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V zrcadle kříže

Sen mírového soužití

Perspektivy na str. 7

Mons. Tomáš Halík se zamýšlí nad tím, 
co všechno vidíme v zrcadle Kristova kří-
že. Lidskou zlobu a krutost? Plody nábo-
ženství, které odmítlo Boha lásky?

„Poprvé po letech přinesly archeolo-
gické vykopávky zlomky biblických 
pergamenů,“ zdůraznil v tiskové zprá-
vě Izraelský památkový úřad (IAA). 
Identifikovat se podařilo části knih
tzv. menších proroků Zachariáše a Na-
huma. Nález je jedním z výsledků izrael-
ského projektu, který chce odhalit a shro-
máždit památky ze skalnatého  území 
v Judské poušti často rabovaného lupi-
či. Archeologové přitom narazili též na 
dětskou mumii zavinutou v látce starou

6 000 let, na mince z časů Bar Kochbova 
protiřímského povstání ve 2. století n. l. 
nebo na 10 500 let starý košík – jeden 
z nejstarších dochovaných vůbec.

Pozoruhodný objev se podařil také 
v Egyptě, v lokalitě Tal Ganoub Qasr al-
-Agouz 370 km jižně od metropole Káhi-
ry. Skupinu budov z čediče a hliněných 
cihel, zahloubených do skály, rozpoznal 
francouzsko-norský archeologický tým 
jako starověký klášter. To dokazuje, že 
mnišský život zde byl přítomen již ve

4. století – „což je extrémně brzy,“ zmí-
nil podle online magazínu Terresainte.
net ředitel vykopávek Victor Ghica.

Křesťanský původ budov potvrzu-
jí dochované řecké nápisy na zdech,
mj. citace skétského mystika a  pous-
tevníka Evagria Pontského či básníka 
a světce Efréma Syrského. V ruinách se 
dále našly mince, keramika nebo skle-
něné předměty, jež napomohly datová-
ní. Základy kláštera podle nich začaly 
růst kolem roku 350, krátce po vydání
tzv. milánského ediktu císaře Konstan-
tina I., který dal křesťanství v římské říši 
oficiální status. Egypt byl součástí řím-
ského impéria až do počátku 7. století.

„Už kolem roku 350 našeho letopočtu 
tudíž existovaly dobře zavedené klášter-
ní společnosti na samém okraji římské 
říše, což jsme dříve nevěděli. Jde mož-
ná o nejstarší archeologicky doloženou 
klášterní lokalitu nejen v Evropě, ale na 
světě,“ dodávají výzkumníci. (sch)

STATEČNOST, LÁSKA, DŮVĚRA, OBĚTAVOST. Na tyto a další vlastnosti se zaměřily děti ve Frýdku-Místku minulou neděli při 
odpolední křížové cestě, která byla vyhrazena rodinám. Farnost tím vyslyšela apel papeže Františka, aby se církev od 19. března, kdy 
začal jím vyhlášený Rok rodiny, více zaměřila na rodiny s dětmi.  Snímek Ivana Bužková / Člověk a Víra

Vzácný nález v Judské poušti

Výzkumníci uvnitř sochy Černé mado-
ny z brněnského Paláce šlechtičen, který 
vlastní Moravské zemské muzeum, obje-
vili torzo sochy mnohem starší.

Palác prochází kompletní rekonstruk-
cí včetně kaple Obětování Panny Marie 
a oltáře, jehož dominantou je právě dře-
věná Černá madona ze 17. století. Socha 
se proto dostala i do rukou odborníků, 
kteří ji zevrubně prozkoumali a poslali 
na CT vyšetření do Fakultní nemocnice 
sv. Anny. Průzkum nečekaně ukázal, že 
madona pod povrchem ukrývá torzo pů-
vodní pozdně gotické sochy z 15. století. 

„Je to v moravském prostředí unikát-
ní záležitost,“ uvedl historik umění Mar-
tin Čihalík ze společnosti Pastiglia, kte-
rá za rekonstrukcí stojí. „Socha musela 
být uctívaná a významná, ale v 17. sto-
letí také už hodně poškozená,“ vysvětlil 
na online tiskové konferenci . Odborníci 
z brněnského muzea předpokládají, že 

Tajemství sochy 
Černé madony

NA PŘIJETÍ KŘTU se dospělí připravu-
jí i letos, řada z nich přijme tuto svátost 
„vstupu do křesťanského života“ o Veli-
konocích. Průměrně se za rok nechá v ČR 
pokřtít zhruba 1 200 dospělých. Kolik 
jich bylo loni, kdy pandemie udeřila
poprvé, bude známo až za pár týdnů.
Na snímku je obřad třetího (posledního)
skrutinia v Ostravě – Mariánských 
Horách. Čekatelka křtu při něm předstu-
puje před farnost, „zaučuje se“ do nábo-
ženské praxe a očišťuje svou mysl i srdce.
 Snímek Vojtěch Curylo / Člověk a Víra

Nejvýznamnější nález od objevu tzv. svitků
od Mrtvého moře v roce 1947 se podařil
izraelským archeologům: v tzv. Jeskyni hrůz v Judské
poušti jižně od Jeruzaléma nalezli pergamenové zlomky 
s řeckým zápisem biblických textů a Božím jménem
v hebrejštině patrně z 2. století.

Slavení letošních Velikonoc 
v kostelích doprovodí 
dvě základní pravidla: je 
nutno omezit shlukování 
lidí během bohoslužby 
a dodržovat známá 
hygienická opatření. 

V chrámech budou vynechány  jinak ob-
vyklé průvody a věřící s výjimkou sva-
tého přijímání setrvají po celou dobu 
bohoslužeb na svých místech. Vedle do-
držování rozestupů mají být samozřej-
mostí respirátor a dezinfekce rukou. 

Novinky i  platná základní pravidla 
uvádí Vademecum pro kněze, které mi-
nulý týden připravila liturgická komise 
České biskupské konference na základě 
nóty Kongregace pro bohoslužbu a svá-
tosti. Poznámky k těmto pokynům při-
pojili čeští a moravští biskupové, jejichž 
instrukce se v diecézích mohou v jednot-
livostech mírně lišit. 

Ratolesti jen vlastní

Prvním vynechaným průvodem bude 
vstup na Květnou neděli připomínající 
slavný vjezd Krista do Jeruzaléma. „Při 
slavnostním vstupu i  žehnání ratoles-
tí věřící zůstávají na místech v kostele. 
Ratolesti se nerozdávají, lidé si přinesou 
vlastní. Kněz je může požehnat také při 
individuální návštěvě kostela – napří-
klad když věřící přijdou přijmout eucha-
ristii nebo před pobožností křížové ces-
ty. Nedoporučuje se žehnat ratolesti ‚na 
dálku‘ prostřednictvím online přenosu,“ 
připomíná liturgik P. Radek Tichý, se-
kretář liturgické komise ČBK. 

Změny během tridua

Při bohoslužbě na Zelený čtvrtek se letos 
nemá konat obřad mytí nohou. I v ten-
to den bude chybět průvod – tentokrát 
na místo uložení Nejsvětější svátosti. 

„Prostor, kde bude eucharistie uložena, 
je třeba přizpůsobit tak, aby při adoraci 
mohli věřící zachovávat rozestupy,“ ci-
tuje z instrukcí P. Tichý. 

Památka umučení Páně na Velký pá-
tek má být po loňsku podruhé rozšířena 
o přímluvu, kdy tradičních deset proseb 
doplní jedenáctá za lidi stižené pande-
mií. Individuální uctívání kříže se le-
tos vynechá nebo bude věřícím umož-
něno po skončení obřadů. „S ohledem 
na místní podmínky a aktuální nařízení 
vlády se pak vřele doporučuje, aby kněží 
během velikonočního tridua ponechali 
kostely otevřené k soukromé modlitbě. 
Je vhodné, aby se v nich na Velký pátek 
připravila adorace kříže a na Bílou sobo-
tu Boží hrob,“ zmiňuje P. Tichý návrhy 
z Vademeca. 

Návrat do místa
bydliště z vigilie

Pro čas velikonoční vigilie mohou věřící 
využít výjimku ze zákazu nočního vychá-
zení (návrat do místa bydliště), začne-
-li bohoslužba před 21. hodinou. Také 
během této večerní bohoslužby bude 
v chrámech omezený pohyb osob – žeh-
nání ohně se uskuteční u vstupu do kos-
tela a zúčastní se ho jen kněží a minist-
ranti. Věřící zůstanou na svých místech 
otočeni směrem ke dveřím. Při druhé 
výzvě „Světlo Kristovo!“ svíčky věřícím 
v lavicích zapálí ministranti. 

Vatikánská kongregace i naši bisku-
pové v pokynech pro letošní slavení Veli-
konoc dále doporučují věřícím modlitbu 
breviáře, společnou modlitbu v rodinách 
a v případě nemožnosti účastnit se boho-
služeb vyhledat televizní či internetové 
přenosy – zejména obřadů a bohoslužeb 
vedených jejich biskupem v katedrále, 
aby se tak posílila jednota diecéze.

Kněží mají slavit obřady Svatého týd-
ne s účastí lidu v počtu, který umožňují 
aktuální vládní opatření. „Není dovole-
no, aby byla nařízení vlády obcházena, 
a bylo tím dáno pohoršení,“ zdůrazňuje 
liturgická komise ČBK.  JIŘÍ MACHÁNĚ

Jak letos
oslavíme 
Velikonoce?

Řada rodin letos opět kvůli omezením 
nebude moci slavit Velikonoce účastí 
na bohoslužbách. Jak je prožít doma 
s  dětmi? Inspiruje tematická strana 
Doma, nazvaná Svatý týden v  rodině. 
Vznikla ve spolupráci s  Dílnou Všech 
svatých z Brna, která navazuje na umě-
lecký a  teologický odkaz slovinské-
ho jezuity P. Marka Rupnika a  kardi-
nála Tomáše Špidlíka SJ. Vznikají zde
mj. mozaiky, sochy, výzdoby zvonů i ar-
chitektonické návrhy. A  pro děti zde 
na letošní Velikonoce vytvořili ve spo-
lupráci s P. Lukášem Jamborem publi-
kaci s obrázky z římského Centra Aletti 
a z Dílny Všech svatých. Celý pracovní 
sešit je ke stažení na webu www.vsech-
svatych.cz/ deti. 

Do příštího vydání KT pak připravu-
jeme speciální Velikonoční přílohu urče-
nou dospělým.  (mach)

Více na str. 14

poškozená řezba sloužila jako základ pro 
novou sochu, aby byla zachována konti-
nuita. V budoucnosti chtějí celý příběh 
vzácného uměleckého díla zmapovat 
a doplnit. (puč)

Svátky doma
s dětmi
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Velikonoční triduum 
bude letos opět jiné. 
Kvůli řadě omezení si 
farnosti volí dostupné 
formy prožívání a slavení 
Velikonoc – týká se 
to například i bdění 
u „Božího hrobu“.

„Hlídání Božího hrobu se v  Ost-
ravě-Třebovicích děje odnepamě-
ti,“ uvádí P. Lukáš Engelmann. 
Zhruba před sedmi lety se ho tam 
ale ujala mládež. „Po velkopáteč-
ních obřadech se setkává na faře, 
kde má krátký program. A poté se 
mladí lidé střídají v hlídkách u Bo-

žího hrobu po hodinách,“ připoju-
je kněz. Tato tradice bude v Třebo-
vicích pokračovat i  letos, jen s tím 
rozdílem, že mládež nebude mít 
společné setkání na faře, ale kaž-
dý přijde hlídat ze svého domova.

Podobnou tradici mají v  Heř-
manicích. Boží hrob půjdou hlídat 
i  tento rok, jelikož je to ve farnos-
ti už pevná součást slavení Veliko-
noc. Podobně je tomu na mnoha 
dalších místech ostravsko-opavské 
diecéze. „U nás v Hati má u hrobu 
na Velký pátek po obřadech adoraci 
mládež. O Bílé sobotě se po půlho-
dinách střídají po dvou ministranti 
a v 11.00 přicházejí do kostela dě-
ti – těch je vždycky hodně, protože 
večer nepřijdou na dlouhou vigilii,“ 
jmenuje P. Bartłomiej Blaszka. 

Rozdělit farníky, aby se o veliko-
nočním třídení dostali alespoň na 

jednu bohoslužbu, se rozhodl na-
příklad farář P. Petr Šimara z Kos-
telce na Hané. „Podle pravidel smí 
být v  kostele zaplněno jen deset 
procent kapacity, což u nás zname-
ná třicet lidí. Věřící proto prosím, 
aby si zatím vybrali pouze jednu ze 
čtyř bohoslužeb tridua a do Květ-
né neděle se na ni přihlásili. Zbylá 
místa si pak mohou rozebrat v prv-
ní polovině Svatého týdne,“ pouka-
zuje kněz. Všechny přitom upozor-
ňuje i na další možnosti, jak prožít 
Velikonoce: při soukromé modlit-
bě v Getsemanské zahradě na Ze-
lený čtvrtek, před křížem v presby-
táři na Velký pátek nebo u Božího 
hrobu na Bílou sobotu. „Vím, že 
tato situace není pro nikoho leh-
ká, ale také je to výzva, jak letoš-
ní Velikonoce prožít intenzivněji,“ 
podotýká. ( jap, gra)

Proč jsou data ze sčítání pro církve 
a náboženské společnosti důležitá?
Sčítání slouží státu, aby podle počtu 
věřících nastavil například dotační 
strategie. Na těchto číslech stát vi-
dí, jak je víra pro občany význam-
ná. Proto se církve snaží povzbudit 
své členy, aby se k vyznání přihlásili. 
Naše společnost má totiž i jiné hod-
noty, než koupit si rohlík a máslo, 
a pro mnoho lidí jsou tyto hodno-
ty dokonce zásadní. Stát by to měl 
zohlednit a brát náboženství vážně, 
což se zatím moc neděje. Spíše se 
chová jako ekonomický „motor“, 
který vnímá jen materiální dimen-
zi života. Lidé u nás přitom netrpí 
ani tak hladem, jako duševními pro-
blémy – a v pomoci takovým církve 

hrají zásadní roli. Jinak to graduje 
v domácím násilí, větší rozvodovos-
ti a dalších sociálních problémech. 

Církve ale leckdy mívají statistiky 
vlastní a důkladnější.
To ano, ale sčítání odhaluje „skryté 
duše“ – lidi, kteří nefungují v žád-
ném společenství. Například řím-
skokatolická církev má v Česku po-
dle vlastní statistiky (evidující křest) 
čtyři miliony katolíků, ve sčítání lidu 
se to však neprojeví, protože tito li-
dé se k církvi nehlásí (v roce 2011 
se jich přihlásil zhruba milion, na 
bohoslužby podle církevních statis-
tik pravidelně chodí kolem 300 tisíc 
lidí – pozn. red.). Sociologové nábo-
ženství v této souvislosti hovoří o ev-

ropském „kočárovém křesťanství“ 
– když jsou lidé v kostele třikrát, a to 
při křtu, svatbě a vlastním pohřbu. 
U katolíků to ale ještě zdaleka není 
nejhorší, laxnost vidíme i u evange-
líků nebo husitů. U evangelikálních 
církví je tomu přesně naopak a účast 
ve společenstvích je velmi vysoká. 

Při posledním sčítání před deseti 
lety byla otázka na víru dobrovolná 
a skoro polovina obyvatel se 
k náboženství nepřihlásila. Proč?
Tím se zabýval kolega, sociolog ná-
boženství Zdeněk Nešpor, aby zjis-
til, kdo je těch 45 % populace, která 
neodpověděla. Nevyšlo mu ale nic 
jasného. V rámci našeho Atlasu ná-
boženství Česka (Karolinum 2018) 
jsme to museli trochu zjednodušit 
a všechny tyto respondenty zařadit 
do kategorie „nevěřících“ – usoudili 
jsme, že aktivně věřící či praktikující 
by se k víře přihlásili. Počet lidí, kte-
ří na otázku stran víry neodpovědí, 
je tak vysoký mj. proto, že dotazník 
nenabízí možnost zvolit takové smě-
ry jako esoteriku, okultismus, víru 
v horoskopy nebo kartářky, jež jsou 
přitom u nás silně zastoupeny a na 
vzestupu. 

Myslím, že zdobrovolnit tu-
to otázku bylo opravdu nešťastné. 
Ukázalo se, že Češi nechtějí „jít s ků-
ží na trh“. S něčím se identifikovat 
je pro ně problém. Tradičně v sobě 
nemají touhu být součástmi organi-
zací – ať se jedná o politické strany, 
Sokola atd. Chtějí být v pozadí, do 
dění nevstupovat. A samozřejmě je 
tu fakt, že je spousta lidí naštvaná, 
že musí něco vůbec vyplňovat. 

K mlčení může přispět i ztráta 
důvěryhodnosti církví v očích části 
společnosti nebo obava, že stát 
získá citlivý údaj. Jsou tyto strachy 
oprávněné?
Tyto obavy ze zneužití dat vůbec 
nejsou na místě. A je to hlavně pro-
blém Českého statistického úřadu, 
že neumí lidem dostatečně vysvět-
lit, že se sebraná data anonymizu-
jí. Nikdo vás jako evangeličku nebo 
katoličku nedohledá, ani kde bydlíte 
atd. Jde jen o celkový počet věřících 
dané církve. Navíc dříve byli věří-
cí zapsáni v matrikách, resp. u ka-
tolické církve je tomu tak dodnes, 
tudíž je nejjednodušší získat data 
z těchto zdrojů – kdy a kde byl člo-
věk pokřtěn a jak se jmenuje – a na 

to se přeci ve sčítání nikdo neptá. 
Zatímco „matrikových“ křesťanů 
ubývá, počet těch aktivních zůstá-
vá v posledních 30 letech v podsta-
tě stejný. Neplatí tedy, že základnu 
života víry tvoří populace seniorů, 
naopak se ukazuje, že starší gene-
race má s religiozitou zásadní pro-
blém a  mnohdy ji nebere vážně. 
A to i přesto, že v kostele většinou 
potkáme starší lidi – to je totiž ce-
loevropský trend. Generace, která 
se s vírou setkala ještě před nástu-
pem komunistické perzekuce a víru 
si navzdory ní udržela, pomalu ustu-
puje, zatímco pro dnešní mladé li-
di diskrétnost už není téma, naopak 
– rádi ukazují, čím žijí. A že zájem 
mladých o transcendentno narůstá, 
dokládáme i v nové knize Postseku-
larismus v Česku.

Co si od výzkumu religiozity slibujete 
do budoucna? Budeme lépe, či hůře 
vědět, jak jsme na tom s vírou?
Jako výzkumník bych byl samozřej-
mě radši, kdyby otázka na nábožen-
ství byla povinná. Předpokládám to-
tiž, že letos ještě přibude lidí, kteří 
tuto kolonku ve sčítání nevyplní. 

TEREZA ZAVADILOVÁ

POD VEDENÍM SBORMISTRA ŠKOLNÍHO PĚVECKÉHO SBORU 
DATIO Josefa Zajíčka nazpívaly studentky církevní školy v Odrách modlitbu 
k Roku sv. Josefa a na poděkování zdravotníkům. Videoklip vznikl na dálku. 
Studenti Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté 
Anežky České v Odrách se zapojili do pomoci druhým nad rámec povinných 
hodin praxe jak v očkovacích centrech, tak v nemocnici. Video, které má už 
přes 500 zhlédnutí, lze najít na webu školy či na portálu youtube.com.
Více v malém sešitě. Snímek Vojtěch Orlík

Bdění u Božího hrobu

Jak se mění počty věřících?
Tento týden začíná sčítání lidu.
TOMÁŠ HAVLÍČEK z Přírodovědecké 
fakulty UK se zabývá geografií nábo-
ženství a je spoluautorem nové knihy
Postsekularismus v Česku. Předpo-
kládá, že se letos polovina občanů 
opět k žádnému vyznání nepřihlásí.

Novelizace exekučního 
řádu, o kterou 
dlouhodobě usiluje 
Charita ČR, se zastavila.

Minulý týden o ní jednali poslanci 
na Ústavně právním výboru i  jeho 
podvýboru. „Závěr jednání poslan-
ců je dosti skličující a ukazuje tvr-
dou realitu dnešní doby,“ říká Iva 
Kuchyňková z  Charity Česká re-
publika. Charita chtěla například 
zavedení teritoriality, tedy místní 
příslušnosti dlužníků k exekutoro-
vi, či princip jeden dlužník – jeden 
exekutor. Dnes běžně exekuce jed-
noho dlužníka řeší více exekutorů. 
Nepodařilo se omezit ani zahajování 
nových zbytečných exekucí (třeba 
tam, kde má dlužník již 10 exekucí). 
„V boji o změnu zákona však nemů-
žeme ustat. Z práce s předluženými 
lidmi dobře známe neblahé dopady 
zákona na jednotlivce i celé rodiny 
s dětmi,“ dodává Iva Kuchyňková. 

„Exekuční systém zůstane prak-
ticky beze změny. Byznys s exekuce-
mi tak bude pokračovat,“ popisuje 

Radek Hábl, šéf Institutu prevence 
a řešení předlužení, který byl jedná-
ní poslanců přítomen. Stát tím po-
dle něj přijde o miliardy korun na 
daních lidí, kteří budou nuceni zů-
stat v šedé ekonomice, soudy budou 
dále přetížené a věřitelé nic nezíska-
jí. „Jediní, kdo z toho budou profi-
tovat, jsou velké exekutorské firmy 
a na ně napojené advokátní a vyma-
hačské společnosti,“ podotýká Hábl.

Předseda ČBK arcibiskup Jan 
Graubner považuje za velmi ne-
šťastné, že se novela řeší už dva ro-
ky bez reálné naděje na schválení. 
V dohledné době lze navíc podle něj 
kvůli pandemii očekávat novou ma-
sivní vlnu exekucí, na niž není stát 
legislativně připraven. „Je proto 
třeba neotálet a s veškerou vážnos-
tí a odpovědností upřít legislativní 
síly k přijetí zákona, který nebude 
problémy dále prohlubovat, nýbrž 
řešit. Potřebujeme takový exekuč-
ní řád, který nebude fungovat jako 
dluhová past. Stavíme se tím nejen 
za ty nejslabší, ale vlastně za celou 
společnost a obecné dobro,“ uvedl 
arcibiskup v prohlášení 15. března, 
den před jednáním podvýboru.(tok)

25 TISÍC KŘÍŽŮ se v pondělí 22. března objevilo na Staroměstském náměstí v Praze. Každý z nich symbolizuje úmrtí 
jednoho člověka na onemocnění covid-19, počet obětí od začátku pandemie v Česku již přesáhl 24 tisíc. Na dlažbu 
je namalovalo hnutí Milion chvilek pro demokracii. Zároveň se v pondělí, o ročním výročí prvního úmrtí na covid-19 
v Česku, držela v poledne minuta ticha za přímé i nepřímé oběti pandemie podpořená zvoněním zvonů, k němuž vyzvali 
biskupové.  Snímek Petr Vrabec

Omezení exekucí
stále bez politické shody
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KRÁTCE

53. MEZINÁRODNÍ EUCHARISTIC-
KÝ KONGRES se bude v roce 2024 ko-
nat v ekvádorské metropoli Quitu. Sou-
časně bude připomínkou 150. výročí 
zasvěcení Ekvádoru Nejsvětějšímu Srd-
ci Ježíšovu. „Toto velké církevní setká-
ní ukáže plody, které přináší eucharistie 
při evangelizaci a obrodě víry v Latinské 
Americe,“ stojí v prohlášení, kterým Va-
tikán informoval quitskou arcidiecézi, 
že ji vybral za hostitelku této události. 
Mezinárodní eucharistické kongresy se 
konají s papežským schválením od kon-
ce 19. století, aktuálně vždy po čtyřech 
letech. Letos od 5. do 12. září by měla 
kongres hostit maďarská Budapešť poté, 
co byl vinou pandemie o rok odložen. Pa-
pež František nedávno potvrdil zájem se 
osobně zúčastnit a podle možností krát-
ce navštívit sousední Slovensko.

INICIATIVU PRO PRAVDIVÉ IN-
FORMOVÁNÍ O VAKCÍNÁCH proti 
covidu-19 zahájili katoličtí mediální ex-
perti spolu s vědci z různých zemí svě-

ta. Na projektu se podílí redakce kato-
lických médií a platforem Aleteia, Our 
Sunday Visitor, I.Media a Verificat.cat 
spolu s  odbornou vědeckou komisí, 
kterou tvoří například Rodrigo Guerra 
z Papežské akademie pro život nebo José 
Esparza, poradce Světové zdravotnické 
organizace (WHO). Cílem iniciativy je 
vytvořit online informační databázi pře-
devším pro katolické novináře, kde by 
bylo možno v sedmi světových jazycích 
ověřit pravdivost zpráv o proticovido-
vých vakcínách. Zakladatelé zdůrazni-
li, že kolem očkování vyvstala zvláště na 
sociálních sítích řada polopravd a faleš-
ných zpráv a úkolem katolíků je, aby po-
máhali dezinformace vyvracet. Očková-
ní podpořil Vatikán i řada biskupských 
konferencí včetně české, vyjádřily se 
i k míře morální přijatelnosti jednotli-
vých vakcín.

SPOLEČNĚ PROTI NÁVRHU ZÁ-
KONA O SEPARATISMU ve Francii 
vystoupili reprezentanti křesťanských 
církví: předseda Francouzské biskup-
ské konference Éric de Moulins-Beau-

fort, pravoslavný metropolita Emmanuel 
a za Francouzskou protestantskou fede-
raci François Clavairoly. Zákon předloži-
la vláda Emmanuela Macrona v prosinci 
2020 jako reakci na islamistické útoky, 
včetně loňské vraždy učitele Samuela 
Patyho či útoku v katedrále v Nice. Má 
zabránit vytváření radikálních džihádi-
stických skupin a uzavřených ghett. Po-
dle zásad náboženské neutrality však 
text zákona cílí na všechna vyznání. Jak 
křesťanští představitelé ujišťují, rozumě-
jí „oprávněnosti tohoto zákona“, úřady 
však podle nich již nyní mají dostateč-
né nástroje pro boj s radikalizací a se-
paratismem. Znění podle nich omezuje 
svobodu praktikovat náboženství tím, že 
výrazně zostřuje kontrolu církví a nábo-
ženských spolků a organizací. Zakázat 
chce například jejich financování ze za-
hraničí nebo chce bdít nad přípravou du-
chovních „v souladu se zásadami repub-
liky“. Návrh v únoru prošel parlamentem 
a nyní se připravuje hlasování v senátu.

NĚKDEJŠÍ PORADCE BÝVALÉHO 
PREZIDENTA USA Donalda Trumpa 

Steve Bannon prohrál soudní spor o pro-
story italského kláštera Trisulti jižně od 
Říma. Zde chtěl založit konzervativní 
akademii nazvanou Institut Dignitatis 
Humanae, která by vychovávala aktivis-
ty v duchu nacionalismu a pravicového 
populismu. Někdejší cisterciácký kláš-
ter Bannonovi původně pronajalo ital-
ské ministerstvo kultury, po protestech 
místních obyvatel však smlouvu zrušilo. 
Několik nižších soudů poté oprávněnost 
rozhodnutí ministerstva zpochybnilo, 
jenže nyní je italský nejvyšší správní soud 
potvrdil. Podle Bannona jde o „politicky 
motivovaný vtip“ a bude hledat způsob, 
jak v této při pokračovat. Nyní by jeho 
akademie ovšem měla klášter opustit. 
Ideu konzervativní akademie zpočátku 
podporoval americký kardinál Raymond 
Burke, ale v roce 2019 se s Bannonem, 
který je též katolík, rozešel. Donald 
Trump krátce před lednovým vypršením 
mandátu udělil Bannonovi milost, aby 
nemusel čelit žalobě ze zpronevěry darů 
na výstavbu zdi mezi USA a Mexikem.

(vaticannews, cna, 
eglise.catholique.fr, bloomberg)

Mučednice epidemie eboly budou blahořečeny

K blahořečení míří 
italské řeholnice, které se 
obětovaly pro nemocné 
s ebolou v Kongu. V době 
pandemie dávají naději 
i mimořádný příklad. 

Ke třem dekretům potvrzeným v úno-
ru nyní Kongregace pro kauzy svatých 
přidala další tři. Redakce Vatican News 
označila tyto řeholnice za „zvláštní pří-
klad pro dnešní dobu“. Šest členek kon-
gregace Chudých sester – Institutu Pa-
lazzolo zemřelo na krvácivou horečku 
ebola v Kongu v době její lokální epide-
mie roku 1995 ve městě Kikwitu. 

V  Demokratické republice Kongo 
(dříve Zairu) působí Chudé sestry od 
roku 1952. V Kikwitu sloužily v nemoc-
nici s  jedenácti pavilony a  400 lůžky. 
Když v regionu v roce 1995 vypukla dal-
ší z mnoha epidemií eboly, sestry zůstaly 
po boku nemocným. Nákaze podlehly 
spolu s takřka dvěma sty místních sest-
ry Floralba Rondi, Clarangela Ghilardi, 
Dinarosa Belleri (prohlášené za ctihod-
né letos v únoru), Annelvira Ossoli, Vi-
tarosa Zorza a Danielangela Sorti (jejich 
dekrety byly potvrzeny minulý týden). 
Všechny byly Italky mezi 48 a 70 lety. 

Po jejich smrti napsaly spolusestry 
generální představené v  Bergamu do-
pis, kde sdělily rozhodnutí zůstat ve 
službě: „Chápeme vaše znepokojení, ale 
jsme zcela v rukou Božích. Žádná eva-
kuace není možná. Tyto bolestné udá-
losti nás zasáhly, život naší komunity 
však musí pokračovat. Je třeba zachovat 
klid. V okolí nyní nejsou žádná ohniska 
a všechny silnice do vnitrozemí jsou za-
blokované.“

Mimořádné v obyčejnosti

„V jejich obyčejných životech je něco mi-
mořádného,“ sdělila postulátorka kauzy, 
sestra Linadele Canclini, podle maga-
zínu La Voce e il Tempo. „Znám život 
každé z nich a nacházím jejich bezpod-
mínečné odhodlání od prvního dne mi-
sie v  Kongu – úplné sebeodevzdání.“ 
Existuje dvousetstránková dokumenta-
ce z dramatických dní epidemie, kterou 
sestry o dění v Africe informovaly ma-
teřinec v Bergamu. Jako první zemřela 
sestra Floralba, přestože ji zaměstnan-
ci nemocnice varovali, že péče o naka-
žené je velmi riskantní. Sestra prý trva-
la na tom, že sloužit nemocným je její 
povinností. Sestra Danielangela pra-
covala v době vypuknutí epidemie jako 
zdravotnice v  jiném konžském městě, 

do kikwitské nemocnice pak nastoupila 
na vlastní přání, aby byla nablízku ne-
mocným a pomohla zkoušeným spoluse-
strám. Stejně se rozhodly sestry Vitarosa 
a Annelvira, které do Kikwitu přicestova-
ly po těžko sjízdných cestách z Kinshasy 
vzdálené přes 500 km. Sestra Annelvi-
ra před smrtí požádala, aby jí odebrali 
plazmu a využili k léčbě nakažených dětí.

Kongregaci Chudých sester založil ro-
ku 1869 bergamský blahoslavený kněz 
P. Luigi Maria Palazzolo s  posláním, 
aby sloužily nejchudším a odmítnutým, 
o něž se nikdo jiný nestará. Všechny zmí-
něné řeholnice pocházely z  komunity 
v severoitalském Bergamu, kterou loni 
těžce postihla nákaza covidem-19 a za-
bila desítky jejich spolusester. (sch)

Sestra Vitarosa Zorza. Snímky Le Suore Poverelle dell’Instituto PalazzoloSestra Danielangela Sorti. 

NETYPICKÉ POSTNÍ PLÁTNO 
zakrývá oltářní obraz v rakouském 
Brunnenthalu: pod motto „Náš kříž 
s coronou“ vepsali mladí čekatelé na 
biřmování čtyři sta krátkých zpráv, jak 
pandemie zasáhla je samotné i ostatní 
farníky, a touto formou své „kříže“ 
odevzdali Bohu.  Snímek linecká diecéze

Německé diecéze k lepší ochraně dětí

Tento dobrovolný závazek již přijalo
16 z 27 německých diecézí, zatím napo-
sledy arcidiecéze Kolín nad Rýnem, jejíž 
arcibiskup, kardinál Rainer Maria Woel-
ki, se k němu výslovně přihlásil.

Kardinál Woelki takto reagoval na 
výsledky osmisetstránkové studie advo-

kátní kanceláře Gercke & Wollschläger, 
která se týká reakcí církevních předsta-
vených kolínské arcidiecéze na případy 
zneužívání duchovními.

Vyšetřovatelé se zabývali obdobím 
mezi lety 1975 a 2018 a sečetli 314 ne-
zletilých obětí 202 agresorů z řad kléru 

i  laických pracovníků církve, jak uvádí 
Vatican News. Prokázali 75 případů za-
nedbání povinností ve 24 z celkového 
počtu 236 hodnocených spisů, kdy na-
příklad církevní představení nevyšet-
řovali podezřelé chování či nesankcio-
novali přečiny kněží. Taková pochybení 
zpráva uvádí i u dřívějších kolínských 
arcibiskupů Josepha Höffnera (†1987) 
a  Joachima Meisnera (†2017), nikoli 
však u kardinála Woelkiho, který arci-
diecézi řídí od roku 2014. Zpráva viní 
též další osoby. 

Woelki v  této souvislosti pozastavil 
povinnosti dvěma pomocným biskupům 
a bývalému generálnímu vikáři. Přijaté 

jednotné standardy by měly do budouc-
na jednoznačně definovat povinnos-
ti představených, a  tím vedle ochrany 
obětí zamezit jejich vlastním možným
přešlapům. 

Jak reagovat správně

Kolínská arcidiecéze nyní zřizuje ne-
závislou kontrolní komisi, kde by mě-
li zasednout odborníci, zástupci církve 
a  také oběti zneužívání. V nadcházejí-
cím týdnu má kardinál Woelki oznámit 
další personální a strukturální změny. 
V  rozhovoru pro německou redakci 
CNA se vyjádřil, že je rád za vyjasnění 

minulosti, ač je výsledky „zarmoucen
a zasažen“.

V uplynulých měsících čelil ostré kri-
tice i výzvám k rezignaci z řad veřejnos-
ti i od některých dalších biskupů, když 
pro údajné metodologické nedostatky 
odmítl zveřejnit výsledky předchozí vy-
šetřovací zprávy od advokátní kancelá-
ře Westpfahl Spilker Wastl. Právě poté 
sám zadal nové vyšetřování firmě Gerc-
ke & Wollschläger. 

Loni kardinál Woelki též požádal pa-
peže Františka, aby prošetřil jeho vlastní 
postup vůči podezřelému knězi z kolín-
skorýnské arcidiecéze. 

ALENA SCHEINOSTOVÁ

Společná deklarace Německé biskupské konference 
a zmocněnce spolkové vlády Johannese-Wilhelma 
Röriga, která dává přesná kritéria pro jednotný 
postup v případech zneužívání v církvi, by měla 
napříště pomoci těmto zločinům zabránit.
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Film a meditace? Možná, že leckterý čtenář 
právě teď zaváhá: Je tohle čtení pro mě? Ale 
vždyť všichni máme rádi příběhy. A  sledu-
jeme je takřka denně. Okna našich domovů 
večer modře září svitem obrazovek. Televize 
a  on-line kina nabízí nepřeberné množství 
filmových osudů. Ty se ovšem v mnohém li-
ší, pokud tedy vnímáme kvalitu děje, jeho 
zpracování, ale třeba i  to, jak na nás příběh 
působí – k čemu nás vybízí a jak promlouvá
do našeho nitra. 

Každý divák volí filmy podle svého vkusu 
a naturelu a každý hledá ten „svůj“ a „dobrý“. 

A takové každodenní volby často odráží naše 
nitro lépe než cokoli jiného. Jsou filmy, u kte-
rých se nám tají dech. U jiných bychom raději 
hned rozsvítili. A jsou i takové, u kterých cítí-
me, že nás proměňují. 

„Každé umění, jako každá složka lidské kul-
tury a vztahů, hýbe naší duší. I tělem. A co námi 
hýbe, to nás mění. K lepšímu či horšímu. Dob-
ré filmy nás jednoznačně mění k lepšímu, není-
-li na naší straně překážka,“ říká P. Petr Vacík 
SJ, dlouholetý organizátor filmových exercicií. 
Dodává, že jemu filmy pomáhají jak ve vnímá-
ní reality, tak v její interpretaci. Čerpá u nich, 

sílu, radost, trpělivost i moudrost a vůbec – sle-
dování filmů pro něj vždy bylo modlitbou.

 
Pomalu hledejme to světlo

Dobré i špatné filmy spojuje také jedna věc: 
stojí nás čas. Pokud bychom sečetli všechen 
čas, který strávíme zíráním na seriálové i fil-
mové životy těch druhých, to číslo by nás jistě 
udivilo. Proto bychom měli poctivě vážit cenu 
každého filmu a dobře seřídit naše vnitřní vá-
hy. To nejzajímavější se totiž často odehrává 
mimo hlavní proud komerce. V době pande-
mie vzniklo množství on-line kin, které jsou 
na internetu snadno dohledatelné (viz box). 
Taková on-line kina v prostředí našeho domo-
va nabízí také větší prostor ke ztišení, poctivé-
mu hledání otázek. Zajímá nás, jak se bude děj 
vyvíjet dál? Co jsme právě viděli? 

„Člověk hlavně musí mít v sobě ono světlo, 
které mu pomáhá osvětlovat to, co osvětleno 

být má. A takové světlo si pravděpodobně ne-
může rozsvítit sám. Musí někdo přijít a rozsví-
tit. Pokud je v člověku snaha a neztratí onen 
‚dětský úžas‘ nad věčnou krásou bytí, není pa-
sivní, tak každé umělecké dílo vás pomaličku 
otevírá do toho, ještě většího a skutečnějšího 
světla, a člověk tak objevuje nejenom sebe sa-
ma, ale onu skládačku hodnot, které jsou sou-
částí umění, tedy i  filmu,“ uzavírá Vladimír 
Suchánek, filmový režisér, publicista a peda-
gog.

Co nám může pomoci rozsvítit to pravé 
světlo? Výběr kvalitních filmů v první řadě. 
A zkoumání vnitřním zrakem – sebe sama ve-
dle dramat jiných. 

 Vraťme se na začátek: kdysi lidé utíkali z ki-
na, když viděli na plátně vlak. Dnes jen pře-
pneme na jiný film. Máme možnost tolikrát 
přehodit výhybku! Ale kam nakonec dojede-
me? Nepromarníme ten čas?

KAROLÍNA PEROUTKOVÁ

U filmů se 
můžeme smát, 
plakat nebo 
i meditovat. 
Jenže je takové 
rozjímání 
opravdu pro 

každého? Ptáme se P. JANA 
REGNERA, který už roky pořádá 
takzvané filmové exercicie. 

Pro koho jsou vaše fi lmová duchovní cvičení 
určená?
Naše exercicie jsou pro každého, kdo se nebojí 
pustit si filmy „blíže k tělu“. To znamená, že se 

neváhá ponořit do příběhu, i když mu ten film 
„nastavuje zrcadlo“ a připomíná třeba nepří-
jemné skutečnosti vlastního života. 

Obvykle nevybíráme filmy explicitně ná-
boženské, ale často jde právě o snímky, které 
mají přesah, umí nás chytit za srdce, zastavit 
a vyburcovat k rozjímání. 

Takže tento typ exercicií není pro filmové 
„fajnšmekry“ – nepořádáme odborné disku-
se nad technickými parametry, nedíváme se 
na filmy experimentální či divácky nevstřícné. 
Vyhýbáme se čistě konzumním snímkům, kte-
ré cílí na většinového diváka a komerční profit. 

Takže i vaše rozhovory po zhlédnutí fi lmu musí 
být jiné než obvyklé debaty fi lmových kritiků. 
Ti většinou dílo analyzují, snaží se je žánrově 
zařadit a popsat. 
V rámci filmových exercicií snímky neanalyzu-
jeme, spíše se při individuálních rozhovorech 

vracíme k tomu, co osobního kdo v daném díle 
našel, co se v něm rozeznělo, jaké vzpomín-
ky se vyplavily. Film tak může pomoci k se-
bepoznání, k osobnímu rozvoji a uspořádání 
vztahů, může být důležitým impulzem k život-
ní volbě či k rozpoznání nesvobody, která nás 
svírá. 

Účastníkům exercicií rádi pouštíte fi lm 
amerického režiséra Terrence Malicka Strom 
života. Proč zrovna tento snímek?
Terrence Malick je jedním z nejpozoruhodněj-
ších duchovních režisérů dnešní doby. Jeho 
tvorba možná není úplně pro každého, někte-
rá díla jsou jakousi filmovou básní či metafy-
zickou esejí. Vždy jsou vizuální hostinou, od 
diváka ovšem vyžadují spolupráci. Ale kdo 
se odvážně ponoří do díla tohoto amerického 
tvůrce-filozofa, brzy pochopí, že je neustále 
zván k meditaci a usebrání. Strom života je 

velmi originálním rozjímáním nad údělem člo-
věka a jeho utrpením. Důležitým klíčem k po-
chopení je citace ze starozákonní knihy Job, 
která film uvádí. Podobně jako postava trpí-
cího Joba vede dialog s Bohem zarmoucená 
matka, která se vyrovnává s bolestnou ztrátou.

 
Dnešní covidová doba společným setkáním 
nepřeje. Mohl by se člověk pokusit zhlédnout 
tento fi lm s výše uvedeným přístupem doma 
a najít v něm podobné duchovní prožitky jako 
účastníci vašich kurzů? 
Určitě ano, nicméně výhodou filmových exer-
cicií je ticho a ústraní, které nás mohou vytrh-
nout z každodenního shonu. To platí i pro jiné 
druhy duchovních cvičení. Každý se však může 
i doma zastavit, najít si dobrý snímek, v klidu 
se na něj podívat a nechat ho na sebe delší do-
bu působit, aby si Hospodin mohl  posloužit 
k naší proměně i tímto nástrojem. (per)

Umění, které pohne duší

Posaďme se pod strom života

Kde na internetu hledat dobré 
filmy? V nabídce on-line 
videotéky. Je však
nutná registrace a drobný 
poplatek (cena za jeden film 
nepřevýší obvyklou cenu za 
lístek do kina) nebo měsíční 
předplatné. Například
na českém Aerovodu 
(www.aerovod.cz) lze nyní 
shlédnout výborný a mnoha 
cenami ověnčený polský 
snímek Corpus Christi.

Najdete zde množství zahraničních festivalo-
vých filmů, vybrat si ale můžete mezi mno-
ha českými hranými i dokumentárními sním-
ky.

Na dokumentárních filmech staví také čes-
ký Dafilms (www.dafilms.cz), který přináší 
snímky zejména ze střední a východní Evropy, 
a také nízkorozpočtové a studentské počiny.

Na prestižní zahraniční i české festivalové 
tvorbě je postaven další český zdroj Edisonline 
(www.edisonline.cz). Najdete zde třeba výbor-
ný dánský film z minulého roku Chlast. 

A nakonec jeden zahraniční web, taktéž pl-
ný kvalitních snímků Mubi (mubi.com). Vý-
borné filmy a seriály dnes nabízí i s českými 
titulky Netflix či HBO.

A kde se například dočíst kvalitně o filmo-
vém umění? Určitě nezklame web Nostalghia 
(www.nostalghia.cz) nebo Film & spiritualita 
(www.filmaspiritualita.cz).

(per) 

Jak „nastěhovat“ kino do vašeho obýváku

Katolickou cenu Signis na festivalu v San Sebastianu získal loňský dánský snímek s provokativním názvem Chlast. Je komediálním dramatem o čtveřici 
učitelů hledajících ztracenou chuť do života. Film byl nyní nominován i na dva Oscary – za nejlepší neanglicky mluvený film a za režii. Snímek Netflix

Kdysi lidé utíkali z kina, když viděli na plátně vlak a báli se.
Dnes stačí přepnout na jiný kanál, kliknout na jiný titul.
Filmová podívaná nás ale poutá stejně jako kdysi. Nejen 
k zábavě. S filmy se můžeme i ztišit, modlit se a rozjímat. 
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Filmovým divákem 
se člověk rodí, 
nebo stává? 
Zeptali jsme se 
člověka, který umí 
poznat dobrý film. 
A nejen to, 

o kvalitních dílech dokáže i mluvit 
a přivést k nim diváky. Filmový 
publicista LUKÁŠ JIRSA, vedoucí 
pražského studia TV Noe. 

Provozujete web s názvem „Film a spiritualita“. 
Spojení těchto dvou slov zní lehce tajuplně. V základu 
ale zřejmě jde o vyjádření náboženské zkušenosti 
prostřednictvím fi lmu. Pletu se?
Ano i ne. Vysvětlení by si zasloužilo jak slovo spi-
ritualita, tak slovo film. Ani jedno totiž není jedno-
značné. Spojení slov „film a spiritualita“ používáme 
ve smyslu vnímání filmu jakožto nástroje poznávání 
světa, sebe sama, svého vztahu k bližnímu, k plane-
tě Zemi, k Bohu. 

A  konkrétně spiritualitu v  jejím širokém po-
jetí chápeme jako snahu setkávat se s tím, co nás 
přesahuje, přičemž vycházíme z  křesťanského 
pojetí světa a člověka. Zdaleka nejde pouze o to, 
co si představíme pod „vyjádřením náboženské
zkušenosti“. 

A slovo fi lm? Jak k němu přistupujete?
Pro mě je nejplodnější práce s filmem, který nebyl 
natočen za účelem zisku, jak je tomu u amerických 
blockbusterů, komerčních filmů či nekonečných se-
riálů, které běží na televizních obrazovkách v hlav-
ním vysílacím čase. Oslovují mě filmy, jež se snaží 
vyslovit něco podstatného ze zkušenosti lidského 
bytí na tomto světě. 

Zajímá mě film jako umění, což ovšem nezna-
mená, že by takový film nemohl být zábavný. Film, 
který člověka zasáhne a promění, „prolomí se“ do 
mého života, může být klidně komedií, rodinným 
dramatem, detektivkou nebo třeba věrnou rekon-
strukcí skutečné události. Jde o to, co je do daného 
filmu vloženo a co si já jako divák z filmu na druhé 
straně dokážu vzít. Zda ho budu vidět s otevřenou 
duší, nebo zda pro mne bude jen způsobem, jak pří-
jemně strávit dvě hodiny života. 

Mluvíte o přístupu, kdy divák nejen pasivně sleduje, 
co se mu předkládá, ale snaží se u fi lmu přemýšlet, 
vnímat vrstvy sdělení. To je docela složité. 
Stejně jako se musíme učit číst a psát, musíme se 
učit vnímat umění. Ještě před 15 či 20 lety se obec-
ně na školách věnovala filmu i médiím velice ma-
lá pozornost. Dnes už je to snad lepší, nicméně se 
obávám, že vnímat umění v jeho bohatosti a inspi-
rativnosti – ať už jde o literaturu, hudbu, výtvarné 
umění, nebo film, nás i dnes naučí jen na málokteré 
základní či střední škole. 

Nevím, zda učitelé literatury dosud pokláda-
jí onu záludnou otázku: „Co tím chtěl básník ří-
ci?“ S  nadsázkou řečeno, je to otázka velice ne-
bezpečná a  destruktivní. Ničí totiž náš aktivní 
vztah k uměleckému dílu a předpokládá, že k po-
chopení díla je zapotřebí jakási znalost autorova
záměru. 

A právě to podle vás není potřeba?
Ne. Může to být obohacující, ale určitě ne rozhodu-
jící. Učitelé by se nás ve škole spíše měli ptát: „Co ti 
báseň dala?”, „Jakou krásu či bolest světa ti ukáza-
la?“, „Jak tě proměnila?“

Občas zaslechneme pojmy jako náboženský fi lm, 
duchovní fi lm… Jaké jsou mezi nimi rozdíly?
Náboženský film nám předkládá tradiční nábo-
ženské náměty (život Ježíše, svatých apod.), du-
chovní film je takový, který má ambice sdělovat 
nám duchovní hodnoty. K  tomu můžeme přidat 
film spirituální, kde posvátno není věcí jen té-
matu, ale i  stylu. O  tom píše Jaromír Blažejov-
ský v  knize Spiritualita ve filmu (vydal CDK
2007). 

Mne však tyto kategorie nezajímají, protože mo-
hou navozovat představu, že by nás jako křesťany 
měl náboženský či duchovní film zajímat víc než 
film, který za takový neoznačíme. A to je právě chy-
ba. Pro mě je vždy prvotní otázka po umělecké kva-
litě filmu, nikoli po jeho tématu. Film nemůžeme 
redukovat na prostý děj. To bychom se pak na něj 
nemuseli dívat, ale mohli bychom si přečíst knihu, 
nebo spíš novinový článek. 

Často zmiňovaný tvůrce spirituálních fi lmů je Andrej 
Tarkovskij. Máte s ním zkušenost? Oslovil vás hned, 
nebo jste potřeboval k jeho dílu postupně dorůst?
K plnému porozumění filmům Andreje Tarkovské-
ho jsem určitě ještě nedorostl. Jeho Andrej Rublev 
mě oslovoval už před dvaceti lety, jeho texty o umě-
ní a kinematografii pokládám za zásadní. Nicméně 
platí, že inspirativní kinematografie nekončí ani ne-
začíná u jmen Tarkovskij, Bergman, Dreyer. Inspi-
rativních filmů stále vzniká velké množství. Minulý 
rok jsem třeba strávil s filmem Irčan, což je tříapůl-
hodinový portrét mafiána a nájemného vraha Fran-
ka Sheerana. Snímek natočil Martin Scorsese podle 
stejnojmenné Sheeranovy biografie, jež vyšla i čes-
ky. Irčan je hlubokým svědectvím o prázdnotě zla, 
které navěky narušuje můj vztah s druhými i s Bo-
hem. V určitém smyslu je Irčan nanejvýš duchov-
ní film, jenže o tom se v žádné anotaci ani recenzi 
nedočtete, přestože je takovými odkazy protkán od 
začátku do konce.

Často se o fi lmu říká, že má sílu „proměnit“ člověka. 
Myslíte, že díky fi lmům jste lepší člověk?
Každý člověk celý život hledá sám sebe a tím se stává 
celistvější, integrovanější osobností, stává se plněji 

sám sebou. A filmy – stejně jako jakékoli jiné umění 
– tomu mohou pomoci. 

Který fi lm vás kdy nejvíce „proměnil“?
Dlouhé roky si cením tvorby amerického filmaře 
Terrence Malicka, jehož Jobem inspirovaný Strom 
života pro mě zůstává velice důležitým dílem. A vi-
díte, přestože se vymezuji vůči tzv. duchovním fil-
mům, nakonec vám právě jeden z nich jmenuji jako 
svůj oblíbený.

Před pandemií jste jako dramaturg tvořil program 
fi lmového cyklu Film & spiritualita v pražské 
Městské knihovně. Našli jste cestu k divákům i přes 
internet?
Ano, Film a spiritualita online bude alternativou na-
šeho cyklu v Městské knihovně v Praze, který jsme 
v roce 2011 zakládali s P. Petrem Vacíkem SJ, sou-
časným ředitelem české sekce Vatikánského rozhla-
su. Jednou měsíčně si promítneme film a budeme 
o něm diskutovat, to vše pouze online, dokud to bu-
de zdravotní situace vyžadovat. Samozřejmě se ale 
moc těším na bezpečný návrat do kina. Podrobnosti 
budou zájemci moci najít na webu Akademické far-
nosti Praha  (www.farnostsalvator.cz). (per)

O filmovém umění se říká, 
že dokáže pohnout lidskou 
duší. Jak to vidíte vy?

VERONIKA BRUNOVÁ, filmová publicistka
Lépe čtu obrazy než slova, 
proto mi dobrý film vyho-
vuje víc než text. Film se 
mě dotýká prostřednictvím 
obrazu, zvukem, pohybem, 
slovem, náladou.

A pokud se filmu vysta-
vím a dopřeju si být s ním 
v tichu déle i po jeho skon-
čení, dějí se zajímavé věci. 

Může rozeznít takové své místo uvnitř, na které 
se jen dívám a jsem s ním… Po takové reflexi lépe 
poznávám sebe sama.

ONDŘEJ SABOL, filmový teoretik, vedoucí seminá-
ře Film a spiritualita na MFF Karlovy Vary

Kvalitní filmy mě učí to sa-
mé, co evangelium. Méně 
soudit a více milovat. Méně 
nenávidět a více odpouštět. 
Učí mě lidskosti, protože 
jsou většinou o lidech a je-
jich životech. 

Filmů, které se dotknou 
naší duše nebo s  ní otře-
sou, se naštěstí točí stá-

le dost. Třeba Vlk z Wall Street mi ukázal, že jsem 
stejný jako hlavní postava hédonistického podvod-
níka. Sice nemám tolik prostředků, ale v zásadě se 
chovám úplně stejně. Dánský film Chlast mi připo-
mněl, že skutečná radost ze života se dá čerpat jen 
ze života samotného. Nebo 2001: Vesmírná odysea 
se vysmívá pýše a nadutosti člověka, upozorňuje na 
jeho nicotnost, ale zároveň vyzdvihuje obrovskou 

sílu člověka porazit neosobní zlo. Skrytý život, vě-
novaný mučedníku Franzi Jägerstätterovi, zjevuje, 
že lépe je bezpráví trpět, než ho páchat. Ať už čte-
te Sofokla, Shakespeara nebo koukáte na film od 
Františka Vláčila, všichni směřují k jednomu – do-
týkají se tajemství našeho bytí. A rozhodně stojí za 
to si takové průvodce v životě najít a držet se jich.

JAN RENDL, režisér dokumentárních filmů
Vzpomínám si, že ten den 
bylo poněkud sychravo. Ví-
tr mi výskal v mém mikádu 
a kapky deště mi smáčely 
kufřík s  Jimem Morriso-
nem. Bylo mi sladkých 17 
a já spěchal do výuky che-
mie na Arcibiskupském 
gymnáziu v  Praze. Nevy-
spalý a bez nálady jsem se 

spíše jen přišoural do třídy, kde mi spolužák Vácha 

dal nenápadně vlhkou houbu na židli a já musel se-
dět v mokrém. Do toho mě vytasil chemikář Šilha, 
co si na mě zasedl, a vykoupal na nějakém nesmysl-
ném vzorečku CO2. Dostal jsem čtyřku. Do toho 
všeho mi Broučková napsala, že musí odpolední 
rande zrušit, protože zítra píšem z latiny vokabulá-
re. Co říci, den byl „vita canis“ (pod psa).

Koupil jsem si tedy naslepo lístek do kina Ponre-
po, kde už od pěti dávali nějaké staré celuloidové 
skvosty. Ani jsem nevěděl, na co jdu, a tak jsem si do 
sedadel biografu spíše bez zájmu lehl. A hle! Tehdy 
hráli film Francise Capry Nádherný život. Hlavní 
hrdina byl zoufalec, co ho už nebavil svět, a tak chtěl 
spáchat sebevraždu skokem do vymrzlé vody. Jenže 
k němu přišel anděl a nabídnul mu, že ho může vy-
mazat z existence světa – ale také mu ukázal, jak by 
vypadal svět, kdyby on v něm nebyl. Hlavní hrdina 
najednou poznal, kolik toho vlastně dokázal. A bě-
žel domů a křičel: „Já existuju, já žiju. Já mám smy-
sl!“ A mě to zasáhlo. Jako by to bylo o mně.  (per)

Hrdina běžel a křičel: Já žiju, já mám smysl!

Jakou krásu a bolest ti ukáže film? 

Strom života, film z roku 2011, je často zmiňovaným snímkem při debatách, jak využít filmové umění pro naše zklidnění a vnitřní usebrání. Klíčem k pochopení filmu 
jsou úryvky z Knihy Job. Snímek Netflix
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Už deset let vysílá TV Noe 
ze studia Don Bosco z vísky 
Břve na okraji Prahy. Ředitel 
televize P. Leoš Ryška SDB 
tam chce nyní postupně uvést 
do života i evangelizační 
projekt „Biblická zahrada“.

Přímé přenosy, které šetří pražským hostům 
cestu do Ostravy (kde TV Noe už 15 let sídlí), 
diskuzní a vzdělávací pořady jako Dům ze skla 
či Hlubinami vesmíru nebo předpověď počasí 
– to všechno se od března roku 2011 natáčí ve 
studiu na Břvích – přesněji v bývalé opravně 
kočárů historického statku. 

Je to zásluha nedávno zesnulé Aleny Filípko-
vé (†95), rozené Zikové, restituentky rozsáh-
lých polností v okolí a sedmi statků včetně toho 
břevského, jehož minulost sahá až do 17. sto-
letí. Její rodinu komunisté během kolektivizace 
v 50. letech připravili o vše; mohla zde sice na-
dále bydlet, ale její otec, sedlák, se musel z pod-
řízené pozice pasáka krav dívat, jak dílo jeho 
předků přeměněné na JZD nenávratně chátrá. 

Paní Filípková se po pádu režimu dlouho 
modlila, aby navrácený majetek smysluplně vy-
užila. Pak tato učitelka biologie a oddaná kato-
lička pozvala P. Leoše Ryšku k sobě domů do 
pražské čtvrti Karlín. „Oslovila mě v roce 2010, 
že by chtěla, aby statek oslavoval Boha. Nevě-
děla ale jak,“ vzpomíná P. Ryška na její prvotní 
nápad dát statek do služeb křesťanské televi-
ze. „Nechtělo se mi do toho, ale viděl jsem její 

nadšení. Když jsem pak na Břve přijel a spatřil 
rybník a okolní krajinu, to místo mě oslovilo – 
je to ještě Praha, nebo už ne?“ Víska, která je 
dnes součástí obce Hostivice, skutečně leží jen 
pár set metrů za hranicemi hlavního města, ale 
člověk si tu, navzdory blízkosti ruzyňského leti-
ště, připadá jako na klidném venkově.

Donátorka P. Ryškovi před deseti lety po-
skytla jednu z budov statku k užívání zdarma, 
TV Noe tedy potřebovala zaplatit jen své lidi 
a  techniku. Studio pojmenovali Don Bosco
a 3. března roku 2011 je slavnostně otevřeli. 
V březnu pak odsud začalo vysílání. Paní Fi-
lípková nadále poskytovala prostor studia, je-
hož opravy financovala z pronájmu své půdy 
a jiných nemovitostí. Přitom, jak přibližuje Le-
oš Ryška, žila sama velmi skromně, a dokon-
ce půlku důchodu dávala na dobročinné účely. 
Vlastní děti neměla, byla už vdova a také její 
sourozenci už nežili. „Ležela jí na srdci spous-

ta dalších lidí, s nimiž vedla bohatou korespon-
denci. Řekl bych, že ‚žila jejich životy‘ se všemi 
jejich bolestmi,“ líčí kněz. „Dokonce se pokou-
šela v dopisech obrátit na víru i prezidenta,“ 
dodává k dokreslení. Úmrtím paní Filípkové se 
nyní linie rodu uzavřela. Ve své poslední vůli 
donátorka uvedla, že celý břevský statek odka-
zuje právě televizi Noe.

Až pod hladinu Rudého moře

Na zahradě statku krátce po otevření studia 
vznikla improvizovaná kaple. Před pěti lety ji 
nahradila minimalistická prosklená krychlová 
dřevostavba architektky Anny Hájkové, zasvě-
cená Panně Marii Hvězdě evangelizace. Na-
chází se v zahradě, kterou P. Leoš Ryška při-
podobňuje k „Božímu oltáři“, a nabízí výhled 
do zahrady a lánů polí. Odsud se přenášejí mše 
svaté, které P. Ryška slaví, když sem často při-
jíždí z Ostravy. Někdy se při těchto mších sva-
tých modlí i s dělníky, kteří se podílejí na po-
stupné revitalizaci rozsáhlého statku. Během 
pěti let by tu totiž ředitel televize rád vybudoval 
interaktivní „Biblickou zahradu“ k rozjímání, 
vzdělávání i odpočinku. Podrobný popis celého 
projektu je na biblickazahrada.cz.

Ze Břví bylo za totality mnoho věřících sta-
rousedlíků vyhnáno nebo postupně odešli. 
Dnes tu žije jen málo aktivních křesťanů. I to 
je jeden z důvodů, proč Biblická zahrada cílí 
na širší veřejnost – jako preevangelizace ro-
din s dětmi. A ukazuje přitom rukou směrem 
přes plot zahrady, která se rozkládá na ploše tří 
čtvrtin hektaru: „Kolem naší zahrady je v plánu 
velká výstavba nových domů, počítá se tam až 
se stovkou bytů.“ Kněz věří, že by sem mohli 
noví obyvatelé chodit i duchovně načerpat. „Je 
to běh na dlouhou trať. Na druhé straně, lidé 
– když zrovna není pandemie – chodí relaxo-
vat do dinoparků nebo nákupních center, tak 
proč by se nenaučili chodit sem?“ uvažuje. Plá-
nované venkovní stezky – starozákonní a no-
vozákonní – by návštěvníky jaksi přirozeně 
provázely Písmem svatým. „Uvidí zde, jak se 
dříve v Izraeli žilo, nebude chybět Zeď nářků, 
Noemova archa, expozice biblických květin, 
betlém nebo zážitkový sestup pod hladinu Ru-
dého moře. A na konci by čekala návštěvníky 

odměna,“ přibližuje průvodce. Každé skupině 
by se věnoval průvodce. 

Přípravné práce

V budově bývalého špejcharu a dalších hos-
podářských stavení (místně se jim říká na-
příklad volárna nebo svinec) nyní pro tento 
nevšední projekt vzniká zázemí – byt pro bu-
doucího správce, infocentrum, kavárna, bar, 
filmový sál i výukové prostory. Statek může 
poskytnout prostor k  oslavám, nebo i  svat-
bám. „Jsme zatím ve fázi přípravných prací,“ 
shrnuje kněz a připojuje, že loni se povedlo 
udělat novou střechu hned na několika budo-
vách špejcharu nebo provést částečnou hyd-
roizolaci zaražením nerezových plechů do 
zdiva. Lokalita dlouhodobě bojuje s vlhkostí. 
Ostatně, krkolomný název obce Břve vznikl 
od břev, tedy dřevěných břeven (klád) nataha-
ných jako lávky přes podmáčené území. První 
písemná zmínka o ní pochází z roku 1184. Na-
chází se zde zvonička a 19. kaple z dvaceti na 
čtrnáctikilometrové poutní cestě od pražské
Lorety do Hájku. 

Na projektu „Biblické zahrady“, která by by-
la otevřena celoročně a zaměstnala až šest prů-
vodců i další personál, pracovalo sedm autorů 
několika profesí včetně týmu biblistů. Její vybu-
dování je částečně financováno z dědictví Aleny 
Filípkové a hledají se další potřebné zdroje. Sou-
částí má být i program „Nebeský telefon“, kdy 
budou návštěvníci moci „zavolat“ vybranému 
světci a vést s ním „rozhovor“ (jak se to stane, je 
překvapení). „Chceme ukázat, že modlitba není 
nic složitého. Zvláště dnes v pandemii jsou lidé 
často neurotizovaní a plní beznaděje,“ přibližuje 
P. Ryška.  TEREZA ZAVADILOVÁ

obchod.por tal.cz
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Praha 1, Jindřišská 30 / 
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Váz., 160 s.,  

199 Kč

Krátká 
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Za Prahou roste Biblická zahrada

Z prosklené dřevěné kaple se otvírá pohled ven na „Boží oltář“ – zahradu, louky a lány polí. Snímky a vizualizace Biblická zahrada

Zahrada, která přiblíží biblické příběhy, bude sloužit i lidem z blízkého okolí.

Alenka Filípková (druhá zprava) s rodinou na statku ještě před kolektivizací ve 40. letech.



Jaroslav Franc

Významní hosté pobývají v Bagdádu
v přísně střežené zelené zóně.
Papež František v ní nezůstal.
Je mu milejší „církev otlučená,
zraněná a špinavá, která vyšla
do ulic“ (Evangelii gaudium). 

Před hodnocením papežovy březnové 
cesty a před psaním slov o  jejím his-
torickém významu, o přelomových se-
tkáních, o možnostech dialogu, spo-

lupráce a soužití je třeba zahlédnout realitu 
života mimo zelenou zónu.

Římský biskup navštívil zemi vnitřně roze-
rvanou, která však dala světu kulturu a jednu 
z prvních civilizací. Dnes je z ní země války 
a bezpráví. Příznačná byla úvodní audience 
v luxusním prezidentském paláci Barhama Sá-
liha, která stála v kontrastu k setkáním s křes-
ťany na troskách jejich posvátných míst. Iráčtí 
křesťané trpí pronásledováním po celé genera-
ce a jejich přítomnost v zemi je doslova zázrač-
ným projevem Boží vůle.

„Kurdistán je zemí všech náboženství,“ je 
psáno nad hrobem otce moderního Kurdistá-
nu Mustafy Barzaního na severu Iráku. Věta 
vyjadřuje neuskutečněný sen o mírovém souži-
tí. Od počátku století, paradoxně až po pádu 
diktátora Saddáma Husajna, trpěli křesťané 
pod islamistickými skupinami jako al-Káida 
či tzv. Islámský stát, které využily mocenské-
ho vakua. Utrpení křesťanů je těžké popsat, 
těžší bylo jím projít – bombové útoky v době 
konání bohoslužeb, unesené a nezvěstné děti, 
vraždy konvertitů, zničené domy a  živnos-
ti, nucené konverze k  islámu. Mnohé z úto-
ků přetrvávají dodnes a terčem jsou nejčastěji 
chaldejští křesťané. „Ano, viděl jsem fotogra-
fi e, četl jsem knihy, ale zasáhlo mě to, bylo to 
šokující,“ prohlásil papež.

Františkova cesta do Iráku vedla k politic-
kým představitelům země v Bagdádu a Erbílu. 
Politická kultura je nestabilní a zlomky politic-
ké moci jsou zmítány korupcí. Vedla i k vyzna-
vačům všech náboženství, které František vy-
zval ke spolupráci, jež „vyžaduje tvrdou práci 
a odhodlání na všech stranách“. Třetím téma-

tem cesty je role šíitských muslimů. Setkání 
s ajatolláhem Alím as-Sistáním v Nadžafu bylo 
vedle poděkování za jeho podporu pronásle-
dovaných zprávou všem šíitům, že setkat se 
a spolupracovat s křesťanem je možné, a do-
konce žádoucí. Nicméně v centru cesty stáli 
křesťané – zhruba jedno procento populace – 
a menšiny trpící válkou.

Dopad cesty je nejistý. Setkání s devadesá-
tiletým Alím as-Sistáním musí mít pokračo-
vatele. Politická moc je křehká. Mezinárodní 

zájmy jsou nepředvídatelné. Křivdy a zranění 
jsou přítomny v každé rodině. Mediální strate-
gie okolních zemí mohou vše změnit. 

Obnova míru v regionu je dlouhodobý pro-
jekt. Zřejmě až po mnoha letech se ukáže, zda 
nebezpečná cesta v době pandemie a válečné-
ho napětí byla hodna tohoto rizika.

Ve světle předchozích Františkových cest do 
muslimských zemí (Egypt, Maroko) vidíme 
kontinuitu – přinášet tajemství církve jako svá-
tosti pro celý svět (Lumen gentium) v podobě 

univerzálně přijatelného poselství o  lidském 
bratrství (Fratelli tutti). Nově plánovaná cesta 
sunnitského velkého imáma káhirské mešity 
al-Azhar Ahmeda at-Tajíba do Iráku naznaču-
je, že s odstupem času bude Františkova cesta 
skutečně doceněna. 

Autor je teolog a vedoucí Katedry komunikačních 
studií na CMTF Univerzity Palackého 
v Olomouci, zabývá se  dialogem křesťanství 
a islámu i církvemi křesťanského Východu

Křesťanství
Svět
Kultura P E R S P E K T I V Y 13

Františkova nejpříznačnější cesta
Michal Opatrný

Návštěva Iráku byla patrně 
nejsymboličtější cestou, kterou 
František za osm let svého 
pontifi kátu podnikl. Šel ve stopách 
světce, jehož jméno si zvolil.

Uprostřed postní doby navštívil pa-
pež František zemi, která není tra-
dičně katolická ani křesťanská, 
zemi, která byla v posledních de-

setiletích opakovaně zmítána autoritářstvím, 
válkou a terorem, zemi, odkud lidé utíkají za 
lepším příštím mj. k nám do Evropy. A v nepo-
slední řadě zemi muslimskou.

Nejen ze záběrů z Františkovy cesty po Iráku, 
ale už z jeho záměru navštívit tuto zemi bylo 
zřejmé, že jde mj. o cestu ve stopách světce, po-
dle kterého si Jorge Mario Bergoglio roku 2013 
zvolil jako nový římský biskup své jméno. Sva-
tý František z Assisi se v době křížové výpravy 
kvůli evangeliu rozhodl navštívit egyptského 
sultána. Nyní papež navštívil muslimskou zemi, 
odkud vzešla teroristická organizace tzv. Islám-
ský stát. Jeho cesta nebyla projevem kulturní, 
politické nebo hospodářské ani vojenské nad-
řazenosti Evropy a severní polokoule nad Blíz-
kým východem a muslimskými zeměmi. Přesně 
obráceně. Šlo o cestu, kdy evangelium nebylo 
jen sdělením, které papež přinášel, ale také a ze-
jména itinerářem cesty po Iráku. Papež, jako 
představitel náboženství, jež věří v Boha, který 
je láska, vystupoval láskyplně. Jako představitel 
náboženství míru a smíření vystupoval smírně. 
Jako představitel náboženství, které věří v Boha, 
jenž pokorně přijal lidství, jednal pokorně. 
A tak bychom mohli ve výčtu pokračovat.

Sám papež tím ukázal, že rozdíly mezi křes-
ťany a muslimy jsou překonatelné. Nešlo jen 

o Irák a nešlo jen o to, že jeho cesta byla sledo-
vána po celém světě. Velký ájatolláh as-Sistání, 
s nímž se František setkal, má značnou autoritu 
i mezi muslimy mimo Irák. František tak vlast-
ně postupoval v duchu blízkovýchodní kultu-
ry, která je nám známa z biblické doby. Lás-
ka k bližnímu, jak ji znal už Starý zákon, totiž 
znamenala vtažení opačné strany do typicky 
blízkovýchodního systému reciprocity. V něm 
každá pozornost musela být opětována jinou 
pozorností, každá úsluha jinou úsluhou, kaž-
dé vzdání pocty jinou poctou. V tomto smyslu 
měla láska k bližnímu zmírňovat každé napětí, 
každou nevraživost. Tento princip ovšem vždy 
potřebuje někoho, kdo udělá onen naprosto 
nutný první krok. Někoho, kdo první nabíd-
ne stín svého stanu a vodu z vlastního měchu 
v době starozákonní, někoho, kdo přijde v míru 
a pokorně v době naší. A to je papež František, 
jeho cesta do Iráku i jeho celý pontifi kát.

Proto nestačí, abychom zůstali u komento-
vání a rozumování o papežově irácké cestě. 
„Těžko najdeme lepší syntézu toho, kým papež 
je a o co se snaží,“ shrnuje například vatikani-
sta a šéfredaktor amerického zpravodajského 
serveru Crux John L. Allen. Irák označil za 
„nejemblematičtější“ cestu pontifi kátu.

Číst znamení času
František šel příkladem, jak by měli postupo-
vat všichni katolíci i všichni, kdo se s katolic-
kou a obecně křesťanskou kulturou cítí spojeni. 
Při jedné ze svých loňských přednášek kardinál 
a kanadský jezuita s českými kořeny Michael 
Czerny uvedl, že v učení papeže Františka mu-
síme „rozpoznat moudrost a odvahu, zaměřit 
se na kontextuální aspekt pravdy“. Tím není 
řečeno nic jiného, než že je třeba znovu docenit 
„sílu skutečnosti“, která působí tady a teď při 
hlásání evangelia. Skutečnost, v níž žijeme, je 

kontextem pravdy, kterou hlásáme. Být k ní po-
zorný znamená číst „znamení času“. Takovým 
čtením skutečnosti, v níž nyní žijeme, je právě 
encyklika Fratelli tutti (Všichni jsme bratři). 

Tato encyklika je teprve třetí (po Laudato 
si’ a Lumen fi dei), kterou František vydal. Jeho 
ostatní dokumenty jsou nižšího stupně. Jako 
sociální encyklika neřeší Fratelli tutti partiku-
lární sociální problémy, nýbrž se snaží zasáh-
nout jejich příčinu v samotném základu: zvedá 
témata lidské důstojnosti a smíru mezi lidmi 
jako protiklady populismu, demagogie, domi-
nance a boje. Encyklika je určena všem lidem 
– proto v ní chybí obvyklá dedikace biskupům, 
kněžím, jáhnům atp., resp. věnováním je svým 
způsobem její název. Obrací se jím ke všem 
lidem, jako i  jiné dokumenty sociálního uče-
ní. Přesto a proto bychom neměli číst poprvé 
Fratelli tutti jako sociální encykliku. Křesťané 
a církev nejdříve potřebují její pastorální čtení.

Jsme bližními ostatním?
Pastorální četba musí začít otázkou, zda jsme 
jako církev ve stavu, kdy můžeme tuto sociální 
nauku hlásat všem lidem. V duchu podoben-
ství o milosrdném Samaritánovi se nemáme 
ptát, kdo je náš bližní, ale – stejně jako Je-
žíš – zda se my stáváme bližními pro ostatní
(čl. 80). Respektovaný jezuitský portál Ameri-
ca Magazine proto poukázal na úzkou prová-
zanost Fratelli tutti s Františkovou předchozí 
apoštolskou exhortací Evangelii gaudium (Ra-
dost evangelia). Zde papež uvádí: „Existují cír-
kevní struktury, které mohou dokonce omezo-
vat evangelizační dynamičnost (čl. 26).“ 

Encyklika se tak stejně jako celý pontifi kát 
papeže Františka vrací k nauce II. vatikánské-
ho koncilu o vztahu církve a sekulárního svě-
ta a k jeho reformě církve. Připomíná a dále 
rozvíjí některé principy z první části koncilní 

konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et 
spes (Radost a naděje): je o člověku, lidské spo-
lečnosti a kultuře, kterým církev nabízí svou 
pomoc a od kterých také pomoc přijímá. S tím 
souvisí i těžiště encykliky v podobenství o mi-
losrdném Samaritánu, kde Ježíš učí solidaritě 
a blíženecké lásce jako cestě k překonání ne-
návisti z rasových a náboženských důvodů. 
Kritérium pro křesťanské posouzení součas-
ných ekonomických, politických nebo soci-
álních událostí a opatření má být stejné jako 
v podobenství: zda slouží tomu, kdo leží vedle 
cesty (čl. 69). Princip lásky k bližnímu a jedi-
ný skutečně křesťanský znak charity je podle 
podobenství služba těm, kdo jsou na tom nej-
hůře, protože se na ně zapomnělo. První, kdo 
se jím musí řídit a z něj vycházet, jsou křesťané 
a církev. Až potom o něm mohou kázat světu.

Encyklika také zdůraznila mezináboženský 
smír a uznání lidské důstojnosti všech lidí bez 
ohledu na jejich vyznání, což František podtr-
hl svou cestou do Iráku. Tím se encyklika stala 
o to aktuálnější i pro české katolíky, stejně jako 
papežova slova, jimiž v čl. 39 výslovně varuje 
před dehumanizací (odlidštěním) migrantů. 
Podle papeže je nepřijatelné, když takový po-
stoj sdílejí křesťané: na jedné straně nepopíra-
jí lidskou důstojnost každého člověka, přesto 
migranty a uprchlíky považují za méně důle-
žité a méně lidské. František zdůrazňuje, že 
změna těchto postojů závisí na naší schopnos-
ti vidět potřebu změny srdce, potřebu změny 
v přístupu k druhým a k vlastnímu stylu živo-
ta. Problémem je podle něj lidská slabost pro-
jevující se sklonem k egoismu – chamtivost, 
jak je tento hřích označován v biblické a křes-
ťanské tradici. Tedy uzavřenost do sebe sama 
a svého já, do svých vlastních zájmů. „S Boží 
pomocí je ale možné ji překonat“ (čl. 166).

Autor je trvalý jáhen a proděkan
Teologické fakulty v Českých Budějovicích

Sen mírového soužití

Iráčanky čekající venku před chaldejskou katedrálou svatého Josefa v Bagdádu během historické  návštěvy Svatého otce (5. – 8. 3. 2021).  Snímek ČTK / AP



Minulý týden Kongregace pro 
nauku víry odpověděla na dotaz, 
zda je možné žehnat svazkům 
osob stejného pohlaví. Uvedla, že 
svazkům nikoli, ale jednotlivcům ano. 
Zároveň zdůraznila, že církev nikoho 
nevyčleňuje ani nediskriminuje. 

KOMENTÁŘ 
P. Jana Poláka

Žehnání osobám je svátostina. Jde tedy 
o  liturgický úkon doprovázený zna-
mením (např. vztažením rukou), kdy 
církev prosí Boha, aby konkrétním 

lidem pomohl dobře splnit jejich poslání. Je 
to úkon, jímž se posvěcuje životní situace, do 
níž dotyční lidé vstupují. Žehnají-li se věci, 
vydělují se z běžného užívání. Dělá se to pro-
to, aby nám pomáhaly na cestě k Bohu. Žeh-
ná-li se osobám, svolává se na ně Boží pomoc, 
dobrodiní a ochrana. To ale předpokládá, či 
přímo vyžaduje, respekt ke Stvořitelově plá-
nu s člověkem, v tomto případě s manželstvím 
a darem sexuality. 

V této souvislosti je dobré si připomenout, 
jak se k celé záležitosti vyjadřuje Písmo svaté. 
Z První knihy Mojžíšovy vyplývá trojí: člo-
věk byl stvořen jako muž a žena (Gn 1,27), 
sexuální aktivita je vyhrazena manželství (Gn 
2,24) a Boží požehnání je určeno pohlavnímu 

spojení muže a ženy (Gn 1,28), nikoli osobám 
stejného pohlaví. Teologie v této souvislosti 
rozlišuje dva významy tělesného setkání man-
želů. Jde o význam spojivý (unitivní) a plodivý 
(prokreativní). O komplementaritě a možnosti 
zplodit potomka však lze mluvit jen v případě 
intimního setkání muže a ženy. U osob téhož 
pohlaví oba významy nenajdeme. Sexuální 
styk dvou mužů nebo žen nikdy nebude mít 
charakter plného tělesného setkání dvou osob. 
Stejně tak není možné, aby se z tohoto spojení, 
bez zásahu třetí osoby, narodilo dítě. 

Nad oběma významy se již zamýšlela řada 
morálních teologů. Zmiňme např. rok 1977, 
kdy v USA vyšla studie Lidská sexualita. Nové 
pokyny k americkému katolickému smýšlení. Hned 
po svém zveřejnění byla přeložena do několika 
světových jazyků a ovlivnila obrovské množ-
ství lidí. O dva roky později ji však Kongrega-
ce pro nauku víry zamítla.

Důvodem mimo jiné bylo, že prokreativní 
a unitivní význam pohlavního styku byl v této 
knize nahrazen významem kreativním a inte-
grativním. „Kreativní“ připouštěl i  jiné mož-
nosti, jak počít dítě než na základě sexuální 
aktivity muže a ženy. „Integrativní“ pak po-
važoval za legitimní i jiná intimní setkání než 
setkání muže a ženy v manželství. Tím se vlast-
ně oddělila sexualita od plození a zasadila se 
do mnohem širšího rámce než do manželství. 
Jestliže pak někdo z kněží či jáhnů začal tyto 
názory uvádět do praxe a žehnat stejnopohlav-
ním párům, nejen nepochopil, oč při žehnání 
osobám jde, ale začal tím mást i celý jemu svě-
řený Boží lid. 

Zdá se, že Kongregace pro nauku víry rea-
guje právě na tyto excesy, které se tu a  tam 
dějí i  v  současné době. Ve své vysvětlující 
poznámce poukazuje na nebezpečí, že věří-
cí lidé začnou takové požehnání zaměňovat 
s požehnáním, které dostávají snoubenci při 
uzavírání svátosti manželství. Zároveň kon-
gregace zdůrazňuje, že církev nechce nikoho 
diskriminovat. Je dobré, když kněží lidem žeh-
nají a prosí Boha, aby jim pomáhal a chránil je 
– ať se jedná o kohokoli. Kdyby ale kněz nebo 
jáhen žehnal homosexuálním párům, vyjádřil 
by tak jménem církve souhlas i s jejich sexuální 
aktivitou. Tím by vlastně svolával Boží přízeň 
na jejich hříšné jednání. Může a má jim tedy 
žehnat jen jako jednotlivcům, ne jako osobám 
uzavírajícím jakýsi druh manželství. 

To však ani v nejmenším neznamená, že  by-
chom se k lidem s homosexuálními sklony měli 
chovat rezervovaně, nebo jimi dokonce pohr-
dat. Naopak! Každý z nich má být přijímán 
s plnou láskou jako náš bratr či sestra v Kristu. 
Je také dobré si uvědomit, 
že nikdo z nás není doko-
nalý a každého z nás někde 
tlačí bota.

Autor je morální 
teolog, působí na 
Cyrilometodějské teologické 
fakultě v Olomouci

toho, aby činilo soužití lidí pokojně možným 
a aby sloužilo obecnému dobru všech (stát-
ní moc slouží všem občanům, čl. 2 odst. 3 ústa-
vy), a k braní správy veřejných věcí do vlast-
ních rukou. Vezměme si jen délku soudních 
řízení a vyšetřování některých trestněprávních 
kauz (např. Čapí hnízdo): pomalá spravedl-
nost nemá daleko k nespravedlnosti, proto-
že po delším čase přestává plnit výchovnou 
a preventivní funkci: průměrný člověk už si 
nevzpomene, jak to tehdy vlastně bylo. Vý-
sledkem jsou právní bezvědomí obyvatelstva
a frustrace.

Srovnejme si nedávný dosti mírný zásah po-
licie proti popíračům na pražském Staroměst-
ském náměstí s vodními děly v Nizozemsku na 
obdobné demonstraci: jde o životy, o masové 
šíření vraždící nákazy a tomu musejí odpoví-
dat použité prostředky. Naše policie se snaží 
vysvětlovat a jednat mírně: to je správné, jde-li 
o spořádané občany. Jenže na ty, kdo si nic vy-
světlit nechat nechtějí, je třeba bez váhání ap-
likovat jednoduchou sekvenci: porušení práva 
– varování – trest.

Vymáhat
přiměřeně a rychle 
Patrně nebudu populární, ale překvapilo mě, 
že když tuto sekvenci použila policie v nedáv-
né uherskohradišťské kauze, na sociálních sí-
tích se řešilo, hlavně zda přítomnost tříletého 
dítěte dovolovala policii použití donucova-
cích prostředků vůči úmyslnému ohrožovateli 
zdraví a života nejen veřejnosti a zasahujících 
policistů, ale i  toho dítěte samotného. V du-
chu logiky – řídíte-li opilí, mějte s sebou malé 
dítě: sociální sítě budou na vaší straně, až vás 
policie zastaví a násilím vyvleče z auta, přes-
tože jste ohrožovali nejen sebe a ostatní, ale 
i ono dítě.

Pointa zní: kdyby stát vymáhal právo při-
měřeně tvrdě a  rychle, lidé by se více za-
jímali, proč platí zrovna ta, a ne jiná pravi-
dla, kteří poslanci je odhlasovali, a  začali 
by pak víc chodit k volbám, na nichž závi-
sí složení parlamentu i vlády. Jenže když se 
právo nevymáhá, je vlastně jedno, co zrov-
na platí, kdo to odhlasoval a kdo nám vlád-
ne. Za pandemie ovšem nevymáhání práva
i zabíjí.

Autor je bývalý
europoslanec KDU-ČSL
a právník, vyučuje na 
Právnické fakultě UK, 
předseda správní rady 
Institutu pro křesťansko-
demokratickou 
politiku (IKDP)
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I nevymáhání práva může zabíjet

ANKETA:

Přihlásíte se při sčítání lidu 
ke katolické církvi?
a) ano; b) ne.
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Modlíte se novény?
a) pravidelně (15);
b) občas (47);
c) ne (31).

© Jan Hrubý

FEJETON
P. Karla Skočovského

Není to tak dávno, co si Kateřina 
Lachmanová na stránkách Kato-
lického týdeníku posteskla, že najít 
obraz sv. Josefa opravdu „na úrov-

ni“ je téměř nadlidský úkol. Připomněla mi 
tím moje šťastné objevy, ke kterým jsem přišel 
jak slepý k houslím. 

K prvnímu došlo v katedrále v Toledu, kam 
jsem se vypravil s přáteli za uměleckými kleno-
ty malíře El Greca. Právě „jeho“ Josef je mi do-
dnes nejbližší. Mladý, s pastýřskou holí v ruce. 
Malý Ježíš v červených šatech se k němu tulí, 
jako by se styděl a chtěl se schovat za tátovu 
suknici. Z  Josefa vyzařuje zvláštní vnitřní 
světlo, dokonce bych řekl vznešenost, a součas-
ně otcovská něha.

Ta je ještě zřejmější na obrazu Svaté rodiny, 
který pochází rovněž od El Greca: Maria kojí 
Ježíška, svatá Anna ho přitom hladí po hla-
vičce a Josef ho lechtá na patě. Veškerá pozor-
nost, láska a něha se soustředí na toho „svatého 
drobka“. Úplná mystika každodennosti. Právě 
takový Josef mi přijde hluboce pravdivý.

Josefa docela jiného druhu jsem naopak ob-
jevil v muzeu kláštera v Ávile. Když jsem tam 
ve vitríně zahlédl tmavou bustu světce s ušima 
jak Barack Obama, hned mne napadlo, jestli 
to není on – totiž „ušatý“ Josef svaté Terezie. 
Její spolusestry kolem něj prý chodily po špič-
kách. Měly podezření, že všecko, co se v kláš-
teře šustne, slyší a Terezii to po jejím návratu 
z cest hned řekne. Jak jinak by se to matka 
představená, velká ctitelka nazaretského tesa-
ře, mohla dozvědět? Tohle pojetí svatého Josefa 
mě vždycky pobaví, když si na ně vzpomenu. 
Ale říkám si, že je na něm také kus pravdy: 
Josef má „ušaté srdce“. Slyší naše prosby a při-
mlouvá se za nás.

A nakonec – musím přiznat – jsem udělal 
ještě jiný objev. Vzal jsem totiž na milost i ono 
poněkud sladké a někdy kýčovité zobrazení 
svatého Josefa, které je v našich končinách nej-
rozšířenější: to s Ježíškem v náručí a lilií či roz-
kvetlou holí v ruce. Není 
to nakonec přesné vyjá-
dření toho, kým Josef 
ve své nejhlubší identitě 
byl? Dobrý táta a milují-
cí manžel. V jedné ruce 
má dítě a v druhé kytku 
pro manželku. Co by za 
to dnes kdejaká Maruš-
ka dala…

Co v nás umírá 
s oběťmi pandemie?
GLOSA 
Kateřiny Koubové

Kdyby spadlo letadlo, byly 
by toho plné noviny, vládní 
politici by „loktařili“ na místě 
neštěstí a možná i ti nejvyšší by 

utrousili soucitné slovo. Jenže když tako-
vé letadlo spadne každý den, když každý 
den umře kolem sta lidí, sčítají se u nás 
volná lůžka a tryzna se odsouvá do sou-
kromí. Sami jsme si šili roušky, sami si vy-
jádříme soustrast.

Těžké je těšit pozůstalé, ale říci aspoň: 
„soucítíme se vámi,“ je hojivé nejen pro 
ně, ale i pro nás! Proto je dobře, že bis-
kupské konference po Evropě spustily 
řetězec mší svatých za oběti, nemocné 
a zdravotníky. Na Česko připadla štafeta 
17. března. Naši biskupové se připoji-
li i k občanské iniciativě „Minuta ticha“ 
a vyzvali ke zvonění zvonů za zesnulé. 
Těch už je 25 tisíc – jak je symbolicky bí-
lými kříži nakreslili lidé na pražské Staro-
městské náměstí. Pietně zůstala zhasnutá 
Petřínská rozhledna, menší napodobeni-
na Eiff elovy věže. Ve Francii premiér už 
řeší pomoc lidem v tzv. druhé linii (řidiči 
MHD, prodavači, sociální pracovníci 
apod.), zatímco naše první linie dostane 
odměnu snad „již“ úderem léta. V Itálii 
zase minulý týden celý národ ztichl při 
nově ustanovené Připomínce obětí koro-
naviru. Aspoň se máme kde inspirovat. 

Nedávno publikovaly Perspektivy
(KT 8/2021) článek s názvem Co všech-

no může zabíjet, kde se P. Marek Vácha 
zamýšlí i nad nesprávnou politickou 
volbou. Jednou z jejích příčin může 
být špatné vymáhání práva pramenící 
z chybějící shody na významu pojmu 
společného dobra v české společnosti.

KOMENTÁŘ 
Pavla Svobody

Vezmu to „od Adama“. Existuje zá-
kladní koncept společenského sou-
žití nazývaný společenská smlouva, 
zásadní shoda obyvatel jistého teri-

toria na minimu zásad a pravidel, kterými se 
řídí. Toto minimum má představovat dobro 
společné danému obyvatelstvu. Výrazem spo-
lečenské smlouvy jsou ústava a od ní odvoze-
né zákony. Pokud ovšem není obyvatelstvo se 
společenskou smlouvou ztotožněno, resp. je 
mu lhostejný její obsah, je mu také lhostejné, 
jestli si představitelé moci z ústavy dělají trha-
cí kalendář.

Problém obecného dobra u nás souvisí s ab-
sencí společného pojítka, jakým jsou u jiných 
národů náboženství či vlastenectví: vlastenci 
jsme, jen když hokejisté či fotbalisté zrovna vy-

hrávají. Nemáme-li obecné dobro a společné 
zájmy, nastupují zájmy individuální. Absence 
širšího či všeobecného souhlasu na společném 
dobru má za následek mj. neochotu k jeho pro-
sazování. Podívejme se jen na liniové stavby 
(např. dálnice, obchvaty měst) u nás, jak ne-
jsme schopni jasně říci, že významnému celo-
společenskému zájmu musejí ustoupit zájmy 
dílčí či individuální, a tyto stavby prosadit, byť 
přiměřeně a citlivě. 

V současné pandemii, kdy jde o život, je to 
zvlášť citlivý problém. Vezměme si příklad – 
jak vážně se u nás berou slova: „každý občan 
může činit, co není zákonem zakázáno“ (čl. 
2 odst. 4 ústavy), tedy že nesmí činit, co zá-
konem zakázáno je? Jak se tato část údajné 
společenské smlouvy-ústavy rýmuje s velkým 
množstvím popíračů čínské chřipky, bývalým 
prezidentem počínaje? Může se takový popí-
rač považovat za občana a demokrata? Má prá-
vo mávat českou vlajkou a zároveň porušovat 
ústavu a zákony od ní odvozené např. nedodr-
žováním, i během nynějšího chaotického vlád-
nutí, zjevně rozumných předpisů o rouškách 
a rozestupech na veřejnosti?

Právní bezvědomí
Aby stát nebyl v  rozvalu, měl by být scho-
pen platné zákony vymáhat, a  to přiměře-
ně citelně a rychle. Jestliže to nedělá, přispí-
vá k anarchii, k pocitu, že právo tu není od 

Proč kněží nemohou žehnat 
homosexuálním svazkům?

Každý má
být přijímán
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Milan Tesař

Janne Mark, dánská zpěvačka, 
se dlouhodobě zabývá 
interpretací duchovní hudby – 
té starobylé i té moderní. Nyní 
přichází s albem Kontinent.

Německé hudební vydavatelství 
ACT se věnuje především evrop-
skému jazzu. V  roce 2018 vza-
lo pod svá křídla dánskou zpě-

vačku a  autorku křesťanských písní Janne 
Mark, která ve spolupráci s norským jazzo-
vým trumpetistou Arvem Henriksenem na-
točila album Pilgrim (Poutník). Loni od jara 
do pozdního léta, v kulisách pandemie, dvo-
jice pracovala na pokračování. Album vyšlo 
pod názvem Kontinent a posluchačům nabízí 
citlivě zpracované hymny i moderní chvalo-
zpěvy, kde se intimita sólového podání prolí-
ná se spontánně vytvářenými orchestrálními
aranžemi.

Janne Mark se dlouhodobě věnuje staré 
i moderní duchovní hudbě. Na nové album 
zařadila například skotskou vánoční ukolé-
bavku „Táladh Chríosda“ (Kristova ukolé-
bavka), dochovanou údajně už ze 7. stole-
tí, stejně jako hymnus „Kingsfold“, známý 
z mnoha anglosaských zpěvníků v  různých 
textových variantách (zde ve verzi: „Slyšela 
jsem Ježíše, jak říká: Pojďte ke mně a spočiň-

te…“). Tyto stoletími prověřené modlitby na 
albu doplňuje několik zpěvaččiných vlastních, 
tedy naprosto současných chvalozpěvů a také 
dvě kompozice Arveho Henriksena s  jeho
recitací.

Všechny skladby na albu spojuje křehkost 
podání. Henriksen jako producent pracoval 

ve studiu tak, aby doprovodné nástroje nepře-
hlušovaly žádnou zpěvaččinu hlásku, a přitom 
tvořily co nejdůstojnější kulisu k předávané-
mu poselství. Základními barvami jsou Hen-
riksenova trubka, která ovšem v některých mo-
mentech připomíná spíše fl étnu, a dále v rukou 
Nilse Øklanda takzvané hardangerské housle, 

zvláštní norský nástroj, oproti běžným houslím 
vybavený strunami navíc, na které se nehraje, 
ale které se přirozeně rozechvívají a rezonují. 
Harmonickou složku vytváří jednak Henrik 
Gunde, který střídá klavír s harmoniem, a dále 
samotný Henriksen, jenž si do některých skla-
deb napsal – prý spontánně až ve studiu – celý 
orchestr trumpet. I v  tomto případě je však 
výsledek decentní, žestě v kombinaci s har-
moniem podtrhávají sdělení, ale nepřehlušu-
jí lidský hlas jako hlavní nástroj alba. Totéž 
platí o kontrabasu a bicích, které celek spíše
jen podbarvují.

Album Kontinent je nazpíváno několika ja-
zyky, ale není třeba rozumět každému slovu 
– tak jako mnozí nerozumíme každému slo-
vu latinských modliteb. Vroucnost modlitby 
je zřejmá ze zpěvaččina přednesu i z každé-
ho tónu Henriksenovy trubky. Mimochodem 
je zajímavé, že jazzové postupy včetně toho 
nejzákladnější, improvizace, jsou zde zcela ve 
službě duchovnímu obsahu. A také ve služ-
bě silným melodiím, na kterých album sto-
jí. Právě silné melodie totiž podle zpěvačky 
boří hranice a nacházejí si cestu do srdcí lidí. 
Album Kontinent je sice její sólové, velmi in-
timní, ale mohlo by posloužit i jako inspirace 
ke společnému zpěvu, jakmile to jen trochu
bude možné.

Janne Mark a Arve Henriksen: Kontinent 
(ACT Music 2020), dostupné na actmusic.
com, Deezeru, Spotify či Youtube

Autor je hudební redaktor Radia Proglas 

Autorský kolektiv skrytý za 
pseudonymem FELIX KULPA – 
díky vítězství v soutěži o prestižní 
cenu Magnesia Litera 2018 – vydává 
knižně to nejlepší ze satirického webu 

 síckráte.cz. Knihu představujeme 
víceméně vážně v rozhovoru.

Satirický blog o dění v církvi � síckráte.cz slaví 
páté narozeniny. Jak se za tu dobu proměnil 
tvůrčí tým?
FELIX KULPA 1: Zestárl zhruba o pět let. 
Někteří členové odpadli, jiní se stali biskupy.
FELIX KULPA 2: Také se rozrostl o pár inspi-
rativních členů, kteří sice zatím přímo nepíší, 
ale pokud právě nečůrají do plínek a nerozbí-
její si pusu na houpačce, dávají spoustu pod-
nětů. My ostatní vlastně píšeme trochu i pro 
ně, aby byla církev ještě hezčí, až dorostou.

Pamatujete si ještě, kdy jste si uvědomili,
že jste populární?
FK2: Pro mě to byl rok 2017, kdy bylo  síc-
kráte.cz poprvé nominováno na Magnesii Li-
teru. Byla to zpětná vazba z míst, odkud to 
nikdo z nás v nejmenším nečekal.
FK3: Vzpomínám si, jak jsme hned první rok 
vydali článek o Noci kostelů a jejím údajném 
novém mottu: „Napřed kostel, potom postel“. 
A ke mně pak kdosi přišel a pohoršeně mi ří-
kal: Slyšelas to letošní motto? To ti organizá-
toři fakt trochu přehnali!
FK2: Ta sláva šla až za hranice. Když jsme 
vydali zprávu, že v Brně bude hygiena zavírat 

kostely, protože tam nemají WC, oslovila mě 
znepokojená kamarádka ze zahraničí, že se jí 
doneslo, co se to v té České republice děje, a co 
na to říkám.

Dokonce i seriózní média se nechala nachytat 
vaší zprávou o zápalkách v husovském čísle KT!
FK4: Ano, to byl společný velký sukces  síc-
kráte a Katolického týdeníku, kdy si naší exis-
tence lidé konečně všimli!
FK2: Takže naše ambice už jsou víceméně na-
plněny. Jen jistý člen našeho týmu pořád tou-
ží dostat se do DVTV. Nedávno jsme ale byli 
v pořadu Na dřeň Radia Proglas – a Proglas je 
vlastně takové katolické DVTV.

Proč Felix Kulpa zůstává v anonymitě? 
Je to pro něj výhodnější?
FK4: Ze začátku se nám to zdálo vtipné a v ně-
čem asi schůdnější. Dnes oceňujeme, že slyší-
me zpětnou vazbu na články spontánně, a ne 
takovou tu „pro autory“. Můžeme si také do-
volit o  trochu víc, a když potkáme někoho, 
o kom jsme psali, nemusíme přemýšlet, jak se 
tvářit.
FK1: Hromadný pseudonym máme proto, že 
neumíme tak dobře latinsky, abychom jich vy-
mýšleli několik.
FK2: Ostatně lidé už stejně leckdy tuší. Napří-
klad na zasedání biskupské konference všich-
ni šilhají správným směrem a kardinál Duka 
k udělení Magnesie Litery gratuloval správné 
osobě.

Kde je pro vás hranice humoru? 
Z čeho už byste si nestříleli?

FK5: Říkáme skoro v každém rozhovoru, že 
 síckráte nechce být zlé, nechce škodit. Jsme 
věřící, praktikující, církev máme rádi. Co je za 
hranou, všichni přirozeně cítíme.
FK4: Ono co je za hranou, většinou ani není 
vtipné.
FK1: Navíc se ukázalo, že se jako problema-
tické projevily věci, u kterých jsme to předem 
nečekali – například betlémské světlo nebo 
kytarové mše. Lidé, o nichž jsme se zmiňo-
vali, nebyli rádi a psali nám e-maily. Většinou 
se to ale vyřešilo tím, že jsme jim poslali dal-
ší naše texty, aby pobrali, kdo jsme a  jaké-
mu žánru se věnujeme. Zpravidla pochopili
a zasmáli se.

Na jakém humoru Felix Kulpa vyrůstal? Na 
svém velkém předchůdci Járovi Cimrmanovi?
FK1: Na Nedělním misálku. Ale líbí se mi
i Cimrmani a samozřejmě Česká soda.
FK4: Na České sodě se asi všichni shodneme.
FK2: Intelektuálně se odkopu, ale pro mě to 

jeden čas bylo i Neváhej a toč. Vtipná videa 
však zatím na  síckráte.cz neplánujeme.

Co se podle vás na � síckráte.cz tolik líbí i lidem 
mimo církev?
FK1: Každý se rád zasměje tomu, co je v cír-
kvi strnulé, kožené – tím spíš, když zjistí, že 
se tomu dokážou zasmát a sami ze sebe si udě-
lat legraci i  lidé, kteří jsou členy církve. Čte-
nář zjistí, že církev není jen hierarchie, že jde 
o pestře namíchanou společnost, kde nechybí 
humor, a mile ho to překvapí. Na  síckráte se 
kolikrát nachytají i chytří lidé, intelektuálové, 
kteří ale o církvi vědí houby. Když se pak sami 
usvědčí z vlastních předsudků, ocení to.

Co mohou čtenáři čekat od knižního vydání?
FK2:   nejrychlejší, kteří si knížku na strán-
kách nakladatelství Cesta včas předplatí, na-
jdou hned na začátku osobní věnování Felixe 
Kulpy. Po něm následuje předmluva jednoho 
našeho předního katolického intelektuála, kte-
rý je velmi pro humor. Budou tu také kvalit-
ní snímky autorů ze sdružení Člověk a Víra. 
Zbytkem ať se každý nechá překvapit!
FK4: Podstatné je, že to slovo, které tu dosud 
bylo jen v éteru v podobě jedniček a nul, se 
stalo tělem a bude existovat i fyzicky.

Přibalili jste k výtiskům zápalky?
FK1: To ne – myslím, že dobu pálení knih už 
má lidstvo za sebou.
FK2: A pevně doufáme, že ta kniha dokáže za-
žehnout ve čtenáři oheň ducha i sama o sobě.

Alena Scheinostová
Felix Kulpa: 
 síckráte (Cesta 2021)

KNIŽNÍ TIP
Zdeňka A. Emingera

Vezmete-li drobnou, útlou knihu
Jeana Merciera do ruky a přečtete-li
si její název Neobyčejný román 

o Ježíšovi, možná si řeknete: Román 
na stovce stránek? Jenže ruku 
na srdce, pustili byste se dnes do 
vyprávění o tisíci stranách?

Možná i to měl na mysli autor – fran-
couzský spisovatel a redaktor křes-
ťanského časopisu La Vie, známý 
už díky oceňované knize Pan farář 

má krizi (česky KNA 2018), když se rozhodl na-
psat svoji literárně atraktivní verzi Ježíšova ži-
votopisu. Je psána v nejlepším slova smyslu leh-
kou rukou, s dobrou mírou napětí i humoru, ale 

také se solidní teologickou erudicí a do češtiny 
citlivě přeložená Markétou Štěpánkovou. Kaž-
dá z kapitol má dvě, tři, nanejvýš čtyři stránky. 
Na konci každé kapitoly čtenář najde jedno či 
dvě klíčová řecká slova z biblického textu, jež 
mají podobu slovníkového hesla a i na několi-
ka řádcích umí jít na hlubinu. Zajímavá a pod-
nětná je rovněž závěrečná otázka každé úvahy, 
kterou Mercier klade a která zve k hlubšímu 
promýšlení a meditaci.

Jean Mercier píše svůj román jako román 
dneška. Ježíš se svými učedníky sice zůstávají 
v Jeruzalémě a v okolním kraji, neprocházejí se 
Paříží nebo Provence, ale jsou v autorově ob-
raznosti a civilním jazyku blízcí i nám, lidem 
21. století. Snadno si představíte, jak kráčíte 
spolu s Pánem ulicemi města, po břehu jezera 
nebo jak s ním jdete do Getsemanské zahrady. 
Tento druh psychologizace postav neubírá nic 
z velikosti Kristova vykupitelského díla. Ježíš 
tu není kamarád odvedle, ale přítel. Není tu 
ani jako nedostupný Bůh s velkými mravní-

mi nároky, nýbrž jako otec, který chce pro své 
děti to nejlepší. Není tu jako ten, kdo by ve 
vás nutně vyvolával velké mystické prožitky, 
přesto jste naplněni posvátnou úctou a bázní, 
protože k vám mluví milující Bůh, jenž rozumí 
lidskému srdci, a zvláště našemu trápení.

Tohle zpřístupnění Ježíšova života a událos-
tí kříže se Mercierovi povedlo. Věřím, že tím 
dokáže oslovit ty čtenáře, pro něž jsou teolo-
gické publikace na dané téma příliš akademic-
ké. Vedle dospělých, kteří již mají zkušenos-
ti s náboženskou literaturou, dovede podle 
mého mínění kniha oslovit mládež, silněji ori-
entovanou na příběh a na spletitost a drama-
tičnost událostí a lidských vztahů.

Neobyčejný román o Ježíšovi nás nevystavu-
je nakloněným rovinám, na nichž si musíme 
vybojovat svou vlastní duchovní rovnováhu. 
Přesto klade nejednoduché otázky, na které se 
hloubavější lidé ptají a které církev a teologové 
nemohou nechat nezodpovězené. Například: 
Vymyslel křesťanství Pavel? Kdy se stal Ježíš 

Bohem? Vypadal vzkří-
šený Kristus jinak než 
předtím? Byla Jidášova 
zrada nutná? Měl Ježíš 
strach z  žen? Šokoval 
někoho tím, že žil v ce-
libátu?

Objevené nebo zno-
vupotvrzené pravdy 
a hlubiny víry si po pře-
čtení knihy nebudete 
chtít nechat pro sebe. 
K jednotlivým zastave-
ním románu, jehož středem je pašijový příběh, 
se lze v dobře strukturované práci znovu vra-
cet, dělat si poznámky, doplňovat si je a vizua-
lizovat v prostředí, které je nám blízké.

Jean Mercier: Neobyčejný román 
o Ježíšovi (KNA 2020)

Autor je teolog

Pojďme si povídat o Ježíši

Barevný Kontinent hymnů a chvalozpěvů

Celý světadíl chval a díků představuje album Kontinent zpěvačky Janne Mark. Snímek Zuhal Kocan

Humor, který osvobozuje od předsudků



P. Michael Martinek SDB

Ježíš Kristus nelpěl na tom, že je rovný 
Bohu, ale stal se jedním z lidí. Uslyšíme 
o tom ve druhém čtení (Flp 2,6-11) 
během bohoslužby slova na Květnou 
neděli. Vzdát se své moci, svých výhod, 
své hrdosti, abych pomohl druhým, 
může být křesťanská volba i dnes.

Hymnus o Božím Synu, který se stal 
člověkem, se dotýká přímo jádra 
křesťanství. Většina náboženství je 
postavena na představě božského 

principu, k němuž se člověk může svým snaže-
ním více či méně přibližovat. Křesťanství tuto 
perspektivu obrací: Bůh se přibližuje k člově-
ku! Dokonce na sebe bere vlastnosti, které by 
jako Bůh mít neměl: křehkost, možnost proží-
vat utrpení, smrtelnost. Cokoli lidského tedy 
prožíváme, to vše on prožívá s námi. S jedinou 
výjimkou: Bůh nehřeší. Přesto i zde je nám 
blízko, neboť se ho dotýká zlo, které pácháme 
my lidé. Důsledky našeho hříchu zakouší do-
slova na vlastní kůži. 

Ne všemocný suverén
Pavlův text nás může inspirovat ve dvou 
směrech: k prohloubení a zniternění vztahu 
k Bohu a k obětavé službě lidem. Obojí může-
me intenzivně vnímat v souvislosti se součas-
ným pandemickým stavem. 

Nucené omezování sociálních kontaktů čas-
to vede k pocitům osamělosti a z nich plynou-
cím frustracím, depresím a dalším negativním 

psychickým stavům. Bolestně si uvědomuje-
me, jak jsme na sobě závislí, jak se navzájem 
potřebujeme. Zvedáme mobil, voláme příbuz-
ným a přátelům, abychom se navzájem ujistili 
o své blízkosti. Stačí pár vět, a hned jsme klid-
nější – ale ne na dlouho. Sedáme k počítači, pí-
šeme e-maily, pročítáme příspěvky od přátel na 
Facebooku. I to nás na chvíli uklidní. A možná 
si klekneme, rozsvítíme svíčku, vezmeme Bib-
li… a zjistíme, že opravdu nejsme sami, proto-
že i Bůh je s námi! 

Nikoli onen všemocný suverén kdesi v da-
lekém vesmíru, nýbrž ten, který plakal nad 
smrtí svého přítele, ten, jenž se veselil s přáteli 

u večeře, ten, kterého v nejtěžší chvíli všichni 
opustili. Jak blízký je nám tento Bůh, jak mu 
rozumíme! A jak on rozumí nám!

Mít smýšlení,
jaké měl Kristus
Ano, Ježíš „nelpěl na tom, že je rovný Bohu, 
ale stal se jedním z lidí“. Podobně papež Fran-
tišek nelpěl na tom, že je „Svatý otec“, ale vy-
dal se do Iráku, státu, kde je nejhorší bezpeč-
nostní situace na světě. Nebo mnoho lékařů 
v současné době nelpí na tom, že jsou primáři 
a šéfové nemocnic, ale v první linii pomáhají 
zachraňovat nakažené. 

To už jsme u druhé inspirace: Pavel nás totiž 
vyzývá, abychom měli „to smýšlení, jaké měl 
Kristus Ježíš“. Tedy abychom nelpěli na svém 
postavení ve společnosti, v podniku, v církvi, 
ale prokazovali lásku tam, kde je třeba. Často 
jsem byl svědkem, jak lidé ve středním věku, 
kteří měli dobrou pozici jako úředníci nebo 
manažeři, začali studovat sociální práci, pro-
tože chtěli dát svému profesnímu životu hlub-
ší smysl. 

Mnoho příkladů najdeme mezi svatými: tře-
ba Anežka Přemyslovna, která nelpěla na tom, 
že je dcerou krále, ale šla na ulici sloužit těm 
nejchudším. 

Určité nepohodlí 
k pouti patří
Nebo nedávno zemřelý Jan Sokol. Nic nelpěl 
na tom, že je fi lozof, vysokoškolský pedagog, 
bývalý poslanec, ministr školství, kandidát na 

prezidenta republiky, signatář Charty 77 atd. 
Ale vydal se kdysi na pouť do Osvětimi společ-
ně se zájezdem gymnazistů, které vedl jejich 
učitel P. Marek Vácha. 

Ten o tom vypráví: „K mému zděšení dora-
zila na místo srazu stařičká karosa, zrozená za 
hlubokého komunismu, navíc v bídném stavu 
se sedadly, na která byste neusedli ani na dvě 
zastávky. Do toho autobusu nasedli manželé 
Sokolovi, dozadu mezi středoškoláky, kteří se 
chovali přesně tak, jak se chovají středoško-
láci, když je před nimi daleká cesta a dlouhý 
život.“ Během cesty docházelo ke zmatkům, 
závadám na autobusu, konfl iktům s řidičem… 
Když se organizátor Janu Sokolovi opakova-
ně omlouval, on mu odpověděl, že je to v po-
řádku, že to bral jako pouť a určité nepohodlí 
k pouti patří. 

„Zůstalo mi to v paměti,“ píše Marek Vácha 
a pokračuje: „Jan a Františka, dva pokorní, 
zbožní a hlubocí poutníci, kteří neztratili klid 
ani důstojnost v situaci, jež se tak trochu vy-
mkla.“

Kéž bychom nesli dál toto dědictví Jana So-
kola, pokorného poutníka. Kéž bychom ne-
ztratili klid a důstojnost ani dnes, v situaci, jež 
se vymkla trochu víc. 

Autor přednáší na Jaboku a působí 
jako vězeňský kaplan

Mons. Tomáš Halík

Apoštol Pavel nás učí: „Milostí jsme 
spaseni skrze víru. Není to naše 
zásluha, je to dar“ (Ef 2,8-9).

V postní době jsme četli evangelium 
o vyhnání kupců z chrámu. Připomí-
ná nám, že Ježíš vystupoval proti ná-
boženství jako kupčení s Bohem, proti 

náboženství jako byznysu v logice obchodníků 
a směnárníků: „něco za něco“. Proti nábožen-
ství, které chce plněním rituálu a vlastními mo-
rálními výkony nutit Boha, aby plnil naši vůli. 
A vlastními silami si zajistit a „předplatit“ nebe. 
Spása – ono naplnění lidského života Bohem 
a v Bohu – je však svobodný dar Boží. Jistě: 
Dostáváme ho skrze víru. Nikoliv ovšem tak, že 
bychom ho dostali jako odměnu za svou víru. 

Víra je totiž mnohem víc než názory a cír-
kevní přináležitost. Víra je otevřenost našeho 
života, mysli a srdce. Víra, to jsou dveře, skrze 
které může Bůh vejít do našeho života, skrze 
které se může do našeho života vlévat Boží 
milost, Boží život: energie do našich únav, za-
vlažující proud Božího života do vyprahlých 
pouští našich životů.

Pavel hovoří nejen o Ježíšově vzkříšení, ný-
brž také o naší účasti – skrze víru – na něm: 
o našem vzkříšení během našeho života. Při-
pravujeme se na Velikonoce, slavnost vzkří-
šení. Je třeba, abychom tomuto centrálnímu 
tajemství křesťanství dobře rozuměli. Zvěst 
o vzkříšení není odpovědí na detektivní otáz-
ku, co se stalo s Ježíšovou mrtvolou. Ježíšovo 
vítězství nad smrtí je především výzvou k pro-
měně našeho života, výzvou, abychom povstali 
z hrobu našeho sobectví k novosti opravdové-
ho života, autentické existence. 

Co potřebujeme 
dnes slyšet?
Když byli lidé na poušti sužováni hady, Moj-
žíš vyvýšil hada nad jejich hlavami a každý, 
kdo na toho hada, přibitého na Mojžíšovu hůl, 
pohlédl, byl tím šokem uzdraven z jedovatého 
hadího uštknutí. A v Janově evangeliu Ježíš 
říká, že podobnou léčivou moc bude mít jeho 
kříž. Také on bude přibit na dřevo a vyzdvižen 
nad hlavy lidí, a víra, tento pohled na Ukřižo-
vaného, bude mít úzdravnou a spásnou moc. 

Bůh není pomstychtivý ničitel, je spasitel. 
Není Bohem odsuzujícím a hubícím, nýbrž 
Bohem milujícím. Není trestajícím katem, kte-
rého se dovolávají jistí zbožní lidé; povolávají 

jej, aby trestal ty, které oni nenávidí, a trestal 
je přesně za to, co oni odmítají. Takový Bůh 
je jen projekcí jejich strachů a nenávisti. „Bůh 
neposlal svého syna na svět, aby svět odsou-
dil, nýbrž aby ho zachránil“ (Jan 3,17). To po-
třebujeme slyšet právě v této smutné a těžké 
době. Dnes více než jindy potřebujeme uzdra-
vující lásku a naději. Uzdravující proměnu na-
šich životů způsobí láska, nikoliv strach. 

Otevřít se lásce 
– to je víra 
Co vidíme v  zrcadle kříže? Lidskou zlobu 
a krutost? Plody náboženství, které odmítlo 
Boha lásky? Křesťané v minulosti toto nábo-

ženství jednoduše ztotožňovali s židovstvím 
a tento tragický omyl vedl k velikým zločinům. 
Ve skutečnosti je patologická náboženskost 
(rituální formalismus a zákonické obchodová-
ní se zásluhami) náboženstvím bez víry a lás-
ky, které Boha lásky odmítá a zabíjí. 

Slavná věta Friedricha Nietzscheho „Bůh je 
mrtev“ je řečena ústy blázna (jediného, kte-
rý smí říkat pravdu) a ten dodává: „My jsme 
ho zabili – vy i já!“ Možná má ten Nietzsche-
ho text ještě jiný, snad i hlubší smysl, než kte-
rý měl patrně na mysli jeho autor. V zrcadle 
Kristova kříže vidíme celé dějiny vražedného 
odmítání Boha – nejen onoho Boha rigidní-
ho metafyzického a morálního řádu, kterého 
měl na mysli Nietzsche, nýbrž odmítání Boha 
lásky, který „mnohokrát a mnohými způsoby 
mluvil k lidem skrze proroky“. 

Kříž zrcadlí i druhou stranu velikonoční 
události: totiž že ten, který byl zajedno jak 
s námi lidmi, tak se svým nebeským Otcem, 
tento úděl na sebe svobodně a z  lásky vzal. 
A nám svou obětí zjevil něco, co je silnější 
než strach ze smrti a silnější než smrt sama: 
sebedarující se lásku, lásku, která se vydává 
až do krajnosti. Pochopit a přijmout tuto lás-
ku, překračující všechny hranice, otevřít se jí 
– to je víra. To jsou ty otevřené dveře, jimiž 
vstupuje Bůh do našeho života a činí v něm 
své veliké divy: uzdravuje nás od jedovaté-
ho uštknutí strachu a nenávisti, převádí nás
ze smrti do života. 

Autor je vysokoškolský pedagog 
a farář Akademické farnosti Praha při 
kostele Nejsvětějšího Salvátora
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V zrcadle kříže

Byl jako každý jiný člověk

Kříž zrcadlí sebedarující se lásku, lásku, která se vydává až do krajnosti. Snímky Pixabay

A možná si klekneme, rozsvítíme 
svíčku, vezmeme Bibli…



28. 3. – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
Barva červená, mše vlastní. 
1. čtení Iz 50,4-7
Žl 22,8-9.17-18a.19-20.23-24, 
odp.: Bože můj, Bože můj, 
proč jsi mě opustil? 
2. čtení Flp 2,6-11
Zpěv před evangeliem: Kristus byl 
poslušný až k smrti, a to k smrti na 
kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal 
mu Jméno nad každé jiné jméno. 
Evangelium Mk 14,1-15,47
Krédo, preface vlastní, 
na konci mše modlitba nad lidem. 
Nelze použít čtvrté anafory. 
Dnes není dovolena pohřební mše.
Žaltář 2. týdne.

29. 3. – pondělí Svatého týdne
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Iz 42,1-7 
Žl 27,1.2.3.13-14, odp.: 
Hospodin je mé světlo a má spása. 
Evangelium Jan 12,1-11
preface 2. o utrpení Páně.

30. 3. – úterý Svatého týdne
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Iz 49,1-6 
Žl 71,1-2.3-4a.5-6ab.15+17, 
odp.: Má ústa budou vyprávět 
o tvé spravedlnosti. 
Evangelium Jan 13,21-33.36-38
preface 2. o utrpení Páně.

31. 3. – středa Svatého týdne
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Iz 50,4-9a 
Žl 69,8-10.21bcd-22.31+33-34, 
odp.: Vyslyš mě ve své veliké lásce, 
Pane, v čas milosti. 
Evangelium Mt 26,14-25
preface 2. o utrpení Páně.

1. 4. – ZELENÝ ČTVRTEK
Dopoledne biskupská mše k svěcení 
olejů, barva bílá. Svaté přijímání se 
dnes podává pouze při mši, nemoc-
ným se může donášet kdykoli po celý 
den. Není dovolena pohřební mše.

VELIKONOČNÍ TRIDUUM A DOBA 
VELIKONOČNÍ
Večerní mše na památku Večeře 
Páně: Barva bílá, mše vlastní, Gloria.
1. čtení Ex 12,1-8.11-14
Žl 116 (115),12-13.15+16bc.17-18, 
odp: Kalich požehnání 
je společenstvím krve Kristovy.
2. čtení 1 Kor 11,23-26
Zpěv před evangeliem: Nové přiká-
zání vám dávám, praví Pán, milujte 
se navzájem, jak jsem já miloval vás.
Evangelium Jan 13,1-15
Po homilii možno konat obřad umý-
vání nohou. Bez Kréda, preface 
1. o eucharistii, v římském kánonu 
vlastní: „V tomto společenství... Přijmi 
tedy... Neboť on právě dnes...“ 

2. 4. – VELKÝ PÁTEK – den přísného postu
1. čtení Iz 52,13-53,12
Žl 31(30),2+6.12-13.15-16.17+25, 
odp.: Otče, do tvých rukou 
odevzdávám svého ducha.
2. čtení Žid 4,14-16;5,7-9
zpěv před evangeliem: Kristus byl po-
slušný až k smrti, a to k smrti na kříži. 
Proto ho také Bůh povýšil a dal mu 
Jméno nad každé jiné jméno.
Evangelium Jan 18,1-19,42
Velkopáteční přímluvy, obřad uctívá-
ní kříže, průvod s Nejsvětější svátostí 

do Božího hrobu. Po skončení velko-
pátečních obřadů a na Bílou sobotu 
(do začátku velikonoční vigilie) trvá 
církev na modlitbách u Kristova hro-
bu a uvažuje o jeho umučení a smrti.

3. 4. – BÍLÁ SOBOTA
Denní modlitba církve vlastní.
Slavení svátostí je dnes přísně zakázá-
no, vyjma svátosti smíření a pomazá-
ní nemocných.
Svaté přijímání je dnes dovoleno po-
dávat pouze nemocným při zaopatřo-
vání ( jako viatikum).
Modlitba před spaním 2. nedělní 
(modlí se ji pouze ti, kdo se nezúčast-
ní velikonoční vigilie), místo zpěvu po 
krátkém čtení se říká antifona: „Kris-
tus byl pro nás ...“

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 
VELIKONOČNÍ VIGILIE
Barva bílá. Velikonoční vigilie se koná 
v noci. Ať nezačíná před začátkem 
noci a skončí před nedělním svítáním 
(od západu do východu slunce).
Před těmito obřady se oltář znovu 
pokryje oltářním plátnem.
Věřící si přinesou svíce. Požehnání 
ohně a příprava velikonoční svíce, 
průvod do kostela (při druhém zvolá-
ní „Světlo Kristovo“ rozžehnou všich-
ni svíce), chvalozpěv Exsultet.
Následuje bohoslužba slova:
1. čtení Gn 1,1-2,2
Žl 104 (103),1-2a.5-6.10+12.13-
-14b.24+35c, odp.: Sešli svého du-
cha, Hospodine, a obnov tvář země.
2. čtení Gn 22,1-18
Žl 16 (15),5+8.9-10.11, odp.: Ochraň 
mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
3. čtení Ex 14,15-15,1
Ex 15,1-2.3-4.5-6.17-18, 
odp.: Chci zpívat Hospodinu, 
neboť je velmi vznešený.
4. čtení Iz 54,5-14
Žl 30 (29),2+4.5-6.11+12a+13b, 
odp.: Chci tě oslavovat, Hospodine, 
neboť jsi mě vysvobodil.
5. čtení Iz 55,1-11
Iz 12,2-3.4bcd.5-6, odp.: S radostí 
budete vážit vodu z pramenů spásy.
6. čtení Bar 3,9-15.32-4,4
Žl 19 (18),8.9.10.11, odp.: 
Pane, ty máš slova věčného života.
7. čtení Ez 36,16-17a.18-28
Žl 42 (41),3.5bcd, odp.: Jako laň 
prahne po vodách bystřin, tak prah-
ne má duše po tobě, Bože!, nebo: 
uděluje-li se křest, mezizpěv jako po 
5. čtení anebo Žalm 51 (50), 
odp.: Stvoř mi čisté srdce, Bože!
Z těchto starozákonních čtení možno 
číst tři nebo jen dvě, nelze však vyne-
chat 3. čtení. Po posledním čtení ze 
Starého zákona, s příslušným mezi-
zpěvem a modlitbou, se rozsvítí svíce 
na oltáři. Zpívá se chvalozpěv 
Sláva na výsostech Bohu.
Následuje vstupní modlitba.
Epištola Řím 6,3-11
Žl 118 (117),1-2.16ab+17.22-23, 
odp.: Aleluja, aleluja, aleluja.
Evangelium Mk 16,1-7
Po homilii následuje křestní boho-
služba. 
Preface 1. velikonoční („zvláště v tuto 
velikou noc“) Nakonec „Jděte ve jmé-
nu Páně, aleluja, aleluja.“
Od neděle Zmrtvýchvstání Páně až 
do neděle Seslání Ducha Svatého se 
místo modlitby „Anděl Páně“
modlíme modlitbu:
„Vesel se, nebes Královno...“ (hfr)
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Ne 28. 3. 413 462 783 881 413 462 417 466 921 1030 418 467 418 467 418 467 419 468 414 463 419 468 925 1036 419 468 419 468 412 461 420 470 930 1040 420 470 421 470 421 471 419 468 1242 1379

Po 29. 3. 413 462 783 881 413 462 422 472 936 1046 422 472 423 472 423 473 423 473 414 463 424 473 940 1052 424 473 423 473 412 461 425 475 945 1057 425 475 425 475 426 475 423 473 1247 1384

Út 30. 3. 413 462 783 881 413 462 426 476 950 1063 427 477 427 477 427 477 428 478 414 463 428 478 955 1068 428 478 428 478 412 461 429 479 960 1073 429 479 430 480 430 480 428 478 1250 1387

St 31. 3. 413 462 783 881 413 462 431 481 965 1079 431 481 431 481 431 481 432 482 414 463 432 482 971 1085 432 482 432 482 412 461 433 483 976 1091 433 484 434 484 434 484 432 482 1254 1391

Čt 1. 4. 413 462 783 881 413 462 435 485 981 1097 435 485 435 486 435 486 436 486 414 463 436 487 987 1103 436 487 436 486 438 491 439 492 992 1109 439 492 439 492 439 492 440 493 1242 1379

Pá 2. 4. 441 494 783 881 441 495 442 496 442 496 445 499 446 499 446 499 446 500 447 500 448 501 448 502 451 505 446 500 452 507 453 507 453 507 455 510 456 510 456 510 446 500 1242 1379

So 3. 4. 457 511 783 881 457 512 458 513 458 513 460 515 460 515 460 515 461 516 461 516 462 517 462 517 465 520 461 516 466 521 466 522 466 522 468 524 469 525 469 525 461 516 1242 1379

Čísla uvedená v tabulce jsou stránkami Breviáře pro laiky. První číslo v pořadí uvádí stranu ve starším vydání, tučné pak ve vydání novém. Modlitba breviáře nabízí více možností, volíme tu nejjednodušší. 

1. ČTENÍ Iz 50,4-7
Čteme z tzv. Deuteroizaiáše (vznikl 
kolem r. 550 př. Kr.). Jde o zaslíbení 
Izraelitům v babylonském zajetí. Od 
Iz 49 mluví prorok o „Hospodinově 
služebníku“, který vysvobodí zajatý 
lid. Byl to perský král Kýros, nebo má 
text hlubší význam?

Čtení z knihy proroka Izaiáše
Pán, Hospodin, mi dal dovedný ja-
zyk, abych uměl znaveného poučo-
vat (utěšujícím) slovem. Každé ráno 
mi probouzí sluch, abych ho poslou-
chal, jak je povinnost učedníka. Pán, 
Hospodin, mi otevřel ucho a já se ne-
zdráhal, necouvl nazpět. Svá záda 
jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce 
těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář 
jsem neskryl před hanou a slinou. 
Pán, Hospodin, mi však pomáhá, pro-
to nejsem potupen. Proto dávám své 
tváři ztvrdnout v křemen a vím, že ne-
budu zahanben.

MEZIZPĚV Žl 22,8-9.17-18a.19-20.23-24
Tento žalm se Pán začal modlit na 
kříži. Mluví o nesmírné bolesti, ale 
v závěru žalmu přichází v textu změ-

na – Bůh vítězí. Poslední verše dojdou 
naplnění při vzkříšení.

* Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, 
šklebí rty, pokyvují hlavou: „Spoléhal 
na Hospodina, ať ho vysvobodí, ať ho 
zachrání, má-li ho rád!“
*
Obkličuje mě smečka psů, tlupa 
zlosynů mě svírá. Probodli mi ruce 
i nohy, spočítat mohu všechny své 
kosti.
*
Dělí se o můj oděv, losují o můj šat. Ty 
však, Hospodine, nestůj daleko, má 
sílo, pospěš mi na pomoc!
*
Budu vyprávět svým bratřím o tvém 
jménu, uprostřed shromáždění budu 
tě chválit. „Kdo se bojíte Hospodina, 
chvalte ho, slavte ho, všichni z Jaku-
bova potomstva.
*

2. ČTENÍ Flp 2,6-11
Svatý Pavel povzbuzuje křesťany, aby 
v pokoře sloužili jeden druhému. Ci-
tuje hymnus, který tehdy užívali v li-

turgii. Jde o výklad významu Ježíšovy 
smrti. Boží Syn přijal lidskou podobu, 
ponížení a smrt jako způsob, jak za-
chránit člověka a ukázat míru Boží 
lásky! Klíčové je slovo poslušnost.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla 
Filipanům 
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při-
rozenost, nic nelpěl na tom, že je rov-
ný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal 
na sebe přirozenost služebníka a stal 
se jedním z lidí. Byl jako každý jiný 
člověk, ponížil se a byl poslušný až 
k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho 
také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad 
každé jiné jméno, takže při Ježíšově 
jménu musí pokleknout každé koleno 
na nebi, na zemi i v podsvětí a každý 
jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: 
Ježíš Kristus je Pán.

EVANGELIUM  Mk 14,1-15,47
Evangelista Marek v pašijovém pří-
běhu věnuje pozornost i vyznání víry: 
pohanský setník pod křížem je první 
člověk Markova evangelia, který na 
základě toho, co zažil, vyznává: „Ten-
to člověk byl opravdu syn Boží!“

neděle 28. 3.  Průvod – Mk 11,1-10
Také já chci vítat Ježíše spolu s celou círk-
ví. I když jsou podmínky ztížené, právě 
tehdy může vyniknout význam společ-
ného kráčení na naší společné cestě.

pondělí 29. 3. Jan 12,1-11
Velká láska nehledí na peníze. Proje-
vení citu a opravdovost této ženy ať je 
nám v církvi vzorem!

úterý 30. 3. Jan 13,21-33.36-38
Obdivuji Ježíšův takt a jemnost při 
označení zrádce. I to, jak náš Pán do-
kázal citlivě zchladit Petrovo nadšení. 

Pane, dej našemu jednání dar umír-
něnosti a vyrovnanosti.

středa 31. 3. Mt 26,14-25
Chci s Pánem stolovat a slavit eucha-
ristii ve věrnosti a s takovou láskou, 
která nahradí zrady a neúctu mno-
hých.

čtvrtek 1. 4. – Zelený čtvrtek
 1 Kor 11,23-26
Dar Kristova Těla! Kéž se proměňuji 
v to, co jím a piji. Mohu se radovat 
z postupného růstu a zrání s celou 
jeho církví.

pátek 2. 4. – Velký pátek Žid 4,14-16; 5,7-9
Jsem zachráněn, spasen pro jeho po-
slušnost. Nechci se mu vzpouzet. Ne-
chci jeho „slzy vroucí modlitby“ zma-
řit svou lhostejností.

sobota 3. 4. – vigilie slavnosti Zmrtvých-
vstání Páně  Řím 6,3-11; Žl 118
Ponoření do vody, která umývá, je 
příslibem nového života. Od této 
chvíle chci „nově klíčit“! A prožívat 
radost ze spojení s ním spolu se vše-
mi pokřtěnými.

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského

 Ve Svatém týdnu jde o víc než o nás. 
Bojuje se na vyšší úrovni. Kristus 
demonstruje sílu Boží dobroty. Ve 
velikonoční sekvenci za týden za-
zpíváme: „Se smrtí život utkal se 
v podivuhodném zápase.“ Pašije 
nám stavějí před oči zápas Pána ži-
vota se zlem a smrtí, zápas, který ne-
stojí na výkonech či selháních jednot-
livých lidí kolem, ale také zápas, kdy 
naše lidská slabost a slepota vystu-
pují na povrch ještě jasněji než při
prvotním hříchu.

Zahleďme se na apoštoly – po 
třech letech intenzivního tréninku 
a sdílení s nejlepším učitelem stále 
žijí v iluzích o tom, co sami dokážou, 
zrazují, prchají, zapírají, schovávají 
se. Evangelista Marek dokonce pod 
křížem nezmiňuje ani toho jedno-
ho, který tam Kristu pravděpodob-
ně alespoň zůstal nablízku. Z těch, 
na nichž bude stát církev, zápas ne-
vybojuje nikdo. Ostatní se v tom 

chaosu chovají obdobně – projevu-
jí, v co vlastně věří a díky čemu pře-
žívají: velerada si potřebuje uchovat 
moc, Pilát se snaží zachovat pořádek 
a klid, jednotlivci v davech snadno 
odkládají své přesvědčení. Vlci vyjí 
s vlky, ovečky se proměňují v šedé 
neviditelné myši, kterým nic nehro-
zí, obětním Beránkem je jen jeden: 
Boží Syn. Jiný Mesiáš tam není ani 
náznakem – i my bychom pravděpo-
dobně volali „ukřižuj“ či utekli. Če-
kal ale Kristus, že tam bude někdo 
bojovat po jeho boku? Věděl, co je 
v člověku. Kdo tu tedy bojuje a za
co?

Zlu nejde v první řadě o nás. Pro 
zlo jsme jen prostředkem, jak vyjád-
řit pohrdání a revoltu vůči Bohu. Při 
každém našem pádu jako by se had 
vysmíval Stvořiteli, jak neprozřetelně 
povolal k životu právě člověka, jak ne-
moudře se rozhodl právě v člověka 
vtělit.

Bohu naproti tomu právě o nás 
jde. Má nás rád, chce se nám a s námi 
sdílet. Sv. Augustin to výstižně vyjádřil 
slovy: „Stvořil jsi nás pro sebe a ne-
pokojné je naše srdce, dokud nespo-
čine v tobě.“ Pán nemůže přihlížet, 
když jsme mimo. Nejsme pro něho 
prostředkem ke štěstí, k zabezpečení, 
k dosahování cílů, které by sám ne-
zvládal. Chce nás a náš život, je sám 
jeho smyslem. Viděl, že je nad naše 
možnosti se po hříchu k němu vrátit, 
proto přišel a zvítězil. Udělal to jako 
Bůh, výsledkem je nové stvoření.

Vstupujeme do Svatého týdne. 
Buďme Kristu navzdory své slabos-
ti nablízku! Kdy jindy si lze více uvě-
domovat, že se nás zastává sám Nej-
vyšší. Ať Kristova moc, kterou během 
následujících dnů můžeme vnímat 
v jeho postojích, krocích a bojích, in-
spiruje a promění každého z nás, stej-
ně jako to dokázala tehdy!

P. AMBROŽ ŠÁMAL OPraem.

Jde o všechno, jde i o tebe
– ale nestojí to na tobě
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
� Dne 22. 3. se dožívá osmdesáti 
let naše milovaná maminka, babička 
a prababička, paní Josefa Šmotková 
z Dolní Lhoty u Luhačovic. Milova-
ná maminko, k tomuto významnému 
životnímu jubileu Ti do dalších let ži-
vota vyprošujeme hojnost Božího po-
žehnání a ochranu Panny Marie Sva-
tohostýnské. S úctou a vděčností za 
Tvoji velkou lásku a modlitby vzpomí-
nají a děkují děti s rodinami. 
 ŽV 13–2420

� Dne 23. 3. 2021 se 
dožívá 70 let paní Vě-
ra Štěpánová z  Dře-
vohostic. Zdraví, Bo-
ží požehnání, a hlavně 
hodně pohody jí přejí 
manžel František a děti 

Maruška, Monika, Jana a Jaromír s rodi-
nami. Máme Tě moc rádi!  ŽV 13–2415
� Dne 26. 3. 2021 oslaví 55. narozeniny 
náš kněz Krzysztof Ryźko SDS. Otče 
Krzysztofe, k tomuto výročí Vám vypro-
šujeme hodně sil, pevné zdraví a další 
potřebné Boží dary a milosti. Vaši farníci 
z Javorníku a Uhelné. ŽV 13–2363

�  Dne 27. břez-
na 2021 oslaví své 
40. narozeniny náš 
lounský administrá-
tor P. Vít Machek, 
rodák ze Smržovky. 
Otče Vítku, děkuje-

me za Vaši službu, ať Pán žehná Va-
šim krokům. Máme Vás rádi. V mod-
litbách na Vás pamatují farníci z Loun 
a okolí. ŽV 13–2401

� Dne 28. 3. 2021 
oslaví 80. naro-
zeniny paní Olga
Kopecká-Valeská, 
bývalá novinářka, 
komentátorka a  ře-
ditelka české redak-

ce Radia Svobodná Evropa. Velký dík 
a poděkování za její dlouholetou práci 
s přáním zdraví a Božího požehnání 
přejí přátelé a bývalí spolupracovníci. 
 ŽV 13–2435

PODĚKOVÁNÍ
�  V  těchto 
dnech uply-
ne 60 let, kdy 
d o  n a š e h o 
kostela Nej-
světější Troji-
ce v  Chýnově 
přišla mladič-
ká varhanice 
Maruška No-
váková. Této 
službě zasvě-
tila všechen 

svůj čas. Za její obětavou práci jí moc 
děkují a do dalších let přejí hodně zdraví 
páter Karel Zaiser, její zpěváci a všichni 
chýnovští farníci. P 13–2371
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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)

VZPOMÍNÁME
� Dne 24. 3. 2021 
uplyne 10 let od úmr-
tí naší milé maminky, 
paní Marie Petříko-
vé z  Komárna. Dne
11. 3. by se dožil 100 let
náš tatínek, pan Josef 

Petřík z Komárna. S láskou, vděčností 
a v modlitbách vzpomínají dcery s rodi-
nami. V 13–2440

�  Dne 29. března 
2021 uplyne 16 let ode 
dne, kdy zemřela naše 
milovaná maminka, 
manželka a  babička, 
paní MVDr. Marie 
Kulhánková z  Brna-

-Žabovřesk. S láskou a vděčností v mod-
litbě vzpomínají děti, manžel i vnoučata.
 V 13–2394

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

zhotovení střechy. Poštovní poukázkou 
na adresu Výstavba kaple, Mladotické 
nábř. 419, 763 21 Slavičín, číslo účtu 
245743398/0300. Kontakt 775 709 773. 
Za podporu moc děkujeme. 
 R 13–2388

KOUPĚ – PRODEJ
� Koupím knihy, mob.: 603 147 191.
 K 13–2339
� Staré odznaky, noty, gramodesky 
a pohledy koupím. Mob.: 602 336 945. 
 K 13–2350
� Křesťanský antikvariát koupí (du-
chovní, filozofie, umění, poezie, ces-
topisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti 
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. 
Mob.: 720 254 225.  K 13–2366

� 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 13–2398

� Věřící sběratel koupí do své soukro-
mé sbírky vojenské věci z 1. a 2. světové 
války. Platba ihned. Mob.: 731 307 032.
 K 13–2405
� Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas v jakémkoli stavu. Mob.: 775 
480 777.  K 13–2414
� 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 13–2416

� Nabízíme Postní betlém Jiřího 
Knapovského – vystřihovací papírový 
betlém, rozměr 100 x 67 x 20 cm, 83 
figur, 8 archů A3, Cena: 228 Kč. Tel.: 
465 521 052, www.oftis.cz  K 13–2418

� Koupím z pozůstalosti z legií, ma-
riny, dopisy, šavli, mob.: 603 410 736. 
 K 13–2421

� Nabízíme křesťanskou pomoc 
a přátelskou radu ve vztahu k veške-
rým nemovitostem či jejich částem 
včetně jejich prodeje či pronájmu. Ře-
šíme i problémové vlastnické vztahy. 
KP reality, mob.: 602 966 755.
 K 13–2422

� Učitel ZUŠ koupí pro sebe a žáky 
staré housle, violoncello. Může být ne-
kompletní, poškozené, prosím, nabíd-
něte, mob.: 731 369 317. K 13–2423

� Vykoupím Váš les, popř. dřevní hmo-
tu. Peníze hotově. Mob.: 605 541 814. 
 K 13–2429

PODNÁJEM – PRONÁJEM
� Pronajmu slušnému člověku pane-
lákový byt 1+1 (37 m²) na Červeném 
Vrchu u KFC v Praze 6. Cena vč. popl. 
10 500 Kč/měs. Vhodné pro 1–2 osoby. 
Mob.: 602 964 055. PP 13–2413

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

ikarmel.cz P&A Nebojsa: Uhřice 76, 683 33, tel.: 
602 789 568, 517 367 656, e-mail: pnebojsa@
cmail.cz VELKOOBCHODNÍ OBJEDNÁVKY: 
obchod@kna.cz, tel.: 230 233 591 Hosana: 

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

Kontaktní adresy:

Liturgický
kalendář

2020–2021
Ofi ciální průvodce li-
turgickým rokem 
České biskupské 
konference. Praktic-
ká pomůcka pro du-
chovní i laiky napoví, 
kdy se slaví které 
svátky, a provede
jednotlivými liturgic-

kými obdobími. Poslouží nejen kně-
ž ím,  jáhnům,  min is t rantům 
a varhaníkům! Kalendář by neměl 
chybět v sakristii ani na kůru.

Krouž. vazba, 180 str., 85 Kč 



Jako desetiletý dostal od 
dědečka Poslední večeři a malý 
černobílý obrázek ho uchvátil 
natolik, že mu zasvětil velkou 
část života – dokonce na úkor 
vlastní tvorby. Akademický malíř 
STANISLAV LAJDA představuje 
nejkopírovanější dílo světa.

Čím si vás Poslední večeře tak získala?
Nazval bych to osudem, možná i malým zázra-
kem. Od doby, kdy mi obrázek daroval děde-
ček, jsem si námět okamžitě zamiloval a trvá to 
dodnes, celé půlstoletí. Vůbec netuším, proč se 
tak stalo a proč mi tak učarovala právě Posled-
ní večeře. Zkoumám ji ze všech možných stran 
a úhlů. Kdyby se malba zachovala bez poško-
zení, určitě bych měl radost, ale můj vztah k ní 
by asi nebyl tak intenzivní. Právě skutečnost, 
že je originál z více než poloviny zničený, mě 
o to víc přitahovala a vábila. Stejně tak mě fas-
cinuje, kolik lidí, i významných umělců, doká-
že toto dílo oslovit: mnohá zpracování, napří-
klad vitráže nebo mozaiky, jsou velmi zajímavá 
a psali o ní i velcí spisovatelé, třeba Goethe.

„A když jedli, řekl jim: ‚Amen, pravím vám: 
Jeden z vás mě zradí.‘“ Leonardo se – ze 
všech možných velikonočních témat – rozhodl 
zobrazit právě tento moment. Proč?
Na stěnu v refektáři milánského kláštera San-
ta Maria delle Grazie namaloval Donato da 
Montorfano Ukřižování. Vévodu Sforzovi, kte-
rý malbu platil, se nelíbila, ačkoli se Leonardo 
svého kolegy zastal. Vévoda ho tedy nechal na 
protilehlou stěnu namalovat jídelní téma, kte-
ré ukřižování Krista předcházelo. Dalo se to 
pojmout různě, ale Leonardo se rozhodl po-
hrát si s psychikou postav a momentem pře-
kvapení. Dosud možná všechno působilo ide-
álně: když Ježíš vjížděl do Jeruzaléma, kladli 
mu pod nohy palmové listy, jako by nikdo ne-
chápal, že je to jenom klid před bouří a co ne-
vidět se odehraje největší drama: člověk umučí 
svého Boha a Stvořitele na kříži.

Leonardo se rozhodl zmrazit v čase právě 
ten moment, kdy se vše zlomilo a nabralo ob-
rátky nejen tragédie, ale také naděje na spásu: 
„Je to tu! Už nic nebude jako dřív.“ Už budeme 
žít něco jiného, nového. Jinak budeme vnímat 
svět, skrze Ježíše se přiblížíme k samotnému 
Bohu. Je zajímavé sledovat, jak reagují apo-
štolové. Někteří se snaží očistit se od podezře-
ní, jiní mezi sebou hledají viníka. Leonardo 
to podpořil nejen gestikulací nebo postoji, ale 
i barevností oděvů a perspektivou, která nás 
vtahuje do středu výjevu a současně opticky 
prodlužuje refektář.

Kromě toho na malbě znázornil jídlo, talíře, 
poháry. Jsou to jen kulisy?
Vycházel z tradice, jaké nádobí se tehdy pou-
žívalo – jednoduché poháry, cínové mísy. Na 
malbě je vidět, že večeře už pokročila, někdo 
má víc upité víno, které si ředili vodou. Na 
stole nechybí ovoce – například červená šťá-
va z granátového jablka symbolizuje Ježíšovu 
krev, jádra zase jeho slzy. Jedním z nejzajíma-
vějších detailů ovšem nejsou pokrmy, nýbrž 
paradoxně prázdná mísa před Ježíšem.

Proč?
Bylo to místo určené velikonočnímu berán-
kovi. Je známo, že Leonardo byl vegetarián. 
Můžeme proto spekulovat, jestli měl problém 
namalovat mrtvé zvíře. On však z vědeckých 
důvodů víckrát pitval nejenom mrtvé lidi, ale 
i zvířata. Proto se domnívám, že to byl spíš zá-
měr. Chtěl zvýraznit zářící bílé dno mísy, které 
zrcadlí čistotu, nevinnost a hříchem neposk-
vrněnou osobnost Ježíše. Ostatně není právě 
on oním obětním beránkem, který se za nás 
vydává?

Zajímavá je i přítomnost Jidáše u stolu.
Když člověk sleduje vývoj zpodobnění pašijo-
vého námětu, zjistí, že ještě v počátcích křes-
ťanské éry měl i Jidáš svatozář, seděl na stej-
né straně stolu jako ostatní a dal se jen těžko 
identifikovat: jako pokladník měl velkou dů-
věru ostatních a seděl blízko Učitele. Ale po-
stupně mu svatozář chladla: ze zlaté se měnila 
na stříbrnou, potom na černou, až postupně 
zmizela úplně a začali ho malovat na druhé 

straně stolu – aby se zdůraznilo, že už nepatří 
mezi vyvolené.

Námět Poslední večeře se často maloval 
v klášterních refektářích, aby Ježíš symbolicky 
společně s mnichy přijímal Boží dary. Leonar-
do Jidáše opět začlenil mezi ostatní, i když se 
od nich náklonem přece jen zřetelně odvrací. 
Autor do svého díla zapojil i samotného diváka 
– ať hledá, kdo je zrádce.

Mnozí autoři před Leonardem zobrazovali 
Jidáše s ryšavými vlasy, s charakteristickými 
židovskými rysy nebo s až čertovským výra-
zem, nicméně Leonardo to vyřešil inteligent-
něji a Jidášovu tvář ponořil do stínu, čímž vy-
jádřil jeho odklon od světla. V těsné blízkosti 
přitom namaloval apoštola Petra s tváří ozáře-
nou silným světlem. Tím dosáhl jasného kon-
trastu mezi člověkem, který díky pokání do-
sáhl spásy, a člověkem, který pro svoji pýchu 
nebyl schopen prosit o odpuštění.

Byl Leonardo věřící?
Po dlouhém zkoumání jeho díla, života i do-
chovaných písemností jsem pevně přesvědčen, 
že ano. Možná ne tím klasickým způsobem, 
možná trochu svým, ale byl. V nitru, v hloubi 
srdce, ne navenek.

Už jen úcta ke každému dni, který dostal 
k dispozici. Při poslední zpovědi se navzdo-
ry své neúnavné pracovitosti a obrovskému 
odkazu kál, že nevyužil dar života naplno, že 
kdyby méně spal, stihl by toho mnohem víc. To 
není zpověď nevěřícího člověka, nýbrž upřím-
ného kajícníka na hranici života a smrti.

Vidíme to u něj i v úctě k životu, ke slabším, 
k čestnosti, ke svobodě, k možnostem pozná-
ní… Ale i v boji proti tmářství, magii, astrolo-
gii. Většina jeho malířské tvorby jsou sakrální 
výjevy. Madony vyzařující lásku a něhu, ale 
i nesmírný smutek. Hluboká mystická díla pl-
ná náboženských symbolů. Byla to malovaná 
kázání, přivedla k víře tisíce tápajících lidí ne-
bo ji u nich upevnila.

Leonardo se nakonec stal prominentním 
umělcem, vladaři té doby se chtěli honosit 
jeho přítomností. Dostalo se i Poslední večeři 
stejného zájmu a obdivu?
Okamžitě po dokončení. Návštěvy z  celého 
tehdejšího světa směřovaly do kláštera Santa 
Maria delle Grazie. Kdo na to měl, toužil as-
poň po kopii od mistrova žáka. Lidem se zdá-
lo nemožné, aby obraz vytvořila lidská ruka. 
To byla půda pro tmáře a žárlivce, aby Leo-
nardovu práci zpochybňovali, rozšiřovali řeči 
o spřáhnutí se s pekelnými silami. Ti, v jejichž 
srdcích hořela místo zloby láska, naopak dílo 
označovali za zázrak a Leonarda za Bohem 
obdarovaného člověka. Tak to většina světa 

chápe i dnes. Stovky návštěvníků čekajících 
každý den v řadě před refektářem na patnáct 
minut silného duševního zážitku hovoří za vše.

Jaký byl další osud tohoto díla?
Prošlo velmi trnitou cestou. Vlivem vlhkosti 
a opakujících se záplav začala opadávat omít-
ka i s barvou. Vícero samozvaných „restaurá-
torů“ je neodbornou manipulací ničilo a pře-
malovávalo. Mniši zahalili ošklivé přemalby 
plachtou, pod níž se hromadila vlhkost, stě-
na plesnivěla a omítka dále opadávala. Kvůli 
vstupu do kuchyně vybourali do stěny dveře 
a natrvalo urazili Ježíšovy nohy. Napoleonská 
vojska si z refektáře udělala stáj a z apoštolů 
terče pro kameny a  lahve. Za druhé světové 
války Milán několikrát bombardovali a Posled-
ní večeře přežila jen díky pytlům písku, které 
lidé před malbu nanosili. Refektář byl zčásti 
zbořen, ale Leonardův obraz přežil. Dodnes 
se zachovalo kolem 40 procent originálu, což 
je zázrak. Objevily se i názory, zda má význam 
udržovat tak silně poškozené dílo. Naštěstí se 
přece jen zachovalo, takže se můžeme těšit as-
poň z pár detailů, které ještě zázrakem zůstaly 
a objevily se při dvacet let trvajícím odborném 
restaurování.

Proč jste se rozhodl dílo co nejpřesněji 
zrekonstruovat – na základě studia, 
zkušeností, porovnávání, 3D modelování, 
hledání starších kopií?
Byl to můj celoživotní sen: vidět Poslední ve-
čeři takovou, jak vypadala před poškozením. 
Ačkoli po restaurování vzniklo ve světě několik 
rekonstrukcí, považuji je za nedokonalé, po-
vrchní a nepřesné. Cítil jsem, že se i z tak zni-
čeného obrazu dá získat o mnoho víc. Kdybych 
se potkal i s jedinou rekonstrukcí, která by mě 
uspokojila, nevěnoval bych deset let života ně-
čemu, co už by nemělo smysl.

Jestliže se z Poslední večeře zachovala necelá 
polovina, jak jste dokázal doplnit zbytek?
Štěstí přeje připraveným a já se na rekonstruk-
ci cílevědomě připravoval desítky let. Shro-
mažďoval jsem potřebný materiál, například 
nejstarší kopie obrazu (neexistuje věrná), po-
rovnával jsem detaily, mapoval tvorbu uměl-
ců, kteří ovlivnili Leonarda, či naopak těch, 
jež ovlivnil on. Z bezprostřední blízkosti jsem 
zkoumal téměř všechny mistrovy originály, 
znám všechny dochované studie. K dispozici 
jsem měl dokonale ostré trojnásobné zvětšení 
originálu. Několikrát jsem tvořil kopie jiných 
zachovalých Leonardových děl, abych pocho-
pil postup a styl jeho práce.

Porovnával jsem anatomii různých lidí se 
zachovanými zbytky detailů hlav, rukou a no-

hou. Dokresloval jsem do xerokopií originá-
lu chybějící místa hledáním logiky propojení. 
Kreslil jsem desítky studií k detailům v Leo-
nardově stylu, dělal stovky propočtů a počíta-
čovým simulací. Přehodnocoval jsem každý, 
i ten nejmenší detail, každou šupinku barvy. 
A bylo toho ještě mnohem, mnohem víc.

Leonardova Poslední večeře se stala symbolem 
Velikonoc. V čem vidíte význam těchto svátků?
Možná řeknu klišé, ale znamenají pro mě víc 
než milé Vánoce. Naplnění Kristova poslání 
o Velikonocích je vítězstvím nad smrtí. Ježíš 
přišel, aby se z lásky za nás obětoval. Co může 
být víc? Je to důkaz Boží lásky k nám lidem. 
V té dramatické situaci, kdy ho všichni ze stra-
chu opustili a potom se schovávali, nepřišel 
a neřekl: „Co tu děláte, proč se strachujete o ži-
vot? Kde jste byli, když jsem vás nejvíc potřebo-
val? Zbabělci!“ Ne! On přijde a řekne: „Pokoj 
vám!“ Přišel s láskou, útěchou, mírem, ne s vý-
čitkou. To je Pán Ježíš, jakého chci znát a jaké-
ho namaloval Leonardo ve své Poslední večeři.

Jedno z vašich děl nese název „S Tebou, bez 
Tebe, bez nás“. Je Bůh stále s námi?
Určitě. Jeden můj kamarád ateista mi vyčítal: 
„…ten tvůj Bůh…“ A já na to: „To je i tvůj Bůh. 
Kvůli tomu, že já v něho věřím, a ty ne, pře-
ce nepřestane existovat. On na tebe čeká do 
tvého posledního vydechnutí.“ Křížek na klo-
pě kabátu ale také z nikoho křesťana neudělá. 
V Písmu svatém čteme: „Ke každému, kdo se 
ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před 
svým Otcem v nebi, ale každého, kdo mě před 
lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v ne-
bi.“ Zapřít ho můžeme i nenávistí k bližnímu. 
Mně osobně víra v životě velmi pomáhá a pře-
ji všem, aby ji poznali. Díky ní mi mnoho věcí 
dává smysl a logiku. Nic není náhoda. Bůh je 
odpověď na všechno. MATÚŠ DEMKO
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STANISLAV LAJDA (*1959) je 
akademický malíř, pedagog, 
restaurátor, ilustrátor a karikaturista 
působící v Žilině. Na Vysoké škole 
výtvarných umění v Bratislavě 
vystudoval restaurování malby. 
Deset let se věnoval rekonstrukci da 
Vinciho Poslední večeře – výstava 
byla poprvé představena v Oravské 
galerii v Dolním Kubíně roku 2019 při 
500. výročí Leonardova úmrtí a od té 
doby putuje s vysokou návštěvností 
po dalších muzeích a galeriích na 
Slovensku i jinde. Dvě vydání jeho knihy 
„Posledná večera Leonarda z Vinci“ 
se na Slovensku za rok vyprodala.

Poslední večeři zasvětil kus života

Námět Poslední večeře rozpracoval Stanislav Lajda v řadě studií i obrazů. Snímek autor



14 / Doma Katolický týdeník / 23. – 29. března 2021 

Sv
at

ý 
tý

de
n U kříže děkujme a prosme

Umývání nohou. Oratorio del Buon Consiglio, Paříž. Repro Centro Aletti Řím

Zelený čtvrtek
Ježíš vstal od večeře, nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy. Tak přišel k Šimonu 
Petrovi. Petr mu řekl: „Nohy mi umývat nebudeš! Nikdy!“ Ježíš mu odpověděl: „Jestliže tě neumyji, 
nebudeš mít se mnou podíl.“ Šimon Petr mu řekl: „Pane, tak mi umyj nejen nohy, ale i ruce a hlavu!“ 
Ježíš mu odpověděl: „Kdo se vykoupal, potřebuje si umýt jen nohy, a je čistý celý. Když jim tedy umyl 
nohy, řekl jim: Jestliže jsem vám umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat
nohy. Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy“ (srov. Jan 13,1-15).

Učedníci nerozumí. K Ježíši vždy vzhlíželi jako ke svému Pánu a Učiteli. Teď na něj shlížejí, jak 
jim umývá nohy. Jeho panování je služba a jeho vyučování je svědectví lásky. 

Tip: Převyprávějme si s dětmi příběh Poslední večeře. Rodiče mohou říci, co pro ně znamená sva-
té přijímání. Poděkujme za společenství naší rodiny a známé kněze, kteří dnes slaví dar kněžství. 

Ukřižování. Kostel Panny Marie Lasalettské, Považská Bystrica. Repro Dílna Všech svatých 

Velký pátek
Ježíše ukřižovali. Když uviděl svou matku, a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: 
„Ženo, to je tvůj syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten učedník vzal 
k sobě. Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, řekl ještě: „Žízním.“ Když Ježíš přijal 
ocet, řekl: „Dokonáno je!“ Pak sklonil hlavu a skonal (srov. Jan 18,1-19,42).

Kristův kříž připomíná Strom života. Kdokoli jí ovoce toho stromu, žije navěky. Zlatá barva rány 
v Ježíšově boku vyjadřuje Boží lásku, která zahaluje celý svět. Ježíšova Matka Maria a učedník Jan 
na něj ukazují celým svým životem. Ježíš nám dává Marii jako Matku církve. 

Tip: Zopakujme si společně znamení kříže. Vezměme kříž ze stěny, očistěme ho a umístěme na 
tento den na zvláštní místo. Ukažme na Kristovy rány. Promluvme o tom, co to znamená oběto-
vat se. Označme se navzájem křížem na čelo. Pomodleme se za všechny, kteří v této době trpí. 

Ježíš se sklání k Adamovi a Evě. Kolej sv. Stanislava, Lublaň. Repro Centro Aletti Řím

Bílá sobota
My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smr-
ti. Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu podobní v jeho smrti, budeme mu tak podobní 
i v jeho zmrtvýchvstání (srov. Řím 6,3-11).

Dnes je den, kdy církev „mlčí“ – slavení svátostí je dnes zakázáno, vyjma svátosti smíření a pomazá-
ní nemocných. Lidé putují do kostelů k tzv. Božímu hrobu, k místu, které upomíná na okamžiky, kdy 
Ježíš celé lidstvo následoval ve smrti. Kristus je však silnější než smrt. Kříž, nástroj umučení, se stává 
prostředkem záchrany. Ježíši způsobil smrt, ale nyní jím Kristus rozráží chřtán smrti. Na obrázku 
bere Ježíš Adama a Evu za zápěstí, kde se hledá puls ukazující život. Ježíš je dárcem nového života. 

Tip: Vzpomeňme na zesnulé v naší rodině. Prohlédněme si jejich fotky. Poděkujme za jejich život. 
Promluvme o víře, že je Kristus svou smrtí zachránil a že ve svátosti křtu daroval každému z nás 
nový život.

Anděl zvěstující vzkříšení. Kostel Panny Marie Lasalettské, Považská Bystrica.
 Repro Dílna Všech svatých
Neděle Zmrtvýchvstání Páně
Na úsvitu prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská a druhá Marie podívat se na hrob. Vtom 
nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil se 
na něj. Anděl promluvil k ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného. Není tady. Byl 
vzkříšen, jak řekl. (…) A rychle jděte a povězte to jeho učedníkům“ (srov. Mt 28,1-10).

Od ambonu se v kostele čte z Písma. Připomíná nám odvalený kámen, ze kterého anděl promluvil 
k ženám. Podobně jako tehdy jim, i nám se stále v evangeliu hlásá: „Nebojte se. Kristus byl vzkříšen.“ 

Tip: Připravme si rodinnou bohoslužbu: přečtěme si dnešní evangelium, nachystejme přímluvy. 
Poděkujme za křest. Poprosme o Boží požehnání pro rodinu, farnost a všechny lidi. Modleme se 
zvlášť za ty, kteří Krista neznají. 

(podle P. Lukáše Jambora z publikace Svatý týden, pracovní sešit pro děti a rodiny, kterou vydala 
Dílna Všech svatých, www.vsechsvatych.cz)

Inspirace pro slavení Velikonoc v kruhu rodiny z brněnské Dílny Všech svatých



Nedávno papež František rozvířil vody 
ohledně trvalého ustanovování žen ve 
službě akolyty a  lektora při bohosluž-
bách. Oživilo se tím téma postavení žen 
v církvi. 

Přiznám se, že mívám z těchto debat 
rozporuplné pocity, vzhledem k tomu, 
kolik vzácných žen odjakživa v  církvi 
sloužilo a kolik jich máme mezi svatý-
mi. Například známá Kateřina Sienská 
měla hned dvě svaté současnice ze seve-
ru Evropy, jimž Pán svěřil velké poslání 
v církvi. Byly to matka s dcerou, Brigita 
a Kateřina Švédské. 

Kateřina (Karin) se narodila roku 
1331 jako druhorozená z osmi dětí. Pří-
běh její „svaté rodiny“ nabral nový směr 
po pouti rodičů do Compostely, kterou 
si nadělili ke stříbrné svatbě. Po návra-
tu se oba rozhodli pro zasvěcený život. 
Otec následoval jednoho ze svých synů 
do cisterciáckého opatství Alvastra; Bri-

gita žila chvilku poblíž, ale záhy přijala 
vizi o založení řádu Nejsvětějšího Spa-
sitele pro muže i ženy. Její záměr se plně 
uskutečnil až po její smrti; sestry „bri-
gitky“ se svými zvláštními čelenkami ve 
tvaru kříže existují dodnes – jsou k vidění 
např. v Římě a také ve švédské Vadsteně. 

Mladičká Kateřina byla provdána za 
staršího muže, byl to prý šlechtic „ro-
dem i duchem“. Když se však coby deva-
tenáctiletá vypravila roku 1350 na pouť 
do Říma u příležitosti Svatého roku, do-
stihla ji tam zpráva, že manžel zemřel. 
Přidružila se tedy k matce Brigitě, kte-
rá už byla v Římě, a podílela se na jejím 
poslání. Spolu s dalšími vedly komunit-
ní život, ujímaly se poutníků, chudých 
a nemocných, ale také podnikaly různé 
„diplomatické“ mise. Často putovaly na 
různá svatá místa, což přineslo i mnohé 
adrenalinové situace – zkrátka „ženy do 
nepohody“.

Po matčině smrti Kateřina převezla 
její ostatky zpátky do Švédska do kláš-
tera ve Vadsteně, kam sama vstoupila. 
Na pár let si ještě „odskočila“ do Říma 
kvůli začínajícímu procesu Brigitina bla-
hořečení.

Z  té doby se traduje velký zázrak, 
kdy se rozvodněná Tibera na přímluvu 
sv. Kateřiny náhle zklidnila a  Řím byl 
uchráněn od ničivé povodně. Potom už 
se vrátila definitivně do Vadsteny. Roku 
1380 se stala abatyší kláštera a rok po-
té ji Pán povolal 
k sobě. Musíme 
uznat, že obě ty-
to „akční“ svě-
tice zanechaly 
v  církvi pořád-
nou brázdu.

KATEŘINA 
LACHMANOVÁ,

publicistka
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Proč jsou 
Velikonoce 
největším 
křesťanským 
svátkem? Proč 
ne Vánoce? 

Vánoce nás více dojímají, stejně jako nás 
dojímá každé narozené děťátko. Napro-
ti tomu jsou Velikonoce spojeny s mno-
ha nabídkami a hlubokými pojmy, jako 
je spása, vykoupení, vzkříšení, smíření. 
V Katechismu katolické církve jsou je-
jich podrobná vysvětlení v desítkách od-
stavců a stránek. 

K pochopení jádra věci stačí předsta-
vit si životní zklamání, které zažili Ježí-
šovi žáci a sympatizanti jeho zatčením 
a popravením. Spojili své životy s Ježí-
šovou cestou, dali všanc všechno, v co 
doufali, i svou pověst mezi lidmi. Velký 
pátek je o to všechno připravil. Nezbý-
valo než všeho nechat a vrátit se ke sta-
rému životu. 

Ale najednou, po třech dnech zklamá-
ní a bezradnosti, zazáří světlo. Učední-
ci zjistí, že Ježíš se nepropadl do nicoty, 
nýbrž je jim pořád blízko. Postupně při-
cházejí k pochopení Ježíšových zvlášt-
ností, které neselhaly na Golgotě, ale 
prostoupily bolestí a smrtí do věčného 
života. Tím nárazem se dokonce otevřou 
natolik, že pochopí a přijmou jeho Du-
cha. Mohou se zařadit do všeho stvoření, 
protože Pán Bůh má zájem na bohato-
sti života této Země, tedy i polních lilií 
a ptactva. Pochopí, že lidé s jiným my-
šlením nemusejí být proklínáni a zatra-
cováni. 

Proviní-li se někdo proti nim, nemu-
sejí ho kárat, ale nejdříve to s ním pro-
brat. S  ostatními lidmi mohou jednat 
ne z poníženosti, ale tak, jak by chtěli, 
aby ostatní jednali s nimi. Přestanou-li 
se dohadovat, kdo je větší, zjistí, že bra-
trské vztahy jsou tisíckrát lepší než hie-
rarchické. Uznají-li svou chybu, budou 
vykoupeni ze zajetí a  izolace, do níž je 
hřích dostal. Odpustí-li, bude i  jim od-
puštěno.

K vysvětlení těchto nabídek potřebo-
val Pán Ježíš celý život. Vrcholem se sta-
ly Velikonoce. Přijmeme-li jeho zkuše-
nost, určitě oživí i nás.

P. PAVEL KUNEŠ

Abatyše sv. Kateřina Švédská je vzývána jako ochránkyně proti potratům a předčasným 
porodům, ale i jako patronka proti povodním .  

Jsem strašně rád, že se Katolický 
týdeník dostává do rukou i nám od-
souzeným, kteří splácíme svůj dluh 
společnosti ve vězení.

Před několika lety se mně stala 
příhoda, kterou považuji za zázrak. 
A rád bych ji zveřejnil právě v této 
době, kdy mezi mnoha lidmi vládne 
lhostejnost, nezájem a odcizení.

Můj příběh se odehrál právě v za-
čátku postní doby. Tehdy jsem popr-
vé seděl v kanceláři našeho vězeň-
ského kaplana P. Jaroslava Hraby. 
Jsem věřící, ale vězeň často ve své 
víře skomírá. Byl jsem psychicky na 
dně a napsal jsem si žádanku, aby 
mě pan kaplan vyslechl. Při tom in-
dividuálním hovoru s ním jsem pak 
přestal ze sebe dělat hrdinu a ne-
chal volně plynout svoje emoce. Mr-
zelo mě, že téměř pět let se mnou 
nekomunikovala moje teta – jedi-
ná z mých blízkých osob, s níž jsem 
předtím byl celý život v kontaktu. 

Odepsala mě? Měl jsem ten po-
cit, kvůli mé nespolehlivosti, asoci-
álnímu chování, alkoholismu a uží-
vání pervitinu. 

Blížila se tehdy Popeleční středa 
a právě ten den má „ztracená teta“ 
i slavila narozeniny. Po nesčetných 
dopisech, SMS zprávách, které jsem 
jí během těch let psal, jsem už ani 
nedoufal, že by se mi mohla někdy 
ozvat. Pan kaplan Hraba mi ale 
poradil, abych se obracel ve svých 
modlitbách i ke světcům. Tak jsem si 
zvolil svatou Ritu, pomocnici v bez-
nadějných a bezvýchodných situa-
cích. Obracel jsem se k této světici 
s absolutní důvěrou – a tehdy se mo-
je teta ke mně opět vrátila!

Děkuji Bohu, svaté Ritě a všem 
světcům a světicím Božím za tento 
zázrak. 

Svatá Rito, s Boží prozřetelností 
mně pomáhej stále, ať se mně daří 
vyřešit práci, bydlení tak, abych mo-
hl restartovat svůj život.

MARTIN R. B.
 

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

Společná cesta matky a dcery
Svátek sv. Kateřiny Švédské (24. března)

Ve vězení 
jsem prosil 
svatou Ritu

Bůh v mém životě
Největší 
svátek

Odpovědna

O knížku 10 minut denně na relaxaci a modlitbu mohou soutěžit ti 
čtenáři, kteří správně vyluští tajenku naší křížovky a do týdne ji za-
šlou na e-mailovou (krizovky@katyd.cz) nebo poštovní adresu re-
dakce. Knížku do soutěže věnovalo Karmelitánské nakladatelství. 

Ukázka: Rozjímejte nad biblickými texty, objevte nové způsoby mod-
litby a prohlubte svoji víru. V našem sešitě na vás čekají tvořivé úkoly, 
ale i krátké… (viz tajenka).

Tajenka z KT č. 11 zněla: „glosami našeho životního stylu“. Kníž-
ku Petra Vrbackého Křížová cesta, kterou do soutěže věnovalo 
nakladatelství Doron, získávají Marie Škorpíková z Bystřice nad 
Pernštejnem, Jitka Rozkovcová z Liberce a Cyril Rotter z Uherčic. 
Blahopřejeme.  
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17. března 2021

Duch Svatý je prvním darem v kaž-
dém křesťanském životě. Není to 
jeden z mnoha darů, nýbrž ten zá-
kladní. Bez Ducha neexistuje vztah 
ke Kristu a Otci, protože otvírá na-
še srdce Boží přítomnosti a vtahuje 
je do „víru“ lásky, který je samým 
jádrem Boha. Jsme hosty a poutní-
ky nejen na této zemi, ale též v ta-
jemství Trojice. Jsme jako Abrahám, 
jenž jednoho dne přijal ve svém sta-
nu tři pocestné, a  tak potkal Bo-
ha. Jestliže můžeme v pravdě volat 
k Bohu a nazývat ho „tatínkem“ – 
Abba, je to díky Duchu Svatému, 
který v  nás přebývá, v  hloubi nás 
proměňuje a dává nám zakoušet ra-
dost, že nás Bůh miluje jako syny.

Katechismus říká: „Kdykoli se 
začínáme modlit k Ježíši, Duch Sva-
tý nás předchází svou milostí a při-
tahuje na cestu modlitby. Když nás 
učí modlit se tím, že nám připomíná 
Krista, proč se nemáme modlit i pří-
mo k němu? Proto nás církev vybízí, 
abychom každý den vzývali Ducha 
Svatého, především na počátku a na 
konci každého důležitého jednání.“ 
Takto v nás Duch působí. „Upama-
tovává“ nás na Ježíše a zpřítomňu-
je ho v nás, mohli bychom dokonce 
říci, že se stává pamětí Boha v nás. 

Duch zpřítomňuje Ježíše v našem 
vědomí, aby se neumenšil na posta-
vu z minulosti. Kdyby nám byl Kris-
tus časově vzdálen, bloudili bychom 
osamoceně světem. Vzpomínali by-
chom na Ježíše jako na někoho veli-
ce vzdáleného, avšak Duch jej při-
vádí dnes, v  tuto chvíli do našeho 

srdce. Duch vše oživuje, a křesťa-
nům každé doby a místa se tak ský-
tá možnost setkání s Kristem. Duch 
ho „vtahuje“ do našich srdcí, působí 
naše setkávání s Kristem, jenž není 
vzdálený, nýbrž je v Duchu s námi. 
Ježíš nadále vychovává své učední-
ky a mění jejich srdce, jako to učinil 
s  Petrem, Pavlem, Marií Magdal-
skou a všemi apoštoly. 

Tuto zkušenost prožili mnozí 
muži a ženy modlitby, které Duch 
Svatý utvářel podle Kristovy „míry“ 
– v milosrdenství, službě a modlit-
bě. Je milostí, když se můžeme se-
tkat s  takovými lidmi. Nemyslím 
jen na mnichy a poustevníky, najde-
me je i mezi běžnými lidmi. Jsou to 
ti, kdo navázali dlouhou rozmluvu 
s Bohem a jejichž životní příběh je 
někdy vnitřním bojem pročišťujícím 
víru. Tito pokorní svědci hledali Bo-

ha v  evangeliu, v  eucharistii, kte-
rou přijímali a jíž se klaněli, ve tvá-
ři bratra, který se ocitl v nesnázích. 
Boží přítomnost opatrují jako tajný
oheň.

Prvním úkolem křesťanů je udr-
žovat tento oheň, který Ježíš přinesl 
na zem (srv. Lk 12,49). Je to Boží 
láska, Duch Svatý. Bez ohně Ducha 
vyhasínají proroctví, smutek vytla-
čuje radost, zvykovost nahrazuje 
lásku, služba se mění v otroctví. Vy-
bavuje se nám obraz světla zažehnu-
tého u svatostánku uchovávajícího 
eucharistii. I když se kostel vyprázd-
ní a nastane večer, i když je kostel 
uzavřený, ono světlo zůstává rozsví-
cené a nadále plane. Nikdo je nevidí, 
a přesto září před Pánem. Stejně tak 
Duch ustavičně přebývá v  našem 
srdci – jako ono věčné světlo.

(vaticannews; kráceno)

Ježíš nadále vychovává své učedníky
Připravujeme

Velikonoční příloha 
Velikonočními svátky čtenáře prove-
dou úryvky z knižní novinky Utrpení 
Páně podle Jana z pera teologa P. Cti-
rada Václava Pospíšila a stylizované 
dopisy aktérů velikonočních událostí 
z knihy Milý Jidáši od Pavla Obluka.

Vyznání víry
Co znamená věřit a vyznávat, roze-
bere teolog Pavel Hošek. Jak vlast-
ně modlitba vyznání víry vznikala, 
na jakém historickém pozadí a  ja-
kou plnila funkci, vysvětlí P. David 
Vopřada. 

Papežství
na obrazovce
Na šest zlomových období v  círk-
vi se zaměří šest dílů televizního 
seriálu Papež – nejmocnější člověk 
na planetě, který počínaje nedělí 
21. března ve 13.05 vždy po týdnu 
odvysílá a  zpřístupní v  interneto-
vém archivu Česká televize na kaná-
lu ČT2. Seriál z produkce americké 
televize CNN z roku 2018 představí 
zrod papežského úřadu, reprezen-
tační funkci papežství v období re-
nesance, vliv reformace, válečná di-
lemata papežů i rezignaci Benedikta 
XVI. Nezapomene ani na Františka. 
Historický přehled doplní dramati-
zované scény v podání amerických 
hvězd, ale též archivní dokumen-
tární záběry a  původní rozhovory 
s odborníky i s reprezentanty círk-
ve. Ti zkorigují místy zjednoduše-
ný pohled tvůrců, který zdůrazňuje 
politický vliv papežů a  jejich lid-
skou stránku, zatímco je svatopetr-
ský úřad vždy spojen s rolí Kristova
náměstka na zemi.

(sch)

Svatý týden prožijí ve 
Vatikánu už druhý rok 
v úzkém kruhu. Věřící 
po celém světě se 
s papežem spojí díky 
přímým přenosům. 
Českým divákům je 
poskytnou Česká 
televize a TV Noe.

Vzhledem k dramatickému nárůstu 
nákazy Itálie opět zavádí přísná opat-
ření, která se týkají i Říma. Zvláště 
důsledně by měla platit po celé ze-
mi přes velikonoční svátky. Italští 
biskupové proto upravují možnos-
ti slavení. Kde je to možné, vyzývají 
k venkovním bohoslužbám, průvo-
dy na Květnou neděli se budou ko-
nat jen v blízkosti kostelů nebo uvnitř 
a s donesenými či dezinfikovanými 
ratolestmi. Na Zelený čtvrtek bude 
vypuštěn obřad mytí nohou a na Vel-
ký pátek farnosti zařadí do přímluv 
prosbu za oběti pandemie. Vigilie se 

pak má slavit v souladu s platným zá-
kazem vycházení od 22. hodiny.

Podobně svátky proběhnou v sa-
motném Vatikánu. Ten zatím nevy-
dal definitivní upřesnění, předběž-
ně se však počítá na Zelený čtvrtek 
dopoledne s papežskou mší svatou 
se svěcením olejů (v  9.30 ji bude 
přenášet TV Noe), na Velký pátek 
by měl František vést tradiční kří-
žovou cestu v  Koloseu (přenáší 
TV Noe od 21 hodin). 

Požehnání díky televizi

Velikonoční vigilii pak bude v pře-
nosu na vatikánském Youtube ka-
nálu slavit v zatím blíže neurčenou 
dřívější večerní hodinu 3. dubna. ČT 
bude vigilii vysílat z Česka – z koste-
la Nanebevzetí Panny Marie v Praze-
-Strahově ve 20.05 na ČT3. Papež-
ská mše o slavnosti Zmrtvýchvstání 
4. dubna bude sloužena v 11 hodin 
dopoledne a k vidění bude na vati-
kánském Youtube kanálu. TV Noe 
i Česká televize poté v neděli v pole-
dne odvysílají papežské požehnání 
Urbi et Orbi – Městu a světu. 

(tez, sch)

BUĎTE JAKO SV. JOSEF – OPATRUJÍCÍ OTEC OTEVŘENÝ BOŽÍM ZNAMENÍM, vyzval papež minulý čtvrtek, 
v předvečer svátku Ježíšova pěstouna, studenty Papežské belgické koleje, která formuje bohoslovce z Belgie a kde bydlel 
na studiích pozdější papež Jan Pavel II. „Pastýř, který nikdy neopouští své stádce, mění dle potřeb konkrétní chvíle své 
místo – buď stojí vpředu, aby otevíral cestu, uprostřed, aby povzbuzoval, nebo na konci, aby přijímal nejposlednější. 
Snaží se vyhnout dvojímu pokušení, jaké představuje na jedné straně nadvláda a na druhé nedbalost,“ řekl papež 
bohoslovcům.  Snímek ČTK

KRÁTCE
„TAKÉ JÁ KLEKÁM NA MY-
ANMARSKÉ ULICE a  prosím, 
ať ustane násilí. Také já rozpínám 
paže a žádám, ať převládne dialog. 
Krveprolití nic nevyřeší,“ ujistil pa-
pež při generální audienci. Znovu 
tak apeloval na ukončení násilností, 
které mají už přes dvě stě obětí. Od-
kazoval k  hrdinskému činu tamní 
řeholnice Ann Rose Nu Tawng, kte-
rá vkleče na silnici prosila ozbrojen-
ce, aby nestříleli do pokojných de-
monstrantů, se slovy: „Zastřelte mě, 
jestli chcete.“ Sílící napětí pokraču-
je po vojenském převratu z počátku 
února, který nastal po drtivém vo-
lebním vítězství Ligy pro demokra-
cii vedené nobelistkou Aun Schan 
Su Ťij, kterou armáda spolu s členy 
dosavadní vlády zadržela. 

IRÁCKÝ PREMIÉR POZVAL NA 
NÁVŠTĚVU ZEMĚ VRCHNÍHO 
IMÁMA Ahmada at-Tajjíba, nej-
vyšší autoritu sunnitů, který vzápětí 
„s radostí přijal“. Stalo se tak krátce 
po papežské cestě do této blízkový-
chodní země. Program cesty zatím 
nebyl oznámen, pravděpodobně se 

imám setká s  šíitským lídrem as-
-Sistáním, kterého František také 
navštívil. „Kromě toho jsem se do-
slechl, že by měl přijet, aby uklidnil 
sunnity a zabránil šíření násilných 
ideologií v  některých skupinách,“ 
uvedl patriarcha chaldejské církve, 
kardinál Louis Sako. Výsledky apo-
štolské cesty jsou vidět i v USA, kde 
kardinál Wilton Gregory s tamním 
imámem Sajjidem Kašmírím usku-
tečnili minulý týden videohovor 
o papežově návštěvě. Na toto téma 
si také minulou neděli telefonova-
li Svatý otec s francouzským prezi-
dentem Emmanuelem Macronem, 
který ocenil tuto cestu jako „skuteč-
ný obrat pro celý region“.

„MAFIE EXISTUJÍ V  MNOHA 
ZEMÍCH SVĚTA. Zneužívají pan-
demii ve svůj prospěch a pomáha-
jí si korupcí,“ varoval papež. Tento 
den je v Itálii od roku 2016 Dnem 
vzpomínky na oběti mafie. „(Mafie) 
nahrazují víru modlářstvím,“ dodal 
František s tím, že jeho předchůd-
ce Benedikt XVI. pokládal mafii za 
„cestu ke smrti, která je v rozporu 
s evangeliem“, podobně jako papež 
Jan Pavel II. 

HROMADNÉ ROZHŘEŠENÍ JE 
MOŽNÉ na místech s velkou nakaž-
livostí covidem, potvrdil rozhodnu-
tí vatikánské nóty z loňského břez-
na Mons. Krzysztof Nykiel, regent 
Apoštolské penitenciárie (vatikán-
ského soudu, který se zabývá otáz-
kami odpouštění hříchů). Znamená 
to, že v postní době lze udělovat roz-
hřešení, aniž by se kajícníci indivi-
duálně zpovídali kněžím, a to v situ-
acích „vážné nutnosti“ a v „hrozbě 
blízké smrti“ (jak ustanovuje kano-
nické právo). Papež nicméně vyzývá 
k individuální svátosti smíření – po-
kud to situace umožňuje. 

VIZITACE NA VATIKÁNSKÉ 
KONGREGACI PRO LITURGII 
A SVÁTOSTI začala minulý týden, 
necelý měsíc po přijetí rezignace 
jejího prefekta, kardinála Roberta 
Saraha. Jeho nástupce zatím nebyl 
jmenován. Vizitaci má na starosti 
biskup Claudio Maniago, předseda 
Liturgické komise Italské biskupské 
konference, člen zmíněné kongre-
gace a podle vatikanistů i kandidát 
na uvolněný post. Podle sekretáře 
této kongregace, arcibiskupa Arthu-
ra Roche (který je též možným

Sarahovým nástupcem), není důvod 
ke znepokojení. „Tento způsob vi-
zitace se v současnosti stává pravi-
delnou záležitostí na závěr mandátu 
šéfů úřadů nebo v případně zásad-
ních změn,“ sdělil arcibiskup. Jako 
třetího možného nového prefekta 
pak vatikanisté uvádějí františkána 
Vittoria Violu.

JAKO TÉMA 107. SVĚTOVÉHO 
DNE MIGRANTŮ A  UPRCHLÍ-
KŮ (poslední zářijovou neděli, letos 
26. září) zvolil papež „Ke stále šir-
šímu ‚my‘“. Jde o odkaz na encykli-
ku Fratelli tutti, v níž vyzývá, aby se 
už neuvažovalo v kategoriích „oni“ 
a „tamti“, nýbrž výlučně „my“. Svě-
tový den migrantů vyhlásil v  roce 
1914 papež Pius X. v  době velké 
italské emigrace. 

LATERÁNSKÝ PALÁC bude zpří-
stupněn k muzeálním a kulturním 
účelům. Jde o  komplex budov při 
bazilice sv. Jana, katedrále římského 
biskupa, který po staletí sloužil jako 
papežská rezidence. Bude o něj pe-
čovat římský vikář Angelo De Dona-
tis, jak rozhodl papež minulý týden.

(vaticannews, cna, ncr; tez)

Velikonoce 
ve Vatikánu
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Ve Znojmě se v letošním škol-
ním roce do náboženství přihlá-
sily děti ze čtyř základních škol. 
Část zahájila výuku ve školách 
a zbytek docházel na faru.

„Takto jsme se ovšem setká-
vali pouze několik prvních ho-
din. Po nařízeních vlády začala 
katechetka připravovat na prv-
ní svaté přijímání dvanáct dě-
tí přes Skype. Poprvé by měly 
přistoupit ke stolu Páně v červ-
nu nebo o prázdninách. Vše se 

bude odvíjet od vládních naří-
zení,“ popsal situaci znojemský 
děkan P. Jindřich Bartoš. 

V Dubňanech na Hodonín-
sku začalo v letošním školním 
roce náboženství navštěvovat 
šestatřicet žáků v sedmi skupi-
nách. „Dokud to šlo, setkávali 
jsme se na faře. V současné do-
bě se žáci druhého stupně učí 
online prostřednictvím Whats-
Appu,“ uvedl farář P. Pavel Za-
hradníček. Na první svaté při-

jímání se zde připravuje de-
vatenáct dětí. Poprvé by měly 
přijmout Pána Ježíše v květnu. 

„Každopádně se ale budu 
snažit, aby byly děti výukou na 
dálku a za pomoci rodičů dobře 
připraveny. Chci, aby šly k prv-
nímu svatému přijímání, i kdy-
by to mělo být jen v úzkém ro-
dinném kruhu. Kdyby někdo 
v případě platných omezení tr-
val na veřejné slavnosti, musel 
by si počkat,“ podotkl dubňan-
ský farář. 

Ve Slavkově u  Brna chodí 
na náboženství 170 školáků. 
Z počátku školního roku se šest 
tříd scházelo pravidelně na fa-
ře a dalších sedm v šesti základ-
ních školách. Záhy bylo vše ji-

nak. V  podzimních měsících 
distanční výuku ve Slavkově 
zkomplikovalo onemocnění ře-
holní sestry, která učila více tříd. 

Nyní náboženství na dálku 
vyučují dvě katechetky a slav-
kovský farář P. Milan Vavro. Na 
online výuku se zde pravidel-
ně připojuje zhruba sedmdesát 
procent žáků. „Hodiny jsou spí-
še dvacetiminutové, protože dě-
ti už jsou z učení přes internet 
unavené. Náboženství je však 
jiné, a  tak to berou,“ podělil 
se o zkušenosti kněz. Na první 
svaté přijímání se ve Slavkově 
připravuje šestnáct dětí. Někte-
ří školáci se každý týden také 
účastní dětských mší.

 LENKA FOJTÍKOVÁ

S neobvyklou iniciativou přišli 
ve Znojmě tamní kaplan P. Pa-
vel Bublan, jáhen Milan Werl 
a sestra Viannea z Kongregace 
sester Nejsvětějšího Spasitele. 

Od března do dubna mohou 
zájemci vyrazit na Cesty za po-
znáním. Jedna nese motto: „Dej 
mi napít,“ a druhá: „Bůh viděl, 
že všechno, co učinil, je velmi 
dobré.“ „Jde vlastně o vycházky 
s duchovním zaměřením,“ pou-
kazuje znojemský děkan a farář 
Mons. Jindřich Bartoš. 

„Pro rodiny s dětmi je dlou-
hodobý pobyt doma dost nároč-
ný, proto jsme přemýšleli, jak je 

v dnešní složité situaci povzbu-
dit a zároveň připomenout veli-
kost Pána a jeho dílo stvoření,“ 
zdůvodňuje iniciativu kaplan
P. Bublan. 

Plánky obou tras je možné 
stáhnout si na webu farnosti ne-
bo vyzvednout v kostele; jejich 
součástí jsou popis cesty a úko-
ly. Část se plní přímo na trase 
a některé v klidu domova. Vypl-
něné listy je možné odevzdat na 
faře k vyhodnocení. „Lze přilo-
žit fotografii z vycházky nebo 
dětmi namalovaný obrázek, kte-
ré pověsíme v kostele na nástěn-
ku,“ doplňuje děkan.  (lef)

Kalendář
BRNO
� 1. 4. na Zelený čtvrtek bude 
brněnský biskup Vojtěch Cikr-
le v katedrále sv. Petra a Pavla 
předsedat od 9.00 misse chris-
matis – bohoslužbě se svěcením 
olejů a  s  obnovou kněžských 
závazků. Pomocný biskup Pa-
vel Konzbul bude v katedrále 
předsedat od 17.30 mši sv. na 
památku Poslední večeře Páně. 
V přímém přenosu přenáší Ra-
dio Proglas. 

� 2. 4. od 15.00 velkopáteč-
ní obřady na památku umuče-
ní Páně v katedrále sv. Petra 
a Pavla s brněnským biskupem 
Vojtěchem Cikrlem. 
� 3. 4. budou oba biskupo-
vé v katedrále slavit od 20.30 
velikonoční vigilii. 
� 4. 4. na Boží hod velikonoč-
ní bude slavit v katedrále mši sv. 
od 10.30 biskup Vojtěch Cikrle. 
Obřadů se mohou v  kated-
rále sv. Petra a Pavla účast-
nit jen ti, kdo se předem za-
registrují na rezervačním 
formuláři. Všechny uvedené 

bohoslužby bude možné sle-
dovat online prostřednictvím 
Youtube kanálu „Katedrála
Petrov“.
� Salesiánské středisko mlá-
deže a  dům dětí a  mládeže 
v Žabovřeskách nabízí veliko-
noční tvoření. Zájemci si mo-
hou ve středisku vyzvednout 
balíčky pro menší i větší tvůr-
ce. Obsahují sadu materiálů 
na různé jarní ozdoby a celo-
roční tvoření i heslo k několika 
video návodům na velikonoč-
ní výrobky. Balíčky si mohou 
zájemci vyzvednout v  prů-

chodu u  recepce střediska, 
Foerstrova 2, až do 31. 3. ka-
ždé úterý, středu a čtvrtek od
9.00 do 18.00. 

VELKÉ PAVLOVICE
� 27. 3. se uskuteční křížo-
vá cesta pro cyklisty. Sraz ve 
13.00 u kostela, odkud cyklis-
té vyjedou ke křížům v polích, 
vinohradech a na rozcestích, 
kde budou jednotlivá zastavení 
s modlitbou. 

Kontakt:
fojtikova-l@seznam.cz

Výuka náboženství pokračuje, jen jinak
Opatření vlády kvůli pandemii poznamenávají 
už druhým rokem také výuku náboženství. 
V některých farnostech vsadili na online formu, 
jinde se snaží udržet s dětmi přímý kontakt. 

Ve Znojmě putují po Cestách za poznáním

Na Cestu za poznáním se ve Znojmě vydala i rodina Navrkalova. 
 Snímek Milan Werl
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Kalendář
ČESKÉ
BUDĚJOVICE
� Diecézní duchovní obnova pro 
mládež (online): pátek 27. 3.
18.00 mše sv., 19.00 křížo-
vá cesta, sobota 28. 3. 10.00 
úvod, 10.15 duchovní před-
náška, 11.00 diskuse, 13.00 
workshopy, 16.00 chvály – hra-
je Backspace Band, přihlášky 
a  program na www.prolidi.
bcb.cz. 

� Velikonoční program v kated-
rále sv. Mikuláše (podle epide-
miologické situace):
Květná neděle: 28. 3. v 9.00; 
Missa chrismatis: 1. 4. v 10.00, 
v  17.00 mše sv. na památku
Poslední večeře Páně;
Velkopáteční obřady:
2. 4. v 17.00;
Velikonoční vigilie:
3. 4. ve 20.30; 
Zmrtvýchvstání Páně:
4. 4. v 9.00. 

TÁBOR-KLOKOTY
� Poutní areál: Křížová cesta 
26. 3. od 16.30. 
� Postní duchovní obnova 27. 3. 
od 15.00 do 18.00, zamyšlení nad 
encyklikou Fatelli tutti s P. Gün-
therem Ecklbauerem OMI, mož-
no online na www.klokoty.cz.
TŘEBOŇ
� Velikonoční obřady s  prů-
vodem a hrkáním od chrámu 
sv. Jiljí a Panny Marie Králov-
ny (za dodržení epidemiologic-
kých opatření):

Zelený čtvrtek 1. 4. od 19.30 
hrkání a průvod se svícemi; 
Velký pátek 2. 4. v 9.00, 12.00 
a 15.00 hrkání, průvod s kří-
žem, v 19.30 hrkání a průvod 
se svícemi; 
Bílá sobota 3. 4. v 9.00 a 12.00 
hrkání a průvod 
s kadidelnicemi;
Neděle 4. 4. v 10.30 mše sv. na 
Masarykově náměstí, průvod 
s eucharistií, žehnání městu. 

Kontakt:
ragal@seznam.cz

„První se věnuje výchově dě-
tí ve víře a katolické morálce, 
psychologii dítěte a způsobům 
předávání víry,“ představuje 
ředitelka Diecézního centra pro 
rodinu Martina Fürstová. Dru-

hý se týká manželských a rodin-
ných vztahů a snaží se pomoci 
k harmonickému soužití i při 
řešení konfliktů. Středisko dále 
nabízí četbu na pokračování pa-
pežovy exhortace Amoris laeti-

tia i románu Stín Otce o životě 
sv. Josefa, jehož autorem je Jan 
Dobraczyński. Diváky osloví též 
dokument o sv. Josefu a Sva-
té rodině od profesora Marti-
na Weise. „Vedoucí střediska 
P. Tomas van Zavrel chystá vi-
deonovénu ke sv. Josefu, obo-
hacenou katechezí o ctnostech, 
a zpovědní zrcadlo pro chlapy,“ 
dodává Martina Fürstová a při-
pomíná, že podcasty jsou kon-
cipovány s ohledem na hledající 
a vlažné křesťany.

Pastorační středisko v nepo-
slední řadě připravilo podcas-

ty ke Svatému týdnu a radost-
nému poselství Velikonočního 
oktávu. Po celý Svatý týden Iva 
Hojková z Pastoračního stře-
diska nabídne denně jedno za-
myšlení, které pomůže prohlou-
bit prožívání této doby. 

Postní podcasty se přehoup-
nou do radosti velikonočního 
oktávu. Opět denně bude mož-
né poslechnout si jeden díl vy-
zývající k zamyšlení  nad veli-
konočními událostmi plnými 
naděje, pokoje, radosti, lásky 
a vítězství nad zlem a smrtí. 

RADEK GÁLIS

Program pro rodiny online

Skupina mladých lidí, která se 
sdružuje v  organizaci Young 
Caritas Diecézní charity České 
Budějovice, pořádá před Veli-
konocemi týden online rozho-
vorů na téma aktivní občanství
(22. – 28. 3.).

Proč se zajímají
o svět kolem sebe?

„Během čtyř pořadů se diváci 
od zajímavých hostů dozvědí 
nejen o  různých formách ak-
tivního občanství, ale i o důvo-
dech, které lidi přimějí k tomu, 
aby se do dění kolem nich za-
pojili,“ vysvětluje mluvčí DCH 
Martina Baráková. Rozhovory 
probíhají na webu www.youn-
gcaritas.cz či ve facebookové 
skupině Young Caritas Česká 
republika. 

V pondělí hovořila Veroni-
ka Batelková ze spolku Zvol si 
info o dezinformacích a nega-

tivních dopadech sociálních sí-
tí. Ve středu se představil Vác-
lav Peltan, koordinátor Young 
Caritas České Budějovice, jenž 
se podílí na tvorbě a realizaci 
workshopů a projektových dnů 
pro děti a mládež, komunikuje 
s mladými dobrovolníky a pod-
poruje je. Peltan je dlouhole-
tým dobrovolníkem a skautem, 
podílí se na přípravách tábo-
rů a volnočasových aktivitách 
pro děti ze sociálně slabých
rodin.

V pátek od 18.00 si zájem-
ci poslechnou Salima Murada 
z  Katedry společenských věd 
Pedagogické fakulty Jihočes-
ké univerzity v  Českých Bu-
dějovicích, který se věnuje mj. 
výzkumu a výuce politologie, 
společenských věd a  migra-
ce. V neděli cyklus zakončí od 
11.00 vyprávění zkušené Jany 
Žilkové, která od července 2018 
pracuje jako vedoucí mise Cha-
rity ČR v Mongolsku.  (rag)

Mladí lidé si navzájem radí,
jak být prospěšní druhým

Pastorační středisko českobudějovického 
biskupství připravilo k Roku sv. Josefa 
i Roku rodiny Amoris laetitia sérii podcastů, 
které zájemci najdou na Youtube Prolidi.
online v sekci Rok rodiny a sv. Josefa. 
Nabízí i podněty pro Svatý týden.

Tzv. Třeboňskou výzvu přednesl jeden z autorů a místní farník Aleš 
Kratochvíl v závěru vikariátní konference v Třeboni a předal ji po-
mocnému biskupu Pavlu Posádovi. „I přes epidemickou situaci po-
važujeme za nepřiměřené zásahy do osobních svobod zaručených 
Ústavou ČR, zejména svobody vyznání, a to ve formě limitované 
účasti na náboženských obřadech, pohřbech a pokojných občan-
ských shromážděních organizovaných mimo vnitřní prostory,“ uvá-
dí autoři ve výzvě. Ta doputovala i k českobudějovickému biskupu 
Vlastimilu Kročilovi, který pro ČTK uvedl: „Chce to hlubší diskusi. 
Jsou to věci, které se musí dělat společně s biskupy. Situace není 
jednoduchá, musí se hledat řešení akceptovatelné pro všechny.“

Snímek Marie Košinová / Člověk a Víra 
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Diecézní centrum pro senio-
ry Hradec Králové a Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí vy-
hlašují I. ročník mezigenerač-
ní literární soutěže s  názvem 

Máme se rádi. Soutěž je rozdě-
lena do dvou kategorií – děti / 
mladí lidé a senioři.

Téma pro seniory: Co mi na 
dětech, mladých nejvíce im-

ponuje? Téma pro děti a mla-
dé: Čeho si na starších lidech 
nejvíce vážím? Délka příspěv-
ku je maximálně dvě strany 
A4. Soutěžní texty s  vyzna-

čenou kategorií posílejte do
30. dubna na dcs@bihk.cz nebo 
na knihovna@knihovnatyniste.
cz. Oceněny budou tři příspěvky 
z každé kategorie. (srp)

Chrudimský obraz 
Salvátora vystavila 
v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v neděli 
21. března tamní 
farnost. Lidé se 
u něj v minulosti 
modlili za záchranu 
před morem.

Obraz inspirovaný vzorem 
z Lateránské baziliky v Římě 
namaloval neznámý umělec 
koncem 16. století. V  neděli 
byl zpřístupněn k uctění v  ti-
ché modlitbě za dodržení pře-
depsaných opatření. „Obraz 
není magickým předmětem, 

ale označujeme jej jako milost-
ný nebo zázračný, skrze který 
se dostává lidem duchovní po-
moci. Zobrazení Kristovy tváře 
je oporou pro víru, s níž se člo-
věk k Ježíši modlí. Právě důvěra 
v Ježíše Krista je tím nejdůleži-
tějším postojem člověka mod-
lícího se před obrazem.  Pro-
žíváme nyní tíživou a vleklou 
epidemii koronaviru. Hledáme 
cesty ke zdraví i vnitřní sílu ke 
zvládnutí této těžké situace. Je 
zřejmé, že lidem v nouzi pomá-
hají i duchovní prostředky,“ vy-
světluje chrudimský arciděkan 
P. Jiří Heblt. 

Obraz s mnoha historický-
mi i  legendárními souvislost-
mi je dodnes znám jako Chru-
dimský Salvátor. Od samého 
počátku byl považován za ima-
go gratiosa – obraz milostný. 

„Když v českých zemích řádila 
v letech 1679–80 morová epi-
demie, obraceli se lidé o pomoc 
k  Bohu právě při pohledu na 
tento obraz. Podle tehdejšího 
profesora pražské lékařské fa-

kulty Jana Františka Löwa by-
la ochrana proti moru trojího 
druhu: duchovní, politická a lé-
kařská. Duchovní ochrana spo-
čívala ve využití náboženských 
prostředků, zejména procesí,“ 
dokládá podle historických pra-
menů místní historik Tomáš 
Pavlík a cituje kázání skutečské-
ho děkana Františka Bartoně: 
„Hrozila metla Páně roku 1680 
všem okolním místům města 
Chrudimě velikým morem tak, 
že již rána a metla tato též do 
města tohoto usaditi se mínila. 
A hle, po ustanoveném procesí 
okolo města nejen ono od na-
kažení zachované bylo, všich-
ni obyvatelé té metly zbavený, 
ale i ti, kteří již skutečně ránou 
tou byli obklíčeni, jí šťastně byli 
zproštěni.“ 

PAVEL J. SRŠEŇ

Přímluvy u vzácného obrazu

Chrudimský Salvátor. Repro KT

Kalendář
HRADEC KRÁLOVÉ
� Velikonoční bohoslužby 
biskupa Jana Vokála v kated-
rále Svatého Ducha:
Květná neděle 28. 3. v 9.00, 
Zelený čtvrtek 1. 4. missa chri-

smatis s omezenou účastí kně-
ží, mše sv. v 18.00, Velký pátek 
2. 4. v 15.00, 3. 4. vigilie Zmrt-
výchvstání Páně ve 20.00, 
slavnost Zmrtvýchvstání Pá-
ně 4. 4. v 9.00. Online přenosy 
bohoslužeb tridua z katedrály 
Svatého Ducha zajištěny. Bliž-
ší informace na www.bihk.cz. 

PARDUBICE
� Bohoslužby  biskupa 
Josefa Kajneka v  kostele 
sv. Bartoloměje:
Květná neděle 28. 3. v 7.00, 
Zelený čtvrtek v 16.00,
Velký pátek 2. 4. v  15.00, 
3. 4. vigilie Zmrtvýchvstá-
ní Páně v  19.00, slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně 4. 4.
v 7.00.
Na bohoslužby je třeba využít 
rezervačního systému na webu 
pardubické farnosti.

Kontakt:
srsen@bihk.cz

Mezigenerační literární soutěž

O slavnosti sv. Josefa
(19. března) slavil biskup Jan 
Vokál v katedrále Svatého
Ducha mši svatou ke cti
sv. Josefa. Hned v úvodu slav-
nostní bohoslužby biskup při-
pomněl zahájení Roku rodiny 
a manželství. Při litaniích na 
závěr mše svaté pak prosil 
o trvalou přímluvu sv. Josefa, 
o ochranu a pomoc v našem 
lidském povolání, v nesení
životních křížů, v nemoci,
ve stáří  i v hodině naší smrti. 

Snímek archiv biskupství

Modřín opadavý jako symbol nového života zasadila v den slavnosti 
sv. Josefa farnost v Opočně u budovy d ěkanství. Symbolizovat 
má i nové životní etapy církve, farnosti, města a konkrétních lidí. 
V budoucnu farnost plánuje výsadbu stromové aleje u nově vznikající 
polní cesty ke křížku u cyklostezky mezi Dobruškou a Opočnem. 

Snímek Radka Mecnerová

Prosba ke
sv. Josefovi
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Vedení vzdělávacího, konfe-
renčního a  poutního domu 
v  bývalém františkánském 
klášteře v  Hejnicích využilo 
nucenou dobu uzavření k vět-
ším i  menším úpravám areá-
lu. Budova má zrenovované 
vstupní dveře, uvnitř je vyma-
lováno a chystá se moderniza-
ce kuchyně. V dlouhodobějším 
plánu jsou pak například po-
stupná výměna oken či nutná 
rekonstrukce střechy.

Veřejnost se svými dary mů-
že podílet na opravě místní ga-
lerie – sbírka probíhá na inter-
netovém portálu www.hithit.

com. „Po více než dvaceti letech 
provozu je nutná částečná re-
konstrukce galerijních  prostor. 
Záměrem je instalace nového 
závěsného systému i  obměna 
a úprava osvětlení. Pro zkvalit-
nění instalací je třeba provést 
úpravu stěn galerie a opatřit je 
vhodným nátěrem,“ objasňuje 
vedení centra. Dohromady chtějí 
vybrat 40 tisíc korun, když 34 ti-
síc již přispělo město Hejnice. 
I za drobné dary dobrodinci zís-
kají odměnu – například pozvá-
ní na pivo v klášterní restauraci 
nebo komentovanou prohlídku 
kláštera i s bazilikou. (puč)

Sbírka pro Hejnice

Severočeská Mimoň 
je známá pro 
velikonočně laděné 
duchovní památky 
i letitou tradici 
pašijových her. Konání 
her zkomplikovala 
pandemie, ale 
unikátní kaple 
Božího hrobu je 
dobrým tipem na 
výlet a prohlídku, 
až to bude možné. 

Kaplí Božího hrobu je v Česku 
necelých třicet – třeba v Liber-
ci, na pražském Petříně či v Ji-
řetíně pod Jedlovou. Stojí buď 
samostatně, nebo jsou zakonče-
ním křížové cesty.

Kaple Božího hrobu v Mimo-
ni je nyní kvůli protipandemic-
kým opatřením nepřístupná, ale 
na Velký pátek 2. dubna se tu 
bude od 15.00 konat pobožnost 
křížové cesty a na Velikonoční 
pondělí 5. dubna od 9.00 mše 
sv. Nedalekým místem k veliko-
nočnímu usebrání je také samo-
statně stojící barokní sousoší 
Agonie v Getsemanské zahradě 
z roku 1689.

Vznik památek, zejména 
zmíněné kaple, se pojí se jmé-
nem Jana Putze z Adlersthur-
nu, který jako mnoho tehdej-
ších věřících šlechticů v  roce 

1625 podnikl pouť do Svaté ze-
mě. „Místa spojená s životem 
i utrpením Ježíše Krista na něj 
zapůsobila. Když se modlil 
a rozjímal u Božího hrobu, na-
padlo ho, že by po návratu do-
mů mohl postavit jeho kopii,“ 
uvedl Jiří Šťastný, který v kap-
li Božího hrobu v  Mimoni ve 
volném čase provází a  je au-
torem publikace o památkách
v Mimoni.

Cesta k postavení kaple ov-
šem byla mnohem delší. Bráni-
la mu třicetiletá válka, a šlechtic 
navíc po návratu z Jeruzaléma 
působil na vídeňském dvoře. 
„O mimoňském panství tehdy 
asi neměl ani tušení. Zastával 
ale vysoké pozice, například 
administrátora solných dolů, 
dařilo se mu, a  tak se rozho-
dl investovat právě do zdejší-

ho panství, kde se mu zalíbilo. 
Roku 1651 je koupil. Rozhodl 
se také, že kaple Božího hrobu 
bude stát právě tady,“ vysvět-
luje Šťastný s  tím, že posvě-
cení v roce 1668 se zakladatel 
však nedožil. Kapli i  přilehlý 
špitál dokončili na šlechtico-
vo přání jeho synové, byla to
podmínka dědictví.

Jen některé z  kaplí Božího 
hrobu se u  nás tak podobají 
svému předobrazu v Jeruzalé-
mě jako tato. „Jan Putz si při 
návštěvě Jeruzaléma Boží hrob 
změřil a zaznamenal do plánů, 
podle nichž později v  Mimo-
ni stavěl litoměřický architekt 
Santini de Bossi,“ popisuje prů-
vodce a potvrzuje, že je stavba 
poměrně přesnou kopií jeru-
zalémského hrobu ze začátku
17. století.

Když tomu nebrání pande-
mie, bývá kaple otevřena pro 
veřejnost a konají se v ní boho-
služby. V letních měsících se zde 
pravidelně pořádají i komento-
vané prohlídky a koncerty. Na 
prohlídku kaple lze navázat ná-
vštěvou budovy bývalého špitálu, 
kde nyní sídlí Městské muzeum. 

Pašijové hry 

Nejen Boží hrob, i další místo 
se zde vztahuje k Velikonocům. 
Mimoň se nacházela na staré 
obchodní stezce a proudilo sem 
mnoho poutníků. Proto se tu 
posléze ujala myšlenka pašijo-
vých her. „Původně se zde začí-
nalo se scénickými obrazy s ku-
lisami a dřevěnými sochami. To 
mělo velký úspěch, tradice se 
rozšiřovala a figuríny nahradi-
li ochotničtí herci. Pašije se pak 
hrály téměř každoročně až do 
druhé světové války, kdy je na-
cisté zakázali,“ ohlíží se Šťastný. 

Po roce 1945 byla velká část 
německého obyvatelstva od-
sunuta a s nimi jejich tradice. 
„Pašije a slavnosti Vzkříšení by-
ly do zákazu hrány německy. Po 
válce se našli lidé, kteří je chtěli 
obnovit, přeložili je do češtiny 
a skutečně hráli. Nástup komu-
nistického režimu ovšem tradi-
ci na několik desetiletí ukončil,“ 
konstatuje. 

V posledních dvaceti letech 
ji oživují studenti z divadelního 
spolku místního gymnázia. Hry 
se měly konat minulý rok, jenže 
plány překazila počínající pan-
dem ie. KAREL PUČELÍK

Mimoň je městem velikonočních tradic

Boží hrob je přesnou kopií jeruzalémského předobrazu. 
 Snímek archiv farnosti Mimoň

Kalendář
VELIKONOCE
V LITOMĚŘICÍCH
� Květná neděle 28. 3. od 
10.00 pontifikální mše sv.
v kostele Všech svatých

� Zelený čtvrtek 1. 4. od 9.00 
missa chrismatis se svěce-
ním olejů, od 18.00 mis-
sa vespertina,  obě mše 
sv. v katedrále sv. Štěpána

� Velkopáteční obřady

2. 4. od 18.00 v katedrále
sv. Štěpána

� Bílá sobota 3. 4. od 18.00 
velikonoční vigilie v kated-
rále sv. Štěpána

� Slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně v neděli 4. 4. od 10.00 
v katedrále sv. Štěpána

Všechny velikonoční boho-
služby slouží litoměřický 
biskup Jan Baxant. 

Kontakt: pucelik@katyd.cz



Diecézní zpravodajství  KT 13 / 23. — 29. března 2021 /  5
O

lo
m

ou
ck

á 
ar

cid
ie

cé
ze

w
w

w
.a

do
.c

z

V  kapli sv. Antonína Padu-
ánského na Blatnické hoře 
se v  březnu objevil keramic-
ký džbán. Věřící do něj mohou 
vkládat své prosby.

S nápadem přímluvné mod-
litby za potřebné v těžké době 
koronavirové pandemie přišlo 
společenství nazvané Ruah. 
„Džbánem jsem se nechala in-
spirovat v centru Českomorav-
ské Fatimy, kde se plní prosba-
mi o modlitby už dlouhé roky,“ 
prozradila zakladatelka spo-
lečenství Ruah, františkánka 
Hana Brigita Reichsfeld z Ve-
selí nad Moravou. Hebrejské 
slovo Ruah je označení Ducha 
Svatého.

Tato modlitební skupina 
se na Antonínku pravidelně 

schází třetím rokem, členové 
jsou z  různých farností oko-
lo a spojuje je touha po evan-
gelizaci. Na dálku se letos 
přidali někteří členové seku-

lárního františkánského řá-
du z celé republiky. A odjinud 
mohou lidé zasílat své pros-
by e-mailem romana.ryskova
@centrum.cz. „Loni jsme se 

zde také začali o prvních sobo-
tách modlit růženec, naše se-
tkávání však zastavil lockdown. 
V březnu jsme proto byli rádi, 
že má jedna naše členka trvalé 
bydliště v Blatnici pod Svatým 
Antonínkem, kam spadá i pout-
ní místo. O první sobotě zašla 
na kopec, pomodlila se růženec 
zástupně za celé společenství 
a my jsme se v modlitbách spo-
jili na dálku. Výhodou bylo, že 
nám všem mohla poslat prosby, 
které byly ve džbánu,“ doplnila 
Romana Ryšková z Hluku.

Společenství Ruah ve spolu-
práci s františkány uspořádalo 
loni na Antonínku první motor-
kářskou pouť a podílelo se na or-
ganizaci františkánské duchov-
ní obnovy. LENKA FOJTÍKOVÁ

Kalendář
OLOMOUC
� Bohoslužby Svatého týdne, 
které bude v katedrále celebro-
vat arcibiskup Jan Graubner, 
lze sledovat online na Youtube 
kanálu „Katedrála sv. Václava 
Olomouc“ v tyto termíny:

Zelený čtvrtek
9.30 missa chrismatis
18.00 mše svatá na památku 
Poslední večeře Páně

Velký pátek
18.00 obřady na památku 
umučení Páně

Bílá sobota
19.00 velikonoční vigilie 
se křtem dospělých

Neděle Zmrtvýchvstání Páně
10.00 mše svatá

ZLÍN
� Společenství vdov a vdovců 

zve ke společné modlitbě za no-
vá kněžská povolání: připojit se 
lze každý první čtvrtek v měsíci 
– nejblíže tedy 1. 4. – ze svého 
domova, podněty k modlitbě 
na webu www.vdovyavdovci.
cz.

Kontakt: gracka@katyd.cz

Krátce
� Mši svatou za oběti pan-
demie, nemocné a zdravotníky 
celebroval minulou středu v olo-
moucké katedrále biskup Josef 
Nuzík. Reagoval tak na výzvu 
Rady evropských biskupských 
konferencí, aby se věřící z jed-
notlivých zemí modlili na tento 

úmysl celou postní dobu, a na 
ČR připadl právě 17. březen. 
„Když do života vstupuje smrt, 
svět se chvěje a  útěchou nám 
může být Boží slovo,“ zmínil bis-
kup Nuzík a dodal: „Každý z nás 
by mohl vypočítat, kdo za ten rok 
zemřel, a mnohdy to byla úmrtí 
nečekaná: jen v naší arcidiecézi 
třeba dva kněží středního věku. 
Prosme Boha, abychom i z to-

hoto období vyšli lepší, a pros-
me za svět, kterému schází opora
víry a naděje.“

� Ubytování během letních 
prázdnin nabízí všem, kdo 
chtějí strávit několik dní v Olo-
mouci, zdejší Arcibiskupský 
kněžský seminář. „Volnou uby-
tovací kapacitu rádi poskyt-
neme věřícím jednotlivcům, 

manželům, rodinám nebo vět-
ším skupinám, a to kdykoli od
28. června do 25. července 
a  znovu od 2. do 13. srpna,“ 
nabízí rektor semináře P. Pavel 
Stuška. Lidé si podle něj mohou 
k  pobytu domluvit duchovní 
program, který zajistí některý ze 
zdejších kněží. Podrobnosti jsou 
na webu www.knezskyseminar.
cz. (gra)

Do džbánu ke sv. Antonínu nosí své prosby

Pastýřský list, který věřícím za-
sílají arcibiskup Jan Graubner 
i jeho pomocní biskupové An-
tonín Basler a Josef Nuzík, se 
v kostelích arcidiecéze četl při 
nedělních bohoslužbách. „Sou-
žití s druhým přináší nejen veli-

ké radosti a štěstí, ale nezřídka 
i bolesti, námahu a kříž. Pokud 
tuto skutečnost lidé odmítají 
a zaměřují se pouze na získání 
osobního štěstí, dochází k na-
rušování celé společnosti. Vždyť 
už dnes se mnoho dětí rodí mi-

mo manželství a nemálo matek 
zůstává osamoceno. Způsobu-
je to nejen sociální problémy, 
ale celé generaci dětí není ni-
kdo schopen nahradit milující 
rodinné prostředí s maminkou 
a tatínkem,“ stojí v něm.

Věřící mohou podle bisku-
pů ve všech těžkých chvílích 
čerpat povzbuzení a posilu od 
Svaté rodiny: od Marie, která 
početí Božího Syna nepláno-
vala, a od Josefa, jenž jí přesto 
byl ve všem oporou. „A co mů-
žeme dělat pro nenarozené dě-
ti a jejich rodiče, případně pro 

lékaře, kteří jednají proti živo-
tu? Nemůžeme druhým dobro 
vnucovat. Bůh respektuje svo-
bodnou vůli každého. Podpo-
ru však může vyjádřit každý 
z nás, přičemž její formu může 
zvolit podle situace a možnos-
tí. Doporučit můžeme zejména 
vroucí modlitbu, trpělivé na-
slouchání, tišící i povzbuzující 
slovo, dobrý příklad a  samo-
zřejmě nezištnou praktickou 
pomoc,“ píše se v pastýřském 
listu, v jehož závěru biskupové 
udělují všem požehnání.

JIŘÍ GRAČKA

Nablízku nenarozeným i jejich rodičům
Dobro nelze vnucovat, nenarozené a jejich 
rodiče i lékaře ale můžeme doprovázet 
modlitbou, nasloucháním a pomocí, vybízejí 
biskupové před čtvrteční slavností Zvěstování 
Páně a dnem nenarozeného života.

Ve džbánu na Antonínku se objevují především prosby o uzdravení 
z nemocí, rodinných vztahů a nalezení víry.  Snímek autorka
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Šest nových liturgických rouch mají od neděle 14. března 
v Závišicích u Nového Jičína. Ornáty požehnal P. Vladimír Zelina. 
Ve skříni v sakristii visí kromě kněžských oděvů v často využívaných 
liturgických barvách nově růžový ornát. Duchovní ho nosí dvakrát 
ročně – mimo třetí neděli adventní při nedávné čtvrté neděli postní, 
kdy P. Zelina mohl sloužit bohoslužbu v růžové barvě. Původní 
ornáty ze závišického kostela sv. Cyrila a Metoděje teď najdou 
uplatnění v gotickém kostele sv. Kateřiny ve Štramberku-
-Tamovicích.  Snímek Dominik David / Člověk a Víra 

Dílo, na kterém se podíleli pe-
dagogové hudební výchovy 
a studentky převážně prvních 
ročníků, vzniklo během dis-
tanční výuky. „S  myšlenkou 
natočit píseň k poctě sv. Josefa 
jsem si pohrával od okamžiku, 
kdy vešlo ve známost, že letoš-
ní církevní rok bude zasvěcen 
právě tomuto světci,“ vysvětlu-
je dirigent školního sboru Josef 
Zajíček. „Zvažoval jsem, jak ji 
pojmout, až to nakonec vyply-
nulo z pandemické situace, kdy 
se se studenty setkáváme jen 
prostřednictvím internetových 

sítí. Takže za rozhodnutí nato-
čit videoklip můžeme vděčit ko-
ronaviru,“ usmívá se. Na svého 
patrona je hrdý – i přes stovky 
vtípků v dětství na adresu Pepí-
ček – Zajíček. Oba dědové i tatí-
nek byli Josefové, takže se začal 
ke svatému Josefu obracet v nej-
různějších záležitostech a mod-
litbách a dnes je mu sv. Josef 
každodenním průvodcem. 

Říká, že písničku o Jozífkovi 
nosil v hlavě už delší dobu, a tak 
její hudební podoba byla otáz-
kou pár hodin: „Spojil jsem se 
s kolegou klavíristou Tomášem 

Vránou a natočili jsme pracovní 
hudební podklad. S tímto ‚po-
lotovarem‘ jsem seznámil své 
studenty v  hudební výchově 
a poprosil je, aby natočili a na-
zpívali Jozífka ve svém vlastním 
prostředí.“

Do týdne mu dorazilo na tři-
cet pěveckých nahrávek včet-
ně hobojového sóla od Aleny 
Jestřebské. Pak nastala mra-
venčí práce probrat se vteřinu 
po vteřině jednotlivými videi 
a  vybrat od každého zpěváka 
to nejlepší. „Moji kamarádi se 
natáčeli na telefon,“ prozrazuje 
studentka Emine Rosová a do-
dává: „S pár spolužáky a panem 
učitelem jsme se sešli a nadva-
krát písničku natočili.“ 

Řada studentů se věnuje 
zdravotnickým oborům, takže 
z jejich silných výpovědí z praxe 
v nemocnicích či domovech pro 
seniory přirozeně vyplynulo, že 

hudební modlitba bude věnová-
na právě zdravotníkům. 

Dílo po mixážní alchymii 
u počítače doplnil Tomáš Vrá-
na snímky kolegyně Petry Fiše-
rové, a bylo na světě (na webu 
školy i webu biskupství doo.cz). 
„Kdybyste je chtěli hodnotit čis-
tě po odborné stránce, jistě by 
se našla spousta chyb a nepřes-
ností. Ale to nebylo cílem naše-
ho snažení, víme, že nemůže-
me a ani nechceme konkurovat 
profesionálům. Přesto mám 
neskonale příjemný pocit, že se 
toto dílko umí dotknout mno-
hých, kdo ještě neotupěli v této 
záplavě špatných a  ještě hor-
ších zpráv,“ sděluje Josef Za-
jíček. Věří, že Jozífek může být 
jednou z milionů kapek, které 
mohou osvěžit tyto dny a dát 
naději, že u svatého Josefa jsme 
v těch nejlepších rukou. 

JANA PRAISOVÁ 

Kalendář
OSTRAVA
� Katedrála Božského Spa-
sitele: Mše svaté na Zelený 
čtvrtek 1.  4. se budou konat 
v  16.00 a  v  18.00 s  biskupy 
Františkem  Lobkowiczem 

a Martinem Davidem. 2. 4. po-
vede v katedrále biskup Martin 
David v 10.00 křížovou cestu 
a v 15.00 bude spolu s bisku-
pem Františkem Lobkowiczem 
sloužit velkopáteční obřady. 
3. 4. v 9.00 se budou konat ran-
ní chvály s biskupem Martinem 
Davidem a s biskupem Františ-

kem Lobkowiczem bude slou-
žit vigilii Zmrtvýchvstání Pá-
ně. 4. 4. se budou konat mše 
v 7.30, 8.30, 10.30 a v 19.00. 
Pontifikální mše svatá k Zmrt-
výchvstání Páně s oběma bis-
kupy bude v 9.30. 5. 4. se bu-
dou sloužit mše svaté v 7.30 
a v 9.30. 

OPAVA
� Kostel sv. Vojtěcha: Na Veli-
konoční pondělí 5. 4. bude bis-
kup Martin David sloužit mši 
svatou v 9.30.

Kontakt: 
jpraisova@doo.cz

Studentky nazpívaly hudební modlitbu
„Dvakrát se modlí, kdo ze srdce zpívá.“ 
Výrok sv. Augustina jistě platí i o  nezvyklé 
hudební koláži „Jozífku“ ke svatému Josefovi. 
Studentky církevní školy v Odrách ji 
nazpívaly online a věnovaly zdravotníkům. 

Poutní slavnost svatého Josefa a zahájení Roku rodin prožili
věřící v sobotu 20. března  v kostele sv. Josefa a Panny Marie 
Karmelské ve Slezské Ostravě. Při tzv. Malé pouti zde byly slaveny 
dvě mše svaté, ale věřící do kostela přišli již v 6.30, aby den začali 
modlitbou růžence. Během hlavní mše svaté připomněl P. Jan 
Plaček roli svatého Josefa jako příklad muže – otce starajícího se 
o rodinu i v těch nejtěžších životních situacích. Postoj Josefa použil 
v kontrastu s postoji mnoha mužů a žen v současných rodinách.

Snímek Zdeněk Poruba / Člověk a Víra
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Holky holkám je iniciativa pl-
zeňských osobností z řad žen, 
které samy sebe charakterizují 
jako holky pomáhající holkám 
v nouzi. Mimo jiné od roku 2016 
každoročně organizovaly Veli-
konoční bazárek, jehož výnos 
přispíval na vybavení plzeňské-
ho charitního Domova sv. Zdi-
slavy pro matky s dětmi v tísni.

„Loni už bazárek kvůli pan-
demii nebyl a ani letos nebude. 
Místo něj otevíráme od 24. 3. 
Šatník pro samoživitele, který 
bude v provozu právě v Domově 
sv. Zdislavy jako partnerská 
iniciativa Šatníku Nory Fridri-
chové, novinářky z ČT,“ infor-
muje jedna z „holek“ Markéta 
Čekanová, jinak ředitelka pl-
zeňské pobočky Paměti národa.

Příjem oblečení od dárců bu-
de možný každý všední den od 
8 do 12 a od 14 do 18 hodin. Vý-
dej potřebným bude probíhat 
každou sudou středu. Šatník je 
určen rodičům samoživitelům 
v tíživé ekonomické situaci, což 
bude třeba doložit potvrzením 
o  hmotné nouzi a  dokladem 
o svěření dítěte do vlastní péče. 

„Další dobrou zprávou je, že 
máme novou sesterskou partu 
holek v  Plané u  Mariánských 
Lázní. Vnímám, že se začíná 
roztahovat záchranná síť pro 
matky samoživitelky v nouzi. 
A jde to zdola,“ raduje se Mar-
kéta Čekanová. 

Více informací na facebooko-
vém profilu HolkyholkamPlzen.

(alo)

Kalendář
KARLOVY VARY –
RYBÁŘE
� Videozáznam modlitby 
křížové cesty s emeritním bis-
kupem Františkem Radkov-
ským lze sledovat na webu 
diecéze www.bip.cz. Inspirací 
pro jednotlivá zastavení by-
lo mimo jiné Turínské plát-
no. Natáčení proběhlo na faře 
v Karlových Varech – Rybářích 
s použitím fotografií křížové 

cesty u  Kydlin na Klatovsku 
od Jiřího Straška.

PLZEŇ
� Meditační zahrada bude 
otevřena na Květnou neděli 
28. 3. od 14.00 do 18.00 k sou-
kromé modlitbě křížové cesty 
mezi pískovcovými zastavení-
mi křížové cesty v nadživotní 
velikosti od akademického 
sochaře Romana Podrázské-
ho, zahradu s  Památníkem 
obětem zla vybudoval někdejší 
politický vězeň Luboš Hruška. 

� Mši svatou se svěcením olejů 
bude slavit biskup Tomáš Holub 
ve čtvrtek 1. 4. dopoledne s ma-
lou skupinou kněží v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie, bo-
hoslužba není přístupná veřej-
nosti. Obnova kněžských slibů 
se přesouvá na pozdější termín. 
� Bohoslužby velikonoční-
ho tridua bude biskup Holub 
slavit v  malém společenství 
v  kapli Koinonie Jan Křtitel 
v Plzni-Liticích a budou vysí-
lány online na diecézním webu 
www.bip.cz takto:

Mše svatá na památku Poslední 
večeře Páně 1. 4. v 18.00;
ranní chvály s hodinkou četby
2. 4. v 9.00;
velkopáteční obřady 
2. 4. v 15.00;
ranní chvály s hodinkou četby 
3. 4. v 9.00;
velikonoční vigilie 
3. 4. ve 20.30;
velikonoční pontifikální mše 
svatá 4. 4. v 10.00. 

Kontakt: 
ourednikova@katyd.cz

Každou letošní 
postní neděli zaznívá 
z webových stránek 
plzeňské diecéze 
Postní výzva.

V  pořadí pátou pronáší oblát 
P. Vlastimil Kadlec. Vychází ze 
starozákonního příběhu odve-
dení izraelského národa do ba-
bylonského vyhnanství. 

„Co přivádí Izraelity do vy-
hnanství, je pohrdání Božím 
soucitem. Pohrdání jeho sta-
rostlivostí, péčí, láskou. A co 
vyvolený národ z vyhnanství vy-
vádí? Opět Boží soucit, starost-
livost, jeho péče a láska. Přijetí 
Boží lásky,“ nastiňuje v úvodu 
P. Kadlec. 

„Uvěřit Boží lásce je jediná 
možná zpáteční cesta z našeho 
exilu. Zároveň je to zásadní pro-
blém člověka,“ konstatuje a kla-
de otázku, co nás do takového 
exilu dostává. Jsou to špatné 
jednání, nedobré činy, proži-
té bolesti? „Ne. Mým pravým 
odsouzením je, že nevěřím, že 
mě Bůh opravdu miluje. A tak 
se z té smrti, ve které vězím až 
po uši, snažím dostat sám. A vy-
mýšlím nejrůznější cesty. Mož-
ná mě zachrání, když si pořídím 
ještě jedno auto nebo barák. 
Možná mě zachrání moje vě-
domosti, schopnosti, poznatky, 
tituly, zdraví, věčné mládí, krá-
sa… Anebo mě zachrání, když 
na smrt zapomenu, vytěsním ji. 
A ještě je tu jedna rafinovaněj-
ší, lživější a svůdnější cesta. Za-

chrání mě náboženské úkony. 
Místo jednoho růžence se budu 
modlit tři. Budu dodržovat ce-
lé Desatero. Nebo Dvacatero. 
A o postu nebudu pít kafe. To-
hle mě k tomu Bohu určitě do-
stane.“

A opět zaznívá z úst P. Vlas-
timila Kadlece rázné: „Ne. Pro-
tože jedinou možnou zpáteční 
cestou z exilu je pohled na Je-
žíšův kříž. Uvěřit Boží otcov-
ské lásce, jeho něze, jak by ře-
kl papež František. Uvěřit, že 
mě Bůh miluje i za situace, kdy 
jsem v hříchu. Že mě chce v kaž-
dé situaci zachránit, i v té dnešní 
pandemické.“ 

Plaský misionář proto vyzývá 
k hlubšímu pohledu na Ukřižo-
vaného, než jsou jen moralistní 
úvahy o tom, že jej na kříž při-

bily naše hříchy. „Při pohledu 
na kříž přece vidíme Otcův dar. 
Lásku. Je to právě tam, na kří-
ži, kde Ježíš získá Otci spoustu 
synů a dcer, právě tam, na kří-
ži, oslavuje Otce, ukazuje ho ve 
vší jeho otcovské moci a síle. Jde 
o dar, ne o zásluhy. Jenže my 
si tento dar neumíme otevřít. 
Proč? Protože si raději všechno 
řídíme sami. Dokonce i spásu 
máme raději ve svých vlastních 
rukou… Rozbalme ten dar. Na 
znamení, že se chceme nechat 
milovat, si každý den opravdu 
nějaký ten dárek rozbalme. Je-
den pro sebe, jeden pro někoho 
jiného. Třeba prožitek krásné 
společné chvíle. Prožijme Vá-
noce uprostřed postu,“ vybízí
P. Vlastimil Kadlec. 

ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

Postní výzva: Kudy z vyhnanství?

Bazárek letos nebude, vzniká Šatník

Úspěšný Velikonoční bazárek, pořádaný iniciativou Holky holkám, 
proběhl v roce 2019 ve Studijní vědecké knihovně v Plzni,  další 
ročníky znemožnila pandemie. Místo toho vzniká Šatník 
pro samoživitele v Domově sv. Zdislavy.  Snímek Milan Svoboda
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Kalendář
PRAHA
� Svatý týden na Hradča-
nech za účasti lidu a online na 
katedrala.tv: Květná neděle 
28. 3. v 10.00 v bazilice sv. Jiří, 
další program v katedrále: mi-
ssa chrismatis 1. 4. v 9.30 a mše 
sv. na památku Poslední večeře 
Páně v 18.00, velkopáteční ob-
řady 2. 4. v 18.00, vigilie 3. 4.
v  20.30 a  neděle Zmrtvých-
vstání Páně 4. 4. v  10.00. 
Účast veřejnosti dle aktuál-

ních opatření a  vstup pou-
ze z  Hradčanského náměstí 
(aktuality na apha.cz a kated-
ralasvatehovita.cz).
� Sbírku na podporu rodin 
s dětmi, které kvůli covidu-19 
ztratily jednoho z rodičů ne-
bo jsou v nouzi, pořádá Arci-
biskupství pražské ve spolu-
práci s Arcidiecézní charitou 
Praha. Dary je možné posílat 
na účet Charity 749986/5500
(variabilní symbol 1930).
� Online seminář o kontem-
plativním životě s jáhnem Mi-
lošem Hrdým 30. 3. v 19.00 

(a  dále každé druhé úterý) 
v kryptě kostela Nejsvětějšího 
Srdce Páně. Podrobnosti na 
kontemplacevkrypte.cz. 
� Ludmila: Kněžna a světice – 
online přednáška editora pub-
likace Jakuba Izdného z Ústa-
vu českých dějin FF UK 31. 3.
v  18.00 na Youtube kanálu 
„Svatá Ludmila 1 100 let“. 
� Velikonoční pozdravení 
Mons. Tomáše Halíka na You-
tube kanálu „Česká křesťan-
ská akademie“. 
Kontakt:
zavadilova@katyd.cz

Krátce
� Do správy Symfonického 
orchestru hlavního města Pra-
hy FOK svěří magistrát od dub-
na kostel sv. Šimona a Judy na 
Starém Městě, který loni kou-
pil od Milosrdných bratří (Čes-
komoravské provincie Hos-
pitálského řádu svatého Jana 
z Boha) za 100 milionů korun. 
Součástí nynějšího rozhodnutí 
je svěření movitých věcí symfo-
nickému orchestru, konkrétně 
mobiliáře kostela, který hlavní 
město odkoupilo za necelých 
23 milionů korun. Orchestr měl 
barokní kostel i s přilehlým po-
zemkem už dříve v nájmu, pa-
mátkově chráněný zrekonstruo-
vaný chrám bude nadále sloužit 
jako koncertní scéna. Kostel bý-
val součástí řádového špitálu. 
Budovy kláštera a nemocnice 
dnes vlastní také město.

� „Adopce“ schodů vedoucích 
na věž nymburského kostela
sv. Jiljí by mohla pomoci opra-
vit 120 poničených z celkových 
147 stupňů. S  nápadem, jak 
pomoci této církevní památce, 
přišla místostarostka Stanisla-
va Tichá. Minimální příspěvek 
na schod je pět tisíc korun, dár-
ci pak najdou na schodech svá 
jména. Na rekonstrukci také už 
rok běží veřejná sbírka, kterou 
nyní adopce oživila, takže se už 
vybralo kolem 335 tisíc korun 
z potřebných 900 tisíc. (tez)

Česká republika se k evropskému modlitebnímu řetězci za oběti pandemie, za nemocné i zdravotníky 
připojila minulý týden 17. března. V Praze celebroval mši sv. v dejvickém kostele sv. Vojtěcha pomocný 
biskup Zdenek Wasserbauer. Koncelebroval a kázal generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl CSsR. 
„Vzpomeňme na ty, kdo jsou už rok v plném nasazení, aby loďku světa, společnosti, naší země, nemocnic 
a ordinací uřídili v rozbouřeném moři epidemie. Jsou a mají právo být vyčerpaní. Buďme za ně vděční,
díky nim jsme se ještě neutopili, ačkoli máme mokro v botách,“ vyzval P. Přibyl v homilii k evangeliu
(Mk 4,35-41).  Snímek Lucie Horníková / Člověk a Víra

„O relikviáři se uvažovalo ně-
kolik let a nyní doba nazrála,“ 
vysvětluje P. Vladimír Kelnar, 
kanovník-kustod svatovítské 
kapituly a arcidiecézní konzer-
vátor, který má dění kolem re-
likviáře na starosti. Bude mít 
podobu postavy papeže sto-
jícího ve větru se slunečním 
diskem nad hlavou a  ukrývat 

bude ampuli s  jeho krví. „Na 
vzniku relikviáře se podílí více 
lidí, za všechny můžeme jme-
novat manžele Kavanovy – 
sochařku a  grafika,“ dodává
P. Kelnar. 

Samotnou relikvii už dří-
ve při návštěvě Prahy daroval 
české církvi kardinál Stanisław 
Dziwisz, emeritní krakovský 

arcibiskup a dlouholetý osobní
sekretář papeže. 

Papež Jan Pavel II. navštívil 
pražskou katedrálu celkem tři-
krát – roku 1990, 1995 a 1997 
– připomínka těchto cest však 
v hlavním chrámu arcidiecéze 
zatím chyběla. Relikviář by měl 
být představen veřejnosti letos 
k datu 13. května, kdy uplyne 
40 let od neúspěšného atentátu. 
Papeže tehdy na Svatopetrském 
náměstí ve Vatikánu postřelil 
a těžce zranil Turek Mehmet Ali 
Ağca. „Předpokládáme, že re-
likviář bude dokončen v průbě-
hu dubna. Vše ale potom závisí 
na aktuálním stavu pandemie,“ 
konstatuje P. Kelnar. Relikviář 
má zároveň být dodatečnou po-
ctou papeži ke stému výročí jeho 
narození (18. května 1920), kte-

ré nemohlo být kvůli loňským 
omezením veřejně oslaveno.

P ř e n o s n ý  r e l i k v i á ř  b u -
de umístěn v  postranní kapli 
sv. Jana z Nepomuku (též zva-
né Erharda a  Otýlie, Vlašim-
ská či sv. Vojtěcha). Bude tedy 
stát mezi bustami českých zem-
ských patronů svatých Václa-
va, Vojtěcha, Víta a Cyrila, a to 
v místě původní truhly sv. Voj-
těcha, jehož ostatky nyní spočí-
vají ve Svatovojtěšské kapli po 
levé straně hlavního oltáře.

Náklady na zhotovení relikvi-
áře činí 180 tisíc korun. Kardi-
nál Dominik Duka nyní vyzývá 
ke sbírce na něj „jako vyjádře-
ní společného díku kněží praž-
ské arcidiecéze tomuto velkému 
muži a učiteli víry“. 

TEREZA ZAVADILOVÁ

Relikviář sv. Jana Pavla II. pro katedrálu
Relikviář s ostatky svatořečeného papeže 
připomene v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha trojí návštěvu Jana Pavla II.
v Praze i loňské stoleté jubileum jeho narození. 
V těchto dnech se vyrábí a představen
má být u příležitosti květnového
40. výročí atentátu na Svatého otce.
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CENTRUM LHOTKA
prostor pro všechny

www.centrumlhotka.cz

Centrum 
života 
Chci podpořit dobré dílo Cent-
ra Lhotka, které i přes různé ob-
tíže postupuje kupředu. V létě to 
už bude 25 let, co jsem byl vysvě-
cen na kněze a poslán na své první 
místo: do Michle a na Lhotku. Zde 
jsem pod vedením P. Rudolfa dělal 
své první kněžské krůčky. 

Za tu dobu se toho tolik změni-
lo – v naší zemi i v našich osobních 
životech – ale lhotecká farnost je 
stále stejně živá. Kostel je stále pl-
ný a společenství žije i mimo bo-
hoslužby. Jsem vděčný faráři a far-
níkům, že přes všechny překážky 
šli do projektu přestavby, proto-
že kostel je zejména v neděli plný 
k prasknutí a zázemí i bydlení pro 
kněze je nevyhovující a nestačí.

Už rok kvůli pandemii prožívá-
me těžkou situaci. Ukázalo se, jak je 
důležitá fungující rodina i farnost, 
kde jsou si lidé blízko a mohou si 
pomáhat. A jak důležitá je živá víra 
v Boha, neboť nám poskytuje pev-
nou půdu pod nohama a jiný po-
hled na nemoc i smrt. Ukazuje se, 
jakým zdrojem síly je eucharistie 
i další svátosti a kolik síly, povzbu-
zení a odvahy snášet protiven-
ství si můžeme odnést z chrámu. 

Křesťanská víra stojí na skuteč-
nosti Vtělení Božího Syna, a proto 
k ní neodmyslitelně patří osobní se-
tkání s Bohem při modlitbě i litur-
gii, ale také společenství bratří a se-
ster, s nimiž tvoříme Kristovo tělo. 
Toto společenství potřebuje svůj 
dům, kde se setkává, modlí, slaví, 
pláče, vzdělává se, pomáhá. Dům 
lhoteckého katolického společen-
ství zůstává otevřen i během pan-
demie a plní všechny tyto funkce.

V tomto roce si připomínáme
1 100 let od smrti sv. Ludmily. Kéž 
tato matka našeho národa vypro-
sí lhotecké farnosti vše potřeb-
né k jejímu rozvoji a růstu. A kéž 
vyprošuje Boží požehnání všem 
štědrým dár-
cům, kteří se 
rozhodli podpo-
řit toto dobré dí-
lo. ZDENEK 
 WASSERBAUER, 
 pomocný pražský 
 biskup

Jak na Lhotce zvládáte pandemii? 
Teď už snad dobře, ale zkraje jsem 
procházel školou trpělivosti s politi-
ky. Docela zabralo čas s mými spolu-
pracovníky ve farnosti dohodnout, jak 
to bude ohledně mší svatých, s ote-
vřením kostela k modlitbě, pak obvo-
lat nebo obeslat vedoucí společenství 
a katechetky a nakonec to všechno dát 
vědět lidem… A pak se za dva tři dny 
nařízení zase změnila. 

A jak tedy vypadá život farního 
společenství sídlištní farnosti? 
Mše svaté máme. S nedělní platnos-
tí dokonce osm. To by ale vzhledem 
k omezením nestačilo, kdyby chodilo 
tolik lidí, co před pandemií. Účastní-

ků bohoslužeb ubylo. Navíc je tu po-
řád možnost dohodnout se na indivi-
duální modlitbě. Překvapilo mě ale, 
že se drží skupinky výuky nábožen-
ství, i když musí pracovat na dálku. Na 
první svaté přijímání se teď připravu-
je dvacet šest dětí. Chystáme je online 
s dvěma úžasnými katechetkami, ale 
bez podpory rodičů by to nešlo. Sme-
kám před všemi vyučujícími, rodiči 
i samotnými dětmi, že tuhle virtuální 
formaci zvládají. Mládežníci zatím sta-
tečně snášejí „dálkovou“ přípravu na 
biřmování. Jsou pozorní, někdy dost 
upřímní, ale dají se nadchnout. O to 
víc jsem naštvaný na nás kněze. Při-
jde mi totiž, že často trpíme bludnou 
představou, že s mladými musíme ja-

ko s princeznou na hrášku a podbí-
zet se. Spíš je osloví upřímnost, když 
si na nic nehrajeme, a taky náročnost 
a nadšení. A aby té radosti nebylo má-
lo, naše farnost roste i díky katechu-
menům. Každý rok jich máme něko-
lik, letos si dokonce dva z nich zvládli 
během podzimu, uprostřed omezení, 
říct před Pánem své ano. 

Děláte dnes tak populární přenosy?
Přenosy neděláme. Skvělých televiz-
ních či internetových přenosů je co 
do místa, obsazení a kvality habaděj. 
Lépe bychom to neudělali. Komu se 
stýská po našem kostele, může přijít. 
A když nemůže, kostel přijde za ním, 
tedy někdo z našeho společenství. Ta-
ky se snažíme těm, kdo z různých dů-
vodů na mši svatou nemohou, zpro-
středkovat různá doporučení ohledně 
slavení domácí liturgie. Ne každá ro-
dina tohle zvládne, ale už o loňských 
Velikonocích mě překvapila, řekl bych, 
svatá vynalézavost některých. Napří-
klad spojení společné nedělní modlit-
by a biblického čtení s procházkou do 
kostela a přijetím eucharistie.

Pokračování na str. 10

Covid lhoteckou farnost nezastavil

Až osm bohoslužeb s nedělní platností. 
Pokračující přípravy na první svaté přijímání, 
biřmování, ale také na stavbu Centra 
Lhotka, aby se farnost „vešla“ do kostela. 
Tak popisuje život svého společenství 

duchovní správce v Praze-Lhotce P. JIŘÍ KORDA. 

Průčelí plánovaného Centra Lhotka s mozaikou sochaře Petra Váni.  Vizualizace Štěpán Kotous
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Vcházíte-li poprvé do 
lhoteckého kostela, 
pravděpodobně se 
váš vstup odehraje 
takto: vezmete za kliku, 
otevřete těžké dřevěné 
dveře, projdete jimi, 
uděláte čtyři až pět 
kroků a zůstanete 
překvapeně stát. 

Tak toto jste nečekali… Vaši pozor-
nost totiž zachytí čtrnáct velmi neob-
vyklých plastik visících po obou stě-
nách jinak poměrně strohé kostelní 
lodi – lhoteckou křížovou cestu. Jedi-
nečné duchovní a umělecké dílo, kte-
ré od poloviny 70. let minulého století 
neoddělitelně patří k tomuto Božímu 
chrámu. Dílo, které je známé nejen 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 
ale i daleko za hranicemi naší vlasti. 
Dílo, které se vymyká tradičnímu zob-
razení tématu. 

Lhotecká křížová cesta vznika-
la v době po II. vatikánském koncilu 
a Pražském jaru. Obě zmíněné udá-
losti a s nimi spojený duchovní vývoj 
se zřetelně zobrazily v pojetí, které 
zvolil autor díla. Byl jím akademický 
sochař a současně i první stálý jáhen 
české katolické církve Karel Stádník. 
Tento Hospodinem obzvláště obda-

řený umělec ve spolupráci s tehdej-
ším farářem lhotecké farnosti P. Vladi-
mírem Rudolfem a tajně vysvěceným 
knězem P. Petrem Piťhou vytvořil čtr-
náct sádrových plastik křížové či také 
velikonoční cesty, které byly v průbě-
hu let 1973–1975 postupně umísťo-
vány do lhoteckého kostela. Později 
bylo celé dílo odlito z umělé prysky-
řice a v této podobě je můžeme spa-
třit i dnes.

Jednotlivá zastavení ukazují spojení 
Kristovy bolesti s bolestmi lidí tohoto 
světa. Kristovo utrpení je v nich zpří-
tomněné v utrpení člověka. Zastavení 
jedno za druhým vyprávějí silné příbě-
hy známých i anonymních postav mi-

nulosti i současnosti, věřících i nevěří-
cích lidí. Jako červená nit se tak táhne 
celou křížovou cestu hlavní myšlen-
ka díla: „Kristus nejenže trpěl na své 
vlastní křížové cestě v Jeruzalémě před 
dvěma tisíci lety, nýbrž trpěl v průbě-
hu lidských dějin a trpí i dnes v kaž-
dém jediném člověku, procházejícím 
svou vlastní cestou kříže.“ Představe-
né „příběhy“ jsou s to nejen oslovit ná-
vštěvníky kostela, ale především být 
prostředkem cesty k Bohu těm, kteří 
se na ně nedívají jen jako na umělec-
ké dílo, ale rozjímají u nich, modlí se.

Každoročně před Velikonocemi za-
vítají do lhoteckého kostela stovky žá-
ků okolních škol. Dětem ze sedmých 

tříd v rámci těchto předvelikonočních 
návštěv představujeme právě lhotec-
kou křížovou cestu. Přáli bychom vám 
zažít, s jakým soustředěním a s jakým 
pohnutím se s ní seznamují. V letoš-
ním roce tyto návštěvy možné nebu-
dou. Přijměte tedy letos zástupně vy, 
čtenáři Katolického týdeníku, naše po-
zvání k meditaci této jedinečné křížo-
vé cesty, kterou vám na následujících 
čtyřech stranách nabízíme. A pokud 
se rozhodnete spatřit lhoteckou kří-
žovou cestu na vlastní oči, dveře kos-
tela jsou pro vás otevřené… 

PETR KŘÍŽEK,
místopředseda pastorační rady

farnosti Lhotka 

Projděte si lhoteckou křížovou cestu v KT i naživo

Dokončení ze str. 9

Jsou lidé, kteří tvrdí, že by 
bylo lépe veřejné mše svaté 
kvůli pandemii nesloužit. 
Rozhodně nejsem popírač covidu, 
vzděláním jsem lékař. A na území na-
ší farnosti jsou dvě velké nemocnice 
a mezi farníky jak zdravotníci, tak lidé, 
kteří covid-19 prodělali, třeba i s těž-
ším průběhem. Rozhodně nepořádá-
me velká liturgická shromáždění. Ne-
souhlasím ovšem s často omílaným, 
že nechození do kostela a ke svátos-
tem je v téhle době výzva, nebo do-
konce projev solidarity. Na prvním 
místě je to bolest a něco, s čím se ne-
máme smířit. Tak jako vím, proč mu-
sím do supermarketu nebo k léka-
ři, snad vím, proč musím a chci do 
kostela a ke svátostem. Když lze do-
poručená opatření dodržovat v sa-
moobsluze nebo v čekárně, proč by 
to nešlo v kostele? A jak už jsem ře-
kl, rádi přijdeme za každým, kdo ne-

může za námi. Buďme k sobě ohle-
duplní a přitom dělejme, co za nás 
věřící nikdo jiný neudělá: choďme 
za Pánem Ježíšem do našich koste-
lů. Vždyť tam nechodíme jen sami za 
sebe, ale i za své blízké a celou naši
společnost.

Pojďme od života farnosti v nelehké 
době ke stavbě vašeho farního 
centra a rozšíření kostela. Proč 
ještě nestavíte? Peníze přeci 
sháníte už poměrně dlouho.
Jestli je to dlouho, je relativní. Napří-
klad získání územního rozhodnutí 
v Praze trvá průměrně o dva roky dé-
le, než trvalo nám. Nicméně jak to bý-
vá, a u církevních staveb zvláště, našli 
se lidé, kterým se naše záměry nelíbí 
a snaží se nám je zhatit, nebo alespoň 
zkomplikovat. V našem případě se na-
štěstí nejedná o davy, ale i pár jednot-
livců stačí. Aktuálně se jedná o ekolo-
gický spolek, který se už déle než rok 
snaží farnosti zabránit ve vykácení asi 

šesti stromů a nějakých keřů. Vůbec 
neberou v potaz, že jsme od počátku 
počítali se zelenou střechou, že jsme 
samozřejmě souhlasili se všemi pod-
mínkami danými úřady. Teď je věc 
u soudu.

Podaří se nakonec se stavbou začít? 
Nerad bych, aby to znělo jako frá-
ze, ale skutečně věřím, že dá-li Pán, 
centrum stát bude, i kdyby se někdo 
na hlavu stavěl. Lidé se roky modlili 
a modlí, projekt vznikal zdola, archi-
tekti jsou z farnosti, hodiny a hodiny li-
dé seděli nad návrhy. Doufám, že Pán 
je s námi. Vzpomeňte na jiné stavby, 
třeba i Mariánský sloup na Staroměst-
ském náměstí. Vše má svůj čas. Navíc 
jsme skutečně přesvědčeni, že i svět-
ské právo je na naší straně a že se ho 
domůžeme. Takže je třeba trpělivosti.

Centrálním tématem této přílohy 
je originální křížová cesta od Karla 
Stádníka z vašeho chrámu. 

Když jsem do farnosti přišel, povzde-
chl jsem si: „Zase originální moderna. 
Jak se u toho mám s lidmi modlit, když 
to má jiná zastavení než klasická kří-
žová cesta?“ Ale nyní jsem za ni veli-
ce rád. Farníci by ji nedali, to jsem si 
uvědomil při vzniku plánů na úpravu 
interiéru hlavní lodi. Návštěvníci jsou 
jí bez přehánění většinou unesení. 
Mne samotného opakovaně překva-
puje, kolik lidí, a to i těch, kdo tvrdí, 
že s vírou nemají nic společného, to-
hle provedení vykolejí a dojme. Na 
Bílou sobotu odpoledne proto pořá-
dáme takzvanou cestu Kříže pro hle-
dající a ty, kdo se považují za bezvěr-
ce. A o Noci kostelů se třikrát za večer 
koná duchovní představení této kří-
žové cesty. Stále je o ně zájem. Jez-
dí sem kvůli ní i zájezdy, zvláště v ně-
meckém katolickém prostředí se stala 
doslova hitem. Doufám, že se i čte-
náři Katolického týdeníku přijedou
podívat. 

JIŘÍ MACHÁNĚ 

Covid lhoteckou farnost nezastavil

Pokud chcete vidět lhoteckou křížovou cestu naživo, dveře kostela jsou otevřené. Snímek Jakub Šerých / Člověk a Víra
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3. ZASTAVENÍ
Ježíš jako nevinný odsouzen na smrt
Lidské dějiny znají nespočet rozsudků smrti pronesených nad nevinnými. 
Gotická katedrála ve francouzském městě Rouen je v 15. století během 
stoleté války svědkem jednoho takového odsouzení. V popředí stojí 
mladá, ani ne dvacetiletá dívka. Vlastními zrazena a vydána anglickým 
uchvatitelům. Soudní tribunál tvoří kardinál, biskup, kněz a mnich. Ortel 
vynášený francouzským biskupem zní jasně: jako čarodějka a kacířka 
musí Johanka z Arku zemřít na hranici. Jako by sem ještě zdálky doznívalo 
volání davu z Jeruzaléma: „Ukřižuj ho, ukřižuj ho!“ I v Johance, tak jako 
v mnoha dalších, byl Ježíš opětovně jako nevinný odsouzen na smrt.

4. ZASTAVENÍ
Ježíš přijímá svůj kříž
Mnozí jsme tam byli. Anebo tu stavbu známe alespoň z fotografií. 
Římské Koloseum. Podle tradice místo utrpení prvních křesťanů. 
Podstatné však není místo, ale děj. První křesťané se museli rozhodnout. 
Uctívat císaře jako božstvo a přinášet mu oběti, anebo zachovat věrnost 
trojjedinému a pravému Bohu? Rozhodnutí na život a na smrt. Do 
slova a do písmene. Následovat Krista znamená přijímat dennodenně 
svůj kříž. Tak jako matka s dětmi, apoštol hledící vzhůru či vysvlečený 
mučedník. Anebo jako ti křesťané, kteří i dnes v mnoha zemích 
světa přijímají Kristův kříž. A Kristus jej přijímá společně s nimi.

1. ZASTAVENÍ
Ježíšova úzkost v Getsemanské zahradě
Hřib atomové exploze, zoufalá matka, prázdný kočárek. Getsemany 20. sto-
letí. Strach, obavy, úzkost. Ježíš tuší, co ho čeká. Vnímá sílu a moc zla. Je na 
to sám, jeho přátelé usnou. Mnozí to známe. Strach, obavy a úzkost nás, li-
dí moderní doby. Obava matky, že život, který dala svým dětem, by mohl být 
v důsledku jaderného konfliktu zcela zahuben. Strach otce ze ztráty zaměst-
nání, strach manželů z rozpadnutí vztahu, úzkost z propuknutí zákeřné ne-
moci… Kristus však na rozdíl od apoštolů nespí. Naše strachy, obavy i úzkosti 
jsou i strachy, obavami a úzkostmi Kristovými. Opakovaně je s námi prožívá.

2. ZASTAVENÍ
Ježíš je bičován
Středověká galéra. Jedna z mnohých, které ve starověku a středověku 
brázdily vlny Středozemního moře. A na ní veslaři – zpravidla otroci či 
váleční zajatci, přikováni ke svým místům řetězy. Nad nimi se tyčí dozorce, 
v jehož ruce nelze přehlédnout důtky. Nešťastníky pod sebou jimi nutí ke 
stálému výkonu a udržení rytmu. Důtky opakovaně dopadají na záda 
ubožáků, z jejichž očí už jen hledí úzkost a zděšení. Každou takovou ranou 
je znovu a znovu bičován i Kristus. Jak často bičuji i já! Sarkastickým 
slovem, ironickým vtipem, opovržlivou poznámkou či prostou neúctou.

LHOTECKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA



B /  

5. ZASTAVENÍ
Setkání s Matkou
Maria, Ježíšova matka. Provází jej od samotného počátku, dospíváním 
i při jeho veřejném působení. A tak není divu, že je přítomna i na jeho 
cestě kříže. Lhotecký kostel dnes stojí uprostřed moderních sídlišť. 
Ve vysokých panelácích prožíváme své vlastní křížové cesty my, 
kteří jsme tu doma. Postava o berlích připomíná křížové cesty stáří, 
nemohoucnosti a opuštěnosti. Rozervaní mladiství, v paži jednoho 
z nichž lze rozeznat injekční stříkačku, nám staví před oči křížové 
cesty závislostí na drogách, sexu, alkoholu či internetu. A zobrazená 
rodina pak křížové cesty rozpadajících se rodin, kolabujících 
vztahů a dětí bez otců či matek. A uprostřed toho všeho stojí i dnes 
Maria – s otevřenou rukou, jako by říkala: „Vím o Tvé bolesti, jsem 
tu s Tebou, stejně jako jsem byla v Jeruzalémě se svým synem.“

7. ZASTAVENÍ
Šimon z Kyrény pomáhá nést Ježíšův kříž

Koncentrační tábor Osvětim. Doba druhé světové 
války. Platí zde jasná pravidla. Za každého 
uprchlého vězně půjde deset jiných zemřít do 
bunkru hladu. Tak se také stalo v létě roku 1941. 
Na apelplatzu jsou vyrovnány řady a náhodně 

vybráno deset nešťastníků. Jeden z nich, František, 
manžel a otec dvou synů, začíná hlasitě plakat 
a naříkat. V onen okamžik vystupuje z řady vězeň 
s číslem 16670, kněz a františkán Maxmilián 
Kolbe a nabízí svůj život za život Františkův. Velitel 

tábora souhlasí a Maxmilián Kolbe odchází zemřít 
s ostatními devíti do bunkru hladu. Novodobý 
Šimon z Kyrény, který přijímá Ježíšův kříž, aby mu 
jej pomohl nést… A co já? Vidím kříže druhých 
kolem sebe? Příbuzných, sousedů, kolegů?

6. ZASTAVENÍ
Ježíš padá pod křížem
Vysoký ostroh, pod ním mrtvé dětské tělíčko, částečně přikryté, a vedle ležící 
malý plyšový medvídek. Autentický příběh z nedalekého dětského domova. 
Stále znova a znova se opakující otázka: „Kdy přijde moje maminka? Kdy ji 
uvidím?“ – Obvyklá, poněkud nerudná a stále stejná odpověď: „Nezačínej s tím 
zase! Víš, že maminka má moc práce. Musíš být trpělivá!“ Až jednoho dne už 
personálu došla trpělivost: „Tak už toho nech. Jsi dost veliká, abys pochopila, 
že tvá matka o tebe nemá zájem. Smiř se s tím, že nemáš matku!“ A ona dívka 
se otočí, odejde do svého pokoje, otevře okno a skočí. Kříž, který padl na její 
ramena, byl příliš těžký na to, aby byla schopna ho nést. V oné dívce padl 
pod tíhou kříže opět i Kristus. Tak jako před dvěma tisíci lety v Jeruzalémě.



8. ZASTAVENÍ
Setkání s Veronikou
Moderně ztvárněný veraikon, Veroničina rouška s Ježíšovou tváří. Po straně 
podvyživené, vyzáblé postavy s prázdnými miskami na jídlo a nafouklými bříšky. 
V levé dolní části možná matka, možná žena, které se zželelo vyhladovělého 
děťátka a bere je do náručí. A zprava žena v rubáši, která nám odkrývá 
Ježíšovu tvář. Veronika 20. století. Svatá. Albánka ze Skopje. Matka Tereza. 
Ta, která od poloviny 20. století zakládala nejprve v Indii a následně po celém 
světě útulky pro umírající, sirotky a opuštěné děti. Ta, jejíž dílo se dnes rozvíjí 
ve více než stovce zemí světa. Ta, která na časté otázky novinářů po motivaci 
svého jednání odpovídala: „Protože ve tváři každého jednoho dítěte vidím tvář 
Ježíšovu!“ Kéž i já jsem schopen ve tváři každého bližního vidět tvář Ježíšovu…

10. ZASTAVENÍ
Ježíš přibíjen na kříž
Zpravidla se nám u tohoto zastavení vybaví klasické znázornění Ježíše 
položeného na kříž. Kolem něho vojáci a hřeby, které prorážejí Ježíšovy 
ruce. I zde jsou ruce. Nikoliv však ruce Ježíšovy, nýbrž ruce pražského 
německého lékaře z 1. poloviny 20. století, bakteriologa, sérologa 
a imunologa prof. Friedricha Breinla. Svůj život zasvětil vědě, která 
se mu stala osudnou. Vakcína, na jejímž vývoji bádal a sám sobě ji 
aplikoval, nebyla funkční a on v důsledku své předchozí dobrovolné 
nákazy zemřel. Ježíšovy rozepjaté ruce se obětovaly pro spásu světa, ruce 
lékaře Breinla pro vědu sloužící člověku. Pro co se angažují mé ruce?
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11. ZASTAVENÍ
Ježíš umírá na kříži
Centrální kříž lhoteckého kostela.
Mohutný. Jako první upoutá pozornost 
každého, kdo do chrámu vstoupí. Ježíšovo 
tělo z něj visí, jako by chtělo obejmout 
všechny ty, kteří se zde den co den společně 
scházejí a s vděčností si připomínají 
a zpřítomňují jeho oběť. Forma kříže je 
pozoruhodná. Kovové paprsky evokují 
ostnatý drát, vězení a smrt. Gulagy, 
koncentráky, pracovní a internační lágry 
20. století. Tam všude byl Ježíš přibíjen 
na kříž, tam všude volal: „Bože můj, 
Bože můj, proč jsi mě opustil?!“ Jednu 
drobnost však nelze přehlédnout. Zlatavé 
zbarvení kovových paprsků dává tušit záři 
vycházející zpoza kříže. Něco, co ještě není 
zcela zřejmé, ale přesto k nám proniká.

9. ZASTAVENÍ
Ježíš obrán o šat
Nic mu nezůstalo. I ten poslední kus látky, který mu poskytoval intimitu, 
mu sebrali. „Losovali o jeho šat…“. Rozstřílené, vybombardované, vypálené 
a zničené město opouštějí i ti poslední, kteří ještě zůstávali. Někdo bos, někdo 
v onucích, někdo s ranečkem. Vše zůstalo v troskách. A není podstatné, 
máme-li před očima Stalingrad na přelomu roku 1942, vybombardované 
Drážďany v pětačtyřicátém, Balkán na počátku 90. let anebo syrská města 
jako Rakka, Aleppo, Damašek či Homs z nedávné doby občanské války. 
Všude tam, kde je člověk obírán o právo večer pokojně usínat a ráno 
se v klidu probouzet, odcházet za prací či do školy a vracet se do svého 
domova, všude tam je Ježíš i dnes a stále znova a znova obírán o šat.



14. ZASTAVENÍ
Zmrtvýchvstalý Kristus
Lhotecká křížová cesta by nebyla úplná 
bez tohoto zastavení. Zmrtvýchvstalý 
Kristus a Boží lid. Boží lid,
reprezentovaný ženami a muži, ke 
kterým se Zmrtvýchvstalý obrací se 
slovy ze závěru Matoušova evangelia: 
„Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte 
se království, které je vám připraveno 
od založení světa. Neboť jsem hladověl, 
a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste 
mi pít…“. Pečlivý pozorovatel rozpozná 
sv. Václava, sv. Ludmilu, sv. Vojtěcha, 
Antonína Cyrila Stojana, ale i dobrotivého 
a jasnozřivého sv. Jana XXIII. či Martina 
Luthera Kinga. A mnoho dalších ze 
všech stavů a koutů světa. My, kteří 
toto osobní setkání se Zmrtvýchvstalým 
máme ještě před sebou, se však můžeme 
nejen těšit, ale již dnes se radovat 
z jeho přítomnosti mezi námi v podobě 
eucharistie, znázorněné uprostřed 
plastiky jako zářící zlaté slunce.

13. ZASTAVENÍ
Ježíšovo tělo je uloženo do hrobu
Uschlý strom. Opuštěné dělo. Narychlo sbité kříže zasazené na hroby padlých. 
Nicota, prázdnota, smrt. Generál Wellington v červnu roku 1815 ze svého 
koně shlíží na válečné pole u Waterloo poseté mrtvolami vojáků a pronáší 
slova, která vstoupila do evropských dějin: „Pohled na válečné pole je bolestný 
i pro toho, který z bitvy vychází jako vítěz“. Hrob a smrt jako důsledek lidského 
hříchu. Světové dějiny znají milióny takových hrobů, které jsou důsledkem 
hříchu – národnostního, sociálního, rasového i náboženského. I Ježíšův hrob 
je důsledek hříchu, ano, i mého osobního hříchu. Bylo by ale děsivé, ba přímo 
tragické, kdyby hrob Ježíšův i můj měl být definitivní, konečnou stanicí.

D /  

12. ZASTAVENÍ
Ježíšovo mrtvé tělo v náručí matky
Lhotecká pieta. Je jiná než většina ostatních. Nezobrazuje totiž přímo Marii 
s Ježíšovým mrtvým tělem, nýbrž jednu z šesti milionů žen, které i letos držely, 
drží či budou držet své mrtvé dítě v náručí. Dle údajů OSN umírá ročně 
více než šest milionů dětí v důsledku hladu, podvýživy či léčitelných nemocí, 
jako jsou průjem, zápal plic, malárie či spalničky. Šest milionů matek 
prožívá podobnou bolest, jako prožívala Ježíšova matka. Uvědomujeme 
si, jaký je to v našem bohatém světě skandál? Lhotecká pieta nám klade 
tento skandál před oči nikoliv proto, abychom drásali své city, nýbrž volá 
k akci. Co činím já osobně pro zmírnění bolesti matek tohoto světa?

Snímky křížové cesty Boženka Šárková



Lhotecká farnost vyrostla 
původně na poli za 
městem. Za necelých 
pětaosmdesát let se však 
stala jednou z největších 
v Praze, prostorově jí 
nestačí kostel ani fara.

Plánovaná stavba reaguje na potřeby 
místního společenství, které se již delší 
dobu zvětšují díky mnohým aktivitám, 
jež farníci pořádají pro sebe i pro širo-
kou veřejnost. Tři hlavní úlohy – rozší-
řit liturgický prostor, vytvořit kvalitní 
zázemí pro farnost a vyřešit důstojné 
bydlení duchovních – se i přes všech-
na omezení podařilo skloubit do návr-
hu, jehož ambicí je stát se duchovním 
centrem uprostřed sídlišť.

I přes všechna zmíněná omezení, 
kterými jsou tvar a pozice pozemku, 
hluk dopravy či nevýhodná orienta-
ce ke světovým stranám, se podařilo 
vytvořit harmonické propojení nové-
ho a původního. Stávající dominantní 
hmota kostela a vertikála věže mířící 
do nebe zdůrazňuje, že jde o chrám 
Páně. Naproti tomu nová horizontál-
ní hmota farního domu jako by zpříto-
mňovala běžný všední život člověka. 
Otevřenost všem kolemjdoucím vyja-
dřují dvě nádvoří otevírající prostor 
před farním domem a před kostelem 
směrem do ulice.

Chirurgický řez kostelem
Hlavní část Centra tvoří původní kos-
tel s boční kaplí, nově rozšířený o dru-
hou boční loď. Navrženým propoje-
ním bočních lodí s hlavním prostorem 
vznikne ucelený trojlodní liturgický 
prostor s možností částečně centrál-
ního uspořádání.

Část jedné z bočních lodí tvoří pro-
stor pro děti, za vstupním foyer je na-

vrženo zázemí kostela včetně prostor-
né sakristie a zpovědních místností.

Zcela zásadní úlohou při adaptaci 
kostela bylo zachování výrazu Lhotec-
ké křížové cesty. Doslova s chirurgic-
kou přesností jsme řešili nové umís-
tění tohoto uměleckého díla, aby 
neztratilo nic ze své jedinečnosti, díky 
které je lhotecký kostel známý i daleko 
za hranicemi naší země.

Propojení stavební
i duchovní

Druhou částí lhoteckého Centra je far-
ní dům. Je navržen tak, aby poskytoval 
dostatečné zázemí potřebám farnosti 
a zároveň umožnil rozvoj aktivit. Tro-
jice kluboven je doplněna společen-
ským sálem, suterénním klubovým 
prostorem a zázemím. V horním patře 
jsou umístěny byty duchovních. Obě 
části Centra jsou bezbariérově uspo-
řádané a navzájem propojené, aby by-
lo pod jednou střechou možné důstoj-
ně slavit liturgii a zažívat společenství 
i při dalších aktivitách.

Při propojení obou částí Centra je 
myšleno i na duchovní rozměr. Průče-
lí farní budovy, směřující k rušné uli-
ci a k většině příchozích, totiž bude 
zdobit mozaika Madony s Ježíškem 
od sochaře Petra Váni, který nedávno 
dokončil Mariánský sloup na Staro-
městském náměstí. Právě u jeho ori-
ginálu příběh lhoteckého kostela před 
lety začal. PROKOP JIRSA,
 architekt, spoluautor projektu

Více o celém projektu na webu
www.centrumlhotka.cz.
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Centrum Lhotka – duchovní klenot mezi paneláky

Pane Ježíši, tvá Matka Maria ti byla vždy nablízku a nyní s tebou kraluje v ne-
bi. Právě jí, Královně míru, naši předkové zasvětili lhotecký kostel. Proto i my 
spoléháme na její pomoc a ochranu.

A tak tě na přímluvu tvé milované Matky prosíme o dary tvého Ducha, o po-
žehnání a zdárný průběh rozšíření lhoteckého kostela a stavby Centra Lhot-
ka – domu, který bude místem radostného setkávání všech lidí dobré vůle.

Amen.
Královno míru, oroduj za nás!

Kromě boční lodi zde vyroste nový vstup do kostela. Zázemí pro farnost i kněze, přiléhající k presbytáři chrámu.  

Petr Váňa představuje mozaiku pro Centrum Lhotka. 
 Snímek Jakub Šerých / Člověk a Víra

Plánovaný interiér s lhoteckou křížovou cestou.  Vizualizace Štěpán Kotous

Modlitba za Centrum Lhotka
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www.centrumlhotka.cz

Na našem kvalifikovaném odhadu ce-
ny celého projektu Centrum Lhotka 
kolem sta milionů korun se nic nezmě-
nilo. 

Lhotka patří k velkým živým farnos-
tem a farníci vždy projevují ochotu fi-
nančně přispívat na společnou věc, 
ale bez pomoci a přispění druhých ne-
zvládneme sehnat zbývající prostřed-
ky. Dosud jsme dali dohromady přes 
14 milionů korun. Věříme, že nám bu-
de i nadále pomáhat řada jednotliv-
ců i subjektů svou finanční podporou, 
kterou si mohou snížit svůj základ da-
ně z příjmu.

Rozšířením kostela Panny Marie 
Královny míru a vybudováním farního 
domu chceme vytvořit důstojné pod-
mínky jak pro bohoslužby, tak pro se-
tkávaní lidí dobré vůle. Proto se na vás 
opět obracíme s prosbou o podporu 
materiální i duchovní. 

Za vše předem děkujeme!

JAKUB HRADEC,
fundraiser farnosti

Ještě jste nenavštívili unikátní lhotec-
kou křížovou cestu? Vydejte se do 
Prahy na pouť za Pannou Marií k ob-
novenému Mariánskému sloupu na 
Staroměstském náměstí a do naše-
ho kostela Panny Marie Královny mí-
ru na Lhotku, jehož existence je s Ma-
riánským sloupem přímo spojena! 

Můžete u nás zhlédnout a duchov-
ně prožít jedinečnou křížovou ces-
tu vytvořenou akademickým socha-
řem Karlem Stádníkem a přesvědčit 
se, že i mezi pražskými paneláky se 
může skrývat tolik obohacující umě-
lecký a duchovní klenot. Přijeďte,
jste zváni!

•  finančním darem (identifikovaným dárcům vystavíme na žádost 
potvrzení k odpočtu z daňového základu); 

•  pravidelným obnosem, např. trvalým příkazem 
z účtu nebo pravidelnou srážkou z platu;

•  úhradou libovolné částky prostřednictvím
přiložené složenky;

  vždy na transparentní účet
č. 26 00 68 50 14 / 2010 –

 Fio banka, a.s., s uvedením
 specifického symbolu 121
•  platbou platební kartou přes zabezpečenou platební 

bránu na https://centrumlhotka.cz/#prispet 

•  doporučením firmy, společnosti nebo podnikatele 
ochotných nás finančně podpořit, abychom mohli 
uzavřít darovací smlouvu (i zde lze snížit základ daně 
z příjmu) – takové doporučení nám můžete zaslat 
e-mailem na fundraiser@centrumlhotka.cz;

•  modlitbou.

Za rok 2021 lze od základu daně z příjmů odečíst až 30 %!

Veřejná sbírka naší farnosti má 
zřízen uvedený transparentní 
účet a byla řádně oznámena 
Magistrátu hl. m. Prahy, 
který to osvědčil pod zn. 
S-MHMP/1714513/2014 
1783699/2014.

Jak nám můžete pomoci

Prosíme o podporu materiální i duchovní

Putujte
za Královnou míru, 
srdečně vás zveme

Plánované Centrum Lhotka v okolní zástavbě. Vizualizace Štěpán Kotous

Milí čtenáři, dostávám od vás opako-
vaně ujištění o podpoře a modlitbě. 
Ta je tím nejdůležitějším, protože bez 
Božího požehnání marné je naše na-
máhání. Veliké díky patří dále vám, 
kteří i v dnešní době máte možnost 
na Centrum Lhotka přispět. Jsou si-
ce lidé, kteří začátek stavby zdržují. 
Ale na druhou stranu, nebylo by po-
dezřelé, kdyby věci kolem kostela šly 
hladce? Někteří máte osobní zkuše-
nost s budováním kostela nebo fa-
ry. Dáte mi tedy za pravdu, že trpěli-
vost plody přináší. Věřím, že jedním 

z těch plodů je čas na shromažďová-
ní potřebných financí. Vaši štědrost 
můžeme oplatit modlitbou a to také 
děláme: v kostele každý den při sva-
tém růženci a pak o prvních nedělích 
v měsíci v deset hodin při mši svaté 
za všechny dobrodince. Také vás rá-
di přivítáme v našem kostele, ať už 
jednotlivě nebo jako skupinu. Oslo-
vující Stádníkova křížová cesta a ra-
dost ze setkání těch, kteří sdílí tak 
úžasný dar, jakým je naše víra, jsou 
tou nejlepší pozvánkou. Přijeďte!
 P. JIŘÍ KORDA, farář

Poděkování



Televize / Rozhlas KT
28. března — 3. dubna 2021 TIPY A PROGRAMY

NEDĚLE 28. 3. 
9.30 Mše svatá Květné ne-
děle. Apoštolský nuncius 
Charles Daniel Balvo 
v přímém přenosu z KCMT 
v Praze
12.40 Sváteční slovo 
ředitelky biskupského 
gymnázia Jany Vylobové. 
Škola Ježíše Krista
12.45 Křesťanský magazín
13.15 Papež – nejmocnější 
člověk na planetě (2/6). 
Rezignace papeže 
Benedikta XVI. 
13.55 Na plovárně s An-
drejem Barlou. Rozhovor 
M. Ebena se známým kame-
ramanem a fotografem 

NEDĚLE 28. 3. 
8.30 Jak to vidí... 
Petr Smolek, římskokatolic-
ký kněz. Sváteční setkání 
Z. Czendlika 
13.04 Pohádka. Zdeněk 
Svěrák: Kolo se zlatými ráfky
18.30 Dokuseriál. Paměť 
sídlišť (4/5). Jižní Město
22.00 Četba na pokračo-
vání. Jiřina Steimarová, Ka-
mila Čížová: Ničeho nelituju 
(4/5). Vyhazov

NEDĚLE 28. 3. 
8.00 Spirituála. Duchovní 
Evropa. Pesachová hagada
8.30 Spirituála. 
Ke kořenům. Dospělost
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. 
Jan Anselm Fridrich: 
Hudba v zármutku neboli 
zbožné rozjímání o hořkém 
utrpení Krista
11.00 Radioseriál. Theodo-
re Dreiser: Americká tragé-
die (1/2). Láska a smrt
12.00 Polední zvony. Z věže 
farního kostela sv. Mikuláše 
v Čisté u Litomyšle
12.20 Polední koncert. 
Scarlattiho Stabat Mater 
13.30 Povídka. Virginia 
Woolfová: Nové šaty
18.30 Četba na pokračová-
ní. Virginia Woolfová: 
Flush (1/6)

NEDĚLE 28. 3. 
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století 

SVATÝ TÝDEN NA NOE
Zelený čtvrtek započneme přímým přenosem z Vatikánu. Mše 
svatá se svěcením olejů proběhne dopoledne v 9.30. Pokračovat 
budeme programem hud ebním. První část slavných Matoušových 
pašijí skladatele J. S. Bacha uvedeme ve čtvrtek ve 12.05. Jejich 
druhou část uslyšíte v pátek ve stejný čas. Na vás děti se těší Oveč-
ky! Tentokrát se hravou formou přiblížíte ke slavnosti Zmrtvých-
vstání. Večer v 18.00 proběhne mše svatá na památku Poslední 
večeře Páně, která bude přenášena ze zlínského kostela sv. Filipa 
a Jakuba, a ve 20.05 bude duchovní program pokračovat filmo-
vým zpracováním evangelia podle Matouše.

Na Velký pátek vás budeme provázet živými vstupy a rozhovo-
ry v 9.00, 11.35 a ve 14.00. Velkopáteční obřady přineseme živě 
v 18.00 z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha a přesně v 21.00 
se spojíme v modlitbě křížové cesty z Kolosea i s papežem Fran-
tiškem. Umělecky dotvoří atmosféru pátečního svátku i koncert 
Fuxova Requiem a film Evangelium podle Marka.

V sobotu ve 20.05 se na vás bude těšit P. Daniel Vícha ve spe-
ciálu věnovaném právě Bílé sobotě a po tomto pořadu bude ná-
sledovat velikonoční vigilie. Tu bude celebrovat P. Marián Pospě-
cha přímo z Dolní Lutyně.

Přejeme krásné svátky!
 TEREZA MENŠÍKOVÁ

VELIKONOČNÍ SPECIÁLY
Dopoledne s Proglasem se na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bí-
lou sobotu naladí svátečně. Chceme vám nabídnout možnost 
prožít tyto dny ve ztišení, přemýšlení a modlitbě, zároveň však 
s ohledem na vše, co se děje kolem nás. Na Zelený čtvrtek si 
k mikrofonu od 9.00 pozveme apoštolského nuncia v ČR Char-
lese Daniela Balva. Rodák z Brooklynu v USA je knězem od ro-
ku 1976. Působil na řadě diplomatických zastupitelství Svatého
stolce. 

Budeme mluvit o eucharistii, oběti, zradě i odevzdání se. V pří-
běhu Poslední večeře Páně chceme hledat aktualizaci pro dnešní 
svět. Na Velký pátek se ponoříme do tajemství oběti. Vydáme se 
spolu s Ježíšem na křížovou cestu našich dnů. Dotkneme se smy-
slu utrpení, bolesti a nepochopení. Naším hostem bude religio-
nista prof. Pavel Hošek, vedoucí katedry religionistiky na Evan-
gelické teologické fakultě UK, kazatel církve bratrské, spisovatel 
a místopředseda ČKA. Dopoledne Bílé soboty s námi můžete 
prožít u meditací. Přineseme zamyšlení tří řeholníků, s nimiž se 
zastavíme před Ježíšovým hrobem v rozjímání nad tichem toho-
to dne. Zastavte se s námi poprvé v 9.30, podruhé v 10.30 a po-
třetí v 11.30.

SABINA HAUSEROVÁ

KŘÍŽOVÁ CESTA A SKÁLY
Rádi byste s rodinou nebo sa-
mi podnikli křížovou cestu 
v přírodě? Jste-li z okresu Ná-
chod, máte  štěstí! Na trase ve-
doucí na Křížový vrch nalezne-
te takovou, jejíž historie sahá 
až do 17. století. Z vrcholu 
můžete vidět Adršpašské skály. 
Pokud ale štěstí tohoto okresu 
nemáte, zveme vás v sobotu 
3. dubna v 16.55 k pouti vir-
tuální.

NĚCO NAVÍC
Mají lidé s Downovým syndro-
mem „něco navíc“, nebo prá-
vě naopak t ě m ostatním „něco 
chybí“? Dá se s touto genetic-
kou odchylkou plnohodnotně 
žít a v dospělosti dojít samo-
statnosti? Zajímaly by vás od-
povědi? Zapněte si televizi Noe 
v úterý 30. března ve 20.05. 
Hlavní hrdinkou filmu bu-
de Dorotka, která se s jedním 
chromozomem navíc narodila.

CO NOVÉHO NA SLUNCI?
V sobotu 3. d ubna se v 16.10 
dozvít e více od významného 
astrofyzika prof. Petra Hein-
zela. Debatovat se bude o slu-
neční atmosféře, české účas-
ti na výzkumu Slunce a také 
o magnetismu. U významné 
sondy ESA a NASA Solar Or-
biter se totiž připravuje spek-
trograf a právě čeští vědci se 
těchto dlouho očekávaných 
projektů účastní.

ROZJÍMÁNÍ
O VYKOUPENÍ
Tři večery vám nabídneme cy-
klus Rozjímání o vykoupení. 
1. 4. od 20.15 bude sestra Hy-
acinta rozjímat o událostech 
Zeleného čtvrtka. P. Miloš Sza-
bo se bude 2. 4. od 18.00 za-
mýšlet nad křížem Ježíše Kris-
ta a osobními kříži. Na Bílou 
sobotu 3. 4. od 18.00 uslyšíte 
P. Kamila Škodu, který pokládá 
tento den za den příprav.

BOHOSLUŽBY
O VELIKONOCÍCH
Mši sv. na Zelený čtvrtek bu-
deme přenášet od 17.30 z ka-
tedrály sv. Petra a Pavla v Brně, 
stejně jako velkopáteční obřady 
2. 4. od 15.00. Vigilii Zmrtvých-
vstání Páně přenášíme v sobo-
tu 3. 4. od 20.05 z baziliky Na-
nebevzetí P. Marie na Strahově. 
Na Boží hod velikonoční zachy-
títe mši sv. od 9.00 z kostela 
sv. Bartoloměje v Pardubicích.

KLASICKÁ HUDBA
Zpívání na veřejnosti je teď za-
kázané, poslouchat hudbu ale 
můžeme. O Velikonocích ur-
čitě bude z čeho vybírat. Na 
Květnou neděli vysíláme celé 
Matoušovy pašije J. S. Bacha, 
ve Svatém týdnu Beethoveno-
va Krista na hoře Olivetské, 
Telemannovy pašijové kantáty, 
Zelenkovy Kajícníky, Pergole-
siho Stabat Mater, lamentace, 
křížové cesty a další skladby. 

Každá doba si nese své těžkosti. Nenechme se jimi zavalit a pojď-
me využít čas Velikonoc v plnosti. Protože řečeno společně s Ka-
zatelem (3,1): Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod ne-
bem svůj čas. Pokojné svátky!

Nenechte si ujít filmová zpracování evangelií: na Zelený čtvrtek 
ve 20.05 podle Matouše, na Velký pátek ve 22.30 podle Marka 
a na Bílou sobotu v 17. 10 podle Lukáše!

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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9.00 Mše svatá 20.05 Putování tučňáků 15.10 Dvě z policejní brašny

7.40 Eucharistické zázraky 7.50 Slovo v ob-
raze (Ukrižovanie) (P) 8.25 Klbko a 12 apo-
štolov (Judáš) (P) 8.45 Tvorivo (Veľkonočné 
tvorivo) (P) 9.05 LUXáreň 9.35 Nová kvalita 
života 10.00 Svätá omša (P) 11.40 Kateché-
za (Posledná večera) (P) 12.00 Anjel Pána 
(P) 12.20 Loretánske litánie 12.40 Ruženec 
/ Radostný ruženec 13.15 V Samárii pri stud-
ni 15.00 Hodina milosrdenstva 15.20 Živé 
spomienky (P) 16.40 Karolína 18.30 Svätá 
omša (P) 20.00 Modlitba za odvrátenie epi-
démie (P) 20.50 Jánove pašije (P) 
21.35 Chorvátsko – Nepoddajný kardinál 
22.30 Slzy a nádej Iraku

6.20 Svět motorů: Aktuálně 6.40 BBV po 25 
letech 6.45 Cyklotoulky 6.55 Panorama 7.20 
Archiv D: Hvězdičky 7.55 Skoky na lyžích: SP 
Rusko 9.30 Judo: IPPON 9.50 Lety na lyžích: 
SP Slovinsko 12.00 Panorama 12.20 Háze-
ná: STRABAG RAIL Extraliga 14.20 Volejbal: 
UNIQA Extraliga 16.45 Hokej: Generali 
Česká pojišťovna play off Tipsport extrali-
gy 20.15 Florbal: Livesport Superliga 22.35 
Fotbal Extra: Wales – Česko 22.55 Judo: IJF 
World Tour 2021 Gruzie 1.25 Branky, body, 
vteřiny 1.40 Lety na lyžích: SP Slovinsko 3.45 
Generali Česká pojišťovna play off Tipsport 
extraligy 5.40 Branky, body, vteřiny 

6.00 Aljaška: Rok v divočině (2) 7.05 Řád ně-
meckých rytířů: Vzestup a pád 9.00 Akta Tes-
la (2) 10.05 Neuvěřitelné příběhy (39, 40) 
11.00 Tuleni: Cesta za přežitím 12.15 Svět 
pod hladinou (11, 12) 13.20 Válka ve Vietna-
mu (3) 14.40 SS: Hitlerova zločinná elita (2) 
15.55 Divoké chvíle (5) 17.00 24 hodin v di-
vočině (4) 18.05 Grónsko s Nikolajem Cos-
ter-Waldauem (1). Dán. dok. 19.00 Antho-
ny Bourdain: Neznámé končiny IX (7) 20.00 
Bear Grylls: Muž vs. divočina VI (7) 21.00 
Nejkrásnější železnice světa (3) 21.55 Ne-
uvěřitelné projekty (7) 22.55 Záhada hmo-
ty (2) 0.00 Neobjasněné případy NASA (8)

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.25  Pohádka pro pamětníky
 6.35  Pro pamětníky... Rudolf Deyl st. – 

145 let. Dva týdny štěstí. Čes. kom. 
 8.15  Úsměvy Jana Potměšila
 8.55  Polopatě. Moderní hobby 

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

zahraničních zajímavostí
 11.05  Tomáš Töpfer – 70 let.

Život na zámku. 
Čtyřicet plus jedna 

 12.00  Otázky Václava Moravce
 13.00  Zprávy
 13.05  Modrá krev. Poh.
 13.50  O loupežníku Olbramovi. Poh. 
 14.25  O Honzovi a Barušce. Poh. 
 15.10  Zdeněk Svěrák – 85 let. 

Dvě z policejní brašny. Kom. 
 15.55  Zdeněk Svěrák – 85 let. 

Utopím si ho sám. Kom. 
 17.25  Pošta pro tebe
 18.25  Co naše babičky uměly a na co my 

jsme zapomněli. Lněné plátno
 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 

(9/10). Tajemství 
 21.20  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 21.49  Výsledky losování Šťastných 10
 21.50  V hlavní roli zločin.

Vetřelci a lovci. Užij si se psem
 23.10  Případy detektiva Murdocha XIII. 

Hon na lišku. Br./kan. krimi
 23.55  V hlavní roli obhájce
 1.15  Banánové rybičky.

Rodinné tradice
 1.40  13. komnata Ronyho Martona
 2.10  Sváteční slovo ředitelky 

biskupského gymnázia 
Jany Vylobové

 6.00  Raníček. Pohádky ze 
šípkového keře

 6.05  Zvonečkovi
 6.30  Prasátko Peppa
 6.45  Friends: Kámošky z Heartlake 

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

týdeník 1971 (1350/2379)
 9.15  Hledání ztraceného času: 

Luňáci a jiní ptáci
 9.30  Mše svatá Květné neděle
 10.55  Ropáci
 11.20  Nedej se plus
 11.45  Nedej se: Kladno bez uhlíku
 12.15  Království divočiny: 

Žirafí ráj. Jap. dok.
 12.40  Sváteční slovo ředitelky 

biskupského gymnázia Jany 
Vylobové. Škola Ježíše Krista

 12.45  Křesťanský magazín
 13.15  Papež – nejmocnější člověk na 

planetě (2/6). Rezignace papeže 
Benedikta XVI. Am. cyklus

 13.55  Na plovárně s Andrejem 
Barlou. Rozhovor Marka 
Ebena se známým 
kameramanem a fotografem

 14.25  Krasobruslení: MS 2021 Švédsko
 17.10  Krásy evropského pobřeží: Ostrovy 

západního Řecka. Fr. dok. 
 17.20  S kuchařem kolem světa
 18.15  Na cestě po indonéském 

Manokwari
 18.45  Večerníček. Kluci ze zámku
 18.55  Náš venkov: Pod Babí horou
 19.20  Zajímavosti z regionů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Joe Kidd. Am. western
 21.30  Velikáni filmu: Gene Hackman. 

Strašák. Am. film
 23.20  Dokumentární klub. Kampaň 

proti klimatu. Dán. film
 0.15  Grantchester II (6/6)

6.50 M*A*S*H (251, 252) 7.55 Druhá svě-
tová válka: Cena říše (4). Bez pomoci. Br. 
dok. 9.05 Prima SVĚT 9.40 Fachmani 10.15 
Teď vaří šéf! 11.00 PARTIE Terezie Tománko-
vé 11.55 Receptář prima nápadů 12.50 Li-
bovky Pepy Libického 13.15 Vychytávky Ládi 
Hrušky 13.55 Vychytávky Extra 14.20 Smrt 
talentovaného ševce. Čes. krimi 16.05 Lí-
báš jako Bůh. Čes. kom. 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 
19.55 SHOWTIME 20.15 Chlap na střídač-
ku. Čes. kom. 22.35 Krvavé účty. Am./kan. 
thriller 0.50 Jako pavouk 2.55 Cyklosalon.
tv 3.35 Vraždy podle Agathy Christie (14) 

9.00 Tele se vlka nebojí 9.55 Zdeněk Svěrák 
– 85 let. Kdo rád zpívá, na palubu 10.35 Zde-
něk Svěrák – 85 let. Veselé příhody z natáčení 
11.05 Televizní písničky a songy Zdeňka Svě-
ráka 12.00 Domácí štěstí. O zapomenutých 
řemeslech 12.30 Magické hory Čech a Mo-
ravy. Říp 12.45 Klub přátel dechovky 13.30 
Divadélko pod věží 14.10 Blízká setkání Sta-
nislava Zindulky 15.05 Manéž Bolka Polív-
ky 16.15 Lékárníkových holka (3/3). Kom. 
17.25 Hry bez hranic 18.55 Události za oka-
mžik a počasí 19.00 Události 19.52 Branky, 
body, vteřiny 20.05 Vysílá studio A po třiceti 
letech... 21.00 Divadélko pod věží 

17.20 Friends: Kámošky z Heartlake City 
17.40 Kriminálka 5.C (13/13). Případ mezi 
hvězdami 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.50 Moji kamarádi Tygr 
a Pú (22/26) 19.15 Lví hlídka (10/28) 19.40 
Zvířáci 19.50 Bob a Bobek na cestách 20.00 
Události v kultuře 20.15 Příběhy filmových 
legend. Stříbrné plátno (12/12) 20.55 V zá-
ři seriálů. Nebeská tělesa (6/6). Starý Měsíc 
v náruči nového Měsíce 21.50 CNSO Studio 
Live – Let´s Remember Chet Baker 22.40 
Trvalky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře 
23.35 Katedrála Notre Dame a její stavitelé 
II 0.30 Villa Medici. Dok. ARTE

5.25 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov. Čes. 
dok. 6.40 Lego Scooby-Doo: Strašidelný Ho-
llywood. Am. anim. 7.55 Drsňák Dudley. Am. 
kom. 9.10 Norman a duchové. Am. anim. 
10.45 Teleshopping
11.20 Není král jako král. Am. anim.
12.40 King Kong. Novozél./am./něm. film
16.05 Prezidentův syn. Am. kom.
17.55 Dovolená za trest. Am. kom. 
20.00 Need for Speed. Am. akč.
22.25 Oni. Am. horor
23.50 Rallye smrti. Něm./am./br. akč.
1.45 Hadi v letadle. Am./něm./kan. akč. 
3.20 Vyvolená. Am. western. kom. 

6.00 Zig a Sharko III. Fr. anim. 6.10 Tlapková 
patrola III (21, 22). Kan. anim. 7.05 Looney 
Tunes: Úžasná Show II (11). Am. anim. 7.30 
Příběhy Toma a Jerryho II (8, 9). Am. anim. 
8.15 Brémští muzikanti. Něm. poh. 9.30 
Beethoven 2. Am. kom. 11.10 Italské prázd-
niny. Am. kom. 12.55 Lhář, lhář. Am. kom. 
14.35 Aladin. Am./austr./br. film 17.00 Ma-
ry Poppins se vrací. Am. film 19.30 Televizní 
noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Tvoje 
tvář má známý hlas – Šampioni 22.55 Střepi-
ny 23.25 Sousedi 2. Am. film 1.10 Lhář, lhář 
2.30 Malý Sheldon III (13) 2.50 Specialisté 
(26) 4.05 Brémští muzikanti

 6.05  Pro vita mundi: Eva Henychová
 6.45  Portréty krajiny
 7.10  Večeře u Slováka: 

4. neděle velikonoční
 7.40  Řeckokatolický magazín
 7.55  Svobodný člověk Václav Malý
 8.25  Letem jazzem (12. díl): 

mladé naděje jazzové hudby
 9.40  Domov v Bortnykách
 10.00  Mše svatá Květné neděle: 

kostel sv. Jakuba, Místek [L]
 11.00  Vezmi a čti: Březen 2021
 11.15  Poutníci času (9. díl): 

s Petrem Janem Juračkou [P]
 11.35  V pohorách po horách (13. díl)
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba 

Sv. otce Františka [L]
 12.20  Zpravodajský souhrn 

uplynulého týdne
 13.00  V souvislostech
 13.25  Muzikanti, hrajte
 14.00  Outdoor Films s Martinem 

Půlpánem (98. díl)
 15.30  Majstr
 16.00  Noční univerzita
 16.40  Uzdrav naši zem s arcibiskupem 

Janem Graubnerem
 18.00  Sedmihlásky: Kuchařka sa bójí
 18.05  Cirkus Noeland (12. díl): Roberto, 

Kekulín a závistivý kouzelník
 18.30  Měsíční země
 18.45  Ovečky: 6. neděle postní 

– Květná neděle
 19.15  První křesťané: Byzanc: nový Řím
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Putování tučňáků
 21.30  Toufar. Divadelní inscenace 

o jedné z obětí totalitního 
režimu. Účinkuje soubor 
Bezejmenné divadlo

 22.30  Buon giorno s Františkem
 23.10  Za obzorem
 23.40  Polední modlitba Sv. otce Františka
 23.59  Za obzorem: Tomáš Novotný 

nejen o židovském svátku Pesach

 0.05   Kolem se toč! 1.05 Komorní hud-
ba 2.00 Zrcadlo týdne 2.15 Komen-
tář týdne (R) 3.00 Z archivu hudeb-
ních pořadů 5.00 Varhanní hudba 
5.30 Písně 5.57 Myšlenka na den 
(R 11.57, 17.55) 6.05 Čteme z křesť. 
periodik 6.30 Evangelium: Mk 14,1-
15,47 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:

Orlando di Lasso: Matoušovy pašije
 9.00  Mše svatá (z kostela sv. Jana 

Křtitele v Šumperku) 
 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Svaté královny 9/15
 11.00  Proglaso (biblický kvíz)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

M. P. Musorgskij: Obrázky 
z výstavy, W. A. Mozart: Koncert 
pro lesní roh, J. Haydn: Symfonie

 13.30  Knihovnička: Ladislav 
Heryán: Exotova abeceda

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka: Jak si nakonec 

Matěj s Terezkou přece jen 
zatancoval a Jak se světýlko 
předělalo na ohňového mužíka

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

11/11: Náboženství ve službě 
bratrství ve světě (R)

 18.00  Modlitba za rodiny
 19.00  Pohádky pro nejmenší 6/6: 

O perníkové chaloupce
 19.15  Hitparáda Kolem se toč
 20.15  Křesťan a svět: Továrna na život
 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Koncert vážné a duchovní hudby: 

J. S. Bach: Matoušovy pašije
 23.50 Duchovní slovo

9.30 Mše svatá Květné neděle
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22.00 Dolní Kounice 9.30 Outdoor Films 10.35 Kukačky (12/13) 13.10 Zakázaný Bůh (12/13)

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.40 Malý Sheldon III (14) 
13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (914). 
Špitálová premiéra 14.10 Castle na zabití VII 
(8) 15.05 Dr. House II (24). Příčina neznámá 
15.55 Dr. House III (1). Smysl 16.57 Odpo-
lední Počasí 17.00 Odpolední Televizní no-
viny, Sportovní noviny 17.30 Co na to Češi 
18.30 Ulice (4021) 19.30 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Specialisté 
(123). Rozlučka se svobodou 21.20 Specia-
listé (27). Hon na Gekkona 22.15 Smrtonos-
ná zbraň III (12). Roger a já 23.10 Dr. Hou-
se II, III (24, 1) 0.50 Castle na zabití VII (8)

 5.55 Hrdina až do konce. Am. drama 
 7.30 Beethoven 2. Am. kom. 
 9.00 Teleshopping 
 9.30  King Kong.

Novozél./am./něm. film 
12.50 Teleshopping 
13.25 Hádej kdo? Am. kom. 
15.25 Need for Speed. Am. akč. 
17.40  Aladin.

Am./austr./br. film 
20.00 Tully. Am./kan. drama 
21.50 Půlnoční běh. Am. film 
 0.10 Aquaman. Am./austr. film 
 2.30 Oni. Am. horor 

14.05 Alenka v říši GIFů 14.25 Želvy ninja III 
14.45 Bludiště 15.15 Austin a Ally III (6/22) 
15.40 Teleskop 16.10 Planeta YÓ 16.45 
Dětská dopravní policie 16.55 Medvídkova 
poradna 17.10 Moje zahrádka 17.15 Michal 
chrání přírodu 17.20 Kouzelná školka 17.50 
Dynotrax II 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávič-
ky 18.45 Večerníček 18.50 Moji kamarádi 
Tygr a Pú (23/26) 19.15 Lví hlídka (11/28) 
19.40 Mášiny strašidelné příběhy 19.45 Čte-
ní do ouška. Dr. Žako 20.00 Události v kultu-
ře 20.15 Z první řady... Evžen Oněgin 
22.50 Slovenská vlna. Kosenie Jastrabej lúky 
 0.10 Emoce v umění: Touha (12/24) 

5.59 Dobré ráno 9.00 Pohádka pro pamětní-
ky 10.15 Zprávy ČT3 10.25 Šaráda 11.25 Ve 
víru tance 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpo-
věď počasí, sportovní zprávy 12.30 Magické 
hory Čech a Moravy. Kozákov 12.45 Klub 
přátel dechovky 13.30 Vysílá studio A po tři-
ceti letech... 14.20 Divadélko pod věží 15.00 
Chvíle pro písničku 15.10 Stodola Michala 
Tučného 15.50 Píšťaličko, otloukej se 17.10 
Šest ran do klobouku 17.50 Haló, haló! (75, 
76/85) 18.55 Události za okamžik a počasí 
19.00 Události 19.56 Branky, body, vteřiny 
20.05 Abeceda M plus I 21.00 Z Divadélka 
pod věží 22.05 Haló, haló! (77, 78/85)

8.25 Panorama 9.00 BBV po 25 letech 9.05 
Generali Česká pojišťovna play off Tipsport 
extraligy 11.05 Alpské lyžování: FIS maga-
zín SP 11.30 Hokej na zemi 12.00 Panora-
ma 12.25 Sportovní zprávy 12.50 Fotbalista 
roku 2020 14.00 Volejbalový magazín 14.20 
Fotbal: FC Hradec Králové – FC Vysočina Jih-
lava 16.40 Hokej: Generali Česká pojišťovna 
play off Tipsport extraligy 20.15 Fotbal Ex-
tra: Wales – Česko 20.35 Krasobruslení: MS 
2021 Švédsko 23.20 Branky, body, vteřiny 
23.30  Generali Česká pojišťovna play off 

Tipsport extraligy 
 1.25 Volejbal: UNIQA Extraliga

9.00 Medzi nebom a zemou 9.40 Majster 
skratiek 10.00 Spravodajský súhrn 10.25 
Chorvátsko – Nepoddajný kardinál 11.25 
Slzy a nádej Iraku 12.00 Anjel Pána 12.20 
Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Bolestný 
ruženec 13.15 Z javora 13.50 Fundamenty 
(Dekrét o ekumenizme) 15.00 Hodina mi-
losrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 
16.05 Vaticano (P) 16.55 Svetoznámi slo-
venskí vedci (Rande s Jožkom) (P) 17.30 Do-
ma je doma (P) 18.30 Svätá omša (P) 20.00 
Krátke správy (P) 20.15 A teraz čo? 20.30 
U Nikodéma (P) 22.00 STOPovanie 22.30 
Moja misia – magazín 23.00 Lauda

7.00 Megatovárny (1) 8.00 Řád a chaos (2) 
9.15 Tajemství světových muzeí III (2) 10.20 
Hitlerův kruh zla (6) 11.25 David Attenbo-
rough: Zvířecí dynastie (2) 12.40 Yorkshire: 
Rok v divočině (2) 13.40 Vetřelci dávnověku 
XII (8) 14.35 10 největších tajemství a záhad 
(12, 13) 15.50 Dokonalý úlovek (3) 16.50 
Amur: Asijská Amazonka (2) 17.55 Psi a my: 
Tajemství jednoho přátelství 19.00 Poslední 
ráje (18) 20.00 Velké vlakové putování po 
USA II (7). Br. dok. 21.10 Anthony Bourdain: 
Neznámé končiny XI (2) 22.10 Apollo: Nový 
Měsíc 23.25 Tajemství vesmíru IV (1) 
 0.15 Nefertiti: Osamělá královna (2)

 6.05  Pro vita mundi: P. Jaroslav Kašpar
 6.45  Buon giorno s Františkem
 7.30  V pohorách po horách: 

Magurka – Spišská Magura
 7.45  Noční univerzita: Mgr. Jan Špilar 

– Jak hořet a nevyhořet?
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Vezmi a čti: Březen 2021
 9.30  Outdoor Films 

s Markétou Hanákovou
 11.00  Kalvária Nitrianské Pravno
 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  Křešice
 13.00  Příběhy odvahy a víry: 

Buď vůle tvá: Síla poslušnosti
 13.25  Sýrie: uprostřed popela
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  V pohorách po horách
 14.45  Noční univerzita: 

P. ThLic. Tomáš Reschel – 
Výzvy morální teologie [P]

 16.00  V souvislostech
 16.20  Cvrlikání: Jan Brož
 17.25  Neboť jsem hladověl, 

a dali jste mi jíst!
 17.35  Můj chrám: Max Kašparů, kostel 

sv. Filipa a Jakuba, Žirovnice
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.20  S Hubertem do lesa
 18.35  Antikvartet na Mohelnickém 

dostavníku 2018 (1. díl)
 19.00  Naše Horní Lideč. Dok. 
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Prorok Léčitel: Solanus Casey. 

Dok. o americkém františkánovi, 
který zemřel v pověsti svatosti

 21.05  Nebe nad hlavou [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  ARTBITR – Kulturní magazín [P]
 22.20  Noemova pošta: Březen 2021
 23.55  Mezi světlem a tmou
 0.20  Poodří – mokřady mezinárodního 

významu České republiky

9.10 M*A*S*H (252, 253) 10.25 Osudové 
léto v jižní Francii. Něm. film 12.25 Walker, 
Texas Ranger VII (7). Přežití 13.25 Policie 
Hamburk XI (20). Mlčeti zlato 14.25 Poli-
cie Hamburk XI (21). Amok 15.25 Námořní 
vyšetřovací služba XII (12). Vnitřní nepřítel 
16.25 Policie v akci. Čtyři případy, čtyři lid-
ské osudy 17.25 Krimi zprávy 17.50 Prostře-
no! 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 
19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOWTI-
ME 20.15 Sestřičky (54). Třetí koleno 21.35 
Postav si sen! 22.40 Expert na zločin (6). Pa-
ranoia. Rak. krimi 23.50 Policie v akci 
 0.50 Námořní vyšetřovací služba XII (12)

 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 12,1-11 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 26/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: H. Berlioz: Tristia, 

F. Schubert: „Tragická“ symfonie
 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Kukadlo
 16.55  Hitparáda Kolem se toč! (R)
 18.00  Mše svatá 

(z kostela Panny Marie 
Sněžné v Praze)

 18.45  Naše lidové pohádky: 
Jak dědeček měnil, 
až vyměnil

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Roman Pokorný
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: 

Úmluva 26/46
 22.00  Studio Brno: Pozvání 

do Dolních Kounic
 22.30  Noční linka s Annou Mackovou: 

Láska a pokora
 23.50 Duchovní slovo

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Kamera na cestách: 

Objevování světa – Tahiti. Fr. dok. 
 9.50  Psi a jejich výjimečné příběhy 

(3/5). Společně silnější
 10.40  Zmrzlá planeta: Těžký 

úděl živočichů za polárním 
kruhem. BBC Earth

 11.30  Babylon
 12.00  Cesty víry: Duchovní 

doteky Jana Potměšila
 12.25  Televizní klub neslyšících
 12.55  Československý filmový 

týdeník 1971 (1350/2379)
 13.10  Zakázaný Bůh (12/13). 

Velehrad 1985, bod zlomu 
 13.35  Naše tradice: Pašijový týden
 14.05  Nádherná americká města:

Den v San Franciscu. Am. dok. 
 14.55  Apokalypsa: 2. světová 

válka (5/6). Fr. dok. 
 15.50  Dobrodružství vědy a techniky. 

Kulohlavec Sieboldův – 
gepard moře. Něm. dok. 

 16.20  Letecké katastrofy: 
Smrtící jiskra. Kan. dok. 

 17.05  Zvířata ve válce (2/2). Fr. dok.
 18.00  Velké stroje zblízka III: 

Transportní vrtulník. Br. dok. 
 18.45  Večerníček. Kluci ze zámku
 18.55  Design (4/17). Fr. dok. 
 19.20  Příběhy domů: Vila Sibiř. Rodinné 

sídlo jako muzeum svého druhu
 19.40  Postřehy odjinud. 

Amerika očima Jana Šmída. 
Floridský domov důchodců

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

Neandrtálci (2/2). Dok. BBC 
 21.00  Velké stroje zblízka III: 

Závodní elektromobil. Br. dok. 
 21.45  Nestřílejte! Belg. drama
 0.05  Golfový sen
 2.00  Hitlerův lid: Přizpůsobování se 

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  Dobrodružství Sherlocka 

Holmese. Tančící figurky
 9.55  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 10.35  Kukačky (12/13). 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  Této noci v tomto vlaku
 15.05  Všechnopárty
 15.50  To je vražda, napsala XII. 

Vražedná licitace 
 16.45  Cestománie. 

Nikaragua: 
Země jezer a vulkánů

 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 (4/13). Bludný 

kořen. Det. série 
 21.10  Reportéři ČT. Kauzy a reportáže 

s Markem Wollnerem
 21.50  Bilance: Kolaps recyklace plastů
 22.19  Výsledky losování Šťastných 10 

a Extra renty
 22.20  Rudý kapitán. Krimi thriller 
 0.10  Koncert Karla Gotta
 0.55  AZ-kvíz
 1.25  Z metropole, Týden v regionech
 1.50  Kalendárium
 2.05  Sváteční slovo ředitelky 

biskupského gymnázia 
Jany Vylobové

 2.15  Dobré ráno
 4.45  Žiješ jenom 2x. 

Z učebny chemie do podzemí
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech



Ú
TE

RÝ
 3

0.
 3

. 

22.00 Jak se žije seniorům 20.05 Něco navíc 16.45 Cestománie. Tchaj-wan 19.15 Cesty víry

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

Vražedná licitace 
 9.45  Kdo chce kam... Kom. 
 10.30  Pošta pro tebe
 11.30  AZ-kvíz
 12.00  Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

zprávy, Události 
v regionech plus 

 12.30  Sama doma
 14.00  Všechno, co mám ráda. 

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

 14.30  Zdeněk Svěrák – 85 let. 
Utopím si ho sám. Kom. 

 16.00  To je vražda, napsala XII. 
Zmrazený 

 16.45  Cestománie. Tchaj-wan: 
Probuzený ostrov

 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 (8/16). Staré lásky
 21.05  Dobrá čtvrť. 

Poslední zvonění. Čes. 
 21.59  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 22.00  Dabing Street (9, 10/12) 
 22.55  Komici na jedničku. Jiří Lábus
 23.55  Kriminalista. Zaměněné životy
 0.50  AZ-kvíz
 1.25  Banánové rybičky.

Jak využít spánek
 1.50  Na stopě
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Móda s Terezou Vu. Sportovní styl
 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: Hroši z delty 

Okavanga. BBC Earth
 9.55  Neandrtálci (2/2). Dok. BBC 
 10.50  Španělská chřipka. Dok. 
 11.45  Vojtěch Novotný. 

Český vědec, tropický biolog, 
entomolog a ekolog

 12.00  Nedej se plus
 12.25  Nedej se
 12.55  Na konec světa – Putování 

za Janem Eskymo Welzlem 
 13.25  Hitler: Herec. Br. dok. 
 14.10  Velká válka: Příčiny. Rus. dok. 
 15.05  Tajemství dálkového letu. Br. dok. 
 16.00  Království divočiny: 

Žirafí ráj. Jap. dok. 
 16.25  Wales – divoká příroda západu 

Velké Británie. Něm. dok. 
 17.20  Nádherná americká města: 

Den v Seattlu. Am. dok. 
 18.15  České zázraky II (6/8). 

Krotitel nebeského ohně 
 18.45  Večerníček. Kluci ze zámku
 18.55  Krásy evropského pobřeží: 

Dvě tváře Německa. Fr. dok. 
 19.00  Cyklotoulky. EuroVelo 9, 

Dolní Rakousko
 19.15  Cesty víry: Duchovní 

doteky Jana Potměšila
 19.40  Postřehy odjinud. Amerika očima 

Jana Šmída. Město velryb
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Hans Kammler, šéf projektu 

Hitlerových tajných 
zbraní. Něm. dok. 

 21.00  J. A. Komenský – 
život a dílo. Dok. film

 21.55  Hitlerův lid: 
Totální válka. Něm. dok.

 22.50  Grantchester: 
Vánoční speciál 2016. Br. det. 

 23.55  McMafie (3/8)
 0.50  Tajemství lidského těla: Růst (1/3)

11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.40 
Malý Sheldon III (15) 13.00 Ordinace v rů-
žové zahradě 2 (915). Bachařka ze záchran-
ky 14.10 Castle na zabití VII (9) 15.05 Dr. 
House III (2). Hůl a schopen 15.55 Dr. Hou-
se III (3). Informovaný souhlas 16.57 Odpo-
lední Počasí 17.00 Odpolední Televizní no-
viny, Sportovní noviny 17.30 Co na to Češi 
18.30 Ulice (4022) 19.30 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Anatomie ži-
vota (12). Nikdo není sám. Čes. 21.20 Mise 
nový domov III 22.35 Víkend 23.35 Dr. Hou-
se III (2, 3) 1.15 Castle na zabití VII (9)

 5.50 Norman a duchové. Am. anim. 
 7.15 Dr. House II (24) 
 8.05 Dr. House III (1) 
 8.55 Italské prázdniny. Am. kom. 
10.40 Teleshopping 
11.10 Need for Speed. Am. akč. 
13.30 Teleshopping 
14.05 Lhář, lhář. Am. kom. 
15.30 Vidláci. Am. kom. 
17.40 Mary Poppins se vrací. Am. film 
20.00 Život je boj. Am. akč. drama 
21.55 Blok 99. Am. krimi 
 0.20 Černá hodina. Am./rus. film 
 1.45 Půlnoční běh. Am. film 

15.15 Austin a Ally III (7/22) 15.40 Kocour 
Mour poznává své příbuzné 15.55 Alenka 
v říši GIFů 16.10 Planeta YÓ 16.45 Ty Brďo! 
Jezero 17.10 Jogínci sportují 17.20 Kouzel-
ná školka 17.50 Dynotrax II 18.15 Šmoulo-
vé 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 
Moji kamarádi Tygr a Pú (24/26) 19.15 Lví 
hlídka (12/28) 19.40 Mášiny strašidelné pří-
běhy 19.45 Čtení do ouška 20.00 Události 
v kultuře 20.15 ArtZóna 21.05 Kubrick o Ku-
brickovi. Fr. dok. 22.10 Impresionisté (3/3) 
23.10 Kino Art. Boj. Dán. drama 1.05 Linka 
 1.30 Nebeská tělesa (6/6) 
 2.25 Katedrála Notre Dame a její stavitelé II 

9.10 Pohádka pro pamětníky. Chytrý synek 
9.20 Dnes vzpomíná Josef Hlinomaz 10.15 
Zprávy ČT3 10.25 Šaráda 11.40 Hezky od 
podlahy 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpo-
věď počasí, sportovní zprávy 12.30 Magic-
ké hory Čech a Moravy. Radhošť 12.45 Klub 
přátel dechovky 13.30 Z Divadélka pod věží 
14.30 V klokotu velkoměsta 15.15 Decent-
ní večer 15.55 Ustláno na čekankách 17.05 
Šest ran do klobouku 17.50 Haló, haló! (77, 
78/85) 18.55 Události za okamžik a poča-
sí 19.00 Události 19.56 Branky, body, vteři-
ny 20.05 Šance 21.05 Z Divadélka pod věží 
22.15 Haló, haló! (79, 80/85) 

6.00 Házená: STRABAG RAIL Extraliga 7.55 
Panorama 8.30 BBV po 25 letech 8.40 Ge-
nerali Česká pojišťovna play off Tipsport ex-
traligy 10.40 Volejbalový magazín 11.00 
Basketbal: Los FIBA EuroBasket 2022 12.05 
Panorama 12.20 Sportovní zprávy 12.50 
Krasobruslení: MS 2021 Švédsko 14.45 Fot-
bal: Česko – Belgie 16.40 Generali Česká po-
jišťovna play off Tipsport extraligy 20.20 Fot-
bal: Wales – Česko 23.40 Fotbal: Španělsko 
– Česko 1.30 Branky, body, vteřiny 1.40 Ge-
nerali Česká pojišťovna play off Tipsport ex-
traligy 3.35 Fotbal: Wales – Česko 5.25 Vo-
lejbalový magazín 5.45 Branky, body, vteřiny 

12.00 Anjel Pána 12.20 Z prameňa (P) 
12.40 Ruženec / Ruženec svetla 13.15 Spo-
jení vierou 13.50 Katechéza 14.05 A teraz 
čo? 14.10 Jánove pašie 15.00 Hodina milo-
srdenstva (P) 15.15 Boh k tebe hovorí (P) 
15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Správy zo 
Svätej zeme (P) 16.30 V škole Ducha (P) 
17.05 Viera do vrecka (P) 17.30 Doma je do-
ma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.30 Krátke 
správy (P) 20.00 Modlitba za odvrátenie epi-
démie zo Šaštína (P) 20.45 vKontexte (Juraj 
Vittek: Prípad Galileo) (P) 21.15 Tajomstvo 
Kristovej tváre (P) 22.10 Peter medzi nami 
(P) 22.35 Vaticano 23.05 Taizé

6.00 Pod hladinou 6.20 Anthony Bourdain: 
Neznámé končiny VIII (4) 7.25 Na střechách 
měst I (3) 8.35 Tajemství vesmíru III (4) 9.30 
Jak fungují stroje (6) 10.30 Obří lodě (6) 
11.30 Pěšky po Střední Americe (1) 12.35 
Ocelová srdce V (5) 13.35 Zámky proti na-
cistům 14.50 Dějiny zbraní (7) 15.55 Srdca-
ři na severu (8) 16.35 Moderní dinosauři (6) 
17.45 Země: Základy naší planety (2) 18.50 
Do divočiny: Indický ráj (2) 20.00 Největší 
lži historie (5). Fr. dok. 21.05 První lidé (5). 
Fr./br./am. dok. 22.25 Divoký Singapur (3) 
23.35 Planeta koní (9, 10)
 0.45 Ross Kemp: Ozbrojené složky (2/2)

 6.05  Pro vita mundi: P. František 
Hurina. Redemptorista z Frýdku-
-Místku, bývalý politický vězeň

 6.35  Odkaz předků (4. díl): Morávka
 6.50  Noční univerzita: 

Kateřina Lachmanová – 
Nést svůj kříž: jak a proč?

 7.25  Outdoor Films s Martinem 
Půlpánem (98. díl): Z Evropy 
do Barmy pěšky a stopem

 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  V souvislostech
 9.35  O zaniklé Karvinné
 10.20  Má vlast: Hranice
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Josef a jeho bratři
 12.55  Cestujeme regionem Záhorie
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Svatá Kateřina Labouré: 

tichý posel Lásky
 15.25  Muzikanti, hrajte
 16.00  Malana Papua
 16.25  Víra do kapsy: 

Jak prožít krizi s užitkem?
 16.40  Hovory z Rekovic: 

Alena Mornštajnová
 17.00  Zpravodajské Noeviny: 

30. 3. 2021 [P]
 17.25  Sedmihlásky
 17.30  S Hubertem do lesa: 

Náčelník Dravec
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  Uzdrav naši zem

s Františkem Novotným [L]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Něco navíc [P]
 21.15  Řeckokatolický magazín [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Jakub Jan Ryba: Stabat Mater
 23.10  První křesťané: Byzanc: nový Řím
 23.45  Letem jazzem (12. díl): 

mladé naděje jazzové hudby
 0.55  Noční repríza dopoledních pořadů

7.00 Nový den 9.10 M*A*S*H (253, 254) 
10.25 Osudové léto v Dánsku. Něm. film 
12.25 Walker, Texas Ranger VII (8). Druhá 
šance 13.25 Policie Hamburk XI (22). Celko-
vý obraz 14.25 Policie Hamburk XI (23). 666 
15.25 Námořní vyšetřovací služba XII (13). 
Budujeme, bojujeme 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 (92). 
Čí je ten prsten? 21.35 7 pádů Honzy Dědka 
22.50 Fachmani 23.25 Policie v akci 
 0.20 Námořní vyšetřovací služba XII (13)

 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 13,21-33.36-38 
 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 27/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: L. Rossi: 

Oratorio, Una peccator pentito, 
V. Albrici: Sonata pro dvoje housle

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Barvínek: Jukebox Barvínku
 16.55  Slyšte, lidé! To nejlepší 

z českého jazzu 2020 (R)
 18.00  Mše svatá

(z kostela Narození Jana Křtitele 
v Rokytnici nad Rokytnou)

 18.45  Naše lidové pohádky: 
O třech pradlenách

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí:

Jazz Q
 20.00  Modlitba živého růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková:

Úmluva 27/46
 22.00  Studio Hradec: Jak se žije 

seniorům v Hradci Králové
 23.50 Duchovní slovo
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15.10 Křížová cesta 19.15 Bohosudov 9.45 Po stopách hvězd 17.50 J. A. Komenský – život a dílo

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  To je vražda, napsala XII. Zmrazený 
 9.45  Po stopách hvězd. 

Obrazový životopis slavných 
– tentokrát Zity Kabátové 

 10.10  Všechno, co mám ráda
 10.40  Miroslav Donutil – 70 let. Doktor 

Martin 2 (8/16). Staré lásky
 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  To je vražda, napsala XII. 

Neochotný svědek 
 15.50  Polopatě. Moderní hobby 

magazín Filipa Čapky
 16.45  Cestománie. Island: 

Mezi živly a duchy
 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 

(13/13). Svědomí
 21.00  Hercule Poirot XI. 

Třetí dívka. Br. film
 22.39  Výsledky losování Šťastných 10
 22.40  Příběhy slavných... Jiří Adamíra – 

95 let. Dobře namíchaný 
Jiří Adamíra

 23.35  Případy detektiva Murdocha XIII. 
Hon na lišku

 0.20  AZ-kvíz
 0.45  Máte slovo s M. Jílkovou
 1.45  Králíka nechci! Uvidíme!
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Kluci v akci
 5.15  Černé ovce

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Zlatá horečka na Yukonu
 9.50  Wales – divoká příroda západu 

Velké Británie. Něm. dok. 
 10.40  Hitlerův lid:

Totální válka. Něm. dok. 
 11.35  Krásy evropského pobřeží
 11.40  Kameny v české krajině
 12.10  Náš venkov: Pod Babí horou
 12.40  Folklorika: Bohémský masopust
 13.05  Křesťanský magazín
 13.35  Tisíc chutí ulice: Jordánsko
 14.25  Uchem jehly. Setkání 

Zbigniewa Czendlika 
s Ladislavem Angelovičem

 14.50  Tajemství lidského těla: 
Přežití (2/3). Dok. BBC

 15.45  Klíč. Magazín nejen pro 
zdravotně postižené

 16.10  Velká válka: První Vánoce. Rus. dok. 
 17.05  Papež – nejmocnější člově

na planetě (2/6). 
Rezignace papeže Benedikta XVI.

 17.50  J. A. Komenský 
– život a dílo. Dok. film

 18.45  Večerníček. Čtyři uši na mezi
 18.55  Babylon
 19.25  Kus dřeva ze stromu (11/26)
 19.40  Postřehy odjinud. Amerika očima 

Jana Šmída. Kde žil Hemingway
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  S kuchařem kolem světa: 

Indie. Fr. cyklus
 21.00  Na cestě po jihu Bulharska. S Jiřím 

Bartoškou a Miroslavem Donutilem 
 21.30  České fotbalové legendy 

(1/11). Vladimír Šmicer 
 22.00  Letecké katastrofy: 

Poslední zatáčka 
 22.45  Gomora III (1/12)
 23.30  Kampaň proti klimatu. Dán. film
 0.25  Zvířata ve válce (2/2)
 1.15  Legendy záchranářství: 

Unikátní záchrany 

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.40 Malý Sheldon III (16) 
13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (916). 
Pomáhat se nevyplácí 14.10 Castle na zabití 
VII (10) 15.05 Dr. House III (4). Čáry v pís-
ku 15.55 Dr. House III (5). Zamilovaní bláz-
ni 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední 
Televizní noviny, Sportovní noviny 17.30 Co 
na to Češi 18.30 Ulice (4023) 19.30 Televiz-
ní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Vý-
měna manželek XII 21.35 Malé lásky 22.35 
Smrtonosná zbraň III (13). Ošklivá záležitost 
23.30 Dr. House III (4, 5) 1.10 Castle na za-
bití VII (10) 1.50 Smrtonosná zbraň III (13)

 5.35 Beethoven 2. Am. kom. 
 7.00 Dr. House III (2, 3) 
 8.40 Prezidentův syn. Am. kom. 
10.30 Teleshopping 
11.00 Vidláci. Am. kom. 
13.10 Teleshopping 
13.40  Dovolená za trest.

Am. kom. 
15.50 Život je boj. Am. akč. drama 
17.45 Anna Karenina. Br. drama 
20.00 Zelená karta. Am. kom. 
22.00 Sezóna zabíjení. Am./belg. akč. 
23.30 Sousedi 2. Am. film 
 1.05 Blok 99. Am. krimi 

14.50 Wifina 15.20 Austin a Ally III (8/22) 
15.40 DějePIC! Jan Neruda, spisovatel z Ma-
lé Strany 16.10 Planeta YÓ 16.45 Země pat-
ří Luně III 16.55 Olí a Jůla 17.10 Jogínci spor-
tují 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dynotrax 
II 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 
Večerníček 18.55 Moji kamarádi Tygr a Pú 
(25/26) 19.15 Lví hlídka (13/28) 19.40 Má-
šiny strašidelné příběhy 19.45 Čtení do ouš-
ka 20.00 Události v kultuře 20.15 Klobouk 
dolů 21.05 Na plovárně s Petrem Vichna-
rem 21.35 Měsíc s českou legendou… Marie 
Vášová 22.55 Ruská taneční klasika. Br. dok. 
23.40 Peep Show V (4/6)

10.00 Písničky ke kávě 10.15 Zprávy ČT3 
10.25 Šaráda 11.25 Život mi dal za uši 12.00 
Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, spor-
tovní zprávy 12.30 Magické hory Čech a Mo-
ravy. Trosky 12.45 Klub přátel dechovky 
13.30 Z Divadélka pod věží 14.40 Chvíle 
pro písničku. Zpívá Hana Zagorová (1981) 
14.50 Plavci 77 15.50 Holka na krátkou trať 
17.10 Šest ran do klobouku 17.50 Haló, ha-
ló! (79, 80/85) 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, bo-
dy, vteřiny 20.05 Svatba. Záb. cyklus Mož-
ná přijde i kouzelník (1987) 21.05 Z Diva-
délka pod věží 22.00 Haló, haló! (81, 82/85) 

7.50 Generali Česká pojišťovna play off 
Tipsport extraligy 9.50 Magazín EURO 
2020 10.15 Fotbal: Wales – Česko 12.05 Pa-
norama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 Fot-
bal: Španělsko – Česko 14.45 Cyklotoulky 
15.00 Olympijský magazín 15.25 Svět mo-
torů: Speciál 15.45 39. Kowax Valašská Rally 
ValMez 16.15 Svět motorů: Aktuálně 16.40 
Hokej: Generali Česká pojišťovna play off 
Tipsport extraligy 20.15 Volejbal: UNIQA 
Extraliga 22.40 Sportovní zprávy 23.00 Svět 
motorů: Speciál 23.20 39. Kowax Valašská 
Rally ValMez 23.50 Svět motorů: Aktuálně 
 0.10 Branky, body, vteřiny

8.25 Kráľovstvo bez hraníc (P) 9.10 Ge-
nerálna audiencia (P) 10.00 Krátke sprá-
vy 10.55 Doma je doma 12.00 Anjel Pána 
12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Ra-
dostný ruženec 13.50 Hudobné pódium 
(P) 14.35 Litánie k svätému Jozefovi 15.00 
Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec 
z Lúrd (P) 16.25 Tvorivo (Veľkonočné tvo-
rivo) 16.55 Hrdina lásky (P) 17.30 Doma je 
doma (P) 18.30 Svätá omša (P) 20.00 Krát-
ke správy (P) 20.15 Prehľad katolíckych pe-
riodík (P) 20.30 Jeden na jedného (P) 20.50 
Druhý vatikánsky koncil 2/3 (Boží ľud v prie-
behu dejín) (P) 21.50 Z javora

8.50 Keltové: Krev, železo a oběti (1) 9.55 
Neobjasněné případy NASA (8) 10.55 Od-
počítávání k Apollu (5, 6) 11.55 Grónsko 
s Nikolajem Coster-Waldauem (1) 12.55 
Anthony Bourdain: Neznámé končiny IX (7) 
13.50 Neuvěřitelné projekty (7) 14.45 Zá-
hada hmoty (2) 15.55 Bear Grylls: Muž vs. 
divočina VI (7) 16.55 Nejkrásnější železni-
ce světa (3) 17.50 Zázračné lesy. Něm. dok. 
18.55 Africké šelmy III (3) 20.00 Divoká roč-
ní období (1). Něm. dok. 21.05 Údolí vody 
a ohně (1) 22.15 Mimo kontrolu III (3) 
23.25 Letecké nehody: Přísně tajné III (5) 
 0.30 Válečné továrny (2)

 6.05  Pro vita mundi: Jan Cieslar
 6.45  Zpravodajské Noeviny: 30. 3. 2021
 7.10  Noční univerzita: P. ThLic. Tomáš 

Reschel – Výzvy morální teologie
 8.25  Etiopie: Naděje existuje 

na druhé straně
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Generální audience 

papeže Františka [L]
 10.20  Na koberečku (174. díl): 

s Brunem Ferrerem
 10.30  Prorok Léčitel: Solanus Casey
 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  Poutníci času (9. díl): 

s Petrem Janem Juračkou
 13.10  Na cestě k Otcovu domu
 13.25  Pavel Lohonka Žalman & spol. 

na Mohelnickém Folk-Festu 2020
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Koncert slovenského sboru 

Lúčnica: Podzimní festival 
duchovní hudby 2017

 15.35  Zpravodajské Noeviny: 30. 3. 2021
 16.00  Můj chrám: Max Kašparů, kostel 

sv. Filipa a Jakuba, Žirovnice
 16.25  Made in Ružomberok
 17.05  Noční univerzita: 

P. Vojtěch Kodet – Bůh jako bližní
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.15  Sedmihlásky: Kuchařka sa bójí
 18.20  S Hubertem do lesa: 

Záhada jezevčí nory
 18.40  Čičmianské tajemství
 19.15  Bohosudov [P]
 19.30  Terra Santa News: 31. 3. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Nebojte se... [L]
 21.05  Adorace [L]
 22.10  Za obzorem
 22.45  Noční univerzita: 

Ondřej Szturc – Připraven [P]
 23.15  Generální audience 

papeže Františka

10.25 Osudové léto v Bavorsku. Něm. film 
12.25 Walker, Texas Ranger VII (9). Rajská 
stezka 13.25 Policie Hamburk XI (24). Ztra-
cený novorozenec 14.25 Policie Hamburk XI 
(25). Piráti silnic 15.25 Námořní vyšetřovací 
služba XII (14). Kadeti 16.25 Policie v akci. 
Čtyři případy, čtyři lidské osudy 17.25 Krimi 
zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 
19.55 SHOWTIME 20.15 Sestřičky (55). Jiz-
va krásné doktorky 21.35 Show Jana Krause 
22.35 Cesty k úspěchu 22.50 Polda IV (11). 
Zlatý důl 0.00 Policie v akci 
 1.00 Námořní vyšetřovací služba XII (14)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Křesťan a svět 
(R) 3.00 Folklorní okénko 5.00 Pís-
ně 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 
17.55) 6.00 Evangelium: Mt 26,14-
25 6.05 Ranní chvály 6.20 Duchovní 
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: 

25 let Euroregionu Glacensis
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Klika
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Z. Kossaková: Úmluva 28/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

R. Toensing: 
Responsoria sešit jedna a tři

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Křížová cesta
 16.00  Než zazvoní zvonec: 

Zlatohřivák
 16.55  Folklorní okénko: 

Zbojnickými chodníčky
 18.00  Mše svatá 

(z kostela Panny Marie Pomocnice 
v Brně-Žabovřeskách)

 18.45  Naše lidové pohádky: 
O princezně na zakletém vrchu 

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Pianista Shai Maestro
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: 

Úmluva 28/46
 22.00  Studio Brno: 

Hospic sv. Alžběty v Brně
 22.30  Noční cukrárna
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17.30 Mše svatá 9.30 Missa Chrismatis z Vatikánu 15.35 Ztracený princ 10.50 Papež. Dokument

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  Potkal jsem ho v zoo. 

Čes. film
 10.10  O svatební krajce. 

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

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Záhada hlavolamu. 

Čes. film
 14.10  Pohádka o mokrosuchém štěstí
 15.35  Ztracený princ.

Čes. poh. 
 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 (9/16). 
Nový ředitel

 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  Rocco Schiavone. 

Černá sjezdovka. It. det. 
 0.30  AZ-kvíz
 1.05  Objektiv
 1.40  Banánové rybičky. 

Jak využít roli
 2.10  Dobré ráno
 4.40  Sváteční slovo ředitelky 

biskupského gymnázia 
Jany Vylobové

 4.45  13. komnata
Ronyho Martona

 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Zmrzlá planeta: Těžký 

úděl živočichů za polárním 
kruhem. BBC Earth

 9.55  Nádherná americká města: 
Den v Seattlu. Am. dok. 

 10.50  Papež – nejmocnější člověk 
na planetě (2/6). 
Rezignace papeže Benedikta XVI.

 11.30  Mapy krajiny
 12.00  Apokalypsa: 2. světová 

válka (6/6). Fr. dok.
 13.00  Zvířata ve válce (2/2). Fr. dok. 
 13.55  Velké stroje zblízka III: 

Závodní elektromobil. Br. dok. 
 14.40  Hans Kammler, šéf projektu 

Hitlerových tajných 
zbraní. Něm. dok. 

 15.35  Evropa dnes. Okno do... 
Amsterodamu. Něm. dok. 

 16.00  Design (5/17). Fr. dok. 
 16.30  Tisíc chutí ulice: 

Jordánsko. Br. cyklus
 17.20  Nepál, sídlo bohů
 17.45  České fotbalové legendy 

(1/11). Vladimír Šmicer 
 18.15  Na cestě po jihu Bulharska. S Jiřím 

Bartoškou a Miroslavem Donutilem
 18.45  Večerníček. Čtyři uši na mezi
 18.55  Dobrodružství vědy 

a techniky. Kulohlavec 
Sieboldův – gepard moře

 19.25  Vesnicopis. Modrý důl
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Charles, následník trůnu. Dok. BBC
 21.00  Meghan a Harry v rozhovoru 

s Oprah Winfreyovou. 
Am. talk show

 22.30  Zdeněk Svěrák – 85 let. 
Tatínek. Herec, autor, 
scenárista v laskavém 
pohledu svého syna Jana 

 0.05  Queer: Děti favely
 0.30  Oběť (3,4/4)

12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.30 Malý Sheldon III 
(17, 18) 13.00 Ordinace v růžové zahra-
dě 2 (917) 14.10 Castle na zabití VII (11) 
15.05 Dr. House III (6) 15.55 Dr. House III 
(7) 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpole-
dní Televizní noviny, Sportovní noviny 17.30 
Co na to Češi 18.30 Ulice (4024) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Ordinace v růžové zahradě 2 (1015). Cukr 
21.35 Život ve hvězdách 22.10 Smrtonosná 
zbraň III (14). Hra na kuře 23.05 Dr. House 
III (6, 7) 0.45 Castle na zabití VII (11)
 1.25 Smrtonosná zbraň III (14)

 5.05 Anna Karenina. Br. drama 
 7.10 Dr. House III (4, 5) 
 8.50 Život je boj. Am. akč. drama 
10.40 Teleshopping 
11.10 Múza. Am. kom. 
12.55 Teleshopping 
13.25  Mary Poppins se vrací.

Am. film 
15.50 Zelená karta. Am. kom. 
17.45 Hráč. Am. drama 
20.00 Divočáci. Am. akč. 
21.50 Tombstone. Am. western 
 0.05 Tully. Am./kan. drama 
 1.45 Sezóna zabíjení. Am./belg. akč. 

15.40 Hrajeme si s haraburdím 15.55 Sám 
v muzeu. Dvořákovy brýle 16.10 Planeta YÓ 
16.45 Země patří Luně III 16.55 Olí a Jůla 
17.10 Jogínci sportují 17.20 Kouzelná škol-
ka 17.50 Dynotrax II 18.10 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Moji ka-
marádi Tygr a Pú (26/26) 19.15 Lví hlídka 
(14/28) 19.40 Mášiny strašidelné příběhy 
19.45 Čtení do ouška 20.00 Události v kul-
tuře 20.15 Spirituál kvintet U svatého Salvá-
tora 21.10 Stvoření 22.55 Mlýn a kříž. Pol./
švéd. drama 0.30 Hudební klub. Hip Hop 
a jeho zrod (3/4) 1.20 ArtZóna 2.15 Emoce 
v umění: Touha (12/24) 3.05 Sny 

10.15 Zprávy ČT3 10.25 Šaráda 11.25 Jiří 
Adamíra, herec 12.00 Zprávy ve 12 12.20 
Předpověď počasí, sportovní zprávy 12.30 
Magické hory Čech a Moravy. Milešovka 
12.45 Klub přátel dechovky 13.30 Z Di-
vadélka pod věží 14.25 Chvíle pro písnič-
ku 14.40 Kabaret U dobré pohody 16.15 
Drahá tetičko 17.05 Šest ran do klobouku 
17.50 Haló, haló! (81, 82/85) 18.55 Udá-
losti za okamžik a počasí 19.00 Události 
19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 Televari-
eté 21.45 Z Divadélka pod věží 22.45 Haló, 
haló! (83, 84/85) 23.45 J. E. A. Koželuh: Veli-
konoční responsoria – Zelený čtvrtek 

6.00 Volejbal: UNIQA Extraliga 8.20 Pano-
rama 8.55 BBV po 25 letech 9.00 Generali 
Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy 
11.00 40 let triatlonu 11.50 Sokolský zpra-
vodaj 12.05 Panorama 12.25 Sportovní 
zprávy 12.55 Krasobruslení: MS 2021 Švéd-
sko 14.35 Svět motorů: Aktuálně 14.55 Fot-
bal: Wales – Česko 16.50 Florbal: Livesport 
Superliga 19.20 Hokej den poté 20.00 Ma-
gazín českého snowboardingu 2021 20.15 
Studio fotbal – Dohráno Plus 21.05 Studio 
fotbal – Extra 21.30 Sportovní zprávy 21.50 
Judo: IJF World Tour 2021 Turecko 0.20 Ho-
kej den poté 1.00 Branky, body, vteřiny

12.00 Anjel Pána 12.40 Ruženec / Ruženec 
svetla 13.15 LUXáreň 13.50 Jeden na jed-
ného 14.10 Kráľovstvo bez hraníc (P) 14.40 
Katechéza 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 
15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.00 Tajomstvo 
Kristovej tváre 17.00 Slovo v obraze 17.10 
Zabudnuté poklady 17.30 Krížová cesta so 
sv. Jánom Pavlom II. (P) 18.00 Svätá omša 
na pamiatku Pánovej večere (P) 19.30 Krát-
ke správy (P) 20.00 Svätá hodinka z Getse-
manskej záhrady (P) 21.05 Živé spomienky 
22.15 Hrdina lásky 22.45 Správy zo Svätej 
zeme 23.10 A teraz čo? 23.15 Svetoznámi 
slovenskí vedci (Rande s Jožkom)

7.15 Lesy na prodej 9.25 Nefertiti: Osamě-
lá královna (2) 10.35 Postavili bychom to 
dnes? (4) 11.50 Psi a my: Tajemství jedno-
ho přátelství 12.55 Poslední ráje (18) 13.55 
Apollo: Nový Měsíc 15.00 Tajemství vesmí-
ru IV (1) 16.00 Velké vlakové putování po 
USA II (7) 17.20 Anthony Bourdain: Nezná-
mé končiny XI (2) 18.20 David Attenborou-
gh: Velký bariérový útes (1) 19.30 Svět pod 
hladinou (13) 20.00 Válka ve Vietnamu (4). 
Am. dok. 21.10 Druhá světová válka v číslech 
(1) 22.20 Divoké chvíle (6) 23.25 24 hodin 
v divočině II (1) 0.25 Akta Tesla (3) 
 1.20 Neuvěřitelné příběhy (41, 42)

 6.05  Terra Santa News: 31. 3. 2021
 6.25  První křesťané: Byzanc: nový Řím
 6.55  Noemova pošta: Březen 2021
 8.25  P. Vojtěch Kodet – Postní 

obnova: Velikonoční triduum
 9.00  Zelený čtvrtek s Noe [L]
 9.15  Poselství svatých: svatý Petr
 9.25  Olivová hora
 9.30  Mše svatá se svěcením 

olejů z Vatikánu [L]
 11.10  Nebe nad hlavou
 11.35  Zelený čtvrtek s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  J. S. Bach: 

Matoušovy pašije (1. část)
 13.15  Poutníci času (1. díl)
 13.35  Generální audience 

papeže Františka
 14.00  Zelený čtvrtek s Noe: 

Za obzorem s hostem [L]
 14.35  Večeřadlo – místo Poslední večeře 

Páně a seslání Ducha Svatého
 14.45  Komorní koncert: 

kostel sv. Šimona a Judy, Praha
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 30. 3. 2021
 16.25  Večeře u Slováka: 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně [P]
 16.55  Harfa Noemova: Jakub Jan 

Ryba a jeho Stabat Mater
 17.20  Olivová hora. Návštěva 

posvátných míst spojených se 
životem a smrtí Ježíše Krista

 17.25  Ovečky: Slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně [P]

 18.00  Mše svatá na památku 
Poslední večeře Páně: kostel 
sv. Filipa a Jakuba, Zlín [L]

 19.30  Zpravodajské Noeviny: 
1. 4. 2021 [P]

 19.50  Přejeme si…
 20.05  Evangelium podle Matouše [P] 
 22.10  Bůh v Krakově. 

Polský hraný film ze současnosti
 23.50  Zelený čtvrtek s Noe
 0.25  Probuzení velké světice

6.25 Gormiti (15). Straší v hradu? 7.00 Nový 
den 9.10 M*A*S*H (255, 1) 10.25 Osudové 
léto na Mallorce. Něm. film 12.25 Walker, 
Texas Ranger VII (10). Oči Rangera 13.25 
Policie Hamburk XII (1). Odměna 14.25 Po-
licie Hamburk XII (2). Vrah mé dcery 15.25 
Námořní vyšetřovací služba XII (15). Koco-
vina 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 Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME 
20.15 Slunečná (93). Slovenská stopa 21.35 
Mordparta II (5). Teambuilding 22.55 Ano, 
šéfe! 0.05 Policie v akci 

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Dotýkání 
světla (R) 3.00 Hrajte, kapely! (R) 
5.00 Písně 5.27 Myšlenka na den (R 
11.57, 16.55) 5.45 Radio Vatikán 
(R) 6.00 Evangelium: Jan 13,1-15 
6.05 Ranní chvály

 6.20 Duchovní slovo
 6.45 Ranní zíváček
 7.15 Pozvánky
 7.45 Třikrát z Proglasu
 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Nejen chlebem
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Z. Kossaková: 

Úmluva 29/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

L. van Beethoven: 
Kristus na hoře Olivetské

 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: O víře 

s redaktory podcastu
 17.15  Úvod do liturgie velikonočního 

třídení – Zelený čtvrtek
 17.30  Mše svatá (z katedrály

sv. Petra a Pavla v Brně)
 18.45  Duchovní hudba: 

Carlo Gesualdo da Venosa: 
Postní duchovní sbory

 20.00  Večerní zprávy Proglasu
 20.15  Rozjímání o vykoupení IV 

1/3: Zelený čtvrtek
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 29/46
 22.00  Obnova slavení eucharistie
 22.30  Modlitba živého 

bolestného růžence
 23.50  Duchovní slovo
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15.00 Velkopáteční obřady 21.00 Křížová cesta z Kolosea 20.10 Kukačky (13/13) 10.00 Velkopáteční bohoslužba

 6.00  Pohádka pro pamětníky. 
Když hraje klarinet

 6.55  Pohádka o mokrosuchém štěstí
 8.15  Cesta do pravěku. 

Čes. film 
 9.40  O Ječmínkovi. Poh. 
 10.45  O princezně se zlatým lukem. 

Poh. 
 11.50  Koloběžka první. Poh.
 13.00  Pro pamětníky...

Roztomilý člověk. Čes. film 
 14.30  Pyšná princezna. Poh. 
 16.00  Sněžný drak. Poh. 
 17.30  Tři životy. Poh. 
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování Sportky a Šance
 20.10  Kukačky (13/13)
 21.00  13. komnata 

Ivy Frühlingové
 21.30  Všechnopárty.

Zábavná talk show Karla Šípa 
 22.24  Výsledky losování 

Šťastných 10
 22.25  Zdeněk Svěrák – 85 let. 

Rozpuštěný a vypuštěný. 
C. a k. det. kom. 

 23.45  Hříšní lidé Města pražského 
(13/13). Svědomí

 0.40  Toulavá kamera
 1.20  Zajímavosti z regionů
 1.45  Banánové rybičky
 2.10  Zahrada je hra.

Boj s jarní únavou
 2.35  Bydlení je hra
 2.55  Žiješ jenom 2x. 

Z učebny chemie 
do podzemí

 3.25  Sváteční slovo místeckého 
děkana Josefa Maňáka

 3.30  Pod pokličkou
 3.55  Polévka je grunt
 4.20  Na stopě
 4.45  Hobby naší doby
 5.10  Reportéři ČT

 6.00  Velká válka: První Vánoce 
 6.55  Hitler: Herec. Br. dok. 
 7.40  Zlatá horečka na Yukonu
 8.30  Kouzelná školka
 9.00  S kuchařem kolem světa: Indie
 10.00  Velkopáteční bohoslužba. 

Přímý přenos z evangelického 
Kristova kostela v Ostravě

 11.25  Strom ve Svaté zemi
 11.45  Poslední den Ježíše z Nazareta
 12.15  Na plovárně s Miloslavem Vlkem
 12.40  Království divočiny: 

Žirafí ráj. Jap. dok. 
 13.05  Psi a jejich výjimečné příběhy 

(3/5). Společně silnější
 13.55  Tajemství dálkového letu. Br. dok.
 14.45  Postřehy odjinud. Horní 

Rakousko očima Pavla Poláka. 
Prastaré bučiny a brumle

 14.55  Hranice v srdci (12/16). 
U starých Slovanů

 15.25  Tajemství lidského těla: 
Přežití (2/3). Dok. BBC

 16.20  Kus dřeva ze stromu (12/26)
 16.35  Chrám z popela zdvižený
 17.20  Wales – divoká příroda západu 

Velké Británie. Něm. dok. 
 18.15  Na cestě po Jeruzalémě. 

S Miroslavem Donutilem 
a Jiřím Bartoškou 

 18.45  Večerníček. Čtyři uši na mezi
 18.55  Na konec světa – Putování 

za Janem Eskymo Welzlem
 19.25  Příběhy domů: 

Zámek Nové Město nad Metují
 19.40  Postřehy odjinud. Baskicko očima 

Jaroslava Skalického. Hrdí Baskové
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Velikonoce s Belmondem. 

Manželé z roku II. Fr. film
 21.40  Marie, matka boží. Am. film
 23.15  Rajská zahrada. It. snímek
 0.50  Apokalypsa: 2. světová válka (6/6) 
 1.50  Legendy záchranářství: 

V plamenech
 2.25  Před půlnocí

6.10 Zig a Sharko III. Fr. anim. 6.30 Záchra-
náři. Am. anim. 7.50 Pravá nevěsta. Něm. 
film 9.00 Hop. Am. anim. 10.45 Lucie, po-
strach ulice. Čes. film 12.15 Cesta do hlubin 
študákovy duše (čb). Čes. kom. 13.55 Zoo-
tropolis: Město zvířat. Am. anim. 15.45 Au 
Pair aneb Slečna na hlídání. Am. kom. 17.30 
Co na to Češi 18.30 Ulice (4025) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
S čerty nejsou žerty. Čes. kom. 22.05 Mecha-
nik zabiják. Am. akč. 23.40 Smrtící epidemie. 
Am. film 1.50 Specialisté (27) 2.35 Život ve 
hvězdách 3.20 Co na to Češi 
 4.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (1015)

5.45 Brémští muzikanti. Něm. poh. 6.40 Vid-
láci. Am. kom. 8.35 Dr. House III (6, 7) 
10.20 Teleshopping 
10.50 U nás na farmě. Am. anim. 
12.05 Teleshopping 
12.40 Zelená karta. Am. kom. 
14.30 Casanova. Am. kom. 
16.25 Divočáci. Am. akč. 
18.10 Promiň, jsi ženatý! Am. kom. 
20.00 Princezna a žabák. Am. anim. 
21.45 Náhlá smrt. Am. akč. 
23.45 Divočáci. Am. akč. 
 1.25 Tombstone. Am. western 
 3.25 Sezóna zabíjení. Am./belg. akč. 

13.50 Kriminálka 5.C (13/13) 14.20 Želvy 
ninja III 14.45 Už tam budem? 15.15 Austin 
a Ally III (10/22) 15.40 Wifina 16.10 Opera-
ce jauu! VII 16.35 DVA3 16.55 Terčin zvíře-
cí svět 17.10 Jogínci sportují 17.20 Kouzel-
ná školka 17.50 Dynotrax II 18.10 Šmoulo-
vé 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 
Moji kamarádi Tygr a Pú II (1/39) 19.15 Lví 
hlídka (15/28) 19.40 Mášiny strašidelné pří-
běhy 19.45 Čtení do ouška 20.00 Událos-
ti v kultuře 20.15 Collegium 1704 – Mesiáš 
22.35 Cirque du Soleil: Vzdálené světy. Am. 
film 0.05 Potvora II (4/6) 0.35 Stříbrné plát-
no (12/12) 1.15 Delacroix

11.35 Chvíle pro písničku 12.00 Domácí 
štěstí. O jarním úklidu 12.30 Magické hory 
Čech a Moravy. Kleť 12.50 Klub přátel de-
chovky 13.35 Z Divadélka pod věží 14.40 
Než to zapomenu 15.20 Slet slavíků 16.00 
Povídky malostranské. Doktor Kazisvět 
16.35 Trojlístek. Ukradený kaktus 17.10 
Šest ran do klobouku 17.50 Haló, haló! (83, 
84/85) 18.55 Události za okamžik a poča-
sí 19.00 Události 19.52 Branky, body, vte-
řiny 20.05 Kufr. Záb. soutěž 20.50 Písnič-
ky včera, dnes a na zítřek 21.45 Haló, haló! 
(85/85) 22.20 J. E. A. Koželuh: Velikonoční 
responsoria – Velký pátek

7.45 Panorama 8.20 BBV po 25 letech 8.25 
Hokej den poté 9.10 Florbal: Livesport Su-
perliga 11.35 1000 Miles Adventure 2020 
12.30 Panorama 12.50 Studio fotbal – Ex-
tra 13.10 Krasobruslení: MS 2021 Švédsko 
15.00 Vlasta Vopičková 15.15 Snowboar-
ding: FIS Magazín SP 15.40 Judo: IPPON 
16.00 Judo: IJF World Tour 2021 Turecko 
17.40 Fotbal: Bohemians Praha 1905 – FK 
Jablonec 20.20 Florbal: Livesport Superliga 
22.50 Studio fotbal – Dohráno Plus 23.40 
Fotbal: Bohemians Praha 1905 – FK Jablo-
nec 1.25 Branky, body, vteřiny 
 1.40 Judo: IJF World Tour 2021 Turecko

10.00 Krátke správy 10.55 Doma je doma 
12.00 Anjel Pána 12.40 Ruženec / Bolest-
ný ruženec 13.15 Kráľovstvo bez hraníc  (P) 
13.40 Zabudnuté poklady 13.50 Krížová 
cesta (P) 14.25 Peter medzi nami 14.40 Li-
tánie k predrahej Kristovej krvi 15.00 Sláve-
nie utrpenia a smrti Pána (P) 16.30 Prehľad 
katolíckych periodík 16.40 Vaticano 17.10 
Správy zo Svätej zeme 17.30 Kráľovstvo 
bez hraníc  (P) 18.00 Umučenie Pána (P) 
20.00 Ján Pavol II. stále živý (P) 21.00 Krížo-
vá cesta z Vatikánu (P) 22.30 Krížová cesta 
nášho Pána Ježiša Krista 23.15 Krížová cesta
so sv. Jánom Pavlom II.

6.05 Pod hladinou 6.55 Africké šelmy (4) 
7.55 Hitlerova mládež (1) 8.55 Ross Kemp: 
Ozbrojené složky (2/2) 9.55 Sousedské 
noční můry IV (10) 11.00 Země: Základy na-
ší planety (2) 12.05 Do divočiny: Indický ráj 
(2) 13.10 Největší lži historie (5) 14.20 Prv-
ní lidé (5) 15.35 Divoký Singapur (3) 16.45 
Planeta koní (9, 10) 17.55 David Attenbo-
rough: Zvířecí dynastie (3) 19.00 Yorkshire: 
Rok v divočině (3) 20.00 Nejkrásnější ost-
rovy světa (1). Br. dok. 21.05 Amur: Asijská 
Amazonka (3) 22.10 Vetřelci dávnověku XII 
(9) 23.15 Záhadný vesmír (1) 
 0.05 Tajemství světových muzeí III (3)

 6.05  Zpravodajské Noeviny: 1. 4. 2021
 6.25  A. Bruckner: Te Deum; C. Saint-

-Saëns: Requiem: Podzimní 
festival duchovní hudby 2014

 7.30  Likvidace lepry
 7.40  Odvaha otce Karola
 9.00  Velký pátek s Noe [L]
 9.15  ARTBITR – Kulturní magazín (108)
 9.30  Stabat Mater: 

Giovanni Battista Pergolesi
 10.15  Noční univerzita: Biskup František 

Radkovský – Turínské plátno
 11.20  Bazilika Božího hrobu a Golgota
 11.35  Velký pátek s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  J. S. Bach: 

Matoušovy pašije (2. část)
 13.45  V pohorách po horách: Moravský 

kras – Drahanská vrchovina
 14.00  Velký pátek s Noe: 

Za obzorem s hostem [L]
 14.35  Zpravodajské Noeviny: 1. 4. 
 15.00  Cesta kříže: křížová cesta 

v hudbě a obrazech
 15.55  Povolání. Polský film o cestě 

Karola Wojtyły ke kněžství
 17.15  Metr od Svatosti (1. díl) [P]. 

Film založený na vzpomínkách 
Artura Mariho, osobního 
fotografa Jana Pavla II. 

 17.45  Přejeme si…
 18.00  Památka Umučení Páně 

z katedrály sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha v Praze [L]

 19.55  J. J. Fux: Requiem – 
Missa pro defunctis: 
Kaiserrequiem K 51-53 [P]

 21.00  Křížová cesta z Kolosea 
s papežem Františkem [L]. 
Přímý přenos z Říma

 22.30  Evangelium podle Marka [P] 
 0.35  Gioacchino Rossini: 

Stabat Mater: Svatováclavský 
hudební festival 2017

 1.40  Noční repríza dopoledních pořadů

6.15 Gormiti (16). Všichni za jednoho 6.35 
Pirátova rodinka (7). Trable s krokogátorem 
7.05 Meteor Monster Truck (10). Visím ve 
vzduchu. Am. anim. 7.34 Rango. Am. anim. 
kom. 9.45 Chlapec a pelikán. Austr. film 
11.45 Bláznivá školka. Am. kom. 13.45 O za-
toulané princezně. Čes. poh. 15.50 Dobrý 
voják Švejk. Čes. kom. 17.50 Prostřeno! 
18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 
Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME 20.15 Má-
me rádi Česko 22.00 Tchán. Čes. kom. 23.55 
Chlapec a pelikán 1.55 Dobrý voják Švejk 
 3.55 Prostřeno! 
 5.30 Pohoda u krbu 

 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 5.57 Myšlenka na den (R 11.57, 
17.55) 6.30 Evangelium: Jan 19, 17-
30 6.35 Ranní chvály 6.50 Duchov-
ní slovo 7.00 Radio Vatikán (R)

 7.20 Písně
 9.00  Velkopáteční Dopoledne 

s Proglasem
 10.00  Písně
 10.15  TWR: Uši k duši
 10.30  Písně
 11.00  J. Čep: Nedělní odpoledne
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

J. Haydn: 
Mater pro sóla sbor a orchestr, 
J. A. Hasse: Fuga a Grave

 13.30  Písně
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Korunka k Božímu milosrdenství
 14.45  Úvod do liturgie velikonočního 

třídení – Velký pátek
 15.00  Velkopáteční obřady 

(z katedrály sv. Petra 
a Pavla v Brně)

 16.00  Duchovní hudba
 16.55  Oktáva: Telemannovy 

pašijové kantáty
 18.00  Rozjímání o vykoupení IV 2/3
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Večerní chvály
 19.45  Duchovní hudba: Uctívání 

kříže, R. White: Portio Mea, 
G. F. Händel: Janovy pašije

 19.30  Radio Vatikán
 19.45  Duchovní hudba
 22.00  Ten nářek, ó Kristé, 

zpěv slzami orosený
 22.30  Modlitba živého 

bolestného růžence
 23.00  Duchovní hudba: F. A. Míča: 

Zpívaná rozjímání
 23.50  Duchovní slovo



20.05 Velikonoční vigilie 17.10 Evangelium podle Lukáše 15.00 Anton Špelec, ostrostřelec 13.05 Uchem jehly s J. Pazderkou

 6.00  Raníček. Pohádky ze 
šípkového keře

 6.05  Zvonečkovi
 6.30  Prasátko Peppa
 6.40  Olí a Jůla. Fr. anim.
 6.50  Máša a medvěd III
 7.05  Pan Jezevec a paní Liška
 7.20  Hurvínkova pomlázka. 

Velikonoce a vajíčka
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Cyklotoulky. EuroVelo 9, Štýrsko 
 9.10  Náš venkov: Maléru, 

maléru. Portrét výtvarníka 
a grafika Františka Pavlici

 9.40  Ta naša kapela
 10.05  Folklorika: Velikonoce v Míkovicích
 10.30  Kruté Velikonoce
 10.55  Rajská zahrada
 12.35  Izrael: Země třikrát svatá
 13.05  Uchem jehly. Setkání farářky 

Martiny Viktorie Kopecké 
s novinářem Josefem Pazderkou

 13.35  Vatikán, sídlo papežů. Fr. dok. 
 14.30  Letecké katastrofy:

Poslední zatáčka. Kan. dok. 
 15.15  Otázka života a smrti. Br. film 
 16.55  Neandrtálci (2/2). Dok. cyklus
 17.50  Zázračná planeta: 

Boj o sloní trůn. Rak. dok. 
 18.45  Večerníček. Čtyři uši na mezi
 18.55  Hranice v srdci (12/16). 

U starých Slovanů
 19.20  Curriculum vitae: Okno do věčnosti
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Velikonoce s Belmondem. 

Muž z Ria. Fr. kom. 
 22.00  Rain Man. Am. film
 0.10  Gomora III (1/12)
 0.55  McMafie (3/8)
 1.50  Hitler: Herec. Br. dok. 
 2.35  Legendy záchranářství: Emergency 
 3.10  Před půlnocí
 3.35  Otužilá Maruna
 4.00  Tři mušketýři
 4.30  Abraham a Izák
 4.45  Za obzorem

7.25 Looney Tunes: Úžasná Show II (12). 
Am. anim. 7.50 Příběhy Toma a Jerryho II 
(10, 11). Am. anim. 8.35 Malý Sheldon III 
(16) 8.55 Tvoje tvář má známý hlas – Šampi-
oni 11.35 Koření 12.25 Volejte Novu 13.00 
Rady ptáka Loskutáka 13.55 Tipy ptáka Los-
kutáka 14.10 Výměna manželek XII 15.30 
Comeback. Cesta do Vtelna 15.55 Mr. Bean: 
Největší filmová katastrofa. Br. kom. 17.30 
Co ta holka chce. Am. kom. 19.30 Televizní 
noviny, Sportovní noviny, Počasí 
20.20 Zloba: Královna všeho zlého. Am. film 
22.25 Noční útok. Am./jap. akč. thriller 
 0.00 Mr. Bean: Největší filmová katastrofa 

 5.30 Hráč. Am. drama 
 7.35 Múza. Am. kom. 
 9.20 Promiň, jsi ženatý! Am. kom. 
11.10 Teleshopping 
11.45 Hop. Am. anim. 
13.25 Zootropolis: Město zvířat. Am. anim. 
15.15 Princezna a žabák. Am. anim. 
16.50 Eldorádo. Am. anim. 
18.20  Au Pair aneb Slečna na hlídání.

Am. kom. 
20.00 Raubíř Ralph a internet. Am. anim. 
22.10 Purpurový vrch. Am./kan. horor 
 0.15 Smrtící epidemie. Am. film 
 2.25 Náhlá smrt. Am. akč. 

12.55 Wallace & Gromit: Prokletí králíkodla-
ka 14.20 Šikulové 14.45 Šmoulové 15.10 
Mášiny strašidelné příběhy 15.20 Nebez-
pečný svět dinosaurů 15.50 Narozené dí-
tě 16.15 Zvláštní skvadra 16.40 Dynotrax II 
17.25 Méďa a lumíci 17.30 MasterChef Juni-
or V (14/16) 18.15 Šmoulové 18.40 Zprá-
vičky 18.45 Večerníček 18.55 Moji kamarádi 
Tygr a Pú II (2/39) 19.20 Lví hlídka (16/28) 
19.40 Zvířáci 19.50 Bob a Bobek na cestách 
20.00 Události v kultuře 20.15 Je nám ctí... 
R. Wagner: Parsifal 0.25 Kubrick o Kubric-
kovi 1.25 Potvora II (4/6) 1.55 Peep Show 
V (4/6) 2.20 Frigo elektrotechnikem 

9.00 Pro pamětníky... Roztomilý člověk. Čes. 
film 10.25 V parku na lavičce 10.35 O svát-
cích velikonočních 11.10 Halabalašou 12.00 
Domácí štěstí. O velikonočních tradicích 
12.25 Magické hory Čech a Moravy. Rado-
býl 12.45 Klub přátel dechovky 13.25 Karel 
Gott v Lucerně 14.50 Písničky pro pamětní-
ky 16.10 Povídky malostranské. Slečna Má-
ry 17.00 Trojlístek. Smrt barona Gandary 
17.35 Hry bez hranic 18.55 Události za oka-
mžik a počasí 19.00 Události 19.52 Branky, 
body, vteřiny 20.05 Velikonoční vigilie 2021 
22.25 J. E. A. Koželuh: Velikonoční responso-
ria – Bílá sobota

8.40 Sokolský zpravodaj 8.50 Judo: IPPON 
9.10 Archiv D: Voda, její láska 9.35 Freesty-
le lyžování: FIS Magazín SP 10.05 Házená: 
STRABAG RAIL Extraliga 12.00 Panorama 
12.20 Můj fotbal 12.45 Magazín Evropské 
ligy UEFA 13.10 Magazín EURO 2020 13.40 
Basketbal: Kooperativa NBL 16.40 Hokej: 
Generali Česká pojišťovna play off Tipsport 
extraligy 20.15 Volejbal: UNIQA Extrali-
ga 22.40 Judo: IJF World Tour 2021 Turec-
ko 1.10 Branky, body, vteřiny 1.25 Genera-
li Česká pojišťovna play off Tipsport extrali-
gy 3.20 Házená: STRABAG RAIL Extraliga
 5.10 Magazín EURO 2020

11.00 Tajomstvo Kristovej tváre 12.00 Anjel 
Pána 12.20 Litánie k predrahej Kristovej kr-
vi 12.40 Ruženec / Bolestný ruženec 13.10 
Brat František (P) 14.05 Prehľad katolíckych 
periodík 14.10 Akatist (P) 15.00 Hodina mi-
losrdenstva 15.30 Gréckokatolícky ruženec 
(P) 16.00 Moja misisa – magazín (P) 16.30 
Exodus (P) 17.35 Na ceste k Bohu: Svätá 
a veľká nedeľa Paschy (P) 18.00 LUXáreň 
(P) 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (P) 19.00 
Vyvolení (P) 19.15 Nová kvalita života (P) 
19.30 Veľkonočná vigília (P) 21.30 Tajom-
stvo Kristovej tváre 22.30 vKontexte 
23.00 Zabudnuté poklady

6.00 Pod hladinou 6.10 Lovec rybích obrů 
II (8) 7.10 UFO: Ztracené důkazy II (3) 8.20 
Neuvěřitelné příběhy (19, 20) 9.15 Válečné 
továrny (2) 10.15 Tajné nacistické základny 
(2) 11.15 Zázračné lesy 12.25 Africké šel-
my III (3) 13.30 Mimo kontrolu III (3) 14.45 
Letecké nehody: Přísně tajné III (5) 15.50 
Divoká roční období (1) 16.55 Údolí vody 
a ohně (1) 17.55 Pěšky po Střední Americe 
(2) 19.00 Ocelová srdce V (6) 20.00 Jak vlci 
změnili Yellowstone. Něm. dok. 21.05 David 
Attenborough a obří vejce 22.20 Paříž pro-
ti nacistům 23.30 Dějiny zbraní (8) 0.35 Jak 
fungují stroje (7) 1.35 Obří lodě (7)

 6.05  A. G. Aratunjan:
Koncert pro trubku, C. Franck: 
Sedm slov Krista na kříži

 7.20  Velikonoce v Pozořicích
 7.55  Poutníci času: 

s Petrem Janem Juračkou
 8.25  Cirkus Noeland: Roberto, 

Kekulín a závistivý kouzelník
 8.50  Ovečky: Slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně
 9.15  Barberbieni. Dobr. anim. 

film o Pavlínce, dceři nově 
jmenovaného kapitána 
Švýcarské gardy ve Vatikánu, 
a třech včelkách z kamenného 
erbu slavného rodu Barberbieni

 10.10  Léto s liškou. Pravdivý 
příběh o přátelství holčičky a lišky

 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Angelus Domini [P]
 12.10  Komedie o umučení 

a slavném vzkříšení Pána 
a Spasitele našeho Ježíše Krista

 14.00  Nebe nad hlavou. 
Pořad s meteoroložkou Dagmar 
Honsovou, listárna s odpověďmi
na dotazy diváků 

 14.30  Jak věří katolíci: Zjevení 
Boha, který se stal člověkem

 15.20  Mezi pražci: Duben 2021 [P]
 16.10  Hlubinami vesmíru 

s prof. Petrem Heinzelem, 2. díl 
[P]. O Slunci a jeho výzkumu

 16.55  V pohorách po horách 
(92. díl): Křížový vrch – 
Adršpašské skály [P]

 17.10  Evangelium podle Lukáše [P]
 19.30  V souvislostech [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Bílá sobota s Noe [P]
 21.00  Velikonoční vigilie: kostel 

sv. Jana Křtitele, Dolní Lutyně [L]. 
Celebruje P. Marián Pospěcha

 22.25  Metr od Svatosti (2. díl) [P]
 22.50  Bella
 0.20  Noční univerzita

6.15 Gormiti (17). Tajemství run 6.35 Piráto-
va rodinka (8). Hledá se Morková kost 6.55 
M*A*S*H (1, 2) 8.00 Autosalon.tv 9.00 Cy-
klosalon.tv 9.35 Hudson a Rex II (6). Kulka 
ve vodě. Kan. krimi 10.30 Máme rádi Česko 
12.15 Vraždy podle Agathy Christie (15). 
Ostrov bláznů. Fr. krimi 14.20 Letuška 1. tří-
dy. Am. kom. 16.10 Dařbuján a Pandrho-
la. Čes. poh. 17.55 Na houpačce 18.40 Eva 
testuje 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁ-
VY 19.40 Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME 
20.15 Polda IV (12). Detektivka 21.30 Vyha-
zovač. Fr. akč. 23.20 Vetřelec: Vzkříšení. Am. 
sci-fi 1.30 Nevyřešená vražda

 0.05  Noční bdění
 1.00 Komorní hudba 
 2.00 Oktáva (R)
 3.00 Z archivu hudebních pořadů (R)
 5.57 Myšlenka na den (R 11.57, 17.55)
 6.30 Evangelium: Jan 14, 1-3
 6.35 Ranní chvály
 6.50 Duchovní slovo
 7.00 Radio Vatikán (R)
 7.30 Komentář týdne
 8.00 TWR: Na sobotní frekvenci Proglasu
 9.00  Písně
 9.30  Meditace nad tajemstvím 

Bíle soboty I
 10.30  Meditace nad tajemstvím 

Bíle soboty II
 11.30  Meditace nad tajemstvím 

Bíle soboty III
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

V den prchlivosti Páně, 
O. di Lasso: Melancholie, 
G. P. Telemann: Kantáty

 13.30  Knihovnička: Ladislav 
Heryán: Exotova abeceda

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Písně
 16.00  Čteme z křesťanských periodik
 16.15  Komentář týdne
 16.30  Duchovní hudba: 

J. D. Zelenka: Kajícníci u hrobu 
Vykupitele, Miserere C dur

 18.00  Rozjímání o vykoupení 
IV 3/3: Bílá sobota

 18.25  Duchovní  hudba
 19.15  Večerní chvály
 19.30  Radio Vatikán
 19.45  Duchovní hudba 
 19.55  Úvod do liturgie velikonočního 

třídení – Bílá sobota
 20.05  Velikonoční vigilie (z baziliky 

Nanebevzetí Panny Marie na 
Strahově – vigilie Zmrtvýchvstání)

 22.30  Duchovní hudba: 
G. F. Händel: Jubilate

 23.50  Duchovní slovo

 6.00  Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli

 6.25  Polopatě
 7.20  Pohádka pro pamětníky
 7.35  Pohádka pro pamětníky. 

O ševci Matějovi
 8.45  Příběhy slavných... Jiří Adamíra – 

95 let. Dobře namíchaný 
Jiří Adamíra

 9.40  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 
experimenty a vyprávění

 10.10  Dobrodružství Sherlocka 
Holmese. Námořní smlouva 

 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. 
Jak chutná minulost

 13.00  Zprávy
 13.05  Dítě hvězdy. Poh. 
 14.05  Dva Janové a ovečka. Poh. 
 14.40  Rozdělení konta Adventních 

koncertů České televize 2020
 15.00  Pro pamětníky... 

Vlasta Burian – 130 let. 
Anton Špelec, ostrostřelec. Kom. 

 16.20  Hercule Poirot XI. 
Třetí dívka. Br. film

 18.00  Móda s Terezou Vu
 18.25  Kluci v akci
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.10  Zázraky přírody. Záb. show
 21.20  Zdeněk Svěrák – 85 let.

Minišou Karla Šípa
 22.14  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 22.15  Maigretova trpělivost 
 23.35  Rocco Schiavone. Černá sjezdovka 
 1.10  Banánové rybičky. 

Jak využít příležitost
 1.35  Přes nový práh
 2.00  Bydlení je hra
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