30  Modlitba živého slavného růžence
 23.50  Duchovní slovo 

 6.00  Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli

 6.25  Polopatě
 7.20  Pohádka pro pamětníky. 

Kleofášek
 7.50  Pohádka pro pamětníky. 

Kamenný kvítek
 8.50  Hnízdo (10/12). Sl. seriál
 9.45  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

experimenty a vyprávění 
 10.15  Otec Brown VIII. 

Věž ztracených duší. Br. det.
 11.05  Všechnopárty. Zábavná 

talk show Karla Šípa
 12.00  Z metropole, Týden v regionech 
 12.25  Hobby naší doby
 12.50  Postřehy odjinud. Horní 

Rakousko očima Pavla Poláka. 
Z hloubi lesa, z hloubi hrdla

 13.00  Zprávy
 13.05  Drátařík a hruška moudrosti. Poh.
 14.00  František Hrubín 

– 50 let od úmrtí. 
Putování za měsíční nitkou. Poh.

 14.50  Pro pamětníky... Otakar Vávra 
– 110 let. Maskovaná milenka

 16.15  Hercule Poirot X.
Čas přílivu. Br. film

 17.55  Kočka není pes. Dominantní 
Nela a nepořádná Elsa

 18.25  Kluci v akci
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.10  Tajemství těla
 21.20  Národní třída. Film ČT 
 22.49  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 22.50  Maigret se brání. Fr.
 0.10  Místo činu – Berlín. 

Život po smrti. Něm. krimi
 1.40  Banánové rybičky. „Jak si užít žízeň“
 2.20  Bydlení je hra
 2.40  Chalupa je hra
 3.05  Sama doma
 4.35  Pod pokličkou
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