
Za „nejtěžší a nejdůležitější“ 
apoštolskou cestu 
Františkova pontifikátu 
označil ředitel vatikánských 
médií Andrea Tornielli 
návštěvu Iráku od 5. do 
8. března. Byla naplněna 
živelnou radostí, gesty 
naděje i silnými symboly 
a svědectvími.

Čtyři dny, šest měst, 7 500 kilometrů ve 
vzduchu i po zemi, deset tisíc věřících 
na nedělní mši svaté – to jsou některá 
z čísel 33. Františkovy zahraniční cesty 
do „starobylé a neobyčejné kolébky ci-
vilizace“. Do země, kterou od roku 2003 
rozvrátily dva ozbrojené konflikty a na-
rušily zde křehké soužití rozmanitých 
náboženských a etnických menšin, při-
jel povzbudit zdecimované křesťanské 
společenství a upoutat pozornost světa 
k jejich dramatu. Křesťanství bylo v Irá-
ku přítomno od misie svatého apoštola 
Tomáše v 1. století. V posledních 20 le-
tech pak vinou války i brutálního proná-
sledování klesl počet iráckých křesťanů 
z 1,5 milionu na odhadovaných 400 ti-
síc, tudíž tvoří pouhé procento obyvatel.

Naděje je mocnější než smrt

„Tragické ubývání křesťanů zde i na ce-
lém Blízkém východě je nevyčíslitelnou 
škodou nejen pro tyto lidi, ale i pro sa-
motnou společnost, kterou opouštějí. 
Kulturní a náboženské tkanivo se osla-
buje ztrátou kteréhokoli ze svých členů 

– jako u některého z vašich uměleckých 
koberců jedno vytržené vlákénko mů-
že poškodit celek,“ prohlásil Svatý otec 
při nedělním pietním setkání v Mosulu, 
kde uctil mučedníky posledních válek. 
Mosul byl jedním z center křesťanského 
osídlení Ninivské pláně, avšak poté, co 
v červnu 2014 padl do rukou džihádistů 
z tzv. Islámského státu, odtud byli křes-
ťané vyhnáni a  jejich domy a památky 
takřka úplně zničeny. 

„Dnes, navzdory všemu, znovu po-
tvrzujeme své přesvědčení, že bratrství 
je mocnější než bratrovražda, že naděje 
je mocnější než smrt, že mír je mocnější 
než válka,“ potvrdil papež mezi troskami 
chrámů čtyř křesťanských církví. „Toto 
přesvědčení nikdy nebude udušené v kr-
vi prolévané těmi, kdo zvrhle překrucují 
jméno Boží, když kráčejí cestou ničení,“ 
zdůraznil František. Setkání, kdy vedle 
duchovních promluvili svědkové proná-
sledování, ale i přátelské mezinábožen-
ské spolupráce, se završilo požehnáním 
památníku ve tvaru chaldejského kříže 
a vypuštěním holubice jako symbolu mí-
ru. „Zde, kde křesťané vytrpěli nucené 
vysídlení (2003–2017), se papež modlil 
za šíření míru a spravedlnosti, pokojné-
ho soužití a bratrství mezi lidmi,“ hlásá 

nápis na kříži. Klíčové momenty návště-
vy přenášela vatikánská televize CTV.

Církev mnoha mučedníků

„Mučednickou církev“ Iráku pak papež 
povzbudil při setkáních a mších svatých 
v Bagdádu, Karakoši a Erbílu. V Bagdá-
du v pátek navštívil zdejší křesťany v mo-
derní syrsko-katolické katedrále Panny 
Marie Matky spásy. Toto místo bylo tero-
risty poprvé napadeno roku 2004, poté 
se v předvečer slavnosti Všech svatých 
2010 stalo dějištěm krvavého útoku, kdy 
zahynuli dva kněží a pět desítek laiků. 
„Vaše návštěva nám dává sílu překonat 
nepřátelství a dosahovat bratrského sou-
žití, které bude ctít rozmanitost a plura-
lismus,“ ujistil Františka jeden z hlav-
ních hostitelů, babylonský patriarcha 
Louis Raphael Sako. Papež zde mezi ji-
ným vyzdvihl odvahu a oddanost irác-
kých biskupů, kteří vytrvali po bohu vě-
řících jako pastýři a otcové i v čase války.

Kardinál Sako následující den konce-
lebroval v chaldejské katedrále sv. Jose-
fa v Bagdádu bohoslužbu ve starobylém 
chaldejském obřadu – František jej vedl 
jako vůbec první papež v historii. Mše 
se zúčastnili i  irácký prezident Barham 

Sálih a  premiér Mustafa Kázimí. Oba 
se předtím se Svatým otcem soukromě 
přivítali.

Deset tisíc lidí se pak shromáždilo na 
nedělní mši svaté, kterou František slavil 
na stadionu v Erbílu – metropoli auto-
nomního iráckého Kurdistánu, kam za 
války uprchly desetitisíce křesťanských 
rodin. „Dnes můžeme vidět a dotknout 
se toho, že církev v Iráku je živá, že Kris-
tus žije a  jedná v  tomto svém svatém 
a věrném lidu,“ zdůraznil papež v homi-
lii. Symbolicky rezonoval evangelní úry-

vek z třetí postní neděle o vyhnání kupců 
z chrámu a jeho obnovení ve třech dnech 
(Jan 2,13-25). „Pán nám slibuje, že silou 
svého vzkříšení může vzkřísit nás a naše 
společenství z trosek způsobených ne-
spravedlností, rozdělením a nenávistí – 
to je příslib, který slavíme v této eucha-
ristii,“ řekl papež. Názorné bylo v této 
souvislosti požehnání sochy Panny Ma-
rie z města Karamleše, kterou džihádisté 
zničili. Očištěná a zrestaurovaná socha 
se nyní vrátí na své někdejší místo. V zá-
věru této mše Svatý otec osobně pozdra-
vil hlavu asyrské církve Východu, katoli-
kose Gewargise III. 

K věřícím rozmanitých iráckých ná-
boženství se obrátil na sobotním setká-
ní v historickém Uru, u paty údajného 
domu praotce židů, křesťanů i muslimů 
Abraháma. Stejně jako na ostatních mís-
tech své návštěvy tu vyslechl silná svě-
dectví utrpení, strádání a obětí, ale také 
odpuštění a naděje. Přítomným poté při-
pomněl: „My židé, křesťané a muslimo-
vé společně s bratry a sestrami dalších 
náboženství ctíme praotce Abraháma 
tím, že činíme, co on: hledíme na nebe 
a kráčíme po zemi.“ Povinností věřících 
je pak dle papeže pomáhat i ostatním li-
dem „pozvednout zrak a dívat se k nebi“.

Nelze zabíjet v Božím jménu

František poté rozhodně prohlásil, že 
„nejrouhavější urážkou Boha je znesvě-
tit jeho jméno nenávistí k bratru. Nesná-
šenlivost, extremismus a násilí se nerodí 
z náboženského ducha, ale jsou zradou 
náboženství,“ zdůraznil Svatý otec před 
shromážděním křesťanů, muslimů, 
mandejců či jezídů – obětí posledních 
konfliktů i  těch, kdo bývají spojováni 
s jejich viníky. „My věřící nemůžeme ml-
čet, když terorismus zneužívá nábožen-
ství. Je na nás, abychom s jasností roz-
ptýlili nedorozumění,“ podtrhl papež. 

Shodu na potřebě rovných práv 
a  spravedlnosti pro náboženské men-
šiny včetně křesťanů pak papež Franti-
šek našel u velkého ájatolláha Alího al-
-Sistáního, kterého navštívil v jeho domě 
v posvátném šíitském městě Nadžáfu. 
Přijetím u této hlavní autority šíitských 
muslimů v Iráku František učinil další 
krok v  dialogu s  muslimským světem 
v duchu úsilí Vysokého výboru pro lid-
ské bratrství, kde od roku 2019 pracují 
zástupci Vatikánu po boku islámských 
autorit na nápravě vztahů mezi nábo-
ženstvími. ALENA SCHEINOSTOVÁ
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Církev s nemocnými

Téma na str. 4 a 5 

Roční rekonstrukce uzavřela Arcidiecéz-
ní muzeum v Olomouci. Po jejím skonče-
ní ovšem návštěvníky čeká nový výstavní 
prostor i delší prohlídková trasa Zdíko-
vým palácem.

Poutník míru, odpuštění a bratrství

K prozíravým rozhodnutím při plánová-
ní obřadů Svatého týdne – aby se slavily 
„ku prospěchu Božího lidu“ a zároveň 
„s respektem k ochraně zdraví a v sou-
ladu s vládními nařízeními“ – vyzvala 
vatikánská Kongregace pro bohoslužbu 
a svátosti. Ta v nótě z února připomíná, 
že předpisy v liturgických knihách jsou 
určeny pro běžné okolnosti a nemohou 
být plně dodržovány ve výjimečných si-
tuacích, jako je ta nynější. Dále zdůraz-
ňuje, že vyhodnocení konkrétní situace 
je v kompetenci biskupa, jehož úkolem 
je pečovat o duchovní dobro kněží a vě-
řících. Kongregace odkazuje i na dekret 
z  loňského března, který zůstává aktu-
ální. V něm se mimo jiné uvádí, že svát-
ky nelze přesouvat na jiný den – vyjma 
missy chrismatis se svěcením olejů na 
Zelený čtvrtek. „Zajímavým eklesiolo-
gickým podnětem je pokyn, že se při sla-
vení Velikonoc má dát přednost přeno-

sům biskupských bohoslužeb před těmi 
farními,“ všímá si liturgik P. Radek Tichý. 

V  Česku se jednotné opatření nebo 
doporučení pro slavení Svatého týdne 
neplánuje. „Ohleduplnost je slovo těch-
to dní. Ať už se změní vládní nařízení 
jakkoli, základním pravidlem pro plány 
na oslavy letošních Velikonoc by měly 
být právě ohledy, respekt a úcta jedno-
ho k druhému, k jeho zdraví a životu,“ 
připomíná generální sekretář České bis-
kupské konference P. Stanislav Přibyl 
a  dodává: „Současně nesmíme ztratit 
životodárné spojení s Pánem i společen-
stvím církve při slavení velikonočního 
tajemství. Buďme v životě našich farnos-
tí kreativní a vynalézaví, ale nehledejme 
skuliny, respektujme světskou autoritu.“

Česká televize odvysílá přenos veliko-
noční vigilie v sobotu 3. dubna ve 20.05 
na ČT3 a slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
v neděli v 9.30 na ČT2.  (mach, tez)
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Minulý týden zemřel jezuita, vězeňský 
kaplan, exercitátor a  poutník P. Fran-
tišek Lízna, bylo mu 79 let. Poslední 
rozloučení se koná v pátek 12. března 
v 15.00 hodin v jezuitském kostele v Br-
ně s přímým přenosem TV Noe.

Rodák z Jevíčka byl pětkrát vězněn, 
poprvé už v 19 letech, naposledy za šíře-
ní samizdatů a tisk letáků o politických 
vězních. Jeho spoluvězněm byl i Václav 
Havel. Za mřížemi strávil celkem dva ro-
ky. Věnoval se lidem na okraji společnosti 
– vězňům, bezdomovcům, postiženým či 
Romům. V roce 2001 dostal druhé nej-
vyšší státní vyznamenání – Řád TGM, za 
práci ve vězeňství obdržel Cenu Františ-
ka Kriegla od Nadace Charty 77 a roku 
2012 mu milosrdní bratři udělili Cenu 
Celestýna Opitze za péči o nemocné a po-
třebné. Dostalo se mu ocenění i od Pamě-
ti národa či Maďarska. (tok)

Více na str. 6

Zemřel zastánce slabých
a vězňů P. František Lízna

 Snímek Vojtěch Vlk

Holubici míru vypustil papež František na místě utrpení křesťanů v Mosulu, kde tzv. IS vyhlásil chalífát. Snímky ČTK

Místa v Iráku, která papež navštívil při 
své 33. apoštolské cestě. 

Bezprecedentní bylo papežovo setkání 
s vlivným duchovním as-Sistáním.
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Exodus se opírá o  tradici prvotní 
církve, obsahuje stopy duchovních 
cvičení sv. Ignáce z Loyoly a aske-
ze pouštních otců. Trvá 90 dní, což 
podle výzkumu mozku stačí, aby se 
člověk zbavil starých návyků a vybu-
doval si nové. Muži se vzdávají na-
příklad alkoholu, sladkostí, televize, 
internetu a světské hudby a zavazují 
se k půstu a otužování. To vše proží-
vají v malém společenství.

„Na začátku roku 2019 jsem hle-
dal inspiraci, jak prožít postní do-
bu,“ vzpomíná P. Jan Mach, farář 
z Lukova u Zlína, a pokračuje: „Pro-
cházel jsem různé webové stránky, 

až jsem narazil na Exodus 90 a roz-
hodl se, že obnovou projdu sám. Po 
bližším pročtení jsem ale zjistil, že 
k tomu potřebuji skupinku chlapů, 
a  tak jsem obnovu hned v  neděli 
v ohláškách nabídl mužům z farnos-
ti.“ Přihlásilo se osm odvážných. Od 
té doby duchovní cvičení pro chlapy 
každý rok opakuje.

„Exodus se od doby svého vzni-
ku (zhruba před pěti lety v USA – 
pozn. red.) lavinově šíří po celém 
světě a oslovuje každý rok desítky 
tisíc mužů,“ konstatuje P. Marek 
Jargus, farář z Ostravy-Radvanic, 
který před rokem dal vzniknout 

první takové postní skupině mužů 
v ostravsko-opavské diecézi. „Je to 
duchovní dobrodružná cesta s Bo-

hem, kdy účastníci rozjímají o vyjití 
Izraelitů z otroctví Egypta a  jejich 
putování do zaslíbené země,“ ří-
ká a doporučuje ji všem. Ostatně, 
jak připomíná, podle Písma začal 
Mojžíš svůj Exodus, když mu bylo
80 let, a jeho bratr Áron měl dokonce 
83 let. „Nikdy není pozdě vyrazit 
s Pánem z Egypta do země zaslíbe-
né,“ vyzývá P. Marek Jargus.

Výzvu už podruhé vyslyšel Adam 
Prentis z Holešova: „Loni mě oslo-
vil můj kamarád, že bychom si 
mohli být vzájemně kotvou, pod-
porou. Viděl jsem v tom příležitost 
posunout se blíž Bohu, opustit vě-
ci, které mě ve světě lákají, snažit se 
od nich odpoutat a přestat si hra-
bat na vlastním písečku.“ Po do-
mluvě s manželkou, což je důležité 
mj. kvůli časové náročnosti, výzvu 
přijal a prošel jí. Dnes uznává, že po-

druhé jsou pro něho asketické části 
jednodušší a posiluje ho zkušenost, 
že je možné si něco dlouhodobě ode-
přít a získat nad tím vládu. „Třeba je 
den, kdy se věci vůbec nedaří. Člo-
věk má chuť špatnou náladu zajíst 
čokoládou nebo se podívat na film 
a najednou zjistíte, že máte sílu to 
neudělat,“ osvětluje. Ne vždy se po-
daří odolat, ale do běžného života 
si z minulého cvičení přinesl návyk 
každodenního čtení Bible nebo du-
chovních knih a pravidelné setkává-
ní skupinky, která se tehdy vytvořila. 

Exodus není vázán pouze na 
postní období, přestože právě doba 
postu je velmi vhodná. Ačkoli ame-
rický kněz P. Brian Doerr původně 
vytvořil výzvu pro seminaristy, exis-
tuje dnes už i upravená verze Exodu 
90 pro ženy.  JANA PRAISOVÁ

Více na str. 6 v malém sešitě

Exodus 90 zve muže na cestu ke svobodě

Nápor na církevní nemocnice

Vatikánský apoštolský 
archiv před rokem 
zpřístupnil dokumenty 
z období pontifikátu
Pia XII. (1939–1958), 
a ač práci badatelů 
zpomaluje pandemie, 
jsou zde první nálezy, 
zajímavé i pro české 
církevní dějiny: 
tzv. mexické fakulty.

Nejnovější příspěvek přivezla v úno-
ru z Říma výzkumnice Eva Vybíralo-
vá z Ústavu pro studium totalitních 
režimů, která objevila latinský text 

„mexických fakult“. Nazývá se tak 
soubor vatikánských dispensí (vý-
jimek) a pravomocí, který upravo-
val fungování naší církve v dobách 
režimu po roce 1948 a  ovlivnil 
praxi podzemní církve. Původní 
dokument na vlastní oči totiž téměř 
nikdo neviděl, což mohlo vést k růz-
ným interpretacím. Eva Vybíralová 
se tématem zabývala v disertaci z ro-
ku 2017, přičemž měla k dispozici 
jen přepis tzv. fakult z Archivu bez-
pečnostních složek. Nyní si poprvé 
mohla potvrdit, že se texty shodují 
(více v komentáři na str. 8).

„V  podstatě se potvrdilo, co se 
tušilo,“ komentuje zjištění historik 
Jaroslav Šebek. Tedy že vatikánští 
diplomaté pravidla nepřipravova-
li na míru jen pro československou 
církev, ale pro celý východní blok. 
„Vatikán si neuměl představit situ-

aci církve ve střední Evropě, která 
byla skutečně tvrdá, navíc byla ka-
ždá země specifická. Realita v Čes-
koslovensku byla ze států střed-
ní Evropy rozhodně nejhorší, hůře 
na tom byly snad jen Albánie nebo 
samotný Sovětský svaz,“ podotý-
ká Šebek. Biskupové byli v Česko-
slovensku internováni a po akcích 
K a Ř nefungovaly ani kláštery, za-
tímco například v Polsku pokračo-
valy v činnosti.

Historici očekávají, že mexické 
fakulty nebudou jediným důležitým 
nálezem. „Pro nás budou nejdůleži-
tější prameny z doby komunismu, 
ale i z let před rokem 1948, třeba ve 
vztahu k sudetským Němcům, k si-
tuaci v protektorátu či Slovenskému 
štátu,“ jmenuje historik, který se do 
Říma také chystá. KAREL PUČELÍK

Více na str. 8

Jako téma zvolil: Modlit se před Bo-
hem. „Od dětství se učíme modlit 
prostřednictvím naučených modli-
teb, Otče náš, Zdrávas Maria nebo 
Anděle Boží. Pokladem modliteb 
Izraele jsou žalmy,“ přiblížil jezui-
ta pro KT program, který připravil 
podle Duchovních cvičení sv. Igná-
ce z Loyoly. 

K deseti meditacím vybíral prá-
vě z žalmů. „V modlitbě a medita-
ci se otevírá prostor, kde můžeme 
slyšet nové a osobní Boží slovo ad-
resované přímo nám. I když použí-

váme naučené modlitby nebo před-
čítáme modlitby jiných, jako žalmy, 
vytváří se v nás prostor, kde nachá-
zíme a tvoříme svá osobní slova vů-
či Bohu. Ano, Bůh počká, dokud od 
nás neuslyší naše vlastní slova ja-
ko odpověď na ta jeho,“ uvedl bib-
lista a pokračoval: „Ale nemusíme 
myslet jen na slova. Sv. Ignác nás 
při cvičeních učí, že je lepší vyja-
dřovat naši lásku a  vděčnost Pá-
nu spíše činy než slovy. Naše slova 
jsou pravdivá, když jsou podložená
skutky.“ (puč) 

Otužování v kádi plné ledové vody.
 Snímek Jakub Štefela

Intenzivní duchovní cvičení Exodus 90 je výzvou
pro muže nejen na postní období. Vede je k modlitbě
a rozjímání nad biblickými texty knihy Exodus a askezi.

Exercicie biskupů
Postní exercicie čeští a moravští biskupové letos prožili 
online. Na dálku je minulý týden vedl ve slovenštině
rektor římského papežského institutu Biblicum
P. Michael Kolarcik SJ, Kanaďan se slovenskými kořeny.

Text tzv. mexických fakult potvrzen,
zjistila badatelka ve vatikánských archivech

Kvůli pandemii 
zažívají velký nápor 
i církevní nemocnice. 
Zápasí s nedostatkem 
personálu, ale třeba 
také kyslíku. 

Nemocnice sv. Kříže se díky spolu-
práci s městskou částí stala oficiál-
ním očkovacím centrem Prahy 3. 
„Za první tři dny jsme proočkovali 
přes sto zájemců. Fronta zájemců se 
začíná natahovat na stovky. Převa-
žují senioři mezi 70. a 80. rokem ži-
vota. V menších počtech se hlásí též 
pedagogové jako nová prioritní sku-
pina a také zdravotníci, kteří nestihli 
očkování v lednu a únoru,“ popisuje 
ředitel nemocnice Tomáš Krajník. 

Nejde o nemocnici s akutní inten-
zivní péčí, tudíž mohla nyní vyčle-
nit personál na očkování. „Máme 
očkovací kapacitu až 400 lidí den-
ně a věříme, že takto nejvíce pomů-
žeme zachránit životy a vrátit se do 
normálu,“ připojuje ředitel. Bude-li 
dost vakcín, budou moci na Žižkově 
očkování výrazně zrychlit. Zájemci 
se však musejí registrovat na webu 
Ministerstva zdravotnictví. „Přídě-
ly vakcín, které rozděluje krajský 
koordinátor, jsou závislé na zájmu 
v daném místě, na délce pomyslné 
fronty,“ zmiňuje ředitel.

Největší církevní nemocnice 
u nás, Nemocnice Milosrdných se-
ster sv. Karla Boromejského v Pra-

ze, se potýká především s nedostat-
kem kyslíku (viz  KT 10), protože 
jeho spotřeba od počátku pandemie 
vzrostla na čtyřnásobek. Některé pa-
cienty s covidem tak už nemohla při-
jmout. Kvůli lokalitě, kde nemocnice 
sídlí, se tam kyslík dopravuje velmi 
obtížně. Sama si ho musí vyrábět, 
a tak spustila sbírku na úpravu vlast-
ní kyslíkové stanice. Z potřebných 
čtyř milionů korun už dárci během 
několika dní věnovali přes tři milio-
ny, další dva miliony přislíbilo hlavní 
město. „Finance, které se nevyčer-

pají, budou po dohodě s dárci pou-
žity na dovybavení oddělení akutní 
péče o  covidové pacienty,“ uvedla 
nemocnice na svém Facebooku spo-
lu s poděkováním.

Především s nedostatkem perso-
nálu nyní zápasí Nemocnice sv. Alž-
běty v Praze, která poskytuje ambu-
lantní a dlouhodobou péči (LDN). 
„Následky mimořádného pracov-
ního nasazení, psychických útrap 
pacientů, příbuzných a zdravotního 
personálu bez světla na konci tune-
lu jsou obtížně popsatelné. Opako-

vaně jsme prožili několik kritických 
týdnů, jejichž příčinou byl nedosta-
tek zdravotnického personálu. Ani 
ne kvůli vlastnímu onemocnění ko-
ronavirem, ale mnohdy kvůli naříze-
né karanténě,“ objasňuje náměstek 
léčebně preventivní péče Božetěch 
Jurenka. Přesto se nemocnici zatím 
daří poskytovat péči v plném rozsa-
hu. „Poslední velkou krizi jsme měli 
na konci roku, kdy nás zasáhla brit-
ská mutace viru. Hrozilo význam-
né omezení počtu lůžek dlouhodo-
bé léčebné péče se všemi dalšími 
nežádoucími důsledky,“ připojuje 
Jurenka. Těžko odhaduje, co bude 
v příštích dnech, už nyní je kapacita 
využitá na 95 procent. 

Situace v  Nemocnici Milosrd-
ných sester v Kroměříži je stabilizo-
vaná. „Zaměstnanci už zčásti očko-
vání podstoupili, zčásti na ně čekají 
a zčásti mají dostatek protilátek, ne-
boť sami covid prodělali,“ říká pri-
mář Antonín Bařinka. Zatímco pro 
první vakcíny si zdejší personál mu-
sel dojít do Kroměřížské nemocnice, 
od minulého týdne už v církevním 
zařízení očkují sami. Další v  řadě 

jsou proto nyní pacienti. Také díky 
postupné vakcinaci se podle primá-
ře už delší dobu nevyskytl případ 
nákazy mezi personálem ani mezi 
pacienty. „Přesto se nás epidemie 
stále dotýká. Teď jsme například 
z Kroměřížské nemocnice přijímali 
tři pacienty, kteří sice jsou covid-19 
negativní, ale při léčbě se setkali 
s nakaženými osobami, a proto je 
musíme izolovat,“ dodává lékař.

Nemocnice v Pardubickém či Pl-
zeňském kraji vyhlásily kvůli pře-
tížení stav hromadného postižení 
osob, tedy že nejsou schopny po-
skytovat péči v obvyklém rozsahu 
a úrovni. Pomoc nemocnicím v zá-
padních Čechách nabízejí Sasko 
či Bavorsko. K jejímu využití vyzý-
vá i plzeňský biskup Tomáš Holub 
spolu se svým předchůdcem Fran-
tiškem Radkovským. „Zvlášť v této 
těžké době je důležitá spolupráce. 
A to nejen v rámci naší země, ale ta-
ké mezi evropskými státy. Přijmout 
pomocnou ruku druhého není 
známka slabosti, ale známka poko-
ry a sounáležitosti,“ vyzývají bisku-
pové. TOMÁŠ KUTIL, JIŘÍ GRAČKA

Hospice sdružené v Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče na-
bízejí všem nemocnicím v republice pomoc. „Lůžkové i mobilní hospice 
cítí spoluzodpovědnost při řešení obtíží v systému zdravotnictví během 
epidemie. Tam, kde to situace umožňuje, nabízejí dočasně navýšit své ka-
pacity za účelem odlehčení a zvládnutí péče o covidové pacienty v přetí-
žených nemocnicích,“ uvádí Robert Huneš, prezident asociace. Přijímáni 
mohou být neinfekční pacienti k pokračování zavedené léčby či doléčení. 

Hospice nabízejí lůžkové kapacity

Testování zaměstnanců. Snímek Nemocnice sv. Alžběty
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„Můj milovaný bratr Šahbáz Bhattí byl 
ochoten riskovat vlastní život v boji za 
práva náboženských menšin v Pákistá-
nu. Vyzval síly násilí a temnoty a odmí-
tl mlčet,“ uctil kandidáta blahořečení, 
někdejšího pákistánského ministra pro 
menšiny Šahbáze Bhattího jeho bra-
tr Peter při připomínce 10. výročí jeho 
mučednické smrti. Ministra zastřelili
2. března 2011 přívrženci pákistánské-
ho Tálibánu, pro něž byl „rouhačem“. 
Jako katolík v převážně muslimské zemi 
vytrvale obhajoval práva náboženských 
menšin a důrazně pozvedl hlas na obra-
nu Asie Bibi – křesťanky odsouzené za 
rouhání k smrti a roku 2019 osvobozené 
a propuštěné.

Památku Bhattího si 2. března při-
pomněli křesťané v Khushpuru, kde ži-
je jeho rodina. Online setkání na webu 
religiousfreedominstitute.org uspořá-
dal v týž den americký Institut pro nábo-
ženskou svobodu. Mezi hosty byla právě 

i Asia Bibi, která zdůraznila, že utlačova-
ní pákistánští křesťané „potřebují hrdi-
ny, jako byl Bhattí“, a vyzvala, aby si svět 
nepřestal jejich nouze všímat. Pákistán 
je, co se týká pronásledování křesťanů, 
mezi pěti nejhoršími státy světa.

Bhattí byl prohlášen služebníkem Bo-
žím v březnu 2016, v římském kostele 
San Bartolomeo all’Isola uchovávají je-
ho osobní Bibli. (sch)

Charita ČR založila svou první 
iráckou kancelář v roce 2015 v Erbílu 
v autonomním iráckém Kurdistánu.
Kde všude pomáháte nyní?
Stále převážně na severu v iráckém Kur-
distánu, ale pracujeme také na území fede-
rálního Iráku, například v dříve převážně 
křesťanském Karakoši. Teď už neposkytu-
jeme urgentní humanitární pomoc, pro-
tože se země přece jen postupně stabili-
zuje. Spíše lidem pomáháme s obnovou 
zdrojů obživy, typicky se znovuzahájením 
drobného podnikání nebo rozšířením 
toho stávajícího, aby se rodiny dokáza-
ly bezpečně uživit, případně se vytvořila 
nová pracovní místa. Pomáháme rovněž 
zemědělcům, nejčastěji drobným pěstite-
lům nebo chovatelům dobytka. Například 
jim rozdáváme osivo či nezbytné nářadí 
a nástroje, případně poskytujeme pora-
denství, aby dovedli hospodařit efektivně-
ji a vypěstovali na svých pozemcích více.

Kdo je obvyklým příjemcem vaší pomoci?
Určující je potřebnost těch lidí. Nezále-
ží na vyznání ani na národnosti. Iráčané 
v nouzi se najdou právě tak mezi křesťany 
jako mezi muslimy nebo třeba jezídy. Na 
druhé straně je postavení křesťanů v Irá-
ku specifické už tím, že v době expanze IS 
byli přednostními cíli: IS samozřejmě ši-
kanoval i muslimy, křesťané ale byli přece 
jen více „na ráně“. Jejich počet v posled-
ních letech razantně klesá, v osmatřice-
timilionové populaci je jejich čtyřsettisí-
cová komunita mizivou menšinou. Což 
má pochopitelně důsledky pro jejich po-
stavení i další perspektivu. Kam pomoc 
směřuje konkrétně, je pak dáno zadáním 
donorů. Charita ČR je financovaná pře-
devším velkými institucemi, které pení-
ze poskytují s tím, kde mají být využity.

Odkud dnes plynou peníze „na Irák“ 
především?

Je zajímavé, že globálně peněz pro po-
moc této zemi ubývá. Práce v  Iráku 
byla v  roce 2017 financovaná zhruba
z 50 % Českou republikou (prostřednic-
tvím humanitárních programů Minis-
terstva zahraničí a Ministerstva vnitra), 
zatímco v roce 2020 tento podíl klesl pod 
5 %, což je však dané především růstem 
rozpočtu našeho iráckého programu. Je-
ho většinu dnes pokrýváme z prostřed-

ků agentur OSN. Prostředky na obnovu 
země poskytují i další mezinárodní or-
ganizace (jako Mezinárodní organizace 
pro migraci) nebo rozvojové agentury 
řady západních států. Opakovaně nám 
poskytuje peníze také Česká biskupská 
konference. Výhodou stabilnějších po-
měrů v Iráku je, že už lze pomoc pláno-
vat ve větším klidu, a tak peníze využít 
promyšleněji a efektivněji.

Právě prostřednictvím ČBK takto 
pomáhají i čeští dárci iráckým 
křesťanům. Sbírku na jejich podporu 
biskupové vyhlásili poprvé již roku 2018 
mj. na stránkách KT.
Přáním ČBK je podpořit místní křes-
ťanské komunity a peníze ze sbírek od 
drobných dárců v  Česku určili právě 
na tento účel. Od roku 2019 nám tak-
to poskytli už miliony korun na pomoc 
křesťanům v Karakoši. Přímo v  tomto 
městě a v  jeho okolí jsme rekonstruo-
vali desítky domů a od loňska i tam po-
máháme rodinám obnovit obchůdky, 
dílny či hospodářství. V  týmu máme 
kolegy, kteří mají dobré kontakty v míst-
ních syrsko-katolických farnostech a dí-
ky tomu dokážou vytipovat ty skuteč-
ně potřebné, kteří by si jinak na nohy
nepomohli.

Jak to dnes v Karakoši vypadá? První 
záběry po osvobození z rukou tzv. IS 
v říjnu 2016 ukazovaly skutečné „město 
duchů“. 
To už dnes neplatí. Lidé se sem postupně 
vracejí, řada domů je opravených, dá se 
tu opět bydlet, pracovat, chodit do ško-
ly. Lidé mají pitnou vodu, a není-li zrov-
na v síti výpadek, pak i elektrický proud. 
Ovšem k tomu, co bychom označili za 
optimální, mají ještě daleko. 
 (sch)

KRÁTCE

ZACHOVÁVEJTE NEDĚLI, vyzvala 
země Evropské unie Evropská aliance 
pro neděli, jejímž členem je i Komise bis-
kupských konferencí EU (COMECE). 
Zachovávat neděli jako den odpočinku 
se má dle nich stát zvykem nejen mezi 
věřícími a země EU mají prosazovat od-
povídající politiku. „Je to důležité pře-
devším v dnešní době digitalizace a zin-
tenzivnění práce. Lidem se prodlužuje 
pracovní doba, což ohrožuje zdravý a vy-
rovnaný osobní život. Práce ve večerních 
hodinách a o víkendech je stále častější 
a mnoho zaměstnavatelů ji očekává. Ale 
lidé nejsou stroje, nýbrž živé sociální by-
tosti,“ upozornila aliance. Výzvu vydala 
3. března, který se připomíná jako Den 
volné neděle. Neděli jako křesťanský 
den odpočinku oficiálně ustanovil první 
křesťanský císař římské říše Konstantin 
Veliký, a to výnosem ze 7. března 321.

UCTÍT TURÍNSKÉ PLÁTNO bude na 
Bílou sobotu 3. dubna možné díky pří-
mému online přenosu. Začne v 16.30 na 

sociálních sítích a webech, včetně strán-
ky turínské arcidiecéze www.diocesi.
torino.it. Plátno s otiskem těla ukřižo-
vaného muže je tradičně uctíváno jako 
Ježíšův pohřební rubáš a po půltisíciletí 
se uchovává v kapli turínské katedrály. 
Právě odsud bude přenos vysílán a  je-
ho součástí budou zamyšlení mladých 
křesťanů s tématem naděje, následovaná 
liturgií Vzkříšení. „Plátno představuje 
skutečnost, která se týká každého. Svěd-
čí o bolesti a smrti, ale též o vzkříšení 
a věčném životě,“ pozval k účasti arcibis-
kup Cesare Nosiglia a dodal: „S pohle-
dem na ně můžeme zvolat se srdci obrá-
cenými k Pánu: Tvá láska trvá navěky.“ 
Online uctění plátna arcidiecéze nabíd-
la již loni o Velikonocích, letošní obřad 
však proběhne odlišně, v režii mladých 
věřících, kteří je měli uctívat na přelo-
mu roku v rámci mezinárodního setkání 
s komunitou Taizé. Setkání však vinou 
pandemie nakonec v Turíně neproběhlo 
a konalo se jen v online podobě.

JAK MOHLO DOJÍT K  TISÍCŮM 
ZNEUŽITÍ, budou řešit francouzští bis-

kupové na plenárním zasedání napláno-
vaném na dny 22. – 26. 3. do Lurd. Kon-
cem února se kvůli tomuto problému 
biskupové sešli online s oběťmi zneužití 
v církvi a osobami odpovědnými za bez-
pečné církevní prostředí. Jednali i na zá-
kladě průběžné zprávy Nezávislé komise 
pro vyšetřování sexuálního zneužívání 
v církvi (CIASE), která byla poté 2. břez-
na předložena veřejnosti. Zpráva potvr-
dila od roku 1950 nejméně 3 000 obětí 
s tím, že jejich počet může vystoupat až 
na 10 tisíc. Nejvíce případů připadá na 
léta 1950–1960 (30 %), s každým dese-
tiletím obětí ubývá. Podle komise jsou 
ovšem počty z posledních let pravděpo-
dobně podhodnocené. Více než dvakrát 
častěji byli oběťmi chlapci a muži, za-
tímco mimo církevní prostředí je tomu 
právě naopak. Práci komise financuje 
mj. Vatikán, od roku 2019 shromažďu-
je výpovědi obětí a svědectví. Konečný 
výstup by měl být zveřejněn počátkem 
října 2021. Biskupové plánují přijmout 
v Lurdech závazná rozhodnutí, aby se 
těmto činům napříště zamezilo.

(comece, cna, église.catholique.fr, la croix)

Vzpomínka na Šahbáze Bhattího

Karakoš už není mrtvé město

Větší pozornost státu ke 
křesťanům či rozvíjení 
dialogu se šíitským 
islámem – to jsou první 
plody Františkovy 
historické cesty do Iráku.

Chod převážně muslimskét země, kde 
křesťané spolu s  jezídy či šabaky tvoří 
jen 5 % obyvatel, se na čtyři dny podřídil 
návštěvě představitele katolické církve. 
Papež však více než jako politik přišel 
jako „posel míru, bratrství a smíření“. 
Poctil i  představitele, posvátná místa 
a mučedníky dalších iráckých vyznání, 
v návaznosti na svou encykliku Fratelli 
tutti i na Dokument o lidském bratrství, 
podepsaný roku 2019 společně s nejvyš-
ší autoritou sunnitského islámu, šejkem 
Ahmadem at-Tajjíbem. Ten jeho cestu 
označil za „historickou a odvážnou“.

Bezprecedentní návštěva u  velkého 
ájatolláha Alího al-Sistáního v posvát-
ném šíitském městě Nadžáfu byla dí-
lem dlouhodobé vatikánské diplomacie. 

Sistání je nejvyšší autoritou většinových 
šíitů v Iráku a veřejným zastáncem ná-
boženských menšin i  jejich práv. Iráčtí 
křesťané jej roku 2005 navrhli na Nobe-
lovu cenu míru. Po návštěvě – informu-
je zpravodajský web Al Jazeera – vydal 
ájatolláh prohlášení, že by „křesťanští 
spoluobčané měli žít jako ostatní Iráča-
né v míru a bezpečí a s plnými občanský-
mi právy“. Podobně Františkova setkání 
s iráckými a kurdskými politiky zname-
nají nejen vůli církve vést dialog, ale též 
legitimizaci a podporu křehké křesťan-
ské menšiny v Iráku.

Vyhlášení 6. března iráckým Národním 
dnem tolerance a soužití – které premi-
ér Mustafa Kazímí učinil v tento den pa-
pežova setkání s ajatolláhem – znamená 
podobně jako loňské ustanovení Božího 
hodu vánočního za státní svátek vstříc-
né gesto státu vůči křesťanům. V otevře-
ném listě, který zveřejnilo 46 iráckých 
osobností včetně nositelky Nobelovy ce-
ny míru, jezídky Nadji Muradové, zazní-
vá naděje, že Františkova cesta poskytla 
prostor sblížení etnik a vyznání i „podpo-
ru společnému úsilí o předcházení zvěr-
stvům, která způsobila celým generacím 
tolik utrpení“. ALENA SCHEINOSTOVÁ

Křesťané ať žijí v míru a bezpečí

Záhy po vypuknutí expanze
tzv. Islámského státu v Iráku se pustila do 
pomoci místním obyvatelům Charita ČR. 
Jak vypadá dnes, o tom hovoříme s jejím 
regionálním manažerem pro tuto oblast 
EVŽENEM DIVIŠEM.

Snímek keralapool.com

„Nechť zbraně mlčí! Hlas ať je dán tvůrcům pokoje, malým, chudým, prostým lidem, kteří chtějí žít, pracovat a modlit se v míru,“ 
vyzval papež v Iráku. Na snímku jej zdraví erbílské děti.   Snímek Profimedia

V roce 2015 z iniciativy arcibiskupa 
Jana Graubnera jako předsedy Komi-
se ČBK pro Charitu navštívil Česko se 
svědectvím o útlaku křesťanů v Iráku 
mosulský arcibiskup syrsko-katolické 
církve Yohanna Petros Mouché. Prá-
vě této komunitě putuje pomoc od 
českých věřících především.

V roce 2016 ji v souvislosti s repor-
tážní cestou KT a Radia Proglas takřka 
čtvrtmilionem korun podpořila orga-
nizace na pomoc stárnoucím kněžím 
Cesta 121, peníze přímo posloužily 
syrokatolíkům vysídleným z Ninivské 
pláně do táborů v Erbílu. Pomoc dále 
poskytl např. roku 2018 arcibiskup 
Graubner – šlo o dary ze sbírky vyhlá-
šené k jeho 70. narozeninám. Vzápětí 
vyhlásila celostátní sbírku na pomoc 
blízkovýchodním křesťanům Charita 
ČR. V roce 2019 arcibiskup Graub-

ner tyto peníze osobně daroval v již 
osvobozeném Karakoši, z prostřed-
ků bylo opraveno několik desítek 
domů. Sbírka se opakovala i loni, le-
tos pak ČBK předala Charitě ČR další 
fi nance ve výši dvou a tři čtvrtě mi-
lionu korun. Další prostředky získal 
pro irácké křesťany lidovecký posla-
nec Marian Jurečka díky benefi čním 
koncertům ve spolupráci s TV Noe. 
Kromě toho ČBK fi nančně podpoři-
la stavbu nového syrsko-katolického 
kostela v Karakoši a vzhledem k ná-
kladům, jež stojí zdejší komunitu ak-
tuální papežská návštěva, zaslala dar 
i na tento účel. Úhrnem česká církev 
už pomohla částkou cca 25 milionů 
korun. Na pomoc Iráčanům je stále 
možné přispívat na účet Charity ČR 
55660022/0800 s variabilním sym-
bolem 180. (sch)
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Být nablízku nemocným – 
tomuto poslání se církev věnuje 
odjakživa. Za posledních 
dvanáct měsíců se ovšem 
právě na zdravotnictví zaměřila 
mimořádná pozornost 
a pandemie tuto službu 
křesťanům značně proměnila, 
ať už ji naplňují ve vlastních, 
či veřejných nemocnicích.

Téměř od samého počátku intenzivně proží-
vají pandemii koronaviru milosrdní bratři. 
Mimo jiné proto, že jejich kolegové z italské 
provincie řádu provozují několik nemocnic 
v Římě, na severu Itálie nebo ve španělských 
městech Barcelona, Madrid a Sevilla – tedy 
v místech, kde se právě před rokem pandemie 
v rámci Evropy projevovala nejsilněji a kapa-
city zdravotnických zařízení zde byly přepl-
něny. „Společně s  mnoha dárci z  České re-
publiky jsme jim tehdy mohli pomoci. Dnes 
se oni ptají nás, zda nepotřebujeme pomoci 
my tady,“ říká provinční delegát řádu bratr
Martin Macek OH.

Největší nápor ale podle něj v Česku dolehl 
na řád, který se péči o nemocné věnuje už pět 
století, za říjnové „vlny“ pandemie. „Téměř 
celý náš konvent se vydal vypomáhat do br-

něnského Hospice sv. Alžběty, kde měli akutní 
nedostatek personálu. Naopak jsme vděční, že 
naší nemocnici, kterou provozujeme ve Vizo-
vicích a kde většina personálu zůstala na ne-
schopence, vypomohli dobrovolníci i Zlínský 
kraj, který tam poslal studenty na výpomoc 
při ošetřování pacientů,“ popisuje bratr Mar-
tin a dodává: „Uplynulý rok ukazuje, že hos-

pitalita neboli pomoc druhému člověku nezná 
hranic a Bůh nám vždy pošle do cesty někoho, 
kdo je připraven pomoci.“

I zdvořilostní návštěva má smysl

Pandemie nicméně poznamenala ještě jinou 
podobu přítomnosti církve u lůžek nemocných 

– práci nemocničních kaplanů pečujících ze-
jména o duchovní potřeby hospitalizovaných. 
V krizové situaci uplynulých měsíců se i oni 
museli přizpůsobit požadavkům – navléct 
ochranný oblek, věnovat se lidem trápeným 
dosud neznámou nemocí, vypomoci zdravot-
nickému personálu nebo třeba být spojkou 
mezi pacienty v uzavřených nemocnicích a je-
jich rodinami.

Už téměř celý rok na odděleních vyčleně-
ných pro pacienty s nemocí covid-19 působí 
P. Řehoř J. Žáček OPraem. z  Thomayerovy 
nemocnice v Praze. Charakter jeho práce se 
tu přitom liší od toho, jak pacientům sloužil 
předtím. „Když už jsem oblečen v ochranném 
obleku, na rozdíl od necovidových stanic na-
vštívím každého pacienta. Většina intervencí 
proto zůstane na rovině letmého setkání: na-
poprvé se jen málokdo umí a chce rozhovořit 
o svých touhách či pocitech,“ vysvětluje kněz 
a doplňuje: „Na druhé straně i ta setkání, která 
nejdou do hloubky a zůstanou na rovině zdvo-
řilostní, mají veliký význam – pro pacienty při-
nejmenším znamenají, že je někdo připraven 
jim naslouchat.“

Jeho kolegyně z Thomayerovy nemocnice 
Marie Doubravka Vokáčová ovšem upozor-
ňuje, že ani v tomto prostředí nejsou vylou-
čeny příležitosti, jak v duchovním doprová-
zení jít víc do hloubky. „Takový intenzivní 
vztah jsem zažila s  pacientem postiženým 
koronavirem, kterého jsem doprovázela sko-
ro pět měsíců. Za tu dobu mezi námi vznikla 
velká důvěra a byla jsem v častém kontaktu 
i s  jeho rodinou,“ ohlíží se a vzpomíná také 
na pacientovy poslední chvíle: „Bylo mu ve-
likou úlevou, když jsme vše svěřovali do Bo-
žích rukou. Poslední dny jsem u něj seděla až 
do posledního dechu. On i  jeho rodina byli 
vděční, že u něj můžu být, a mně dělalo ra-
dost, že mu můžu být nablízku a naplňovat
své poslání.“ 

Nástavba ani servis

O dalších setkáních na koronavirovém odděle-
ní vyprávějí níže manželé Kadlčíkovi ze Zlína. 
Texty na protější stránce pak ukazují, že lid-
ská blízkost a naslouchání tomu, co nemocné 
trápí, jsou hlavním přínosem této služby círk-
ve a jednotlivých křesťanů i za běžných okol-
ností. Shodují se na tom jak sami nemocniční 
kaplani, tak vedení a personál nemocnic i je-
jich pacienti – jako třeba olomoucký arcibis-
kup Jan Graubner, který před Vánoci strávil na 
covidovém oddělení tři týdny.

Všichni dohromady tak potvrzují, že služba 
církve u nemocných není jen jakousi nástav-
bou a „servisem“ pro věřící, nýbrž může být 
důležitou součástí v celém procesu uzdravo-
vání téměř každého. Léčebný proces se totiž 
– slovy ředitele Fakultní nemocnice Olomouc 
Romana Havlíka – nemůže omezovat jen na 
tělo a pomíjet duchovní rozměr bytí. „Byla by 
přece škoda nevyužít kompletní potenciál člo-
věka. Často se snažíme přírodu přechytračit, 
ale měli bychom prokázat větší pokoru. A když 
si to uvědomíme, mohli bychom dokázat mno-
hem víc,“ uzavírá Havlík.

JIŘÍ GRAČKA

Jak vypadá den nemocničního 
kaplana mezi pacienty 
nakaženými koronavirem? 
Popisují ho manželé Vít 
a Michaela Kadlčíkovi, kteří 
tuto službu vykonávají v Krajské 
nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.

„Práce začíná už ráno, cestou z  domu, kdy 
se společně modlíme růženec za pacienty, za 
zdravotníky i za sebe navzájem,“ říká Micha-
ela Kadlčíková a dodává, že v nemocnici už na 
víc než krátké oddechnutí a střelnou modlit-
bu čas nebude: „Hned po příchodu nás čekají 
běžné rituály, jako třeba odnos vzorků z covi-
dových oddělení do laboratoří, kde nás vítá 
milý úsměv v maličkém okénku a přání všeho 

dobrého do nového dne. A pak už začínají čtyři 
hodiny ztlumeného zvuku, zmenšeného obzo-
ru, mikroklimatu ‚sauny‘ – práce v ochranném 
obleku je nová zkušenost. Všichni vypadají po-
dobně a ani nerozeznáte, odkud přichází hlas.“ 

Setkání s pacienty

Součástí práce je také výpomoc zdravotníkům 
v běžné činnosti: doprovodit pacienta na vy-
šetření, přinést nebo odnést, co je třeba, uklí-
zet materiál i čisté prádlo, kterého je v oběhu 
obrovské množství. Tím hlavním pro nemoc-
niční kaplany i na covidovém oddělení ovšem 
zůstávají setkání s pacienty. „Zaklepeme na 
dveře pokoje. Vítají nás tu smutné oči, obličej 
zkropený potem, rozpálený horečkou, přerý-
vané dýchání. Pozdravíme a přinášíme tichou 
účast v jejich strastech, přání sil a brzkého ná-
vratu zdraví,“ popisuje Vít Kadlčík a připojuje: 
„Každé sousto, každý doušek tu pro člověka 
znamená veliké úsilí. Až polovina pacientů je 

tu v těžkém stavu, jsou zcela závislí na péči 
druhých, mnohdy jsou neklidní a zmatení.“

Občas od pacientů přichází prosba o zpro-
středkování návštěvy kněze. „Ti jsou tady ve 
Zlíně skvělí: okamžitě reagují na telefonát, na-
sedají do auta a vyrážejí do nemocnice, třeba 
i několikrát za den. V telefonu vždy slyším jen 
‚ano, samozřejmě, už vyjíždím‘, i když je to 
třeba třikrát za sebou,“ oceňuje Vít Kadlčík 
a doplňuje: „Nestává se to každý den, ale ně-
které dny mají opravdu náročné.“

I při veškerých omezeních se oba manže-
lé snaží vnímat životní příběh a  jedinečnost 
každého hospitalizovaného a vzpomínají na 
některá setkání. „Sedím u  lůžka pacienta, 
je v obrovské úzkosti. Zemřela mu manžel-
ka a on se ptá: ‚Umírám?‘ Oči má rozšířené 
hrůzou, neklid projíždí celým tělem, namá-
havě dýchá. Jsem s  ním, držím ho za ruku 
a v duchu se modlím korunku k Božímu mi-
losrdenství. Můžu s  ním být, jak dlouho je 
třeba. Přichází sestra a pacientovi říká: ‚Ná-

dech, výdech,‘ a  já to opakuji po ní, dokud 
se rytmus jeho dechu nezvolní,“ ilustruje
Michaela Kadlčíková.

Ale přicházejí i  těžší okamžiky – utrpení 
manželů, kteří jsou oba hospitalizováni, ale 
nemohou být spolu, a pak nutnost sdělit jed-
nomu z nich, že ten druhý umírá. Nebo vůbec 
ty nejtěžší chvíle. „Přicházím a ptám se: ‚Kde 
je pan Novák?‘ a slyším smutnou odpověď: ‚Už 
tu není…‘ Divím se: ‚Jak je to možné? Ještě 
odpoledne jsme se normálně bavili, seděl na 
lůžku a usmíval se…‘ – ‚Ano, ale večer to bylo 
strašné, pak i v noci. Lékař dlouho zasahoval, 
ale bylo to marné,‘“ vzpomíná na jeden z pří-
padů kaplanka.

O to větší radost pak přinášejí jiná loučení 
– to když se uzdravení propouštějí do domácí 
péče. Nebo zcela náhodná setkání, jak ho líčí 
Michaela Kadlčíková: „Sedím v čekárně plic-
ního oddělení. Přichází pán – ano, poznávám 
ho, bývalý pacient 17. oddělení. Oba máme ze 
shledání radost. Bože, děkuji ti za ně.“ (gra)

Držím ho za ruku a v duchu se modlím

S tělem pomáhají léčit duši

Doprovázení, modlitba, ale i svátosti do nemocnic patří.  Snímek Filip Fojtík

Služba církve u nemocných není jen servis pro věřící, ale může být důležitou součástí v celém procesu uzdravování téměř každého člověka. 
 Ilustrační snímek Filip Fojtík
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Na tom, že duchovní služba 
v nemocnicích je v mnoha směrech 
nezastupitelná, se shodují pacienti, 
vedení nemocnic i zdravotníci.

„I mě dostal covid na tři týdny do nemocnice. Byl 
jsem rád, že mě tu navštívil kněz se svátostí nemoc-
ných a téměř každý den přišla některá z nemocnič-
ních kaplanek se svatým přijímáním. Byla to velká 
duchovní posila,“ ohlíží se arcibiskup Jan Graubner 
za třemi prosincovými týdny, které strávil ve Fakult-
ní nemocnici Olomouc kvůli nákaze koronavirem. 
Oceňuje přitom, že přes všechna omezující opatření 
mohly kaplanky přijít dokonce jak na covidové od-
dělení anesteziologické a resuscitační kliniky, tak na 
jednotku intenzivní péče.

Nejen pro tuto svou čerstvou osobní zkušenost 
považuje olomoucký arcibiskup působení církve 
mezi nemocnými za velice důležitou službu. „Zvláš-
tě když ji dotyční umějí nabídnout s úsměvem a po-
korou, když přinášejí naději Božího slova a jsou cit-
liví k situaci pacientů. Trpělivý a ohleduplný kaplan 
vydává svědectví i personálu,“ pokračuje arcibis-
kup Graubner a dodává: „Také ošetřující lékaři byli 
vstřícní. Ptali se mě, jestli nepotřebuji psychologa 
nebo antidepresiva. Řekl jsem, že nemocniční kap-
lani mi stačí, a mám za to, že pochopili.“

Dát čas, který zdravotníkům chybí

Podobnou osobní zkušenost z pohledu pacienta má 
Karel Švec, který při několika delších hospitalizacích 
v  různých nemocnicích v  Praze a  jižních Čechách 
potkal nemocničních kaplanů hned několik: kato-
líky i nekatolíky, muže i ženy, kněze i laiky. „Všech-
ny ovšem něco sjednocuje: jsou to úžasní lidé, kte-
ří tuto pastoraci berou vážně a vkládají do ní srdce. 
V rozhovoru s pacienty nic nevnucují, ale jednají vždy 
laskavě a to je pro pacienta nejdůležitější,“ shrnuje.

Právě možnost strávit s kaplanem čas v rozhovo-
ru je podle něj nenahraditelnou službou. „Personál 
se snaží poskytnout nemocným maximální zdra-
votní péči, nemá ale kapacitu zabývat se psychikou 
pacienta, jeho duší. To by pak ani nemohl dobře 
dělat svou zdravotnickou práci,“ zamýšlí se Švec 
a pokračuje: „Proto je úloha nemocničního kaplana 
velice důležitá a záslužná: je tady s pacientem, sdílí 
jeho starost, dává naději – což je pro uzdravování 
nesmírně důležité.“

S tímto pohledem ostatně souhlasí sami léka-
ři a zdravotníci. „Uvědomuji si, že jsme až příliš 

úzce specializovaní na tělo a pomíjíme duchovní 
rozměr bytí. Jenže v náročných obdobích nemo-
ci si člověk pokládá také otázky po smyslu života, 
nemoci, utrpení, umírání, smrti a víry, ale i otáz-
ky týkající se dosavadního života. A to vše v něm 
často vzbuzuje touhu po sdílení, smíření nebo 
odpuštění,“ říká ředitel Fakultní nemocnice Olo-
mouc Roman Havlík a dodává, že je za tuto službu
kaplanům vděčný.

Pomoc i v praktických věcech

Působení kaplanů se přitom právě v olomoucké fa-
kultní nemocnici neomezuje jen na duchovní oblast. 
„Velmi nás těší, že se tato péče stala integrální sou-
částí pomyslného organismu nemocnice a své klien-
ty si nachází také poradna Hořec,“ přibližuje další 
oblast této služby náměstkyně ředitele Andrea Dro-
biličová. „Speciálně vyškolení a certifikovaní ne-
mocniční kaplani zde poskytují pomoc pozůstalým
i lidem, které trápí závažné onemocnění. Nabízejí 
jim psychosociální podporu během umírání blízké 
osoby, ohledně smutečních a pohřebních obřadů 
nebo při zármutku a  truchlení, ale jsou pozůsta-
lým k dispozici také při řešení praktických otázek 

– kolem administrativních náležitostí, jež souvisí 
s úmrtím, nebo při přípravě posledního rozloučení,“
popisuje.

I proto se podle ní v nemocnici klade důraz na to, 
aby o kaplanech a jejich práci měli všichni zaměst-
nanci přesné a aktuální informace, a mohli je tak 
nabízet pacientům i  jejich blízkým. „S rozsahem 
a zaměřením služby naše zaměstnance důkladně 
seznamujeme – jak průběžně na vnitřní informač-
ní síti a na samostatných webových stránkách, tak 
prezentací během vstupního školení,“ zdůrazňuje 
Drobiličová.

Pomoc nemocničních kaplanů přitom zdravotní-
ci často nevyhledávají jen pro své pacienty, ale také 
sami pro sebe. „V práci jsem často svědkyní těžkých 
nemocí i rozbitých vztahů, životních ztrát, bolesti, 
hněvu, nenávisti nebo zklamání. Jak to vše vyřešit, 
u koho hledat odpovědi?“ ptá se Jana Valjentová,  lé-
kařka v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích. A odpo-
věď jí poskytuje právě duchovní služba v nemocni-
ci. „Neumím si svoji práci představit bez duchovní 
péče, bez toho, že bych se v rozhovoru s pacientem 
této oblasti nedotkla. A neumím si představit, že 
bych pracovala bez víry, bez duchovní opory,“ uza-
vírá lékařka. JIŘÍ GRAČKA

Několika kaplanů, sloužících v nemocnicích na 
různých místech ČR, jsme se zeptali: V čem spo-
čívá přínos služby, kterou se snažíte lidem nabí-
zet? A co tato služba dává vám samotným?

sr. Pavla Martínková,
Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Snažím se lidem, kteří při-
cházejí nebo mě volají 
k návštěvě, hodně naslou-
chat a modlit se za ně. Tak 
poznávám jejich potřeby. 
Chci, aby se v tomto chrá-
něném prostoru našeho se-
tkání sami více poznali 
a  našli ve svém životě to 
dobré, co v nich je nebo jim 

bylo dáno. Když se to podaří, je to často počátek 
ozdravného procesu sebepoznání a usmíření se se-
bou samým i s druhými. Snažím se také s nemocný-
mi hledat smysl jejich životního příběhu.

Naslouchám nemocným, modlím se s nimi, hle-
dáme smysl jejich osobní cesty. A je pro mne radostí, 
když vidím, že se ve své nemoci nebo trápení posou-
vají ke zdraví, že více chápou souvislosti vlastního 
života a začínají zvládat svou situaci třeba i tím, že ji 
přijmou, a pak se odrazí vzhůru. Ta radost mi dává 
chuť každý den začínat znovu, hledat, učit se a více 
spoléhat na Pána, který mne k této službě pozval.

Ondřej Doskočil, Nemocnice České Budějovice
Každý pacient je jiný, tím 
pádem má jiné potřeby a ji-
ná očekávání. Kdybych se 
měl pokusit o  zobecnění, 
popsal bych to jako lidskou 
blízkost, sdílení, spolubytí. 
V  nemoci, a  zvláště v  ne-
mocnici, je každý hodně 
sám. Takže tím, co kaplan 
může nabídnout, je přede-

vším čas a  klid. Pacienti si potřebují promluvit 
o tom, co prožívají a co je trápí – a to víc, než je mož-
né při vizitě, při převlékaní postele, podávání léků či 
jídla. Potřebují mluvit v  klidu, beze spěchu, do 
hloubky. V tom je myslím hlavní poslání kaplana.

Někdy to přibližuji tak, že na stránkách nemoc-
nice si můžete přečíst, co si má s sebou člověk vzít: 
zubní kartáček, hygienické potřeby, pyžamo, prů-
kaz pojišťovny… Jenže pacient si do nemocnice s se-
bou nese celého sebe, nemoc, ale také obavy, touhy 
a naděje, minulost, rodinu, existenční starosti, víru, 
tázání i své pochybnosti. Nemocniční kaplan tu je, 
aby pomáhal pacientovi tyto věci sdílet a vytvářel 
bezpečný prostor, kde o nich může pacient mluvit.

Takové duchovní potřeby v širším slova smyslu 
mají i takzvaně nevěřící pacienti. Každý svůj život 
na něčem staví, o něco se opírá, někde čerpá sílu 
a bere naději. Nedisponujeme žádným zvláštním re-
pertoárem moudrých rad, ale přinášíme především 
lidskou blízkost, kdy snad lze zakusit i vědomí smy-
slu, jenž přesahuje náš běžný horizont.

P. Jan Zachoval, Nemocnice Milosrdných bratří Brno
Každá služba nemocnému 
je pro člověka dobrodiním, 
ale může mít ještě větší 
hodnotu – a to tehdy, když 
je vykonávána s láskou, ne-
bo aspoň s  respektem ke 
konkrétnímu člověku. Ne-
mocného často trýzní oba-
vy z budoucnosti, strach ze 
smrti, ale i ponížení, když 

s ním cizí člověk musí vykonávat různé úkony sou-
visející s vyprazdňováním, obnažováním a podob-
ně. To vše ho sráží až do stavu duchovní nouze, kdy 
se mu „hroutí svět“. Pacient, který si duchovní služ-
bu přeje, obvykle má i něco konkrétního na srdci. 
Od toho můžeme vycházet a podnítit ho ke vzpomí-
nání na to, k čemu se rád vrací, ale i na to, za co se 
sám před sebou nejvíc stydí. U věřících, především 
katolíků, to usnadňuje nabídka svátosti pomazání 
nemocných. U nevěřících lze podpořit  jejich vděč-
nost a pak touhu po odpuštění. 

Neřekl bych, že nemocnému něco předávám. 
Spíš bych byl rád, kdybych ho aspoň trochu podpo-
řil či nasměroval v tom, čím se beztak ve své situaci 
sám zaobírá. Jsou desítky, stovky krásných, obyčej-
ných i nepěkných příběhů. Připadá mi, že když se 
o těchto lidech zadarmo dozvídám, je to jako neza-
sloužené dobrodiní z cizích zkušeností. Ale duchov-
ní služba se mimo jiné nabízí zdravotníkům všech 
kategorií, což je další dobrodiní. 

Pokládám za velký dar, že jsem po zhruba třiceti 
letech v nemocnicích získal ponětí, jak dobře je vše 
zorganizováno a jak krásní lidé tam pracují. I když 
mají své chyby a hříchy, mám je rád. Proto věřícím 
pacientům připomínám, aby se za ně modlili.

(gra)

Setkání místo antidepresiv Přinášíme lidskou 
blízkost

Personál se snaží poskytnout nemocným maximální zdravotní péči, často ale nemá kapacitu zabývat se psychikou pacienta. Snímek archiv nemocnice Vizovice

Křest i svatba v nemocnici. A obojí hned najednou. Snímek Gabriela Nováková / Člověk a Víra
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Minulý čtvrtek zesnul
P. František Lízna (1941–2021), 
který proslul svou péčí o Romy, 
vězně i lidi na okraji společnosti. 
Za jezuitským spolubratrem 
se ohlíží P. Michal Altrichter.

Někdejší provinciál jezuitů Jan Pavlík to 
s Františkem Líznou neměl za socialismu vů-
bec snadné. Čím byl P. Lízna známý (že pokřtil 
dítě i s matkou na lavičce v obchoďáku bez ma-
trik nebo neznámému knězi dovedl s „dopo-
ručením“ bezdomovce z parku na přespání), 
nevyrostlo po revoluci – tak to bylo vždycky. 
Liturgicky nesmírně precizní Pavlík to do-
kázal skousnout jen obtížně. Hlubší povahu 
mělo i jejich napětí kvůli Chartě 77. Provinci-
ál byl přesvědčen, že se kněží nemají v politi-
ce angažovat: nejen v Pacem in terris, ale ani 
v disentu. Nebylo to opatrnickostí. Vycházel 
ze zkušenosti četných perzekvovaných kněží 
s podlomeným zdravím, kteří byli rádi, když 
vůbec dostali příležitost sloužit ve farnostech. 
František měl odlišný postoj. A my mlaďoši, 
„tajní jezoviti“, jsme v  tom „lítali“, protože 
Lízna byl pro nás pojem.

Všichni svatí ve Vyšehorkách

V Kamenné ulici v Brně, kde byl náš provinci-
alát, začínal P. Lízna po revoluci svou brněn-
skou pastoraci. Nebylo možné rozeznat, kdo 
do domu přichází a kdo vychází, vládl nadšený 
porevoluční chaos. Na mších a ve zpovědnici 
byl však P. Lízna vždy s důslednou dochvilnos-
tí. Často sedával, i v největším mraze, v kryptě 
u ostatků Martina Středy v dlouhotrvajících 
modlitbách. Stejně tak ve svém pozdějším pů-
sobišti ve Vyšehorkách – půl dne v kožichu 
v kostele Všech svatých v tichu před vystave-
nou Nejsvětější svátostí: všude nádherný sníh, 
laňky nakukovaly do oken. Modlil se z ang-
lického brevíře, kam si za léta zaznamenával 
vpisky: „navštívil mě Havel; deset let po výsle-
chu; kdy mi konečně Ignác něco poví?“ Fran-
tišek měl také spoustu zbožných lístečků, no-
vén, litanií. A pořád četl teologickou, duchovní 
a společenskou literaturu.

Dvacet let jsem jezdíval z  Olomouce do 
Vyšehorek Františka zastupovat. Lidé často 
i z veliké dálky přicházeli „na Františka“, který 
měl neustále srdce na dlani. A obrovskou auto-
ritu i vznešenost.

Měl svůj styl a  ten bychom měli nahlížet 
v širších souvislostech. Křtění dam u fontány 
na letišti nebo jeho pastorační zásada, že „ne-
vykrade-li mne bezdomovec na faře aspoň se-
dmkrát, nenabude jistoty, že ho mám skutečně 
rád“, to bylo opravdu ojedinělé. Kdo si všímá 
jen těchto výjimek, Františka nezná, protože 
Pán přes něho vykonal fantastické věci. Těch, 
jimž v životě pomohl, jsou doslova zástupy.

Taky pro Romy byl obrovský magnet, jak 
jsme viděli při poutích na Svatém Kopečku. 
Nikdo tam ani nedutal. Zřejmě je známo, jak 
k romské národnosti přišel: po revoluci stál ve 
frontě na vyplnění dotazníků a zželelo se mu 
paní, kterou úřednice za okénkem peskovala. 

Romskou dívku „Panenku“, která kdysi za-
pálila dětský domov a stala se předlohou pro 
Rekviem pro panenku, ubytoval u nich na fa-
ře a při přijetí státního vyznamenání vzal na 
Pražský hrad. Vmísil se tam do rozhovoru teh-
dejšího premiéra Špidly se slovy: „Co říkáte na 
situaci v církvi?“ „Ne všechno se mi na ní líbí,“ 
dovídá se. A František: „Josefka ve Vyšehor-
kách říkala, že máte milou tvář!“ Poté se Lízna 
přesunul k seskupení kolem prezidenta Klause 
a podal mu růženec. 

Jednou z posledních událostí, která mě za-
sáhla, bylo jeho setkání s umírajícím v Olo-
mouci ve Fakultní nemocnici ještě předtím, 
než tam jeho samého odvezli s  covidem-19 
naposledy. 

Františka bolela noha, byl nesvůj, že ztrácí 
čas, protože se neví, co mu vlastně je. Na je-
ho pokoji ležel mladík v těžkém stavu, skoro 
už nemluvil, a František mu říká: „Až budeš 
umírat, hlavně se drž Krista, on tě už nikdy ne-
opustí!“ Ještě ten den dotyčný zemřel a Franti-
šek měl jistotu, že tam byl poslán kvůli němu. 
Naše poslední rozprava ve Vyšehorkách, než 
ho odvezli, byla o zesnulém P. Jendovi Rybá-
řovi. Oba přijímali lidi z okraje společnosti. 

Bestsellerem se staly texty P. Lízny o pou-
tích napříč Evropou (žebral dokonce před 
vchodem do římské generální kurie Tovaryš-
stva Ježíšova – a dali mu najíst). Věříme, že 
František došel svou pouť do cíle, přímo do 
Pánova srdce.  P. MICHAL ALTRICHTER SJ

Odešel poutník František Lízna

Otec František. Snímek Vojtěch Vlk

 Na P. Líznu, kněze, který se 
„plně nasazoval ve službě 
druhým a který zůstával 
pevný a vnitřně svobodný za 
jakýchkoli okolností“, vzpomíná 
pražský biskup Václav Malý.

Františka jsem poznal v roce 1969, když jsem 
začal studovat na teologické fakultě v Litomě-
řicích. Byli jsme ve stejném ročníku. Zaujal 
mě tím, že uměl dobře anglicky. Nezapomenu 
na jeho smích, když jsme probírali přednášky 
profesora Kubalíka z fundamentální teologie, 
která v jeho podání spíš zapadala do minulých 
časů a byla takřka nedotčena Druhým vatikán-
ským koncilem. Přitom František nebyl žád-
ný progresista ani nezpochybňoval poklad ví-
ry. Jeho zbožnost byla prostá, přímá a čistá, 
bez teologických zákrutů. Po druhém ročníku 
jsem musel na dva roky na vojnu a František 
pokračoval dál. 

Přesvědčení o spravedlnosti
Nedostal tzv. státní souhlas k výkonu ducho-
venské činnosti a musel si najít civilní zaměst-
nání. To bylo jeho výhodou po celý život. Znal 
dobře život běžných lidí, kteří většinou neměli 
s církví žádný kontakt. Pohyboval se mezi ni-
mi bez potíží a nikdy se necítil jako někdo jiný, 
lepší. Po letech jsem se s ním vídával v Praze, 
kde tehdy pracoval jako saniťák. Byl ve styku 
i s chartisty. O své víře, pokud na ni byl do-
tázán, mluvil velmi přesvědčivě a jednoduše. 
Vyzařovala z něho radost z víry. Nepotřeboval 
si pomáhat vznešenými piruetami slov ani ne-

podléhal svůdným gestům. Ti, kdo mu naslou-
chali, ač se sami k víře nehlásili, respektovali 
jeho vysvětlení. To pro mě byla dobrá škola, 
protože jsem se v tomto prostředí pohyboval 
a nejednou měl potíže dobře odpovídat na zví-
davé otázky víry.

František nebyl žádný davový rebel, ale 
stál na svém přesvědčení o  spravedlnos-
ti a byl ochoten přinést i oběti. Nikdy jsem 
ho neviděl ve skleslé náladě a omrzelého. To 

byla pro mě další lekce, jak žít v pravdě svou 
víru. Jednou jsem ho navštívil ve Vyšehor-
kách, kde s ním sdíleli bydlení lidé z okraje 
společnosti – propuštění vězni, Romové, bez-
domovci. On těmto lidem pomáhal postavit 
se na nohy. A důležité bylo, že s nimi sdílel 
život. On s potřebnými byl, nejen jim pomá-
hal. Ježíšovský postoj, který mluvil sám za se-
be. V jeho službě jsem necítil žádný patos ani 
očekávání uznání. Žádné uzavírání se do cír-

kevní ulity a štkaní nad bezbožným světem. 
Vstupoval do lidských stínů a kalů. S nikým 
nesoutěžil ani se nesrovnával, nebyl uhranut 
tím, zda bude mít úspěch. V jistotě Ježíšova 
evangelia unesl nejistotu své námahy a koná-
ní. Vstupoval do lidské bídy a vzal ji za svou, 
aniž se jí nechal vláčet. Dával šanci nuzným, 
hledajícím sama sebe, padajícím do opako-
vaných skluzů. Žil chudě, nehromadil ani se 
nezajišťoval na horší časy. A  přitom neza-
nedbával svou kněžskou službu – modlitbu
a svátosti.

Putování jako duchovní
propojení Evropy

Po roce 1989 jsem ho sledoval už jen zdálky. 
Zůstával stále stejný a nezlomný. K jeho život-
ní cestě přibyl další moment – putování. Na-
psal o něm knihy. Oslovovala mě jeho odvaha 
putovat bez zajištěnosti a přesného plánu – 
co, kdy a jak se stane. Kráčel otevřen novým 
a novým situacím, které ne vždy byly příjem-
né. Měl cíl a ostatním se netrápil. Byl Božím 
poutníkem a svým klidem i vyrovnaností jistě 
v mnohých zanechal dobrou stopu. Vnímal své 
putování napříč Evropou jako duchovní pro-
pojení všech, kdo ji obývají. Nepodnikal ná-
mahu na cestě jako posilování vůle, příležitost 
k lepší kondici ani uspokojení tím, co dokáže. 
Jeho cesty byly protknuty modlitbami. Skuteč-
ně svobodný Ježíšův učedník s prázdnou dlaní 
a svěží duší.

Odešel svérázný kněz, který si neulehčoval 
život a plně se nasazoval ve službě druhým. 
Zůstával pevný a vnitřně svobodný za jakých-
koli okolností, aniž dával najevo, jak je dobrý. 
Díky dobrému Bohu za jeho život.

biskup VÁCLAV MALÝ

Ježíšův učedník s prázdnou dlaní a svěží duší

O věznění
Naštěstí jsem byl v komunistických lágrech, 
které mě naučily žít podle pravdy. Jsem na 
to hrdý, nelituju, právě protože jsem byl 
bez státního souhlasu, dostal jsem se do 
těch hlubin, do kterých bych vůbec nevstu-
poval.

O smrti
Když odejdeme na věčnost, za 10 roků o nás 
už nikdo nebude mluvit, a možná už za dva 
roky, a za 100 roků si na nás vůbec nikdo 
nevzpomene. Takže všecka ta lákadla, která 
často nabízí ďábel mladým lidem, ať je pro-
kouknou a poznají, že nejlepší je následovat 
Krista.

O komunistech
I komunisté patří k našemu národu a musíme 
se za ně modlit, aby přišli do Božího králov-
ství, protože Kristus zemřel za všechny. 

O bezdomovcích
Bezdomovec je pro mě chudák, který má 
nesmrtelnou duši, a my se máme zamýš-
let nad tím, proč je bezdomovec. Pán Bůh 
mně říká, že někdy je potřeba se za určité 
lidi víc modlit, že je potřeba, abychom lotra 

na levici přetáhli na druhou stranu a udělali 
z něho lotra na pravici, a to nemůžeme dělat 
jen teoreticky. Jsem rád, že nás ti lidé někdy 
otravují, protože alespoň vidíme, že je tady 
také církev, která trpí. Věřím, že bezdomovci 
přicházejí do nebe, protože mají takový těž-
ký úděl. Myslím, že by církev měla budovat 
útulky, kde by ti lidé mohli důstojně dožít. 
Svou faru ve Vyšehorkách mám otevřenou
ve dne v noci…

O nemoci
Když jsem roku 2002 šel do Santiaga, za 
rok lékaři zjistili, že mám rakovinu prostaty. 
Doktor mně řekl, že operace už nepřichází 
v úvahu. Šel jsem znovu na pouť, ušel jsem
1 600 km, a když jsem se vrátil, zjistili, že je 
to mnohem lepší. Doporučuju všem lidem, 
aby nemoc brali jako velký dar od Pána Boha; 
člověk při ní musí dělat jakousi revizi toho, co 
má nebo nemá, o co se rozdělit. A taky aby 
šli na pouť, protože ta uzdravuje psychicky 
i fyzicky.

Citace při přebírání Ceny Paměti národa
v roce 2017 a z rozhovorů pro časopis
Immaculata a pro jesuit.cz po převzetí ceny 
Celestýna Opitze za práci s nemocnými

Myšlenky P. Františka Lízny



Křesťanství
Svět
Kultura P E R S P E K T I V Y 11
Hodnota, která není vidět
P. Zdeněk Jančařík SDB

Česko je už druhý týden uzavřeno do 
hranic okresů a obecních katastrů. 
Snahy zpomalit šíření koronaviru 
ovšem narážejí na popírání reality 
a zmatek v základních pojmech. Na 
tato úskalí upozorňoval už v minulém 
století český myslitel Rio Preisner. 

Moderní doba je tekutá,“ povzde-
chl si ve své knize Tekutá moderni-
ta slavný polský sociolog a fi lozof 
Zygmunt Bauman. Jeho metafora 

charakterizuje zkapalnění a roztavení kdysi 
pevných pojmů levice, pravice, liberalismus 
a konzervatismus. Žijeme v době, kdy jedna 
tekutina přetéká do druhé a vytváří se koktejly 
politické a myšlenkové reality, jakési barevné 
„smoothie“, jehož sladidlem a hlavní přísadou 
jsou fake news a popírání reality všeho druhu. 
Jako by dnes ve všech politických mixech na-
konec převládl omamný alkohol.

Preisner a popírání 
skutečnosti
Český konzervativní fi lozof Rio Preisner, je-
hož biografi e Rio Preisner. Portét konzervativního
myslitele (Books & Pipes 2020) a klíčové dílo 
Kritika totalitarismu (CDK a ÚSTR 2020) vyšly 
zásluhou Jiřího Hanuše v loňském roce v Brně, 
vyčítá především předním německým myslite-
lům 18. a 19. století popírání „skutečné skuteč-
nosti“. Jako buldok se Preisner ve svých dílech 
zakusoval do krčních tepen Hegela i Marxe. 
Neohegeliáni a  marxisti všech odstínů mu 
byli prototypem bludných krysařů, kteří vedli 
své následovníky k popírání lidského rozmě-
ru politiky a dějin a k budování mytologic-
kých chrámů idejí rovnosti a bratrství. Ty pak 
podle Preisnera „dialektickou smyčkou“ neo-
mylně mířily ke kolejím Transsibiřské magis-
trály do sovětských gulagů a ze západní i vý-
chodní Evropy směrem k Auschwitzu a k Pol 
Potovým lágrům v  Kambodži. Preisnerovo 
myšlení je mi inspirací pro následující úvahy 
o syndromech, které charakterizují tekutost
naší doby.

Toxický koktejl dneška dobře ilustruje ne-
dávný útok na  Kapitol, jemuž předcháze-
lo opakované popírání výsledků amerických 
prezidentských voleb poraženým Donaldem 
Trumpem. Příznivci konspiračního hnutí
QAnon, pravicoví radikálové rozličné proveni-
ence či evangelikální identitáři vyrazili 6. led-
na ulicemi Washingtonu až k sídlu Kongresu, 
aby zaútočili na Olymp americké demokracie. 
Řádění pod vedením šamana s bizoními rohy 
se odvíjelo v duchu plamenné výzvy Donalda 
Trumpa: „Běžte tam, buďte divocí!“ Nezůstalo 
jen u selfíček na posvátných místech americké 
demokracie, na místě nakonec zůstalo i pět 
mrtvých.

Donald Trump coby vrchní velitel americké 
armády a 45. prezident USA ovšem vynikal po-
píráním očividné reality po celou dobu v úřa-
du. Tekutá modernita se tak z Bílého domu 
šířila systematicky. Trump byl prvním prezi-
dentem USA, který vládl hlavně prostřednic-
tvím tweetů, nápadně se sbližoval s různými 
diktátory a četl znamení času především sle-
dováním prorepublikánské televize Fox News 
a konspiračních serverů. Podobně jako jiní po-
pulisté na celém světě zpočátku popíral koro-
navirus a později na něj sám onemocněl.

 

Hnůj cennější než kniha
Český ko nzervativní myslitel Rio Preisner po-
zoroval důsledky triumfujícího populismu už 
v 50. letech minulého století. Tehdy, v době 
hrubozrnného ateismu a  primitivního tříd-
ního boje proti všem, kdo nebyli komunisty 
se správným (rozuměj dělnickým) původem, 
také dospěl ke konverzi ke katolictví. Své klí-
čové poznání, jak zachází nový režim s reali-
tou, vytěžil v řadách pracovních oddílů PTP, 
když musel spolu s ostatními vojáky v pohra-
ničí házet na hnůj vzácné rukopisy z knihoven 
starých domů po odsunutých Němcích. 

„Dostali jsme za úkol vykydat všechna hno-
jiště v okolních vesnicích a na bývalých ně-
meckých statcích. ‚Hnůj je cenná surovina, 
naloží se na vejtřasky a po těch vyčištěných 

silnicích se dopraví do vnitrozemí a rozhází na 
polích JZD,‘ zněl rozkaz,“ vzpomínal Preisner. 
„Ironie tkví v tom, že důležité bylo zužitkovat 
hnůj ze statků německých sedláků, které pak 
sloužily jako cíl pro dělostřelby. Přivezl jsem 
si odtamtud Ciceronovy řeči, které přehlédli 
a nezničili. Pálení knih vedle záchrany hnoje 
patřilo k budování nového věku.“ Hnůj byla 
nová skutečnost, stará „odskutečněná“ skuteč-
nost byly knihy, obrazy a kultura. Preisner měl 
tu výhodu, že dokázal vidět za roh a „prohlé-
dl“ ideologickou lest nového režimu. A nejen 
viděl, viděné uměl i pojmenovat. Všichni v té 
době tak osvícení nebyli.

Nakoupíme dárky
na Vánoce a umřem
Dnes už nezápasíme tolik s komunismem jako 
ve své době Rio Preisner, ale bojujeme s pan-
demií nového koronaviru, který mezitím tak 
nějak zestárl a pohodlně se usadil mezi námi. 
Jeho největší zbraní je, že není vidět, stejně 
jako není vidět skrytá hodnota knih pro toho, 
kdo je nečte, nebo cena blíženské lásky pro ty, 

jimž jde jen o peníze a moc. I když v někte-
rých českých okresech už chybí dřevo na rak-
ve a pacienti z chebských nebo karlovarských 
koronárií jsou převáženi přes celou republiku 
třeba do Kyjova nebo do Zlína, je možné ješ-
tě dnes říkat, že „koronavirus je výmysl zá-
padního imperialismu“ nebo že „mrtvých je 
u nás tolik i proto, že sečítáme také mrtvé po 
autonehodách“. „Staré“ politické strany jsou 
vůči nové krizi bezmocné, stejně jako nová 
hnutí – ovšem slovo „hnutí“ jako by v době 
postideologické mělo svou fatální přitažlivost. 
Mezitím se naší novou realitou stalo odmítání 
reality, popírání toho, co je na první pohled
zřejmé.

Když jsem po prvním rozvolnění v létě jel 
na pár dní do Rakouska, byl jsem překvapen, 
že za hranicemi musím nasadit roušku, a že 
rouškování dokonce někdo hlídá. Ve Vídni 
byly roušky za parného léta povinné i v metru 
a v ostatních prostředcích hromadné dopravy, 
stejně jako v obchodech. Rakušané jako by tu-
šili, že je mezi námi „neviditelný nepřítel“, kte-
rý ještě udeří. U nás bylo volno od roušek až 
do komunálních voleb, snad aby tam ty hlasy 
lidí, kteří odmítají roušky, padaly. Pak se zase 
naoko nasadily, následně jsme znovu rozvol-

nili na předvánoční nákupy, a poté, když už 
bylo dávno pozdě, se zase trochu přivřelo, ale 
vlastně úplně nezavřelo – aby průmysl a velký 
business mohly jet dál. 

Od té doby u  nás nevládne vláda, nýbrž 
cosi jako Chytrá horákyně. Není se čeho chy-
tit, strany si hlídají přízeň svých voličů, léka-
ři bijí na poplach a denně umírají lidé, kte-
ré vnímáme spíš jako číslovku, na niž jsme si 
už dávno zvykli. Najednou jako by v unavené 
demokracii nebylo síly, která by řekla „dost“, 
vzala rozum do hrsti a začala jednat racionálně 
a podle plánu. 

Křesťan bruslí 
na krách světa
Rio Preisner mi kdysi prozradil, že jednu ze 
svých nenapsaných knih chtěl nazvat Křesťan 
mezi světy. Jako křesťanský personalista byl 
přesvědčen, že pro věřícího člověka na tomto 
světě už není jiné místo než pozice outsidera, 
vyhnance, utečence, jenž z imaginárního visu-
tého skaliska přehlíží zánik euroamerické civi-
lizace. A ve svém díle oplakává konec křesťan-
ského politického řádu, křesťanského myšlení, 
křesťanského státu a křesťanského pojetí svě-
ta. Všechny revoluce, počínaje tou francouz-
skou s jakobínským terorem, přes tu „buržoaz-
ní“ (1848) až po tu „velkou říjnovou“, matku 
všech totalitárních převratů a příčinu všech 
novodobých genocid a holokaustů, mu splýva-
jí v jakýsi ďábelský kotel, kde se vaří totalitní 
ideje a odkud pro moderního člověka není úni-
ku. Jedna totalita střídá druhou a země, které 
snad byly dosud svobodné a demokratické, se 
nevyhnutelně řítí do téže náruče totalitaris-
mu. Křesťanský myslitel se tu ocitl pod dekou: 
„Prožívám bytostnou úzkost při pohledu na 
nezadržitelný rozpad přirozeného i kulturního 
lidského osvětí způsobený zánikem státu…“ 
psal Preisner z amerického exilu dávno před 
Trumpem a rozmláceným Kapitolem. 

Když dnes coby kněží asistujeme u jednoho 
pohřbu za druhým a pohřebáci už ani nestí-
hají před obřadem umýt auto, nahlížíme rea-
litu také z jiného úhlu pohledu než lidé, kteří 
chodí na Václavák protestovat proti rouškám. 
Realita se vymkla z kloubů. Proto my křesťa-
né máme dnes asi mnohem víc než kdy jin-
dy svou nezastupitelnou roli: nejen oplakávat 
trosky modernity, ale pracovat na posvěcování 
světa kolem nás, dodávat lidem naději a kaž-
dodenně pěstovat nejdůležitější předsevzetí 
této postní doby – ohleduplnost vůči slabším 
a křehčím.

Autor je salesiánský kněz a publicista

Rio Preisner (1925–
2007) byl mimořádný 
zjev na českém fi lozofi c-
kém a  literárním nebi. 
Narodil se v západoukra-
jinském Mukačevu, kam 
byli Češi posíláni česko-
slovenskou vládou jako 
tehdejší úřednická elita. 

Na Podkarpatské Rusi se setkal se směsí ja-
zyků, náboženství a etnik. Rodové kořeny 
mu byly výbornou vakcínou proti nacio-
nalismu, xenofobii, strachu z cizího. Jako 
mnoho českých úřednických rodin muse-
la i  ta Preisnerova roku 1938 opustit Pod-
karpatskou Rus, a  dospívající Rio se tak 
přestěhoval do Prahy. Po válce následova-
la konverze ke katolické církvi (1950), kte-
rá byla na jedné straně Preisnerovým čistě 
vyznavačským aktem – konverzi ofi ciálně 
ohlásil dopisem Obvodnímu národnímu vý-
boru na Praze 1, ale zároveň bytostným pro-
testem proti nastupujícímu nihilistickému
režimu. 

Rio Preisner byl založením introvertní in-
telektuál a ve svých solitérních postojích byl 
ovlivněn svými učiteli (Vojtěch Jirát, Josef 
Kostohryz), četbou (Ladislav Klíma, Fried-
rich Hölderlin, Rainer Maria Rilke) a přá-
teli (Peter Demetz). Základní zkušenost 

s komunistickým režimem udělal v řadách 
PTP. Pochopil, že totalitní systém založe-
ný na marxistickém a leninském utopismu, 
který popírá „skutečnou skutečnost“, tedy 
evidentní realitu, je nereformovatelný a snad 
i nevyvratitelný. V 60. letech se čile účastnil 
intelektuálního života, přispíval do legen-
dárního časopisu Tvář, vydal první knihy 
(Kapiláry a J. N. Nestroy). Intenzivně se za-
býval překládáním z němčiny a velké oceně-
ní získaly jeho překlady děl Hermanna Bro-
cha a Franze Ka� y. Po srpnu 1968 emigroval 
nejprve do Vídně a pak do USA, kde působil 
jako profesor germanistiky na Pensylvánské 
státní univerzitě. I v zahraničí se živě zajímal 
o českou realitu a teprve po roce 1989 vydal 
svá klíčová díla Americana, Když myslím na 
Evropu a Kritika totalitarismu.

O situaci věřícího, který žije ve světě, ale 
ke světu nepatří, napsal ve své stati Křes-
ťan mezi světy: „Vystihuje se tím postave-
ní křesťana mezi Bohem a světem, poloha, 
jíž se křesťan stává jakousi lidskou analogií 
k přítomnosti Ježíše ve světě. Křížová po-
loha mezi světy křesťanovi teprve vpravdě 
umožňuje solidarizovat se se světem. Ne-
boť opravdová solidarita znamená: prová-
zet svět, což (nemá-li to být pouhé bloudění 
v labyrintu světa) se musí řídit ukazatelem 
směru, jímž je na světě Kristův kříž.“ 

Křesťan by neměl podle Rio Preisnera bloudit v labyrintu světa, ale měl by se řídit ukazatelem směru, jímž je Kristův kříž. Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra



řů pro případ opravdové nutnosti a Kongre-
gační fakulty. Očekává-li někdo, že se tímto 
potvrdí legalita všeho konání ve skryté církvi 
(včetně tajných biskupských svěcení), bude 
bohužel zklamán. Už podle průvodního dopi-
su posledního vatikánského diplomata v Praze 
Ottavia de Livy je z pravomocí výslovně vy-
jmuta možnost např. dispensovat od kněžské-
ho celibátu nebo jmenovat (čili i světit) bisku-
py. Tajná biskupská svěcení v roce 1950 (např. 
Karla Otčenáška a Ladislava Hlada) se neko-
nala na základě mimořádných pravomocí, ný-
brž díky jmenování ze strany Apoštolského 
stolce. V kontextu skryté církve je zřejmě nej-
zajímavější fakulta umožňující „změnu ritu“ 
(podle nové právní terminologie: změnu pří-
slušnosti k církvi sui iuris), ovšem pouze za 
určitých podmínek. A také fakulta povolující 
biritualismus (sloužit mše jak v latinském, tak 
v řeckokatolickém obřadu – pozn. red.).

Realita byla horší
Apoštolský stolec měl jistě dobrý úmysl připra-
vit církev na dobu pronásledování, ovšem re-
alita katolické církve v Československu v roce 
1950 byla úplně jiná – ordináři a jejich nejbliž-
ší spolupracovníci byli izolováni či vězněni, 
diecézní kněžské semináře byly zrušeny, stej-
ně jako mužské kláštery či celá řeckokatolická 
církev. V této situaci internovaným biskupům 
příliš nepomohlo, že mohli např. „obětovati 
pontifi kální mši svatou bez střevíců, tunicelly, 
dalmatiky a rukavic“. Nedávno zemřelý P. Jan 
Rybář SJ měl pravdu, když tvrdil, že tenkrát 
„s Vatikánem nešla dělat konspirace“.

Mexické fakulty svým charakterem odpoví-
daly právnímu chápání církve před Druhým 
vatikánským koncilem, snad pomáhaly třeba 
příliš skrupulózním kněžím. V době pozdější 
se jejich význam vytratil. Nicméně je pravda, že 
v následujících letech došlo k předání dalších 
speciálních instrukcí, které byly už mnohem 
lépe přizpůsobeny konkrétní situaci – jako tře-
ba pravomoc pro viceprovinciála slovenských 
jezuitů z roku 1954 vybrat v případě nutnosti 
kandidáta vhodného k přijetí biskupského svě-
cení. Přestože pravomoci podobné či shodné 
s tzv. mexickými fakultami byly uděleny i jiným 
místním církvím ve východní Evropě, pravdě-
podobně pouze v Československu se zrodil 
fenomén skryté církve. Biskup Felix Davídek 
k interpretaci mimořádných fakult (pokud vů-
bec znal jejich přesný obsah) přistupoval vel-
mi kreativně. Pravděpodobně si při budování 
skryté církve kladl přede-
vším otázku: Co má větší 
význam – kněžský celibát, 
nebo slavení eucharistie?

Autorka působí v Ústavu 
pro studium totalitních 
režimů a na Metropolitním 
církevním soudu Praha
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Mexické fakulty a skrytá církev

ANKETA:

Sledovali jste  papežovu cestu do Iráku?
a) na TV Noe; b) v jiných médiích; 
c) počkal(a) jsem si na KT; d) ne.
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Křížovou cestu se letos modlím:
a) v kostele (34); b) v přírodě (9);
c) doma (30).

© Jan Hrubý

FEJETON
P. Ladislava Heryána

Ježíš je prý v celém konceptu křesťanství 
už vlastně nadbytečný. Je-li Bůh láskou 
bez podmínek, proč k tomu ještě potře-
bujeme Ježíše? „Židé či muslimové, Hos-

podin i Alláh, ti se přeci bez něj také obejdou,“ 
řekla mi jedna vězeňkyně po společném zhléd-
nutí Zeffi  relliho Ježíše Nazaretského.

Je to podobné, jako když se řekne, že u nás 
už vlastně nepotřebujeme křesťanství. V čem 
jsou si obě témata podobná? 

Máme vyspělý sociální stát, rozvinutou 
zdravotní péči i systém sociálních služeb. Kaž-
dého člověka bereme s  jeho důstojností a od 
ní se odvíjejícími lidskými právy. Jenže eu-
ro-atlantická civilizace byla do své podoby 
zformována křesťanstvím. Bez něj bychom 
neměli pojetí člověka jako osoby s její důstoj-
ností a lidskými právy, tudíž bychom zřejmě 
neměli ani sociální stát. To vše je totiž založe-
no na židovsko-křesťanské antropologii a my 
s podivem můžeme říci, že euro-atlantická 
civilizace ve svých strukturách vlastně reali-
zovala evangelium. Proto k nám proudí zá-
stupy uprchlíků z míst, kde se evangelium ne-
uchytilo.

Podobně je tomu s Bohem bez Ježíše. Do 
jeho příchodu bylo třeba Boha usmiřovat 
oběťmi, bát se ho a doufat ve věčnou spásu. 
V žádném z náboženství Bůh nebyl Láskou. 
Za tento obraz vděčíme Ježíši. Prohlášením, 
že Bůh nechce oběti, ale milosrdenství, si 
podepsal rozsudek smrti a za tento svůj ob-
raz Boha položil život. Jakmile nám jej tak-
to jednou získal, přestali jsme Ježíše potře-
bovat, stejně jako jsme v dávno křesťansky 
uspořádané společnosti přestali potřebovat
křesťanství. 

Já ale Ježíše potřebuji, nestačí mi jen uni-
verzální Kristus či univerzální Láska. Chci 
milovat konkrétní osobu, a ne jen prožívat 
myšlenku. Potřebuji slyšet ta krásná, silná, 
inspirující slova, a nikoli jen cítit, že jsem 
milován bezpodmíneč-
ně milujícím Bohem. 
A  také potřebuji vidět 
kostely a katedrály, ne-
jen nemocnice či ústa-
vy, kde se o mne hezky 
postarají, nebo obchod-
ní centra, která vybírají 
dobrovolné příspěvky na 
charitativní akce. 

Sedmý den
GLOSA
Karla Pučelíka

Už 1 700 let slavíme neděli 
úředně a oficiálně! V březnu 
roku 321 ji dnem pracovního 
klidu právně ustanovil římský 

císař Konstantin a od té doby je neděle 
v našem kulturním prostoru takřka ne-
dotknutelným a svátečním časem. Kula-
té výročí ovšem vychází zrovna na dobu, 
kdy se rozdíly mezi prací a volnem stírají. 
Práce z domova při pandemii totiž svádí 
k  tomu, co moderní technologie umož-
ňují a co konstatují i evropští biskupové 
sdružení v COMECE: „Práce po večerech 
a o víkendech je stále častější a mnoho za-
městnavatelů ji skutečně očekává.“ A ape-
lují na dodržování svátku. V pandemic-
ké době je to mimořádně důležité, zvlášť 
když třeba nemůžeme jít osobně do koste-
la. Zkusili jste třeba domácí bohoslužbu?

Neděle tu navíc není jen pro věřící. Ko-
likrát jsme za uplynulý rok slyšeli doporu-
čení, jak udržovat řád a duševní hygienu. 
I když pracujeme z domova, máme se ráno 
převlékat jako do práce a čistit si zuby. 
Netrávit celý den v posteli, ale oddělovat 
místa k práci a odpočinku. Čas od času se 
můžeme podívat na koncert či divadelní 
představení v šatech a obleku, přestože 
sledujeme přenos na vlastním gauči. Tím 
spíš bychom si měli udělat výjimečným 
a slavnostním sedmý den v týdnu. Vyhra-
dit ho pro rodinu, naše blízké nebo pro 
nás samotné. Koneckonců i tera peuti nám 
kladou na srdce, že žádná hezká chvilka 
nesmí přijít nazmar. 

Otevření vatikánských archivů 
přináší první plody. Jedním z nich 
je nalezení tzv. mexických fakult, 
které v poúnorové době upravovaly 
fungování skryté církve.

KOMENTÁŘ
Evy Vybíralové

Většina lidí, kteří někdy četli memoá-
ry pamětníků tzv. skryté (podzemní) 
církve, se už setkala s pojmem „me-
xické fakulty“. Šlo o rozsáhlý soubor 

pravomocí, delegovaných Apoštolským stol-
cem místní církvi v Československu v době 
blížícího se pronásledování ze strany komuni-
stického režimu. Název odkazuje na pronásle-
dování církve v Mexiku ve 20. letech minulé-
ho století. S velkou pravděpodobností ovšem 
tamní církev žádný podobný soubor pravomo-
cí nedostala. Tyto fakulty (obsahující i různé 
dispense – pozn. red.) byly připraveny zřejmě 
až po vypuknutí druhé světové války na pod-
zim roku 1939.

Nikdo z pamětníků skryté církve v Česko-
slovensku konkrétní obsah těch pravomocí 
neznal, dokonce ani nejbližší spolupracovni-
ce tajného biskupa Felixe Davídka Ludmila 
Javorová (viz Zdeněk Jančařík: Ty jsi kněz na-
věky. Rozhovor s Ludmilou Javorovou). Také 
kardinál Miloslav Vlk tvrdil, že mexické fakul-
ty nikdy neviděl. Vlastně šlo o takový mýtus, 
o němž nikdo nic přesného nevěděl. Jen málo-

kdo tušil, že se jimi popisované pravomoci sta-
ly v 50. letech předmětem doličným, součástí 
některých vyšetřovacích spisů StB.

Když jsem v roce 2011 v Archivu bezpeč-
nostních složek narazila na texty těchto fakult, 
nepochybovala jsem o jejich pravosti. Neměla 
jsem o tom však jasný důkaz, a tak námitka, že 
by mohlo jít o podvrh z dílny Státní bezpeč-
nosti, dlouho nemohla kvůli nepřístupnosti 
vatikánských pramenů z období před rokem 
1939 být vyvrácena. Teprve loni byly zpřístup-
něny archiválie z  doby pontifikátu papeže
Pia XII. (1939–1958). Letos v únoru se mi tam 
podařilo uskutečnit cestu a hned první den 
jsem v Apoštolském vatikánském archivu nara-
zila na mimořádné fakulty. Mohu potvrdit, že 
až na drobné překlepy se shodují s verzí, kte-
rou jsem publikovala v disertaci na Katolické 
teologické fakultě UK v roce 2017.

Problém svěcení
Soubor mimořádných fakult obsahuje v sou-
hrnu 18 stran latinského textu, konkrétněji: 
Pokyny pro vedení diecéze (pro případ zajetí 
biskupa jmenovat dva nástupce, kteří budou 
mít všechny speciální pravomoci s výjimkou 
těch, pro něž je zapotřebí mít biskupské svěce-
ní), Zmocnění pro zajaté či deportované kně-
ze (obsahovalo např. zpovědní jurisdikce na 
celém území, které je pod nepřátelskou vlá-
dou, nebo možnost asistovat při sňatku s jed-
ním nebo i beze svědků, pokud šlo o snou-
bence, kteří jsou členy komunistické strany 
nebo příslušníky armády), Zmocnění ordiná-

Filmy dřív tradičně reagovaly na 
krize a společenské problémy. 
I v dnešní (nejen) pandemické době 
je námětů celá řada. Ale zdá se, 
že fi lmařům k tomu cosi chybí. 

KOMENTÁŘ
Petra Vaďury

V době covidové je dost času na sle-
dování fi lmů. Já jsem si naordinoval 
klasiku, například polské filmy ze 
70. a 80. let. Tehdy polští fi lmaři sle-

dovali mravní rozklad, do něhož se dostalo 
Polsko, a snažili se napomoci k obrodě společ-
nosti. Vzniklo Kino morálního neklidu. Tvůr-
ci vytýkali vládě, že omezuje tvůrčí svobodu, 
čímž zabraňuje diskusím o aktuálních spole-
čenských tématech. 

K nejdůležitějším fi lmům této etapy patří Člo-
věk z mramoru a Člověk ze železa Andrzeje Wajdy, 
Ochranné zbarvení, Spirála, Kontrakt a Konstan-
ta Krzysztofa Zanussiho, Kieślowského fi lmy 
Personál, Jizva či Amatér, Falkův Předtanečník 
a Provinční herci nebo Osamělá žena Agnieszky 
Holland. Filmy velmi často odhalují korupci 
a nepotismus malých místních vládců. Ideali-
stický hrdina se pokouší vzepřít místní oligar-
chii, ale v zápase s režimem prohrává. Často 
je poměry sám demoralizován, takže nakonec 
upřednostňuje konformismus nad morálními 
hodnotami. Tvůrci Kina morálního neklidu to-

čili i v 80. a 90. letech a někteří tvoří dodnes. 
A vlastně se moc nezměnili. Stále jsou naléhaví, 
kladou si důležité otázky, hledají duchovní pod-
statu lidského bytí a jsou umělecky pravdiví.

V pandemické době jsou díla morálního ne-
klidu potřebnější než kdy jindy. V přímém pře-
nosu sledujeme, jak se společnost rozkládá. Se-
bestřední a psychopatičtí vůdci vedou své země 
do pekel „neliberální demokracie“ a pseudo-
hodnot vlastního vidění světa. Lidé jsou okla-
máváni falešnými zprávami, které rozleptávají 
důvěru v cokoli. Lži a polopravdy se staly nor-
málem. Vzrůstající chaos pak nahrává agresi-
vitě a frustraci jednotlivců i sociálních skupin. 

Anamnéza společnosti není snadná. Věnují 
se jí sociologové, politologové i psychologo-
vé. Měli by se jí věnovat i umělci, především 
spisovatelé a fi lmaři. Nastal čas pro nové Kino 
morálního neklidu, jehož tvůrci by se opět po-
kusili odhalit příčiny prohnilosti a hledali klíč 
k podstatě morálního kolapsu společnosti, pro 
niž jsou i mrtví lidé jen statistika. 

Zacíleno na outsidery
Zatím se však mezi fi lmaři nic neděje. Tvůrci až 
na výjimky netočí díla, která by pomohla po-
rozumět společnosti a jejím obyvatelům a kte-
rá by naléhala na nápravu. Z poslední doby si 
vybavuji jen několik fi lmů, které morální ne-
klid vyvolaly: Rodinné štěstí Maďara Szabolcse 
Hajdua, Zkouška dospělosti Rumuna Christiana 
Mungia, Škopův fi lm Budiž světlo a pak fi lmy 
bratří Dardennů nebo poslední snímky Aki-

ho Kaurismäkiho. U nás vznikají bezkrevné 
a umělé historické fresky, neškodné a špatné 
detektivky či fi lmy pro lid. Pozoruhodné je, 
že na světových festivalech nevítězí fi lmy po-
koušející se zachytit, kam se společnost ubírá, 
zato bodují fi lmy o divných lidech, outside-
rech, kteří ze společnosti unikají, putují samo-
tou a hledají sami sebe. 

A pak jsou zde fi lmy jako Phillipsův Joker, 
jež na základě povrchního odsouzení prohni-
lé kapitalistické společnosti nabízejí jediné: 
destruktivní násilí. Jenomže v tom my žijeme: 
Jokerové nám vládnou. Máme na jejich zlobu 
a cynismus odpovědět i my násilím? Nestálo 
by za to natočit fi lm, který by naopak hledal 
cestu, jak se Jokerům ubránit a vrátit do spo-
lečnosti lidskost a řád?

Když v době pandemie sleduji fi lmy Kina 
morálního neklidu, uvědomuji si, jak moc 
dnes mainstreamové kultuře chybí víra, smysl 
pro čest a poctivost, vědomí etické odpověd-
nosti, mravní ideály a standardy. Chybí v ní 
neklid. Zatímco se společnost hroutí, z fi lmo-
vých pláten, televizních obrazovek a moni-
torů počítačů se na nás valí divní šarlatáni, 
papírem šustící Boženy, mravně zpochybňo-
vaní Havlové a sošné Mila-
dy. A já zatím marně čekám 
na morálně zneklidněné-
ho českého Wajdu, Za-
nussiho či Kieślowského.
Dočkám se?

Autor je metodistický 
kazatel a publicista

Chybí mi fi lmy morálního neklidu
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Jiří Gračka

Nejen koronavirus, ale teď také roční 
rekonstrukce uzavřely Arcidiecézní 
muzeum v Olomouci (AMO). Po 
skončení ovšem slibuje nový výstavní 
prostor i delší návštěvnickou 
trasu Zdíkovým palácem.

Právě této budovy, která stojí v  těsné 
blízkosti olomoucké katedrály a řadí 
se mezi nejvýznamnější vrcholně ro-
mánské obytné stavby v  Evropě, se 

plánovaná rekonstrukce nejvíce týká. Nejzna-
telnější změnou pro návštěvníky bude opač-
ný sklon střech, které kryjí vzácná románská 
okna. Návrh architekta Jana Šépky počítá 
s odstraněním nepůvodního a nevyhovujícího 
zastřešení z 80. let. Nahradí ho nová pultová 
střecha, která se navíc nebude jako dosud opí-
rat o sloupky, ale stavitelé ji zavěsí na ocelo-
vá táhla. Palác se tak více otevře přirozenému 
světlu.

„Toto řešení návštěvníkům umožní maximál-
ně se soustředit pouze na zeď s románskými 
okny, přičemž část z nich bude možné vidět 
také z rajského dvora,“ poukazuje pro KT au-
tor návrhu na prvek, jímž je Zdíkův palác pro-
slulý. „Architektura rezidence neměla v čes-
kých zemích 12. století obdoby a dokladem 
vyspělosti románského umění jsou právě do-
chovaná okna,“ dodává Šépka. Další součástí 
jeho projektu je výměna pochozích lávek nad 
klenbami nebo zpřístupnění všech čtyř ramen 
gotické křížové chodby v přízemí budovy.

Návrh přitom podobně jako v prostorech 
Arcidiecézního muzea, s nímž Zdíkův palác 
tvoří od roku 2006 jeden celek, počítá s pou-
žitím materiálů, které v době vzniku památky 
neexistovaly nebo se používaly jinak – betonu, 
oceli a skla. „Pro návštěvníka je to výhodné 
v tom, že na první pohled pozná, co je stará, 
původní konstrukce a co je novotvar,“ zdůraz-
ňuje vedoucí muzejního odboru starého umě-
ní AMO Miroslav Kindl. Dřevěnou lávku nad 
klenbami tak například nahradí kovový rošt se 
zábradlím a dřevěná okna zase skleněné tabule 
větší výšky bez rámů.

Rekonstrukce se dotkne i podkroví bývalého 
kapitulního děkanství – další budovy muzejní-
ho komplexu – kde má vzniknout nová vý-

stavní síň. „Prostor pro novou expozici je tam 
připravený už z dob budování Arcidiecézního 
muzea. Tehdy se jej nakonec kvůli nedostatku 
peněz nepodařilo dotáhnout do konce,“ říká 
Ondřej Zatloukal, ředitel Muzea umění Olo-
mouc, které je provozovatelem AMO. Nová 
stálá expozice se zaměří na dějiny olomoucké-
ho svatováclavského návrší.

Nositelem projektu v celkové hodnotě ko-
lem 50 milionů korun je vlastník budov, tedy 
Metropolitní kapitula u sv. Václava, jež se po-
dílí na spolufinancování. Součástí je proto 
řešení již nevyhovujícího depozitáře kapitu-
ly nad katedrální sakristií či restaurování sva-
tostánku v kapli sv. Stanislava. A obnovy se 
dočká infrastruktura, návštěvníci celého pro-

stranství národní kulturní památky Olomouc-
ký hrad budou mít k dispozici mj. nové soci-
ální zázemí.

Na zmíněný projekt metropolitní kapituly 
do jisté míry navazuje projekt Muzea umění, 
jemuž se v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu podařilo získat pení-
ze na ochranu a využívání sbírkových fondů 
a jejich zpřístupnění v Arcidiecézním muzeu. 
„Celkem jde o 35,5 milionu korun, které vyu-
žijeme ke zlepšení klimatických podmínek pro 
exponáty, moderní elektronické zabezpečení, 
nové galerijní osvětlení nebo vytvoření 3D 
modelů různých podob svatováclavského ná-
vrší do nově plánované expozice,“ zakončuje 
Miroslav Kindl.

Románský palác se více otevře lidem i světlu

KNIŽNÍ TIP 
Ondřeje Elbela

V knize amerického literárního 
historika a českého rodáka Petera 
Demetze Diktátoři v kině se prolínají 
dějiny propagandy na fi lmovém 
plátně s historkami o mocenských 
manýrách Lenina, Mussoliniho, 
Hitlera, Goebbelse a Stalina.

Zřejmě jen málokdo z našich souput-
níků dokáže sledovat fi lmové dějiny
30. let minulého století s  takovým 
nadhledem jako právě Peter Demetz 

(*1922). V brněnských kinosálech byl doma už 
od raného dospívání. Jeho vychovatelka totiž 
fi lmy náruživě milovala a brávala ho s sebou 
na promítání. V biografech Lido, Kapitol nebo 
Centrál tak mladý Peter na vlastní oči sledoval 
rozkvět meziválečné kinematografi e.  V knize 
Diktátoři v kině (v českém překladu ji společně 

vydaly Centrum pro 
studium demokracie 
a kultury a Ústav pro 
studium totalitních 
režimů) píše o době, 
která se ho bezpro-
středně dotkla.

V době, kdy Demetz 
hltal filmy s  Laure-
lem a Hardym nebo 
Charliem Chapli-
nem, se nad evrop-
skými demokraciemi 
šeřilo. Rozvracející 
působení komunis-
mu, fašismu a nacismu se podepsalo i na osu-
dech budoucího literárního historika. Jako 
mladík židovského původu nejdřív přišel za 
války o milované kino. Při holokaustu zahy-
nula jeho matka.

Po emigraci v roce 1948 zakotvil na prestižní 
americké Yaleově univerzitě. Nápad napsat kni-
hu o politickém pozadí fi lmů z meziválečného 
SSSR, Itálie a Německa v něm zrál řadu let, svůj 
sen si nakonec splnil v úctyhodných 95 letech.

Stejně jako Demetz žili Lenin, Mussolini, 
Hitler, Goebbels a Stalin v době, kdy se z ki-
nematografi e stal prostředek masové zábavy. 
Ve státech, které se snažily ovládnout všechny 
stránky lidského života, se samozřejmě ote-
vírala otázka, jak ovládnout smysly mas skrz 
stříbrné plátno. Demetz ve své knize srovnává, 
jak na to jednotliví vůdci šli: jakkoli měli po-
dobné cíle, rozdíly byly markantní. Jeho práce 
tak ukazuje na to, jak se propagandistické ma-
šinerie vyvíjely v čase.

Demetz nás ve vyprávění bere na zapadlá 
nádraží bolševického Ruska, kde je příjezd 
agitačního vlaku s promítacím zařízením mi-
mořádnou událostí. Vladimir Iljič Lenin byl 
zprvu k fi lmovému žánru skeptický, nadchl ho 
až snímek o hydraulickém dobývání rašeliny. 
Právě naučné fi lmy měly mít podle ruského re-
volucionáře zásadní vliv na přeměnu carských 
poddaných v soudruhy. V Itálii o pár let poz-
ději už fi lmový trh vypadal úplně jinak. Benito 
Mussolini plně pochopil moc kamery a nechal 
se natáčet jako lidový hrdina – s odhalenou 
hrudí při žních. Z fi lmového průmyslu fašis-
tické Itálie, nacistického Německa i Stalinova 

Sovětského svazu pak vysloveně tryská tou-
ha diktátorů dohnat a předehnat Hollywood. 
Přes jejich absolutní moc se jim to ovšem ne-
podařilo, ať už investovali do filmové pro-
dukce jakékoli částky. Ač Italové dovedli na 
natáčení velkofi lmu Pád Kartága přesměrovat 
30 tisíc vojáků a 30 cirkusových slonů, v ate-
liérech u  Říma nemohlo vzniknout stej-
né tvůrčí prostředí jako ve svobodném
světě.

Vedle všudypřítomné cenzury a nevypočita-
telného chování mocných se kniha snaží po-
stihnout, jak se svět fi lmových hvězd prolínal 
se zákulisím diktátorů. Demetz v těchto chví-
lích sklouzává ke spekulacím a odbíhá k he-
reckým osudům. Ano, ty v totalitních režimech 
s politikou jistě souvisí. Pro čtenáře bez hlub-
ší znalosti tehdejších zahraničních fi lmů ale 
může být náročné vyznat se v desítkách jmen 
režisérů, producentů, herců a jejich rolí. V ta-
kovém případě se vyplatí sledovat to hlavní – 
jak nový žánr diktátory pohltil.

Peter Demetz: Diktátoři v kině 
(CDK a ÚSTR 2020)

Jak manipulovat prostřednictvím fi lmu

S koronavirovou krizí se napříč společ-
ností otevírá další velký problém, jímž 
je nárůst psychické nepohody a dušev-
ních poruch. Už loni na podzim prů-

zkumy ukazovaly dvoj- až trojnásobný nárůst 
psychických potíží – ať už u matek, které zů-
staly doma s dětmi z uzavřených škol, nebo 
třeba u mladých lidí. Více než aktuální se proto 
jeví kniha Adély Plechaté z Národního ústavu 
duševního zdraví a novináře Jiřího Pasze na-
zvaná Normální šílenství.

Tvoří ji 44 rozhovorů věnovaných nejčastěj-
ším psychickým poruchám a  onemocněním 

i tomu, jak souvisejí s dalšími oblastmi lidské-
ho života. O svých zkušenostech s diagnózou 
hovoří vždy pacient (často známá osobnost) 
a odborník: život s depresí popisuje například 
fi lmový kritik Kamil Fila, potýkání se schizo-
frenií scenáristka Eva Papoušková, dočteme se 
o ADHD, anorexii, závislostech či demencích. 
Vysloví se k nim špičkoví experti jako Iva Hol-
merová, Martin Hollý nebo Karel Nešpor. Další 
odborníci pak v rozhovorech přibližují oblasti, 
kde se psychika stýká s jinými rovinami lidské 
existence. Vedle souvislostí s rodičovstvím, psy-
chosomatikou, dospíváním či homosexualitou 

se díky vstupu Maxe Kašparů dočteme o tom, 
jak duševní zdraví ovlivňuje spiritualita. Může 
člověka prožívání víry uzdravit, nebo naopak 
uvrhnout do duševní nemoci? Mají kněz a te-
rapeut stejné možnosti a úkoly? Co je to psy-
chospirituální krize a kam člověka nasměruje 
zážitek klinické smrti? A může všudypřítomný 
sex naplnit prázdnotu lidské duše? To jsou ně-
které z otázek, na něž kněz a psychiatr Kašparů 
podává srozumitelné a poučné odpovědi.

Činí tak ostatně celá kniha, kterou dávají au-
toři na srozuměnou, že psychická onemocnění 
jsou – jak praví titul knihy – „normální“: mo-

hou časem dopadnout 
na kohokoli a  zamá-
vat životem naším či 
našich blízkých. Když 
jim ale více porozumí-
me, neznamenají neře-
šitelný problém, tím 
méně životní prohru.

(sch)

Adéla Plechatá – 
Jiří Pasz: Normální 
šílenství (Host 2020)

Zblízka o nemocech duše

Takto by měly vypadat prostory Zdíkova paláce po přestavbě. Vyniknou původní románská okna. Vizualizace Jan Šépka

Nákres budoucí podoby části muzejního komplexu 
na svatováclavském návrší v Olomouci.
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P. Jan Regner SJ

V nedlouhém úryvku z Janova 
evangelia, který připadá na 
čtvrtou neděli postní, jako by se 
koncentroval základní obsah naší 
víry – Bůh neposlal svého Syna na 
svět proto, aby nás soudil, nýbrž 
aby nás zachránil z moci temnoty. 

Nikodém přichází k  Ježíši v  noci, 
zahalený příkrovem tmy. Obává 
se, že ztratí svou dobrou pověst, 
ba i  vážené postavení v  židov-

ské komunitě. Ještě nevěří, jeho mysl i  srd-
ce jsou stále ponořeny do temnoty, ale něco 
v něm ho ponouká, aby dal potulnému uči-
teli z  Nazareta šanci. Možná je to podob-
ná zvědavost, která dávno předtím přivedla 
Mojžíše k hořícímu keři. Možná je to neklid, 
který kdysi zakoušel Augustin, než v Bohu 
konečně nalezl utišení bouře vlastního nit-
ra. Nepokoj, krásně vyjádřený obrazem Je-
žíšových učedníků, kteří se zmítají ve vl-
nách pochybností, protože ještě nemají víru
(srv. Mk 4,35-41). 

Volba mezi světlem 
a temnotou
V úryvku evangelia čtvrté neděle postní (Jan 
3,14-21) nezaslechneme Nikodémovu otázku, 
jen Ježíšovu poněkud mimoběžnou odpověď, 
která míří, jak jsme u Jana zvyklí, přímo k já-
dru věci, byť cestou poněkud hrbolatou. Ježíš 
svého hosta a s ním i nás ujišťuje o Boží slitov-
nosti, o jeho neutuchající touze být nablízku 
člověku chybujícímu a křehkému, podnítit ho 
k víře – tak potřebné, ba nezbytné k tomu, aby 
přijal Boží ruku ke své záchraně: „Neboť tak 
Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného 
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, 
ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého 
Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět 
byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není 
souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože 
neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Boží-
ho“ (Jan 3,17-18).

Jan na nás ve svém evangeliu stále naléhá, 
abychom neusnuli na vavřínech, abychom se 
nenechali ukolébat čistě vnějšími nábožen-
skými úkony. Naše pouť vede úžinou volby 
mezi životem a smrtí, světlem a temnotou, spá-
sou a odsouzením, vírou a nevírou. Od nevíry 
k víře vede cesta obrácení. Není to jen změna 
přesvědčení, přijetí souboru katechismových 
pravd, vyznání, že Bůh existuje. Obrácení nás 
vede k důvěře tomu, komu a v koho jsme uvě-
řili. Víra, jež v nás křísí život a v noci našich 

duší probouzí světlo, je krokem na rozviklané 
pódium důvěry a kurážným přitakáním Pánu 
našich životních příběhů. Bez tohoto rizika, 
bez tohoto skoku do nejistoty není možné za-
čít důvěru budovat.

Změna smýšlení 
a proměna srdce
Slovo „důvěra“ pochází ze staročeského „do-
-vierie“. Důvěra je tedy cestou vedoucí „do vě-
ření“. Není úkonem, který lze přikázat či urvat 
vůlí. Je velice křehkým darem plynoucím ze 
Slova, které se stalo skutkem, aby nám bylo 
nablízku. Teprve když padneme do náruče mi-
lovaného, pochopíme, že se na něj můžeme 
spolehnout, že jen v něm nalézáme bezpečí 
a  jistotu. Pohled na kříž nám dává pochopit 
lásku, která neuhne před ničím a je ochotna 
jít až do krajnosti. Právě zakoušení této Kris-
tovy blízkosti a lásky-plné vydanosti se může 
stát tím nejlepším základem k naší víře. Důvě-

ra Bohu je tedy odpovědí na Boží důvěru vůči 
člověku. 

Nikodém a jeho noční návštěva u nazaret-
ského Mistra je pro nás symbolem našeho vá-
hání, zda důvěru dát, či nikoli, oné pověst-
né chvíle před rozbřeskem, kdy je ještě dost 
stínu pro naši nevíru, ale zároveň už dost 
jasu pro naši víru. Stále nám v uších zní vý-
zva, kterou jsme slyšeli na začátku post-
ní doby: „Čiňte pokání a věřte evangeliu!“ 
Řecké slovo metanoia, jež nacházíme v  sa-
mém středu Ježíšova kázání, bylo latinský-
mi otci překládáno jako paenitentia (pokání). 
Už Tertulián však upozornil na to, že řecké 
metanoiete je imperativem, který nás vyzývá 
spíše k duchovnímu obrácení, změně smýšle-
ní, k novému uspořádání životních postojů či
k proměně srdce.

Pozoruhodným paradoxem našeho života, 
který nikdy nesmí upadnout do zapomnění, 
je ovšem skutečnost, že tato proměna život-
ních postojů neznamená ztrátu vlastní iden-
tity, vykořenění či odcizení. Obrácením se 
nestáváme někým jiným, neopouštíme své já, 

jež jsme si právem osvojili, ani nevyvracíme 
sebe sama. Naopak, cesta metanoia je cestou 
potvrzení našeho pravého já, upřímným po-
hledem do nitra, proměnou, díky níž se stá-
váme sami sebou a navracíme se k  ideálům, 
kterých jsme se vinou své nedbalosti, lenosti 
či sobectví vzdali. Věřme tedy, abychom moh-
li žít. Nechme se i během letošní postní doby 
Bohem proměnit, abychom přijali pravdivější 
a ryzejší podobu sebe sama ve Světle, jež nám
dává život. 

Autor je jezuitský kněz a teolog,
působí v Akademické farnosti Olomouc

Láska ochotná jít až do krajnosti 

Papež František

V sobotu 13. března uplyne osm let 
od chvíle, kdy byl na Petrův stolec 
z argentinského Buenos Aires povolán 
kardinál Jorge Mario Bergoglio SJ, 
který si jako první papež v dějinách 
zvolil jméno František. Z knižního 
rozhovoru jsme vybrali několik 
papežových myšlenek, z nichž je patrné 
jeho prožívání ignaciánské spirituality.

Pokud se člověk dobře nemodlí, nic se 
nepohne dopředu. Umět se modlit 
a učit se modlitbě je velmi důležité. 
Zasvěcený život se musí vyznačovat 

poctivým životem modlitby. Nutná je pocho-
pitelně modlitba společná, liturgická a  jiné, 
ale i osobní modlitba každé zasvěcené osoby. 
Dobře se modlit znamená umět správně při-
stupovat k Bohu, klanět se mu, vnímat, že ho 
potřebujeme, s pokorou a s vědomím vlastní 
hříšnosti, jako dítě, bratr či sestra druhých, 
zejména těch nejslabších. Naslouchání Boží-
mu hlasu nám má pomáhat rozlišovat, co se 
kolem nás děje.

Často kněžím opakuji, aby nezneužívali lid-
ská omezení. Když někdo přijde ke zpovědi, 
ať vyslechnou, co chce říct. Nešťourej se v tom 
či onom a nejitři jim rány, ale podle uvážení 
jim dej takové rady, které dokážou přijmout. 
Přiměřené. Třeba jen jedinou radu, ale vhod-

nou. Vždy nechávej lidem dveře otevřené, aby 
se mohli vrátit. Kéž by si pak řekli: „Ten kněz 
je výborný, půjdu k němu zas.“

Není třeba být klerikem, aby člověk podlehl 
klerikalismu. Klerikalismus se projevuje u lidí, 
kteří se považují za „vyvolené“, chodí s no-
sem nahoru a separují se. K druhým se chovají 
aristokraticky. Klerikalismu může podlehnout 
i řeholník či řeholnice. Klerikalismus nesouvisí 

s tím, jestli někdo slaví mši svatou, ale s tím, 
že se považuje za součást vyšší vrstvy. S tím se 
obvykle pojí aristokratický způsob života, kte-
rý se projevuje v postojích, jež vzbuzují dojem, 
že dotyčný je dál než zbytek Božího lidu. Kde 
hraje prim klerikalismus, aristokratismus a eli-
tářství, tam není místo pro Boží lid.

Trpělivost znamená učit se být tolerantní je-
den k druhému. Právě to totiž komunitu sku-
tečně stmeluje. Vzájemná tolerance má být ak-
tivní, je třeba ze srdce si pomáhat. Trpělivost 
umí počkat na bratra, se kterým putujeme, jak 
říkal svatý Ignác. To mě na Ignáci z Loyoly 
vždy oslovovalo. Měl praktická pravidla, na-
příklad „pravidlo poutníka“. Když cestoval 
s jiným druhem, říkal, že není dobře, když je-
den kráčí příliš rychle. Ten rychlejší má jít tem-
pem toho pomalejšího. Je tedy třeba mít trpě-
livost vůči omezení druhého…  

 
Chudoba je zejména pro zasvěcený život klí-

čová a musí se projevovat ve všem. Lidé vidí, 
jestli je kdo chudý, jestli nemá nic přebytečné-
ho a nežije v nadbytku. Když svatý Ignác tvr-
dil, že chudoba je matkou, měl na mysli také 
to, že chudoba tě jako matka rodí k duchovní-
mu životu. Vede tě k tomu, abys hledal jediné 
bohatství, tedy to, co po tobě žádá Pán. Bo-
hatství je zjištění, že žijeme pro službu. To je 
pravé bohatství života v komunitě a evangelní 
bohatství. I majetek je samozřejmě potřebný, 
ale chudoba nám pomáhá, abychom žili blíže 
Pánu. 

Jsem přesvědčen, že ďábel se nejlépe cítí 
tam, kde je ignorance. Pracuje se lží a s ne-

znalostí a usiluje o to, aby se člověk vzdálil od 
světla pravdy. Proto považuji za tak důležitou 
oblast kultury a vzdělávání. To všechno je na-
víc třeba vnímat v eschatologickém rámci zá-
pasu mezi dobrem a zlem. Vzdělávat totiž vždy 
znamená vítězit. Pravda, dobro a krása jsou od 
Boha a nasazovat se pro ně znamená nasazovat 
se pro Boha. Co nevychováváme a v čem ne-
umocňujeme potenciál dobra, pravdy a krásy, 
to propadá ďáblu. 

Nikdy nesmíme ztrácet paměť, protože prá-
vě ona nám umožňuje odhodlaně žít přítom-
nost a správně pohlížet na budoucnost. V mi-
nulosti je zdroj inspirace. Tato skutečnost se mi 
zdá být klíčová a nesmíme ji opomíjet. Totéž 
by se dalo vztáhnout i na rodiny. Děti snažně 
prosím, aby nepřestávaly mluvit se svými pra-
rodiči, kteří představují kořeny a pro život jsou 
velmi důležití. Bez kořenů nám cosi důležité-
ho chybí…   Mladí kráčejí rychle, ale starší lidé 
znají cestu – a to je třeba si uvědomovat.

Papež František: Síla povolání. 
Zasvěcený život dnes. 
Rozhovor s Fernardem Pradem 
(Paulínky 2019)

Vždy nechávej lidem otevřené dveře

„Nikdy nesmíme ztrácet paměť,“ vybízí nás papež 
František.  

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY
ÚNOR
Naléhavý úmysl papeže Františka:
Modleme se za všechny lidi, kteří trpí vzác-
ným onemocněním, a zvláště se modleme 
za trpící děti.

Pohled na kříž nám dává pochopit lásku, která neuhne před ničím. Snímky Pixabay
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Ne 14. 3. 270 299 783 881 270 300 363 405 1137 1264 363 406 363 406 364 406 364 407 273 302 364 407 1142 1269 364 407 364 407 268 297 365 408 1146 1274 366 409 366 409 366 409 364 407 1242 1379

Po 15. 3. 270 299 783 881 270 300 1151 1279 1152 1280 367 410 367 411 367 411 368 411 273 302 368 411 1157 1286 368 412 368 411 268 298 1161 1290 1161 1290 369 413 369 413 370 413 368 411 1247 1384

Út 16. 3. 270 299 783 881 270 300 1167 1296 1167 1297 370 414 371 414 371 414 371 415 273 302 371 415 1172 1302 371 415 371 415 268 298 1177 1307 1177 1307 372 416 373 417 373 417 371 415 1250 1387

St 17. 3. 270 299 783 881 270 300 1183 1313 1183 1313 373 418 374 418 374 418 374 419 273 302 375 419 1188 1319 375 419 374 419 268 298 1193 1324 1193 1324 376 420 376 421 376 421 374 419 1254 1391

Čt 18. 3. 270 299 783 881 270 300 1198 1330 1198 1331 377 422 377 422 377 422 378 423 273 302 378 423 1204 1336 378 423 378 423 1322 1464 1323 1465 1751 1971 1323 1465 1324 1466 1324 1466 1327 1469 1238 1374

Pá 19. 3. 1324 1467 783 881 1325 1467 1325 1468 813 914 1326 1468 1326 1469 1326 1469 1327 1469 273 302 1327 1470 1264 1402 1327 1470 1327 1469 1322 1464 1328 1471 1761 1982 1329 1471 1329 1472 1329 1472 1327 1469 1242 1379

So 20. 3. 270 299 783 881 270 300 1229 1364 1229 1364 384 429 384 430 384 430 385 430 273 302 385 430 1234 1370 385 430 385 430 268 297 386 432 808 908 386 432 387 432 387 433 389 435 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. 

Zřejmě kdokoli, kdo kdy cestoval, ale-
spoň občas přejel, zaspal nebo mi-
nul odbočku či zastávku. Izrael slavně 
opustí Egypt, pod vedením Mojžíše 
a Jozua dojde do Zaslíbené země – 
a usne na vavřínech. Hospodinu sem 
tam odevzdává, co Zákon vyžaduje, 
ale srdcem je jinde – pošilhává po 
okolí, opičí se, hromadí. Z Jeruzaléma 
se tak stává přestupní stanice do Ba-
bylonu – zřejmě už to z Hospodinova 
pohledu nešlo jinak než poskytnout 
lidu vedle egyptské ještě babylonskou 
zkušenost. Skutečně byli na začátku 
6. století před Kristem Izraelité už tak 
zkažení? Nebo „jen“ ztratili charak-
ter a Hospodin to tak nemínil nechat?

Babylonské vyhnanství z dnešní-
ho čtení z 2. knihy Kronik před nás 
klade plno otázek. Je průměrnost ve 
vztahu k Bohu přijatelná (zasloužili 
si ziskuchtiví Izraelité trest více než 
krutostí proslulí Babyloňané)? Jak je 
to se spoluprací na zlu (vzpomeňme 
na heslo minulé doby: „kdo nekrade, 

okrádá svou rodinu“)? Soudí Bůh ko-
lektivně (dobří se v izraelském náro-
dě snad přece jen našli – třeba Jere-
miáš)?

Velkou roli zde hraje poslání, 
s nímž nás Bůh volá k životu. Snad 
pomůže příklad. Budu-li něco vyrábět 
a všichni konkurenti si budou půjčo-
vat na vývoj a snížení nákladů, velmi 
pravděpodobně to začnu dělat také, 
protože jim v opačném případě ne-
budu stačit – a to i v případě, že bych 
se jinak spokojil i s nižšími zisky. Když 
se pak kvůli předlužení začne ekono-
mický systém kymácet, nebudu sice 
hlavním viníkem, ale ani zachráncem. 
Co s tím? Ostentativně zkrachovat?

Geniální ani originální řešení nena-
bídnu, ale snad určitý směr. Oblastí 
života totiž máme více. Vyvíjí-li se jed-
na špatně a nevíme, co s tím, můžeme 
začít být aktivnější jinde. Jestliže jde 
několika hlavním hráčům především 
o zisk, lze začít podporovat či orga-
nizovat dobročinnost, ztělesňovat ve 

světě jiné motivace než světské, inici-
ativně tvořit společenství a navzájem 
se podporovat s těmi, jež inspiruje 
Bůh. Pak sice hned přímo nezmění-
me, co zřejmě ani nemáme sílu změ-
nit, ale ani pasivně nečekáme, jak to 
všechno dopadne. Bůh ostatně rád 
staví na naší iniciativě, ochotě k dob-
ru a snaze překonávat těžkosti.

Jako křesťané jsme už vyšli z Egyp-
ta a došli do Jeruzaléma (přijali křest 
a milost). Naše současná situace se 
ovšem v mnohém podobá právě Ba-
bylonu. V mnohém se namáčíme 
a následky se týkají nás všech (či bu-
dou týkat). Daří se nám být světlem 
světa? Proroci babylonským Izraeli-
tům hlásali, že nemají klesat na my-
sli, mají se ženit, vdávat, podnikat 
– a neztrácet pojem o návratu. Kris-
tus nás jako měděný had z dnešního 
evangelia povzbuzuje. On přemohl 
zlo, s ním se opět můžeme stávat solí 
země – i třeba (zatím) v Babylonu.

P. AMBROŽ ŠÁMAL OPraem.

1. ČTENÍ
 2 Kron 36,14-16.19-23
Všechna knížata, kněží i lid se do-
pustili mnoha nevěrností. Napodo-
bovali všechny hanebnosti pohanů 
a poskvrnili chrám, který si Hospo-
din posvětil v Jeruzalémě. Hospo-
din, Bůh jejich otců, posílal k nim bez 
ustání své posly, neboť měl soucit se 
svým lidem a se svým příbytkem. Ale 
oni se posmívali Božím poslům, pohr-
dali jeho slovy a tupili jeho proroky, 
až se vznítil Hospodinův hněv proti 
jeho lidu, že už nebylo léku. Nepřá-
telé spálili Boží chrám, zbořili hradby 
Jeruzaléma, všechny jeho paláce vy-
dali napospas ohni a zničili všechny 
jeho cenné předměty. Nabuchodo-
nosor vystěhoval do Babylona všech-
ny jeho obyvatele, kteří unikli meči. 
Sloužili jemu a jeho synům jako otro-
ci až do zřízení perského království, 
aby se splnilo Hospodinovo slovo 
pronesené Jeremiášovými ústy, do-
kud by země nedostala náhradu za 
nezachovávané soboty. Po všechny 
dny zpustošení odpočívala, až se na-

plnilo sedmdesát let. V prvém roce 
perského krále Kýra vzbudil Hos-
podin ducha Kýra, perského krále, 
aby se splnilo Hospodinovo slovo 
pronesené Jeremiášovými ústy, a on 
dal prohlásit – i písemně – po celém 
království: Tak praví Kýros, perský 
král: Všechna království země mi dal 
Hospodin, Bůh nebes. On mi přiká-
zal, abych mu vystavěl chrám v Je-
ruzalémě, který je v Judsku. Kdo je 
mezi vámi ze všeho jeho lidu? Ať je 
Hospodin, jeho Bůh, s ním. Ať jde do
Jeruzaléma!

MEZIZPĚV
 Žl 137,1-2.3.4-5.6
Žalm je zpěvem zajatých Židů v Ba-
bylonii. Avšak zkušenost zajetí se stá-
vá jednou z největších proměn praxe 
židovské víry.

* Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!
U babylonských řek, tam jsme seda-
li a plakali, když jsme vzpomínali na 
Sión. Na vrby toho kraje jsme zavěsili 
své citery.

*
Neboť tam od nás žádali písně ti, 
kdo nás odvlekli, kdo nás sužova-
li, od nás žádali, abychom se rado-
vali: „Zpívejte nám ze siónských
písní!“
*
Jak bychom mohli zpívat Hospo-
dinovu píseň v cizí zemi? Kdy-
bych měl na tebe zapomenout, 
Jeruzaléme, ať  mi zchromne
pravice!
*
Ať se mi jazyk přilepí k patru, když 
na tebe nevzpomenu, když nedám 
přednost Jeruzalému před každou 
svou radostí.
*

2. ČTENÍ
 Ef 2,4-10
Text je jedním z nejlepších shr-
nutí křesťanské víry! Všichni jsme 
propadli Božímu soudu pro své 
hříchy (Ef 2,1-3). Všimněme si 
vazby mezi Boží milostí a našimi
skutky.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla 
Efezanům 
(Bratři!) Nekonečně milosrdný Bůh 
nás miloval svou velikou láskou, 
a když jsme byli mrtví pro své hříchy, 
přivedl nás k životu zároveň s Kristem. 
Milostí jste spaseni! Když vzkřísil Kris-
ta Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, 
a když vykázal jemu místo v nebi, vy-
kázal je zároveň i nám, protože jsme 
s ním spojeni. Tím chtěl v budoucím 
čase ukázat nesmírné bohatství své 
milostivé dobroty vůči nám, a to pro 
Krista Ježíše. Milostí jste tedy spa-
seni skrze víru. Není to vaší záslu-
hou, je to dar Boží! (Dostáváte ho) 
ne pro skutky, aby se nikdo nemohl 
chlubit. Jsme přece jeho dílo, stvoře-
ni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům. 
Bůh je předem připravil, abychom 
je pak uskutečňovali ve svém životě.

EVANGELIUM  Jan 3,14-21
Janovo evangelium obsahuje několik 
křestních katechezí, v nichž se osvět-
lují základní články víry v Krista. Jed-
nou z těchto katechezí je rozhovor 

Ježíše s Nikodémem. Právě zde zazní-
vají nejznámější slova shrnující naši 
víru (Jan 3,16).

Slova svatého evangelia podle Jana
Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš 
vyvýšil na poušti hada, tak musí být 
vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo 
věří, měl skrze něho život věčný. Ne-
boť tak Bůh miloval svět, že dal své-
ho jednorozeného Syna, aby žádný, 
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl ži-
vot věčný. Bůh přece neposlal svého 
Syna na svět, aby svět odsoudil, ale 
aby svět byl skrze něho spasen. Kdo 
v něho věří, není souzen; kdo nevěří, 
už je odsouzen, protože neuvěřil ve 
jméno jednorozeného Syna Božího. 
Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo 
na svět, ale lidé měli raději tmu než 
světlo, protože jejich skutky byly zlé. 
Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí 
světlo a nejde ke světlu, aby jeho skut-
ky nebyly odhaleny. Kdo však jedná 
podle pravdy, jde ke světlu, aby se 
ukázalo, že jeho skutky jsou vykoná-
ny v Bohu.“

neděle 14. 3.  Jan 3,14-21
Víra, provázená láskou při pohledu 
na kříž. To je pravé světlo v temnotě 
mých dnů.

pondělí 15. 3. Jan 4,43-54
Možná si mnozí z nás neuvědomují 
znamení a zázraky – a přesto Ježíšovi 
věří. Snad právě tuto „chuť věřit“ by 
Pán pochválil.

úterý 16. 3. Jan 5,1-3a.5-16
Náš Pán se dává do hovoru s tím, kte-
rý ani nemá sílu přiblížit se k léčivé 
vodě. Dokážu být vstřícný k těm, kdo 
„nedosáhnou“ na ideály křesťanství?

středa 17. 3. Jan 5,17-30
I dnes je Pán skrze církev činný. I dnes 
se mnozí zlobí, že se odvažuje bourat 
konvence a zaběhnuté zvyklosti.

čtvrtek 18. 3. Jan 5,31-47
Pozor, abychom my křesťané „neosla-
vovali sebe navzájem“. Veškerá naše 
případná hrdost musí pramenit pou-
ze z toho, že si uvědomíme jeho lás-
ku. Naše svědectví je nutné obrátit 
tímto směrem.

pátek 19. 3. – slavnost sv. Josefa
  Mt 1,16.18-21.24a
Spravedlivý muž, který svou snou-

benku nechtěl vystavit pohaně. Když 
si jej v tomto roce zvlášť připomíná-
me, chci se také já „chlapsky“ zastá-
vat spravedlnosti. A chovat se mužně!

sobota 20. 3.  Jan 7,40-53
Sebejistota farizeů a těch, kdo zna-
li Zákon a vykládali jej ve svůj pro-
spěch, je dodnes nakažlivá. A že 
k Ježíši měla blíže „lůza, která nezná 
zákon“, může být i dnes pro církev – 
tedy i pro mě – inspirující.

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského 

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
Místo těchto perikop se dnes mohou 
číst všechna čtení z ročního cyklu A.
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.

15. 3. – pondělí po 4. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Iz 65,17-21 
Žl 30,2+4.5-6.11-12a+13b, odp.: 
Chci tě oslavovat, Hospodine, 
neboť jsi mě vysvobodil. 
Evangelium Jan 4,43-54

16. 3. – úterý po 4. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Ez 47,1-9.12 
Žl 46,2-3.5-6.8-9, odp.: 
S námi je Hospodin zástupů, 
Bůh Jakubův je naší tvrzí. 
Evangelium Jan 5,1-3a.5-16

17. 3. – středa po 4. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Iz 49,8-15 
Žl 145,8-9.13cd-14.17-18, odp.: 
Milosrdný a milostivý je Hospodin. 
Evangelium Jan 5,17-30

18. 3. – čtvrtek po 4. neděli postní 
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Ex 32,7-14 
Žl 106,19-20.21-22.23, 
odp.: Pamatuj na nás, Hospodine, 
pro náklonnost k svému lidu. 
Evangelium Jan 5,31-47

Nešpory 1. z následující slavnosti. 
Modlitba před spaním 1. nedělní.

19. 3. – slavnost SV. JOSEFA, SNOUBEN-
CE PANNY MARIE – doporučený svátek
Modlitba uprostřed dne má žalmy 
z doplňovacího cyklu.
Barva bílá, mše vlastní, Gloria.
1. čtení 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16
Žl 89,2-3.4-5.27+29, odp.:
Jeho potomstvo potrvá navěky. 
2. čtení Řím 4,13.16-18.22
Zpěv před evangeliem: 
(Aleluja.) Blaze těm, 
kdo přebývají v tvém domě, Pane, 
stále tě mohou chválit. (Aleluja.) 
Evangelium Mt 1,16.18-21.24a
Krédo, preface o sv. Josefu. 
Nelze použít čtvrté anafory. 
Modlitba před spaním 2. nedělní.

20. 3. – sobota po 4. neděli postní 
Barva fi alová, ranní mše feriální.
1. čtení Jer 11,18-20 
Žl 7,2-3.9bc-10.11-12, odp.: Hospo-
dine, můj Bože, k tobě se utíkám. 
Evangelium Jan 7,40-53
Nešpory 1. a večerní mše 
z následující neděle.

21. 3. – 5. neděle postní
Barva fi alová, mše vlastní. 
1. čtení Jer 31,31-34
Žl 51,3-4.12-13.14-15, 
odp.: Stvoř mi čisté srdce, Bože! 
2. čtení Žid 5,7-9
Zpěv před evangeliem: 
Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje, 
praví Pán; a kde jsem já, 
tam bude i můj služebník. 
Evangelium Jan 12,20-33
Místo těchto perikop se dnes mohou 
číst všechna čtení z ročního cyklu A.
Krédo, preface 1. nebo 2. postní 
(čte-li se evangelium o Lazarovi 
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 1. týdne.

(hfr)

Z Egypta přes Jeruzalém –
do Babylonu?
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
� Dne 13. února 2021 oslavila naše 
kostelnice Františka Pilková ze Šu-
mic své životní jubileum 90 let. Chce-
me jí poděkovat za 31 let této bohumilé 
služby v našem farním kostele a popřát 
pevné zdraví, síly a hojnost Božích mi-
lostí a  požehnání do dalších let. Pře-
jí vděční farníci a  otec Jan Lisowski
ze Šumic.  ŽV 11–2409

 � Dne 9. 3. 2021 se 
dožívá 90 let pan Fran-
tišek Baňar ze Stráž-
nice. Hodně zdraví 
a Božího požehnání do 
dalších let přeje man-
želka, děti, vnučky 
a pravnuci. 

 ŽV 11–2410

VZPOMÍNÁME
� Dne 7. března to 
už bude 20 let, kdy 
nás opustil náš drahý 
Jaroslav Chovanec 
z Horní Lidče. V mod-
litbách s  úctou vzpo-
mínají manželka, syn,

sestry a bratři s rodinou.  V 11–2406
� Dne 16. 3. uplyne 
23 let, kdy Pán k sobě 
povolal vzácného kně-
ze P. Josefa Matuši-
nu. S úctou, vděčností 
a láskou vzpomíná sy-
novec s rodinou.

 V 11–2360

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 11–2284

� Koupím tisk pod 
sklem, viz obrázek, 
až 10 000 Kč, mob.: 
777 073 526.
 K 11–2314

� Prodám sbírku cca 260 svátostek-
-medailonků z poutních míst. Většinou 
obecný kov. Mob.: 602 227 489.
 K 11–2320
� Staré odznaky, noty, gramodesky 
a pohledy koupím. Mob.: 602 336 945. 
 K 11–2350

� 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 11–2379

� Prodám: vlašské ořechy louska-
né světlé 230 Kč/kg, lískovce lousk.
310 Kč/kg, sušené švestky 155 Kč, 
sušené meruňky 165 Kč, sušené viš-
ně 410 Kč/kg. Min. odběr 5 kg. Pošlu. 
774 180 070.  K 11–2398
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Antala Staška 40, 140 00 Praha 4, tel.: 224 250 395,

nebo e-mailem: podhorska@katyd.cz

Každý nový roční 
předplatitel získá knihu

BŮH V KARANTÉNĚ
od nakladatelství BIBLION

a přírodní doplněk stravy
na posílení imunity

Immun44 
od VEGALL Pharma s.r.o.

Mám zájem o dárek 
(zaškrtněte)

� Koupím knihy, mob.: 603 147 191.
 K 11–2339
� Prodám křížovou cestu, Desatero 
aj., www.biblickedrevorezby.cz 
 K 11–2408
� Koupím housle, violu, violonce-
llo, kontrabas v jakémkoli stavu. Mob.: 
775 480 777.  K 11–2414
� Koupím: stará křesla s  dřevěnými 
područkami, květinové stěny z ohýba-
ného dřeva, sakristijní kredence, obra-
zové rámy, okna do oblouku, věžní cifer-
níky. Mob.: 603 520 013.  K 11–2416
� Koupím z pozůstalosti z  legií, ma-
riny, dopisy, šavli, mob.: 603 410 736. 
 K 11–2421

RŮZNÉ

� TŘEBOŇSKO, www.ChatkyNaJihu.
cz. Koupání, cykloturistika, vodáctví, 
houbaření. 70 míst pro rodiny i skupiny. 
Mob.: 604 551 305.
 R 11–2373

� Členové sdružení 
pro výstavbu kaple 
Sv. Ducha ve Slavi-
číně-Hrádku (Va-
lašsko) děkují za pří-
zeň v r. 2020 a prosí 
i  nadále o  finanční 
příspěvky určené ke 
zhotovení střechy. 

Poštovní poukázkou na adresu Výstav-
ba kaple, Mladotické nábř. 419, 763 21 
Slavičín, číslo účtu 245743398/0300. 
Kontakt 775 709 773. Za podporu moc 
děkujeme.  R 11–2388

PODNÁJEM – PRONÁJEM
� Čtyřčlenná rodina hledá pronájem 
bytu 3+1 v Brně. PP 11–2376

� Bydlení se slevou pro fyzicky zdatné-
ho důchodce, mob.: 722 909 196. 
 PP 11–2399

SEZNÁMENÍ
� Aktivní věřící žena (177 cm) by si 
přála potkat hodného věřícího muže 
60+. Zn.: Praha. Mob.: 776 160 053.
 S 11–2389
� Hledám přítelkyni, přísně vychova-
nou katoličku zachovalých mravů, jsem 
54/188/88 z Prahy. 
 S 11–2392
� Praktikující katolička hledá šťast-
nou lásku a  manželství s  praktikují-
cím mužem, nejlépe vdovcem, kolem 
65 let, který taky trpí samotou. Mob.: 
724  884 770.
 S 11–2411

brož.,
60 str.
59 Kč

P. Vrbacký: Křížová cesta

M. Vicenová: Křížová cesta 
za smíření v rodinách

sleva 15 %
v e-shopu

NOVINKA

NOVINKA

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

J. Prokeš: Novéna k svatému Josefovi

brož.,
36 str.
45 Kč brož.,

32 str.
39 Kč

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.



Zapadlá pohraniční vesnička 
s poetickým názvem Podlesí. 
Na první pohled to vypadá, 
že tu není nic, za prací se 
odtud jezdí do Starého Města 
pod Landštejnem nebo do 
blízkého Rakouska. Přesto tu 
sídlí jedno z pozoruhodných 
českých nakladatelství – 
Dauphin. Jeho majitelem je 
DANIEL PODHRADSKÝ.

Koncem osmdesátých let jsi přinášel zaprášené 
literární objevy a doporučoval je přátelům. Ty 
autory nikdo z nás neznal, ale nejednou jsme 
posléze zjistili, že dotyčný dostal Nobelovu cenu. 
Měl jsi opravdový čuch na dobrou literaturu. 
Jak jsi k němu přišel?
Tehdy jsem měl a stále mám knihy nebetyčně 
rád, a pokud mne kniha vtáhla do svého há-
jemství, chtěl jsem svou radost z četby předat 
blízkým. A jelikož jsem tehdy byl napojen na 
brněnskou bohému a underground, měl jsem 
často k dispozici četbu v podstatě nedostup-
nou. Nezajímal mne střední proud, zajímala 
mne literatura psaná krví, čili vlažné jsem vy-
vrhoval. S těmi Nobelovkami to už bylo v do-
bě nakladatelování – asi třikrát po sobě jsem 
vydal autora, který pak dostal „cenu za dyna-
mit“. Náhoda? Každopádně si toho z tehdejší 
kulturní obce nikdo nevšiml a knihám to ne-
pomohlo, protože ocenění nebyli anglosaští 
autoři – a co tehdy nemělo alespoň trochu an-
glického odéru, nebylo hodno zmínky.

Jsi ovšem lesní inženýr. Proč sis zvolil tento 
obor?
Má bouřlivá puberta vyvrcholila mimořádným 
členstvím v Československé botanické společ-
nosti (ČSBS), logickým vyústěním bylo studi-
um lesnictví. V ČSBS jsem se pohyboval mezi 
takovými personami, jako byl Karel Prach ne-
bo Jiří Sádlo, na lesnické fakultě jsem pak pa-
dl hubou na dřevo a získal přirozený respekt 
k  lesům a despekt k  tehdejšímu lesnickému 
školství. Protekcí tam bylo víc než studentů 
a podle toho to vypadalo. Naučil jsem se, že 
stromy se sází zeleným nahoru, a dodnes jsem 
jeden z mála lesních inženýrů, kterého se zce-
la směle můžete zeptat na jeho laický názor 
na naše lesy.

Po roce 1989 ses staral o bavorské lesy.
Jaké jsou a jaké to bylo?
Do Bavorska jsem odešel v  roce 1990 na 
zkušenou. Sloužil jsem v panských službách 
a Herr Oberförster mi o lesích prozradil vše, 
co se mi socialistický vzdělávací systém styděl 
říci. Bavoráci jsou vůbec bezva. Bydlel jsem 
na zámku a byl tam zhruba takový binec jako 
v příhraničním JZD. Důvod však byl trochu 
jiný: pana barona jako bývalého stíhače Luft-
waffe zajímaly jen letadla, ukrutně rychlé vozy 
a lov. Výsledek na první pohled stejný, leč – les 
měl v pořádku, jeho hajní znali každý strom, 
hospodářství tudíž bylo výborné.

Proč ses rozhodl zchudnout a začít vydávat 
knihy?
Může chudý zchudnout? V „devadesátkách“ 
jsem byl typický fluktuant, střídal jsem různá 
zaměstnání, pak jsem poznal nakladatele Mi-
roslava Touška (Inverze) a radil mu u piva, co 
má vydávat, a on se na mne coby vyučený číš-
ník díval jako na blba, protože co má vyučený 
hajný radit číšníkovi, že? Pak to někdo vydal 
a mělo to úspěch, a tak jsem nabyl falešného 
pocitu, že knihám mohu rozumět. Tento pocit 
jsem neopomněl při stopování sdělit jednomu 
čerstvému podnikateli, který na oplátku pravil, 
že má peníze a knihy rád a že založíme nakla-
datelství. Dotyčný pak se mnou založil firmu, 
ale po pár letech zjistil, že chladné zbraně jsou 
zábavnější než knihy, a tak mi zůstaly naklada-
telství a odvaha bez prostředků.

Jednu dobu jsi byl ekonomicky tak „úspěšný“, 
že ti odpojili elektřinu. Co jsi změnil, aby se to 
neopakovalo?
Elektriku mi skutečně vypnuli, a  tak jsem 
mohl třít jen bídu a ebonitovou tyč. Zastával 
jsem tehdy názor (a dodnes jsem se ho úpl-
ně nezbavil), že kvalita se projeví sama. Vydá-

val jsem tedy jednu pecku za druhou, ty různé 
Foucaulty, Lévinase, Novalise, Bernanose… 
a čekal, až mi neviditelná ruka trhu poblaho-
přeje. Dlužil jsem, kam jsem se podíval, a ne-
byly to ty typické devadesátkové dluhy po-
dle hesla: „kdo nedluží, nepodniká“. Byly to 
faktické kruté dluhy. Dodnes se za to straš-
ně stydím, až tak, že se i bojím, aby za mne 
někdo náhodou nezaplatil pivo, abych zase
nedlužil.

A když je nouze nejvyšší, pomoc Boží nej-
bližší. Našel jsem přátele pod hradem Land-
štejn, denně jsem chodil lesem pět kiláků tam 
a pět kiláků zpátky – za internetem, teplem 
a  přátelstvím. Bylo to přenádherné, jeden 
z nejkrásnějších darů, který jsem v životě do-
stal. Co se změnilo? Stačilo málo, přestal jsem 
být až tolik pyšný a občas udělám práci pro 
obživu. Předtím mi připadalo jako mrhání ča-
sem vydat populární knihu, když mohu udělat 
lingvistickou studii.

Vydáváš básnické prvotiny, experimentální 
literaturu, fi lozofi i… Nevypnou ti zase brzo 
elektřinu?
Už vážně uvažuji, že si koupím generátor, ka-
marádi mne však zrazují, že lepší je prý motor 
ze starého peugeota na přepálený friťák. No, 
uvidím, petrolejky mám.

Nejednou se stalo, že autor u tebe publikoval 
svou první sbírku, a když si získal jméno, odešel 
jinam. A tví někdejší spolupracovníci založili 
nakladatelství Fra. Nemrzí tě tyhle ztráty?
Nejen Fra, ale třeba i Rubato. Podle plodů je 
poznáte, že? Myslím, že není lepší ocenění 
práce, než že ji někoho naučíš a on ji pak začne 
dělat líp. To žádné ceny ani prachy nenahra-
dí. S autory je to trochu jinak. Jsem nesmírně 
otevřený prvotinám, všemu novému, začínají-
címu, bujícímu. Takže hromada autorů začne 
a pak zjistí, že kniha vyšla a oni nejsou o nic 
slavnější než předtím. A na někoho se to musí 
svést, že? Takže uraženě odejdou jinam, kde 
je to nemlich stejné, akorát to už nepřiznají, 
ostuda se vracet.

Ale pravda je, že se marketingu moc nevě-
nuji, on na to především u prvotin není pro-
stor. PR je zatraceně drahá záležitost, leckdy 
dražší než vydání celé knihy. A bez PR agenta 
o knize dnes nikdo nenapíše ani řádku. Ale má 
to své světlé stránky. Až jednou zanikne svět 
a nebude mít na PR, my se o tom nedovíme 
a budeme si tu klidně žít dál.

Pobýváš na vesnici u Slavonic, Stará Říše odtud 
není daleko. Je ti v něčem inspirací Dobré dílo 
Josefa Floriana?
V Říši mám spolužáka, jeho dceři jsem kmot-
rem, Martě Jirousové jsem vydal sbírku, u Ju-
liany Jirousové jsem se často stavoval a z jejích 
smaltů dělal svým blízkým Vánoce, aby i ona 
měla Vánoce. Pak umřel Ivan Martin Jirous ře-
čený Magor a dveře se tam s různými „nulovčí-

ky“ netrhly. Nic pro mne. To je asi všechno, co 
mám se Starou Říší společného – krom toho, 
že bydlím na polosamotě u pololesa a své dítě 
nutím ke grafickým pracím. Ale vážně. Flori-
anovský okruh musí být každému, kdo nakla-
datelskou práci bere vážně, vzorem a inspirací. 
Řadu jeho kusů by stálo za to reeditovat.

Před pár lety ses nechal pokřtít.
Přivedla tě k víře kniha?
K víře mne přivedlo právě to, že mi vypnuli tu 
elektriku. A také Slovo. A jak jsem tak chodil 
lesy, najednou mne ozářil ten Dar. Z ničeho 
nic, jen tak, šíp z čistého nebe. Žádná kniha, 
žádné zjevení za bukem, jen tak, světlo svět-
la. Na Bítově jsem se básníku Jaroslavu Eriku 
Fričovi svěřil, že se chci nechat pokřtít řád-
ným katolickým knězem, a to nejlépe teď a ta-
dy. A on mě nasměroval na P. Heryána, který 
tehdy ještě nebyl „slavnej jako Beatles“, byl to 
obyčejný salesián, který kopal do mičudy, jak 
velí pravidla řádu, a pil pivo, jak velela jeho 
povaha. Heryán byl a  je především biblista, 
skvělý biblista a překladatel, takže jsme spolu 
týdně absolvovali něco na způsob Lectio divi-
na, ovšem s tím luxusem, že každou perikopu 
jsem mohl slyšet a pokoušet se interpretovat 
podle originálu hebrejštiny, aramejštiny či řeč-
tiny. Byl to neuvěřitelný intelektuální prostor, 
prosvícený čistou vírou, kterou Laďa má a roz-
dává na každém kroku.

Nádherný rok, týden co týden úžasné dob-
rodružství v kobyliské komůrce. Až mi přišlo 
líto, že jsem byl připraven a mohl přijmout 
svátost křtu. No, a pak si Heryána zabrali jiní 
a mně nezbylo, než jít vlastní cestou. Velkou 
oporou mi přitom byl pater Špiřík, dá se říci, 
že opak Ladi (žádné blbnutí na bigbeatech, 
ale přísná, krásná tradice), kterého ovšem pak 
přefařili do Nepomuka, doufám za odměnu. 
Sem do tohoto krásného kraje chodí lidi spíš 
za trest – a podle toho to vypadá. Kapličku 
opravili, nové schody z náhrobku udělali, na 
kříž zapomněli. Dnes tak raději jezdím do sou-
sední diecéze na bohoslužby bratří karmelitá-
nů z Vydří. Jsem zkrátka spirituální pendler.

Změnilo se po tvé konverzi ediční směrování 
Dauphinu?
Snad ani ne. Myslím, že dobrou křesťanskou 
literaturu obhospodařuje třeba Refugium ne-
bo Cesta. Nenapadlo mne vytvořit křesťan-
skou edici. Třeba to přijde. Občas si dělám 
radost, teď právě vychází „Matteo Ricci – je-
zuita v Číně“, tlustospis o prvních kontaktech 
křesťanského světa s Říší středu. Neuvěřitelná 
kniha o neuvěřitelném úsilí jezuitského kněze 
proniknout na čínské území, pochopit jiný svět 
a jinou kosmogonii. Když nad tím přemýšlím, 
asi bych ani zpětně moc neměnil. Ony i texty 
velkých, ale skutečně velkých hříšníků, jako je 
třeba Millerův esej o Rimbaudovi „Čas zabijá-
ků“, jsou v podstatě výkřiky touhy po lásce ke 
Kristu a vlastně to ani nezastírají.

O své práci mluvíš jako o službě. Komu sloužíš 
tím, že vydáš sbírku poezie? Těm 250 čtenářům, 
kteří si ji koupí? Není to málo?
No jasně, nakladatelství je služba jako každá 
jiná. Akorát když tě nějaká nešika nehezky 
ostříhá, tak to doroste, ale zkažená kniha pře-
trvá. Pro mne bylo důležité si služebnost svého 
konání uvědomit, zbavil jsem se tím spous-
ty zbytečných ambicí. Mé dovednosti, které 
stejně nejsou mé, ale pouze propůjčené, slouží 
autorovi, čtenáři, obecně snad i tomu, čemu se 
říká kultura. Má svoboda je do jisté míry dá-
na tím, že si mohu zvolit, komu budu sloužit. 
A když vydám sbírku poezie pro 250 čtenářů, 
je to neuvěřitelný úspěch, neb skutečných čte-
nářů poezie jsou u nás pouhé desítky. Jestli je 
to málo? Jak to mám vědět? Thomas Tranströ-
mer napsal 23 básní a dostal za to Nobelovku. 
Není to málo? Poezie je královna slova, skrytá 
a nenápadná královna.

Co udělal rok 2020 s knižním trhem? 
A s Dauphinem?
To nevím, protože nikdo neví nic. Informa-
ce, co se doopravdy děje, nejsou. Každý kvi-
čí z obavy, ze ztráty zisku, nadhodnocuje ne-
bo podhodnocuje, fixluje. Opakuji: obavy ze 
ztráty zisku, nikoli existence. A  Dauphin? 
Ten spolu s dalšími zhruba třiceti nakladate-
li neprávem zvanými „malými“ založil Cech 
nakladatelů, aby dobré knihy měly své mís-
to na slunci a třeba i na knihkupeckých pul-
tech. Provází to taková postrevoluční eufo-
rie, všichni si chtěli a chtějí pomáhat. To je to 
krásné na dobách krušných, že skvělí a dob-
ří lidé se spojují, zmetci zmizí ze scény. Bo-
hužel jen dočasně. A vážná literatura se v do-
bách nedobrých a zlých stávala vždy oporou, 
balast ztrácel své opodstatnění. Jsem tedy 
bez obav, jediné obavy se týkají našich rodi-
čů a dědů, našich starých a nemocných. Do-
ba je to nedobrá, není však zlá. Dobrých knih 
je ale skutečně málo, a tak se není čeho bát.
Jen sloužit a pracovat.

ALEŠ PALÁN
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DANIEL PODHRADSKÝ
(*1967 v Karlových Varech), nakladatel. 
V Brně vystudoval lesnickou fakultu 
a nějaký čas v oboru působil. Před
25 lety založil nakladatelství Dauphin, 
kde vydává kvalitní filozofickou 
a duchovní literaturu, poezii a další 
nekomerční žánry. V Dauphinu vyšly 
například spisy Vladimíra Körnera 
nebo Jakuba Demla. „Dauphin ve 
francouzštině znamená delfín či 
mladý následník trůnu. V antické 
mytologii pak delfín převážel vyvolené 
na Ostrov blaženosti. Domníváme 
se, že i kvalitní četbou je možno 
ostrovů blaženosti dosíci,“ vysvětluje 
volbu názvu sám nakladatel.

Dobrých knih je skutečně málo

„K víře mne přivedlo to, že mi vypnuli elektriku,“ říká Daniel Podhradský.  Snímek autor
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Knihovny už zdaleka nejsou jen 
místem, kde se půjčují a vracejí 
knihy. Jak se i se svými čtenáři 
proměnily v čase? Nyní, když 
tam nemůžeme fyzicky zajít, 
nás dovnitř „protáhne“ naše 
redakční spolupracovnice 
Renáta Holčáková.
Je totiž sama knihovnicí.

Měla jsem za sebou nabitý den i dlouhou noc. 
Noc s  Andersenem. Byla sobota odpoledne 
a já se vracela do knihovny, abych tam uklidi-
la. A třeba taky sama pro sebe zhodnotila, jak 
vlastně moje první velká akce pro děti, coby 
nové knihovnice, dopadla. 

„Ahóóój, teto knihovnico,“ volal na mě 
z  několika metrů ušatý klučina. Hned jsem 
poznala, že je to jeden z účastníků včerejšího 
zábavného odpoledne i večera. Takové kvítko 
z čertovy zahrádky. Když ho maminka předá-
vala, nechala hned čtyři telefonní čísla, kam 
zavolat, kdyby s ním byl problém, protože „to 
on určitě bude“. Nebyl.

„Teto knihovnicóóó, kdy zas bude Ander-
sen? Zítra?“ vychrlil ze sebe na jeden hlubo-
ký nádech, když už mě zblízka fixoval svýma 
vysmátýma očima. „To nevadí, že je neděle, já 
určitě příjdu…“

Neznalosti i naivita

Myslím, že kdybych dopředu věděla, co ve sku-
tečnosti práce knihovníka obnáší, asi bych se 
na to nikdy nedala. Představovala jsem si na-
ivně, jaká to bude pohodička: načtu čárové kó-
dy vypůjčených a vrácených knih, objednám 
a obalím ty nové, případně přebalím staré, bu-
du se snažit udržet pořádek v knihovně a občas 
připravím nějakou tu besedu pro školy a škol-
ky. Zkrátka osm hodin a padla.

Ó, jak bláhová a problematiky neznalá jsem 
byla! Ani ve snu by mě nenapadlo, co za „pro-
cesy“ musíte absolvovat, abyste třeba jen ka-
ždou novou knihu navedli do systému, a také 
jak vůbec není snadné vybrat tituly, které bu-
dou lidé číst. On se totiž vkus, nebo chcete-li 
zájem čtenářstva, za poslední dvě desítky let 
hodně změnil.

Rumcajs, nebo Mimoni?

Vzpomínám si na svou první besedu, kterou 
jsem měla pro děti ze školky. Pečlivě jsem se na 
ni připravila – „vykomínkovala“ jsem knihy, 
které určitě všechny děti znají a o jejichž hrdi-
nech si budeme povídat: Rumcajs s Cipískem 
a Mankou, Křemílek a Vochomůrka, Vodník 

Čepeček, Malá čarodějnice, Rákosníček, Krte-
ček… Ale ouha. Ono nic. Vůbec se nechytaly. 
Pravda, až na posledně jmenovaného Krtečka. 
Tak o čem si doma čtete, jací jsou vaši hrdi-
nové? „Tlapková patrola, Mimoni, Ninjago, 
Prasátko Peppa, Zvonilka, Máša a medvěd…“ 
chrlily ze sebe nadšeně děti jedno přes druhé.

Neúnavní bojovníci

Podobným překvapením pro mě byly centime-
try prachu, které se usadily v regálu na všech 
dívčích románech. Za mé puberty tolik frek-
ventovaná literatura, a teď nic? Jak to? Jelikož 
nemám problém se zeptat, dozvěděla jsem se, 
že to, co je v dívčích románech napsáno, holky 
přece už znají, tak proč o tom číst. Dávají před-
nost pořádné fantasy s psychologickými prvky 
a romantikou, a když je tam i něco z thrilleru, 
není to vůbec na škodu. 

Po pravdě řečeno, plácala jsem se v tom jako 
kapr na suchu. Ještěže knihovníci fungují jako 
taková jednotná armáda neúnavných bojovní-
ků za své čtenáře... Nemají problém se podělit 
o své zkušenosti, poradit, nasdílet své materiá-
ly. Fungují naprosto úžasně nejen mezi sebou, 

ale i na lince Praha (kde je hlavní stan) – zby-
tek republiky. Myslím, že mám možnost tro-
chu srovnávat, a musím říct, že na tak vypra-
covanou metodickou podporu, která by navíc 
fungovala, jsem zatím jinde nenarazila. Tak-
že nebýt jí a mojí „soukromé“ metodičky Věr-
ky, přiznávám bez mučení, že bych to vzdala. 

Místo toho jsem se ale nechala nalákat a po-
malu začala objevovat nový svět knihovny. 
Svět, který mě lákal. Dostala jsem chuť zkusit 
ho začít spoluvytvářet, byť bez knihovnického 
vzdělání, a proto intuitivně. Držíc se přitom 
hesla, které jsem zaslechla na jedné z porad 
knihovníků a jež mě svou jednoduchostí i jas-
ností naprosto dostalo: „Vaše knihovna by se 
měla stát obývákem obce.“

Jak prosté. Proč tedy nezapracovat na tom, 
aby se v knihovně všichni – velcí, malí i ti nej-
menší – cítili jako doma? Vytvořit z knihovny 
jakési malé komunitní centrum?

Co je k  tomu zapotřebí? V první řadě asi 
přesvědčit zřizovatele, že tudy vede cesta. Pak 
s jeho pomocí knihovnu zútulnit, vytvořit dět-
ský koutek ke hraní, půjčovat nejen kvalitní 
literaturu, ale třeba taky audio, deskové hry, 
časopisy, umožnit setkávání různých skupin – 

mladých maminek, seniorů, pořádat besedy, 
tematické večery, přednášky, koncerty… 

Jako v obýváku...

Lhala bych, kdybych tvrdila, že mi v hlavě i tak 
dál nerezonovala otázka: A co když se pleteš 
a nikdo nepřijde?

Naštěstí přišli. Ba co víc – pravidelně se vra-
cejí. A slova: „dejte vědět, až zas budete něco 
připravovat, abych to náhodou nepropásl,“ by-
la a jsou hotovým balzámem na mou nejistou 
knihovnickou duši. Stejně jako když po dvou 
hodinách ukončíte besedu se sestrou Angeli-
kou Pintířovou a on se nikdo z přítomných ne-
má k odchodu. A pak z hloučku zaslechnete: 
„Bylo to tak zajímavé, příjemné a osobní. Ja-
ko bych se sestrou Angelikou seděla na gauči 
u nás doma v obýváku…“ RENÁTA HOLČÁKOVÁ

Seřazené 
hřbety knih 
do jedné lajny 
v dlouhých 
regálech. 
Ticho, prach 
a zvláštní pach. 

Je tomu skutečně tak? Nebo 
jsme se posunuli někam dál 
a tyto obrazy necháme filmům 
pro pamětníky? Zeptali jsme se 
na to VÍTA RICHTERA, 
generálního ředitele Národní 
knihovny ČR.

Jak se za poslední roky změnila úloha, ale 
i poslání knihoven v naší společnosti?
Myslím, že většina z nás stále vnímá knihov-
ny především jako instituce, kde si lze půjčit 
knihy či studovat. Na této funkci se nic nemě-
ní. Dlouhodobým a v podstatě celosvětovým 

trendem vývoje veřejných knihoven je rozši-
řování jejich funkcí včetně nabídky nových di-
gitálních služeb. Cílem je proměnit tradiční 
knihovny ve vzdělávací, kulturní a komunitní 
centra obcí.

Co knihovny v dnešní době nejvíce trápí? 
Asi nesdělím nic nového, když budu konsta-
tovat, že největším limitem je nedostatečné 
financování. Mnohé knihovny nemají dosta-
tek prostředků na nákup tištěných i elektro-
nických knih a dalších informačních zdrojů. 
To limituje rozsah a  kvalitu služeb. Velkým 
tématem je výstavba a  rekonstrukce kniho-
ven. V dnešní nabídce mohou být konkuren-
ceschopné, jen když budou nabízet příjemné 
prostředí pro studium, vzdělávání, prostor 
pro mezigenerační setkávání a trávení volné-
ho času. 

Jakou roli sehrávají v současné „koronavirové“ 
době?
Stejně jako jiné instituce musí v různých obdo-
bích pandemie omezovat svou činnost a služ-
by. Některé jsou zcela uzavřeny, jiné rozvíje-
jí různé formy donáškových služeb a hledají 
nástroje pro bezkontaktní půjčování a vracení 
knih. Díky automatizovaným systémům neby-
la přerušena možnost vyhledávání v katalozích 

a objednávání – a i v nejvyšším stupni systému 
PES lze nabízet výpůjční služby prostřednic-
tvím výdejního okénka. Stále více veřejných 
knihoven nabízí také půjčování elektronických 
knih – tato služba oproti roku 2019 vzrostla 
o 85 %. 

Největší omezení způsobuje pandemie v ko-
lektivních aktivitách. Většinou byla zastavena 
spolupráce se školami při podpoře čtenářské 
a informační gramotnosti. Omezeny jsou for-
my občanského vzdělávání, kulturní i komu-
nitní akce pro různé skupiny návštěvníků. Řa-
da knihoven přesunula aktivity tohoto typu 
do digitálního prostoru v podobě webinářů, 
videokonferencí, včetně intenzivního využi-
tí svých sociálních sítí. Cílem bylo především 
nepřerušit kontakt s uživateli a nabídnout jim 
službu jinak. 

Zásadní význam mělo úplné otevření di-
gitálních knihoven Národní knihovny, Mo-
ravské zemské knihovny a dalších institucí. 
Díky spolupráci s  kolektivními správci au-
torských práv Dilia a OOA-S a  také podpo-
ře Svazu českých knihkupců a  nakladatelů 
se podařilo zpřístupnit na internetu přibliž-
ně 250 tisíc digitalizovaných knih a časopisů 
z  české vydavatelské produkce. Jde o  starší 
věci i díla chráněná autorským právem a vy-
daná v posledních letech. Služby jsou určeny 

především studentům, pedagogům a vědec-
kým pracovníkům. Ukázalo se, že jsou v době 
pandemie nejen intenzivně využívané, ale také
nenahraditelné.

Jak vy sám vidíte budoucnost českých knihoven 
– a to nejen těch velkých městských, ale i malých 
vesnických?
Česká republika má stále velmi hustou síť ve-
řejných knihoven, kam může kdokoliv přijít, 
půjčit si knihu, časopis, studovat zde nebo trá-
vit svůj volný čas. Mít v obci knihovnu je u nás 
stále silná tradice. Dnes jsou to především ob-
ce, jejich zastupitelé a samozřejmě obyvatelé, 
kteří rozhodují, zda budou mít svoji knihovnu 
a s jakými službami i prostředím. Zásadní vý-
znam pro budoucnost má také podpora kniho-
ven hlavně v malých obcích, kterou by měl ze 
zákona zajišťovat kraj.

Knihovny jako nízkoprahová zařízení mají 
silný potenciál obohatit společenský i kulturní 
život každé obce. Podstatné ale je, aby do nich 
obce dlouhodobě a promyšleně investovaly, 
aby knihovny lákaly svými službami propo-
jujícími fyzický a digitální svět. Přetrvávající 
zájem prokazuje i právě dokončený průzkum, 
v němž 44 % mladých lidí ve věku 15 až 24 let 
konstatovalo, že jim uzavření knihoven v době 
pandemie vadí. (ren)

Mají sílu obohatit náš život

Vyprávění (ne)knihovnice

V České republice funguje celkem 5 307 kniho-
ven, z toho 803 je profesionálních. Kromě 
toho je zde ještě 886 poboček.

Dospělých čtenářů je u nás registrováno 
988 233, dětí do 15 let pak 387 800. 

Takhle to vypadá, když vás v knihovně navštíví sám Hans Christian Andersen, a dokonce odpovídá na otázky. Snímek Marie Samek
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Provázání královských rodů přinášelo 
Evropě četná požehnání. Strýc jedné ze-
mě leckdy nemohl vytáhnout proti sy-
novci jiné země, i když musel čelit do-
mácímu tlaku politicky vlivné skupiny. 
Svatá Matylda, v dolnosaských konči-
nách domácky nazývaná Hildou, pochá-
zela z kraje později zplundrovaného tři-
cetiletou válkou. Její rodina však přišla 
z Dánska a katolíci, kterých je třeba v ko-
daňské katedrále méně než v našem ves-
nickém kostelíku, tam na ni pořád vzpo-
mínají. Třeba na jezuitském gymnáziu 
o ní studenti skládají hry. A místní farář 
nám o ní řekl: „V Dánsku ji zmiňujeme 
rádi jako matku, která má doma pět drs-
ných chlapů: čtyři syny a manžela.“

Matyldu si v roce 913 vzal Jindřich, 
jenž se po svatbě stal německým králem. 
Situace však byla komplikovaná: Jindři-
chovo první manželství se muselo zne-
platnit. Jindřich se podle legendy nazý-

val „Ptáčník“, neboť se o volbě králem 
dozvěděl na lovu. Je zakladatelem slav-
né otonské dynastie. Otonští panovníci 
(odvozeni od jeho syna Oty I.) si vedli 
v  jiném duchu než Karel Veliký: místo 
zahraničních expanzí prohlubovali do-
mácí politiku. Také otonská architektura 
se zapsala do historie. Jindřich byl mu-
žem pevných rysů i zásad. Dokonce když 
zemřel, lidé ho ve fantazii všude viděli. 

Matylda milovala jemného druhoro-
zeného syna Jindřicha, jménem po ot-
ci, ale vládcem se zajisté stal prvorozený 
Oto. Rozdvojené srdce matky přetékalo 
mukami. O východu synů dbala pečlivě, 
„ale srdci neporučíme“ – říkala. A tak jí 
Oto, když nastoupil na trůn, odebral ma-
jetek i možnost rozhodování. I když toho 
později litoval, svobodný vztah k matce 
nacházel jen pozvolna. Takový pohled 
inspiruje: odpovídá tomu, co mnohdy 
zažíváme v našich rodinách.

Matylda časem zduchovněla. Často 
chodila plakat na hrob manžela v Kved-
linburku. Třicet let fakticky sama vedla 
ženský klášter, který založila. Sepisova-
ly se tam letopisy, dotýkající se i českých 
zemí (Jindřich měl rád sv. Václava). Ma-
tylda byla skvělá hudebnice. Podporo-
vala zpěv, založila několik pěveckých tě-
les. Když umírala, zaopatřoval ji vnuk 
Vilém, arcibiskup mohučský. I to, že se 
Vilém, někdejší prvorozený dědic otcova 
trůnu, stal knězem, svědčí o Otově zra-
losti: dopřál mu 
svobodné roz-
hodnutí. „Ko-
runa ustoupila 
berle,“ praví se 
v letopisech její-
ho kláštera.

P. MICHAL 
ALTRICHTER SJ 

Coby laik jsem 
začal doma více 
studovat Bibli 
a občas se ke své-
mu okolí obrátím 

s doporučením či dotazem. 
Jenže u nás na vesnici mě 
mají spíš za blázna nebo 
chytrolína. Co s tím?

To se stává. Člověk objeví něco, co je pro 
něho přínosem, a v takové situaci se chce 
podělit o svůj „objev“ nebo o svou radost. 
Rád by viděl zájem či nadšení u druhých. 
Jenže to si nelze vynutit. Nemůžeme od 
druhých lidí čekat, že je právě teď musí 
zajímat, co zajímá nás. Můžeme mít sice 
pravdu, třeba v tomto případě říkat, že 
má mít křesťan zájem o Bibli. Jenže tím 
zpravidla nikoho nepřitáhneme. Naše 
uvažování, jak by se měli druzí chovat, ke 
změně stylu jejich života nepomůže. Ne-
ní tedy dobré chtít změnit ty druhé podle 
vlastního přání, natož se na ně zlobit, že 
nás neposlouchají. A je třeba také snést, 
že mi druzí neporozumějí. Je dobré pře-
mýšlet o sobě samotném a o svém koná-
ní. A uvážit, že každý nemusí mít zájem 
o to, co nabízíme, byť jsou to věci dobré.

Dále uvažme, že křesťan může užiteč-
ně dělat, k čemu je Pánem Bohem povo-
lán. Že máme do něčeho chuť, je hezké. 
Ale to ještě neznamená, že můj zájem je 
automaticky Božím zájmem. Zásadní je 
otázka kladená v modlitbě: „Co ode mne, 
Pane, teď chceš? Ke komu mne posíláš?“ 
A v neposlední řadě je pro katolíka důleži-
té, aby se nestal osamělým, neškoleným 
a  nevyslaným hlasatelem, tedy jakýmsi 
„soukromým podnikatelem“ ve věcech
biblických. Číst Bibli pro vlastní užitek jis-
tě může každý. Ale vykládání a doporučo-
vání toho, co kdo z Bible pochopí, vyžadu-
je kvalifikaci. Už jen proto, že Bible byla 
psána v jiné kultuře a době, než je ta naše. 
A také proto, že – jak známe z dějin – ob-
sah Bible se dá všelijak „ohýbat“, když si 
chce člověk podepřít něco, co je jen jeho 
přáním, nebo když něčemu špatně poro-
zumí. Proto je dobré vážné zájemce o po-
rozumění nasměrovat na vhodnou četbu, 
které dnes není málo. 

Mons. ALEŠ OPATRNÝ, pastorální teolog  Atributy svaté Matyldy jsou buď královské roucho, nebo almužny.

Před dvěma lety jsem se byl naposled 
rozloučit se svým bývalým spolupra-
covníkem. Rozloučení se konalo ve 
farním kostele sv. Martina v Krno-
vě. Před kostelem troubili trubači, 
u katafalku stáli čestnou stráž muži 
v zeleném a před rakví bylo neskuteč-
né množství květin. Byl to myslivec. 

Po rekapitulaci jeho života 
a služby lesům a myslivcům násle-
dovala mše svatá. Kostel byl úplně 
plný a mezi lidmi jsem poznal mno-
ho svých dalších spolupracovníků… 
A  celou dobu jsem přemýšlel, zda 
jít ke sv. přijímání. Ze zdráhavých 
a sporých odpovědí a modliteb pří-
tomných jsem usoudil, že většina 
přítomných nejsou praktikující ka-
tolíci. Říkal jsem si, jestli tam nebu-
du působit jako exot, když mě tady 
řada lidi znala a kdysi jsme spolu 
pracovali. 

Když nastal čas, kdy jsme mohli 
přistoupit ke sv. přijímání, šla jen 
jedna boromejka, několik příbuz-
ných a opravdu jen pár myslivců. Po-
hlédl jsem na svého kamaráda Jose-
fa, jestli půjde, ale ten se jen upřeně 
díval dopředu a nevnímal. 

Musel jsem se rozhodnout. Vtom 
z  lavice za mnou vyšel Emil, další 
můj bývalý spolupracovník, a v ten 
okamžik jsem pocítil Boží dotek. 
Vždyť teď nejsem ve stejné společ-
nosti, jako jsem byl za minulého 
režimu, teď mohu svobodně vyznat 
Pána a veřejně se k němu přihlásit. 
A tak jsem šel. V minulém režimu 
jsem se právě před touto skupinou 
musel skrývat. Teď jsem si řekl, že 
právě v postní době můžu ukázat, že 
nikdy není pozdě přihlásit se k Bohu. 

Děkoval jsem pak Pánu, že mě 
obdařil tímto svým dotekem, dě-
koval jsem rodičům za kořeny víry 
a děkoval za svého vnuka Honzíka. 
Cítil jsem velmi dobrý pocit, blaže-
nost, která naplnila mé srdce. Bůh 
skutečně existuje a je schopen člo-
věku pomoci, i když to právě nečeká. 
A jeho dotek je ve zlomku sekundy.

Čtenář FRANTIŠEK 

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

Tichá a skromná královna
Připomínka sv. Matyldy (14. března)

Zlomek 
vteřiny

Bůh v mém životě
Jsem 
blázen?

Odpovědna

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

Ukázka: Křížová cesta sepsaná spirituálem Teologického konviktu 
v Olomouci vyniká precizně formulovanými myšlenkami. Jeho úvahy 
o poselství křížové cesty jsou plody osobní modlitby, stejně jako ak-
tuálními… (viz tajenka).

Tajenka z KT č. 9 zněla: „umožňuje snáz spatřit a zakusit“. Knížku 
Neala a Matthewa Lozanů Otcovo srdce, kterou do soutěže věnova-
lo nakladatelství Doron, získávají Jiří Špelda z Červeného Kostelce, 
Pavla Straková z Tišnova a Dáša Košánová z Tábora. Blahopřejeme. 
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Připravujeme

Táta podle sv. Josefa
Otec má být vyžadující, ale také po-
zorný a  laskavý. Jde to dohroma-
dy? A co by měli tátové poskytovat, 
nabízet a jakou atmosféru vytvářet 
v rodině v období pandemické izo-
lace? 

Maminkám v ohrožení
Navštívili jsme azylový dům, kde 
pomáhají ženám, které neplánova-
ně čekají dítě nebo jim chybí rodin-
né zázemí. Jak vypadá útočiště pro 
maminky a jejich děti? 

Bůh plní přísliby i skrze naše slabosti

Irák navždy v papežově srdci

Setkání 
s otcem 
utonulého 
chlapce

Papežova modlitba v Mosulu

Homilie ze mše svaté 
v chaldejském ritu, 
Bagdád 6. března 2021

Ve čteních sly-
šíme o  moud-
rosti, svědectví 
a  zaslíbeních. 
Moudrost byla 
v  těchto kon-
činách země 
rozvíjena již 
od nejstarších 
dob. Její hle-

dání člověka vždy fascinovalo. Čas-
to je to ovšem tak, že kdo má více 
prostředků, může získat více vědo-
mostí a mít více příležitostí, zatím-
co ti, kdo jich mají méně, zůstávají 
stranou. Tato nerovnost je nepřija-
telná. 

Kniha Moudrosti, z níž jsme četli, 
tuto perspektivu obrací. Ježíš, zo-
sobnění moudrosti, tento obrat do-
končuje v evangeliu. A to ne jen tak 
někde, nýbrž hned ve svém prvním 
vystoupení, v  blahoslavenstvích. 
Tento obrat je absolutní. Chudé, 
plačící či pronásledované nazývá 
blahoslavenými. Srdcem blahosla-
venství je láska. I když se zdá v očích 
světa slabá, ve skutečnosti vítězí. 
Láska je naší silou, silou tolika bra-
tří a sester, kteří i na tomto místě 
čelili předsudkům a útokům, týrání 
a pronásledování pro Ježíšovo jmé-
no. Takto jsme povoláni také my.

Tak Bůh uskutečňuje svá zaslíbe-
ní. Moudrost podle Ježíše, ta, která 
našla své vyjádření v blahoslaven-
stvích, žádá, abychom vydali toto 
svědectví, a nabízí odměnu obsaže-
nou v Božích příslibech. Čteme jas-

ně, že po každém blahoslavenství 
následuje příslib. Kdo tato blaho-
slavenství žijí, získají Boží králov-
ství, budou potěšeni, nasyceni, uvidí 
Boha (srv. Mt 3,3-12). Boží přísli-
by nabízejí radost, která nenachá-
zí srovnání, a nezklamou. Jak se ale 
naplňují? Skrze naše slabosti. Bůh 
blahoslaví ty, kdo jdou až do hloub-
ky cestou vnitřní chudoby. To je ces-
ta. Žádná jiná.

Připomeňme si praotce Abrahá-
ma. Bůh mu slíbil rozsáhlé potom-
stvo, a přitom on i jeho žena byli již 
velmi staří a neměli děti. Bůh pak 
konal zázraky právě v jejich trpěli-
vém a důvěryplném stáří a daroval 
jim syna. Připomeňme si Mojžíše. 
Bůh mu slíbil, že osvobodí svůj lid 
z otroctví, a žádal, aby Mojžíš mluvil 
s faraonem. Mojžíš namítl, že není 
dobrým řečníkem. A přesto Bůh své 

sliby uskutečnil právě skrze Mojžíšo-
vu řeč. Připomeňme si Marii, která 
byla povolána, aby se stala matkou 
v situaci, kdy podle zákona děti mít 
nemohla. A připomeňme si apoštola 
Petra. Zapřel Ježíše, a přitom ten ho 
pak pozval, aby povzbuzoval ostatní. 

Drazí bratři a  sestry, někdy se 
můžeme cítit neschopní či neuži-
teční. Nevěřme tomu, protože Bůh 
chce naplnit svá zaslíbení právě skr-
ze naše slabosti. Možná se díváš na 
své ruce a zdají se ti prázdné. Možná 
se ve tvém srdci plíží nedůvěra a cí-
tíš, že se k tobě život chová nevděč-
ně. Jestli je to tak, neboj se. Blaho-
slavenství jsou o tobě. O tobě, který 
jsi sklíčený, hladový, žíznící po spra-
vedlnosti a pronásledovaný. Bůh ti 
slibuje, že je tvé jméno zapsáno 
v nebesích, v jeho srdci!

(vaticannews; kráceno)

Jestliže je Bůh Bohem života – a to 
on je – pak je pro nás nepřístupné 
zabít bližního v jeho jménu. Jestli-
že je Bůh Bohem míru – a to on je – 
pak je pro nás nepřístupné vést válku 
v jeho jménu. Jestliže je Bůh Bohem 
lásky – a to on je – pak je pro nás ne-
přístupné nenávidět bližního v jeho 
jménu.

Modleme se za všechny oběti vál-
ky, aby jim Bůh dal věčný život a ne-
konečný pokoj a aby je přijal do své 
náruče. A prosme také za nás, aby-
chom bez ohledu na náboženskou 
příslušnost mohli žít v míru, protože 
v očích Božích jsme všichni bratři 
a sestry. Všemohoucí Bože, který jsi 
Pánem času a dějin, z lásky jsi stvo-
řil svět a nepřestáváš žehnat svému 
stvoření. Bez ohledu na pokušení 
k  násilí a  nespravedlivému zisku 
doprovázíš své děti svou vlídnou ot-
covskou láskou.

My, lidé nevděční za tvé dary, 
jsme kvůli našim starostem a  po-
zemským ambicím zapomněli na 
tvou cestu pokoje a harmonie. Uza-
vřeli jsme se do sebe a  svých so-
beckých zájmů. Lhostejní k  tobě 
i  k  ostatním jsme zahradili cestu 
k míru. Tak se opakuje to, co slyšel 

prorok Jonáš v Ninive: Zlo, které li-
dé páchají, vystupuje až do nebes. 
Nezvedáme k nebi čisté ruce. Místo 
toho do nebes znovu stoupá křik ne-
vinné krve. Obyvatelé Ninive v Joná-
šově příběhu nakonec uslyšeli hlas 
tvého proroka. Svěřujeme ti, Bo-
že, oběti lidské nenávisti a prosíme 
o tvé odpuštění a milost obrácení.

Bože, dva symboly zde v Mosu-
lu vydávají svědectví lidstva o naší 
snaze se ti přiblížit: mešita an-Núrí 
se svým minaretem a kostel Panny 
Marie. Nauč nás chápat, že jsi nám 
svěřil cestu lásky, pokoje a smíření. 
Dej nám pochopit, že jen tak bude 
možné obnovit toto město a  zemi 
a že jen tak dojdou uzdravení srd-
ce rozervaná bolestí. Pomoz nám 
neplýtvat časem na naše egoistické 
zájmy, ale využívat ho k službě tvé 
lásky. A  když sejdeme z  cesty, dej 
nám uslyšet hlas pravých Božích lidí 
a včas se napravit, abychom se dále 
neničili násilím a smrtí.

Svěřujeme ti ty, jejichž život byl 
ukončen násilnou rukou jejich brat-
ří, a prosíme tě i za ty, kdo svým bliž-
ním způsobili zlo: ať se obrátí doty-
kem tvého milosrdenství.

(vaticannews; kráceno)

S  otcem utopeného tříletého syr-
ského chlapce Aljana Kurdího, je-
hož tělo bylo nalezeno v roce 2015 
na turecké pláži, se papež setkal po 
mši svaté na stadionu v iráckém Er-
bílu minulou neděli. Fotka, na které 
bezvládný chlapec leží tváří v písku, 
obletěla celý svět a stala se symbo-
lem uprchlické krize. Chlapcův otec 
Abdalláh, Syřan kurdského etnika, 
který nyní žije v Iráku, při pokusu 
přeplout Egejské moře do Evro-
py přišel také o manželku Rehan-
nu a pětiletého syna Galeba. Jejich 
bárka se ve velkých vlnách převrá-
tila a  on je nedokázal udržet nad 
hladinou. 

Papež si nyní vyslechl jeho pří-
běh, vyjádřil hlubokou účast s jeho 
utrpením a přijal od něj kresbu této 
smutné události. Válka v Sýrii má za 
deset let přes 387 tisíc obětí na ži-
votech a miliony lidí jsou vysídleny. 

(tez)

Za ochranu při jedné z nejrizikověj-
ších cest za osm let v úřadu (uplynou 
v sobotu 13. března) poděkoval Sva-
tý otec hned po návratu. Stejně jako 
před každou cestou i po ní se šel po-
modlit do římské baziliky Panny Ma-
rie Sněžné. Před ikonu zvanou Salus 
Populi Romani (Spása římského li-
du) tam přinesl kytici květin z Iráku.

V blízkovýchodní zemi František 
povzbudil tamní křesťany zkouše-
né krvavými konflikty, účastnil se 
mezináboženského setkání, setkal 
se s duchovním vůdcem šíitů a všu-
de apeloval na bratrství, toleranci, 
naději a mír, shrnují Vatican News. 

Po soukromé mši svaté ještě na 
irácké nunciatuře odjel v pondělí rá-
no na letiště, kde se s ním rozloučili 
prezident Barham Sálih s manžel-
kou Sarbagh. „Zdravíme Jeho Sva-
tost papeže Františka, který přinesl 
velké poselství lidskosti a solidarity 
s naší zemí. Jeho přítomnost, zna-
mení pokoje a  lásky, zůstane na-
vždy v srdcích všech Iráčanů,“ uvedl 
krátce nato prezident přes Twitter. 

Totéž podobnými slovy papež 
slíbil předchozí den při závěreč-
né mši svaté na stadionu v Erbílu 
a uzavřel arabsky: „Salam, salam, 
salam! Šukran! (Pokoj! Děkuji!) 
Bůh ať vám všem žehná!“ Při ná-
vratu do Říma pak papež tradič-
ně zaslal telegramy hlavám zemí, 
nad nimiž letěl – prezidentům Al-
bánie, Turecka a Řecka – a též to-
mu italskému Sergiu Mattare-
llovi s  požehnáním všem jejich
obyvatelům.

Na papežově Twitteru se v pondě-
lí objevilo také blahopřání k Meziná-
rodnímu dni žen: „Chtěl bych srdeč-
ně poděkovat všem ženám, zvláště 
těm iráckým, všem odvážným že-
nám, které nadále dávají život, na-
vzdory těžkostem a  zraněním.“ 
A vyzval: „Kéž jsou ženy respekto-
vány a chráněny! Kéž jsou jim po-
skytovány příležitosti!“ Při nedělní 
návštěvě iráckého Karakoše papež 
mluvil ke skupině dívek a žen v mi-
nulosti zotročených tzv. Islámským 
státem. TEREZA ZAVADILOVÁ

Iráčané přivítali papeže na historicky první návštěvě země tradiční hudbou s bubínky, zpěvy a tanci. Po jeho boku kráčí 
premiér Mustafa al-Kazímí.  Snímek ČTK

Svou historickou cestu do Iráku zakončil papež 
v pondělí – kdy se vrátil letadlem zpět do 
Říma – modlitbou před ikonou Matky Boží. 

Abdalláh Kurdí předává papeži obraz svého utonulého syna.  Snímek ČTK
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V Rakšicích, které 
spadají do farnosti 
Moravský Krumlov, 
mají nový zvon. 
Nese jméno svatého 
Vavřince podle 
patrona kostela 
a původního zvonu. 
Jeho pořízení vyšlo 
na 370 000 korun. 
Náklady hradí dary 
a sbírky farníků.

„Starý zvon dosloužil. Po mno-
ha staletích byl vytlučený. Navíc 
mu upadlo srdce, a tak doslou-
žil. V havarijním stavu byl i sys-
tém zvonění. Odborníci nám 
proto doporučili, abychom ho 
už neopravovali, ale pořídili no-
vý,“ informoval děkan z Morav-
ského Krumlova a správce tam-
ní farnosti P. Pavel Vybíhal. 

Zvon byl loni odlitý v italské 
zvonárně Ecat Campane, dě-
dičce tradiční zvonárny Mazzo-

la Achille z Valduggia založené 
v roce 1404. V novodobé histo-
rii zde odlévají zvony do celé-
ho světa, především do Itálie, 

Argentiny a Brazílie. Rakšický 
zvon byl odlit ze slitiny čistého 
bronzu, cínu a dalších přísad. 
Nezvyklá přírodní barva vznik-

la ručním leštěním povrchu bez 
následných chemických úprav. 
Poté byl ponořen do silikonové 
lázně, aby na povrchu nezůstá-
valy mastné skvrny a nešpinil 
se. Zvony vyrobené v České re-
publice mají jinou barvu, neboť 
chemickou cestou získávají pa-
tinu. Nový zvon svatého Vavřin-
ce získá stejnou patinu až pů-
sobením povětrnostních vlivů 
během několika let. Elektrické 
ovládání zvonění bude zajišťo-
vat nejmodernější technologie. 

Zvon bez srdce a závěsu váží 
rovných sto kilogramů a je la-
děn v tónině E2. V současné do-
bě je vystaven v kostele svatého 
Vavřince v Moravském Krum-
lově – Rakšicích. Termín jeho 
žehnání musel být už dvakrát 
přesunut. Vzhledem k  vývo-
ji koronavirové situace farnost 
uvažuje, že by mohl být požeh-
nán v srpnu u příležitosti svátku 
svatého Vavřince.

Za poslední dva roky se v rak-
šickém kostele podařilo udělat 
novou elektrifikaci, osvětlení 
a výmalbu. Opravy se dočkaly 
varhany a pořídily se nové ob-
razy křížové cesty i lavice. 

LENKA FOJTÍKOVÁ

Kalendář
BRNO
� Klub aktivních seniorů na-
bízí online kurzy zaměřené na 
práci s chytrým telefonem, ta-
bletem a notebookem. Dále se 
mohou senioři učit angličtinu 
ve třech stupních pokročilos-

ti. Více informací na tel. 730 
805 857 a na e-mailové adrese 
info@spokojenysenior-klas.
cz.
 
HODONÍN
� Kde brát motivaci k  dis-
tanční výuce? Jak podpořit 
děti v  jejich školních povin-
nostech, co se rodičům nepo-

vedlo, s čím potřebují poradit? 
Na tyto a další otázky odpoví 
Monika Gasnárková 24. 3. od 
17.30. Online setkání pořádá 
Centrum pro rodinu a  soci-
ální péči Hodonín. Přihlásit 
se můžete do 22. 3. Podrob-
nější informace na e-mailu
markovicova@cprhodonin.cz 
nebo na tel. 774 650 138.

VELKÉ
NĚMČICE
� Na webu farnosti www.
paxvobis.cz v sekci „Pro děti“ 
naleznete nové video, v němž 
P. Petr Havlát přibližuje svaté-
ho Elizeuse (Elíšu). 

Kontakt:
fojtikova-l@seznam.cz

V Rakšicích mají nový zvon z Itálie

Muzeum Brněnska – Památník 
písemnictví na Moravě v Raj-
hradě nabízí online semináře 
tvůrčího psaní s názvem Kro-
cení literární múzy. Zapojili se 
i žáci církevních škol, například 
z Katolického gymnázia Třebíč. 
„Jde o  doprovodný program 
Skryté paměti Moravy, což je li-
terární soutěž pro mládež ve vě-

ku od jedenácti do devatenácti 
let. Téma letošního patnáctého 
ročníku reaguje na aktuální spo-
lečenskou situaci a nabízí mla-
dým autorům téma Život v době 
korony,“ informovala o inicia-
tivě literární historička Muzea 
Brněnska Andrea Procházková. 

Pod vedením lektorek mu-
zea si účastníci mohou vyzkou-

šet techniky tvůrčího psaní 
a pokusit se literárně ztvárnit 
svou osobní zkušenost s  ži-
votem v  nouzovém stavu ne-
bo napsat smyšlený příběh 
inspirovaný současnými udá-
lostmi.

„Přednostně jsou semináře 
určeny školním skupinám. Ter-
mín vždy záleží na individuál-

ní domluvě s vyučujícím. Zá-
kladní délka jednoho kurzu je 
pětačtyřicet minut,“ upozorni-
la mluvčí muzea Lenka Křížo-
vá. Zájemci se mohou hlásit až 
do konce března prostřednic-
tvím e-mailové adresy pamet@
muzeumbrnenska.cz. Seminář 
je pro všechny přihlášené bez-
platný.  (lef)

Památník písemnictví učí, jak psát zajímavě

Nový zvon svatého Vavřince je nyní vystaven v rakšickém kostele.
Snímek archiv farnosti
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Kalendář
ČESKÉ BUDĚJOVICE
� Nám. Přemysla Otakara II.: 
Panelová výstava připomínající 
osudy čtyř církevních předsta-
vitelů – Nemějte strach! Církev 

a cesta střední Evropy ke svo-
bodě, 8. – 23. 3. 
 
DUBNÉ
� Farnost: Přednášky histo-
rika z TF JU P. Martina Weise 
České nebe každé úterý v 18–
18.45: 16. 3. Bl. čtrnáct praž-

ských mučedníků, 23. 3. Bl. 
Metoděj Dominik Trčka, on-
line na www.dubne.cz, sekce 
Živé přenosy, mše sv. ne v 9.00.

LOMEC
� Poutní areál: Postní sobota 
13. 3. od 11.00 do 17.00, zamyš-

lení a možnost svátosti smíření 
(P. Josef Prokeš), Youtube kanál 
youtube.cz/poutnimistolomec. 

TÁBOR-KLOKOTY
� Poutní areál: Křížová cesta 
12. 3. od 16.30 . 
Kontakt: ragal@seznam.cz

Diecézní charita České Budě-
jovice se zapojila do sbírky re-
spirátorů pro lidi v nouzi. „Pro 
mnohé naše klienty jde o  fi-
nanční výdaj navíc, který si čas-
to nemohou dovolit,“ říká mluv-

čí diecézní Charity Martina 
Nováková. Respirátory (FFP2 / 
KN95) v neporušených obalech 
přijímají Charity na sběrných 
místech ve střediscích. V kraj-
ském městě např. na sekreta-

riátu diecézní Charity v Kanov-
nické 18, sekretariátu městské 
Charity v Žižkově 12 nebo v azy-
lovém domě sv. Pavla v Riegro-
vě 32. Potřebný dar můžete pře-
dat např. i v Jindřichově Hradci 

(Arch. Teplého 1306), Písku 
(Budějovická 1962), Táboře 
(Prodejní galerie – Klokotská), 
Třeboni (Chelčického 2), Pel-
hřimově (Soln í 1814) nebo Su-
šici (Havlíčkova 110).  (rag)

Charita sbírá respirátory pro lidi v nouzi

Kde na chodbách 
minulou zimu zněl 
dovádivý dětský 
smích a lyžárna 
byla plná sjezdovek, 
běžek i sáněk, je letos 
ticho a prázdno. 

Církevní objekty, nabízející od-
dechové pobyty, jsou kvůli opat-
řením kvůli pandemii zavřené, 
stejně jako ostatní ubytovací 
zařízení.

Letošní zimní sezona na Šu-
mavě byla sice bohatá na sníh, 
zato lyžařům a  ubytovatelům 
zbyly oči pro pláč. Vleky nejez-
dily a rekreanti nemohli na ho-
rách přespávat. 

Oblíbená turistická ubytovna 
u kostela v Železné Rudě, pa-
třící římskokatolické farnosti, 
je už půl roku zavřená a majitel 
přichází o prostředky, kterými 
by opravil objekt, volající po re-
konstrukci. „Mrzí nás, že jsme 
sem nemohli s přáteli na týden 
jako jindy, proto jsme přijeli as-
poň na den,“ prozradila rodina 
Horákových z Prahy, která (do-
kud to bylo možné) na běžkách 
vystoupala sjezdovku Samo-
ty a vydala se užívat zasněžené 
magistrály. Ráno sem milovníci 
běžkování přijeli vlakem a odpo-
ledne se zase po kolejích vraceli 
domů.

„Faru máme zavřenou od 
podzimu, ovšem už i  loňské 
léto bylo méně obsazené než 
jindy, protože lidé ze strachu 

začali rušit ubytování,“ kon-
statuje Helena Hánová, která 
má objekt na starosti. „Chybí 
nám peníze, protože tržby od 
hostů nejsou, jenže plyn, vodu 
a elektřinu platit musíme. Větší 
opravy nepřicházejí v úvahu, až 
časem něco vyděláme,“ pokra-
čuje Helena Hánová a dodává, 
že účetní farnosti zjišťuje, zda 
mohou požádat o  kompenza-
ci ušlých tržeb jako jiní provo-
zovatelé. Pobyty rodin i skupin 
přátel byly objednané několik 
měsíců dopředu a s tržbami se 
počítalo pro zajištění provozu 
i rekonstrukce objektu. „Na léto 
už ale máme spoustu rezervací 
od lidí, kteří k nám každoročně 
rádi jezdí, a tak uvidíme, co bude 
dál,“ nevzdává se naděje Helena
Hánová.

Úbytek rekreantů, kteří rádi 
využívají faru pro rodinné poby-
ty i díky cenové dostupnosti, se 
projevuje i na účasti při boho-
službách a prohlídkách zdejšího 
unikátního barokního kostela 

Panny Marie Pomocné z Hvězdy 
z 18. století, stojícího na půdo-
rysu šesticípé hvězdy. „Návštěv-
nost mší svatých je určitě ovliv-
něna tím, že se na faře nemůžou 
lidé ubytovat – a nyní sem ne-
mohou už ani přijet,“ sdělu-
je Lidmila Kovácsová, která se 
o rozlehlý kostel pečlivě stará. 

Prázdná zůstává i bývalá fa-
ra na Kvildě, kterou provozuje 
Salesiánské středisko mládeže 
z Českých Budějovic. „Vraceli 
jsme zaplacené zálohy a od uza-
vření ubytovacích služeb nové 
nepřijímáme,“ informuje Petr 
Kuba ze střediska. „Rok covidu 
nás od loňského března připra-
vil o 2 345 ubytovaných osob 
na noc, tedy o 155 tisíc korun. 
Kompenzační dotace zatím ne-
čerpáme, ale studujeme jejich 
propozice,“ vysvětluje a doufá: 
„Očekáváme, že v létě bude fara 
zase normálně fungovat.“ 

Finanční ztráty způsobe-
né pandemií a opatřeními sčítá 
Salesiánské středisko mláde-

že i jinde. „Uzavření školských 
pracovišť a ubytovacích zaříze-
ní se silně podepisuje na chodu 
našeho střediska,“ přiznává je-
ho ředitel Ondřej Trojek. Rodi-
čům například vraceli z poplat-
ků poměrné částky za dobu, kdy 
nefungovaly zájmové kroužky. 
„Jestli se pedagogické programy 
neotevřou, může středisko tratit 
73 200 Kč, takže v případě trva-
jící uzavírky za školní rok přijde-
me na účastnických poplatcích 
o  takřka sto tisíc,“ upřesňuje 
Ondřej Trojek. 

Církevní ubytování v diecé-
zi nabízejí za normálních okol-
ností ještě např. Dům sv. Vintíře 
v Dobré Vodě u Hartmanic, je-
hož vlastníkem je farnost Dob-
rá Voda u Sušice, nebo zámek 
Štěkeň, patřící České provincii 
Congregatio Jesu. „Do dvou let 
chceme připravit k ubytování 
i  fary v Nových Hutích, Žum-
berku a Kašperských Horách,“ 
dodává mluvčí biskupství Petr 
Samec. RADEK GÁLIS

Sčítají ztráty za zavřené ubytování

Z okolí Železné Rudy. Snímky autor
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Jak se mění církevní lesy
ve vaší správě? 
Změny v lese obvykle probíha-
jí postupně a poznenáhlu. Ta 
největší nastává ve fázi, kdy se 
les vykácí a starý porost nahra-
dí novou výsadbou, mladou ge-
nerací. V tomto směru proměna 
v lesích probíhá kontinuálně. 

Druhá věc je výrazná pro-
měna naší firmy. V současnosti 
spravujeme téměř 7 000 hekta-
rů lesních pozemků, vykonává-
me odbornou správu lesů pro 
další subjekty, třeba obce či ře-
holní společnosti. Ustálily se 
organizační struktura společ-
nosti i počet lesnických úseků. 
V našich řadách je nový kolega, 
který má na starosti vodní hos-
podářství. Loni jsme si nechali 
uznat lesní porosty pro sběr se-
men jako reprodukčního mate-
riálu a zahájili první sběry. Ve 
výčtu aktivit by se dalo pokračo-
vat. Diecézní lesy se tedy stále 
vyvíjejí a proměňují, stejně jako 
život v lese.

Bojujete také s kůrovcem? 
V posledních dvou letech ovliv-
nila kůrovcová kalamita hos-
podaření v  lesích zásadním 
způsobem. Na jedné straně 
jsme kvůli napadení kůrovcem 
museli mnohem víc těžit, na 
druhé straně dramaticky klesa-
la cena dříví. Převážná většina 
vykácených ploch, tedy holin, 

vznikla především z nahodilých 
těžeb – vlivem kůrovce, větru 
a sněhu. Za poslední tři roky 
tak máme více než 300 hekta-
rů holin, přičemž za běžných 
podmínek vychází podíl ho-
lin ročně na 60 hektarů. Eroze 
půdy kvůli vzniku vykácených 
ploch nenastala, ale je zapotře-
bí vzniklé holiny zalesnit, tedy 
obnovit. A  to jednak umělou 
obnovou – výsadbou sazenic 
lesních dřevin, jednak tou při-
rozenou – náletem semen stro-
mů v lese. Při obnově lesa vyu-
žíváme široké spektrum dřevin. 
V současnosti převažují listná-
če, především duby. Například 
loni činila plocha osázená du-
by a  buky více než polovinu 

celkového podílu, jedle pak ví-
ce než 10 %, podíl smrku byl 
méně než čtvrtinový, a to ještě 
značná část pocházela z přiro-
zené obnovy. Směřujeme tedy 
k co největší pestrosti odpoví-
dající přírodním podmínkám
daného místa.

Jsou v něčem jiné zakoupené 
lesy na soutoku Labe a Vltavy
u Mělníka, když je obtékají
řeky? 
Jsou to lužní lesy v minulosti 
a často i dnes zaplavované. Jde 
prakticky jen o listnaté porosty. 
V dané lokalitě jsou dominant-
ní dřeviny jasan, topol a dub. 
Díky dostatku vody a bohatým 
půdám zde stromy dosahují 
nadprůměrných výšek. Napří-
klad u dubu je to často i více než 
35 metrů. Neméně zajímavý je 
porost v lese. V předjaří a na jaře 
se zde projevuje tzv. jarní aspekt 
a rozkvetou sněženky a dymniv-
ky. Později tato místa zarostou 
vysokými kopřivami a v tu do-
bu nic nenasvědčuje tomu, že 
v  brzkém jaře les vypadá tak 
malebně.

Vede se prodeji dřeva? 
Díky tomu, že máme skutečně 
dobrého odbytáře, se nám da-
ří vytěžené dříví prodávat. Nej-
větší problém s  odbytem byl 
v roce 2019, v loňském roce se 
situace začala měnit k lepšímu. 
Jiná věc je cena za jednotlivé 
sortimenty. U jehličnaté vlákni-
ny v lepším případě pokryje je-
jí cena průměrné výrobní ná-
klady na její těžbu a přiblížení. 
Cena za jehličnatou kulatinu 
je o něco lepší, loni ovšem do-
sáhla svého minima. V  po-
sledním půlroce nastává  její
oživení. 

Kdy asi skončí prodej 
kůrovcového dřeva a ceny 
naopak výrazně vzrostou? 
Odhad dalšího vývoje kůrovco-
vé kalamity je nejistý. V případě 
příznivého počasí, zejména do-
statečných srážek a bez výskytu 
extrémních teplot, lze předpo-
kládat utlumení kalamity v hori-
zontu dvou až tří let. To je opti-
mistický předpoklad. Případně 
může přijít přírodní faktor, kte-
rý rozvoj kůrovce prudce zbrz-
dí. To ale nevíme. Ceny vzrostou 
tehdy, když poklesne nabídka 
dříví na trhu, tedy v okamžiku, 
kdy se vrátíme na běžnou úro-
veň těžeb. Realitou ovšem bude, 
že v některých regionech bude 
nabídka jehličnatého dříví mi-
nimální.

Práce lesníků je náročná. 
Pracují s živou přírodou. A v ní 
se projevují různé nahodilé vli-
vy, které ovlivňují výsledek je-
jich úsilí. Mám naději, že se 
nám bude dařit pracovat v sou-
ladu s přírodou a budeme spolu-
vytvářet krásné lesy, jež budou 
poskytovat užitek nám i budou-
cím generacím. 

PAVEL J. SRŠEŇ

Snažíme se, aby lesy byly pestré
Diecézní lesy Hradec Králové 
hospodaří na lesních pozemcích 
patřících Biskupství Hradec Králové, 
kapitulám a farnostem. PAVEL 
STARÝ, jednatel lesní společnosti, 

přibližuje, jak se daří pečovat o diecézní lesy. 

Ani v dnešní době velkokapacitních lesních strojů se lesníci 
neobejdou bez práce kočích s tažnými koňmi. Stroje se totiž do každé 
lokality nedostanou.  Snímek archiv diecézních lesů

Kalendář
HOJEŠÍN
U SEČE
� Duchovní víkend pro mladé 
muže 14–18 let. Téma: Davi-
dův hřích, vede P. Petr Soukal, 
21. – 23. 5. 
� Víkend pro kluky 7–13 let. 
Téma: Cesta moderního rytíře. 
Vede Lukáš Kos – skaut a mi-
nistrant, duchovně doprovází 

Mons. Jan Paseka, 28. – 30. 5. 
� Večer pro maminky – be-
seda, otázky a  odpovědi, 
modlitba, agapé. Vede PhDr. 
Martina Kosová + sestry fran-
tiškánky, 29. 5. v 17.00. 
� Poutní mše svatá – slavnost 
Nejsvětější trojice. Hlavní
celebrant: Mons. Jan Paseka,
30. 5. v 8.00. 
� Duchovní obnova. Téma: 
Sestra Eliška věrná Bohu 

i člověku. Vede Zdislava Nos-
ková OSF, duchovně doprová-
zí P. Pavel Havlát OM, 13. 6. 
v 9.00. 
� Divadelní představení o ses-
tře Elišce 13. 6. v 15.00. 
� Exercicie  pro všechny 
s P. Michaelem Slavíkem 13. 6.
od 15.00 do 18. 6.
� Duchovní setkání manželů 
s programem pro děti 18. – 20. 6.
Téma: Nový začátek. Vede

P. Jan Linhart, PhDr. Vlastimil 
Sojka.
� Tábor pro děti 7–12 let. Té-
ma: Tábor v  říši divů. Vede 
Tom + tým a sestry františkán-
ky, 4. – 10. 7.
K  přihlášení se na všech-
ny akce použijte kontakt: 
sestraGratia@seznam.cz, tel. 
733 755 824.

Kontakt: srsen@bihk.cz
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I pád kostelní věže 
může přinést něco 
dobrého. V Lenešicích 
na Lounsku odstarto-
val občanskou iniciati-
vu, kt erá nese plody
už přes deset let.

Když se kvůli předchozím ne-
kvalitním přestavbám věž zří-
tila, vznikl tu Lenešický okraš-
lovací spolek. Jeho hlavním 
zájmem se stala právě rekon-
strukce dominanty obce, chrá-
mu sv. Šimona a  Judy, jehož 
historie sahá až do románských 
dob. 

„Kostel k Lenešicím neod-
myslitelně patří. Kolem koste-
la jsme se jako děti honili, věž 
byla naše pikola. Je to místo, 
které je součástí našich živo-
tů,“ vzpomíná předseda spol-
ku Zdeněk Plaček, který z ob-
ce pochází. Právě dění kolem 
zhroucené věže přivedlo Plač-
ka, jeho bratra a další kolegy 
k založení Lenešického okraš-
lovacího spolku. V té době totiž 
padaly i návrhy, které počítaly 
jen se  zakonzervováním čás-
ti kostela nedotčené zřícením. 
Jenže místní a  jejich vzniklý 
okrašlovací spolek se nechtěli 
věže vzdát. Proto začali hledat 
způsoby, jak ji obnovit. Projekt 
znovupostavení věže nakonec 
získal navrch. Bylo třeba žá-
dat o granty a dotace, protože 
odhadní cena činila 18 milionů 
korun. Společnými silami spol-
ku, litoměřického biskupství 
i obce se rekonstrukce povedla 
o pět milionů levněji. 

Kostelem nekončíme

Věž kostela už stojí, ale spolek 
funguje dál. Po zajištění nej-
důležitějších prací přišel na řa-
du interiér chrámu. „Nechali 
jsme například zrekonstruovat 
oltář,“ říká předseda s tím, že 
se zájem spolku dále rozšiřuje. 
„Rekonstrukce věže nastartova-
la v Lenešicích občanské hnutí, 
zapojila se spousta lidí. Navíc 
jsme zjistili, že můžeme získá-
vat granty i na další projekty. 
Kostel je velký projekt a ne kaž-
dý grant se pro něj hodí, a tak 
jsme zrekonstruovali i Husovu 

zvonici Československé církve 
husitské či kapli sv. Jana Nepo-
muckého včetně světcovy so-
chy,“ vypočítává Plaček. 

V  centru plánu na letošní 
rok má Lenešický spolek opět 
chrám sv. Šimona a Judy. „Stá-
le je tu ‚práce jako na kostele‘, 
protože interiér není hotový. Je 
třeba dodělat zábradlí a schodi-
ště na kůr, dlažbu nebo vstupní 
dveře. A také samozřejmě věž-
ní hodiny, na ty se místní oby-
vatelé velmi těší,“ poukazuje 
Plaček. 

Dobrovolnické aktivity a sta-
rost o památky v cizím vlast-
nictví vzbudily pozornost i za 

hranicemi regionu. Důkazem 
je ocenění v soutěži Národního 
památkového ústavu Patrimo-
nium pro futuro z konce minu-
lého roku. Komise ocenila právě 
i fakt, že činnost spolku neza-
nikla se splněním původního 
cíle, ale naopak se rozšiřuje do 
dalších oblastí. Dobrovolníci 
se postupně pustili do projek-
tů nezahrnutých do historické-
ho dědictví, například nedávno 
do revitalizace parku u zmíně-
né Husovy zvonice. „Je to něco 
nového, protože nejde o staveb-
ní práce, nýbrž spíše o kultiva-
ci veřejného prostoru,“ uzavírá 
Plaček. KAREL PUČELÍK

Soutěž
o sv. Zdislavě 
prodloužena 
Organizátoři dětské výtvarné 
soutěže „V srdci paní Zdislavy“ 
posunuli termín pro odevzdá-
vání obrázků a výtvarných pra-
cí z února až na konec března. 
Rozhodli se tak kvůli stále odda-
lovanému návratu dětí do škol.
Tématem letošního šestého roč-
níku je: Sv. Zdislava – láskyplná 
hostitelka cizinců a poutníků. 
Vypsány jsou celkem tři katego-
rie pro děti od pěti do patnácti 
let. Soutěžící mohu svá díla za-
sílat na adresu dominikánského 
kláštera v Jablonném v Podješ-
tědí, kde budou v ambitech po 
vyhlášení vystaveny. Více infor-
mací je k dispozici na webové 
 stránce www.zdislava.cz. (puč)

Pád věže byl jen začátek Charita prosí
o modlitby
O modlitební podporu
pro své zaměstnance
požádala ředitelka 
Farní charity Česká
Lípa Eva Ortová
kněze i věřící z okolí.

„Za dobu existence farní Charity 
nepamatuji podobnou krizovou 
situaci, která nyní panuje a kte-
ré musíme čelit. V rámci našich 
služeb se snažíme maximálně 
pomáhat a zůstat nablízku těm, 
kdo to nejvíce potřebují. Práce 
a služba je to velmi vyčerpáva-
jící, zvláště když sami musíme 
pečovat o své blízké či se potý-
káme s nemocí,“ píše v dopise 
adresovaném kněžím ředitelka. 
„Síly nám docházejí  a konec té-
to situace je zatím v nedohled-
nu. V této chvíli si více než kdy 
jindy uvědomuji, že potřebuje-
me Boží pomoc, lásku a milo-
srdenství,“ přibližuje nynější 
stav v pracovním týmu, který se 
při poskytování sociálních slu-
žeb setkává s chudobou, bez-
nadějí, zoufalstvím, ba i nási-
lím v  rodinách svých klientů. 
„Proto vás velmi prosím o vaše 
modlitby, prosby a přímluvy,“
dodává. (puč)

Nová věž již stojí, zbývá ještě interiér.  

Zřícená věž v roce 2008.  Snímky archiv spolku
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„Vstaň a připoj se!“ 
Touto parafrází motta 
letošního Světového 
dne mládeže zvou po-
řadatelé k jeho oslavě
mladé lidi v olo-
moucké arcidiecézi.

Omezení daná vládními opat-
řeními totiž fyzickou účast na 
akci, k  níž se každé dva roky 

scházejí i  tisíce mladých lidí, 
fakticky znemožňují. „Setká-
ní se proto bude konat jen on-
line, zato ze samého srdce arci-
diecéze – z olomoucké katedrály 
sv. Václava,“ zve Marek Poštul-
ka, vedoucí arcidiecézního Cen-
tra pro mládež, které je za pří-
pravu programu odpovědné.

Jeho hlavní část začne v so-
botu 27. března v 9.30 modlit-
bou, po níž následuje katecheze 
inspirovaná letošním mottem: 
„Vstaň, učiním tě svědkem to-

ho, co jsi viděl“, talkshow 
a v 16.00 mše svatá. „Účastní-
ci ale ani letos nepřijdou o ob-
líbený páteční předprogram: 
vysílání začíná v 19.00 a hlav-
ní náplní bude večer chval, kde 
vystoupí kapela Sinaj z Valaš-
ských Klobouk,“ předestírá 
Poštulka a doplňuje: „Všechny 
informace i pokyny, jak se při-
pojit, najdou lidé na webové ad-
rese mladez.ado.cz.“

A mladé lidi zve k účasti také 
arcibiskup Jan Graubner: „Pan-

demie koronaviru nás omezuje 
a nutí využívat jiné formy. Ne-
měla by nás ale zabrzdit: i když 
podoba bude letos jiná, prožij-
me toto setkání, aby bylo vidět, 
že jsme spolu rádi, byť na dál-
ku. Aby bylo poznat, že máme 
radost ze společenství církve, 
která roste právě tehdy, když ji 
vytváříme, když jsme v ní ak-
tivní, když vyznáváme svou ví-
ru a přivádíme k ní někoho dal-
šího. Spoléhám na vás a těším 
se.“ JIŘÍ GRAČKA

Jeden stojan na dezinfekci 
a hned vedle další, se svěcenou 
vodou. Tak nyní vypadá zádve-
ří farního kostela v  Zábřehu. 
Systém je to jednoduchý: když 
člověk vloží ruku pod trysku ve 
zhruba metrovém bílém stojanu 
s křížem, dávkovač mu na prsty 
stříkne několik kapek svěcené 
vody. Nahrazuje tak kropenky, 
odkud byla kvůli epidemii voda 
před rokem odstraněna.

Automat, který věřícím umož-
ní hygienicky si nabrat svěce-
nou vodu k přežehnání se při 
vstupu do kostela, před časem 
nechal zakoupit zdejší farář
P. Radek Maláč. „Je třeba vracet 
se k tomu, čeho jsme se kvůli epi-
demii museli na čas zříct, a zrov-
na svěcená voda je podle mě ja-
ko svátostina velice důležitá 

a má velký symbolický význam,“ 
zdůrazňuje kněz. Přístroj, kte-
rý vyrábí firma z Bystřice pod 
Hostýnem, pojme tři a půl litru 
svěcené vody, tedy množství do-
stačující pro deset tisíc dávek. 
Na dlouhodobý provoz je konci-
pován i pohon stojanu: napájí ho 
šest tužkových baterií, které po-
dle výrobce poskytují energii až 
na milion dávek. „Vydrží tak bez 
další údržby opravdu dlouho,“ 
pochvaluje si P. Maláč.

Aby si lidé stojan se svěce-
nou vodou nepletli s tím na dez-
infekci, nechal ho opatřit vidi-
telným nápisem. „Ze začátku se 
občas spletou a roztírají si svě-
cenou vodu po dlaních. Věřím 
ale, že si na to rychle zvyknou 
a naučí se automat používat,“ 
uzavírá. (gra)

V  letošním roce věnovaném
sv. Josefu prožijme pouť k tomu-
to světci společně – byť u toho 
většinou musíme zůstat doma. 
S touto nabídkou se k věřícím 
obrací rektor svatohostýnské 
baziliky P. Josef Stuchlý SJ. „Fy-
zickou účast na každoroční pou-

ti sice ztěžují protiepidemická 
opatření, přidat se ale lze i pro-
střednictvím přímého přenosu 
z Hostýna. Lidem přitom nic ne-
brání vykonat si předtím skuteč-
nou pouť: od nádraží v Bystřici je 
to k bazilice zhruba pět kilome-
trů, které lze nachodit třeba na 

zahradě nebo v obýváku. A kdo 
má doma rotoped, může se rov-
nou vydat na Hostýn z  domu 
na kole,“ říká kněz s úsměvem 
a dodává: „Kdyby někdo chtěl 
prožít pouť se vším všudy, může 
také využít virtuální pokladnič-
ku a svým příspěvkem pomoci 

poutnímu místu – čísla účtů jsou 
na webu www.hostyn.cz.“

Mše svaté, přenášené na 
zmíněném webu,  se o slavnosti 
sv. Josefa 19. března slaví 
v 7.15, 9.30 a 11.15 a v den pou-
ti, tedy v neděli 21. března, na-
víc ve 14.45. (gra)

Kalendář
KROMĚŘÍŽ
� K  Večeru chval s  hudbou, 
modl i tbou,  povzbuzením 
a svědectvím se lze přidat on-
line ve středu 17. 3. od 19.00 
na adrese www.facebook.com/
CredoNadacniFond.

OLOMOUC
� Pouť děkanátů Olomouc 
a  Přerov za obnovu rodin 
a  kněžská povolání v  sobotu 
20. 3. Vzhledem k opatřením 
omezujícím cestování se vě-
řící spojí v modlitbě každý ve 
své farnosti, v katedrále bude 
adorace od 17.00 a mše svatá
od 18.00.

� Arcibiskupský kněžský se-
minář: Letní škola Božího 
slova pro všechny, kdo chtě-
jí  prohloubit své poznání 
Bible,  se koná od 28.  do 
31. 7. Přednáší P. Josef Mikulá-
šek a P. Jan Liška, program se 
dále skládá z workshopů, dis-
kusí a modliteb. Více na www.
katechetiolomouc.cz.

VSETÍN
� Mše svaté se v přímém pře-
nosu vysílají na Youtube kaná-
lu „Římskokatolická farnost 
Vsetín“ každou neděli v 7.00, 
8.30, 10.30 a  18.00, každou 
sobotu v 16.00 a připojit se lze 
i ve všední dny. Více na www.
farnostvsetin.webnode.cz.
Kontakt: gracka@katyd.cz

Za svatým Josefem lze putovat třeba i jen po zahradě

Setkání mládeže letos jen online

Svěcená voda v hygienickém podání

Svěcené vody je v automatu dost na deset tisíc dávek. 
 Snímek Martin Pěnička / Člověk a Víra
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Ženy, které chtějí chválit Boha 
pohybem, najdou na webových 
stránkách setkani.org/tance 
přes osmdesát videí s židovsko-
-biblickými tanci, které pro ně 
natočila skupina žen kolem lek-
torky Gity Vyleťalové. „Tance se 
učím už mnoho let v Komunitě 
Blahoslavenství v  Dolanech 
a pak se je snažím předat dal-
ším ženám a dívkám,“ sděluje 
Gita Vyleťalová a zdůrazňuje, 
že nejde o obyčejné tance, ný-
brž o  modlitbu tělem: „Slova 
písní, která jsou často z žalmů, 
evangelií nebo židovských slav-
ností, ale i  gesta rukou, kro-
ky tanců mají hluboký smysl.“ 
Zřejmě i  proto se ženy tímto 
způsobem rády modlí a po ce-
lé republice vznikla už řada 
skupinek. Ostravské Centrum 
pro rodinu pravidelně pořádá 

tzv. jarní a podzimní semestry 
biblických tanců a ženy zve na 
taneční víkendy.

„Protože se v tento čas pan-
demie covidu-19 nemůžeme 
setkávat osobně, natáčíme dal-
ší tance na videa. Zájemkyně 
u nich najdou manuál s popisem 
historie, choreografie, smyslu 
tance i jednotlivých gest,“ zve 
k  návštěvě webových stránek 
www.setkani.org/tance Gita 
Vyleťalová. Na osobní setkání 
se těší na podzim, na kdy spolu 
s Janou Dostálovou připravují 
v termínu od 12. do  14. 11. ta-
neční víkend pro ženy v Českém 
Těšíně. „Věříme a těšíme se, že 
nám Bůh dopřeje znovu se ve 
zdraví setkat, modlit se tan-
cem a radostí, ve společenství 
Božích dětí,“ zakončuje Gita 
Vyleťalová. ( jap)

Biblické tance online

Výuka židovsko-biblických tanců.  Snímek YMCA Setkání

Intenzivní duchovní 
program pro muže 
(nejen) v postním 
období nabízí 
iniciativa Exodus 90.

„Na duchovní program Exodus 
90 mě navnadil můj dlouholetý 
přítel P. Michael Macek, farář 
z Vysočiny,“ vypráví P. Marek 
Jargus, který před rokem v ost-
ravsko-opavské diecézi zformo-
val první skupinku mužů, kteří 
přijali výzvu projít devadesáti-
denními intenzivními duchov-
ními cvičeními a zavázat se ke 
třem pilířům – modlitbě, askezi 
a bratrství. „Hledal jsem něco, 

co by mi pomohlo dlouhodobě 
žít ve větší vnitřní svobodě ve 
vztahu s Bohem, lidmi i se se-
bou samým. Cítil jsem potřebu 
opřít se o něco pořádného a sta-
bilnějšího. A tak bez hlubšího 
zkoumání detailů mi něco uvnitř 
říkalo, to je ono. Intuice mě ne-
zklamala,“ sděluje P. Jargus.  

Na začátku roku 2020 oslo-
vil svého přítele Lukáše, který 
sehnal ještě dalšího kamaráda, 
a začali. Teprve zpětně zjisti-
li, že ani jeden ze společníků 
P. Jarguse nedodržel základní 
doporučení průvodce Exodem, 
že je potřeba dobře se domluvit 
s manželkou, do jaké míry bude 
program kolidovat s rodinným 
životem. „Kvůli tomu se naše 
první fraternita málem rozpa-

dla hned v prvním týdnu. Zpět-
ně mohu říci, Bohu díky, že se 
nerozpadla i přes naši liknavost, 
a umožnila tak vyrůst řadě dal-
ších podobných společenství. 
S vděčností a úžasem mohu říci, 
že letos jich máme šest s celkem 
26 bratry a jednu původní sed-
mičlennou,“ raduje se P. Jargus. 

Na začátku cesty cvičeními 
si každý účastník formuluje své 
„proč“, k němuž se v průběhu 
cesty vrací. Poutník Exodu 90 
si za prvé pojmenuje svá otroc-
tví, závislosti a svou vnitřní ne-
svobodu. Za druhé si má uvě-
domit, kvůli kterým milovaným 
osobám ve svém životě se do 
takové výzvy pouští, a za třetí 
si načrtne vizi vnitřní svobody, 
k níž směřuje. 

Pro mnohé muže byla, stejně 
jako pro Lukáše Čadana z Haví-
řova, těžká konfrontace s vlast-
ní slabostí. Ze dne na den totiž 
musí běžné návyky stranou: 
„Dezertíky, jídlo mezi jídly, sla-
zená káva, liga mistrů v televi-
zi,“ jmenuje, čeho se rozhodl 
vzdát. Postupně se ale ze sebe-
záporů stal dobrý průvodce de-
vadesáti dny. „Učilo mě to ob-
jevovat sílu vnitřního závazku, 
spoluzodpovědnosti za ostatní 
bratry i pravidelnost a rytmus.“ 
Díky tomu pak začal objevovat 
dary, které Exodus 90 přináší 
– třeba hlubokou radost z mod-
litby a společenství s druhými. 
„I proto jsem šel do Exodu letos 
znovu,“ uzavírá Lukáš Čadan.

JANA PRAISOVÁ

Exodus 90 zve muže na cestu z otroctví

Klienti Domova pokojného stá-
ří sv. Františka v Javorníku mají 
za sebou první zimu ve zrekon-
struované budově. Po dobu pře-
stavby žili dva roky v blízkých 
Vlčicích a zpět do Javorníku se 
vrátili loni v srpnu. Vedení cha-
ritního domova teď chystá úpra-

vy zahrady a výsadbu nových 
rostlin. Už s prvními záblesky 
jara proto přišel čas na úklid 
a pálení klestí. I pro seniory to 
byla po několika sněhových týd-
nech příležitost ohřát se venku 
na slunci a opéct si první letošní 
špekáček.  (one)

Kalendář
ČESKÝ TEŠÍN
� Exerciční dům: Jednodenní 
duchovní obnova na téma Sí-
la ticha proti diktatuře hluku, 
kterou doprovází P.  Jan Da-
vid SAC,  se koná 17. 4. Při-
hlášky na www.exercicnidum-
ceskytesin.cz.
KRAVAŘE
� Online duchovní obnova pro 
mladé se Svatou rodinou od 

26. do 27.  3. Přihlášky: rkf.
kravare@doo.cz do 20. 3. 

OSTRAVA
� Na Adorační den zve 12. 3. 
farnost Přívoz. Od 8.00 do 
16.00 bude možnost adorace 
ve farní kapli a od 16.00 v kos-
tele. V 18.30 bude slavena mše 
svatá za uzdravení, smíření 
a odpuštění. K dispozici budou 
texty k zamyšlení.

Kontakt: jpraisova@doo.cz

Jaro u svatého Františka

Společné opékání špekáčků.  Snímek Charita Jeseník
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Kalendář
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. 
� Postní výzva s impulzem do 
následujícího postního týdne 
je vždy od sobotního večera ke 
zhlédnutí tamtéž.
� 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.
� Mši sv. za dárce těl a orgánů 
pro medicínské účely bude slou-

žit biskup Tomáš Holub 24. 3. 
od 19.00 v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. Mše bude přená-
šena online na www.bip.cz.

 Kontakt: 
ourednikova@katyd.cz

„Lidé se zde scházeli a prosili 
o Boží pomoc. Tyto historické 
zprávy k nám znovu promlouva-
jí, protože si uvědomujeme, že 
se nás to v této době týká. Uvě-
domujeme si, že kromě moderní 
vědy, za kterou jsme vděčni, po-
třebujeme Boží pomoc, důvěru 
v Boha, který je naší jistotou,“ 
konstatuje v  úvodu  rokycan-
ský farní vikář P. Pavel Frývald-

ský a odkazuje na evangelium 
druhé postní neděle, popisují-
cí odebrání se Ježíše s učední-
ky k modlitbám do samoty na 
hoře, kde k nim promluví Bůh 
a nazve Ježíše svým milovaným 
synem. „V  postní době jsme 
zváni, abychom vystoupali s Je-
žíšem na horu, abychom také 
my zaslechli Boží hlas. Někdy 
se nám může zdát, že Bůh spíše 

mlčí. To je zkušenost 20. století, 
možná i nyní se nám zdá, že se 
modlíme, ale nic neslyšíme. Bo-
ží hlas pronesl: Toto je můj mi-
lovaný syn, toho poslouchejte. 
A to je Boží slovo pro nás, Ježíš 
je to Boží slovo, které máme ne-
jen slyšet, ale také poslouchat. 
Postní výzva, která se nás nyní 
týká, je naslouchat tomuto slo-
vu, řídit se jím. To je způsob, 
jak můžeme získat pro svůj ži-
vot nové světlo.“

Otázkou podle P. Frývald-
ského ovšem je, zdali není ko-
lem nás tolik slov, že už nedo-
kážeme pozorně naslouchat, 
dostáváme se do jakési otupě-
losti. „Neměli bychom v době 
postní kromě půstu od jídla dát 

půst uším, aby Boží slovo v nás 
dokázalo rezonovat, abychom 
je mohli do svého srdce sku-
tečně přijmout?“ ptá se kněz. 
„Můžeme dát půst i očím, aby 
náš zrak nebyl přehlcen obrazy, 
které vidíme v televizi či na in-
ternetu a jinde, abychom doká-
zali vnímat Boží světlo, aby nám 
Kristus zazářil, abychom v jeho 
světle viděli některé věci nově… 
Ztratíme i strach a obavy, pro-
tože si uvědomíme, že našim 
životům nevládnou anonymní 
síly, nemoci, zlo, ale Bůh sám,“ 
končí P. Frývaldský svou Postní 
výzvu. V plném znění si ji může-
te vyslechnout ve videonahráv-
ce na webu diecéze www.bip.cz. 

ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

Dejme půst i očím a uším
V pořadí již třetí Postní výzvu pronesl tentokrát 
P. Pavel Frývaldský. A sice z poutního kostela 
Navštívení Panny Marie na Vršíčku u Rokycan, 
jenž byl postaven v 18. století jako prosba a po-
děkování za ochranu před morovou epidemií.

Kostel sv. Jakuba 
Staršího v osadě 
Prusiny na jižním 
Plzeňsku se tyčí na 
vrcholku kopce jako 
nepřehlédnutelná 
dominanta krajiny
a je od něj nezapome-
nutelný výhled do 
širokého okolí. 

Zároveň ovšem čelí drsným po-
větrnostním podmínkám, pod 
nimiž úpí zejména střecha. Na 
její opravu byla nyní vyhlášena 
veřejná sbírka. „Střecha koste-
la je v havarijním stavu. Zatéká 
jí, což je pro kostel velmi devas-
tující. Už jsme začali s opravou, 
ale kvůli nedostatku peněz pro-
bíhá na etapy, což se zbytečně 
prodražuje a prodlužuje,“ stýs-
ká si Jan a Nováková, která co-
by členka Koinonie Jan Křtitel 
bydlí na přilehlé faře.

Historie prusinského koste-
la se píše již od 14. století, jeho 

současnou podobu přinesla 
barokní přestavba. V první po-
lovině 90. let minulého stole-
tí prošel kostel částečnou re-
konstrukcí a v roce 2000 začali
plzeňští františkáni opravovat 
farní areál. 

„Koinonia Jan Křtitel zde pů-
sobí od roku 2003. V současné 
době fara poskytuje prostor pro 
doprovodné pobyty určené li-
dem z různých důvodů hledají-
cím duchovní útočiště,“ vysvět-
luje Jana Nováková.

Nedílnou součástí těchto 
programů je zdejší kostel. „Be-

ru ho jako poutní místo, kam 
lidé přicházejí cíleně či náhod-
ně, hledají odpovědi na otázky, 
které je přesahují, a jejich srdce 
je zde naladěno na Boží dotek. 
Nechávají na sobě spočinout 
naději a pokoj, často zanechají 
písemnou prosbu o přímluvu. 
A to i ti, kdo běžně do kostela 
nevstoupí,“ dodává Nováková.

Aby kostel mohl přijímat 
návštěvníky i nadále, je akut-
ně potřeba dokončit opravu 
krovů a  střechy. Ekonomka 
správcovské Koinonie a farnos-
ti Litice Marie Macková ozřej-

muje: „Rozpočet celkové akce je
3,1 milionu korun. Nyní pro-
vádíme čtvrtou etapu o nákla-
dech 560 tisíc  korun, máme 
přislíbenou dotaci ve výši 200 ti-
síc korun, dary a  vlastní pří-
spěvky činí 150 tisíc  korun. 
Zbývající částku 210 tisíc by-
chom rádi získali prostřed-
nictvím sbírky vyhlášené na-
dačním fondem Dominanty.“
Přispívat je možné do sbírko-
vých pokladniček na farách na 
Prusinách a v Dobřanech. Více 
informací na www.koinonia.cz/
dominanty/. (alo)

Střecha prusinského kostela volá po opravě

Kostel sv. Jakuba Staršího s farou a hřbitovem v Prusinách tvoří malebný komplex. Leží na vyvýšeném 
místě, odkud je nádherný výhled do kraje.  Snímek Pavel Adámek 
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„Vyhodnocení dat z prvních let 
platnosti zákona o majetkovém 
vyrovnání ukazuje, že výsledek 
hospodaření s majetkem, který 
jsme získali, nebude církvi do-
stačovat. Víme, že lidé církev 
různým způsobem podporují, 
a jsme jim za to vděčni. Novou 
možností, jak se podílet na živo-
tě arcidiecéze, je fond na služné 
kněží,“ přibližuje jedno z no-
vých opatření generální vikář 
arcibiskupství Mons. Jan Balík. 
Jde o fond sv. Vojtěcha, kam po-
plynou prostředky, jež arcibis-
kupství darují farnosti ze sbírek 
a hospodářské činnosti. Odvody 
z farností nejsou něčím novým, 
ale mění se jejich využití, kte-
ré se stává transparentnějším. 
„Nově budou mít věřící možnost 

na služné kněží přispět ve dvou 
kostelních sbírkách či darem na 
účet fondu,“ doplňuje Mons. 
Balík. Podle něj bude fond kaž-
doročně zveřejňovat své výsled-
ky. Tak se ukáže, kolik na služ-
né kněží poskytlo arcibiskupství 
a kolik farnosti. „Věřím, že když 
farníci uvidí, že přispívají cíleně 
na kněze, vytvoří se silné pově-
domí o spoluodpovědnosti za 
spoluúčast na životě církve,“ 
míní generální vikář. 

Podpora farností

Ze svých vlastních zdrojů pak 
bude arcibiskupství plnit druhý 
fond, který zřizuje. Je určen na 
podporu farností. Má pomáhat 
těm farnostem, které potřebu-

jí vybudovat či obnovit zázemí 
pro své efektivní fungování.

Z výsledků vlastní hospodář-
ské činnosti bude arcibiskupství 
sanovat mzdy odborníků v pas-
toračním středisku a  centru 
pro mládež, stavebních techni-
ků či specialistů na správu po-
zemků a budov, kteří pomáhají 
farnostem. 

Ponechat si to,
co slouží

Vedle zřízení nových fondů 
a  důrazu na efektivní rozvoj 
hospodářské činnosti arcibis-
kupství počítá ekonomická 
strategie s  „odbřemeněním“ 
farností. To spočívá podle ge-
nerálního vikáře jednak v bez-
úplatném převodu hřbitovů na 
obce, jež se o ně už nyní dob-
ře starají, a dále v optimalizaci 
množství nesídelních far: ty, jež 
farnosti potřebují, si ponecha-
jí, zbylé buď dlouhodobě pro-
najmou, nebo prodají a získané 

prostředky využijí pro svůj hos-
podářský rozvoj. „Nakonec jsou 
tu nepoužívané sakrální objek-
ty, které pro kněze představují 
velikou zátěž. Protože mnohé 
kostely už jen z  demografic-
kých důvodů nemohou sloužit 
svému účelu a chátrají, musíme 
nalézt cestu, jak s tímto kultur-
ním a duchovním bohatstvím 
vhodně naložit. Jednou z mož-
ností je předání obcím, jinou al-
ternativou svěřit je do péče do-
nátora či právnické osoby, která 
by se o ně starala,“ říká Mons. 
Jan Balík. A uzavírá: „Pilířem, 
na němž jsme postavili novou 
koncepci hospodaření, je efek-
tivita a solidarita. Hlavní úkoly 
církve, jimiž jsou hlásání evan-
gelia, katecheze dětí a mládeže, 
podpora lidí na cestě víry a po-
moc potřebným, se bez jistého 
materiálního zajištění neobe-
jdou. Tak jako vždy, i dnes bu-
de církev pokrývat své náklady 
z mnoha zdrojů.“ 

JIŘÍ PRINZ, tiskový mluvčí 
Arcibiskupství pražského

Kopie slavné křížové cesty Mikuláše Medka z kostela sv. Josefa 
v Senetářově je vystavena v hlavní lodi kostela Pražského Jezulátka. 
„Je možné si ji nejen projít, ale také u jednotlivých zastavení připsat 
vlastní myšlenku či vzkaz,“ říká rektor kostela P. Pavel Pola OCD. 
Chrám je k individuální návštěvě otevřen denně od 8.30 do 18.00 
(v neděli do 20.00, kdy končí mše sv.) a křížová cesta v něm zůstane 
nejméně do Velikonoc.  Snímek farnost Pražského Jezulátka

Větší transparentnost a solidarita
Ekonomická koncepce pražského 
arcibiskupství od letošního roku zavádí 
několik novinek v hospodaření arcidiecéze. 
Mimo jiné vzniká fond na podporu 
služného (platu) ze strany laiků.

Kalendář
PRAHA
� Ranní mše svaté v katedrá-
le s účastí lidu po–so v 7.00 
(účast dle aktuálních hygi-
enických opatření, vstup do 
Hradu pouze z Hradčanské-
ho náměstí nejpozději v 6.55). 
Online přenosy nedělních mší 
svatých bez účasti veřejnosti 
pak v 10.00 na facebook.com/
svatovitskakatedrala a na we-
bu  katedrala.tv.
� Data blížících se zápisů do 
všech škol zřizovaných Arci-
biskupstvím pražským jsou 
nově na apha.cz.
� Zastavení u Matky Terezy 
s Petrou Plemlovou, úspěšnou 
podnikatelkou, kterou se sta-
la jako samoživitelka čtyř dě-
tí. 11. 3. v 19.00 na youtube.
com/kcmtpraha.
� Postní Tammím, duchovní 
online obnovu pro muže ve vě-
ku 15–30 let, pořádá 13. 3. Ar-
cibiskupský seminář Praha na 
téma bratrství. Přihlášky a pro-
gram na seminar-praha.cz. 
� Online diskuse na téma 
Lesy a víra s ředitelem lesní 
správy arcibiskupství Mila-

nem Mochánem, generálním 
vikářem Mons. Janem Ba-
líkem či tajemníkem Fede-
race židovských obcí Tomá-
šem Krausem 15. 3. v 18.00 
na Youtube kanálu „Fa-
kulta lesnická a  dřevařská
FLD“. 
� On-line formační setkání 
pro laiky podávající eucharistii 
16. 3. v 20.00. Přednáší Mons. 
Jan Vokál, Mons. Jan Mráz, 
P. Pavel Frývaldský. Více in-
formací na Liturgie.cz. 
� Dominikánské postní re-
kolekce z kostela sv. Jiljí kaž-
dé úterý večer, záznamy na 
op.cz/postni-rekolekce. Post-
ní punkta (zamyšlení nad 
denním liturgickým čtením) 
pořádá Dominikánská 8 na 
svém Youtube kanálu. 
� Nešpory, korunky k Božímu 
milosrdenství a růžence online 
s  premonstráty na Youtube 
kanálu „Klášter premonstrá-
tů na Strahově“.
� Sbírku respirátorů pro po-
třebné pořádá Arcidiecézní 
charita Praha. Více informací 
na praha.charita.cz.

Kontakt: 
zavadilova@katyd.cz

Medkova křížová cesta
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Charita přináší naději
do uzavřeného Trutnova

caritas

Zhoršená epidemická situace 
v regionu si už v únoru vyžádala 
uzavření okresu Trutnov. 
Počet covid pozitivních mezi naši-
mi pacienty skokově narůstal od za-
čátku roku. K nim nám přibylo mno-
ho dalších s koronavirem, kteří kvůli 

omezené kapacitě lůžek v nemocnici 
museli zůstat doma. Potřebovali ale 
odbornou péči, a tak jsme přispěchali 
na pomoc. 

Jak se to projevilo v poskytování 
vaší domácí zdravotní péče?

Charitní sestry prováděly odběry kr-
ve, kontroly kyslíku v krvi, podpůrnou 
infuzní terapii u zesláblých pacientů 
a také prevenci trombotických kom-
plikací. 

V naší půjčovně pomůcek nepře-
tržitě zvonil telefon s požadavky na 
zapůjčení kyslíkových koncentrátorů. 
Pořadník se rychle plnil, všechny pří-
stroje byly v terénu a prakticky jsme je 
převáželi z jedné domácnosti do dru-
hé, abychom pomohli těm nejakut-
nějším. Mezi pacienty nám postupně 
přibývaly i mladší ročníky s těžkým 
průběhem nemoci. V té době rovněž 
nastal problém s personálem, proto-
že se počet sester kvůli nemoci snížil 
o čtvrtinu. Péče však naštěstí byla už 
předem nastavená tak, abychom byli 
schopni až dosud pokrýt nejakutněj-
ší případy. 

Pokračování na str. 10

Hold 
statečným 
„Že jsme hrdinové? Ale jděte, dě-
láme jen svou práci… “ Přibližně 
tohle opakují naši pracovníci, ať 
už v domácí péči, nebo ti, kdo se 
snaží pomoci seniorům v našich 
domovech, lidem s postižením 
či vyloučeným, kteří balancují na 
okraji společnosti. Říkají to také 
ti, kdo pomáhají maminkám, kte-
ré nemají z čeho uvařit dětem. Po-
dobně skromné odpovědi zní od 
všech, kdo podávají pomocnou ru-
ku těm, kteří jsou v čase pandemie 
v ještě větším ohrožení. A někteří 
nadto ztratili své blízké.

V příloze Caritas se tentokrát 
dočtete, jak široký je záběr naší 
pomoci v době pandemie. Musím 
podotknout, že je to pouze ilust-
rativní výčet. Udržet v chodu naše 
služby a neponechat o samotě li-
di, které doprovázíme životem na-
vzdory jejich těžkému osudu, je ny-
ní náročný úkol. Rád bych, abyste 
zahlédli osobní nasazení, zodpo-
vědnost, důvtip i odvahu pracov-
níků a pracovnic Charity. Bez větší 
pozornosti veřejnosti se například 
starají o lidi s koronavirem a přijí-
mají do péče těžké případy paci-
entů po této nemoci. Dávají naší 
rozdělené a zoufalé společnosti 
konkrétní lidskou tvář. Nemocnice 
se ocitly na hraně kapacit a Cha-
rita jim takto stojí po boku. I dí-
ky doléčování nemocných doma 
se uvolnila lůžka v nemocnicích. 

Vám, čtenářům KT, současně 
děkujeme za neutuchající finanční 
podporu (včetně Tříkrálové sbír-
ky) a trvalé modlitby. Leccos, na-
příklad ochranné pomůcky, nyní 
doplácíme z vlastních zdrojů, z pří-
spěvků a dobročinných darů. Svým 
darem se stáváte součástí příběhu, 
jste jedni z nás. A díky podpoře 
můžeme vaším jménem konat. 

Obzvláště v době postní se na-
bízí křesťanská ctnost štědrosti 
a almužny jako 
příležitost k na-
šemu obrácení. 

S přáním po-
koje a dobra

LUKÁŠ CURYLO,
ředitel Charity 

Česká republika 

Vrchní sestra Dita Kujovská pomáhá i s testováním veřejnosti na covid-19 v Trutnově. Dočasné testovací místo 
operativně zřídila trutnovská Charita ve spolupráci s nemocnicí v prostorách zdejšího společenského centra UFFO.
 Snímek Miloš Šálek

S náporem nemocných kvůli pandemii 
pomáhá na Trutnovsku také tým 
zdravotních sester Domácí péče 
Oblastní charity Trutnov. Ke stovkám 
svých pacientů převzaly charitní sestry 

do péče další nemocné a pomáhají s testováním, 
aby odlehčily nemocnici, která je na hranici svých 
kapacit. Jak to vše zvládají a prožívají, jsme se ptali 
vrchní sestry DITY KUJOVSKÉ z trutnovské Charity. 
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Libošovice jsou malá 
obec na Jičínsku a v ní 
sídlí Domov pokojného 
stáří. Zázemí tu našlo
25 lidí, kteří již 
nemohli žít ve svých 
domácnostech. 

Loni na jaře zde probíhaly pracovní 
porady mnohdy v odlehčeném duchu. 
Nastavili tu krizový plán pro případ 
výskytu onemocnění covid-19. Žádné 
se neobjevilo. Na podzim už byla situ-
ace podstatně jiná.

Z dvanácti pracovnic byly práce 
schopné pouze tři. U ostatních testy 
potvrdily covid-19, jedna ošetřovala 
člena rodiny a nemoc postihla většinu 
obyvatel Domova. Pouze pět klientů se 
podařilo před koronavirem uchránit. 

Tato situace nastala doslova ze dne 
na den a vedení Domova stálo před 
těžkou zkouškou. Holky od papíru, 
jak samy sobě říkají, v čele s paní ředi-
telkou, si musely obléct ochranné ob-
leky, respirátory, štíty, rukavice a po-
starat se o své klienty. „S přímou péčí 
jsem zkušenost neměla. Začátky byly 
hodně těžké, ale nechtěly jsme, aby se 
o klienty starali cizí lidé, které neznali. 
Už tak pro ně byla nová situace stre-
sující,“ popisuje účetní Monika Bírová.

Udělali jsme dobře? 
„Psychický stav klientů nebyl dob-
rý. Z médií věděli, že situace je vážná 
a může pro ně skončit fatálně. Nebylo 
jim dobře, o to byli bolavější, úzkost-
nější, nejedli, nepili. Slibovali jsme 
jim řízky, zákusky, cokoli, jen aby ně-
co snědli. Postupně naše síly ubýva-
ly, zdravotní stav klientů se zhoršoval, 

pět klientů zemřelo. Všichni jsme si 
sáhli na psychické i fyzické dno,“ vzpo-
míná ředitelka Oblastní charity Sobot-
ka Denisa Samková. 

Největší výhra byla zároveň pro-
hrou. Jeden klient neustále odmítal 
jíst, pít. „Při snaze o cokoli mě odmí-
tal, odstrkoval od sebe. Jednou by-
la rajská omáčka s těstovinami. Sně-
dl celou misku. Měla jsem radost, že 
se vše obrací a bude zase dobře. Bo-
hužel. Pán druhý den umřel,“ vypráví 
Soňa Rytinová, sociální pracovnice. 

Nejtěžší pro ředitelku Denisu Sam-
kovou byla nejistota. „Nejhorší pro mě 
byla fáze, kdy jsem jako částečný laik 
se zdravotní sestrou řešila, zda klien-
ta necháme odvézt do nemocnice. Po-
mohou mu tam? Nebo ho necháme 
v klidu odejít „doma“? Rozhodli jsme 
se pro odvoz do nemocnice s nadějí, 
že tam bude mít lepší péči. Za několik 
hodin přišla zpráva, že umřel. Udělali 
jsme dobře? Nemohli jsme udělat ví-
ce? Mají právo umřít tady. Mezi svými, 
ve známém prostředí. Stále o tom pře-

mýšlím a rekapituluji si to. V tu chvíli 
jsem to považovala za nejlepší řešení,“ 
konstatuje Denisa Samková. V součas-
né době je většina klientů proočkova-
ná druhou dávkou vakcíny. Všichni 
v Domově pevně věří, že se podzimní 
situace již nebude opakovat. 

Říká se, že každá krizová situace je 
zkouškou. Jsem přesvědčená, že i zde 
se to potvrdilo. „Kancelářské holky“ se 
svorně shodují: „Jsme tu skvělý kolek-
tiv. Jeden na druhého se můžeme spo-
lehnout.“  EVA HADAŠOVÁ

Z „holek od papíru“ se staly bojovnice v první linii

Dokončení ze str. 9

Jezdíte k pacientům do 
domácností, řídíte tým sester, 
a teď ještě testujete v dočasném 
centru pro veřejnost zřízeném 
ve spolupráci s trutnovskou 
nemocnicí. Jak to zvládáte? 
Charitní sestry denně dojíždí za klien-
ty do více než 30 obcí, musí si pora-
dit s horským terénem, rozmary poča-
sí i s obléknutím ochranného obleku 
třeba v –20 stupních Celsia. Naše per-
sonální situace nedovoluje uvolnit se-
stry na dvanáctihodinové služby v ne-
mocnici, ale pomáháme alespoň tím, 
že jsme vytvořili několik týmů, které 

testují veřejnost ve spolupráci s Ob-
lastní nemocnicí v Trutnově. Naše ses-
try jsou připraveny pomoci i s očková-
ním. Zájem o testy je poměrně velký, 
lidé se nemusí objednávat a jsou bez-
platné. Otestovali jsme už stovky zá-
jemců a odhalili desítky pozitivních. 

Dělám tuhle práci už patnáct let 
a za tu dobu se nám podařilo vybu-
dovat spolehlivý a profesionální tým. 
Všechny sestry už jsou ovšem vyčer-
pané, protože práce je hodně. Za-
stupují nemocné kolegyně, poskytují 
podporu svým pacientům, doma ma-
jí rodiny a děti, s nimiž musí zvládat 
domácí výuku. Přesto se i v tak nároč-
ných podmínkách mohu spolehnout, 

že svou práci odvedou zodpovědně 
a profesionálně. 

S pandemií se ve vlnách 
potýkáme už celý rok. 
I očkování bohužel pokulhává. 
S očkováním se na zdravotníky v do-
mácí péči trochu zapomnělo, nebýt 
naší spolupráce s trutnovskou nemoc-
nicí, nejspíš nemáme sestřičky naoč-
kované dodnes. 

Většina místních lidí úplnou uzávě-
ru okresu respektuje, i naši pacienti 
a jejich rodiny. Všichni už se těšíme, až 
epidemie ustoupí a vrátíme se ke své 
„normální“ práci. Až se konečně volně 
nadechneme bez roušek a respiráto-

rů, bez strachu, že nakazíme pacienty 
nebo rodinu. Pro mě jsou teď zdrojem 
energie rodina a pohyb v přírodě. 

Vidíte poučení z této krize? 
Epidemie pomine – jako v historii už 
mnoho dalších, zase se vrátíme k běž-
nému životu. A co si můžeme odnést 
do budoucna? Nedávno mi jedna lé-
kařka, která místo své specializace 
neuroložky a rehabilitační lékařky ny-
ní pracuje na covidových lůžkách, řek-
la: „Je to divná doba a doufám, že až 
skončí, budeme rozumnější, pokor-
nější a hodnější.“ Myslím, že kdyby-
chom si do budoucna odnesli jen to-
hle, úplně to stačí.  JANA KARASOVÁ

Charita přináší naději do uzavřeného Trutnova

Klienti odmítali jíst i pít. Bylo nutné je různě motivovat. Třeba nabídkou dobrého piva k obědu.
 Snímek Oblastní charita Sobotka
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Omezení volného 
pohybu, strach z nákazy, 
distanční výuka dětí 
i nedostatek kontaktu 
s okolím. To vše 
uzavřelo celé rodiny 
v domácnostech. 
Ne všude situaci 
zvládají bez napětí. 

„Během loňského roku jsme zazname-
nali velký nárůst kontaktů, letos se za-
tím situace oproti loňsku nezhoršuje,“ 
uvádí Nikola Marková, vedoucí Inter-
venčního centra pro osoby ohrožené 
domácím násilím, které při Diecézní 
charitě České Budějovice funguje od 
roku 2007. „Na základě dosavadní 
zkušenosti se ale domnívám, že počet 
případů domácího násilí neklesá. Do-
časný útlum může být způsoben izo-
lací rodin od okolí – ta jednak násilné 
osoby utvrzuje v tom, že o jejich trýz-
nění oběť nikde nepoví, jednak mají ví-
ce času nad podobou útoků přemýšlet 
a nebojí se v napadání přidávat na in-
tenzitě,“ doplňuje vedoucí Intervenč-
ního centra.

Nikola Marková i její kolegyně se 
snaží být obětem domácího nási-
lí co nejvíce k dispozici. A stále bez 

omezení nabízejí pomoc a východis-
ko. Bývají k zastižení osobně v kan-
celáři v Českých Budějovicích, Tábo-
ře a Strakonicích, za klienty vyjíždějí 
do terénu v rámci celého Jihočeského 
kraje, konzultují po telefonu, e-mailu, 
stále častěji i prostřednictvím sociál-
ních sítí a komunikačních mobilních 
aplikací. S kolegyněmi se střídají v za-
jištění nonstop telefonní linky. Mnoh-
dy je to jediná možnost, jak zůstat 
s klienty ve spojení a být jim oporou. 
„Pro oběti domácího násilí i pro nás je 
teď více než kdy jindy důležité volit ji-

né, alternativní cesty intervence, aby-
chom byli s potřebnými v kontaktu. 
Především klientům seniorského věku 
chybí sdílení s jejich vrstevníky, kvůli 
obavám z nákazy nikam nevycházejí, 
natož aby vycestovali za službou, kte-
rá by jim mohla pomoci,“ zdůrazňuje 
Nikola Marková.

Aktuálně sociální pracovnice do-
jíždí do 70 km vzdálené obce za on-
kologicky nemocnou paní Veronikou 
se třemi malými dětmi. „Připravuje-
me teď spolu hlavně návrhy pro soud 
a pro svěření dětí do péče, což mů-

žeme řešit pouze osobně. Jinak jsme 
v kontaktu přes telefon nebo video-
hovory. Krom toho, že případná náka-
za onemocněním covid-19 může pa-
ní Veroniku silně ohrozit na životě, by 
bez nás stěží návrh sama někam doje-
la podepsat a odnesla na soud, jelikož 
by neměl kdo dohlédnout na děti při 
distanční výuce,“ ilustruje nelehký pří-
pad Nikola Marková. Veroničin man-
žel, který byl předběžným opatřením 
na půl roku vykázán ze společného 
bytu, se na výpomoci v domácnosti 
nemůže a ani nechce podílet. Vrátí-li 
se po uplynutí lhůty muž domů, hro-
zí, že paní Veronika, indisponovaná 
nemocí a bez finančních prostředků, 
bude z bezpečnostních důvodů nuce-
na opustit s dětmi společný byt. V tom 
případě bude potřeba najít jí v krátké 
době náhradní bezpečné bydlení. Při-
tom kapacity azylových domů jsou 
často plné.

„Letos plánujeme z výtěžku Tříkrá-
lové sbírky zařídit krizové bydlení, kte-
ré by mělo dočasně sloužit i obětem 
domácího násilí v případě, kdy se ná-
hle a nečekaně, třeba uprostřed noci, 
ocitnou bez přístřeší. Po celé repub-
lice je takových krizových bytů zhru-
ba deset, v Jihočeském kraji, kde pů-
sobíme, není dosud žádný. Věříme, 
že již brzy budeme moci našim kli-
entům nabídnout nejen dočasný pří-
bytek, ale také dostatek času a nadě-
ji na lepší budoucnost,“ zakončuje
Nikola Marková.

MARTINA NOVÁKOVÁ 

Oběti domácího násilí nenecháváme samotné 

Vztah mezi klienty a pečovatelskou 
službou se prohloubil. „Mnohem ví-
ce si s námi chtějí povídat, trávit s ná-
mi více času, chtějí nás u sebe. Svě-
řují nám své obavy a otázky. Potřebují 
si povídat o svém trápení a osamění. 
Charitní pečovatelská služba fungu-
je trochu jako rodina, zajímáme se, 
co naši klienti potřebují, řešíme, co 
jim schází. Zvou nás k sobě i lidé, 
s nimiž jsme se dříve potkávali tře-
ba jen na chodbě,“ ilustruje změnu 
situace vedoucí této služby Zdenka
Palacká. 

Změnil se i rozsah pomoci. Větši-
na lidí, k nimž pečovatelky zajíždějí, si 
dříve například sama nakupovala. Už 
rok se však tito lidé spadající do nej-
ohroženější skupiny obyvatel musí 
obávat nákazy, a tak jim pracovnice 
služby nákupy dovážejí. Charitní pe-
čovatelská služba se stará i o covid 
pozitivní pacienty v jejich přirozeném 
prostředí. Znamenalo to proškolení 
celého týmu v zacházení s ochranný-
mi obleky a dalšími pomůckami i je-
jich neustále doplňování. Okamžik kri-
tického vytížení služby nastal ve chvíli, 

kdy onemocněly dvě ze šesti pracov-
nic. Klienty se podařilo obsloužit za 
cenu mimořádného pracovního vypě-
tí oslabeného týmu. „Jsme už hodně 
vyčerpané,“ říká Zdenka Palacká, kte-
rá sama nemoc prodělala. „Jsem spíš 
tvrďák, ale tehdy jsme si poprvé při-
pustila, že je zle,“ vzpomíná na nároč-
ný průběh onemocnění. Přestože se 
z počátku snažila vypomáhat kolegy-
ním alespoň s plánováním směn, mu-
sela i od této činnosti na čas upustit. 
„Člověk v tu chvíli musí svůj život pře-
hodnotit,“ říká matka tří dětí. Do ne-
mocnice nakonec nemusela, ale ještě 
dnes ji bolí plíce při chůzi do scho-
dů. Podobné štěstí nemělo deset kli-
entů služby, kteří se z nemocnice už 
nevrátili.

Radost i naděje
V náročné době však pečovatelky se 
svými klienty zažívají i chvíle radosti 
a naděje. „Starali jsme se o paní, kte-
rá byla po úrazu upoutaná na lůžko. 
Vstupovali jsme k ní v ochranných ob-
lecích, protože byla také covid pozitiv-

ní,“ vypráví Zdenka Palacká. „Snažili 
jsme se ji rozpohybovat. Přes všechny 
obtíže zabrala a nyní už dokáže vstát 
z postele a udělat si snídani. Stále opa-
kovala: ‚To dáme, to dáme!‘ Řekla jsem 
jí: ‚To víte, že to dáme!‘ A dali jsme to.“
 PETR ŠIMEK

Charitní pečovatelky jsou teď lidem ještě blíž 
Pracovnice Charitní pečovatelské služby v Blovicích 
a Spáleném Poříčí nedaleko Plzně jsou u svých klientů 
z řad seniorů nebo zdravotně handicapovaných jako 
doma. Pravidelně zajíždějí do domů s pečovatelskou 
službou nebo do domácností a pomáhají se 
stravováním, hygienou, nákupy či domácím 
úklidem. Co se však za poslední rok změnilo? 

Nikola Marková, vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím 
násilím v Českých Budějovicích. Snímek autorka

Zdenka Palacká. 
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V důsledku krizových 
opatření dochází 
k prudkému a zcela 
odlišnému nárůstu rodin 
v krizi, než tomu bylo 
v době před pandemií. 
Na Charitu se často 
obracejí lidé, kteří
až do této doby žili 
zcela běžným životem. 
Paní Lada s partnerem 
společně vychovávají 
dvě děti (5 a 7 let). 
V posledním půlroce čelí 
situaci, kdy nemají peníze 
ani na základní potraviny 
a obživu rodiny. 

Lada během pandemie koronavi-
ru přišla o práci. Pracovala v obcho-
dě s oblečením, který kvůli vládním 
opatřením zkrachoval. Její muž Petr je 
dlouhodobě zaměstnán, avšak kvůli 
způsobené škodě při dopravní neho-
dě se ocitl v exekuci a každý měsíc mu 

je strhávána exekuční srážka. Po sráž-
ce jeho příjem činí 13 500 korun čisté-
ho, a jelikož rodina bydlí v podnájmu, 
padne celá jeho výplata na nájem.

Vzhledem k tomu, že úřady nebe-
rou v potaz exekuci a započítají plný 
příjem bez srážek, nemá společně po-

suzovaná rodina nárok na žádné dáv-
ky od státu. „Snažila jsem se svému 
partnerovi pomoct a okamžitě jsem si 
začala hledat novou práci. V té době 
jsem ale zjistila, že jsem těhotná,“ vy-
světluje paní Lada.

Rodina se ocitla ve slepé uličce. Ne-
měla z čeho zaplatit energie, hrozilo, 
že budou odpojeni a zůstanou s dětmi 
bez světla a tepla. Na Charitu se ob-
rátila s prosbou o pomoc. V první fá-
zi pomohla Charita v rámci přímé po-
moci s úhradou energií a v Dluhové 
poradně poskytla rodině finanční po-
radenství. Dále zajistila prostřednic-
tvím Potravinové banky Olomoucké-
ho kraje potřebnou materiální výbavu 
do školy staršímu z dětí. Rodiče dětem 
nemohli zaplatit ani obědy ve školce 
a škole, pro tento účel zprostředko-
vala Charita pomoc nadace Women 
for women, která obědy pro obě dě-
ti uhradila.

Těžká životní situace rodiny je psy-
chicky náročná jak pro rodiče, tak 
pro děti. Ač se Petr snaží dostát všem 
svým závazkům, ví, že cesta ven z pro-
blémů nebude jednoduchá. 

EVA ŠTEFKOVÁ 
a ANNA HALAMOVÁ 

Centrum 
Celsuz patřící 
pod Diecézní 
charitu Brno 
pomáhá 

lidem vymanit se z dluhů. 
Významná pomoc 
nemalému počtu našich 
spoluobčanů. O tom,
jak se může zadlužit 
prakticky každý, hovoří 
dluhový poradce Celsuzu 
JAN DVOŘÁČEK.

Zkusme začít konkrétním případem.
Paní Marie začala mít úzkosti a depre-
se. Zemřel jí totiž manžel, po kterém 
zůstaly dluhy, a ona skončila dokon-
ce na ulici. Naštěstí jí pomohla právě 
Charita. Díky ní se Marii podařilo zaří-
dit dočasné bydlení v azylovém domě 
a pak na ubytovně. Nyní má podanou 
žádost o obecní byt a věří v nalezení 
klidného a důstojného domova. S po-
mocí odborníků si našla práci, nauči-

li ji v její situaci hospodařit s penězi 
a podali společně žádost o oddluže-
ní. Za pár let bude moci „začít znovu“ 
bez obav z exekucí. Neméně důleži-
té bylo pečovat o její psychické zdraví. 

Jak pandemie loni ovlivnila 
chod jedné z vašich služeb, 
tedy dluhové poradny?
Klientům jsme nějaký čas měřili bez-
kontaktně teplotu a předtím, než jsme 
je pozvali na konzultaci, jsme se ujišťo-
vali, zda se cítí dobře, zda jsou zdraví. 
Setkávali jsme se v rouškách a rukavi-
cích a na chodbě mohli čekat nejvýše 
dva klienti. V době, kdy byl pohyb li-
dí omezen, jsme klientům radili online 
a po telefonu, což bylo někdy obtíž-
né, protože ne všichni jsou zdatní ve 
skenování dokumentů a jejich zasílá-
ní e-mailem nebo k této technice ne-
mají přístup. My přitom jejich doku-
menty potřebujeme, abychom mohli 
případ vyřešit. Tuto situaci jsme ale 
využili k tomu, že jsme klienty po-
stupně učili novým způsobům ko-
munikace, pracovat s internetem,
počítačem…

Takže se vyřešení některých 
případů protahovalo?
Také soudy fungovaly ve velmi omeze-
ném režimu. A někteří exekutoři pře-
stali přicházet k lidem domů, což na 
zadlužené paradoxně vytvářelo ještě 

větší tlak. Opakovaně jim dochází do-
pisy s upomínkami a oni každý den če-
kají, že u nich exekutor zazvoní a vše 
jim odveze. Jiní exekutoři svou práci 
vykonávali v plném rozsahu.

Obrací se na vaši poradnu víc 
lidí, kteří se s dluhy potýkají?
Loni jich bylo méně, protože je pá-
lily víc existenční potíže, třeba ztrá-
ta zaměstnání či bydlení. Mnozí by-
li „na dlažbě“ a řešili peníze nanejvýš 
na příští týden. Zato letos od ledna 
se na nás každý týden obrací patnáct 
nových klientů a bude jich přibývat. 
V běžné situaci jich přitom nových bý-
vá každý týden maximálně deset.

Proč se lidé zadlužují?
Většina se s dluhy potýká delší do-
bu. Pád není tak náhlý. Zadluží se 
třeba u banky a ta po nich dluh ne-
vymáhá, ale přeprodá jej vymahač-
ské společnosti a ta jej může pře-
prodat zase dál, takže z původního 
jednoho dluhu jich je víc. Příčiny za-
dlužení jsou různé, třeba když něko-
mu zloděj ukradne občanku a na tu si 
vezme půjčku. Okradený pak má lhů-
tu na to, aby dal v nalézacím řízení vě-
dět o neoprávněné exekuci, ale třeba 
se často stěhuje, mění adresy, zpráva 
se k němu nedostane a lhůta vyprší. 
Jsou dokonce lidé, kteří mají šedesát
exekucí. 

Dá se zobecnit, jací lidé padají do 
dluhů? Mají něco společného?
Pomáhali jsme podnikatelům, kterým 
se kdysi dařilo, jenže podnikání ne-
zvládli. Ale také lidem permanentně 
chudým. Spoustě žen i mužů a ani věk 
nehraje roli. Ale přece jen: drtivá vět-
šina z nich přijde, až když se vše sesy-
pe. Až zjistí, že jim někdo strhl peníze 
z výplaty, nebo u nich zazvoní vykona-
vatel exekutora či pracovník vymahač-
ské společnosti, který nikoho ze záko-
na navštívit nesmí, ale mnozí to rádi 
zkoušejí. Co pamatuji, ze všech na-
šich klientů, kterých dosud bylo přes 
900, se pouze jediný ozval včas. Ptal 
se, co má dělat, když zřejmě za tři vý-
platy nebude mít peníze na splácení 
dluhu a půjčky. 

Jaká jsou východiska z takřka 
beznadějných situací?
Především dokážeme lidem v tísni vy-
světlit jejich situaci srozumitelně, aby 
vše pochopili. Sdělíme, co se musí 
změnit, aby problém vyřešili. Na kolik 
musí zvýšit příjmy, aby mohli do insol-
vence, nebo kolik let a při jak vysoké 
částce by spláceli dluh. A když situace 
vyřešit nejde, dozví se alespoň, proč 
mají tolik exekucí a jakým způsobem 
je řešit v budoucnu, pokud se jejich si-
tuace změní. I to může pomoci. Když 
od nás klient odchází, je na tom vždy 
lépe. KAROLÍNA OPATŘILOVÁ

Dluhové poradny pracují na plné obrátky 

Pandemie zahání křehké rodiny do tísně

Na Charitu se často obracejí lidé, kteří do této doby žili zcela běžným životem. 
 Ilustrační snímek ADCHO
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Studénka je malé 
město vzdálené
cca 30 km od Ostravy. 
I tady působí jedna 
z Charit. Prostřednictvím 
azylového bydlení 
pomáhá rodičům v krizi 
překlenout složité 
období a podporuje je, 
aby se znovu dokázali 
postavit na vlastní nohy.

„Ozvala se nám maminka, která akut-
ně potřebovala bydlení pro sebe 
a děti,“ představuje začátek jedno-
ho příběhu sociální pracovnice Jana
Špačinská. 

Rodina do té doby žila v nájmu, kde 
se rodiče společně starali o tři děti. Ta-
tínek pracoval jako živnostník na stav-
bách, ráno se vypravil do práce a vra-
cel se až večer. Dělal všechno pro to, 
aby rodinu finančně zabezpečil. Že 
má jeho žena zdravotní problémy, vě-
děl a věřil, že je řeší. Jenže když zjis-
til, že kvůli podlomenému zdraví žena 
děti neposílá do školy, byl to pro něj 
šok. „Přidejte si k tomu složitou dobu, 
kvůli níž musel omezit práci, a můžete 
tušit začátek problémů. Kompenzační 
bonusy na živobytí nestačily a situace 
před koncem roku vygradovala ztrá-
tou bydlení,“ konstatuje Špačinská. 

Když rodina dorazila do azylové-
ho domu, zdánlivě přehledná situa-
ce se rázem změnila. „Děti byly una-
vené a mezi partnery vládlo napětí. 
Maminka se najednou rozhodla ode-

jít z azylového bytu, ačkoli vlastně ne-
bylo kam jít,“ vzpomíná Jana Špačin-
ská. Jako zkušená sociální pracovnice 
rychle rozklíčovala složitou rodinnou 
situaci. Ukázalo se, že maminka trpí 
závažnými a neléčenými zdravotními 
problémy, které jí neumožňují o děti 
dobře pečovat. „Měli jsme v podstatě 
jen pár hodin, abychom dokázali ro-
dině pomoci. Hrozilo totiž, že rodiče 
o děti přijdou. Nakonec se jedna ces-
ta našla – s dětmi v azylovém bytě zů-
stal jejich otec a matku se společným 
úsilím, a hlavně opětovným ujištěním, 
že o kontakt s dětmi nepřijde, poda-
řilo přesvědčit, aby vyhledala pomoc 
odborníků,“ přibližuje těžkou situaci 
Jana Špačinská. 

Ze dne na den se tatínek ocitl ve 
zcela nové životní roli – měl začít celo-

denně a se vším všudy pečovat o své 
děti, nejmladší z nich sotva ukončilo 
batolecí věk. Nevěděl, co a jak bude 
dětem vařit, jak se s nimi učit, jak prát 
a uklízet. „Dá se říct, že jsem teď tá-
ta v sukních,“ říká dnes už s úsměvem 
a dodává: „Dříve jsem celý den praco-
val a večer se vrátil domů a měl svůj 
klid. Teprve teď vidím, že to, čemu se 
říká mateřská dovolená, je práce na 
plný úvazek a obdiv všem maminkám, 
které se denně starají doma o děti. Ty 
moje, které mají 2, 7 a 12 roků, mi dá-
vají dost zabrat. Ze začátku to vůbec 
nebylo jednoduché a upřímně jsem si 
myslel, že to nezvládnu.“

S ostatním pak pomohla Charita. 
„Bylo důležité zajistit dětem určitou 
stabilitu, a to po stránce jak bydle-
ní, tak jejich psychického rozpolože-

ní. Také bylo potřeba zajistit rodinu 
materiálně a finančně,“ vysvětluje Ja-
na Špačinská, která tatínkovi pomáhá 
postavit se opět na vlastní nohy. Bě-
hem měsíce se jí podařilo díky dobré 
spolupráci s ním a úředníky zajistit ro-
dičovský příspěvek, přídavky na děti 
i dávky v hmotné nouzi. 

Teď je tatínek na startu nové životní 
etapy – postupně si bude hledat vlast-
ní bydlení. Všem, kdo se ocitli v po-
dobné situaci, vzkazuje: „Nevzdávejte 
se! Já jsem na začátku zanevřel na lidi 
a nevěřil v dobré vztahy. Je důležité vě-
řit v dobro, a i když je doba zlá, pořád 
je kolem hodně dobrých lidí, kteří po-
můžou. Pro mě je jedn ím z nich paní 
Špačinská, které bych za pomoc moc 
rád poděkoval.“

SYLVA LEJSKOVÁ

Vracejí stabilitu rodičům i dětem 

Je všední den. Jindy 
frekventovaná pěší 
zóna na Lannově třídě 
v Českých Budějovicích 
je liduprázdná.

Pan Václav je připraven na svém sta-
novišti u jedné z místních kaváren. Vy-
hlíží potencionální zákazníky, kterým 
nabízí známý pouliční časopis Nový 
Prostor. Prodej časopisu je zejména 
pro lidi bez domova zdrojem drob-
ného příjmu a motivací k zapojení do 
běžného života. Lidí v ulicích je ov-
šem kvůli pandemii poskrovnu. „Byd-

lel jsem v azylovém domě, teď bydlím 
v podnájmu,“ vypráví Václav. Soubě-
hem životních událostí a odchodem 
do důchodu se ocitl v sociální tísni. 
Pomoc a podporu našel v charitním 
Domě sv. Pavla, kde rok bydlel. Zde 
také využil možnost zapojit se do pro-
deje Nového Prostoru. Ač se tím fi-
nanční příjem pana Václava výrazně 
nezvýšil, byl rázem dostatečný k to-
mu, aby si pořídil vlastní bydlení. „Jen-
že doba je teď zlá a obchody zavřené, 
lidi pracují z domova,“ konstatuje Vác-
lav. O své bydlení se obává. Zatímco 
loni touto dobou prodal měsíčně té-
měř 200 časopisů, během nouzového 
stavu jich prodá sotva 40.

Prodejce Nového Prostoru v rám-
ci možností podporují i v tomto ča-

se provozovatelé českobudějovic-
kých restaurací a kaváren, byť se 
sami nacházejí v nesnadné situaci, 
jednou měsíčně jim poskytnou teplý 
oběd či kávu. „V Domě sv. Pavla, 
centru pro osoby bez domova, mají 
prodejci časopisu vždy připravenou 
výhodu – třeba v březnu je to jedno 
použití pračky a sušičky zdarma. 
Na Velikonoce dostanou balíček 
s potravinami, ponožkami a hygienou 
navíc,“ zmiňuje vedoucí centra Petra 
Vohlídalová.

Pan Václav věří, že se s přicházejí-
cím jarem, a snad i ústupem pande-
mie, lidé do centra města vrátí. Už se 
těší, až pozdraví své jindy pravidelné 
zákazníky a popovídá si s nimi.

MARTINA NOVÁKOVÁ 

Aby prodejci Nového Prostoru neměli nouzi

Pan Václav, prodejce Nového 
Prostoru, je připraven na svém 
stanovišti na Lannově třídě. 
 Snímek Isabela Šilhová

Některé děti zažívají už odmala, že životní kotrmelce nebývají tak veselé jako ty při hře. Ilustrační snímek Jakub Žák
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Křehčím lidem pandemie 
a s ní související 
opatření přitěžují také 
psychicky. O podpoře 
po telefonu jsme 
hovořili se ZDEŇKOU 
ŠVANCAROVOU, 
vedoucí celostátní 
Linky důvěry Oblastní 
charity Blansko. 

Co dělá pandemie 
s lidskou psychikou? 
Za loňský rok jsme zaznamenali při-
bližně o 1 500 hovorů více oproti roku 
2019, tedy zhruba o čtvrtinu. Zvýšený 
zájem začal už v březnu a byl setrva-
lý. Další nárůst jsme zaznamenali v říj-
nu a listopadu, kdy přišla druhá vlna. 
V současnosti se u lidí projevuje více 
apatie, nechuť do života a u mnoha 
z nich agrese. Skladba volajících se ni-
jak výrazně nemění, jsou to lidé střed-
ního věku a senioři. Ojediněle děti či 
mladiství. Pro mnohé je společné té-
ma covid-19 a vše s ním spojené, např. 
strach o vlastní zdraví a život nebo 
strach o zdraví a život nejbližších, di-
lema očkování, náročnost skloubit dis-
tanční výuku a zaměstnání, strach cho-
dit ven, strach o ekonomické přežití.

Pro většinu lidí je situace hodně ná-
ročná. Především proto, že pandemie 
tu je s námi rok a nikam jsme se ne-
posunuli, spíš se vracíme na začátek 
a jsme z toho již unavení.

Co volající nejčastěji trápí?
Zdravotní omezení, zvláště když se 
jim nedostává péče, jak byli zvyklí. 
Nebo se hodně objevuje téma samo-
ty. Ale zajímají se také o různé prak-
tické věci, např. chtějí bližší infor-
mace ohledně karantény, cestování 
nebo se ptají na změny, které souvi-
sí s omezeními. Hodně zaznívá otáz-
ka, kdy to vše skončí. Ozývají se i lidé, 
kteří přišli o své blízké kvůli korona-
viru a nesou v sobě výčitky, že je da-
li do nemocnice, nestihli se rozloučit
a podobně.

S čím jim můžete a s čím 
naopak nemůžete pomoci?
Pomoci můžeme s poskytnutím po-
třebných informací, psychickou pod-
porou, nasměrováním, jak situaci, 
problém řešit, nebo „udělat vrbu“ 
a nechat volajícího povídat. Už jenom 
tím, že se svěří, se mu často velmi
uleví. 

Nemůžeme odborně hodnotit 
zdravotní stav, užívání léků a určitě ne-
jsme schopni soudit, zda jsou opatře-
ní správná, či ne. Nemůžeme pomoci
ani materiálně. 

Jak s volajícími pracujete? 
Hovor začíná představením „Linka dů-
věry, dobrý den.“ Vždy záleží na kon-
krétním člověku: někdo ze sebe hned 
chrlí, co ho trápí, jiní se ujistí, zda vola-
jí správně, když se potřebují o něčem 
poradit nebo se svěřit. Jsou i volající, 
kteří se na začátku omlouvají, jako by 
nás „obtěžovali“ svým problémem, 
dotazem. Každého se snažíme ujistit, 
že jsme tu pro ně, a bude-li to v našich 
možnostech, rádi jim poradíme nebo 
se na jejich problém můžeme společ-
ně podívat a hledat možnosti a řešení.

Lidé jistě hledají posilu a naději. 
V čem může naděje být? 
Naděje by mohla být v tom, že se po-
stupně budeme vracet do života, na 
který jsme byli zvyklí. Nebo když lidé 
budou k sobě navzájem přistupovat 
s respektem a pochopením a snažit se 
v této nelehké situaci vidět i něco po-
zitivního. Snažíme se volající podržet, 
podpořit, aby vydrželi toto náročné 
období. Recept ani návod „na přežití“ 
nemáme. Vhodné je především si za-
chovat „zdravý rozum“ v celé situaci 
a věřit, že to vše zvládneme, jen to bu-
de nejspíš ještě měsíce trvat.

Abyste mohla jiným posilu 
dodávat, musíte ji sama čerpat. 
Snažím se chodit na procházky do pří-
rody nebo posedět u dobré kávy s tě-
mi, které mám ráda. Pozitivní energii 
mi také dává, že jsem zdravá a mám 
kolem sebe zdravé lidi i po proděla-
ném covidu-19. Velkým přínosem je, 
když je volající na konci hovoru spo-
kojen a je znát, že energie a síla, kte-
rou jsme hovoru věnovali, splnila svůj 
účel. Vždy si pak říkám, že naše práce 
má smysl a je potřebná. JAN OULÍK

Krizové linky radí: věřme, že těžkosti zvládneme

Dobré zprávy navzdory 
koronavirové pandemii 
hlásí Charita Vlašim. 
Brzy se bude stěhovat.

Rozhodla se totiž vybudovat nové ko-
munitní centrum, které nabídne dů-
stojné prostory pro charitní projekty, 
sociální služby i vzájemná setkávání. 

„Moc se na nové prostory těšíme,“ 
prozrazuje nám ředitelka Charity Vla-
šim Daniela Laloučková. A není se co 
divit: doposud totiž její organizace vy-
užívá pro své aktivity různé prostory 
na několika adresách a charitní za-
městnanci musejí mezi nimi doslova 
přebíhat. 

„Je to velmi náročné a stojí nás to 
dost sil, které bychom mohli využívat 
mnohem efektivněji,“ konstatuje Da-
niela Laloučková, která nám předsta-
vuje dosud rekonstruovanou budovu, 
kde prý minulý rok na začátku pande-
mie ještě byly sklady. 

Do nového komunitního cent-
ra a na jeho služby se těší i klienti. 
V současné době sice ještě naplno 
běží stavební práce, ale možnost vše 
si prohlédnout si nenechali ujít Ha-
na Roušalová a Ivan Teytz. Oba jsou 
senioři, pravidelní uživatelé služeb 
i návštěvníci zajímavých charitních 
akcí. „Charita nám organizuje velice 
pěkné výlety do přírody a za různý-
mi památkami. V klubovnách se za-
se za běžných okolností konají zají-
mavé přednášky a koncerty,“ jmenuje
Ivan Teytz. 

Když se rozhlíží po stavbě, s chutí 
se s námi dělí o své pocity: „Už se tě-
ším, až to bude v provozu. Jak se ří-
ká, bude to jiné kafe.“ Hana Roušalo-
vá dochází do Charity už patnáct let. 
Nejdříve jako dobrovolnice, později 
jako účastnice aktivizačních progra-
mů, konkrétně trénování paměti. „Dá-
vá mi to hodně a mám dobrý pocit, že 
něco pro sebe dělám. A to víte – pa-
měť se horší,“ vypráví s úsměvem.

Senioři a lidé se zdravotním posti-
žením jsou hlavními uživateli služeb 
Charity Vlašim, která vznikla v roce 
1992. Tehdy vlašimští farníci a farni-
ce zareagovali na výzvu pražského ar-
cibiskupství nabádajícího k zakládání 
farních Charit, jež by svou nezištnou 
pomocí veřejně hlásaly křesťanskou 
lásku potřebným lidem. V roce 2000 
se dosud ryze dobrovolnická práce 

zprofesionalizovala a nabízené služ-
by se postupně rozšiřovaly. „Dnes 
provozujeme domácí zdravotní péči 
a několik profesionálních sociálních 
služeb – pečovatelskou službu, osob-
ní asistenci a občanskou poradnu. Jen 
v uplynulém náročném roce jsme po-
mohli 1 200 seniorům, lidem s posti-
žením a těm, kdo se ocitli v tíživé situ-
aci,“ líčí úspěchy Daniela Laloučková.

Práci odborných pracovníků do-
plňují dobrovolníci nejen z řad farní-
ků vlašimské farnosti, kteří pořádají 
pravidelná setkání a akce pro seni-
ory i každoroční Tříkrálovou sbírku. 
I oni budou mít radost, až od léta za-
čne fungovat nové charitní komunitní 
centrum. Vlašimští stále hledají zdro-
je financování a obrací se na ochotné 
dárce. Více na www.komunitnicentrum-
vlasim.cz.  JARMILA LOMOZOVÁ 

Ve Vlašimi budují nové komunitní centrum

Krizových linek provozuje Charita celkem sedm
 Linka důvěry v Blansku (nonstop)  tel.: 516 410 668 a 737 234 078
 Diecézní charita Plzeň (nonstop) tel.: 777 167 004
 Diecézní charita České Budějovice (nonstop) tel.: 603 281 300
 Oblastní charita Vimperk (po–st 14–16) tel.: 732 122 071
 Farní charita Třebíč (po–pá 8–17) tel.: 381 255 999
 Charita Olomouc (po–pá 8–18; so-ne 8–16) tel.: 734 435 078 
 Krizová pomoc Charity Opava (po–pá 7–15.30) tel.: 553 653 776

Mnozí volající se potřebují „jen“ svěřit. Ilustrační snímek Jakub Žák 



Mám jeden vzkaz pro 
všechny maminky 
v nouzi: nikdy není vše 
ztraceno. Nebojte se 
říct si nahlas o to, co 
potřebujete, nemůžete-li
to zvládnout samy. 
V Charitě vám podají 
pomocnou ruku – tak 
jako mně pomohla 
Arcidiecézní charita 
Praha v Azylovém 
domě Gloria. Pomohou 
vám zase vzít život 
do vlastních rukou.

Když jsem poprvé otěhotněla, bylo 
mi 20 let. Měla jsem zdánlivě perfekt-
ní vztah plný lásky, který jsem si vysni-
la už jako malá. Když se nám narodila 
dcerka Leontýnka, všechno se jedno-
ho dne zvrtlo a její tatínek od nás ode-
šel. Z mateřské jsem nás nedokázala 
uživit, a proto jsem se rozhodla na-
stoupit do práce. Musela jsem požá-
dat o pomoc tetu a maminku. O Le-
ontýnku se teta začala starat víc než já, 
a tak se rozhodlo, že si prozatím dcer-
ku vezme do pěstounské péče. Byla to 
pro mě strašná rána. Cítila jsem se ja-
ko člověk, žena a matka úplně na nic. 
Rozhodla jsem se co nejrychleji zís-
kat dcerku zpět do své péče. Začala 
jsem pracovat na své kariéře a růstu 
k získání potřebných prostředků a zá-
zemí pro nás dvě a začala s podniká-
ním. Poznala jsem celkem ucházející-
ho muže, který se jevil jako nový člen 
naší neúplné rodiny. Skutečnost by-
la jiná, nebyla jsem jediná žena v je-
ho životě. Nějaký čas po našem roz-
chodu jsem navíc zjistila, že jsem
v očekávání… 

Dům andělské pomoci
Stála jsem jakoby v temné uličce 
a vlastně si ani nechtěla přiznat, že 
nestojím, ale klečím na kolenou a vů-
bec si nevím rady. Vlastní podnik šel 
úplně stranou a já neměla vůbec nic, 
pomalu ani na zaplacení střechy nad 
hlavou. Příchod dítěte se neodklad-
ně blížil. V jednu chvíli jsem uvažovala 
i o tom, vzdát se dítěte hned po poro-
du a dát ho k adopci. Nicméně jsem 
věděla, že bych nedokázala překonat 
pocit odloučení. Snažila jsem se najít 
jakékoli východisko a pracovat a dřít 
do poslední chvíle. S dcerkou jsem se 
v té době vídala a trápila se výčitka-
mi, že nebýt jejího ještě nenarozeného 

bratříčka, už bych možná mohla být 
jen s ní. Trápení byl můj každodenní 
chleba. A navíc udeřila pandemie. 

Vzpomněla jsem si na rady typu 
azylový dům. To jsem zavrhla. Nemů-
žu přeci dopustit, abych vychovávala 
děti v takových podmínkách. Raději 
jsem dcerku svěřila tetě. Jenže teď se 
situace opakovala… Podala jsem si žá-
dost o bydlení v Azylovém domě Glo-
ria Arcidiecézní charity Praha. Uká-

zalo se, že jsem trpěla předsudky: už 
při prvním kroku dovnitř jsem věděla, 
že to není azylový dům, nýbrž chrám
andělské pomoci. 

Zjistila jsem, že pomoc existuje, že 
je dobře si o ni říct. Žádost byla schvá-
lena a mohli jsme se nastěhovat. Ze 
strany azylového domu jsem pociťo-
vala velikou podporu. Začala jsem se 
cítit dobře, a dokonce se na příchod 
děťátka moc těšit. Měla jsem jasněj-

ší obraz a klidnějšího ducha a mohla 
začít racionálně řešit svá rozhodnutí. 
Azylový dům nám nejen poskytl po-
moc formou střechy nad hlavou za 
hodně přijatelnou cenu, ale pomá-
hal nám s jídlem s hygienou, což byla 
pro mě obrovská finanční úleva. Přes-
to nikdy nezapomenu na tu nejdůleži-
tější a pro mě nejvzácnější část pomo-
ci, kterou jsem zde v tomto domově 
získala. Našla jsem tu útočiště, záze-
mí, podporu, pomoc a dovolím si říct 
i přátele s nenucenými, avšak pravdi-
vými radami, které si v sobě do dneška 
uchovávám.

Hned po narození syna Samuela 
Lucase jsem si začala hledat práci, kte-
rou bych mohla vykonávat i s ním. Le-
ontýnku jsem si začala brát k sobě na 
návštěvy i přes noc. S prací jsem za-
čala jako doručovatelka letáků v okolí 
azylového domu, roznášela jsem je se 
Samíkem v kočárku. 

Po určité době jsem věděla, že je 
čas udělat v azylovém domě prostor 
pro někoho jiného a že jsem připra-
vená se zase o něco víc osamostat-
nit a pracovat. Prioritou pro mě vždy 
byl čas strávený s dětmi, bohužel ně-
kdy i na úkor peněz. Mé svědomí by 
mě asi utrápilo, kdybych víc praco-
vala, než se věnovala dětem. S Leon-
týnkou jsme se stále vídaly, jak jen to 
šlo. Naplánovala jsem si zápis Samu-
elka do školky a novou práci a při-
výdělky navíc. A byla si jistá, že už 
mohu pomalu plánovat a uskuteč-
nit žádost o svěření Leontýnky zpět
do své péče. 

Na půl cesty k vítězství
Synka mi bohužel nevzali do školky, 
tudíž jsem se stále nemohla věnovat 
práci v takové míře, aby to pro nás 
bylo dostačující. Práce také nebyla 
i vzhledem k situaci, která je teď kvů-
li koronaviru pro všechny nejspíš po-
dobně kritická. Nechodily mi včas pří-
spěvky na domácnost a bylo pro nás 
zase hodně těžké finančně vše udržet. 
Sehnala jsem si postupně několik za-
městnání. Přesto jsem musela opus-
tit pronájem, zkusit finančně únosněj-
ší spolubydlení. Máme střechu nad 
hlavou, máme kde si uvařit, kde se za-
hřát, kde si hrát, a především být spo-
lu a nenechat se zahnat od našich plá-
nů a cílů. 

Momentálně pracuji z domova, tak-
že okolní situace na mě nemá takový 
dopad. Zároveň jsem Samíka zapsa-
la do školky, kde nás konečně přijali, 
a tak můžu hledat další pracovní pří-
ležitosti. Trávíme také mnohem víc 
času jako rodina – tím myslím nás tři 
dohromady: mě, Leontýnku i Samuel-
ka. Myslím si, že jsme na půli cesty za 
naším osobním vítězstvím: žít společ-
ně a šťastně a jednou třeba pomáhat 
druhým. 

S láskou a vírou
HELENA, LEONTÝNA a SAMUEL LUCAS 
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Helena, Leontýna a Samuel Lucas už mohou být spolu.  Snímek ADCHP

Azylový dům mi dal šanci na lepší život
Azylový dům není strašák v poli 
beznaděje. Některé zamotané ži-
votní příběhy se díky nim daří vel-
mi dobře rozplést. Také příběh paní 
Ireny, která využívala služeb Cha-
rity Valašské Meziříčí prostřednic-
tvím Azylového domu pro matky 
s dětmi, dokládá, jak snadno se člo-
věk dostane do potíží a zároveň jak 
málo stačí, aby dostal novou šanci 
na lepší budoucnost. 

Do azylového domu se Ire-
na dostala proto, že je matka sa-
moživitelka a nemá vůbec žádné 
příbuzné. Jenom malou dcerku, 
jejíž otec zemřel, ještě než se na-
rodila. „Dcera byla často nemocná 
a já jsem kvůli tomu přišla o práci 
a pak i o bydlení. Na úřadě ve měs-
tě, kde jsem původně bydlela, mi 
příliš nepomohli. Jedinou pomo-
cí a nadějí byl odchod do azylové-
ho domu,“ vypráví Irena. Jenže do-

stat se do takového zařízení v jejím 
městě a širším okolí nebylo snadné. 
„Byla jsem proto ráda, že mne vza-
li do Azylového domu pro matky 
s dětmi ve Valašském Meziříčí. By-
la to pro mne velká úleva, když mi 
zavolali, že můžeme s dcerou na-
stoupit,“ vzpomíná. Bála se cesty 
do neznáma, ale věřila, že to pro ni 
i pro dceru bude nová šance. „Azy-
lový dům nám dal především stře-
chu nad hlavou. Byt to byl sice ma-
lý, ale útulný, s vlastní koupelnou 
a WC, což bylo fajn. Dcera se tu ta-
ké dostala na lepší školu, kde zjis-
tili, že je literárně nadaná,“ svěřuje 
se Irena. Užívá minulý čas, protože 
dostala další šanci na domov, ne-
boť s přispěním služby azylového 
domu získala byt. „A to je k neza-
placení. Azylový dům mi dal velkou 
šanci na lepší život,“ uzavírá Irena. 

  (mad)



16 /  Caritas

V Indii se koronavirem nakazilo přes 
11 milionů lidí, počet úmrtí již přesáhl 
150 tisíc. Podle informací Charity jsou 
počty mnohem vyšší, těžko lze totiž 
postihnout šíření viru ve vesnicích, kde 
chybí základní zdravotní péče, natož 
testování. Proběhnuvší lockdown nej-
bolestněji zasáhl nejchudší vrstvy. Vět-
šina Indů pracuje bez smlouvy a není 
chráněna sociálním zabezpečením. 
„Rodiny ze dne na den přišly o příjmy 
a ocitly se bez jídla, léků a v případě 
těžšího průběhu nákazy bez přístupu 
k lékařské péči,“ říká řádová sestra Ju-
liet Lobo z partnerské organizace Ar-
cidiecézní charity Praha v Mangalore.

O pacienty s vážným průběhem ne-
mocni se neměl kdo starat. Nemocni-
ce sv. Ignáce v Honavaru ve státě Kar-
nátaka, kterou provozují řádové sestry 
z kongregace Královny apoštolů a kte-
rou pražská Charita dlouhodobě pod-
poruje, neměla pro nejtěžší případy 

vybavení a okolní nemocnice byly pře-
plněné. Díky pomoci od českých dár-
ců pražská Charita zaplatila nemocni-
ci nákup tří plicních ventilátorů (do té 
doby měli v nemocnici dva). 

Arcidiecézní charita Praha pomáhá 
v Indii nejchudším dětem ve vzdělání 
v programu Adopce na dálku a díky 
podpoře řady českých dárců putova-
ly do 1 750 nejchudších rodin z Hona-
varu, Mangalore, Shimogy a Gulbargy 
ve státě Karnátaka potravinové balíč-
ky v hodnotě 890 tisíc Kč. Díky české 
pomoci získali lidé na vesnicích i mý-
dla, dezinfekci, léky a také informace, 
jak se nákaze bránit. 

Po několikaměsíčním rozvolnění, 
kdy se děti se vrátily do škol, opět roste 
počet nakažených. Arcidiecézní chari-
ta Praha proto připravuje s místními 
organizacemi další projekty na pomoc 
nejchudším, kteří byli zasaženi koro-
navirem.  JARMILA LOMOZOVÁ

Díky štědrosti dárců – zapojilo se 
jich na čtyři sta a přispěli částkou 
1 121 195 Kč – mohla také králové-
hradecká Charita pomoci více než 
2 100 indických rodin v nouzi. Kon-
krétně z oblastí Bangalore a Belgaum 
v jihozápadní Indii, kde Diecézní cha-
rita Hradec Králové dlouhodobě 
uskutečňuje dobročinný vzdělávací 
program Adopce na dálku. A také roz-
vojové projekty zaměřené na vzdělá-
vání, zdraví a výstavbu bydlení pro 
chudé. 

Z mimořádných darů indičtí part-
neři nakoupili především rýži, luš-
těniny, olej, ale rovněž dezinfekci 
a ochranné masky. Balíčky pak rozvez-
li přímo ohroženým rodinám.

„V oblasti Bangalore byla poskytnu-
ta pomoc 1 100 hladovějícím dětem 
a jejich rodinám,“ potvrdil arcibiskup 
Peter Machado z Bangalore. Dalších 
1 003 dětí podle něj obdrželo potravi-

novou pomoc v oblasti Belgaum. Jed-
ním z nich byl desetiletý Joseph, pod-
porovaný v rámci projektu Adopce na 
dálku. Jeho otec pracuje jako opravář 
televizí, ale loni na jaře musel svou díl-
nu na řadu měsíců zavřít a rodina zů-
stala bez příjmu. Náročné období jim 
pomohl překlenout balík s trvanlivými 
potravinami.

Rodinám dětí z Adopce
„Upřímně děkuji za finanční podpo-
ru chudých dětí a jejich rodin z na-
ší diecéze, jež v uplynulém roce za-
sáhla koronakrize. Distribuovali jsme 
1 003 potravinových balíčků ro-
dinám dětí zapojených do projek-
tu Adopce na dálku. Ze srdce děku-
ji. Bůh vám žehnej!“ vzkázal českým 
dárcům biskup Derek Fernandes
z Belgaum.

VOJTĚCH HOMOLKA

Už přes rok se lidstvo 
potýká s pandemií 
covidu-19. Po celém 
světě dochází ekonomice, 
zdravotnictví i samotným 
lidem dech, naděje všech 
se upřela k očkování. Ve 
snaze vrátit se co nejdřív 
k běžnému životu se 
však zapomíná na chudé 
státy, které musí být 
součástí řešení. V řadě 
z nich se koronavirus 
nekontrolovaně šíří 
a nově vznikající mutace 
mohou zhatit příznivé 
dopady očkování.

Při pohledu do statistik se zdá, že se 
pandemie africkému kontinentu vyhý-
bá. Počty nakažených i zemřelých jsou 
relativně nízké. Zdání ovšem klame. 

V zemích, kde vládne chudoba, kde 
umírají stovky tisíc lidí na malárii, kde 
nemají fungující zdravotnictví a kde 
řada lidí žije v přeplněných slumech, 
není koronavirus na vrcholu agendy. 
Zároveň se téměř netestuje. Napří-
klad nedávná studie Bostonské uni-

verzity ukázala, že celá pětina všech 
zemřelých v hlavním městě Zambie 
Lusace má v těle koronavirus. I přes 
typické příznaky byl před smrtí testo-
ván jen zlomek z nich. „V Zambii mu-
sí naprostá většina lidí pokračovat ve 
své pouliční živnosti bez ohledu na 

nemoc, aby mohli uživit své rodiny. 
Existenční problémy a s nimi spojená 
hrozba smrti mají větší váhu než po-
dobná hrozba spočívající v nemoci, 
kterou ani nemusí dostat,“ vysvětluje 
Lucie Hrabcová z Charity Česká re-
publika v Zambii. 

Naproti tomu v Mongolsku, kde se 
první případ přenosu koronaviru ob-
jevil až loni v listopadu, panuje řada 
tvrdých opatření. Koronavirová kri-
ze těžce zasáhla chudé Mongoly, je-
jichž příjmy dramaticky klesly a řada 
z nich nedokáže i přes vládní podporu 
pokrýt ani své základní potřeby. Těm 
nejzranitelnějším proto pomáháme. 
Trvalé řešení přinese až celonárodní 
očkování, jež je ovšem zatím v Mon-
golsku, stejně jako v Zambii, otázkou 
blíže nespecifikované budoucnosti.

Bohaté státy věnovaly od začátku 
pandemie desítky miliard eur na vý-
voj vakcín a zajistily si jejich přednost-
ní dodávku; z plánované produkce
12 miliard dávek si vyspělé země 
předem zamluvily 9 miliard. To je 
něco, co si chudé státy nemohou
dovolit. 

Těm nezbývá než spoléhat na 
nástroj mezinárodní spolupráce 
COVAX, který by měl zajistit celosvě-
tově spravedlivý přístup k cenově do-
stupné vakcíně proti covidu-19. Jenže 
ačkoli COVAX sdružuje na 190 eko-
nomik světa, většina z nich si vakcínu 
už zajistila jinou cestou – čili na chudé 
státy se stále nedostává.

Odborníci přitom varují, že nepo-
daří-li se zajistit očkování také v těch-
to zemích, s nově vznikajícími agre-
sivnějšími mutacemi koronaviru se 
pandemie brzy vrátí v plné síle. Me-
zinárodní Charita proto vyzvala OSN 
a čelné světové představitele, aby za-
jistili včasné očkování i v rozvojových 
zemích. LENKA PIPKOVÁ 

Řešení pandemie musí být globální

Česká pomoc v Indii Poděkování od biskupů

Chudé rodiny v indickém Mangalore podpořila Charita balíčky s jídlem.
Najít však řešení koronavirové krize pro celý svět bude složitější, než je 
okamžitá potravinová pomoc. Snímek ADCHP

Tvrdý přístup Mongolska



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

NEDĚLE 14. 3. 
9.35 Mše svatá 4. neděle 
postní 
12.30 Sváteční slovo husit-
ského faráře Vratislava Jana 
Marši. Pomoc druhým
12.35 Křesťanský magazín
13.00 Uchem jehly. Setká-
ní Z. Czendlika s katolickým 
knězem, ředitelem Radia 
Proglas Martinem Holíkem
13.30 Cesty víry. 
Ozvěny ticha. Portrét 
kartuziána Romana Friče
13.55 Na plovárně s Janem 
Rokytou ml. 
Rozhovor Marka Ebena 
s cimbalistou, flétnistou, 
znalcem vína a uměleckým 
vedoucím Ensemble Flair

NEDĚLE 14. 3. 
8.30 Jak to vidí... 
PhDr. Eva Biedermannová, 
psycholožka Hasičského 
záchranného sboru Středo-
českého kraje. Sváteční se-
tkání Zbigniewa Czendlika 
18.30 Dokuseriál. 
Paměť sídlišť (2/5). 
Jihozápadní město
22.00 Četba na pokračová-
ní. Petra Soukupová: 
Na krátko (4/4)

NEDĚLE 14. 3. 
8.00 Spirituála.
Duchovní Evropa
8.30 Spirituála. 
Ke kořenům. 
Naivní malířství
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. 
Zvony na Vltavě – již 30 let! 
11.00 Radioseriál. Franz 
Werfel: Čtyřicet dnů (8/9)
12.00 Polední zvony –
30 let! Z věže farního 
kostela sv. Mikuláše 
v Čisté u Litomyšle
12.05 Svět poezie. 
Jan Borna: Malé prosby 
12.20 Polední koncert
13.30 Povídka. 
Ferdinand von Saar: 
Rod Reicheggů (2/2)
18.30 Četba na pokračo-
vání

NEDĚLE 14. 3. 
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století

MŠE SVATÁ K VÝROČÍ ANTONÍNA C. STOJANA
Srdečně vás zveme ke sledování bohoslužby ze čtvrté neděle 
postní, při níž si připomeneme 170. výročí narození velké osob-
nosti dějin Moravy, beňovského rodáka, arcibiskupa Antonína 
Cyrila Stojana. Mše svatá bude sloužena v kostele svatého Fran-
tiška z Assisi v Beňově, celebrovat ji bude olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner. 

„Buď můj život jedna Boží chvála,“ zní životní motto P. An-
tonína Cyrila Stojana, lidově nazývaného tatíček Stojan. Třetího 
dubna by oslavil stoleté výročí biskupského svěcení, které přijal 
z rukou prvního apoštolského nuncia v Československu Clemen-
ta Micary. 

Antonín C. Stojan měl ve veliké úctě Pannu Marii a svaté Cyrila 
a Metoděje, knězem se stal právě na svátek svatých Cyrila a Me-
toděje 5. července 1876. Stojan podporoval náboženský život, 
zakládal knihovny a sbírkami, které pořádal, se zasloužil o obno-
vení nejvýznamnějších poutních míst na Moravě – Svatého Hos-
týna a Velehradu. Vyznamenal se aktivní činností v sociální oblas-
ti a položil základy pozdějšího vzniku celostátní České katolické 
charity. Přímý přenos mše svaté z Beňova k výročí narození An-
tonína C. Stojana sledujte v TV Noe v neděli 14. března v 10.00.

TEREZIE HECZKO

SLAVNOST SV. JOSEFA
Na 19. března připadá slavnost sv. Josefa, proto se v týdnu od
15. března můžete na Proglasu těšit na tematické pořady.

Co vlastně dělají stolaři? Jak ze stromů vzniká nábytek? A je 
taková práce namáhavá? Ptáme se Zdeňka, který už toho ze dře-
va vyrobil spoustu. 

Nahlédneme do jeho malé sklepní stolařské dílny a zeptáme 
se, jaká vlastně ta práce s voňavým materiálem je. Speciální Bar-
vínek ke svátku sv. Josefa, patrona tesařů, truhlářů či řezbářů, 
uslyšíte v úterý 16. března od 16.00 a v repríze v sobotu 20. břez-
na od 11.00.

Jaká je práce truhláře v dnešní době? Matouš Krutský prožil 
několik let na severu Kanady. Po návratu nastoupil jako truhlář 
na pražské arcibiskupství. Co ho na práci se dřevem baví a jak se 
to dá skloubit s dálkovým studiem teologie? Poslouchejte ve čtvr-
tek 18. března od 22.00.

K modlitbě litanií k sv. Josefovi se můžete připojit ve středu 
17. března a v pátek 19. března od 15.10. V pátek v 15.20 po-
tom zazní apoštolský list papeže Fantiška „Patris corde“ věnovaný 
sv. Josefu v podání Mons. Martina Holíka.

SABINA HAUSEROVÁ

BEZ JADERNÝCH ZBRANÍ?
Dokument o snaze začlenit 
Smlouvu o zákazu jaderných 
zbraní do mezinárodního prá-
va navrhuje, co může kaž-
dý z nás udělat, aby smlouva 
vstoupila v platnost a jaderné 
zbraně byly definitivně zniče-
ny. Čtrnáct rozhovorů s před-
ními aktivisty je propojeno do 
příběhu, díky němuž se budete 
cítit inspirováni!
 (so 20. 3. ve 21.20)

SÝRIE: UPROSTŘED POPELA
„Poslední tři roky byly velmi 
těžké. Byly to roky mučení, ni-
čení a pomalého umírání. Ne-
měli jsme vodu ani elektřinu. 
Ve dne i v noci docházelo k ne-
ustálému ostřelování ulic, do-
mů, kostelů, mešit, nemocnic,“ 
říká farář br. Ibrahim Alsabagh 
OFM v dokumentu o válce 
v Aleppu. Zdejší křesťané se 
snaží začít znovu žít.
 (po 15. 3. v 18.30)

ČAPKOVÉ 
Loni jsme si připomínali
130. výročí narození Karla Čap-
ka, 75. výročí úmrtí bratra Jo-
sefa, 100 let RUR, Loupežníka 
i seznámení K. Čapka s Olgou 
Scheinpflugovou. Bohatý ma-
teriál pro více než hodinovou 
přednášku H. Zahiroviće, člena 
Spol. bratří Čapků a překlada-
tele bosenských, chorvatských 
a srbských divadelních her do 
češtiny. (po 15. 3. v 16.40)

OKTÁVA
Třetí díl nového seriálu Oktávy 
– Pohledy do dějin hudby – se 
bude zabývat renesanční hud-
bou na našem území: duchoví 
i světskou. Nejprve s K. Berán-
kovou nahlédneme do starých 
českých kancionálů, pak na-
vštívíme dvorní kapelu Rudol-
fa II., ale i Rožmberskou kape-
lu a hrad Pecka. Poslouchejte 
týdeník pro příznivce klasické 
hudby 19. 3. od 16.55.

STUDIO PRAHA
Postit se 40 dní před Veliko-
nocemi je křesťanská tradice. 
Součástí myšlenky půstu je 
dobrý skutek nebo dar pro ty, 
kdo nežijí v tak příznivých pod-
mínkách jako my. Diakonie le-
tos už 14. rokem pořádá Post-
ní sbírku. Prostředky tentokrát 
poputují do Libanonu, kde po-
mohou dětem z rodin, které 
uprchly ze Sýrie před válkou. 
Více se dozvíte 15. 3. od 22.00.

KŘESŤAN A SVĚT
Do Příchovic jezdí mladí všech 
věkových kategorií už přes 
40 let. Jinak tomu bylo v po-
sledním roce. Jaké výzvy stojí 
před týmem, který se rozho-
dl sloužit mladým, když žád-
ní nejezdí? Během procházky 
zasněženou krajinou na po-
mezí Jizerských hor a Krkonoš 
se zeptáme týmačky Anežky 
a místního kněze Jiřího v neděli 
14. 3. od 20.15.

U příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa patronem
univerzální církve vyhlásil papež František Rok sv. Josefa.

Přímý přenos mše svaté z kostela svatého Františka z Assisi 
v Beňově k 170. výročí narození Antonína C. Stojana 
sledujte v televizi Noe v neděli 14. března v 10.00.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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13.30 Čína v deseti slovech 11.05 Poutníci času 15.00 O bílém jadýrku

7.40 Eucharistické zázraky 7.50 Slovo v ob-
raze (P) 8.25 Klbko a 12 apoštolov (Tomáš) 
(P) 8.45 Tvorivo (P) 9.05 LUXáreň 9.35 No-
vá kvalita života 10.00 Svätá omša (P) 11.00 
Povolanie laik: Dotyky raja 12.00 Anjel Pá-
na (P) 12.20 Loretánske litánie 12.40 Ruže-
nec (Radostný ruženec) 13.15 V Samárii pri 
studni 15.00 Hodina milosrdenstva 15.30 
Krížová cesta: Kráčať s ním 16.05 Z javo-
ra (P) 16.45 G Moscati – Doktor pre chu-
dobných (1/2) 18.30 Svätá omša (P) 20.00 
Modlitba za odvrátenie epidémie (P) 20.45 
Spojení vierou (P) 21.15 Medzi nebom a ze-
mou (P) 22.00 Na Boží obraz

6.00 Biatlon: SP Česko 6.40 Panorama 7.10 
BBV po 25 letech 7.15 Svět motorů: Spe-
ciál 7.35 Svět motorů: Aktuálně 7.55 Free-
style lyžování: SP Kazachstán 9.30 Alpské
lyžování: SP Slovinsko 10.10 Biatlon: SP Čes-
ko 11.45 Jan Jindra 11.55 Panorama 12.20 
Alpské lyžování: SP Slovinsko 13.25 Biatlon: 
SP Česko 14.40 40 let triatlonu 15.25 Archiv 
D: Brněnský rytíř 15.45 Fotbal: Evropská li-
ga UEFA 16.40 Buly hokej živě 20.15 Česko – 
Rusko 22.05 Studio fotbal – Dohráno 22.50 
Biatlon: SP Česko 0.50 Branky, body, vteřiny 
 1.05 Hokej: Tipsport extraliga 
 3.00 Freestyle lyžování: SP Kazachstán

6.40 Kanada: Rok v divočině (4) 7.40 Pokla-
dy Británie: Odhalená bojiště (6) 8.55 Ta-
jemství zednářů 10.15 Neuvěřitelné příbě-
hy (35, 36) 11.20 Kapří monstra III (4) 12.30 
Svět pod hladinou (7, 8) 13.40 Válka ve Viet-
namu (1) 14.50 Asie ve Velké válce (4) 15.55 
Divoké chvíle (3) 17.00 24 hodin v divoči-
ně (2) 18.05 Cesty snů (2) 19.00 Anthony 
Bourdain: Neznámé končiny IX (5). Omán 
20.00 Bear Grylls: Muž vs. divočina VI (5) 
20.55 Nejkrásnější železnice světa (1). Nor-
sko. Br. dok. 21.55 Neuvěřitelné projekty (5) 
22.55 Život s bakteriemi 
 0.00 Neobjasněné případy NASA (6)

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.30  Skladiště. Bakaláři 1976
 6.50  Pro pamětníky... Otakar Vávra 

– 110 let. Maskovaná milenka
 8.15  Úsměvy Vladimíra Ráže
 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. Operace 
 12.00  Otázky Václava Moravce
 13.00  Zprávy
 13.05  Prsten krále řeky. Poh.
 14.05  Darmošlap z Nemanic 

a princezna Terezka. Poh.
 15.00  O bílém jadýrku. Poh.
 16.05  Zlá krev (6/7)
 17.25  Pošta pro tebe
 18.25  Co naše babičky uměly a na co my 

jsme zapomněli. Babiččini mazlíčci
 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 (7/10). 

Lepší život. Krimi
 21.20  168 hodin. Události týdne 

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

Vetřelci a lovci. Zrozen bez porodu
 23.15  Případy detektiva Murdocha XIII. 

Parker chytá v žitě. Br./kan. krimi
 0.05  Banánové rybičky. 

„Jak si užít romány“
 0.45  13. komnata Ladislava Vízka
 1.10  Sváteční slovo husitského 

faráře Vratislava Jana Marši
 1.15  Žiješ jenom 2x. Na konci s dechem?
 1.45  Bydlení je hra
 2.10  Zahrada je hra
 2.35  Chalupa je hra
 2.55  Hobby naší doby

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

týdeník 1971 (1348/2379)
 9.15  Hledání ztraceného času
 9.35  Mše svatá 4. neděle postní. 

Litoměřický biskup Jan Baxant 
v mimořádném přímém přenosu 
z Komunitního centra Matky 
Terezy v Praze-Hájích

 10.25  Rinope je Peřina
 11.10  Nedej se plus
 10.35  Nedej se: Příběh zebry bez hřívy
 12.00  Království divočiny
 12.30  Sváteční slovo husitského 

faráře Vratislava Jana Marši
 12.35  Křesťanský magazín
 13.00  Uchem jehly
 13.30  Cesty víry: Ozvěny ticha
 13.55  Na plovárně s Janem 

Rokytou ml., cimbalistou, 
flétnistou, uměleckým 
vedoucím Ensemble Flair

 14.25  Kočka není pes
 15.00  Život v extrémních podmínkách
 15.50  Na cestě po jihokorejském Tegu
 16.20  S kuchařem kolem světa: 

Thajsko. Fr. cyklus
 17.15  Kouzla a nebezpečí skandinávské 

zimy (3/4). Dok. 
 18.15  Terezín – Nepokořené hradby
 18.45  Večerníček. Berta a Ufo
 18.55  Náš venkov: 

Cestopisák Josefa Váchala
 19.20  Zajímavosti z regionů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Provaz a kolt. Fr./it. western 
 21.35  Velikáni filmu: Cate Blanchettová. 

Ztracené. Am. western
 23.45  Dokumentární klub
 0.40  Grantchester II (4/6) 

6.50 Pirátova rodinka (2). Důchod není za-
darmo. Fr. anim. 7.20 M*A*S*H (236) 7.50 
Druhá světová válka: Cena říše (2). Podiv-
ná válka. Br. dok. 9.05 Prima SVĚT 9.35 Fa-
chmani 10.10 Teď vaří šéf! 11.00 PARTIE Te-
rezie Tománkové 11.55 Receptář prima ná-
padů 12.50 Libovky Pepy Libického 13.15 
Vychytávky Ládi Hrušky 13.50 Jak se sta-
ví sen 14.35 Osudná noc. Am. kom. 16.30 
Kurz sebeovládání. Am. kom. 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 
Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Vybíjená. 
Čes. kom. 22.20 Tichá msta. Am. thriller 
0.10 Smrt stopařek. Čes. krimi film

9.00 Gobseck 10.20 Myslivecký Silvestr na 
Žofíně. Hud. záb. pořad 11.10 Telegramiáda 
12.00 Domácí štěstí. Dědici slavných 12.25 
Na vlně první republiky (7/7) 12.45 Klub 
přátel dechovky 13.30 Divadélko pod věží 
14.10 Velký tah 
15.35 Eva aneb ohlédnutí 
16.20 Zázračné dítě. Kom. 
17.30 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... 
20.55 Divadélko pod věží

15.30 Věda je detektivka 15.55 Dynotrax 
17.05 Ovečka Shaun VI 17.10 Zvířáci 17.15 
Friends: Kámošky z Heartlake City 17.40 Kri-
minálka 5.C (11/13) 18.10 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Moji 
kamarádi Tygr a Pú (8/26) 19.20 Phineas 
a Ferb IV (32/36) 19.40 Zvířáci 19.50 Bob 
a Bobek na cestách 20.00 Události v kultuře 
20.15 Příběhy filmových legend 20.55 V zá-
ři seriálů 21.50 Radek Baborák & Orquestri-
na: Ástor Piazzolla 22.45 Génius – Picasso 
(10/10) 23.35 Leonardo da Vinci, všestran-
ný umělec 0.30 Příběh pohádek tisíce a jed-
né noci 1.25 Terra musica

5.20 Kosmáček. Něm. film 6.20 DC Super 
Hero Girls: Hrdina roku. Am. anim. 7.35 Zr-
cadlový princ. Am. film 9.20 Peter Pan: Ná-
vrat do Země Nezemě 10.35 Teleshopping 
11.05 Zakletý v čase. Am. film 
13.00 Lego příběh. Austr./dán./am. anim. 
14.40 Mimi šéf. Am. anim. 
16.20 Klokan Jack. Am./austr. kom. 
18.00 Slečna Drsňák. Am. akč. kom. 
20.00 Green Lantern. Am. sci-fi 
22.00 Zkrocená hora. Am. film 
 0.20 Pacific Rim: Útok na Zemi. Am. akč. 
 2.35  Ali G Indahouse.

Fr./br./něm./am. kom. 

6.00 Oggy a Škodíci VII. Fr./kan. anim. 
6.15 Tlapková patrola III (13, 14). Kan. 
anim. 7.05 Looney Tunes: Úžasná Show II 
(7). Am. anim. 7.35 Kačeří příběhy (100). 
Am. anim. 8.00 Příběhy Toma a Jerryho II 
(1). Am. anim. 8.20 Kocour v botách. Něm. 
film 9.30 Princezna ledu. Am. film 11.20 K. 
O. Am. kom. 13.15 Určitě, možná. Am. film 
15.20 Stážisti. Am. film 17.40 Cesta do stře-
du Země. Am. film 19.30 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Mamma 
Mia! Here we go Again. Am./jap./br. film 
22.25 Střepiny 22.55 Když si Chuck bral 
Larryho. Am. kom. 1.05 Stážisti. Am. film 

 6.05  Pro vita mundi: P. Peter Krenický
 6.45  Řeckokatolický magazín
 7.00  Animovat znamená 

vdechnout život
 7.15  Zambie: Kazatelé na cestě
 7.45  Večeře u Slováka: 4. neděle postní
 8.10  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře (161. díl) 
 9.35  Církev za oponou: Seminář
 10.00  Mše svatá z kostela 

sv. Františka z Assisi v Beňově [L]
 11.05  Poutníci času (8. díl): s Leticií 

Vránovou Dytrychovou [P]
 11.25  Velké ticho v Poličanech
 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
 14.00  Dobrodružství před 

kamerou (19. díl)
 15.00  První křesťané: 

Mniši, panny a poustevníci
 15.35  Noční univerzita: 

Kateřina Lachmanová – 
Vstanu a půjdu k svému otci

 16.50  Uzdrav naši zem
 18.00  Sedmihlásky: Tancoval tlusty 

s tlustu, To se num to poskakuje
 18.05  Cirkus Noeland: 

Roberto, Kekulín a žirafa
 18.30  Modrý medvídek [P]
 18.45  Ovečky: 4. neděle postní
 19.10  Chaplin se vrací z flámu
 19.35  Do varu s Maxem Kašparů (1. díl)
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Motýlí cirkus
 20.25  O bozích a lidech
 22.30  Buon giorno s Františkem
 23.15  Cvrlikání: Jiří Smrž
 0.30  Polední modlitba Sv. otce Františka
 0.50  Zpravodajský souhrn 

uplynulého týdne
 1.30  Noční repríza dopoledních pořadů

 0.05   Kolem se toč! 1.05 Komorní hud-
ba 2.00 Zrcadlo týdne 2.15 Komen-
tář týdne (R) 3.00 Z archivu hudeb-
ních pořadů 5.00 Varhanní hudba 
5.30 Písně 5.57 Myšlenka na den 
(R 11.57, 17.55) 6.05 Čteme z křesť. 
periodik 6.30 Evangelium: Jan 
3,14-21 6.35 Ranní chvály 6.50 Du-
chovní slovo 7.00 Radio Vatikán (R)

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

G. P. Telemann: Mesiáš
 9.00  Mše svatá 
 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Svaté královny 7/15: 

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

Z díla G. P. Telemanna, 
G. F. Händela a J. S. Bacha

 13.30  Knihovnička: Jü Chua: 
Čína v deseti slovech

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka: Proč má 

ťuhýk černou pásku přes oči; 
Proč máracek černou čepičku

 14.30  Blahopřání
 16.00  Písničky z archivu
 16.30  Synkopy na kanapi
 16.55  Dotýkání světla: Fratelli tutti 9/11: 

Cesty k novému setkání (R)
 18.00  Modlitba za rodiny
 19.00  O hradním skřítkovi Melichárkovi 

17/25: Jak to skouleli s pytláky
 19.15  Hitparáda Kolem se toč
 20.15  Křesťan a svět: Ve službě 

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

G. P. Telemann: Brockesovy 
pašije, Koncert pro dvě violy, 
smyčce a basso continuo

 23.50 Duchovní slovo

13.00 Uchem jehly s M. Holíkem
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22.00 Postní sbírka... 16.40 Noční univerzita 10.35 Kukačky (10/13) 12.05 Cesty víry: Ozvěny ticha

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.35 Malý Sheldon III (4) 
12.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (904). 
Mám strach 14.10 Castle na zabití VI (21) 
15.00 Dr. House II (4). Tuberák 15.55 Dr. 
House II (5). Tatínkův chlapeček 16.57 Od-
polední Počasí 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny 17.25 Co na to Če-
ši 18.25 Ulice (4011) 19.30 Televizní novi-
ny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Specia-
listé (121). Štístko 21.20 Specialisté (25). 
Milionářka 22.20 Smrtonosná zbraň III (7). 
Bali 23.15 Dr. House II (4, 5) 0.55 Castle na 
zabití VI (21) 1.35 Smrtonosná zbraň III (7)

5.00 Peter Pan: Návrat do Země Nezemě. 
Anim. 6.00 Zakletý v čase. Am. film 7.45 Tři 
muži a nemluvně. Am. kom. 9.30 Bravo Gi-
rls: Všechno nebo nic. Am. kom. 11.20 Tele-
shopping 11.55 Mimi šéf. Am. anim. 
13.35 Teleshopping 
14.05 Moderní Popelka. Kan./am. kom. 
15.50 Green Lantern. Am. sci-fi 
17.50  Mamma Mia! Here we go Again.

Am./jap./br. film 
20.00 Teorie všeho. Br. drama 
22.20 O rodičích a dětech. Čes. kom. 
 0.30 Orel Deváté legie. Am. film
 2.30 Zkrocená hora. Am. film 

16.55 Medvídkova poradna 17.10 Moje za-
hrádka 17.15 Michal chrání přírodu 17.20 
Kouzelná školka 17.50 Dynotrax II 18.10 
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerní-
ček 18.50 Moji kamarádi Tygr a Pú (9/26) 
19.15 Phineas a Ferb IV (33/36) 19.40 Máši-
ny strašidelné příběhy 19.45 Čtení do ouška. 
Pohádky a MALÉhRY se šotky 20.00 Událos-
ti v kultuře 20.15 Z první řady... Filharmonie 
Hradec Králové a Karel Jaromír Erben 21.45 
Slovenská vlna. Eden a potom… 23.20 Emo-
ce v umění: Vina (10/24) 0.10 Třistatřicettři 
1.05 ArtZóna 2.00 Blues ze Staré Pekárny 
2.50 Notes 3.30 Jazz 

10.15 Zprávy ČT3 10.25 Šaráda 11.25 Dnes 
mám perný den. Hud. medailon 12.00 Zprá-
vy ve 12 12.20 Předpověď počasí, sportovní 
zprávy 12.30 Historické minipříběhy a kuri-
ozity 12.45 Klub přátel dechovky 13.25 Di-
vadélko pod věží 14.10 Vysílá studio A po tři-
ceti letech... 15.00 Chvíle pro písničku 15.20 
ČT Live – Věra Špinarová 16.10 Koeficient 
užitečného muže 17.10 Šest ran do klo-
bouku 17.50 Haló, haló! (55, 56/85) 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Události 
19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 Abeceda 
G plus L 21.20 Divadélko pod věží 
22.10 Haló, haló! (57, 58/85) 

8.25 Studio fotbal – Dohráno 9.10 Fotbal: 
Evropská liga UEFA 10.00 Biatlon: SP Čes-
ko 12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprávy 
12.55 Česko – Rusko 14.50 Fotbal: FC Hra-
dec Králové – FC Vysočina Jihlava 17.05 Há-
zená: STRABAG RAIL Extraliga 18.55 Volej-
balový magazín 19.10 Sokolský zpravodaj 
19.25 Alpské lyžování: SP Slovinsko 20.35 
Magazín Evropské ligy UEFA 21.00 Studio 
fotbal – Dohráno Plus 22.00 Sportovní zprá-
vy 22.20 Alpské lyžování: SP Švédsko 23.20 
Freestyle lyžování: SP Kazachstán 0.55 Bran-
ky, body, vteřiny 1.05 FC Hradec Králové – 
FC Vysočina Jihlava

11.00 Nie z tohto sveta 11.25 Pokiaľ 
dýcham, dúfam 12.00 Anjel Pána 12.20 
Z prameňa (P) 12.40 Ruženec 13.15 Z ja-
vora 13.50 Fundamenty 15.00 Hodina mi-
losrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 
16.05 Vaticano (P) 16.45 Svetoznámi slo-
venskí vedci (P) 17.30 Doma je doma (P) 
18.30 Svätá omša (P) 20.00 Krátke správy 
(P) 20.15 Kroky viery so sv. Jozefom: Svätý 
Jozef – chlap, čo poznal mozole 20.50 A te-
raz čo? (P) 20.55 Evanjelium podľa Giotta 
(P) 22.00 STOPovanie 22.30 Moja misia – 
magazín 23.00 Hudobné pódium (Akatist 
k blaženému Teodorovi Romžovi)

9.15 Dynastie: Rodiny, které změnily svět 
(4) 10.25 Hitlerův kruh zla (4) 11.35 Bláz-
nivý svět veverek 12.50 Karpatští predáto-
ři (2/2) 13.50 Vetřelci dávnověku XII (6) 
14.45 10 největších tajemství a záhad (8, 9) 
15.55 Dokonalý úlovek (1) 16.55 Modra-
vé hlubiny II (8) 18.00 Veterinář z Yorkshi-
ru VIII (9) 19.00 Poslední ráje (16). Něm. 
dok. 20.00 Velké vlakové putování po USA 
II (5). Br. dok. 21.15 Anthony Bourdain: Ne-
známé končiny X (8) 22.10 Raketoplán: Tri-
umf a pád (1/2) 23.15 Jak funguje vesmír IV 
(7) 0.10 Leni Riefenstahlová: Ledová vášeň 
 1.15 Postavili bychom to dnes? (2)

 6.05  Pro vita mundi: Msgre Josef Veselý
 6.45  Odkaz předků (4. díl): Morávka
 7.00  Buon giorno s Františkem
 7.45  Mwebare kwija – Klinika v buši
 8.00  Hlubinami vesmíru 

s prof. Petrem Heinzelem, 1. díl
 8.45  V pohorách po horách (89. díl)
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Práce jako na kostele
 9.35  Outdoor Films 

s Petrem Góreckim (86. díl): 
Cestování je dobrodružství

 11.10  Lednický park vypravuje
 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: Osud Anny 

Abrikosové (17. díl): Slib oběti
 13.15  Zvěčněné šupolím
 13.40  Vezmi a čti: Únor 2021
 14.00  Za obzorem: Lea Surovcová – 

Nejen o životě reportérky [L]
 14.30  Cvrlikání (1. díl): Tempo di Vlak
 15.35  Můj chrám: Irena Pulicarová, kostel 

Panny Marie Růžencové v Plzni
 16.00  V souvislostech
 16.20  Církev za oponou
 16.40  Noční univerzita: Hasan 

Zahirović – Bratří Čapkové [P]
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.15  Sedmihlásky
 18.20  Divadélko Bubáček (22. díl)
 18.30  Sýrie: uprostřed popela [P]
 19.05  Epydemye na Mohelnickém 

dostavníku 2016
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Ohlédnutí za návštěvou 

papeže Františka v Iráku [P]
 21.40  Za obzorem: Lea Surovcová 

– Nejen o životě reportérky
 22.15  ARTBITR – Kulturní 

magazín (107. díl) [P]
 22.30  Kulatý stůl: Za rok v Jeruzalémě? 
 0.05  Má vlast: Synagoga Hranice I
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

10.25 Katie Fforde: Bellino štěstí. Něm. film 
12.25 Walker, Texas Ranger VI (22). Mrazi-
vý duch 13.25 Policie Hamburk X (25). Vy-
hoštění 14.25 Policie Hamburk XI (1). Mi-
luješ mě 15.25 Námořní vyšetřovací služba 
XII (2). Zabijte posla 16.25 Policie v akci. 
Čtyři případy, čtyři lidské osudy 17.25 Krimi 
zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Poča-
sí 19.55 SHOWTIME 20.15 Sestřičky (50). 
Budeme jen kamarádi 21.35 Postav si sen! 
22.40 Expert na zločin (4) 23.50 Policie v ak-
ci 0.50 Námořní vyšetřovací služba XII (2) 
1.45 Policie Hamburk X, XI (25, 1)

 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 Jan 4,43-54 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 16/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

F. Mendelssohn-Bartholdy: 
Koncert pro klavír, housle orchestr, 
A. Dvořák: 
Maličkosti

 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 18/25: Jak si 
s Matějem vykládali o ženění

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí:

Dukla
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 16/46
 22.00  Studio Praha: Postní sbírka 

pro děti postižené válkou
 22.30  Noční linka s šéfredaktorem 

Proglasu Pavlem Mikšů
 23.50 Duchovní slovo

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Kamera na cestách
 10.00  Psi a jejich výjimečné příběhy (1/5)
 10.50  Zmrzlá planeta: Zima. 

Dok. BBC Earth
 11.40  Babylon. Dok. 
 12.05  Cesty víry: Ozvěny ticha. 

Portrét kartuziána Romana Friče
 12.35  Televizní klub neslyšících
 13.00  Československý filmový 

týdeník 1971 (1348/2379)
 13.15  Zakázaný Bůh (10/13). 

Věří tak, jak mu věří strana 
 13.45  Nádherná americká města: 

Den v New Yorku. Am. dok.
 14.40  Dobrodružství vědy a techniky
 15.10  Letecké katastrofy: 

Smrtící mýtus. Kan. dok.
 15.55  Neznámí hrdinové 

– Pohnuté osudy: Neporažený
 16.20  Arnošt Lustig očima Jana Němce
 16.35  Vezmu-li to, oprátka mne nemine
 17.05  Muž, který přecenil českou duši 

aneb Útěky Josefa Brykse
 18.00  Velké stroje zblízka III: 

Výletní superloď. Br. dok.
 18.45  Večerníček. Berta a Ufo
 18.55  Design (2/17). Fr. dok. 
 19.20  Příběhy domů: 

Třicet lopat renesance
 19.40  Postřehy odjinud. Burgenland 

očima Marie Woodhamsové. 
Letem světem Hradskem

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

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

Nákladní maxiletadlo. Br. dok.
 21.35  Velikáni filmu: Peter Falk
 23.20  Útok v Salisbury (1, 2/4)
 0.55  Sergej Vojcechovský, 

generál bez vlasti. Běl. dok.
 1.45  Žijeme s vírou. Jednota v různosti, 

rozmanitosti a barevnosti

 5.59  Studio 6. 
Ranní infoservis ČT

 9.00  Otec Brown VIII. 
Věž ztracených duší. 
Br. det. 

 9.45  168 hodin. Události týdne 
s Norou Fridrichovou

 10.35  Kukačky (10/13). 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  Fero Fenič – 70 let. 

Všechnopárty
 15.50  To je vražda, napsala XI. 

Vražda v New Orleans 
 16.45  Cestománie. Maďarsko: 

Mezi západem a východem
 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 (2/13). Křížová cesta. Det.
 21.10  Reportéři ČT. 

Kauzy a reportáže 
s Markem Wollnerem

 21.50  Infiltrace: Obchod s nadějí
 22.44  Výsledky losování Šťastných 10

a Extra renty
 22.45  Tenkrát v ráji. Čes. film 
 0.25  AZ-kvíz
 0.55  Banánové rybičky
 1.25  Z metropole, Týden v regionech 
 1.55  Kalendárium
 2.10  Sváteční slovo husitského 

faráře Vratislava Jana Marši
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Žiješ jenom 2x. Na konci s dechem?
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech
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16.00 Barvínek 12.05 Jak potkávat svět 21.05 Dobrá čtvrť 9.00 Planeta Země II

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

Vražda v New Orleans 
 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

 14.25  Klec. Bakaláři 1974
 14.40  Zlá krev (6/7)
 15.55  To je vražda, napsala XI. 

Domácí ošetřovatelka 
 16.45  Cestománie. Itálie – Sicílie: 

Za jižní pohodou
 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 (4/16). Láska pod psa
 21.05  Dobrá čtvrť. 

Do druhého kola. Čes. 
 21.59  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 22.00  Dabing Street (5, 6/12) 
 23.00  Komici na jedničku. 

Věra Ferbasová
 23.55  Kriminalista. Sedmá velmoc
 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

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

Vysoko a hluboko (3/3). Rak. dok.
 11.25  Nedej se plus
 11.55  Nedej se
 12.20  Příběhy moderní medicíny – 

Život s Fabryho nemocí
 12.40  Lech Walesa. Fr. dok. 
 13.40  Křídla války: Letadla pro 

21. století. Br. dok. 
 14.25  Válečnice: Gladiátorky 

(2/3). Dok. BBC 
 15.15  Stavitelé lodí (6/6). Br. dok. 
 16.00  Království divočiny: 

Národní park Širetoko. Jap. dok.
 16.30  Divoké Mexiko: 

Lesy Máyů (2/3). Dok. BBC
 17.20  Nádherná americká města: 

Den v Los Angeles. Am. dok.
 18.15  České zázraky II (4/8). 

V3S Holka do nepohody
 18.45  Večerníček. Berta a Ufo
 18.55  Pohlednice Martina 

Kratochvíla: Zlatá pagoda
 19.00  Běžkotoulky. Janské Lázně
 19.15  Cesty víry: Ozvěny ticha
 19.40  Postřehy odjinud. Amerika očima 

Jana Šmída. Jedna Amerika
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Útok v Salisbury (3/4). Br. 
 20.50  Útok v Salisbury (4/4)
 21.40  Případ Albert Göring. Fr. dok.
 22.45  Grantchester II (5/6). Br. det. 
 23.30  McMafie (1/8). Br./am.
 0.30  Queer: Stručná historie 

třetího pohlaví
 0.55  Apokalypsa: 2. světová 

válka (3/6). Fr. dok.
 1.50  Krásy evropského pobřeží: 

Norské fjordy. Fr. dok. 
 2.00  Před půlnocí

11.00 Co na to Češi 11.50 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.30 Malý Sheldon III (5) 
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (905). 
Svatbu si vzít nenechám! 14.05 Castle na za-
bití VI (22) 15.00 Dr. House II (6). Kolotoč 
15.55 Dr. House II (7). Lovci 16.57 Odpo-
lední Počasí 17.00 Odpolední Televizní no-
viny, Sportovní noviny 17.25 Co na to Češi 
18.25 Ulice (4012) 19.30 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Anatomie 
života (10). Na konci cesty. Čes. 21.20 Mi-
se nový domov III 22.35 Víkend 23.35 Dr. 
House II (6, 7) 1.20 Castle na zabití VI (22)

 5.45 Klokan Jack. Am./austr. kom. 
 7.15 Dr. House II (4, 5) 
 8.55 Princezna ledu. Am. film 
10.45 Teleshopping 
11.15  Green Lantern. 

Am. sci-fi 
13.15 Teleshopping 
13.50  Slečna Drsňák.

Am. akč. kom. 
15.50 Stážisti. Am. film 
18.10 Mumie. Am./čín./jap. film 
20.00 Tucet špinavců. Am. film 
22.55 Noční zvířata. Am. psych. thriller 
 1.05 O rodičích a dětech. Čes. kom. 

14.10 Sám v muzeu 14.25 Želvy ninja II 
14.45 Lvíčata 15.15 Austin a Ally II (23/26) 
15.40 Kocour Mour poznává své příbuzné 
15.55 Alenka v říši GIFů 16.10 Planeta YÓ 
16.45 Ty Brďo! Věž 17.10 Hopsasa 17.20 
Kouzelná školka 17.50 Dynotrax II 18.15 
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerní-
ček 18.55 Moji kamarádi Tygr a Pú (10/26) 
19.15 Phineas a Ferb IV (34/36) 19.40 Má-
šiny strašidelné příběhy 19.45 Čtení do ouš-
ka 20.00 Události v kultuře 20.15 ArtZóna 
21.05 Doktor Jack a pan Nicholson. Fr. dok. 
22.05 Impresionisté (1/3). Br. 23.05 Kino 
Art. Tristana. Šp. film 0.40 Linka 

10.25 Rudolf Cortés – 100 let 11.05 Lístky 
vytržené z památníku – Rudolf Cortés 12.00 
Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, spor-
tovní zprávy 12.30 Historické minipříbě-
hy a kuriozity 12.45 Klub přátel dechovky 
13.30 Divadélko pod věží 14.20 Rudolf Cor-
tés – 100 let. Zapomenutá hvězda 15.10 70 
minut s Evou Pilarovou a jejími hosty 16.25 
Neviditelné nebezpečí 17.10 Šest ran do klo-
bouku 17.50 Haló, haló! (57, 58/85) 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Událos-
ti 19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 Šance. 
Hud. záb. 21.15 Divadélko pod věží 
21.55 Haló, haló! (59, 60/85)

6.00 FC Hradec Králové – FC Vysočina Jih-
lava 7.45 Panorama 8.20 BBV po 25 le-
tech 8.25 Házená: STRABAG RAIL Extraliga 
11.05 Studio fotbal – Dohráno Plus 12.05 
Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 
Alpské lyžování: SP Slovinsko 14.05 Biatlon: 
SP Česko 15.40 Judo: IJF World Tour 2021 
Uzbekistán 16.15 Volejbal: UNIQA Extra-
liga 18.40 Hokej: Předkolo Generali Česká 
pojišťovna play off Tipsport extraligy 22.15 
Sportovní zprávy 22.30 Magazín EURO 
2020 23.00 Liga mistrů UEFA 
23.30 Freestyle lyžování: MS 2021 USA 
 1.10 Snowboarding: MS 2021 USA 

13.15 Spojení vierou 13.50 Katechéza 
14.05 A teraz čo? 15.00 Hodina milosrden-
stva (P) 15.15 Boh k tebe hovorí (P) 15.30 
Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Správy zo Svätej 
zeme (P) 16.30 V škole Ducha (P) 17.05 Vie-
ra do vrecka 17.30 Doma je doma (P) 18.30 
Svätá omša (P) 19.00 Deviatnik k sv. Joze-
fovi (7. deň) 20.00 Modlitba za odvrátenie 
epidémie zo Šaštína (P) 20.00 Krátke sprá-
vy (P) 20.15 Kroky viery so sv. Jozefom: Svä-
tý Jozef a jeho portrét vo Svätom písme (P) 
20.45 vKontexte (P) 21.15 Peter medzi na-
mi (P) 21.30 Pápež František – Vlastnými slo-
vami (P) 22.35 Vaticano 23.05 Taizé

7.45 Apollo: Neznámí hrdinové (2/2) 8.45 
Tajemství vesmíru III (2) 9.45 Jak fungují 
stroje (4) 10.45 Obří lodě (4) 11.45 Skry-
tá tvář superhrdinů (3) 12.50 Ocelová srd-
ce V (3) 13.50 Hitlerova propagandistická 
mašinérie (2) 14.55 Dějiny zbraní (5) 16.10 
Srdcaři na severu (6) 16.50 Moderní dino-
sauři (4) 17.55 Divoké hrady (5). Am./něm. 
dok. 18.55 Do divočiny: Arktida (3). Am. 
dok. 20.00 Největší lži historie (3). Fr. dok. 
21.05 První lidé (3) 22.25 Divoký Singapur 
(1) 23.35 Planeta koní (5, 6) 0.40 Mimo kon-
trolu (8) 1.45 Sousedské noční můry IV (8) 
 2.50 Hitlerova kronika (12)

 6.05  Pro vita mundi (1. díl): 
Doc. ThDr. MUDr. Mgr. 
Jaroslav Max Kašparů, Ph.D.

 6.50  Po volání: s jezuity z Brna
 7.55  Stíny barbarské noci
 8.35  Velké ticho v Poličanech
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Historie sklářství v Karolince
 9.35  V souvislostech
 10.00  Noční univerzita
 11.15  Žádný zázrak ani kouzlo, 

ale funguje to
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Jak potkávat svět (15. díl)
 13.30  Na křídlech andělů
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Zimbabwe – Z temnoty
 14.55  Ateliér užité modlitby
 16.00  Muzikanti, hrajte
 16.30  IRÁK – Ninivské pláně: Exodus
 17.00  Sedm divů v Těrchové
 17.35  V pohorách po horách (44. díl)
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.50  Sedmihlásky (143. díl):

Tancoval tlusty s tlustu, 
To se num to poskakuje

 18.55  Divadélko Bubáček (23. díl): 
Pohádka o výletě na hrad

 19.15  Vít Pieš, umělecký řezbář
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

16. 3. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Výpravy do divočiny: 

Výzkum ledovců [L]
 21.10  Řeckokatolický magazín [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Má vlast: Bouzov
 23.30  Terra Santa News: 10. 3. 2021
 23.55  První křesťané: 

Mniši, panny a poustevníci
 0.25  INDIE – Čhattísgarh –

Pokračujeme v boji
 0.55  Noční repríza dopoledních pořadů

7.00 Nový den 9.10 M*A*S*H (237, 238) 
10.25 Katie Fforde: Srdeční záležitost. Něm. 
film 12.25 Walker, Texas Ranger VI (23). 
Kruh života 13.25 Policie Hamburk XI (2). 
Kávový král 14.25 Policie Hamburk XI (3). 
Řeč síly 15.25 Námořní vyšetřovací služ-
ba XII (3). Tak to chodí 16.25 Policie v akci. 
Čtyři případy, čtyři lidské osudy 17.25 Krimi 
zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Poča-
sí 19.55 SHOWTIME 20.15 Slunečná (88). 
Dva rozvody v jednom 21.35 7 pádů Honzy 
Dědka 22.50 Fachmani 23.25 Policie v ak-
ci 0.25 Námořní vyšetřovací služba XII (3)

 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: Jan
5,1-3a.5-16 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 17/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: G. Tartini: 

Koncert pro trubku a violoncello, 
G. F. Händel: Koncert pro harfu, 
P. Hellendaal: Concerto grosso

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Barvínek: Co dělají stolaři? 

Barvínek ke svátku sv. Josefa
 16.55  Slyšte, lidé! Hudební 

výlet do Ruska (R)
 18.00  Mše svatá (z rozhlasové kaple 

Ducha Svatého, za nemocné 
posluchače přátele Proglasu)

 18.45  O hradním skřítkovi Melichárkovi 
19/25: Jak vodník Matěj 
dostal a nedostal návštěvu

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí:

Mňága a Žďorp
 20.00  Modlitba živého růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 17/46
 22.00  Křížem krážem
 23.50 Duchovní slovo
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16.00 Než zazvoní zvonec 19.15 Jeníkov 16.45 Cestománie. Senegal 13.05 Křesťanský magazín

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

Domácí ošetřovatelka 
 9.50  Fero Fenič – 70 let. 

Všechnopárty
 10.35  Miroslav Donutil – 70 let. 

Doktor Martin 2 (4/16). 
Láska pod psa

 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 (11/12). 

Sl. seriál
 15.55  To je vražda, napsala XII. 

O nehet 
 16.45  Cestománie. Senegal: 

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

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování Sportky a Šance
 20.10  Hříšní lidé Města pražského 

(11/13). Hra
 21.10  Hercule Poirot XI. 

Smrt staré posluhovačky. 
Br. film

 22.44  Výsledky losování Šťastných 10
 22.45  Příběhy slavných... 

Vlado Müller – 85 let. Chlap
 23.40  Případy detektiva Murdocha XIII. 

Parker chytá v žitě
 0.25  AZ-kvíz
 0.50  Máte slovo s M. Jílkovou
 1.55  Pod pokličkou
 2.15  Dobré ráno
 4.50  Kluci v akci
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Kouzla a nebezpečí skandinávské 

zimy (3/4). Dok. 
 10.00  Divoké Mexiko: 

Lesy Máyů (2/3). Dok. BBC
 10.55  Případ Albert Göring. Fr. dok.
 12.00  Čolek
 12.10  Náš venkov: 

Cestopisák Josefa Váchala
 12.35  Folklorika: Houby day
 13.05  Křesťanský magazín
 13.35  Tisíc chutí ulice: Maroko. Br. cyklus
 14.20  Uchem jehly. Setkání Zbigniewa 

Czendlika s Martinem Holíkem
 14.50  Něco navíc. Sl. dok.
 16.00  Klíč. Magazín nejen pro 

zdravotně postižené
 16.25  Válečnice: Africké Amazonky 

(3/3). Dok. BBC 
 17.20  Kurs Karibské ostrovy
 18.00  Krajinou Madagaskaru
 18.45  Večerníček. Berta a Ufo
 18.55  Babylon. Dok. 
 19.20  Kus dřeva ze stromu (9/26) 
 19.40  Postřehy odjinud. Amerika očima 

Jana Šmída. Greenwich Village
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  S kuchařem kolem světa: 

Brazílie. Fr. cyklus
 21.00  Na cestě po kanárské La Gomeře 

a El Hierru. S Jiřím Bartoškou 
a Miroslavem Donutilem 

 21.30  Královna matka 
– portrét (1/2). Dok. BBC

 22.20  Letecké katastrofy: 
Rozhodující okamžik. Kan. dok. 

 23.05  Lovec (11/12). Zrůdy. It. det. 
 0.05  Ben Ferencz, žalobce zla. Kan. dok.
 0.55  Muž, který přecenil českou duši 

aneb Útěky Josefa Brykse 
 1.50  Legendy záchranářství: 

Autobusy a tramvaje 
 2.20  Ochránce
 2.45  Před půlnocí

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.35 Malý Sheldon III (6) 
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (906). 
Konečně ano 14.05 Castle na zabití VI (23) 
15.00 Dr. House II (8). Chyba 15.55 Dr. 
House II (9). Hypochondr 16.57 Odpoled-
ní Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, 
Sportovní noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 
Ulice (4013) 19.30 Televizní noviny, Spor-
tovní noviny, Počasí 20.20 Výměna manže-
lek XII 21.40 MasterChef Česko: Souboj nej-
lepších 22.10 Malé lásky 23.10 Dr. House II 
(8, 9) 0.55 Castle na zabití VI (23) 1.45 Malý 
Sheldon III (6) 2.05 Víkend

 4.55 Bravo Girls: Všechno nebo nic 
 6.25 Princezna ledu. Am. film 
 8.00 Dr. House II (6, 7) 
 9.45 K. O. Am. kom. 
11.35 Teleshopping 
12.05 Moderní Popelka. Kan./am. kom. 
13.50 Teleshopping 
14.25 Určitě, možná. Am. film 
16.30 Mumie. Am./čín./jap. film 
18.20 Cesta do středu Země. Am. film
20.00 Nesnesitelná krutost. Am. kom. 
21.55 Stroj času. Am. sci-fi 
23.40 Když si Chuck bral Larryho. Am. kom. 
 1.45 Noční zvířata. Am. psych. thriller 

16.10 Planeta YÓ 16.45 Země patří Luně 
III 16.55 Olí a Jůla 17.10 Hopsasa 17.20 
Kouzelná školka 17.50 Dynotrax II 18.15 
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerní-
ček 18.50 Moji kamarádi Tygr a Pú (11/26) 
19.15 Phineas a Ferb IV (35/36) 19.40 Má-
šiny strašidelné příběhy 19.45 Čtení do ouš-
ka 20.00 Události v kultuře 20.15 Klobouk 
dolů. Katedrála Notre Dame a její stavitelé. 
Fr. dokudrama 21.05 Na plovárně s Markem 
Holečkem 21.35 Měsíc s českou legendou… 
Marie Vášová. Svědomí 
23.10 Saint Laurentovy kresby. Fr. dok. 
 0.05 Peep Show V (2/6)

5.59 Dobré ráno 9.00 Raport 10.15 Zprávy 
ČT3 10.25 Šaráda 11.25 Na návštěvě v rod-
ném městě 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Před-
pověď počasí, sportovní zprávy 12.30 His-
torické minipříběhy a kuriozity 12.45 Klub 
přátel dechovky 13.30 Divadélko pod věží 
14.10 Všichni se ptají, komu to hrají 14.55 
Benefice orchestru Karla Vlacha 16.05 
Chlapská čest 17.15 Šest ran do klobouku 
17.50 Haló, haló! (59, 60/85) 18.55 Událos-
ti za okamžik a počasí 19.00 Události 19.56 
Branky, body, vteřiny 20.05 Karneval v Riu 
v Táboře 21.10 Divadélko pod věží 
22.00 Haló, haló! (61, 62/85)

8.50 Hokej: Předkolo Generali Česká pojiš-
ťovna play off Tipsport extraligy 10.50 Alp-
ské lyžování: SP Švýcarsko 12.40 Panorama 
13.00 Jan Jindra 13.10 Olympijský magazín 
13.35 Svět motorů: Speciál 13.55 Svět mo-
torů: Aktuálně 14.20 Fotbal: AC Sparta Pra-
ha – Paris St. Germain 16.25 AC Sparta Pra-
ha – FC Baník Ostrava 18.40 Hokej: Generali 
Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy 
22.15 Sportovní zprávy 22.30 Magazín Ev-
ropské ligy UEFA 23.00 Liga mistrů UEFA 
0.05 Branky, body, vteřiny 0.15 Alpské lyžo-
vání: SP Švýcarsko 2.00 Generali Česká po-
jišťovna play off Tipsport extraligy

10.00 Kroky viery so sv. Jozefom: Svätý Jo-
zef a jeho portrét vo Svätom písme 10.55 
Doma je doma 12.00 Anjel Pána 12.20 
Z prameňa (P) 12.40 Ruženec (Radostný
ruženec) 13.45 Taizé (P) 14.40 Litánie k svä-
tému Jozefovi 15.00 Hodina milosrdenstva 
(P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.25 Tvorivo 
16.55 Organ v nebi (P) 17.30 Doma je do-
ma (P) 18.30 Svätá omša (P) 20.00 Krátke 
správy (P) 20.10 Prehľad katolíckych perio-
dík (P) 20.15 Kroky viery so sv. Jozefom: Žiť 
v ústraní ako svätý Jozef (P) 20.45 Jeden na 
jedného (P) 21.00 Druhý vatikánsky koncil 
(Cirkev v pohybe) 22.00 Z javora

9.50 Neobjasněné případy NASA (6) 10.50 
Odpočítávání k Apollu (1, 2) 11.50 Cesty 
snů (2) 12.40 Anthony Bourdain: Neznámé 
končiny IX (5) 13.35 Neuvěřitelné projek-
ty (5) 14.35 Život s bakteriemi 15.50 Bear 
Grylls: Muž vs. divočina VI (5) 16.50 Nej-
krásnější železnice světa (1) 17.50 Fantastic-
ká pětka: Příběh geparda 18.55 Africké šel-
my III (1) 20.00 Divoké Švýcarsko (3). Něm. 
dok. 21.10 Zvířecí smysly (3, 4). Kan. dok. 
22.15 Mimo kontrolu III (1) 23.25 Letecké 
nehody: Přísně tajné III (3) 0.30 Nacisté na 
drogách 1.50 Letadlové lodě v boji (4) 
 2.55 UFO: Ztracené důkazy II (1)

 6.05  Pro vita mundi (2. díl): 
Doc. ThDr. MUDr. Mgr. 
Jaroslav Max Kašparů, Ph.D.

 6.50  Vít Kašpařík, koncovky, fujarky, 
grumle a jiné hudební nástroje

 7.15  Na jedné lodi (1. díl)
 8.15  Milosrdní bratři 

v Čechách a na Moravě
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Generální audience 

papeže Františka [L]
 10.20  Zpravodajské Noeviny: 16. 3. 2021
 10.40  Noční univerzita: 

Pavel Raus – Život mimo internet
 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  Kmochův Kolín 2019: 

Dechový orchestr ZUŠ 
Vl. Ambrose Prostějov

 13.35  Zpravodajské Noeviny: 16. 3. 2021
 14.00  Za obzorem [L]
 14.30  V pohorách po horách (39. díl)
 14.40  Keď narastiem, ožením sa: 

Jánošíkove dni v Terchovej 2018
 16.00  Můj chrám
 16.25  Ohlédnutí za návštěvou 

papeže Františka v Iráku
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.15  Sedmihlásky
 18.20  Divadélko Bubáček (24. díl)
 18.35  Víra do kapsy: Proč a jak rozlišovat?
 18.50  Smírčí kříž
 19.15  Jeníkov [P]
 19.30  Terra Santa News: 17. 3. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Nebojte se... [L]
 21.05  Adorace [L]
 22.10  Za obzorem
 22.45  Noční univerzita: 

P. Aleš Opatrný – Radosti 
a strasti stavu manželského

 23.40  Generální audience 
papeže Františka

 0.05  Žijeme mezi vámi

9.10 M*A*S*H (238, 239) 10.25 Katie Ffor-
de: Ztracené srdce. Něm. film 12.25 Walk-
er, Texas Ranger VI (24). Zkouška víry 13.25 
Policie Hamburk XI (4). Léčitel 14.25 Policie 
Hamburk XI (5). Posedlý 15.25 Námořní vy-
šetřovací služba XII (4). Sevření 16.25 Poli-
cie v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 
17.25 Krimi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Se-
střičky (51). Otec a matka 21.35 Show Ja-
na Krause 22.45 Polda IV (9). Měl jsem je 
všechny 23.55 Policie v akci 
 0.55 Námořní vyšetřovací služba XII (4) 

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Křesťan a svět 
(R) 3.00 Folklorní okénko 5.00 
Písně 5.27 Myšlenka na den (R 
11.57, 17.55) 6.00 Evangelium: Jan
5,17-30 6.05 Ranní chvály 6.20 Du-
chovní slovo 6.45 Ranní zíváček 
7.00 Radio Vatikán (R) 

 7.15 Pozvánky 
 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Klika
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Z. Kossaková: Úmluva 18/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta:

M. Bruch: Serenáda,
L. Janáček: Suita pro orchestr

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Litanie ke sv. Josefovi
 16.00  Než zazvoní zvonec: 

Krutimor Kostěj Černý
 16.55  Folklorní okénko: 

Z klenotnice Ondreje Dema
 18.00  Mše svatá 

(z kostela Panny Marie Pomocnice 
v Brně-Žabovřeskách)

 18.45  O hradním skřítkovi 
Melichárkovi 20/25:
Jak přišel na to, co je nejlepší

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Tranzan 
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 18/46
 22.00  Studio Ostrava:

Obnova tří významných chrámů 
ostravsko-opavské diecéze

 22.30  Noční cukrárna
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16.00 S manžely Poláškovými 18.45 Ovečky 14.15 Otec Brown VIII. 21.30 Zakázaný Bůh (11/13)

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  To je vražda, napsala XII. O nehet 
 9.45  Rohožka. Bakaláři 1973
 10.05  Hříšní lidé Města pražského 

(11/13). Hra 
 11.00  Všechno, co mám ráda. 

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

zprávy, Události v regionech plus
 12.30  Sama doma
 14.00  Širák
 14.15  Otec Brown VIII.

Věž ztracených duší. Br. det.
 15.05  Profesionálové.

Muž jménem Quinn. Br. krimi
 15.55  To je vražda, napsala XII. 

Otřesy v Aspenu 
 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 (5/16). 
Už tě nechci vidět

 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. 

Dokonalý zločin. Něm. krimi
 0.25  AZ-kvíz
 1.00  Banánové rybičky. 

„Jak si užít peníze“
 1.40  Svíčková pro Alberta
 2.05  Dobré ráno
 4.40  Sváteční slovo husitského 

faráře Vratislava Jana Marši
 4.45  13. komnata Ladislava Vízka

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Zmrzlá planeta: Zima. 

Dok. BBC Earth
 9.50  Nádherná americká města: 

Den v Los Angeles. Am. dok. 
 10.45  Krajinou Madagaskaru
 11.25  Společný výslech: 

Jiří Grygar a Dominik Duka
 12.10  Apokalypsa: 2. světová válka (4/6).

Fr. dok.
 13.05  Muž, který přecenil českou duši 

aneb Útěky Josefa Brykse 
 14.00  Velké stroje zblízka III: 

Nákladní maxiletadlo
 14.45  Lech Walesa. Fr. dok.
 15.40  Evropa dnes. Život na 

biodynamickém statku. Něm. dok.
 16.15  Design (3/17). Fr. dok. 
 16.40  Tisíc chutí ulice: Maroko. Br. cyklus
 17.30  Královna matka 

– portrét (1/2). Dok. BBC
 18.15  Na cestě po kanárské La Gomeře 

a El Hierru. S Jiřím Bartoškou 
a Miroslavem Donutilem

 18.45  Večerníček. Berta a Ufo
 18.55  Dobrodružství vědy 

a techniky. Daman skalní – 
stvoření mnoha talentů

 19.25  Vesnicopis. Lipina, Štáblovice
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Kamera na cestách: 

Himbové, ztraceni v čase. Šp. dok. 
 21.00  České zázraky II (5/8). 

Kapka rtuti. Dok. cyklus
 21.30  Zakázaný Bůh (11/13). Macocha 

– podivná smrt Pavla Švandy 
 22.00  Protektor. Čes. film 
 23.40  Queer: Ama Terra
 0.10  Fargo III (9, 10/10)
 1.45  Legendy záchranářství: 

Srdeční zástava 
 2.20  Před půlnocí
 2.50  Půvab českých elit
 3.15  Ochránce

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.35 Malý Sheldon III (7) 
12.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (907). 
Úspěšná premiéra 14.10 Castle na zabití VII 
(1) 15.00 Dr. House II (10). Nedorozumě-
ní 15.55 Dr. House II (11). Musím to vědět 
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední 
Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 Co 
na to Češi 18.25 Ulice (4014) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Ordinace v růžové zahradě 2 (1013). Stíny 
minulosti 21.40 Život ve hvězdách 22.10 
Smrtonosná zbraň III (8) 23.05 Dr. House II 
(10, 11) 0.50 Castle na zabití VII (1) 

 5.05 Určitě, možná. Am. film 
 6.55 Dr. House II (8, 9) 
 8.40 Tucet špinavců. Am. film 
11.30 Teleshopping 
12.00  Mamma Mia! Here we go Again.

Am./jap./br. film 
14.10 Teleshopping 
14.45 Nesnesitelná krutost. Am. kom. 
16.30 Cesta do středu Země. Am. film 
18.10 Vše je ztraceno. Am. drama 
20.00 Maverick. Am. western 
22.25 Henryho deník. Am. drama 
 0.20 Dobré ráno, Vietname. Am. drama 
 2.25 Stroj času. Am. sci-fi 

15.55 Sám v muzeu. Křepické zlato 16.10 
Planeta YÓ 16.45 Země patří Luně III 16.55 
Olí a Jůla 17.10 Hopsasa 17.20 Kouzelná 
školka 17.50 Dynotrax II 18.15 Šmoulové 
18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 
Moji kamarádi Tygr a Pú (12/26) 19.15 
Phineas a Ferb IV (36/36) 19.40 Mášiny 
strašidelné příběhy 19.45 Čtení do ouška 
20.00 Události v kultuře 20.15 Žalman. Dok. 
21.30 Pavel Žalman Lohonka „75“ 22.25 
Backstage: Bon Appétit 22.55 Příběhy čes-
kého jazzu 23.20 Stopa vede do Liptákova 
23.50 Hudební klub 0.40 Praha Jana Kříže-
neckého 0.50 ArtZóna

9.45 Leopolda Dostalová 10.15 Zprávy ČT3 
10.25 Šaráda 11.30 Procházka s J. Pospíši-
lem 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď 
počasí, sportovní zprávy 12.30 Historické 
minipříběhy a kuriozity 12.45 Klub přátel de-
chovky 13.25 Chvíle pro písničku 13.35 Di-
vadélko pod věží 14.30 Písničky včera, dnes 
a na zítřek 15.30 Televizní písničky a songy 
Jaroslava Wykrenta 16.10 Papírový most 
17.15 Šest ran do klobouku 17.50 Haló, ha-
ló! (61, 62/85) 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, bo-
dy, vteřiny 20.05 Televarieté 21.30 Divadél-
ko pod věží 22.15 Haló, haló! (63, 64/85)

8.25 Evropská liga UEFA 9.20 Alpské lyžo-
vání: SP Švýcarsko 10.40 Liga mistrů UEFA 
11.40 Magazín EURO 2020 12.05 Panora-
ma 12.25 Sportovní zprávy 12.55 Hokej: 
Generali Česká pojišťovna play off Tipsport 
extraligy 14.50 Sokolský zpravodaj 15.05 
Magazín českého snowboardingu 2021 
15.15 Alpské lyžování: FIS magazín SP 15.45 
Orientační běh: Euromeeting OB 16.40 
Hokej: Generali Česká pojišťovna play off 
Tipsport extraligy 20.15 Studio fotbal – Ex-
tra 20.40 Fotbal: FC Glasgow Rangers – SK 
Slavia Praha 23.35 Alpské lyžování: SP Švý-
carsko 0.55 Branky, body, vteřiny 

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 Príbehy 
z Kyabakadde (P) 17.30 Doma je doma (P) 
18.30 Svätá omša (P) 19.00 Deviatnik k sv. 
Jozefovi (9. deň) 20.00 Krátke správy (P) 
20.15 Kroky viery so sv. Jozefom: Svätý Jozef 
– patrón dobrej smrti (P) 21.05 Organ v nebi 
21.35 Taizé 22.30 Katechéza 22.40 Správy 
zo Svätej zeme 23.05 A teraz čo? 23.10 Sve-
toznámi slovenskí vedci (Rande s Belkou)

8.05 Záhady nacistických vražd (5) 9.05 Le-
ni Riefenstahlová: Ledová vášeň 10.15 Po-
stavili bychom to dnes? (2) 11.25 Veterinář 
z Yorkshiru VIII (9) 12.25 Poslední ráje (16) 
13.25 Raketoplán: Triumf a pád (1/2) 14.25 
Jak funguje vesmír IV (7) 15.25 Velké vla-
kové putování po USA II (5) 16.50 Antho-
ny Bourdain: Neznámé končiny X (8) 17.45 
Mistři hlubin 18.50 Svět pod hladinou (9, 
10) 20.00 Válka ve Vietnamu (2). Am. dok. 
21.05 SS: Hitlerova zločinná elita (1). Fr. 
dok. 22.25 Divoké chvíle (4) 23.30 24 hodin 
v divočině (3) 0.35 Akta Tesla (1) 
 1.35 Neuvěřitelné příběhy (37, 38)

 6.05  Pro vita mundi: 
Ing. Stanislav Juránek

 6.50  Církev za oponou: Život kněze
 7.10  Terra Santa News: 17. 3. 2021
 7.30  IRÁK – Ninivské pláně: Exodus
 8.05  Žijeme mezi vámi
 8.25  První křesťané:

Mniši, panny a poustevníci
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.10  20 let Akademie Václava 

Hudečka: Luhačovice
 9.30  Kulatý stůl: Za rok 

v Jeruzalémě? (o duchovních 
cestách do Svaté země)

 11.05  Etiopie: Z každého kmene
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře (161. díl)
 13.25  Ars Vaticana
 13.35  Generální audience 

papeže Františka
 14.00  Za obzorem [L]
 14.55  Krajané z Gerníku
 15.35  Poutníci času (8. díl)
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 16. 3. 2021
 16.20  Dům ze skla?
 17.20  Večeře u Slováka
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  Ovečky: 5. neděle postní [P]
 19.10  S Hubertem do lesa: 

Fešák z bažantnice
 19.20  V pohorách po horách (89. díl)
 19.30  Zpravodajské Noeviny
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Cvrlikání (83. díl): 

Roman Dostál a přátelé [L] 
 21.20  Tak trošku jiný lyžák
 21.35  Za obzorem
 22.10  Pod lampou [P]
 0.15  Zpravodajské Noeviny: 18. 3. 2021
 0.35  Portréty krajiny. 

Výpověď malíře Zdeňka Bernáta 
s reprodukcemi jeho obrazů

10.25 Katie Fforde: Moje bláznivá rodina. 
Něm. film 12.25 Walker, Texas Ranger VI 
(25). Svatba (1/2) 13.25 Policie Hamburk 
XI (6). Zakázaná láska 14.25 Policie Ham-
burk XI (7). Hodný chlapec 15.25 Námoř-
ní vyšetřovací služba XII (5). San Domi-
nick 16.25 Policie v akci. Čtyři případy, čtyři 
lidské osudy 17.25 Krimi zprávy 17.50 Pro-
střeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁ-
VY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOW-
TIME 20.15 Slunečná (89). Převzetí moci 
21.35 Mordparta II (3). Klášter 22.55 Ano, 
šéfe! 0.00 Policie v akci 
 1.00 Námořní vyšetřovací služba XII (5)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00  Dotýká-
ní světla (R) 3.00 Hrajte, kapely! 
(R) 5.00 Písně 5.27 Myšlenka na 
den (R 11.57, 17.55) 5.45 Radio 
Vatikán (R) 6.00 Evangelium: Jan 
5,31-47 6.05 Ranní chvály 6.20 Du-
chovní slovo 6.45 Ranní zíváček 7.15 
Pozvánky 7.45 Třikrát z Proglasu 

 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR:

Nejen chlebem
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Z. Kossaková: Úmluva 19/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

J. A. Benda: Koncert pro 
cembalo a smyčce, F. X. Brixi: 
Koncert, J. Haydn: Symfonie

 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 manžely Poláškovými
 16.55  Hrajte, kapely! 

To nejlepší z Čech III
 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: Babské ucho
 20.00  Modlitba živého růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková:

 Úmluva 19/46
 22.00  Studio Praha: 

Truhlářem v 21. století
 23.50  Duchovní slovo
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15.20 Patris corde 15.00 Cesta ze Svatého Hostýna 21.05 13. komnata Jiřího Adamce 20.20 Zázračná planeta

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

Otřesy v Aspenu 
 9.45  V Praze bejvávalo blaze. 

U Bucků zhasli
 10.40  Miroslav Donutil – 70 let. 

Doktor Martin 2 (5/16)
 11.30  AZ-kvíz
 12.00  Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Sama doma
 14.00  Na stopě
 14.25  Reportéři ČT. 

Kauzy a reportáže 
s Markem Wollnerem

 15.10  Příběhy slavných... 
Vlado Müller – 85 let. Chlap

 16.00  Polopatě. Moderní hobby 
magazín Filipa Čapky

 17.00  Bydlet jako... vodní živel
 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 (11/13)
 21.05  13. komnata Jiřího Adamce
 21.34  Výsledky losování Šťastných 10
 21.35  Všechnopárty. Zábavná 

talk show Karla Šípa 
 22.25  Profesionálové. 

Pryč s bohatstvím
 23.20  Kriminalista. Amok
 0.20  AZ-kvíz
 0.50  Toulavá kamera
 1.20  Objektiv
 1.50  Banánové rybičky. 

„Jak si užít poklady“
 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: Brazílie. Fr. cyklus
 9.55  Válečnice: Africké Amazonky 

(3/3). Dok. BBC 
 10.45  Něco navíc. Sl. dok.
 11.55  Království divočiny: 

Národní park Širetoko. Jap. dok.
 12.20  Psi a jejich výjimečné 

příběhy (1/5). Přežili jen ti 
nejpřátelštější. Am. cyklus

 13.05  Postřehy odjinud. Horní 
Rakousko očima Pavla Poláka. 
Z hloubi lesa, z hloubi hrdla

 13.15  Divoké Mexiko: 
Lesy Máyů (2/3). Dok. BBC

 14.10  Rembrandt: Portrét člověka
 14.30  Kus dřeva ze stromu (10/26). 

S výtvarníkem Martinem Patřičným 
o kráse dřeva a práci s ním

 14.50  Stavitelé lodí (6/6). Br. dok.
 15.35  Křídla války:

Letadla pro 21. století. Br. dok. 
 16.20  Kouzla a nebezpečí 

skandinávské zimy (3/4) 
 17.20  Josef Masopust pohledem 

Davida Vondráčka
 17.40  Fotbal: FC Viktoria Plzeň 

– FC Fastav Zlín
 20.20  Zázračná planeta: Život 

v království sněhu  BBC Earth
 21.15  Bílá princezna (1/8). 

V loži s nepřítelem. Br./am. 
 22.15  Oběť (1, 2/4). Br. minisérie 
 0.10  Pod jedním nebem 

(3/3). Něm. minisérie 
 1.45  Apokalypsa: 

2. světová válka (4/6). Fr. dok.
 2.45  Legendy záchranářství: 

Horská služba
 3.15  Před půlnocí
 3.40  Případ pro ombudsmana
 4.00  Mistři starých řemesel
 4.20  Uchem jehly

9.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (1013). 
Stíny minulosti 11.00 Co na to Češi 11.50 
Tescoma s chutí 12.00 Polední Televizní no-
viny, Sportovní noviny, Počasí 12.30 Malý 
Sheldon III (8) 12.50 Ordinace v růžové za-
hradě 2 (908) 14.05 Castle na zabití VII (2) 
15.00 Dr. House II (12). Rozptýlení 15.55 
Dr. House II (13). Modelka 16.57 Odpoled-
ní Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, 
Sportovní noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 
Ulice (4015) 19.30 Televizní noviny, Spor-
tovní noviny, Počasí 20.20 Pacific Rim: Po-
vstání 22.20 Král Artuš: Legenda o meči 
 0.40 Dr. House II (12, 13)

5.25 Chytrá horákyně. Něm. film 6.20 Vše je 
ztraceno. Am. drama 8.05 Dr. House II (10, 
11) 9.50 DC Super Hero Girls: Legendy At-
lantidy. Am. anim. 
11.10 Teleshopping 
11.40 Nesnesitelná krutost. Am. kom. 
13.30 Teleshopping 
14.05 Král Ralph. Am. kom. 
15.50 Maverick. Am. western 
18.10 Tři muži a mladá dáma. Am. kom. 
20.00 Konečně doma. Am. anim. 
21.40 Blade Runner. Am. sci-fi 
23.50 Henryho deník. Am. drama 
 1.45 Dobré ráno, Vietname. Am. drama 

16.10 Operace jauu! VII 16.40 DVA3 16.55 
Terčin zvířecí svět 17.10 Hopsasa 17.20 
Kouzelná školka 17.50 Dynotrax II 18.10 
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerní-
ček 18.50 Moji kamarádi Tygr a Pú (13/26) 
19.15 Lví hlídka (1/28) 19.40 Mášiny stra-
šidelné příběhy 19.45 Čtení do ouška 20.00 
Události v kultuře 20.15 Linka 20.40 Pop-
-rockové pódium. Grammy Awards 2021 
22.15 Apollo 2020 22.40 Příběhy světové 
hudby. Slavná alba: Amy Winehouse – Back 
to Black. Br. dok. 23.45 Medicejové: Lorenzo 
Nádherný (2/8). Hlava rodiny. It./br. 
 0.40 Doktor Jack a pan Nicholson

5.59 Dobré ráno 9.00 Hříšníci 10.00 Chví-
le pro písničku 10.15 Zprávy ČT3 10.25 Ša-
ráda 11.25 Diskotéka pro starší a pokro-
čilé 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď 
počasí, sportovní zprávy 12.30 Historické 
minipříběhy a kuriozity 12.45 Klub přátel 
dechovky 13.30 Divadélko pod věží 14.15 
Přesně ve dvě! 14.50 Manéž Bolka Polívky 
16.00 Zjasnělá noc 17.15 Šest ran do klo-
bouku 17.50 Haló, haló! (63, 64/85) 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Události 
19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 Kufr. Záb. 
soutěž 20.45 Divadélko pod věží 
21.35 Haló, haló! (65, 66/85)

6.25 Alpské lyžování: FIS magazín SP 6.50 
Panorama 7.25 BBV po 25 letech 7.30 Alp-
ské lyžování: SP Švýcarsko 8.50 Studio fotbal 
– Extra 9.15 FC Glasgow Rangers – SK Sla-
via Praha 11.05 Bojové sporty 11.40 Pano-
rama 12.00 Biatlon: SP Švédsko 14.00 Spurt 
14.30 Snowboarding: FIS Magazín SP 15.00 
Biatlon: SP Švédsko 16.50 Hokej: Generali 
Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy 
20.15 Král cyklistiky 2020 21.20 Sportovní 
zprávy 21.40 Biatlon: SP Švédsko 0.35 Bran-
ky, body, vteřiny 0.45 FC Viktoria Plzeň – FC 
Fastav Zlín 2.30 Generali Česká pojišťovna 
play off Tipsport extraligy

10.00 Krátke správy 12.00 Anjel Pána 12.20 
Z prameňa (P) 12.40 Ruženec 13.15 Vatica-
no 13.50 V škole Ducha 14.20 Peter medzi 
nami 14.35 Litánie k svätému Jozefovi 15.00 
Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Krížová 
cesta: Byť jeho učeníkmi (P) 16.05 Godzo-
ne magazín (P) 16.40 vKontexte 17.10 No-
vá kvalita života (P) 17.30 Moja misia – ma-
gazín (P) 18.30 Svätá omša (P) 20.00 Krátke 
správy (P) 20.15 Zabudnuté poklady 20.30 
Svätý Jozef – V mene Otca (P) 21.30 Viera 
do vrecka 21.45 Svetoznámi slovenskí vedci 
22.20 Spojení vierou 22.45 Večera u Slová-
ka (5. pôstna nedeľa) 23.15 V škole Ducha

6.05 Pod hladinou 6.45 Africké šelmy (2) 
7.50 Hitlerův poslední rok (1/2) 8.55 Mimo 
kontrolu (8) 10.00 Sousedské noční můry IV 
(8) 11.00 Divoké hrady (5) 12.05 Do divoči-
ny: Arktida (3) 13.05 Největší lži historie (3) 
14.15 První lidé (3) 15.35 Divoký Singapur 
(1) 16.45 Planeta koní (5, 6) 17.55 David 
Attenborough: Zvířecí dynastie (1) 19.00 
Yorkshire: Rok v divočině (1) 20.00 Doko-
nalý úlovek (2). Am. dok. 21.00 Amur: Asij-
ská Amazonka (1) 22.05 Vetřelci dávnověku 
XII (7) 23.05 10 největších tajemství a záhad 
(10, 11) 0.20 Tajemství světových muzeí III 
(1) 1.20 Hitlerův kruh zla (5)

 6.05  Pro vita mundi (1. díl): Jan Rajnoch
 6.45  Zpravodajské Noeviny: 18. 3. 2021
 7.10  Můj chrám: Ing. arch. Jan Soukup, 

katedrála Plzeň
 7.35  Po volání: 

s paulány ve Vranově u Brna
 8.35  O kom, o čem: 

O tvorbě Bukovinských Slováků
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  ARTBITR – Kulturní 

magazín (107. díl)
 9.25  Jeníkov
 9.40  Církev za oponou
 10.00  Ohlédnutí za návštěvou 

papeže Františka v Iráku
 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  Indie – Talit Penkal, Donne Dalit
 13.25  Žamboši na Mohelnickém 

dostavníku 2012
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Zpravodajské Noeviny: 18. 3. 2021
 15.00  Křížová cesta ze Svatého Hostýna: 

pobožnost křížové cesty
 15.25  Biblická studna
 16.30  S Bohem podél Rio Maraňon
 16.55  Nebojte se...
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.15  Sedmihlásky 
 18.20  S Hubertem do lesa: Ušáci
 18.35  Výpravy do divočiny: 

Výzkum ledovců
 19.40  Pošta pro Holuba: Kněžství dnes
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Kulatý stůl: Svatý Josef 

a mužská spiritualita [L]
 21.40  Za obzorem
 22.15  Jak potkávat svět (3. díl): 

s Tomášem Novotným 
a Barborou Baranovou

 23.20  Moravská Hellas
 0.00  Na pořadu rodina (7. díl): 

Samota jako příležitost
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

10.25 Katie Fforde: Trable s mámou. Něm. 
film 12.25 Walker, Texas Ranger VII (1). 
Svatba (2/2) 13.25 Policie Hamburk XI (8). 
Zavřená 14.25 Policie Hamburk XI (9). An-
děl 15.25 Námořní vyšetřovací služba XII 
(6). Mládeži nepřístupno 16.25 Policie v ak-
ci. 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 rá-
di Česko 22.00 Sázka na třináctku. Čes. kri-
mi 0.00 Policie v akci 1.00 Námořní vyšetřo-
vací služba XII (6) 1.55 Policie Hamburk XI 
(8, 9) 3.55 Prostřeno! 

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Z archivu slo-
vesných pořadů (R) 3.00 Z archi-
vu hudebních pořadů (R) 5.00 Pís-
ně 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 
17.55) 5.45 Radio Vatikán (R) 6.00 
Evangelium: Mt 1,16.18-21.24a 
6.05 Ranní chvály 6.20 Duchovní 
slovo 6.45 Ranní zíváček 7.15 Po-
zvánky 7.45 Třikrát z Proglasu 

 8.05 Ranní magazín
 9.00 Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Uši k duši
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Z. Kossaková: Úmluva 20/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: J. D. Zelenka
 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Litanie k sv. Josefovi
 15.20  „Patris corde“ – apoštolský 

list věnovaný sv. Josefu
 16.00  Křesťan a svět: Ve službě mladým 

pandemii navzdory (R)
 16.55  Oktáva: Pohledy do dějin 

hudby: Renesanční hudba 
v českých zemích

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

 18.45  O hradním skřítkovi Melichárkovi 
22/25: Jak s Bambouskem 
políčili na zloděje

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Robert Křesťan
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: 

Úmluva 20/46
 22.00  Svaté královny 8/15: 

Na počátku českého středověku
 23.50  Duchovní slovo



20.15 Fratelli tutti 20.45 Chaplin šumařem 14.00 O zakleté princezně 10.25 Na plovárně s Fero Feničem

 6.00  Raníček. 
Dobrodružství pod vrbami

 6.05  Zvonečkovi
 6.30  Prasátko Peppa VIII
 6.40  Olí a Jůla
 6.50  Máša a medvěd III
 7.05  Pan Jezevec a paní Liška
 7.20  Ovečka Shaun VI
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Běžkotoulky. Krušné hory
 9.10  Náš venkov: Továrna na mýtince
 9.40  Putování za písničkou. 

S Jožkou Šmukařem
 10.10  Fero Fenič – 70 let. 

Hana Hegerová očima Fera Feniče
 10.25  Na plovárně s Fero Feničem. 

Rozhovor Marka Ebena
 10.55  Kubánské umění žít. 

S cestovatelem Petrem Horkým
 11.15  Psi a jejich výjimečné příběhy

(2/5). Život v divočině
 12.00  České zázraky II (5/8). Kapka rtuti 
 12.25  Letecké katastrofy: 

Rozhodující okamžik
 13.10  Babylon
 13.40  Ty, já a tvůj manžel, Kom.
 15.25  Divy starověku (10/10). Am. dok.
 16.05  Zmrzlá planeta: 

Poslední panenská zem.
BBC Earth

 16.55  Kamera na cestách: 
Himbové, ztraceni v čase. Šp. dok. 

 17.50  Zázračná planeta:
Život v království sněhu. BBC Earth

 18.45  Večerníček. Berta a Ufo
 18.55  Hranice v srdci (10/16). Závrší
 19.25  Curriculum vitae: Cesta k lásce
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Oddíl 10 z Navarone. Br. film
 22.10  Legendy zločinu. Br. film 
 0.15  Lovec (11/12). Zrůdy. It. det. 
 1.15  McMafie (1/8). Br./am. 
 2.15  Křídla války: Letadla pro 21. století
 2.55  Legendy záchranářství: 

Vlaková neštěstí 
 3.30  Před půlnocí

6.00 Tlapková patrola III (15, 16). Kan. anim. 
6.55 Looney Tunes: Úžasná Show II (8). Am. 
anim. 7.20 Příběhy Toma a Jerryho II (2, 3). 
Am. anim. 8.05 Pasáček vepřů. Něm. poh. 
9.20 Změna je život. Am. kom. 11.05 Koření 
12.00 Volejte Novu 12.35 Rady ptáka Los-
kutáka 13.30 Tipy ptáka Loskutáka 13.45 
Výměna manželek XII 15.05 Holka na roztr-
hání. Am. kom. 17.10 Slečna Drsňák 2: Ješ-
tě drsnější. Am. kom. 19.30 Televizní novi-
ny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Kráska 
a zvíře. Am. film 22.35 Smrtelné stroje. Am./
novozél. akč. fantasy 1.00 Slečna Drsňák 2: 
Ještě drsnější. Am. kom. 3.15 Co na to Češi

 5.35 Kocour v botách. Něm. film 
 6.30 Tucet špinavců. Am. film 
 9.10 Dr. House II (12, 13) 
10.55 Teleshopping 
11.30 Tři muži a mladá dáma. Am. kom. 
13.20 Maverick. Am. western 
15.40 Konečně doma. Am. anim. 
17.20 Kniha džunglí 2. Am./austr. anim. 
18.30 Manželství na kšeft. Am. drama 
20.00 Úkryt v ZOO. Am./čes./br. drama 
22.20 Království. Am./něm. akč. 
 0.20  Král Artuš: Legenda o meči.

Am./br. film 
 2.25 Blade Runner. Am. sci-fi

12.50 Lila – dívka z knihy 14.05 Šikulové 
14.35 Šmoulové 14.55 Výtvarka! 15.20 Ne-
bezpečný svět dinosaurů 15.50 Papírový pří-
stav 16.15 Zvláštní skvadra 16.35 Dynotrax 
II 17.20 Ovečka Shaun VI 17.30 MasterChef 
Junior V (12/16) 18.15 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Moji ka-
marádi Tygr a Pú (14/26) 19.20 Lví hlídka 
(2/28) 19.40 Zvířáci 19.50 Bob a Bobek 
na cestách 20.00 Události v kultuře 20.15 
Je nám ctí... Aida ze Salcburského festiva-
lu 22.55 Kino Art. Thelma 0.50 Peep Show 
V (2/6). Zákulisní válka 1.15 Stříbrné plátno 
(10/12) 2.00 Příběh opery

9.00 Bláznova smrt. Det. 10.20 Vyhrávala 
kapela 10.45 Bolkoviny 11.25 Fero Fenič – 
70 let. Banánové rybičky 12.00 Domácí štěs-
tí. O dýmkách 12.30 Historické minipříbě-
hy a kuriozity 12.45 Klub přátel dechovky 
13.30 Divadélko pod věží 14.20 Televizní 
písničky a songy Pavla Žáka 15.05 Byl pozd-
ní večer aneb Videoautomat 16.20 Jak na-
malovat ptáčka 17.30 Hry bez hranic 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Události 
19.52 Branky, body, vteřiny 
20.05 Prima sezóna (4/5)
21.00 Divadélko pod věží aneb Přijď a ne-
choď sám

6.00 BBV po 25 letech 6.15 Panorama 6.45 
Freestyle lyžování: FIS Magazín SP 7.10 So-
kolský zpravodaj 7.25 Studio ČT sport 7.40 
Klasické lyžování: Birkebeinerrennet 11.00 
Severská kombinace: SP Německo 11.50 
Biatlon: SP Švédsko 13.20 Snowboar-
ding: SP Německo 14.50 Biatlon: SP Švéd-
sko 16.15 Severská kombinace: SP Němec-
ko 16.40 Hokej: Generali Česká pojišťovna 
play off Tipsport extraligy 20.15 Basketbal: 
Kooperativa NBL 22.25 Sportovní zprávy 
22.45 Freestyle lyžování: SP USA 0.10 Snow-
boarding: SP USA 1.35 Branky, body, vteřiny 
1.50 Biatlon: SP Švédsko

10.20 Organ v nebi 10.55 Pápež František 
– Vlastnými slovami 12.00 Anjel Pána 12.20 
Loretánske litánie 12.40 Ruženec (Bolestný 
ruženec) 13.15 Večera u Slováka (5. pôstna 
nedeľa) 13.50 Príbehy z Kyabakadde 14.10 
Akatist (Ďakovný akatist) 15.00 Hodina mi-
losrdenstva 15.30 Gréckokatolícky ruženec 
(P) 16.00 Svätá omša v maďarskom jazyku 
17.00 Luxáreň (P) 17.30 Svätý Jozef – V me-
ne Otca 18.30 Svätá omša (P) 20.00 Spravo-
dajský súhrn (P) 20.30 G Moscati – Doktor 
pre chudobných (2/2) (P) 22.20 Zabudnu-
té poklady 22.40 vKontexte 
23.20 Medzi nebom a zemou

6.00 Lovec rybích obrů II (6) 7.00 UFO: 
Ztracené důkazy II (1) 8.10 Neuvěřitelné 
příběhy (16) 8.45 Nacisté na drogách 9.55 
Letadlové lodě v boji (4) 11.05 Fantastická 
pětka: Příběh geparda 12.10 Africké šelmy 
III (1) 13.20 Mimo kontrolu III (1) 14.30 Le-
tecké nehody: Přísně tajné III (3) 15.35 Di-
voké Švýcarsko (3) 16.50 Zvířecí smysly (3, 
4) 17.50 Skrytá tvář superhrdinů (4) 19.00 
Ocelová srdce V (4) 20.00 Srdcaři na seve-
ru (7). Čes. dok. 20.35 Moderní dinosauři 
(5). Něm. dok. 21.45 Hitlerova propagandi-
stická mašinérie (3) 22.55 Dějiny zbraní (6) 
0.00 Jak fungují stroje (5) 1.00 Obří lodě (5)

 6.05  Pro vita mundi: Jan Rajnoch
 6.45  Etiopie: Z každého kmene
 7.15  Poutní místo Starý Bohumín. 

Dok. o snaze znovuobnovit titul 
poutního místa pro starobohumínský 
kostel Narození Panny Marie

 7.30  Sedmihlásky 
 7.35  Cirkus Noeland: 

Roberto, Kekulín a žirafa
 8.00  Ovečky: 5. neděle postní
 8.30  GOODwillBOY VI. (1. díl)
 9.20  V posteli POD NEBESY (3. díl)
 10.15  Muzikál Judit
 11.25  Můj chrám: Irena Pulicarová, kostel 

Panny Marie Růžencové v Plzni
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Pod lampou
 14.10  Jak potkávat svět: 

s Pavlem Žalmanem Lohonkou
 15.30  Pošta pro Holuba: Ekologie 
 15.45  Na pomezí ticha a tmy
 16.30  Zpěváčci: 

MFF Strážnice 2019
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 19.00  Příběhy odvahy a víry: 

Profesorka Valentina Puziková 
(18. díl): 80 let tajnou řeholnicí

 19.30  V souvislostech [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Poletuchy: 

na skok do kraje rázovitého
 20.45  Chaplin šumařem [P]
 21.10  V pohorách po horách: 

Ploská – Velká Fatra [P]
 21.20  Začátek konce jaderných 

zbraní [P]
 22.15  Domov v Bortnykách. 

Dok. ukrajinské televize 
 22.35  Za obzorem: Lea Surovcová 

– Nejen o životě reportérky
 23.05  Harfa Noemova (20. díl)
 23.30  Za obzorem
 0.05  Rura na Folkových prázdninách
 0.35  Za obzorem
 1.05  Noční repríza dopoledních pořadů

6.15 Gormiti (3). Udělej to jinak 6.30 Piráto-
va rodinka (3). Ukradené Vánoce. Fr. anim. 
6.55 M*A*S*H (242, 243) 7.55 Autosalon.
tv 8.55 Cyklosalon.tv 9.30 Hudson a Rex II 
(4). Lesy mají oči. Kan. krimi 10.25 Máme rá-
di Česko 12.20 Vraždy podle Agathy Chris-
tie (13). Sleva na vraždu. Fr. krimi 14.25 
Vraždy pro slečnu Fisherovou: Vražda v la-
boratoři (3). Vražda v laboratoři. Austr. kri-
mi 16.25 Hudba z Marsu. Čes. kom. 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Pol-
da IV (10). Pomsta 21.25 Všechny prachy 
světa. Am. krimithriller 0.30 Nemilosrdní

 0.05  Noční bdění 1.00 Komorní hudba 
2.00 Oktáva (R) 3.00 Z archivu hu-
debních pořadů (R) 5.57 Myšlen-
ka na den (R 11.57, 17.55) 6.30 
Evangelium: Jan 7,40-53 6.35 Ran-
ní 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: Co dělají stolaři? 

Barvínek ke svátku sv. Josefa (R)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

Z díla J. L. Dusíka, M. Giulianiho 
a K. Ditterse von Dittersdorf

 13.30  Knihovnička: Jü Chua: 
Čína v deseti slovech (R)

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Písničky pro hezké odpoledne
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.15  Jak se vám líbí:

Živé květy (R)
 16.00  Čteme z křesťanských periodik
 16.15  Hudební listování
 16.55  Na dřeň: 

S manžely Poláškovými (R)
 18.00  Zprávy a Zrcadlo týdne
 18.20  Komentář týdne
 18.30  Folklorní sedmička
 19.00  O hradním skřítkovi Melichárkovi 

23/25: Jak mu netáhl komín
 19.15  Slyšte, lidé!

Sólo pro ženský hlas 7
 20.15  Dotýkání světla: Fratelli 

tutti 10/11: Otázky trestu 
smrti a spravedlivé války

 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Tóny ze scény: 

M. I. Glinka: 
Ruslan a Ludmila 2/3

 22.30  Modlitba živého slavného růžence
 23.50  Duchovní slovo

 6.00  Co naše babičky uměly a na co my 
jsme zapomněli. Babiččini mazlíčci

 6.25  Polopatě. Moderní hobby 
magazín Filipa Čapky

 7.15  Pohádka pro pamětníky. 
Co poudala bába Futeř

 8.00  Pohádka pro pamětníky. 
Třeboňská pohádka

 8.40  Hnízdo (11/12). Sl. seriál
 9.40  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

experimenty a vyprávění
 10.10  Dobrodružství Sherlocka Holmese. 

Skandál v Čechách. Br. seriál
 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. K jezerům a ještě dál

 13.00  Zprávy
 13.05  Potrhlá Andula. Poh. 
 14.00  František Hrubín – 50 let

od úmrtí. O zakleté princezně
 14.50  Pro pamětníky... Otakar Vávra – 

110 let. Dívka v modrém. Kom. 
 16.15  Hercule Poirot XI. Smrt staré 

posluhovačky. Br. film
 17.55  Kočka není pes. 

Drsný Timothy a agresivní Tara
 18.25  Kluci v akci
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.10  Zázraky přírody
 21.20  Michal David – žít tak, jak se má
 22.39  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 22.40  Maigret a vzpurní svědkové 
 0.15  Místo činu – Berlín. Dokonalý zločin
 1.45  Banánové rybičky
 2.15  Bydlení je hra
 2.40  Sama doma
 4.10  Pod pokličkou
 4.35  Menu pro tatínka
 5.00  Bydlet jako... vodní živel
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