
Katolický týdeník 14
30. března — 5. dubna 2021 / Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Ročník XXXII / Cena 15 Kč

www.katyd.cz
Téma na str. 4 a 5

Vyznání víry

Dante Alighieri

Více na str. 3

Víra a její vyznání patří k sobě. Jak by-
chom měli my křesťané v dnešní době 
svědčit o tom, čemu věříme a co vyzná-
váme? 

AŤ SLAVNÉ KRISTOVO VZKŘÍŠENÍ NAŠI TMU VE SVĚTLO PROMĚNÍ. I když vnější okolnosti ztěžují liturgické 
setkávání a slavení Velikonoc, přejeme vám a vašim blízkým pokojné sváteční dny a připojujeme se k pozdravům našich 
biskupů, které najdete v diecézním zpravodajství. Velikonoční zamyšlení pak přinášíme ve  zvláštní příloze. 
Vaše redakce Katolického týdeníku Ilustrace Ludmila Vašková: Kalich hořkosti 

Prožít Velikonoce 
s papežem Františkem zvou 
TV Noe a Česká televize. 
Díky přímým přenosům 
slavení Svatého týdne 
se tak můžeme spojit 
s křesťany z celého světa.

„Vstoupili jsme do Svatého týdne. Již po-
druhé ho prožíváme v kontextu pande-
mie,“ pronesl papež František při neděl-
ním Andělu Páně a pokračoval: „Co dělá 
Bůh v tomto historickém okamžiku naší 
společnosti? Bere na sebe kříž, zlo, kte-
ré s sebou tato situace nese: zlo tělesné, 
psychické, ale především zlo duchovní 
– protože Zlý využívá k rize k rozsévání 
nedůvěry, zoufalství a sporů.“

Utrpení lidí napříč světem chce Sva-
tý stolec připomenout během Veliko-
noc výraznými gesty. Po papežské do-
polední křižmové mši na Zelený čtvrtek
(v 10 hodin v bazilice sv. Petra, vysílá
TV Noe) a mši svaté na památku Večeře 
Páně v 18 hodin, kterou bude celebrovat 
kardinál Giovanni Battista Re, připome-
ne František na Velký pátek oběti pande-
mie. Na pokyn Vatikánu za ně letos zařa-
zuje do velkopátečních obřadů přímluvu 
celá církev. Papež bude obřady sloužit 
od 18 hodin ve svatopetrské bazilice.

Tradiční křížovou cestu zahájí Fran-
tišek ve 21 hodin (vysílá TV Noe) a už 
podruhé ji povede nikoli v  římském 
Koloseu, nýbrž na Svatopetrském ná-
městí. Doprovodí ho dvacet dětí, kte-
ré spolu s dalšími připravily texty k za-
stavením. Jednoduše a  bezprostředně 
popsaly malé i  velké kříže dnešního 
složitého světa. Kromě skautů z Folig-
na ve středoitalské Umbrii jsou auto-
ry zamyšlení děti z kurzů náboženství 
v římské farnosti svatých ugandských 
mučedníků. Novinkou je tentokrát vý-
tvarný doprovod. Toho se ujaly tří- 
až osmileté děti ze dvou dětských
domovů.

Přenosy v televizi

Vigilii Zmrtvýchvstání Páně zahájí pa-
pež na Bílou sobotu v 19.30 ve svato-
petrské bazilice u oltáře katedry, odkud 
také o Božím hodu po mši v 10 hodin 
pronese polední požehnání Urbi et Orbi 
– Městu a světu (vysílají TV Noe, Radio 
Proglas i ČT2). O Velikonočním pondě-
lí se pak papež obrátí k věřícím při po-
lední mariánské modlitbě z  knihovny
Apoštolského paláce.

Během Svatého týdne Vatikán naoč-
kuje 1 200 lidí bez přístřeší, v reakci na 
opakované Františkovy výzvy, aby nikdo 
nebyl z možnosti vakcinace vyloučen.

TEREZA ZAVADILOVÁ
a ALENA SCHEINOSTOVÁ

Křtů bylo loni o čtvrtinu méně než v ji-
ných letech. Kvůli pandemii jich zřejmě 
byla část odložena, jak shrnuje v nejno-
vější statistice Odbor analýz církevních 
dat ČBK.

V katolické církvi bylo loni pokřtěno 
14 600 lidí. Většinou šlo o děti do jed-
noho roku – 11 285. Starších dětí i do-
spělých tak bylo 3 347, což je obvyklý 
poměr. Řada lidí slavnost přijetí křtu od-
kládala, protože čekala na uvolnění pro-
tipandemických opatření. To však stále 
není v dohledu a mnohé rodiny s dětmi 

i dospělí konvertité tak na svátost křtu 
čekají nadále.

Řada rodičů plánuje křest dítěte na 
nejbližší termín po skončení restrikcí. 
„V naší farnosti jsem loni pokřtil zhru-
ba 40 dětí, ale mám tu i 15 rodin, které 
se rozhodly, že počkají, až bude možné 
udělat pěknou mši svatou i s hostinou,“ 
komentuje situaci P. Vítězslav Řehulka 
z farnosti v Ostravě-Zábřehu. „Myslím, 
že jakmile opatření poleví, nezastavím 
se,“ usmívá se.

Pokračování na str. 2

Pro velikonoční bohoslužby vláda minu-
lý týden schválila výjimku z nočního zá-
kazu vycházení. Od 1. do 3. dubna je tak 
možné kvůli návštěvě bohoslužby opus-
tit bydliště mezi devátou hodinou večer-
ní a půlnocí.

Ostatní omezení nadále platí. Z dů-
vodu účasti na bohoslužbě není možné 
například překročit hranice okresu, kde 
má člověk trvalý pobyt. Počet přítom-
ných osob v kostele je omezen na 10 % 
kapacity míst k sezení. Je nutné dodr-
žovat rozestupy alespoň dva metry mezi 
sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů 
jedné domácnosti. Dále je zakázán hro-
madný zpěv farníků.

Velikonoční bohoslužby lze pro-
žít i  online, přenáší je Radio Proglas, 
TV Noe i Česká televize a Český rozhlas. 
Seznam webových přenosů je k dispozici 
na mseonline.cz.

(tok)

Velikonoce
s papežem

Křtů bylo loni méně

Výjimka pro 
slavení vigilie

U 25 TISÍC KŘÍŽŮ, které spolek Milion chvilek pro demokracii namaloval na 
Staroměstském náměstí v Praze, vzniklo spontánně pietní místo. Lidé sem křídou 
píšou jména zemřelých na covid-19 a zapalují svíčky. „Měl jsem potřebu se tam vydat 
a zaznamenat to, přestože jinak fotím převážně portréty. Je to tam velmi silné, zvlášť 
v podvečer mi to evokovalo dušičkový čas na hřbitovech,“ popisuje fotograf Vojtěch 
Vlk. Fotografie, kterou publikoval na sociálních sítích, má značný ohlas. „Lidé si do 
ní projektují svého tátu nebo jiné blízké, kteří na covid zemřeli. Proto je tak silná,“ 
připojuje fotograf. Vedení hlavního města rozhodlo, že kříže nechá na místě do doby, 
než je smyje déšť. Snímek Vojtěch Vlk

Katolíků 
přibývá
Katolíků ve světě přibývá zhruba stej-
ným tempem jako obyvatelstva obecně, 
meziročně o 1,1 %. Tvoří 17,7 % světo-
vé populace, jak vyplývá z nové Statistic-
ké církevní ročenky s údaji za rok 2019. 
K jeho konci bylo katolíků 1 345 milionů,
tzn. o 16 milionů více než v roce 2018. 
Počet meziročně klesl v Evropě (o 0,3 %), 
zatímco v Africe, Asii a Americe pokřtě-
ných přibývá. Církev byla organizována 
do tří tisíc diecézních či obdobných celků 
s 5 364 biskupy. Počet kněží meziročně 
vzrostl o 271 na takřka 415 tisíc. Méně 
jich ale bylo v Evropě a Americe (půso-
bilo zde však až 97 % všech trvalých jáh-
nů), ubylo tam i kandidátů kněžství. Nej-
více seminaristů – 32 721 – bylo v Asii. 
Klesl počet řeholníků bez kněžského svě-
cení, kterých bylo přes 50 tisíc, a také ře-
holnic, sečtených na 630 tisíc. O 1,1 %, 
respektive 0,4 %, jich však přibylo v Afri-
ce a v Asii. (vaticannews)
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Pomoci se zabezpečením nejen ve-
likonočních bohoslužeb se rozhod-
la organizace Cesta 121. Na česká 
i moravská biskupství rozvezla do-
mácí testy na covid-19. 

„Jsme za tuto podporu z  Cesty 
121 nesmírně rádi,“ říká olomo-
ucký pomocný biskup a generální
vikář Josef Nuzík a pokračuje: „Pan-
demie koronaviru je tu s námi už dé-
le než rok: změnila život rodinám, 
farnostem i kněžím, znemožňuje li-
dem se setkávat, pro mnohé to zna-
mená velké omezení, protože kos-
tel je pro ně místem jistoty a obnovy 
sil a nemají do něj obvyklý přístup. 
Poskytnutá pomoc z  Cesty 121 
umožňuje kněžím ve farnostech 
lépe pokračovat v  jejich poslání 
a službě, aniž sebe i své farníky vy-
stavovují zbytečnému riziku.“

Od začátku pandemie Cesta 121 
kněžím v celé zemi poskytla napří-
klad 3,6 tisíce litrů dezinfekce, čtyři 
tisíce balení vitaminů C a D, 4 tisíce 
balíčků zinku, 2 tisíce nanoroušek 
a 12 tisíc respirátorů FFP2. (tok)

TŘI OBŘÍ KRASLICE zdobí 
v Hranicích v olomoucké arcidiecézi 
centrum města. Na jedné z nich 
jsou ztvárněné kostely z regionu. 
„Kostelní kraslice“ je z dílny malíře 
Ladislava Nedělka z Lipníka 
nad Bečvou. „Velikonoce jsou 
křesťanský svátek, a protože 
jsme kvůli současné koronavirové 
situaci zavření v jednom okrese, 
zvolil jsem tento námět,“ popsal 
pro idnes.cz k desítkám kostelů 
z okolí namalovaných na kraslici. 
Chtěl je všechny vidět osobně, 
jenže kvůli pandemii nemohl. 
Využil tak nejrůznější snímky či 
webové virtuální procházky.
  Snímek MKZ Hranice

Kolik farností se už přihlásilo a jsou 
některé diecéze aktivnější?
Dosud se přihlásilo více než 700 far-
ností a sborů (loni se otevřelo zhru-
ba 1 100 kostelů a modliteben, jiné 
roky cca 1 400 – pozn. red.). Všichni 
diecézní koordinátoři výborně spo-
lupracují, přicházejí s  novými ná-
pady a sdílejí zkušenosti s ostatní-
mi. Co se týká počtu kostelů, zatím 
přišlo nejvíce přihlášek z  pražské 
arcidiecéze a  litoměřické diecéze.

Čím si vysvětlujete tak velkou aktivitu 
litoměřické diecéze?
Myslím, že je to způsobeno uzá-
věrkou. Litoměřická diecéze tisk-

ne k akci brožurku, a kostely se te-
dy musí včas přihlásit, aby se do ní 
dostaly.

Existuje obecný termín, dokdy se 
musejí farnosti přihlásit?
Farnosti a sbory se přihlašují prů-
běžně od února prakticky až do 
května. Některé diecéze mají stano-
vené uzávěrky, aby stihly připravit 
tištěný program. Aktuální přehled 
zapojených kostelů a modliteben je 
vždy na webu nockostelu.cz.

Letošní ročník Noci kostelů bude 
zřejmě opět ovlivněn pandemií. Jak 
se na takovou akci dá nachystat?

Existují tři možné scénáře. První: 
Noc kostelů proběhne bez omezení 
jako dříve. Tato varianta je pro po-
řadatele nejjednodušší, je to ale nej-
méně pravděpodobný scénář.

Druhý: Koronavirus je tu stále, 
ale Noc kostelů lze pořádat. Před-
pokladem je dodržení všech opatře-
ní: respirátory, dezinfekce, rozestu-
py. Zde klademe důraz na venkovní 
akce a programy přizpůsobené mož-
nostem. Tento scénář bude koncem 
května nejvíc pravděpodobný.

Třetí: Lockdown nás opět uzavírá 
doma. Nechceme zklamat přízniv-
ce Noci kostelů, a tak program pře-
suneme na internet. Víme, že žád-
ný přenos nemůže nahradit osobní 
setkání a zážitky, přesto lze i v této 
situaci naplnit jeden z hlavních cílů 
– představení křesťanství veřejnosti.

Farnosti by tedy měly připravit tři 
varianty programu?
Kostely a sbory, které se zapojí, mají 
k dispozici dokument o těchto mož-
ných scénářích podle aktuální situ-
ace. Náměty pořadatelé naleznou na 

webu Noci kostelů. Samozřejmos-
tí je pak leták „Bezpečně v kostele“ 
s instrukcemi pro návštěvníky. 

Který typ programu považujete 
za nejjistější, že ho bude možné 
nabídnout za všech okolností?
Nejraději bychom návštěvníky přiví-
tali osobně, nicméně nejjistější stále 
zůstává program na internetu sledo-
vaný z domova. Výhodou je, že mno-
ho farností už proniklo do digitální-
ho světa a online přenosy bohoslužeb 
a akcí se staly součástí farního života.

Koronavirus omezil akci už loni, 
některé farnosti navzdory tomu 
přišly se zajímavými nápady. 
Který zaujal vás?
V  loňském ročníku Noci kostelů, 
který provázelo mnoho nejistot, se 
osvědčily prohlídkové okruhy a tra-
sy. Návštěvníci putovali pěšky po 
městských trasách nebo na kole pro-
jeli připravený okruh. Program, kdy 
jsou lidé více rozptýleni v prostoru, 
vidím jako vhodný i v letošní situaci. 

TOMÁŠ KUTIL

Scénáře pro Noc kostelů

Dokončení ze str. 1

„Je velmi smutné, že lidé na křest 
musí čekat. Křest je svátost a  pro 
narozené dítě milost, kterou potře-
buje do života. Neměli bychom jej 
proto příliš odkládat,“ povzbuzuje 
generální sekretář ČBK P. Stanislav 
Přibyl CSsR a doplňuje: „Snažíme 
se nyní podpořit kněze i rodiny, aby 
se podařilo zorganizovat přijetí této 
svátosti i v dnešním omezeném reži-
mu. Oslavu může rodina uspořádat 
dodatečně společně s dalšími osla-
vami, kterých po skončení pande-
mie jistě nebude málo.“ 

Komornější Velikonoce

Velikonoce s sebou tradičně nesou 
životní předěl i pro většinu dospě-
lých čekatelů křtu (katechumenů), 

protože na Bílou sobotu přijíma-
jí svátost křtu a biřmování. V  loň-
ském roce pandemie církev o  Ve-
likonocích zaskočila a  řada křtů 
neproběhla nebo byla odsunuta na 
později. Letos se už sice podařilo 
naplánovat velikonoční obřady tak, 
aby bylo možné uspořádat křty při 
dodržení epidemiologických opat-
ření, jenže i tak bude křtů výrazně 
méně než jindy.

Pandemie zkomplikovala 
přípravu katechumenů

Celý rok provází komplikace také 
s přípravou katechumenů, která tr-
vá jeden až dva roky a obvykle před-
pokládá přibližně jedno setkání ve 
společenství týdně. Celkový počet 
osob přijatých do katechumenátu 

loni klesl o  téměř 30 %. Zájemců 
o křest se totiž omezení silně dotý-
kají, jelikož pro ně platí zákaz shro-
mažďování a  nevztahují se na ně 
žádné výjimky.

„Nelze říct, že by klesaly počty 
zájemců, náročný rok však zpozdil 
a snížil nejen počty udělených křtů, 
ale především zahájení příprav do-
spělých na udílení svátostí. Zejmé-
na loni na jaře byla celá společnost 
jakoby zastavená, což se promítlo 
i do počtu udílení svátostí a přije-
tí do katechumenátu,“ komentuje 
P. Stanislav Přibyl. „Mám zde 
nadšené zájemce, lidé mají tou-
hu, chtějí přijmout křest, chtějí 
se potkávat a připravovat, ale vše 
v loňském roce trvalo mnohem dé-
le,“ potvrzuje P. Vítězslav Řehulka 
s tím, že letos už vše běží mnohem 
lépe. (tok)

V českobudějovické 
diecézi se řada dětí velmi 
konkrétně zapojila do 
přípravy liturgie Květné 
neděle – do výzdoby 
kostela. Přinesly květiny, 
které během postní 
doby samy vypěstovaly.

Květná neděle byla radostnou pro 
mnohé děti, které v postní době kon-
trolovaly doma květináče a těšily se 
právě na tento den připomínající Je-
žíšův vjezd do Jeruzaléma, kde ho 
zástupy nadšeně vítaly palmovými 
ratolestmi. Vypěstované květiny při-
nesené do kostela byly totiž vyvrcho-
lením projektu: „Ať naše víra roste 
i  ve farnosti“, který diecézní Pas-
torační středisko nachystalo dětem 
před velikonočními svátky. 

Květiny
po hvězdách

„Inspirovali jsme se P. Rafaelem 
Kacou z Velešína a navázali na jeho 
skvělý projekt s vánočními hvězda-

mi,“ říká Iva Hojková z Pastorační-
ho střediska a připomíná, že o ad-
ventu děti vyráběly hvězdy, které 
zavěsily nad oltáře. 

V  duchu myšlenky: „rosteme 
společně, rosteme ve víře k  Pánu 
a  s  ním,“ vyzvali nyní malé farní-
ky, aby ozdobili svůj kostel ratolest-
mi. Ti, kdo se chtěli zapojit, zasadi-
li květiny a na Květnou neděli nebo 
krátce před ní jimi zkrášlili kostel. 
„Ratolest, kterou přinesli, je sym-
bolem naší cesty, našeho dospívání 
v krásu, kterou v nás Pán vidí a do 
níž máme dospět. Tato květina bude 
o Velikonocích zdobit a strážit Kris-
tův hrob,“ doplňuje Iva Hojková. 

Společný růst

Jedním z mnoha ozdobených koste-
lů je ten ve Velešíně. „Děkuji všem 
farníkům, protože díky nim se nám 
podařilo náš kostel zazelenat,“ 
usmívá se P. Rafael Kaca. „Nápad 
ukázal, že i v této době, kdy nemů-
žeme být všichni fyzicky přítomni, 
se můžeme u  oltáře setkat krásně 
symbolicky. Ukazujeme tím, že Ve-
likonoce jsou svátky života. Květiny 
jsou symbolem, že vyrůstáme spo-
lečně a že společně rosteme ve víře 
v Pána,“ zakončuje P. Rafael Kaca.

RADEK GÁLIS

Děti na Květnou neděli vyzdobily kostely

Děti nosily do kostela vypěstované květiny.  Snímek P. Rafael Kaca

Křtů bylo loni méněTesty pro kněze

Některé farnosti se už do Noci 
kostelů, která se koná 28. května, 
přihlásily, jiné vyčkávají. Jak by měly 
uzpůsobit program kvůli pandemii? 
Odpovídá národní koordinátorka 
akce PETRA DOLÍHALOVÁ.

Kapacita auta byla využita
na maximum. Snímek Cesta 121
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KRÁTCE

PŮLSTOLETÍ EXISTENCE SI PŘI-
POMÍNÁ Rada evropských biskup-
ských konferencí (CCEE). Založena byla 
25. března 1971. Jubileum evropští bis-
kupové společně oslaví na zářijovém ple-
nárním zasedání v Římě za přítomnosti 
papeže Františka. V nynějším poselství 
připomínají přínos spolupráce národ-
ních církví v uplynulých padesáti letech. 
Čelem k výzvám jako sekularizace Evro-
py, demografická krize i krize vyvolaná 
pandemií koronaviru zvou k aktivnímu 
hlásání evangelia, vzdělávání, dialogu 
mezi náboženstvími a  péči o  stvoření. 
„Duchovní poušť, která náš kontinent 
charakterizuje, v hloubi skrývá klíčící se-
mínka. Pod povrchem čekají zástupy lidí 
všeho věku, kteří hledají smysl bytí a cítí 
touhu po Bohu,“ píší biskupové. „V tom-
to smyslu prožíváme čas, kdy se probou-

zí svědomí, a byť se odehrává pomalu, je 
nevyhnutelné. S pohledem plným naděje 
vybízíme všechny pastýře, aby se mod-
lili za sebe navzájem a  vedli křesťan-
ská společenství k modlitbě za konkrét-
ní úmysl při nedělní mši svaté,“ dodali 
biskupové s důvěrou, že tyto modlitby 
podpoří přímluva svatých patronů Evro-
py Kateřiny, Brigity, Terezie Benedikty 
od Kříže, Benedikta, Cyrila a Metoděje.

S REGISTRACÍ K OČKOVÁNÍ proti 
covidu-19 pomůže lidem bez přístupu 
k  internetu nebo seniorům slovenská 
Charita. Ta ve spolupráci s  Konferen-
cí biskupů Slovenska a evangelizačním 
projektem Godzone spustila bezplat-
nou telefonní linku, kde jsou potřebným 
k dispozici asistenti a registraci s nimi 
vybaví. „Církev je tu i  proto, aby byla 
blízko lidem, kteří jsou osamocení. Pro-
to jsme se rozhodli podat jim pomocnou 

ruku a učinit za ně kroky, které sami ne-
zvládnou,“ vysvětlili iniciátoři. K očko-
vání proti koronaviru se na Slovensku 
lidé registrují pomocí online formuláře 
v centrálním registračním systému. Ak-
tuálně se po zdravotnících, nemocnič-
ních kaplanech, policistech a vojácích 
nebo terénních sociálních pracovní-
cích mohou registrovat všichni lidé nad 
55 let.

NA MÍSTĚ NĚKDEJŠÍ KOMUNIS-
TICKÉ MUČÍRNY V PITEŠTI, která 
leží cca 120 km od rumunské metropo-
le Bukurešti, vyroste na památku tisí-
ců obětí komunistické zvůle pravoslav-
ný kostel. Místní pravoslavný biskup 
Kalinik požehnal základní kámen a ve-
dl liturgii za všechny oběti komunismu 
v  Rumunsku. Projekt mezi jinými po-
vede vězeňský kaplan P. Cozmin Ionu 
Miloiu. Věznice ze 40. let fungovala do 

roku 1977. V  letech 1949–1952 byla 
místem krutého tzv. „pitešťského expe-
rimentu“ rumunské tajné policie Securi-
tate. Ta se jím pokoušela „převychovat“, 
tzn. fyzicky i psychicky zlomit politické 
odpůrce zvláště z řad studentů tím, že 
je vystavovala brutálnímu mučení a po-
nižování a nutila je, aby se na něm sami 
podíleli. Zvláště nelidskému zacházení 
museli čelit bohoslovci a další křesťané. 
Mnoho vězňů spáchalo sebevraždu. Mo-
del se poté rozšířil do některých dalších 
věznic. Památník obětem už stojí v cen-
tru města Pitešť, nový kostel bude jejich 
dalším symbolem.

NEJVYŠŠÍ SOUD USA PŘEHODNO-
TÍ ROZSUDEK SMRTI nad spolupa-
chatelem útoku na bostonský maraton 
z  roku 2013 Džocharem Carnajevem. 
Útočník, který za sebou spolu se svým 
bratrem zanechal pět mrtvých a stovky 

zraněných, byl roku 2015 na federální 
úrovni odsouzen k smrti. Loni v červen-
ci soud poukázal na možnou zaujatost 
poroty a rozsudek zrušil s tím, že Car-
najev zůstane ve vězení, Trumpova vlá-
da se poté dovolala k Nejvyššímu soudu. 
Ten čerstvě potvrdil, že se platností hr-
delního rozsudku nad Carnajevem bu-
de zabývat. Bostonská arcidiecéze v čele 
s kardinálem Seánem O’Malleym vyzva-
la k udělení trestu doživotí bez možnos-
ti odvolání. „Bolest a utrpení způsobe-
né obětem útoku a  jejich blízkým jsou 
zřejmé a dodnes reálné. Avšak katolické 
učení nepodporuje dosahování sprave-
dlnosti cestou odnětí života,“ stojí v pro-
hlášení arcidiecéze. Na kardinálovu vý-
zvu se věřící modlí za oběti bostonského 
útoku a za ukončení násilí ve světě. Na 
státní úrovni čerstvě zrušila trest smr-
ti Virginie, a to jako první jižanský stát 
USA. (cirkev.cz, tkkbs, kna, cna, bbc)

Oslavy 700. výročí úmrtí 
předního italského básníka 
Danta Alighieriho oficiálně 
zahájili v Itálii 25. března. 
Právě v tento den podle 
badatelů začala literární 
pouť hrdiny Dantovy 
Božské komedie Peklem, 
Očistcem a Rájem.

„V současném okamžiku dějin, zatem-
něném hlubokou nelidskostí a nedostat-
kem důvěry a  vyhlídek do budoucna, 
nám postava Danta – proroka naděje 
a svědka lidské touhy po štěstí – přiná-
ší slova a příklady, které nás povzbuzují 
na naší cestě,“ napsal papež František 
v apoštolském listu, který vydal k  této 
příležitosti a  nazval jej „Candor lucis 
aeternae“ (Jas věčného světla).

Dante Alighieri (1265–1321) se po-
kládá za průkopníka renesančního pí-
semnictví a otce spisovné italštiny, ale 
zvláště pro své obsáhlé dílo Božská ko-
medie také za teologa, který literárně 
sklenul myšlení Tomáše Akvinského 
a dalších scholastiků.

V této obsáhlé didakticko-alegorické 
básni, na níž pracoval dvacet let, Dan-
te shrnul dosavadní poznání a vrcholně 
středověké představy o  lidském i bož-
ském a o tomto i posmrtném životě.

Ačkoli básníkův život poznamenal 
vleklý spor s  tehdejším papežem Bo-
nifácem VIII. (Dante si jím vysloužil 
vyhnání z  rodné Florencie a  nakonec 
dožil v  Ravenně) a  jeho spis De mo-
narchia (česky překládaný O  jediné 

vládě) byl ještě v roce 1900 na církev-
ním Indexu zakázaných knih, nacháze-
jí novodobí papežové v jeho díle silnou
inspiraci.

Jak připomíná aktuální Františkův 
list, už Benedikt XV. označil Danta ve 
20. letech 20. století v  encyklice In 
praeclara summorum k 600. výročí jeho 

smrti za „křesťanského básníka“, který 
„řečí takřka božskou vyzpíval křesťanské 
ideály, jejichž úchvatnost a jas kontem-
ploval celou duší“. Jen v Božské kome-

dii je 588 citátů z Bible. Dantovu věr-
nost víře vyzdvihl poté papež Pavel VI. 
roku 1965 v apoštolském listu Altissi-
mi cantus k 700. výročí básníkova naro-
zení a všem účastníkům Druhého vati-
kánského koncilu věnoval výtisk Božské 
komedie. Opakovaně Danta ocenil i Jan 
Pavel II.

Papež František v listu „Candor lucis 
aeternae“ vidí v Dantově díle integrální 
součást evropské kultury, která zrcadlí 
její křesťanské kořeny, a pobízí k  jeho 
znovuobjevení a porozumění v teologic-
kém duchu. Podle papeže básník „žádá, 
abychom ho vyslechli a následovali, sta-
li se jeho druhy na cestě, protože nám 
také dnes chce ukázat, kudy vede cesta 
ke štěstí, kde je přímá cesta k plnému 
prožívání našeho lidství, k  překonání 
tmavých lesů, v nichž ztrácíme orientaci 
a důstojnost“.

Papežská rada pro kulturu pod ve-
dením kardinála Gianfranca Ravasi-
ho naplánovala na letošní rok sérii 
akcí. Na webu Vatikánské knihovny
vaticanlibrary.va zahájila v  angličtině 
a  italštině dantovskou výstavu rukopi-
sů, starých tisků, rytin či pamětních me-
dailí, kterou bude postupně rozšiřovat. 
Vatikánská muzea zpřístupnila řadu děl 
ze svých fondů, jež k Dantovi nebo je-
ho práci odkazují; v Apoštolském palá-
ci se nacházejí například dva všeobec-
ně známé Dantovy portréty od Raffaela 
Santiho. V plánu jsou konference i bo-
hoslužby.

Ve Florencii, kde se Dante Alighieri 
narodil, vztyčil sochař Giuseppe Peno-
ne na jeho počest 22 metrů vysoký umě-
lý strom. Ten symbolizuje obraz ráje 
z Božské komedie jako „stromu pověč-
ného, který žije od vrcholu, vždy plo-
dy má, neztrácí listí svého“, jak stojí 
v 18. zpěvu Ráje. ALENA SCHEINOSTOVÁ

Dante Alighieri – prorok naděje

Do oslav 700. výročí smrti proslulého básníka Danta Alighieriho se zapojila po svém i starobylá neapolská čokoládovna Gay-Odin: 
zdejší cukráři vyrobili dvoumetrové a třísettřicetikilogramové čokoládové vejce s básníkovým portrétem a verši z Božské komedie. 
Jako největší čokoládové vejce na světě je zapsali do Guinessovy knihy rekordů. Snímek Profimedia

Útok na kostel 
v Indonésii

Biskupové USA
proti rasismu

Dvacet zraněných a životy dvou pachate-
lů si vyžádal bombový útok na Květnou 
neděli před katedrálou Nejsvětějšího 
Srdce Páně v indonéském městě Maka-
ssar. Dva atentátníci se přiblížili k boč-
nímu vchodu v okamžiku, kdy odtud lidé 
vycházeli po skončení bohoslužby. Pro-
niknutí do kostela zabránila ochranka. 
Oba pachatelé, pravděpodobně z místní 
islamistické buňky, na místě zahynuli. 
Indonéský prezident Joko Widodo útok 
ostře odsoudil. „Vyzývám všechny členy 
naší společnosti, aby společně bojova-
li proti terorismu a radikalismu, které 
jsou proti našim náboženským zásadám 
a ušlechtilým hodnotám našeho náro-
da,“ uvedl podle CNA. K  modlitbě za 
zraněné a oběti vyzval po nedělním An-
dělu Páně papež František. V převážně 
muslimské Indonésii tvoří křesťané při-
bližně desetiprocentní menšinu.
 (sch) 

Odsouzením rasismu a násilí vůči lidem 
asijského původu reagovali američtí bis-
kupové na masakr v Atlantě. V půli břez-
na tam agresor zastřelil osm lidí, z toho 
šest Asiatek. Jak varoval biskup Oscar 
A. Solís, odpovědný za pastoraci asij-
ské a tichomořské komunity, útok „nu-
tí k celonárodnímu rozhovoru o před-
sudcích vůči Asiatům, které za poslední 
rok vyústily v  mnoho dalších případů 
fyzického násilí a slovních útoků proti 
lidem asijského původu a ničení jejich 
majetku“. Soustrast vyjádřil například 
kardinál Blase Cupich, který připomněl, 
že za uplynulý rok přibylo trestných či-
nů z nenávisti k Asiatům o 150 %, a to 
v situaci, kdy nenávistných trestných či-
nů celkově o 7 % ubylo. Příčinou jsou 
mj. předsudky vinící celou komunitu 
z předpokládaného původu covidu-19
v Číně.

(cns)

SOUTĚŽ O NEJDELŠÍ ZDOBENOU „RATOLEST“ KVĚTNÉ NEDĚLE proběhla 
letos už podvaašedesáté v jihopolské Lipnici Murowane. Tradice zdobených „ratolestí“ 
z prutů, květin a stuh sahá v tomto karpatském regionu až do 17. století. Letošní
favorit měří více než 26 metrů. Snímek Profimedia
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Vy
zn

án
í v

íry
Zdá se, že apoštol Pavel to říká 
jasně: „Vyznáš-li svými ústy 
Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve 
svém srdci, že ho Bůh vzkřísil 
z mrtvých, budeš spasen. 
Srdcem věříme k spravedlnosti 
a ústy vyznáváme k spasení“ 
(Řím 10,9-10). Víra a vyznání 
patří k sobě. Tečka.

Znamená to, že křesťan musí zavádět řeč na 
náboženské otázky? Znamená to, že každý vě-
řící má v rozhovorech alespoň občas citovat 
Bibli? Že je třeba i za cenu velkých rozpaků 
nastolovat v konverzaci věroučná témata? Vy-
hlížet příležitosti, jak nenápadně stočit rozho-
vor k duchovním záležitostem? Patrně to bude 
trochu složitější. Je zřejmé, že víra a vyznání ne-
odmyslitelně patří k sobě. Vždyť mnozí křesťané 
v dějinách církve za své vyznání zaplatili živo-
tem. Víra se týká celé bytosti, není to jen sou-
kromé přesvědčení. Je to i veřejné stanovisko. 
A vyznání, to je vlastně zveřejnění víry. Křesťan 
je svědek, vyznavač. 

V  dobách pronásledování církve to bývá 
přehlednější. Za statečné vyznání se platí. Vě-
zením, utrpením, mučednictvím. Ano, křes-
ťan je svědek, o tom není pochyb. Být křes-
ťanem znamená dosvědčovat Boží jednání
v dějinách. 

Toto svědectví ale nemusí a někdy ani nemá 
mít podobu obecného tvrzení. Naopak, je to 
něco hluboce osobního. Vyznání je vlastně vy-
právění. Vyprávění o tom, co Bůh učinil v mém 
životě. Jakým způsobem vstoupil do mého pří-
běhu. Žádné teoretické řeči o metafyzice. Vy-
právění o tom, co se mi přihodilo. Vyprávě-
ní, za něž ručím svým životem. A ve kterém 

okamžiku si lidé začnou vyprávět své životní 
příběhy? Ve chvíli, kdy mezi nimi vznikne přá-
telství, v momentě, kdy se mezi nimi rozhostí 
důvěra. Dřív ne. 

Možná by bylo užitečné dívat se na otáz-
ku vyznání víry úplně obyčejně. Všichni přece 
víme, že „čím srdce přetéká, to ústa mluví“. 
Když potkáme nadšeného houbaře, včelaře 
nebo rybáře, brzy se začneme bezděky usmívat 
nad tím, jak „vydává svědectví“ o své životní 
lásce. Jak líčí své úlovky, své nadšení, svá dob-
rodružství. S houbami, se včelami a s rybami. 
Není to tak, že by si odkašlal a s patosem tele-
vizního hlasatele začal „vydávat svědectví jako 
pravý vyznavač“. Dává zkrátka najevo radost 
z toho, co naplňuje jeho srdce. Úplně civilně, 
bez divných a nesrozumitelných slov z filmů 
pro pamětníky. 

Myslím, že v české kotlině to jinak nejde. 
Český člověk je ve vztahu k  náboženské ví-
ře plachý. Duchovní záležitosti ho zajímají, 
ale nemá důvěru k církvi. Nabubřelé zvěsto-
vání nemá v české společnosti velkou šanci 
na úspěch, český člověk nedůvěřuje velkým
slovům. 

Nicméně je to člověk, který duchovně hle-
dá. Klade si otázku po smyslu života. A zkou-
mavě se při tom dívá mimo jiné na společen-
ství věřících. Často s jistou nedůvěrou, často 
s podezřením, ale někdy i s opatrnou nadějí 
a s nejistým očekáváním. Nevyhlíží sebevědo-
mé zvěstování náboženské nauky. Vyhlíží zá-
zrak nezištnosti. Ano, vyhlíží praktické pro-
jevy lásky k bližnímu. Tedy spíš vyznavačské 
činy než slova. 

Vyznání
je přiznání se ke Kristu

Zvěstování evangelia není odpovídání na 
otázky, které nikdo neklade. Je to praktické 
uskutečňování Ježíšova bytí pro druhé – slo-
vy i skutky. Vyznání je přiznání. Je to přiznání 
se ke Kristu tím, jak žiju, co dělám, co říkám. 
Dnes. Zítra. Každý den. Jde především o to, co 
jsme. Pak o to, co děláme. A nakonec o to, co 
říkáme. V tomto pořadí. 

Nejde jen o  křesťanství coby světový ná-
zor. Jde spíš o  křesťanskost jako o  kvalitu 
života. Života ve znamení víry, lásky a  na-
děje. To je ona nezaměnitelná kvalita, kte-
rou jsme povoláni šířit kolem sebe. Aby se 
v  obyčejných situacích všedního dne moh-
lo zatřpytit něco z  moci a  slávy nebeského
království.

PAVEL HOŠEK

Autor je vedoucím katedry
religionistiky na ETF UK

a kazatelem Církve bratrské

Jak bychom měli my křesťané 
v dnešní době svědčit o tom, 
čemu věříme, co vyznáváme?

Pavel Ambros SJ, pastorální a spirituální 
teolog, vyučuje na CMTF UP v Olomouci

Naše generace se dě-
sivým způsobem a ve 
velké míře vyznačuje 
prostředností, šedí ži-
vota propadlého kon-
zumní spiritualitě. 
Jaký životní styl, ta-
ková spiritualita. Svět 
je nemocný tím, co se 
odehrává uvnitř nás, 

nás samotných: vlastním přičiněním osamoce-
ných! Hledáme v nitrech sebe, nebo Slovo pro 
nás? Mám až úzkost z toho, když se křesťan-
ství hraje kvůli potlesku, kvůli nezastírané tou-
ze mít vliv, něco znamenat, neodolatelné dych-
tivosti vládnout, svévolně rozhodovat. Jakou 
překážkou je neschopnost uznat své hranice, 
prosit o odpouštění a ze srdce děkovat. Církev-
nická pýcha a ješitnost, stejně jako nezřízenost 
po majetku, se vždy znovu a znovu opakují. 
Vůbec nejsem chvalořečníkem minulých dob. 
Útěk do falešné nostalgie po minulosti je hlu-
bokým proviněním proti povinné loajalitě, kte-

rou bychom měli mít vůči době, jejímiž jsme 
dětmi. Platí: normou nemůže být prostřed-
nost. 

Pro věrohodnost se stává stále důležitěj-
ším, jak se stavíme ke svým sebeklamům. 
Nelze oddělovat oltář a prorocké slovo. Má-
-li i z mých úst zaznít slova svědectví, bude 
můj životní styl účinným znamením toho, 
co Bůh do nás vložil a  co převyšuje všech-
no pozemské zprostředkování. Je to život
blahoslavenství!

Hana Svanovská, redaktorka Radia Proglas
Na začátku jakého-
koli dialogu o  Bohu 
by mělo stát pokorné 
vědomí, že poklady 
víry a radost evange-
lia neseme druhým 
v  „nádobě hliněné“, 
jak říká apoštol Pa-
vel. Vědomí, že jsme 
j e n  c h y b u j í c í m i 

a omylnými lidmi, kteří kráčejí po cestě, odkud 
vidí pouhý zlomek obzoru, nikoli pravou podo-
bu vytouženého domova. Čím jsem starší, tím 
víc vnímám, jak je důležité před druhými neza-
stírat, že jsem křehká, zranitelná, že s mnohý-
mi věcmi zápasím a nedaří se mi, že opakova-
ně padám a vždycky padat budu. Podle mé více 
než dvacetileté zkušenosti někdejší konvertit-

ky způsobuje totiž církev nejvíce zklamání 
tam, kde zapomíná na bezpodmínečnost Boží 
lásky a milosrdenství a namísto toho se bez-
radně zaštiťuje morálními či společenskými 
pravidly, navíc většinou problematicky podá-
vanými. Vždy pamatujme, že ani jako prakti-
kující křesťané Bohem nedisponujeme, a už 
vůbec ne pro momentální církevní potřeby, ale 
že ho celý život hledáme stejně namáhavě jako 
ti „ostatní“.

Karel Šimr, 
evangelický farář a odborný asistent 
na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích

Existenci církve jsme 
si napříč ekumenou 
zvykli vyjadřovat tře-
mi znaky: svědectví 
(martyria), bohosluž-
ba (leitourgia) a služ-
ba potřebným (diako-
nia). K  tomu, co 
říkáme o naší víře, te-
dy vždy patří to, co 

děláme – naše solidarita s druhými a naše ko-
nání před Boží tváří. Potíž je ovšem často 
v hledání správného vztahu těchto dvou pólů. 
Chtěli bychom být „společensky prospěšní“, 
jenže křesťanská víra také kriticky zpochybňu-
je falešné jistoty a ukazuje pouze předposlední 
význam našich hodnot. Máme být tedy noha-

ma na zemi a sdílet s druhými starost o tento 
svět a zároveň mít hlavu v nebi a vzchopit se 
s vyznáním toho, který „přemohl svět“. Svor-
níkem obojího je láska, která vyhání strach 
a neusiluje o uznání v očích druhých, nýbrž se 
projevuje „nehoráznou“ službou a ochotou ve 
víře něco riskovat.

Jakub Šumník, vysokoškolský student
V  dnešní době plné 
informací, rychlého 
sdílení a  bohužel 
i primitivní nenávisti 
je občas těžké udržet 
si svůj postoj, zvláště 
v tématu víry. Minulý 
týden se naskytla si-
tuace, kdy jsem byl 
s  kamarádem venku 

a téma hovoru se stočilo okolo víry. Kamarád 
je ze silně ateistické rodiny a Bibli četl jen na 
střední škole, a to ještě z povinnosti. Z vlastní 
zkušenosti vím, že sice nemá cenu druhého 
vehementně evangelizovat, ale zároveň se ne-
máme bát vyjádřit, v co věříme. Nosím na krku 
křížek, a když se mě někdo zeptá, zda jsem vě-
řící, nebojím se k tomu přiznat. Vždyť Ježíš pro 
nás trpěl a navzdory neuvěřitelné bolesti na 
nás nezapomněl. Symbol kříže mi připomíná, 
že na všech mých cestách a ve všech situacích 
je Bůh se mnou a nikdy mne neopustí. ( jš)

Baptisterium ve tvaru kříže z kostela Paraportiani na řeckém ostrově Paros. Chrám nechala kolem roku 326 postavit pravděpodobně matka
Konstantina Velikého svatá Helena. Vyznání víry bylo součástí křestních obřadů už v raných dobách církve. Snímek archiv KT

Ústa mluví, čím srdce přetéká

Normou nemůže být prostřednost
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O příčinách vzniku 
nejstarších vyznání 
víry, o církevní 
krizi, která 
jejich formulaci 
uspíšila, a o tom, 
že se mohou 

stát dobrým základem naší 
osobní modlitby, hovoří teolog 
a znalec patristiky DAVID 
VOPŘADA z KTF UK v Praze.

Součástí křtu se už v prvotní církvi stalo vyznání víry. 
Co bylo hlavním důvodem?
To dnes přesně nevíme. Ale někdy na konci druhé-
ho století, v době, kdy se vynořila řada gnostických 
škol, které si z Nového zákona občas dělaly „trhací 
kalendář“ – a kdy se na něj nabalila spousta dalších 
nauk a systémů, se objevuje potřeba jasně si defi-
novat, co patří k pravidlu víry, co je tedy základem 
křesťanství, kterého se jako věřící držíme. 

Původně mělo toto vyznání formu otázek, jak to dnes 
známe z velikonočních obřadů.
Ta trojí otázka: „Zříkáš se ďábla, jeho pompy a je-
ho andělů?“ se poprvé objevuje u Tertuliána (nej-
významnější latinsky píšící křesťanský spisovatel 
přelomu druhého a třetího století – pozn. red.). Ve 
spisu „O křtu“ tento autor píše, že člověk, který má 
být pokřtěn, by vlastně měl přicházet s vírou, proto-
že ta je základem všeho. A neměla by to být jenom 
víra ve smyslu osobního vztahu k Bohu, nýbrž také 
víra, která má určitý obsah. Tertulián ukazuje, že 
víra by se měla vztahovat především k Bohu Otci, 
Synu a Duchu Svatému, v jehož jménu se křtí. A ně-
kdy v té době se objevují první vyznání víry, která se 
vymezují vůči tehdejším herezím. Téměř v každém 
městě, kde fungovala křesťanská obec, nejspíš měli 
své křestní vyznání. Ta se ovšem mezi sebou do ur-
čité míry lišila.

Kolik z těch původních lokálních vyznání se nám 
zachovalo do dnešních dnů?
Z období třetího až pátého století je to několik desí-
tek. Některá v lepším, jiná v horším stavu, něco se 
dá zrekonstruovat. Ta nejstarší jsou z doby proná-
sledování církve, ale ta hlavní pocházejí ze čtvrtého 
a pátého století, kdy už byla církev svobodná. Ne-
smíme však zapomínat, že v té době se zakazova-
lo je zapisovat. Ne kvůli tomu, aby se na křesťany 
nepřišlo. Důvod byl jiný: tehdejší křesťané byli pře-
svědčeni, že když se někomu sdělí pravda ve chvíli, 
kdy na ni není dostatečně připraven, může se mu 
tím uškodit. To byl nejspíš hlavní pedagogický zá-
měr, ale zároveň to katechumeny nutilo naučit se 
vyznání nazpaměť. 

Většinou se nám zachovalo pouhých pár vět, 
případně první a poslední slova z jedné věty. Třeba 
u Rufina z Akvileje, Augustina nebo Ambrože se 
vždy objevuje jen pár prvních a pár posledních slov. 
Jinak se ta vyznání dost podobala tomu, co známe 
jako tzv. apoštolské vyznání víry. 

Na začátku čtvrtého století jsme svědky velké 
církevní krize. Konkrétně šlo o spor alexandrijského 
presbytera Aria s jeho biskupem, na základě čehož 
byl svolán první ekumenický koncil do Niceje, kde 
se formulovalo tzv. nicejské vyznání víry. V čem 
spočívalo hlavní nebezpečí Ariova učení pro 
ortodoxii?
V tom, že Arius tvrdil, že Kristus není v pravém slo-
va smyslu Bůh, že jím není stejně jako Otec, ale že 
má počátek v čase, že vlastně patří ke stvořenému 
světu. Nám to sice může připadat jako slovíčkaře-
ní, ale křesťanství stojí na tom, že Boží Syn se stal 
člověkem, Boží Slovo se stalo člověkem, aby se to 
člověčenství nebo lidství, které na sebe vzal, mohlo 
stát Bohem. No, a v okamžiku, kdy by Boží Slovo 
nebylo v pravém slova smyslu Bůh, by to nemohlo 
učinit, nemělo by schopnost realizovat dílo spásy. 
Tím tedy bylo ohroženo samotné jádro křesťanství, 
ale zároveň to byl nesmírně složitý spor, trvající dal-
ších téměř sto let. 

Do sporu se vložil i tehdejší císař Konstantin. 
Koncil dokonce sám svolal, takže to nejspíš nebyl 
bezvýznamný problém.
Konstantin koncilu předsedal, a jeho závěry dokon-
ce zaštítil svou císařskou autoritou, a to – což je 
docela vtipné – v době, kdy sám křesťanem ještě 
nebyl. Jako předlohu pro nicejské vyznání víry bis-
kupové tehdy použili právě jedno z těch křestních 
vyznání. Nejspíš šlo o vyznání víry, které tam před-

nesl Eusebius z Césareje. Zároveň v opozici vůči 
Ariovi jasně definovali, že Kristus je Bůh z Boha, 
Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha a že je 
jedné podstaty s Otcem, což vlastně bylo jádrem 
všech dalších diskusí během celého následujícího 
století. Samozřejmě se do toho promítal také vliv 
císařské politiky, která chtěla říši sjednotit i po ná-
boženské stránce.

Podle všeho ale Konstantin zpočátku moc nechápal, 
proč v tom křesťané spatřují takový problém, 
a přestože koncil svolal, jeho postoj k arianismu 
během let kolísal.
Je pravda, že on dost dobře nechápal, proč se křes-
ťané přou o takové „maličkosti“, což bylo dáno i tím, 
že pohanské náboženství žádnou dogmatiku nebo 
podobně systematizovanou nauku neznalo. Důle-
žité bylo správně vykonávat kult, obřady – nic jiné-
ho nebylo potřeba. Kdežto v křesťanství se najed-
nou vyžadoval určitý morální profil. A nebylo úplně 
jedno, čemu ten který křesťan věří. Konstantin se 

později opravdu čím dál víc přikláněl na stranu ari-
ánství, a to až do té míry, že když se nakonec před 
smrtí nechal pokřtít, křtil jej ariánský biskup Euse-
bius z Nikomédie.

Řekl jste, že nám to může připadat jako slovíčkaření, 
ale oni se v podstatě nehádali o slovíčka, nýbrž 
o jediné písmenko.
Je to tak. Nicejský koncil prohlásil, že Syn je sou-
podstatný s Otcem, čili „homoúsios“ v řečtině, a to 
slovo se právě Ariovým stoupencům nelíbilo. Tvr-
dili, že je nebiblické a že je nesmysl něco takového 
tvrdit. Nicméně v průběhu čtvrtého století se obje-
vují další termíny jako „homoiúsios“, to znamená 
podobné podstaty s Otcem, což odpovídalo Ariově 
pozici (ano, je tam sice určitá podobnost, ale Syn je 
přece podle nich stvořený, není to tedy věčný Bůh 
jako Otec). Případně jen „homoios“, že je mu nějak 
podobný, což vlastně vyjadřovalo snahu rozdělenou 
církev na základě velmi obecné formule sjednotit. 
A pak tam byli ještě hodně radikální ariáni, kteří 
dokonce tvrdili, že Syn je nepodobný Otci, což vyja-
dřoval termín „anomoios“. 

Samozřejmě to někdo může interpretovat jako 
onu pověstnou „čárku ze Zákona“ podle páté ka-
pitoly Matoušova evangelia, jenže náš pohled na 
Krista má opravdu zásadní vliv na náš život víry i na 
naše křesťanství vůbec. Není-li totiž Kristus skuteč-
ně Bůh a skutečně člověk, i naše křesťanství se stává 
jen jakýmsi filozofickým systémem či návodem, jak 
správně žít.

Pro vyznání víry se rovněž používal řecký termín 
„symbolon“. Z jakého důvodu?
Jednalo se buď o rozlomenou pečeť, nebo o kus ke-
ramické destičky, pomocí nichž bylo možné určit 
totožnost druhého člověka. Například když se uza-
vírala smlouva mezi dvěma stranami, rozlomil se 
předmět, aby se vědělo, kdo ty dvě smluvní strany 
jsou. Člověk tak mohl také prokázat, že má na ně-
co nárok. A v tomto smyslu byla i víra, kterou člo-
věk vyznával, chápána jako smlouva s Bohem. Čili 
přijímám na sebe závazek vůči Bohu, který mám 
přinést až k samému konci svého života, uchovat 
ho celý, abych mohl získat nebeskou odměnu. V té-
to podobě by se to našlo třeba u Rufina. Zatímco 
Ambrož to vykládá tak, že je to něco jako společ-
ný kapitál. Několik obchodníků shromáždí určité 
prostředky, pomocí nichž si vybudují svůj byznys, 
a pokud člověk chtěl mít ze společného podniku 
zisk, nemohl z toho podílu vycouvat. Takže tu má-
me vyznání, jímž se křesťan prokazuje, a pak je tu 
symbol toho, co na sebe křtem přijímám a co mám 
donést až do konce, abych od Krista dostal odmě-
nu nebo podíl na zisku, jež jsou s věčným životem 
spojeny.

Ve vyznání víry jsou formulace, například „zrozený, 
ne stvořený“ či „jedné podstaty“, jejichž pravý 
význam, nejsme-li alespoň trochu cvičení v řeckém 

myšlení, nejspíš nedokážeme úplně nahlédnout.
Má smysl se tím znepokojovat?
Naše bezradnost může být někdy naopak přínosem. 
Nemělo by nás to trápit, protože i křesťané ve čtvr-
tém a pátém století z toho byli zmatení stejně jako 
my a také oni hledali způsob, jak vyjádřit, kdo ten 
Ježíš Kristus vlastně je. Když vyznávám, že je jedné 
podstaty s Otcem – chalcedonský koncil v polovině 
pátého století prohlásil, že Kristus je soupodstatný 
s Otcem ve svém božství, ale zároveň soupodstatný 
s námi ve svém lidství – říká mi to: stejně jako Kris-
tus má něco společného s Bohem, sdílí jeho božství, 
podobně sdílí s námi naše lidství. V tu chvíli vím, že 
se mě to hluboce dotýká a zároveň mi to v životě dá-
vá velice silnou půdu pod nohama. 

Co říkáte pokusům nahradit tradiční řecké pojmy 
jinými? Třeba se více přiblížit biblické terminologii 
nebo si vypůjčit něco z moderní fi lozofi e, aby tomu 
dnešní lidé lépe rozuměli?
Mimochodem i ve čtvrtém století existovaly pokusy 
formulovat vyznání víry jen za pomoci biblických 
termínů. Pak se ale přišlo na to, že to moc nejde, 
že ty výrazy, které by přicházely v úvahu, jsou hod-
ně obecné, mnohem obecnější než pojmy, které se 
v tom čtvrtém a pátém století nakonec prosadily. 
A v případě nových filozofických termínů bych pro-
blém viděl v tom, že my se dnes na jediné univer-
zální filozofii neshodneme. Hledat nové filozofické 
vyjádření Boha by totiž znamenalo učinit ho nesro-
zumitelným pro spoustu lidí, kteří nemají žádnou 
zkušenost s moderními myšlenkovými proudy. 

Ale ono je to vždycky tak, že náš způsob mlu-
vy o Bohu je nedokonalý. Ať už se jedná o nicejské, 
konstantinopolské, či chalcedonské vyznání víry, 
vždy je to nakonec náš pokus co nejlépe vyjádřit, 
o čem současně víme, že se nám to nikdy nepodaří 
dokonale, že tam vždycky bude větší nepodobnost 
než podobnost.

Co byste poradil, aby vyznání víry recitované při 
nedělní liturgii nebylo jen „bezmyšlenkovitým 
odříkáváním“, ale aby k nám ten text promlouval 
z větší hloubky?
Nedávno jsem připravoval k vydání Ambrožův spis 
„Výklad vyznání víry“, napsaný hlavně pro ty, kdo 
se připravují na křest. Ambrož tam na jednom mís-
tě doporučuje, aby se lidé vyznání víry modlili. Pře-
mýšlel jsem tedy, jak by se to dalo udělat, ale nena-
padlo mě nic jiného, než si na začátku říct: „Věřím 
v tebe, jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvoři-
tele nebe i země,“ a zkusit to vzít opravdu jako mod-
litbu. Samozřejmě člověk nemůže pokaždé vnímat 
celek, ale proč se nezastavit u něčeho konkrétní-
ho. Například vyznat Kristu, že on je skutečně mé 
„Světlo ze Světla“. To přece může být silná modlitba 
v konkrétní životní situaci! Není tedy od věci zasta-
vit se u něčeho, co mě osloví, a proměnit to v oka-
mžik intimní modlitby.

JAROSLAV ŠUBRT

Proměnit vyznání v modlitbu

Freska z chrámu sv. Mikuláše v jihotureckém Demre (starověké Myře) ze začátku šestého století znázorňuje první ekumenický koncil v Niceji. Po pravé straně kříže sedí 
jeho svolavatel – císař Konstantin Veliký. Snímek archiv KT

„Není-li totiž Kristus skutečně Bůh a skutečně 
člověk, i naše křesťanství se stává jen jakýmsi filozo-
fickým systémem či návodem, jak správně žít,“ říká 
v rozhovoru David Vopřada. Snímek Pixabay
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OPRAVA
Ad Papežova modlitba v Mosulu
KT 11/2021
Četla jsem opožděně toto vydání Katolického 
týdeníku a na poslední stránce jsem našla tři 
stejné chyby. Jedná se o slovo „nepřístupné“ 
místo „nepřípustné“. 
 HELENA ČIŽINSKÁ

Děkujeme pozorné čtenářce a s omluvou za 
chybu, kterou v  textu způsobil automatic-
ký opravník slov, přetiskujeme ve správném
znění. 

PROSBA
ZA SMÍŘENÍ
Jestliže je Bůh Bohem života – a to on je – pak 
je pro nás nepřípustné zabít bližního v  jeho 
jménu.
Jestliže je Bůh Bohem míru – a  to on je – 
pak je pro nás nepřípustné vést válku v  jeho
jménu.
Jestliže je Bůh Bohem lásky – a to on je – pak 
je pro nás nepřípustné nenávidět bližního 
v jeho jménu.
 (red)

 ZDARMA  
Záruka: 5 LET

  

KOSTELA

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

SOCHA SV. ZDISLAVY V KŘIŽANOVĚ

PODPOŘTE VÝSTAVBU PAMÁTNÍKU

Prosíme, 

POMOZTE!

Vaše podpora pomže

v rodišti sv. Zdislavy - v Křižanově 

zřídit na náměstí její památník. 

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

pokleslé morálky potřebujeme přece vzory, které ukazují směr!

Děkujeme Vám za jakoukoli výši Vaší podpory.

Nezapomeňte, že souhrnný dar 1.000 Kč a více za rok 

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

Dkujeme Vám.

V š

Modlitb
a

Bože, Ty jsi naučil svatou Zdislavu

BB
kráčet cestou dokonalosti plněním

úkolů manželského života, 

mateřství a konání skutků lásky.

Dej na její přímluvu, aby křesťanské 

rodiny rozkvétaly po jejím vzoru 

a vydávaly tak o Tobě svědectví vírou

a životem.

Svatá Zdislavo, buď mluvčí našich 

á

rodin u Pána a popros za naši snahu, 

aby se v tvém rodišti - v
 Křižanově,

podařilo vybudovat památník, který by 

všem připomínal Tvoje mimořádné

vlastnosti, z k
terých bychom si měli

brát příklad.
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Dovážíme pro vás ručně vyřezávané 
předměty z olivového dřeva přímo 

z Betléma. V naší nabídce naleznete 
celou řadu náboženských předmětů,

od křížů, růženců až po 
sošky Svaté rodiny.

VŠE NALEZNETE NA
www.olivovedrevo.cz,

tel.: +420 602 207 773.

KRES
TOPENÍ, SEDÁKY, KOBERCE… NĚMECKÉ – do kostela

Nezávazně Vás navštívíme

www.topenisedaky.cz;

e-mail: topenisedaky@seznam.cz

tel. 737 776 822

www.krestabor.com

Církev si v minulém týdnu, 
o slavnosti Zvěstování Páně, 
připomněla Den modliteb 
za úctu k počatému životu 
a za nenarozené děti. Za ty 
nejmenší, kteří zesnuli ještě 
před narozením, se církev 
nejen modlí, ale patřičnou 
úctu jim chce projevovat 
také při pohřbech. 

Už čtyři roky garantuje český právní řád v zá-
koně o pohřebnictví pietní zacházení s ostat-
ky těch dětí, které zemřely ještě před svým na-
rozením – například v důsledku spontánního 
potratu. Všechna těla dětí nad 500 g musí být 
pohřbena – buď samotnými rodiči, nebo na ná-
klady příslušné obce. „Má-li tělíčko méně než 
půl kila a rodiče nepožádají do 96 hodin o je-
ho vydání, je i v  tomto případě garantováno 
důstojné zpopelnění v krematoriu,“ vysvětluje 
Radim Ucháč z Hnutí Pro život ČR. Na gyneko-
logických odděleních nemocnic nyní podle něj 
ostatky dětí (uměle i spontánně potracených) 
shromažďují, zpravidla jednou týdně odvážejí 
ke zpopelnění a popel je ukládán na hřbitov. 

Liturgie pro zemřelé děti

Na některých hřbitovech je pro ostatky dětí 
vyhrazené místo. Například na brněnském 
Ústředním hřbitově stojí památník pro nena-
rozené a zesnulé děti od konce loňského roku. 
Má tvar kříže a zatravněný prostor před ním je 
určen k ukládání jak popela, tak ostatků. 

„Stává se, že rodiče se po úmrtí svého mi-
minka vzpamatují až s větším odstupem, než 
aby si vyžádali vydání jeho tělíčka. A měli by 
mít možnost jít někam vzpomenout a zapálit 
svíčku, zkrátka aby byla možná pieta,“ pou-
kazuje ředitelka brněnských hřbitovů Alena 
Říhová. Jak dodává, podle zákona se tu počí-
tá s pohřbíváním plodů, ale nevylučuje se ani 
uložení jak starších dětí, tak těch úplně ma-
lých, které zemřou před porodem, při porodu 
nebo záhy po narození. „Bývají to maličké dě-
ti, které ani z porodnice neodejdou s mamin-
kou domů. V provozu je pietní místo krátce, 
nemáme zkušenosti, ale ty vlastně nejsou ni-
kde. Vracíme se svým způsobem k předváleč-
ným a válečným tradicím, kdy na hřbitovech 
existovala dětská oddělení. Bylo zvykem po-
hřbívat do dětských hrobů. Tyto urny a rakve 
se totiž obvykle neukládaly do rodinných hro-
bek, protože ty často rodina ještě neměla a ani 
dnes nemívá,“ objasňuje Alena Říhová. 

Ostatky svého dítěte si tedy mohou rodiče 
vyžádat, ale také sami pohřbít. Znamená to 
mimo jiné možnost zorganizovat pohřeb s pří-
tomností kněze. Liturgická komise České bis-
kupské konference legislativní úsilí předešla 
a před šesti lety připravila oficiální liturgické 
předpisy a modlitby za nenarozené děti. 

Pohřeb počítá s bohoslužbou zpravidla pří-
mo u hrobu a mívá spíše rodinný charakter. 
„Upřednostňuje se obřad spojený s bohosluž-
bou slova. Mše s úmyslem za toto dítě a celou 
rodinu pak může být sloužena například ja-
ko farní bohoslužba. Samotné modlitby z ob-
řadu, dostupné na www.liturgie.cz, je možné 
dát také rodičům i dalším věřícím, kteří prošli 
podobnou životní zkouškou, aby jim pomoh-
ly k uzdravení bolestné vzpomínky,“ popisuje 
doporučovanou praxi předseda liturgické ko-
mise, ostravsko-opavský biskup Martin David. 

Praxe stále chybí

Někteří rodiče se možná nedočkali narození 
živého potomka opakovaně a o možnosti po-
hřbu a modlitby za něj se ani nedozvěděli. „Je 

proto žádoucí hledat příležitosti, kdy je s tím 
věřící vhodné seznámit,“ zdůrazňuje česko-
budějovický biskup Vlastimil Kročil. 

Zákon o pohřebnictví dává podle něj do ru-
kou nástroj k důstojnému zacházení s ostatky 
nenarozených nebo při potratu či porodu ze-
snulých dětí. „Leží mi to na srdci, protože je 
to tělo, do něhož byly vloženy život a duše. Je 
dobré, aby takovému dítěti rodiče dali jméno 
a důstojně je pohřbili. Je to velmi důležité i pro 
vnitřní pokoj a klid – a posílení vědomí, že se 
s dítětem jednou v nebi setkáme,“ připomíná 
biskup. Překážkou bývá podle jeho slov ostych 
ze strany rodičů i kněží: „Máme takový zákon 
jako v málokteré evropské zemi, je to privi-
legium. Chce to kus odvahy ze strany kněží 
i rodičů a je to dobré pro posílení vědomí naší 
křesťanské identity i posílení víry.“ 

Zemře-li nenarozené dítě během spontán-
ního potratu, informaci o pohřbu by měl pře-
dat také lékař. „Záleží na tom, jestli si o to paci-
entka řekne. Vždy se snažím pomoci a správně 
by to měl udělat každý gynekolog. Potíž spo-
čívá v tom, že tuto praxi neznají. Stává se, že 
to nevědí ani kněží. Přitom se v zásadě jedná 
o klasický pohřeb,“ zdůrazňuje gynekoložka 
Xenie Preiningerová. 

Další případy úmrtí malinkých dětí se týkají 
situací, kdy se narodí s vadou, která je tzv. ne-
slučitelná s životem. „Měla jsem takové paci-
entky. Jedna z nich chtěla jít na potrat, protože 
k tomu byla tlačena lékaři. Chodila i ke mně, 
a když jsme situaci rozebíraly, rozhodla se dí-
tě donosit a porodit. Nakonec stačili dítě ještě 
pokřtít a posléze pohřbít. Ženy vystavené této 
zkušenosti se shodovaly v tom, že bylo lepší 
dítě donosit, protože je na rozdíl od umělé-
ho ukončení těhotenství netrápí pochybnosti 
a výčitky svědomí, že své dítě nechaly zabít,“ 
zdůrazňuje lékařka.

Touha po záchraně i křtu dítěte přivádí ro-
diče do složitých životních situací. Například 
loni proběhl unikátní pokus o přenesení nena-
rozeného dítěte (translokace embrya) z mimo-
děložního těhotenství na správné místo v těle 
matky, kde se má vyvíjet. Uskutečnilo se to 
ve vyškovské nemocnici. „Nevěřící primář in-
struovaný rodiči dokonce dítě během operace 
v nouzi pokřtil a pak přesunul do dělohy. Zá-
krok, který proběhl v šestém týdnu těhoten-
ství, byl sice úspěšný, dítě ale asi po týdnu ze-
mřelo,“ připomíná tento případ Radim Ucháč. 

Nepokřtěné děti

Učení církve o osudu mrtvě narozených dětí 
lze odvodit z jejího postoje k osudu nepokřtě-
ných dětí. Katechismus katolické církve v člán-
ku 1261 uvádí: „Co se týká dětí, které zemřely 
bez křtu, církev nemůže nic jiného, než je svěřit 
Božímu milosrdenství, jak to také dělá při po-
hřebních obřadech za ně. Velké milosrdenství 
Boha, který ‚chce, aby se všichni lidé zachráni-
li‘ (1 Tim 2,4), a Ježíšova něha k dětem, která 
ho pohnula k zvolání: ‚Nechte děti přicházet ke 
mně, nebraňte jim‘ (Mk 10,14), nám totiž do-
volují doufat, že je nějaká cesta spásy pro děti, 
které zemřely bez křtu. Tím naléhavější je pro-
to výzva církve nebránit dětem, aby přicházely 
ke Kristu prostřednictvím daru svatého křtu.“ 

V případě nejistoty ohledně pohřbu svého 
dítěte, které zemřelo ještě před narozením, se 
rodiče mohou obracet nejen na svého kněze, 
ale také na známou poradnu Hnutí Pro život 
linkapomoci.cz.  JIŘÍ MACHÁNĚ 

Pohřeb jako úcta k nenarozeným

Modlitba za zesnulé 
nenarozené dítě
Svatý a lidi milující Bože, náš nebeský Otče, 
tvůj Syn Ježíš Kristus nám zjevil tvou lásku 
a vydal svůj život za nás za všechny. Do tvé-
ho nekonečného slitování svěřujeme i toto 
dítě, které jsi k sobě povolal dříve, než se 
mohlo narodit. Dej, ať se s ním všichni jed-
nou shledáme ve tvém věčném království, 
kde ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

Petra a Šimon Kolčavovi při pohřbu svého dítěte zesnulého před narozením. Petra se po svých 
těžkých životních zkušenostech věnuje práci v perinatálním hospici Dítě v srdci, který pomáhá 
rodinám nejen v situaci, kdy během těhotenství diagnostikovali miminku vrozenou vývojovou 
vadu. Nabízí podporu během těhotenství, při porodu a ve chvílích života a smrti dítěte. 
 Snímek archiv Kolčavových

Mši svatou za nenarozené děti, jejich rodiče a zdravotnický personál s požehnáním všem nastá-
vajícím maminkám sloužil minulou sobotu pod širým nebem u Mariánského sloupu na pražském 
Staroměstském náměstí  kardinál Dominik Duka.  Snímek Martina Řehořová / Člověk a Víra 



Křesťanství
Svět
Kultura P E R S P E K T I V Y 14
Žít plně přes všechna omezení

Mons. Oto Mádr

Kdy zase bude normální doba? Nor-
mální doba je vždycky, protože 
vždycky je s námi Bůh. Nenormální 
se stává, když prospíme pokoj a ne-

pochopíme otřes. V každé době musíme volit 
cestu smrti, nebo cestu života. Od cesty smrti, 
od jidášství všeho druhu, vysvoboď nás, Pane. 
Jaká je cesta života teď, zde, pro nás? Probíhá 
v různých rovinách. Pozorujeme je u  jiných 
a neměli bychom přehlédnout, na kterou jsme 
zváni my. Nabízí se v podstatě trojí způsob, 
jak žít dnešek církve.

Dožívání
Zachovat věrnost až do smrti, i kdybych nako-
nec zůstal sám. Postoj úctyhodný jako postava 
makabejského starce Eleazara. Je ovšem prav-
da, že jej poněkud usnadňuje perspektiva blíz-

kého konce, ba i stařecká tvrdohlavost. Staro-
milství a dětinské lpění na nepodstatném („náš 
kostelíček“…) neimponuje; ani proto však ne-
pohrdáme upřímnými lidmi, jejichž psychika 
už probíhá involučním stadiem, zavíjením do 
vlastního vnitřního světa. Mladí mají příleži-
tost o věrnost starých opřít svůj zrající cha-

rakter. Zůstanou-li však na rovině věrnosti jen 
dožívající, selhali, stejně jako nemladí, kteří se 
ze strachu nebo z pohodlnosti schoulí do bez-
pečného zápecí: „církev spící“. 

Přežívání
Je málo starat se o spásu své duše. Potřebný 
je aktivní zájem o Boží království dnes i zí-
tra. Také naše děti, všechny děti, lidé všech 
přicházejících generací mají mít možnost se-
tkat se s Kristem. Jen sobecká láska (láska?) 
k církvi zůstává při vzdychání a čekání. Pra-
vá, misionářská láska, ve smyslu koncilu, ne-
dovolí, abychom zavřeli oči před tím, co od 
nás církev potřebuje. Vzbuzuje zdravý nepo-
koj a tázání: Pane, jak ti má sloužit tvá církev 
a co chceš ode mne? Aktivita pro Boží králov-
ství může uklouznout na nedostatečné ryzosti 
ducha. Může dokonce způsobit škody, jestliže 
je vedena svévolí k uskutečňování vlastních 
představ a plánů, bezpokorného naslouchání 
Bohu. Pak je to sebeprosazování místo služ-

by. Když k horlivosti nepřistoupí evangelijní 
hloubka, zbude ze všeho „církev kutící“.

Prožívání
Žít uvnitř církve, být církví. Věrnost je samo-
zřejmostí i v perspektivě mučednictví, práce 
pro Boha bytostnou potřebou. Oboje orga-
nicky roste ze sjednocení s Bohem. Předem 
je přijato cokoli; nesází se na jaro církve, 
není děs před obdobím odumírání. Člověk se 
vzdává sebe a odevzdává se Bohu, je schopen 
žít intenzivněji z  Ducha, méně svou a  více 
Boží silou. Není to duchovní distribuce, zde 
se rozdává z prožité plnosti: být nádrží, ne 
kanálem. Duchovní dary neleží ladem, příle-
žitosti znamenají výzvu. Nešilhá se závistivě 
po lepších možnostech jinde nebo jiných („Co 
tobě na tom záleží? Ty mě následuj“ Jan 21,22). 
Hnací silou není bojovná nenávist, ale láska. 

Převzato ze samizdatových Teologických 
textů č. 2 z roku 1980, redakčně kráceno

O vyhlížení normálních časů

Mons. Aleš Opatrný

Velikonoce ukazují, že ani 
sebemocnější zlo nemá konečné slovo. 
Platí to i pro čas nouzového stavu, 
kterým nás může provázet svědectví 
Mons. Oto Mádra (15. února 1917 –
27. února 2011). Církev si 
podle něj musí vždy vybrat, zda 
bude dožívat, přežívat, nebo 
plně prožívat svůj dnešek.

Po deseti letech od smrti Oto Mádra je 
jistě na místě ho připomenout. Nemu-
sí ale jít jen o pietní a vděčnou vzpo-
mínku. Církev je živý organismus, kte-

rý v sobě nese a mnohdy oživuje cenné prvky 
z minulosti. 

Na Oto Mádra vzpomínáme v čase Veliko-
noc a v podmínkách pandemií omezované-
ho života církve. Zde nám může být pohled 
do historie pomocí a posilou, budeme-li se 
dívat prizmatem křesťanské víry. Tedy pohle-
dem, v jehož středu je tajemství Velikonoc – 
smrt a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Po-
dobně jako byl Ježíš vydán Pilátovi a Pilátem 
do rukou těch, kdo ho ukřižovali, byli Oto 
Mádr, Josef Zvěřina, Jan Ev. Urban, Růžena 
Vacková, Matka Vojtěcha a mnozí další, zná-
mí i neznámí, vydáni vydáni do rukou nepřátel 
církve. Bůh nezasáhl, stejně jako na Golgotě. 
A přece vidíme, že snahy a odhodlání věrných 
křesťanů byly sice radikálně omezeny, ale ne 
beze zbytku zlikvidovány. A jejich životy byly 
přes všechna omezení plodné.

Kdo jsme měli možnost poznat křesťany 
a křesťanky dlouhá léta vězněné, mohli jsme 
zblízka obdivovat jejich víru, která v těžkých 
podmínkách podivuhodně vyzrála. Mohli 
jsme vidět, jak v čase Pražského jara i na pra-
hu Sametové revoluce byli právě tito lidé nej-
méně zastrašeni. Jejich život a jeho plodnost 
jsou jakousi ilustrací velikonočního tajemství, 
tedy Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání. Sebe-
mocnější zlo, ačkoliv jim ublížilo, nemělo po-
slední a konečné slovo. Jejich utrpení přineslo 
plody v jejich životech a v životech těch, kdo 
se jimi nechali inspirovat. A uvažme také, ja-
kou měli v dlouhých letech věznění posilu. 
Vězněné ženy neměly žádnou svátostnou posi-
lu. Věznění muži někdy eucharistii, ale vše bez 
liturgie. A přece žili opravdovým životem víry, 
která byla těžce zkoušena.

Plody kříže nejsou 
hned vidět
Když nás bude mrzet a bolet nemožnost pro-
žívat Velikonoce plně liturgicky ve farním spo-
lečenství, vzpomeňme na Mádrových patnáct 
let v kriminále. A na současné křesťany v ze-
mích, jako je Severní Korea, kteří na veřejné 
slavení nemohou ani pomyslet. Jako křesťané 
máme věřit, že kříž přináší plody, byť nejsou 
hned vidět. Můžeme přijmout chudobu, niko-

li jen materiální, nýbrž také v tom, co nemů-
žeme společně prožívat, ač po tom toužíme. 
Chudoba pro křesťany není ostudou. Tou jsou 
spíš sebestřednost, sobectví, a hlavně nedosta-
tek ochoty následovat Ježíše ve víře, že kříž je 
cestou ke vzkříšení. A za každého svědka této 
životodárné chudoby, nejen za Oto Mádra, 
můžeme děkovat. 

Dělat něco pro věc
Po uchopení moci komunisty v  roce 1948 
a v počátcích likvidace církevních struktur se 
Mádr skrýval u sester boromejek, kde napsal 
v květnu 1951 svůj pozoruhodný, realistický, 
burcující a také prorocký text Slovo o této době. 
Začíná výzvou: „Hlavu vzhůru, bratři a sestry! 
Tato doba není pro křesťany zvlášť příjemná, 
ale pro křesťany správného formátu je to velký 
a nádherný čas.“ A o něco níže prorocky píše: 
„V této chvíli běží o to, vydržet. A protože ne-
přítel vyřazuje věrné biskupy a kněze, je čas 
ukázat mu, že Kristus bude žít a hlásat evan-
gelium ve svých věrných křesťanech.“ Načež 
byl zatčen, odsouzen na doživotí a patnáct let 
vězněn do podmínečného propuštění. 

Podobně jako někteří další dlouho věznění 
kněží vrátil se Mádr do plného veřejného ži-
vota církve hned na počátku Pražského jara. 
Do poloviny sedmdesátých let mohl v rámci 
tehdejších omezení veřejně působit. V aktivitě 
pokračoval i v období normalizace. Byl sice 
obezřetný, ale ne zastrašený či bázlivý. A stá-
le mu šlo o to, „dělat něco pro věc“. Nikoli 
pro vlastní slávu, výjimečné postavení nebo 
jiný zisk. Něco z  těchto aktivit je doloženo 
v písemné formě, něco jen ze zaznamenaných 
vzpomínek současníků. 

Církev kvetoucí 
a umírající
V roce 1970 se musel Oto Mádr rozloučit se 
svou pražskou farností v Modřanech, protože 
byl přesunut do Sudet, do Dolního Žandova. 
Tam bez zatrpknutí sloužil tři roky v podmín-
kách, které byly dost drsné a od těch praž-
ských hodně odlišné. Ale právě v těchto pod-
mínkách byl přiveden k hluboké refl exi situace 
církve v nesvobodě. Tehdy napsal svůj slav-
ný hutný text Jak umírá církev. Jeho obsah 

zřejmě zrál už od padesátých let a vyjadřuje
i Mádrův osobní postoj v časech perzekuce. Je 
až drsně realistický, a přitom nabádá k životu. 
Je inspirativní i v podmínkách vnější svobody. 
Začíná konstatováním: „V církvi se odehrá-
vá trojí proces: vznikání – rozkvět – zaniká-
ní. Všechno trvale a současně. Církev vzniká
v každé nové farnosti, v každém jedinci, který 
přijímá křest nebo se vrací k víře. 

Kvetoucí církev – to je dospělý, plně živý 
organismus. Velký soubor forem vnějšího 
a vnitřního života. Zanikající církev není to-
tožná s církví pronásledovanou nebo vnitřně 
otřesenou: ta může mít i silnou, ba vzestup-
nou životaschopnost. Církev začíná odumírat, 
když trvale ubývá kvantity, ale především když 
ochabuje intenzita života z víry.“ 

Mádrův „střed“
Náplní i plodem „neviditelné“ Mádrovy prá-
ce byla zejména jeho intelektuální i praktic-
ká péče o hodnotnou teologickou literaturu, 
a  to od začátku normalizace. Tedy v časech 
pro vznik, rozmnožování a distribuci literatu-
ry velmi nepříznivých. Je až neuvěřitelné, ko-
lik toho Mádr ovlivnil, animoval, zařídil, kolik 
lidí propojil, a to za podmínek dnes takřka ne-
představitelných. Tedy nejen za nesvobody, ale 
bez auta, počítače, mobilu. Takříkajíc jen díky 
své pohyblivosti a pouze se svou pověstnou 
modrou silonovou taštičkou. Podílel se na za-
řizování tisku, na organizování a dovozu i kol-
portaci náboženské literatury ze zahraničí. Při 
výběru témat a autorů se staral o to, aby šlo 
o literaturu odpovídající jím opakovaně zdů-
razňované rovnováze mezi vertikálou a hori-
zontálou, a o zachování jeho pověstného teo-
logického „středu“. 

Teprve s odstupem je možné dobře vnímat, 
jak Mádrovi záleželo na tom, aby ti, kdo chtě-
li hledat a přemýšlet, neustrnuli ani v minu-
losti, ani v jakémsi českém zápecnictví. Nešlo 
mu o to, být za každou cenu moderní, nebo 
naopak na vše nové dštít oheň a síru. Dnes si 
jen nejstarší pamětníci připomínají vzrušené 
koncilní a pokoncilní časy, které mnozí pova-
žovali za krizi ohrožující církev. Další vývoj 
ukázal, že se mnohé suché větve ulámou samy 
a že není možno jen stát na místě a vzpomínat 
na dobu dávnou. 

Mádrův „střed“ nebyl ani revoluční, ani kon-
zervativní. Jeho postoj byl – můžeme říci – 
výsostně církevní. Šlo mu o zdravý život círk-
ve jako celku. A nepřehlížel při tom problémy 
a těžkosti jedinců. Církev pro něho byla celo-
světovou skutečností, tedy nejen Čechy, Mora-
va, Řím nebo progresivní osoby. To se odráželo 
i v jeho koncepci nejdřív samizdatového a po 
Sametové revoluci ofi ciálně vycházejícího pe-
riodika Teologické texty. Mádr se v nich snažil 
otevírat okno do světa, zapojovat domácí auto-
ry, realizovat koncil a nepřehlížet reálné prak-
tické problémy církve a světa. Ten časopis se 
už za totality stal jeho zřejmě nejmilovanějším 
dítětem a zůstal jím až do konce jeho života. 

Autor je pastorální teolog
a probošt vyšehradské kapituly

„Hlavu vzhůru, bratři a sestry! Tato doba není pro křesťany zvlášť příjemná, ale pro křesťany správného 
formátu je to velký a nádherný čas,“ napsal Oto Mádr před 70 lety roku 1951, ale platí to i dnes. 
 Ilustrační snímek Ivana Bužková / Člověk a Víra

 Snímek Petr Neubert / Paměť národa



mé, že když dáme přednost obchodu s Čínou 
a budeme přivírat oči před pošlapáváním me-
zinárodních pravidel, nakonec přijdeme o bez-
pečí, právní ochranu, a nakonec i o tu ekono-
mickou prosperitu. Jsou věci, které nesmějí 
být na prodej.“ 

Čínští organizátoři násilného počínšťování 
Ujgurů nejsou první ani jediní na seznamu 
sankcionovaných osob podle Magnitské-
ho zákona. První se na něm octli ti, kdo se 
pokusili otrávit ruského opozičního politi-
ka Navalného. Jsou na něm prominenti se-
verokorejského režimu, velitelé jedné z libyj-
ských milicí, šéfové bezpečnostních složek 
čečenského vůdce Kadyrova či pověstný 
úřad státní policie v  Eritrei a  další osoby 
či instituce s  děsivou pověstí. Až si člověk 
klade otázku, kde byla Unie celé ty roky. 
Co učinila, aby zabránila aspoň některým
zvěrstvům? 

Náplast na svědomí?
Pravdou je, že Evropský parlament udílí 
od roku 1988 tzv. Sacharovovu cenu stateč-
ným obhájcům lidských práv. Pravidelně vy-
dává rezoluce, jimiž upozorňuje na porušo-
vání lidských práv. Každoročně publikuje 
Výroční zprávu EU o lidských právech, mo-
nitorující situaci po celém světě. Zmiňme 
i  rozvojovou pomoc prostřednictvím Fon-
dů vnější spolupráce, kterými proteče zhru-
ba 10 miliard eur ročně. Ovšem není to při 
ekonomické síle a počtu obyvatel jen jaká-
si úlitba svědomí? Je Evropská unie ochot-
na skutečně riskovat pohodlí a byznys kvůli
lidským právům?

Obhajoba lidských práv je jednou z klíčo-
vých hodnot uvedených v prvních odstavcích 
Smlouvy o  Evropské unii. „Evropská unie 
je založena na pevném závazku prosazování 
a ochrany lidských práv, demokracie a práv-
ního státu na celém světě,“ dočteme se na ofi -
ciálních stránkách EU, kde se dále píše, že 
„ustanovení o lidských právech EU zahrnuje 
do všech dohod o obchodu a spolupráci se 
třetími zeměmi“. 

Do zmíněné investiční smlouvy se ovšem 
dodržování lidských práv, ale ani práv dělní-
ků a zákaz dětské práce, zřetelně a s právní-
mi důsledky neprosadilo. Komise pod němec-
kým předsednictvím zřejmě ustoupila zájmům 
velkého byznysu. Podobně citlivou stránkou 
Magnitského zákona je, že sankční seznam 
musí schválit ministři zahraničí všech člen-
ských zemí (třeba Maďarsku se do postihu Čí-
ňanů nechtělo). Je nejvyšší čas, abychom pod-
porovali politiky, poslance 
a  senátory, jimž je jasné, 
že si právy a  bezpečím 
můžeme být jisti jen do té 
míry, do jaké budeme hájit 
práva a  spravedlnost pro
všechny.

Autor je publicista 
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Proč EU uvalila sankce na Čínu

ANKETA:

Připravuje se ve vaší farnosti
Noc kostelů?
a) ano; b) ne.
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Přihlásíte se při sčítání lidu 
ke katolické církvi?
a) ano (139); b) ne (11).

© Jan Hrubý

FEJETON 
Kateřiny Lachmanové

V racím se už za tmy domů, ulice jsou 
ztichlé a  téměř liduprázdné. Jen 
z  budky na zastávce autobusu se 
ozývá dost agresivní halekání, až 

řev. Slovům nelze rozumět, ale jde to na nervy. 
Nedá se nic dělat, musím projít kolem. Instinkt 
mi velí trochu zrychlit a obejít tohoto bližního 
obloukem, zvlášť když vedle něj zahlédnu ote-
vřenou fl ašku… Chlap je evidentně ve stavu, 
kdy je ochoten si to vyřídit s celým tím (píp) 
světem!

Nevím proč, ale na poslední chvíli se roz-
hodnu jinak. Přistoupím k němu a pokusím 
se o empatickou poznámku: „Zdá se, že jste 
naštvaný na celý svět.“ Sundá si sluchátka 
a obdaří mě nečekaně dětským úsměvem. Pak 
tlumeným hlasem zašeptá: „Já jsem čert…“ Ne-
nechám se zmást a kontruju: „Ale kdepak, vůbec 
ne… Mám pocit, že jste v jádru docela hodnej 
člověk… jste v pohodě.“ Teď je zjevně vyveden 
z míry on: „Myslíte?“ říká nejistě. Popřeju mu 
dobrou noc a odkráčím do setmělého sídliště. 
Chce se mi skoro smát… Řvaní už se neozvalo. 

V následujících dnech se mi ta momentka 
neustále vrací, musím o ní přemýšlet. Křes-
ťanská antropologie nám totiž praví, že v já-
dru je skutečně každý člověk dobrý, protože 
takhle vyšel z Boží ruky. Byli jsme stvořeni 
Láskou, z  lásky a pro lásku; zlo jen parazi-
tuje na našem lidství, nepatří k podstatě člo-
věka. Ale poslední dobou mi každou chvíli 
někdo volá, že už jim asi „hrabe“, doma na 
sebe zbytečně křičí… Jiný mi píše, že ho totál-
ně zklamala církev (zřejmě myslí ty dva fará-
ře, co zná). To už za chvíli budeme opravdu 
„všichni proti všem“, jak ve společnosti, tak
v církvi?

Nedávno papež František vypustil dobrý 
bonmot: „Léky, které dnešní svět potřebuje kro-
mě vakcín, jsou naděje a bratrství.“ Docela 
mě to zaujalo. Zdá se totiž, že nám ten covid 
opravdu sedá nejen na plíce, ale i na mozek 
a na srdce. Že bychom opravdu potřebovali 
„vakcínu“ naděje a bratrství? Ale ve světle ve-
likonočních událostí ji 
snad nemusíme teprve 
vyvíjet ani se rvát o svůj 
národní příděl! Je jasné, 
že všichni jsme „na do-
raz“. Ale říkám si, když 
už tu krizi nevyřeším, 
mohu se aspoň snažit ji 
„nezahušťovat“.

Staroměstská pieta
GLOSA
Tomáše Kutila

Potichu klečí vedle kříže. Promlu-
ví jen polohlasem. Zapalují svíč-
ky. Ne na hřbitově, ale na Staro-
městském náměstí v Praze. Místo, 

kudy jindy každý den i v pandemii proudí 
tisíce lidí, se zpomalilo. Od minulého týd-
ne sem lidé chodí vzpomínat na své blíz-
ké. Někteří se i tiše modlí.

Spolek Milion chvilek pro demokra-
cii chtěl namalováním 25 tisíc křížů na 
dlažbu upozornit na neschopnost vlády 
zvládat pandemii. Podařilo se mu ale něco 
jiného – vytvořil spontánní a bezbariéro-
vé pietní místo, kde lidé mohou truchlit. 
A nejen Pražané – na sociálních sítích ko-
lují spousty fotografi í, které na náměstí 
pořizují profesionální fotografové i ama-
téři. Lidé z celé republiky prosí své praž-
ské známé, zda by za ně nepřipsali jméno 
někoho blízkého na náměstí, kam nyní 
nemohou sami přijet. A nad dlažbou po-
setou kříži se v tichosti jako vertikála tyčí 
Mariánský sloup.

Loni oblétly svět velikonoční fotky 
prázdného Svatopetrského náměstí zkrá-
pěného deštěm, kde stál papež František 
a tiše se modlil za svět. Je dobře, že kdo 
chce, může se nyní v centru Prahy podob-
ně jako on sklonit a svěřit své blízké tomu, 
o  jehož existenci třeba jen něco matně 
tuší. Sdílený smutek ze ztráty blízkého 
může být pak o něco snesitelnější, jakož 
i život v této zemi.

Slovensko dlouhé týdny prochází 
vládní krizí. Demisi podalo 
šest ministrů, včetně ministra 
zdravotnictví, a paralyzovaná byla 
práce nejen vlády, ale i parlamentu.

KOMENTÁŘ
Jozefa Majchráka

Zvenčí tato krize vypadala jako nepře-
hledný spletenec ultimát, mocenských 
her a kompromisů, které nepřežily ani 
několik hodin. V  podstatě však šlo 

o konfl ikt dvou politiků, premiéra Igora Ma-
toviče a Richarda Sulíka, ministra hospodář-
ství a předsedy liberální strany SaS (Sloboda 
a solidarita).

Oba tito politici si přitom dlouhou dobu 
byli poměrně blízcí, Sulík před více než de-
seti lety vytáhl Matoviče do politiky. I když 
ten si později založil vlastní stranu OĽaNO 
(Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti), v opo-
zici vůči vládám Roberta Fica fungovali jako 
spojenci. Ve společenských tématech je však 
Igor Matovič více konzervativec a Sulík libe-
rál, ačkoli spíše klasického než progresivního
ražení.

Jejich vztahy se začaly prudce zhoršovat na 
podzim loňského roku, kdy Slovensko zasáhla 
druhá vlna pandemie. S ní přišla nutnost přijí-

mat opatření k omezení mobility. Richard Su-
lík některá z nich zpochybňoval a postupně se 
posouval do polohy mluvčího té části veřejnos-
ti, jíž omezení pohybu a podnikání překážela. 
Tato taktika mu fungovala, rostla jeho osobní 
popularita i podpora strany SaS. Pomáhal mu 
v tom též Igor Matovič. Některá opatření, na-
příklad celostátní testování antigenními testy, 
zpochybňovali i mnozí odborníci. Premiér je 
však protlačil silou i přes nesouhlas koaličních 
partnerů.

Vypjatá politika
Navíc v době, kdy byly přeplněné nemocnice 
a na covid-19 umíraly desítky lidí denně, Ma-
tovič situaci neuklidňoval, nýbrž vedl emočně 
vypjatou politiku. Své oponenty urážel, činil 
je osobně zodpovědnými za stovky mrtvých 
a Sulíka veřejně nazval idiotem. Bylo jen otáz-
kou času, kdy situace ve vládní koalici eska-
luje.

Bezprostředním spouštěčem vládní krize 
se stal nákup ruské vakcíny Sputnik V. Tato 
Matovičova iniciativa pobouřila nejmen-
ší vládní stranu Za ľudí. V  jejím parlament-
ním klubu se objevilo napětí a  jeden posla-
nec na protest odešel. Sulík, jemuž nákup 
Sputniku jinak vůbec nevadil, situaci využil 
ke zvýšení politického tlaku na Matoviče. 
Nejprve byla ve hře pouze demise ministra 
zdravotnictví za OĽaNO, ale vývoj postup-

ně vygradoval až k  požadavku na odchod
premiéra.

Lov politických bodů
V době psaní tohoto textu ještě nebylo zcela 
zřejmé, jak tato krize dopadne. Jako nejprav-
děpodobnějším se jevil scénář, že Igor Mato-
vič nezůstane premiérem a navzájem si vymění 
posty ve vládě s ministrem fi nancí Eduardem 
Hegerem. Tato rošáda zřejmě na nějaký čas 
utlumí vášně. Paralyzující konfl ikt dvou ko-
aličních lídrů ovšem ze scény určitě nezmizí.

A tady se dostáváme k podstatě problému. 
Nejvážnějším zjištěním této slovenské vládní 
krize je, že klíčoví vládní aktéři se ve zlomových 
chvílích nedokážou chovat jako rozumní politi-
ci. Ani v době, kdy je země deptaná pandemií, 
nedokážou odolat pozičním hrám a surfování 
na vlnách emocí. Namísto očkování, situace 
v nemocnicích či kompenzací pro ty, jež pan-
demie dostala na dno, nemají problém dlouhé 
týdny řešit jen sami sebe. I proto jsou dnes, 
z pohledu lidí na Sloven-
sku, nůžky mezi veřejným 
zájmem a  politickými zá-
jmy jednotlivců rozevřené 
zřejmě jako nikdy předtím.
Autor je zástupcem 
šéfredaktora slovenského 
konzervativního 
deníku Postoj 

Slovensko ve vlnách emocí

Evropská unie minulý týden uvalila 
sankce na čtyři čínské činitele 
a jednu instituci. Důvodem je 
dlouhodobé, masové a brutální 
utlačování ujgurské menšiny. Míní 
ale Unie boj za lidská práva vážně? 

KOMENTÁŘ
Josefa Beránka

Evropa na Čínu uvalila sankce po-
prvé po 30 letech. Tedy poprvé 
od masakru studentů na náměs-
tí Tchien-an-men. Využila k  tomu 

před Vánoci přijatý tzv. Magnitského zákon, 
který po vzoru amerického zákona umožňuje 
postihovat ty, kdo zjevně opovrhují lidskými 
právy kdekoli na světě. Podle komentátorů 
šlo především o  symbolický akt. Nikdo ne-
předpokládal, že by sankcemi postižení vy-
socí úředníci ze Sin-ťiangu měli bankovní 
konta v  Evropě nebo plánovali dovolenou 
na starém kontinentu. Přesto čínské vedení 
zareagovalo až nečekaně razantně. Vlastně tak 
dalo na vědomí, že nepřehlíží, jak je okolní
svět vnímá.

Čína uvalila sankce na tucet europoslanců, 
včetně celého Podvýboru pro lidská práva Ev-
ropského parlamentu a Politického a bezpeč-
nostního výboru Rady Evropské unie. Čínští 
komunisté se ani netajili tím, že míní Evropany 
zastrašit, ale přepočítali se. V příštích měsících 
bude Evropský parlament schvalovat dlouho 
dojednávanou evropsko-čínskou investiční 
smlouvu a její schválení se může zkompliko-

vat, jak naznačují vůdčí osobnosti klíčových 
frakcí.

Podle senátora Pavla Fischera, experta na 
mezinárodní a bezpečnostní politiku, byl nej-
vyšší čas, aby Unie dala najevo, že všechno 
se koupit nedá. „Evropská unie často hovo-
ří o hodnotách, o respektu k mezinárodnímu 
pořádku. A Čína, která má obrovský vliv, ta 
pravidla boří. Má pět generálních ředitelů 
v rámci OSN, zatímco jiné velké země mají 
v  lepším případě jednoho. Je stálým členem 
Rady bezpečnosti. Prosadila, aby byla zvo-
lena do Rady pro lidská práva OSN. A ve-
dle toho už tři roky brání snaze šé� y Rady 
OSN pro lidská práva zjistit, co se v Sin-ťian-
gu děje, přitom podle přibývajících svědectví 
jde o systematické vyhlazování Ujgurů,“ upo-
zorňuje Fischer. Doplňme, že Čína podepsala 
mezinárodní dohodu, která signatáře zavazu-
je, aby pachatele genocidy nebo zločinů proti 
lidskosti, ať už by byly páchány kdekoli na 
světě, přivedli před mezinárodní soud. Garan-
tem této konvence je OSN, která je ovšem čím 
dál více paralyzována tím, jak si ji Čína dotváří
ke svému obrazu. 

Práva
nejsou na prodej
Pro Českou republiku je podle Pavla Fischera 
současná situace varovná: „Mezinárodní po-
řádek založený na právu je naprosto zásad-
ní podmínkou, abychom mohli žít svobodně 
a důstojně. Naše prosperita vychází z  toho, 
že OSN plní svoji roli, tedy že i malé země se 
mohou dovolat spravedlnosti a práva. Je zřej-
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KNIŽNÍ TIP 
Jana Paulase

„Vším jsem byl rád“ – tento nerudovský 
výrok by mohl být podtitulem 
knižního rozhovoru Josefa Beránka 
s nedávno zesnulým profesorem 
Janem Sokolem. Knihu s názvem 
Odvaha ke svobodě vydal Vyšehrad.

Profesor Jan Sokol stihl ve svém životě 
být vyučeným zlatníkem, programáto-
rem, hodinářem, disidentem, překla-
datelem, fi lozofem, vysokoškolským 

pedagogem, ministrem školství, prezident-
ským kandidátem, autorem knih či komentá-
torem společenského dění. A žádné této zku-
šenosti nelitoval. Aspoň to vyplývá z knižního 
rozhovoru, který s ním vedl publicista Josef 
Beránek. Ten s ním ostatně před téměř dvaceti 

lety už jeden knižní dialog vydal (Nebát se a ne-
krást, Portál 2003). Tuto knihu tedy můžeme 
chápat jako volné pokračování. 

Pokud jste předchozí titul nečetli, nevadí. 
Jan Sokol i zde líčí svůj životní příběh od za-
čátku, i když stručněji. Vzpomíná na dětství 
a mládí v atmosféře 50. let, proč si zvolil zlat-
nické řemeslo, jak se seznámil se svou ženou 
– dcerou fi lozofa Jana Patočky, jak nakonec 
studoval a jak se ve výzkumném ústavu dostal 
k prvním počítačům. Postupně se pak na jeho 
životní linku nabalují vzpomínky na osobnos-
ti, které ho ovlivnily. K nim vedle jeho tchána 
patřili hlavně křesťanský fi lozof Jiří Němec se 
svou ženou Danou (ti měli zásadní vliv na So-
kolův duchovní vývoj), ale také Josef Zvěřina, 
Ladislav Hejdánek a další. 

Před našima očima postupně košatí So-
kolova osobnost i  jeho aktivity v době ko-
munistické nesvobody. Mezi ně patřily ze-
jména účast na ekumenickém překladu 
Bible, ekumenické semináře v  Jirchářích či 
překládání teologických a fi lozofi ckých děl 
(Teilhard de Chardin, Mistr Eckhart aj.). 

Nechybí vzpomínky na Chartu 77, na pád 
komunismu, na ekonomickou transforma-
ci, na tápavé vyrovnávání se s minulostí, na 
Václava Havla, na vlastní prezidentskou kan-
didaturu (líčí, jak ho média zprvu prezentova-
la jako univerzitního pavouka) či na působení
na Harvardu. 

Mým základním pocitem při četbě této kni-
hy je vděčnost. Nejen za to, že Jan Sokol ještě 
stihl uchopit svůj život v jeho celistvosti (ze-
mřel těsně po vydání knihy, která měla vyjít 
u příležitosti jeho 85. narozenin), ale stihl také 
okomentovat dobu, v níž žijeme. I tu pande-
mickou, která jen zvýraznila některé české rysy 
i neduhy. Sokolův pohled však není drásavě 
kritický ani mudrující, nýbrž realistický, po-
kojný a moudrý. 

A pak jsou tu ještě Sokolovy nadčasové úva-
hy o náboženství a jeho roli v dnešní společ-
nosti, o Evropě a našem místě v ní, o proměně 
moderní rodiny, o tom, co znamená svoboda, 
o výzvách, které dnešní svět klade před křes-
ťany. Všechna tato témata, jež se dotýkají naší 
civilizace, přitom promýšlí a sděluje s lehkos-

tí a precizností zlatníka. 
Ostatně jeho schopnost 
vykládat i složitá témata 
jednoduše a srozumitelně 
byla pověstná. Zklidňují-
cí je pak závěr knihy, kdy 
Jan Sokol hovoří o svých 
unikátních břevnovských 
kázáních, o  váze slova, 
o  stáří a  posledních vě-
cech člověka. 

Velkou zásluhu na tom, 
že kniha není jen bilančním rozhovorem či pa-
měťmi pana profesora, ale nadmíru užitečnou 
četbou pro tuto dobu, má bezesporu Josef Be-
ránek. Jeho zkušenost z předchozích knižních 
rozhovorů (s Ladislavem Heryánem, Janem 
Rybářem, Václavem Vackem aj.) se tu propoji-
la s jeho rozhledem. Ve svých otázkách se ne-
snaží nikterak exhibovat, ale je Janu Sokolovi 
partnerem na výši.

Josef Beránek – Jan Sokol:
Odvaha ke svobodě (Vyšehrad 2021)

Jan Sokol – myšlenky k dnešku

Alena Scheinostová

Mezi významnými výročími, která 
přehlušila pandemie, se ocitlo 
mj. 350. jubileum úmrtí Učitele 
národů Jana Amose Komenského. 
Reprezentativní výstava Comenius 

1592–1670 jej tedy zatím přibližuje 
online a v Jízdárně Pražského hradu 
čeká, až bude moci přivítat návštěvníky.

Rodáka z jihovýchodní Moravy, který 
by právě 28. března slavil narozeniny, 
známe jako předního barokního my-
slitele a pedagoga, posledního bis-

kupa Jednoty bratrské, jehož význam daleko 
přesahuje hranice českých zemí. I ti s nejmen-
ším rozhledem tuší, kdo byl „pán z dvoustov-
ky“. Jeho obraz však zastírá řada stereotypů 
a mýtů, kterými Komenského obestřeli vykla-
dači jeho odkazu počínaje obrozením a (ne)
konče komunisty. Ukázat historicky věrnější 
portrét tohoto výjimečného a hluboce nábo-
ženského muže a  jeho mimořádně pohnuté 
doby je ambicí autorů výstavy, kterou připravi-
lo Centrum humanistických studií Moravské-
ho zemského muzea a podobu jí vtiskli kurá-
toři Lenka Stolárová a Vít Vlnas.

V expozici na 1 300 m² shromáždili pět sto-
vek sbírkových předmětů, mnohé z nich jsou 
představeny vůbec poprvé. Obrazy, sochy, 
historické dokumenty a písemnosti, zbraně či 
předměty denní potřeby doplňují audiovizuál-
ní programy a bohatě vybavená zážitková díl-
na pro děti. Ochutnávku lze zhlédnout zatím 
na webu výstavy comenius2020.cz nebo v re-
prezentativním knižním katalogu.

Komenského osobnost a dobu autoři před-
stavili v šesti celcích, které sledují šest klíčo-
vých témat – od barokního chápání světa jako 
„theatra mundi“, divadla lidského hemžení 
před Boží tváří, přes náboženské rozdělení 
a válečné konfl ikty 17. století, „dílnu lidskos-
ti“, čili úsilí učenců povznést lidstvo pozná-
ním a vzděláváním, až po vlastní Komenského 
životní pouť. „Výsledkem bude pestrý obraz 
historického vývoje ohraničeného lety 1592 

a 1670. Na pozadí příběhu Komenského živo-
ta tu budou sledovány pohnuté dějiny Evropy 
v daném období,“ slibují autoři.

Komenský jako 
mýtus a argument
Poslední oddíl je pak věnován „Komenskému 
v labyrintech paměti“, tedy tomu, jak se bě-
hem následujících staletí měnil pohled na něj 
a na jeho dílo a jak jeho odkaz využívaly růz-
né ideové proudy. Vedle výtvarných zobrazení 
(kdo by neznal třeba portrét Hollarův, Štursův 
nebo Brožíkův) tu najdeme literární ztvárnění 
či parodie. 

Pro kurátora Víta Vlnase, historika dějin 
umění, žije Komenský ve společné paměti 
v různých „mytických“ rolích. „První jsou le-
gendistické příběhy typu: ‚kterak chudý český 
sirotek prožil těžký život, ale zapsal se do dě-
jin velkými činy, kterými rozmnožil bohatství 
ducha‘. Potom se Komenský stal určitým seku-
lárním patronem českého učitelstva, jakýmsi 
vrchním školním inspektorem, čímž se také 
dokonale znechutil celým generacím českých 
žáků a studentů,“ vypočítává s nadsázkou his-
torik pro KT. „A nakonec je tu jeho bytost-
né vlastenectví. Ačkoli větší část života prožil 
v exilu, vždy se ke svému původu hlásil, navíc 
byl mistrem českého jazyka, jak dokazují jeho 
spisy,“ doplňuje Vlnas. 

To vše vytváří domácí mýtus Komenské-
ho, zatímco v zahraničí jej vidí spíše hlavně 
jako zakladatele moderní pedagogiky a staví 

jej po bok dobovým myslitelům Descartesovi, 
Hobbesovi, Newtonovi a dalším otcům mo-
derního evropského myšlení. „Od 19. století 
si totiž české prostředí s Komenským trochu 
neví rady, protože by jej rádo oprostilo od jeho 
hlubokého náboženského ukotvení a učinilo 
z něj sekulárního člověka – mistrovství v tom 
dosáhli v 50. letech komunisté. Jeho křesťan-
ská víra však byla zcela bytostná. Bůh byl pro 

něj hlavním hodnotícím kritériem a ústřed-
ním úběžníkem, jehož perspektivou se díval 
na svět,“ upozorňuje Vlnas.

Ač Komenský ve své době patřil k „republice 
učenců“, tedy k tehdejší evropské vzdělanec-
ké elitě, která byla ve vzájemném styku (zná-
mý je např. jeho dialog s Reném Descartesem), 
a v mnohém souzněl s humanistickým názorem, 
trval na biblickém výkladu světa a měl blízko 
k mystickým proudům. Přikládal váhu rozmani-
tým apokalyptickým proroctvím, což mu vytýka-
li i někteří jeho bratrští souvěrci. Aktivně dokon-
ce usiloval o to, aby bylo v Evropě silou zbraní 
svrženo panství katolických Habsburků. „Pře-
devším tak byl osobností velmi složitou a roz-
poruplnou a  jakýkoli pokus ho zploštit vede 
nutně k neporozuměním,“ podotýká historik.

Sám sebe pak Komenský chápal v první řadě 
jako teologa a i celá jeho pedagogická nauka 
– ze které vycházíme dodnes – je součástí jeho 
primárně teologického pohledu na svět. „Jeho 
dílo nelze jednoduše rozdělit na spisy teologic-
ké a ty ostatní: teologický pohled prolíná snad 
všemi jeho knihami a i Komenského pedago-
gické názory cílí především k všestranné přípra-
vě člověka na druhý Kristův příchod, o kterém 
věřil, že přijde velmi záhy,“ zdůrazňuje Vlnas.

„Vzdávám díky Bohu svému, jenž chtěl, 
abych byl po celý svůj život mužem touhy,“ 
píše Komenský ve spisku Unum necessarium 
(jako Jedno nezbytné jej loni znovu vydal Ka-
lich). Touha po lepším, dokonalejším člověku 
podle Božího řádu, po východisku z Labyrin-
tu světa v Ráji srdce rezonuje dnes možná živě-
ji než jiné roviny Komenského díla. Stojí za to 
se s ním seznámit blíže – a nechat se fascinovat 
krajanem evropského formátu, který byl i ve 
svých vnitřních zápasech a fatálních omylech 
něčím mnohem víc než jen otravným „pedago-
gickým dozorem“.

Výstava Comenius 1592–1670 bude prodlou-
žena minimálně do konce května a pořadatelé 
doufají, že se podaří po otevření galerií vyjed-
nat ještě delší interval. 

Comenius 1592–1670.
Jízdárna Pražského hradu, od 20. 12. 2020,
ukončení podle vývoje vládních opatření, 
dostupné na Comenius2020.cz

Jubilant Komenský na cestě do Ráje srdce

Město Labyrint z rukopisu Labyrintu světa a Lusthauzu srdce u roku 1623. Repro KT

Jan Amos Komenský na poštovních známkách. Výstava staví Komenského život do kontextu „velkých dějin“ neklidného 17. století.  Snímky Oto Palán



Papež František

Papež František zahájil během 
letošní slavnosti sv. Josefa zvláštní rok 
věnovaný rodině a manželství – Rok 
Amoris laetitia. Od vydání encykliky 
téhož názvu, v překladu Radost z lásky, 
právě uplynulo pět let. Přinášíme z ní 
několik myšlenek o tom, jak je právě 
v rodině a manželství důležitý dialog.

Přednostní a nezbytný způsob, jak lás-
ku v manželském a rodinném životě žít, 
projevovat a přivádět ke zralosti, je dia-
log. Vyžaduje ale dlouhý a náročný pro-

ces učení se. Muži a ženy, dospělí a mladiství mají 
odlišné způsoby komunikace, používají rozdíl-
ný druh mluvy a řídí se jinými vzorci jednání. 
Způsob kladení otázek a odpovídání, používání 
tónu, načasování a mnohé další činitele mohou 
ovlivnit komunikaci. Kromě toho je vždyc-
ky potřebné rozvíjet postoje, které jsou proje-
vem lásky a propůjčují dialogu autentičnost. 

Udělat si na sebe čas, hodnotný čas, který 
spočívá v trpělivém a pozorném naslouchání, 
dokud druhý nevyjádří všecko, co potřeboval 
sdělit. To vyžaduje ovládat se a nezačít mluvit 
dřív, než je to vhodné. Místo okamžitého sdě-
lování vlastního mínění a dávání rad je třeba se 
ujistit, že jsem poslouchal všecko, co měl druhý 
zapotřebí mi říct. K tomu patří setrvání ve vnitř-
ním mlčení, abych mohl naslouchat bez hluku 
v srdci a mysli: oprostit se od všeho spěchu, 
odložit stranou své potřeby a neodkladné zále-
žitosti, vytvořit prostor. Častokrát jeden z man-

želů nepotřebuje řešení svých problémů, ale jen 
chce, aby se mu naslouchalo. Musí vnímat, že je 
pochopena jeho bolest, zklamání, strach, hněv, 
naděje, sen. Jak často slýcháme tyto nářky: „Ne-
poslouchá mě. Když už se zdá, že ano, myslí ve 
skutečnosti na něco jiného.“ „Mluvím a přitom 
cítím, že jen čeká, až skončím.“ „Když mluvím, 
snaží se změnit téma nebo mi rychle odpovídá, 
aby už konverzace skončila.“

Rozvíjejte schopnost dávat druhému skuteč-
nou důležitost. To znamená přiznávat hodno-
tu jeho osobě, uznávat, že má právo na exis-
tenci, na to, aby myslel svým způsobem a aby 
byl šťastný. Nikdy se nesmí podceňovat vý-
znam toho, co druhý říká nebo na co si stěžu-
je, i když je nezbytné vyjádřit také svůj vlastní 
pohled. Základem je tu přesvědčení, že všichni 
mají něco, čím mohou přispět, protože mají 
jiné životní zkušenosti, vidí věci z jiného hle-
diska, uvažovali o jiných starostech a mají jiné 
schopnosti a intuice. Je možné uznat pravdu 
druhého, důležitost jeho nejhlubších starostí 
a pozadí toho, co říká, a to i za agresivními slo-
vy. Proto je třeba se snažit vžít se do jeho kůže 
a chápat hloubku jeho srdce, rozpoznat, co ho 
dokáže nadchnout, a uchopit tuto vášeň jako 
východisko k prohloubení dialogu.

Nezanedbávat
péči o svého ducha
Projevujte druhému pozornost a náklonnost. 
Láska překonává ty nejtěžší překážky. Když 
můžeme někoho milovat nebo když vnímáme, 
že jsme druhým milováni, dokážeme lépe po-
chopit, co chce vyjádřit a vysvětlit nám. Pře-

konávejte křehkost, která nás vede ke strachu 
z druhého, jako by byl naším „konkurentem“. 
Velmi důležité je zakládat svoji jistotu na pev-
ných rozhodnutích, přesvědčeních a hodno-
tách, ne na tom, že vyhráváme v diskusích 
nebo že nám bylo dáno za pravdu.

A nakonec uznejme, že má-li být dialog pří-
nosný, je třeba mít co říct, což vyžaduje mít 
vnitřní bohatství, které se živí četbou, osob-
ním uvažováním, modlitbou a zájmem o spo-
lečnost. V  opačném případě se rozhovory 
stávají nudnými a bezobsažnými. Když oba 
manželé zanedbávají péči o svého ducha a ne-
mají rozmanité vztahy s jinými lidmi, stává se 
rodinný život dusivým a dialog se ochuzuje.

Papež František: Amoris laetitia (Paulínky 2016)
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Arcibiskup Jan Graubner

Celým světem letí očekávaná zpráva. 
Ne, není to zpráva, že končí pandemie, 
nýbrž zpráva, že ukřižovaný Kristus 
žije. On vstal z mrtvých! Je tedy pravda 
všechno, co předpověděl, co učil. 
Mnoho lidí přišlo s krásnými plány
na lepší budoucnost lidstva. On jediný 
se však dal za svá slova ukřižovat 
a vstal z mrtvých, jak předpověděl. 

Můžeme tedy počítat s tím, že i my 
vstaneme z mrtvých, jak slíbil. On 
ukázal, že i utrpení lze dát smysl, 
že Bůh nikoho neopustí, i když to 

tak někdy může vypadat. Ani jemu Bůh neod-
pověděl, když k němu na kříži úpěnlivě křičel. 
On mu přesto odevzdal svého ducha. A Bůh 
ho vzkřísil. 

Při křtu jsme
dostali Boží život 
� , kteří u toho tehdy byli, prožili zásadní změ-
nu svých životů. Nenechali si to pro sebe, ale 
roznesli tu zprávu do celého světa. Nedbali 
těžkostí, ztrát a obětí. I život riskovali a mnozí 
byli krutě umučeni, ale dobrou zprávu nedo-
kázal už nikdo zastavit.

I naše kříže, nemoci a trápení mohou mít 
smysl, když je přijmeme s  láskou a spojíme 
s obětí Krista na kříži. I my máme před se-
bou slavné vzkříšení, když spojíme svůj život 
s Kristem, jak napsal apoštol Pavel: „Pro svoje 
spojení s Kristem všichni budou povoláni k ži-
votu“ (1 Kor 15,22). Už při křtu jsme dostali 
Boží život. Na nás je, abychom jej rozvíjeli 
a upevňovali osobním přátelstvím s Kristem, 
abychom toto přátelství s Kristem žili společně 
s ostatními, kteří patří do Boží rodiny.

Jestli jsme pochopili velikonoční poselství, 
nemůžeme si nechat pro sebe tak zásadní in-
formaci. Musíme ji předat, musíme ji šířit. 
To je prvním úkolem rodičů, kteří milují své 
děti, aby jim předali evangelium jako základ 
šťastného života. Nestačí je pokřtít a přivést 
k  svatému přijímání. Je nutné je naučit žít 
jako Kristovi přátelé. V posledních letech je 
vidět, že mnozí rodiče nepovažují za důleži-
té vést děti k víře, k účasti na bohoslužbách, 
k zapojení do života farnosti a posílat je do 
náboženství. Jsou prý přetížené kroužky. Ptej-
me se však trochu vážně: který kroužek jim 
více prospěje v životě nebo jednou, ve chví-
li, kdy se budou dívat smrti do očí? Děti jsou 

pro rodiče prvními adresáty radostné zvěsti 
evangelia. Jestli je opravdu milují, snaží se 
jim předat tu nejdůležitější informaci pro bu-
doucnost a naučit je největšímu umění života. 
K tomu je mimořádná příležitost právě dnes,
kdy jsou děti doma.

Mluvit doma
o své víře 
Podobné je to mezi manžely. S kým jiným mlu-
vit o klíči k věčnému štěstí než s manželským 
partnerem? S kým jiným mluvit o důvěrnos-
tech, které prožíváme ve vztahu s Bohem? Ne-
bojme se doma mluvit o duchovních věcech, 
o své víře a o svých rozhovorech s Bohem, roz-
dělit se o zkušenost s  jeho slovem, o radost 
z  Boha. Prospěje to atmosféře celé rodiny. 

Odhalit druhým něco z duchovní důvěrnos-
ti může být náročné, ale obohatí to vztahy, 
zvláště když budeme mluvit především o vě-
cech pozitivních. Mějme odvahu ke společné 
modlitbě či četbě Písma. Velikonoční člověk 
potřebuje vytvářet posvátné společenství. Pak 
nepropadá do prázdnoty duše, kterou vyplní 
jen sdělovací prostředky. Velikonoce nabízejí 
úžasný poklad pro každodenní život.

Ten, který apoštolům slíbil, že bude upro-
střed nich, když budou v jeho jménu, se vidi-
telně zjevil mezi nimi, když o něm hovořili. 
I nám nabízí svou blízkost. Ba ještě víc, jsme 
pozváni být svatou církví a zviditelňovat Kris-
ta světu, dávat lidem příležitost zakusit Boží 
blízkost. Pandemie sice omezuje kontakty, 
ale i tak je nutné žít své společenství s jinými 
křesťanskými rodinami. A co přátelé, sousedi, 
spolužáci a spolupracovníci? Kdo jim nabíd-
ne velikonoční radost, když ne my? Ten po-

klad jsme dostali proto, abychom mohli být 
užiteční. 

Mnozí se kvůli pandemii dostali do samoty. 
Zmrtvýchvstalý je i  s nimi. Stačí ho oslovit, 
a samota skončí. Je možné se radovat z toho, že 
se na nás Bůh dívá. Stačí ho pozvat a povědět 
mu o všem, z čeho máme radost a co nás těší, 
ale svěřit mu i svá trápení a děkovat za dne-
šek i za všechno, čím nás v životě obdaroval.

Svět je plný problémů. Křesťané mají lék 
na uzdravení společnosti, mají vakcínu proti 
nesmyslnosti a krutosti života, jen ji musí dát 
k dispozici. Velikonoce přinášejí naději pro 
všechny. Na nás záleží, zda přijmeme jejich po-
selství, abychom se stali nástrojem uzdravení 
a dárci naděje.

Autor je arcibiskup olomoucký 
a metropolita moravský, nyní rovněž 
předseda České biskupské konference

Velikonoce jsou poklad pro každodenní život 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY
DUBEN
Všeobecný úmysl: 
Modleme se za ty, kdo riskují život v boji 
za základní lidská práva v diktaturách, au-
toritářských režimech a nezřídka i v demo-
kraciích, které procházejí krizí.
Evangelizační úmysl: 
Tento úmysl papež František zveřejní aktu-
álně při modlitbě Anděl Páně první neděli 
v měsíci.
Národní úmysl: 
Děkujeme za velikonoční radost a naději 
v životě nás křesťanů a prosíme, abychom 
byli světlem světa a solí země, jak od nás 
svět právem očekává.

Pět let encykliky o rodině 

Zmrtvýchvstalý je i s těmi, kteří se kvůli pandemii cítí osamoceni.  Snímek Betty Horníková / Člověk a Víra

2900648127/2010
www.lepra.cz

Požehnané Velikonoce 
vám přeje tým LL

Likvidace
lepry

Všemohoucí Bůh
proměnil utrpení svého Syna ve slávu:
ať promění i vaše zármutky v radost

a ať vám žehná.
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Ne 4. 4. 471 527 783 881 471 527 472 528 813 914 473 529 473 529 473 529 474 530 482 541 474 530 474 530 476 532 474 530 477 533 478 534 478 534 480 536 480 537 480 537 474 530 1242 1379

Po 5. 4. 482 539 783 881 471 539 472 528 813 914 483 541 483 542 483 542 484 542 482 541 484 543 484 543 486 545 484 542 477 538 478 534 478 534 487 546 487 546 488 546 484 542 1238 1374

Út 6. 4. 482 539 783 881 471 539 472 528 813 914 488 547 489 548 489 548 489 548 482 541 490 549 490 549 492 551 489 548 477 538 478 534 478 534 493 552 493 552 493 552 489 548 1242 1379

St 7. 4. 482 539 783 881 471 539 472 528 813 914 494 553 494 554 494 554 495 554 482 541 495 555 495 555 497 557 495 554 477 538 478 534 478 534 498 558 498 558 498 559 495 554 1238 1374

Čt 8. 4. 482 539 783 881 471 539 472 528 813 914 499 559 499 560 500 560 500 560 482 541 500 561 500 561 502 562 500 560 477 538 478 534 478 534 503 564 503 564 503 564 500 560 1242 1379

Pá 9. 4. 482 539 783 881 471 539 472 528 813 914 504 565 504 565 505 565 505 566 482 541 505 566 506 567 507 568 505 566 477 538 478 534 478 534 508 569 508 570 508 570 505 566 1238 1374

So 10. 4. 482 539 783 881 471 539 472 528 813 914 509 570 509 571 509 571 510 571 482 541 510 572 510 572 512 574 510 571 477 538 478 534 478 534 513 576 513 576 513 576 515 578 1242 1374

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

Letošní Velikonoce, stejně jako ty loň-
ské, prožíváme v omezení pod tíhou 
pandemie. Není však nic, čím by se 
dala pravda o zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista zastavit. Skutečnost „Kristova 
světla“, které vlévá novou naději do 
našich srdcí a našich životů, je zřejmá. 
Řečeno slovy velikonočního chvalo-
zpěvu: „Kristus pouta smrti rozlo-
mil a jako vítěz vystoupil z hrobu.“ 

Liturgie Božího slova nám v těchto 
dnech předkládá škálu úryvků, které 
se týkají nejen události prázdného Je-
žíšova hrobu, ale především zkuše-
nosti setkání s živým Kristem. Znovu 
máme možnost slyšet hlasy přímých 
svědků: hlas Marie Magdalské, jež 
v zahradě jako první viděla zmrt-
výchvstalého Pána; hlasy žen, které 
Pána potkaly, když vyděšené a šťast-
né běžely za učedníky, aby jim sdě-
lily, že hrob je prázdný; hlasy dvou 
učedníků, kteří se vydali do Emauz; 
hlasy jedenácti apoštolů, kteří spat-
řili svého Pána ve večeřadle, když je 
pozdravil: „Pokoj vám!“ a ukázal jim 
rány na svém těle. Zkušenost všech, 
kdo se setkali se Vzkříšeným, vyústi-
la v radostné zvolání: „Aleluja!“, což 

znamená: „chvalte Pána“. Radostné 
„Aleluja“ se tak jednou provždy ve-
psalo do srdce církve. A k onomu dva 
tisíce let trvajícímu „Aleluja“ se opět 
připojujeme, když prožíváme veliko-
noční radost!

Při myšlence na Ježíšovo vzkříše-
ní se nám obyčejně vybaví všechny 
zmíněné postavy: ženy, apoštolové 
a další učedníci. Nelze však bez po-
všimnutí přejít Pánova posla. Evan-
gelista Matouš píše: „Vtom nastalo 
velké zemětřesení, neboť anděl Páně 
sestoupil z nebe, přistoupil, odvalil 
kámen a posadil se na něj. Jeho zjev 
byl jako blesk a jeho roucho bílé jako 
sníh“ (Mt 28,2-3). Všichni evangelisté 
pak upřesňují, že když přišly ženy ke 
hrobu a nalezly jej otevřený a prázd-
ný, oznámil jim anděl, že Ježíš vstal 
z mrtvých. U Matouše jim tento po-
sel říká: „Nebojte se. Vím, že hledáte 
Ježíše, ukřižovaného. Není tady. Byl 
vzkříšen, jak řekl“ (Mt 28,5-6); po-
tom jim ukazuje prázdný hrob a ne-
chává jim vzkaz pro učedníky. V evan-
geliu sv. Marka je anděl popsán jako 
„mladý muž oděný v bílém rouchu“, 
jenž ženám svěřuje stejné poselství 

(srv. Mk 16,5-6). Lukáš mluví o „dvou 
mužích v oslnivě bílém rouchu“, kte-
ří ženám připomínají, co Ježíš ještě 
před svou smrtí a vzkříšením předpo-
věděl (srv. Lk 24,4-7). Také Jan mluví 
o „dvou andělech v bílém rouchu“, 
jež spatřila Marie Magdalská, když 
stála u hrobky a plakala, a kteří jí řekli: 
„Ženo, proč pláčeš?“ (Jan 20,11-13). 

Anděl, jakožto posel Boží, předá-
vá zprávu a sděluje, co se stalo. Jeho 
poslání je zcela ojedinělé a mimo-
řádné, když zvěstuje pravdu o vzkří-
šení. Podobně i my křesťané máme 
být zvěstovateli lásky Kristovy: máme 
být posly jeho vzkříšení, jeho vítězství 
nad zlem a smrtí, máme být nositeli 
jeho božské lásky. Svou přirozenos-
tí samozřejmě zůstáváme jen lidmi, 
ale v jistém slova smyslu se nám jako 
těm, kdo uvěřili a skrze křest se stali 
součástí velké rodiny Božích dětí, do-
stalo „poslání andělů“. Kéž bychom 
tomuto mimořádnému poslání zůsta-
li věrní a kéž bychom si to vždy uvě-
domovali, když říkáme: „Aleluja! Kris-
tus byl vzkříšen a žije!“

VLASTIMIL KROČIL,
biskup českobudějovický

1. ČTENÍ Sk 10,34a.37-43
Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, 
co se po křtu, který hlásal Jan, událo 
nejdříve v Galileji a potom po celém 
Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem Sva-
tým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on 
všude procházel, prokazoval dobrodi-
ní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval 
všechny, které opanoval ďábel. A my 
jsme svědky všeho toho, co konal 
v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili 
ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetí-
ho dne vzkřísil a dal mu, aby se viditel-
ně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm, 
které Bůh předem vyvolil za svědky, 
totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili 
po jeho zmrtvýchvstání. On nám při-
kázal, abychom hlásali lidu a se vší roz-
hodností dosvědčovali: To je Bohem 
ustanovený soudce nad živými i mrt-
vými. O něm vydávají svědectví všich-
ni proroci, že skrze něho dostane od-
puštění hříchů každý, kdo v něho věří.“

MEZIZPĚV Žl 118,1-2.16ab+17.22-23
Žalm 22, který zazněl na Květnou ne-
děli, je strhující modlitbou Krista na 

kříži. Jeho protipólem je Žalm 118 
jako fascinující zpěv o Kristově vzkří-
šení. Jeho slova se často objeví v tex-
tech Nového zákona.

* Toto je den, který učinil Hospodin,
jásejme a radujme se z něho! 
Nebo: Aleluja, aleluja, aleluja.
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, 
jeho milosrdenství trvá navěky. Nechť 
řekne dům Izraelův: „Jeho milosrden-
ství trvá na věky.“ * Hospodinova pra-
vice mocně zasáhla, Hospodinova 
pravice mě pozvedla. Nezemřu, ale 
budu žít a vypravovat o Hospodino-
vých činech. * Kámen, který stavite-
lé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. 
Hospodinovým řízením se tak stalo, 
je to podivuhodné v našich očích. *

2. ČTENÍ Kol 3,1-4
(Bratři!) Když jste s Kristem byli vzkří-
šeni, usilujte o to, co (pochází) shů-
ry, kde je Kristus po Boží pravici. Na 
to myslete, co (pochází) shůry, ne na 
to, co je na zemi. Jste přece už mrtví 
a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. 

Ale až se ukáže Kristus, náš život, po-
tom se i vy s ním ukážete ve slávě.

EVANGELIUM  Jan 20,1-9
Prvního dne v týdnu přišla Marie 
Magdalská časně ráno ještě za tmy ke 
hrobu a viděla, že je kámen od hro-
bu odstraněn. Běžela proto k Šimonu 
Petrovi a k tomu druhému učedníko-
vi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: 
„Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam 
ho položili.“ Petr a ten druhý učed-
ník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba 
běželi zároveň, ale ten druhý učedník 
byl rychlejší než Petr a doběhl k hro-
bu první. Naklonil se dovnitř a viděl, 
že tam leží (pruhy) plátna, ale do-
vnitř nevešel. Pak za ním přišel i Ši-
mon Petr, vešel do hrobky a viděl, že 
tam leží (pruhy) plátna. Rouška však, 
která byla na Ježíšově hlavě, neleže-
la u těch (pruhů) plátna, ale složená 
zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil 
i ten druhý učedník, který přišel ke 
hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž 
nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát 
z mrtvých.

neděle 4. 4.  Jan 20,1-9
Marie Magdalská svým brzkým pří-
chodem ještě za tmy učedníky mož-
ná zahanbila. Mohu se radovat z této 
spontánní lásky, možná ji dokonce 
napodobovat, zvlášť ve chvílích ne-
jistoty.

pondělí 5. 4. Mt 28,8-15
Ježíš jde naproti ženám, plným „stra-
chu i radosti“. Jde vstříc i nám, když 
se jej snažíme zvěstovat druhým.

úterý 6. 4. Jan 20,11-18
Pláč Marie Magdaleny se mění v ra-
dost. Čím víc kdo s Ježíšem prožívá 

úzkosti, tím větší radost má z jeho 
oslavení. A rychle běží a svou radost 
předává dál.

středa 7. 4. Lk 24,13-35
Pán dokáže odhalovat smysl Písma, 
že hoří srdce. Pane, zůstávej se svou 
církví, aby podobně odpovídala hle-
dajícím, kterých je v naší době tolik.

čtvrtek 8. 4. Lk 24,35-48
Příslib „vyzbrojení mocí z výsosti“ je 
onou plností a završením Kristova utr-
pení. Zjevuje se zde komunikace, spo-
lečenství Trojice, kdy každá „osoba“ 
odkazuje v lásce na druhou.

pátek 9. 4. Jan 21,1-14
Setkání s Ježíšem toto ráno je plné 
překvapení. Noci, které následovaly 
po Poslední večeři, vyústily ve snídani 
na břehu jezera. Pane, kéž se s tebou 
probudím ze svých nejistot.

sobota 10. 4.  Mk 16,9-15
Pokárání za nevěru vyústí v poslá-
ní. Poslání do celého světa a výzvu 
k hlásání „všemu tvorstvu“. Při plnění 
tohoto Pánova odkazu se i moje víra 
prohloubí, posílí.

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského 

4. 4. – SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Denní modlitba církve vlastní; 
kdo se zúčastnili velikonoční vigilie, 
vynechávají modlitbu se čtením. 
Barva bílá, mše vlastní, Gloria. 
1. čtení Sk 10,34a.37-43 
Žl 118,1-2.16ab+17.22-23, odp.: 
Toto je den, který učinil Hospodin, 
jásejme a radujme se z něho! 
Nebo: Aleluja, aleluja, aleluja. 
2. čtení Kol 3,1-4 nebo: 1 Kor 5,6b-8
Sekvence
Zpěv před evangeliem: Aleluja. 
Kristus, náš velikonoční beránek, 
je obětován, proto slavme svátky 
s Pánem. Aleluja. 
Evangelium Jan 20,1-9, 
při večerní mši: Lk 24,13-35 
Krédo, preface 1. velikonoční („zvláš-
tě nyní, o Velikonocích“), v římském 
kánonu vlastní: „V tomto společen-
ství… Přijmi tedy…“, nakonec: „Jděte 
ve jménu Páně, aleluja, aleluja.“
Nelze použít čtvrté anafory. 
Dnes není dovolena pohřební mše.
Mše velikonoční neděle má být slave-
na co nejslavněji. Jako úkon kajícnos-
ti ať se dnes vhodně použije kropení 
vodou posvěcenou při velikonoční 
vigilii a přitom ať se zpívá antifona: 
„Viděl jsem pramen vody,“ nebo jiný 
zpěv velikonočního charakteru.
Dnes se mohou žehnat pokrmy 
(Obřady žehnání, str. 483).
Modlitba před spaním je dnes a po 
celý oktáv nedělní (1. nebo 2.), místo 
zpěvu po krátkém čtení se říká antifo-
na: „Toto je den…“ 
Od neděle Zmrtvýchvstání Páně až 
do neděle Seslání Ducha Svatého se 
místo modlitby „Anděl Páně…“ mod-
líme modlitbu: „Vesel se, nebes Krá-
lovno…“

5. 4. – pondělí v oktávu velikonočním
Denní modlitba církve vlastní.
Barva bílá, mše vlastní, Gloria.
1. čtení Sk 2,14.22b-33 
Žl 16,1-2a+5.7-8.9-10.11, odp.: 
Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám 
k tobě. Nebo: Aleluja.
Sekvence není povinná.
Evangelium Mt 28,8-15
Preface 1. velikonoční („zvláště nyní, 
o Velikonocích“), v římském kánonu 
vlastní: „V tomto společenství… Při-
jmi tedy…“, nakonec: „Jděte ve jménu 
Páně, aleluja, aleluja.“
Nelze použít čtvrté anafory.

6. 4. – úterý v oktávu velikonočním
Denní modlitba církve vlastní.
Barva bílá, mše vlastní, Gloria.
1. čtení Sk 2,36-41 
Žl 33,4-5.18-19.20+22, odp.: 
Země je plná Hospodinovy milosti. 
Nebo: Aleluja.
Sekvence není povinná. 
Evangelium Jan 20,11-18
Preface 1. velikonoční („zvláště nyní, 
o Velikonocích“), v římském kánonu 
vlastní: „V tomto společenství… Při-
jmi tedy…“, nakonec: „Jděte ve jménu 
Páně, aleluja, aleluja.“
Nelze použít čtvrté anafory.

7. 4. – středa v oktávu velikonočním
Denní modlitba církve vlastní.
Barva bílá, mše vlastní, Gloria.
1. čtení Sk 3,1-10 
Žl 105,1-2.3-4.6-7.8-9, odp.: 

Ze srdce ať se radují, kdo hledají 
Hospodina. Nebo: Aleluja. 
Sekvence není povinná. 
Evangelium Lk 24,13-35
Preface 1. velikonoční („zvláště nyní, 
o Velikonocích“), v římském kánonu 
vlastní: „V tomto společenství… Při-
jmi tedy…“, nakonec: „Jděte ve jménu 
Páně, aleluja, aleluja.“
Nelze použít čtvrté anafory.

8. 4. – čtvrtek v oktávu velikonočním
Denní modlitba církve vlastní.
Barva bílá, mše vlastní, Gloria.
1. čtení Sk 3,11-26 
Žl 8,2a+5.6-7.8-9, odp.: Hospodine, 
náš Pane, jak podivuhodné je tvé 
jméno po celé zemi! Nebo: Aleluja. 
Sekvence není povinná. 
Evangelium Lk 24,35-48
Preface 1. velikonoční („zvláště nyní, 
o Velikonocích“), v římském kánonu 
vlastní: „V tomto společenství… Při-
jmi tedy…“, nakonec: „Jděte ve jménu 
Páně, aleluja, aleluja.“
Nelze použít čtvrté anafory.

9. 4. – pátek v oktávu velikonočním
Denní modlitba církve vlastní.
Barva bílá, mše vlastní, Gloria.
1. čtení Sk 4,1-12 
Žl 118,1-2+4.22-24.25-27a, odp.: 
Kámen, který stavitelé zavrhli, stal 
se kvádrem nárožním. Nebo: Aleluja. 
Sekvence není povinná. 
Evangelium Jan 21,1-14
Preface 1. velikonoční („zvláště nyní, 
o Velikonocích“), v římském kánonu 
vlastní: „V tomto společenství… Při-
jmi tedy…“, nakonec: „Jděte ve jménu 
Páně, aleluja, aleluja.“
Nelze použít čtvrté anafory.

10. 4. – sobota v oktávu velikonočním
Denní modlitba církve vlastní.
Barva bílá, mše vlastní, Gloria.
1. čtení Sk 4,13-21 
Žl 118,1+14-15.16ab-18.19-21, odp.: 
Děkuji ti, Hospodine, žes mě vyslyšel. 
Nebo: Aleluja. 
Sekvence není povinná. 
Evangelium Mk 16,9-15
Preface 1. velikonoční („zvláště nyní, 
o Velikonocích“), v římském kánonu 
vlastní: „V tomto společenství… Při-
jmi tedy…“, nakonec: „Jděte ve jménu 
Páně, aleluja, aleluja.“
Nelze použít čtvrté anafory.
Nešpory 1. a večerní mše 
z následující neděle.

11. 4. – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
(BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Denní modlitba církve vlastní.
Barva bílá, mše vlastní, Gloria. 
1. čtení Sk 4,32-35
Žl 118,2-4.13-15.22-24, odp.: 
Oslavujte Hospodina, neboť je dob-
rý, jeho milosrdenství trvá navěky. 
Nebo: Aleluja. 
2. čtení 1 Jan 5,1-6
Zpěv před evangeliem: Aleluja. 
Protože jsi mě uviděl, Tomáši, 
uvěřil jsi, praví Pán; blahoslavení, 
kdo neviděli, a uvěřili. Aleluja. 
Sekvence není povinná.
Evangelium Jan 20,19-31 
Preface 1. velikonoční („zvláště nyní, 
o Velikonocích“), v římském kánonu 
vlastní: „V tomto společenství… Při-
jmi tedy…“, nakonec: „Jděte ve jménu 
Páně, aleluja, aleluja.“
Nelze použít čtvrté anafory. Dnes 
není dovolena pohřební mše. (hfr)

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

I my jsme se stali posly Ježíšova vzkříšení



sleva 15 %
v e-shopu

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

váz.,
48 str.

199 Kč

KOMIKS – 50 příběhů z evangeliíOceněný křesťanský KOMIKS
Skandál v Jeruzalémě

váz.,
108 str.
249 Kč

Evangelium pro děti
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

� Paní Václavka 
Šustrová z  Čechtí-
na slaví 4. dubna 
životní jubileum 70 
let. Přejeme chuť do 
života ve víře, lásce, 
optimismu a  v  po-

rozumění. Syn Libor a dcera Vladěna 
s rodinami.  ŽV 14–2403

� P. Marek Kurzyň-
ski MIC, farář v  Ne-
dašově, se dožívá 9. 4. 
2021 60 let života. K ži-
votnímu jubileu mu ze 
srdce přejí zdraví, Bo-
ží požehnání, ochranu

P. Marie jeho farníci.  ŽV 14–2454

VZPOMÍNÁME
� Dne 2. 4. by se dožil 70 roků pan 
Ing. Jiří Pitlach z  Brna. S  láskou, 
úctou a nesmírnou vděčností za jeho 
láskyplný život stále vzpomínají man-
želka Nela, rodina Pitlachova a Harča-
ríkova. Děkuji za vzpomínku v mod-
litbách všem rodinným přátelům 
a známým z Brna-Líšně, Moravské-
ho Krumlova a Krumvíře. Nela Pitla-
chová. V 14–2431

SLUŽBY – PRÁCE
� Přijmeme zdatný manželský pár 
– důchodce – pro větší dům v Posá-
zaví, jako správce – údržbáře, řidiče, 
topiče, práce se dřevem a na zahra-
dě. Domácí práce a práce na zahra-
dě jsou určeny pro manželku. Uby-
tování v  domě. Nástup 3. 5. 2021. 
Telefon: 327 323 206, 607 199 315.
 B 14–2446

KOUPĚ – PRODEJ
� Koupím knihy, mob.: 603 147 191.
 K 14–2339
� Staré odznaky, noty, gramodesky 
a pohledy koupím. Mob.: 602 336 945. 
 K 14–2350
� Křesťanský antikvariát koupí (du-
chovní, filozofie, umění, poezie, ces-
topisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti 
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. 
Mob.: 720 254 225.  K 14–2366
� Věřící sběratel koupí do své soukro-
mé sbírky vojenské věci z 1. a 2. světové 
války. Platba ihned. Mob.: 731 307 032.
 K 14–2405
� Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas v jakémkoli stavu. Mob.: 775 
480 777.  K 14–2414

� Učitel ZUŠ koupí pro sebe a žáky 
staré housle, violoncello. Může být ne-
kompletní, poškozené, prosím, nabíd-
něte, mob.: 731 369 317. K 14–2423
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ZPŮSOB
PLATBY:

Poukázkou: SIPO spoj. č.:

E-PLATBA – e-mail:

Jméno
a příjmení:

Rok
narození: Telefon:

Adresa a PSČ:

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

Rok
narození: Telefon:

Adresa a PSČ:

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

Předplaťte si Katolický týdeník
na jeden rok a ZÍSKEJTE DÁREK!

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

zásob, případně do zveřejnění nové.

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

nebo e-mailem: podhorska@katyd.cz

Každý nový roční 
předplatitel získá
snídaňový hrnek 
s logem KT
+

bylinný čaj bio
SVATÝ JOSEF
od Pavla Nebojsy

Mám zájem o dárek 
(zaškrtněte)

Báječná dovolená v srdci 
Jeseníků či v Beskydech? Zvolte 

si svůj penzion, naplánujte si 
relaxační či aktivní dovolenou 
a rezervujte si termín již nyní. 
Vybavené apartmány včetně 
kuchyně, podkrovní pokoje, 

atmosféra u krbu, dětské 
hřiště, venkovní posezení. 

Těšíme se na vás!

Apartmán Lyra;
penzion Johannes;

penzion U křížové cesty;
chata Poustevna; dům Emauzy 

KONTAKT: 

+420 731 625 715
ubytovani@doo.cz

www.apartmanyutrojice.cz

� Prodám nové pojízdné toaletní křes-
lo. 2 600 Kč, mob.: 733 502 149.
 K 14–2417
� Koupím z pozůstalosti z legií, ma-
riny, dopisy, šavli, mob.: 603 410 736. 
 K 14–2421

� 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 14–2422

� Vykoupím Váš les, popř. dřevní hmo-
tu. Peníze hotově. Mob.: 605 541 814. 
 K 14–2429
� Koupím menší byt po rekonstr. v OV, 
Praha i okolí. P-východ. Pracující VŠ, 
mob.: 724 963 833. K 14–2434

�  „ Z Á Z R A Č N Á 
MEDAILKA“ 14kar. 
zlato. Velikost 14 mm 
– 2 600 Kč, 16 mm – 

4 600 Kč, 19 mm – 7 900 Kč. ŠKAPU-
LÍŘ – zlatá medaile P. M. Karmelské 
15 mm – 4 600 Kč. Zasíláme na dobír-
ku do 3 týdnů + poštovné. L. Novotná 
Červená, Zikova 13, Olomouc, mob.: 
721 428 521, novotna.lucia@seznam.
cz  K 14–2438

� 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 14–2398

RŮZNÉ

� TŘEBOŇSKO, www.ChatkyNaJihu.
cz. Koupání, cykloturistika, vodáctví, 
houbaření. 70 míst pro rodiny i skupiny. 
Mob.: 604 551 305. R 14–2373

� 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 14–2388

DOPISOVÁNÍ
� Hledám dopisově přátele, aby smut-
no nebylo.  D 14–2449

SEZNÁMENÍ
� Slečna pro rodinný život ve vesni-
ci? Mám domek u Znojma, kde můžeme 
mít společně pejsky, drůbež, ale i koní-
ka, jsem kamarádský, pracovitý, baví mě 
výlety po okolí do přírody, ale i dál. Je Ti 
23–33 let, pak napiš, budu se těšit. P. S. 
Jsem veselý a docela akční.
 S 14–2430
� Hledám dívku z Prahy a okolí, kolem 
30 let, nekuř., štíhl. post., pro mého sy-
na, VŠ, 34 let / 178 cm.
 S 14–2432

Tradiční výrobce věžních hodin.

VĚŽNÍ
HODINY

Elektrické pohony zvonů
Displej pro zobrazení 

čísla písně

Poradíme a navrhneme řešení.
Technická prohlídka zdarma.

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

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

email: obchod@mobatime.cz

www.mobatime.cz

Co kdyby  
v listopadu ’89 dopadlo  

všechno jinak?

Novinka
Aleny

Mornštajnové

Vychází
15. 4.
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NAKLADATELSTVÍ
KNIHKUPECTVÍ

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

on-line knihkupectví: www.paulinky.cz

Jacques Philippe
Čas pro Boha
Je radostné vidět, kolik lidí 
dnes žízní po Bohu. Mnozí 
křesťané touží po hlubokém 
modlitebním životě. Kniha 
se může stát průvodcem 

na cestě modlitby všem, kdo na ni chtě-
jí vykročit a zároveň na ní i vytrvat, ale 
narážejí na různé překážky, které se snaží 
jim v tom jakkoli zabránit.

brož., 135 s., 159 Kč
Isabelle Laurent
Na život a na smrt 
Život dvou kamarádů se 
jednoho dne radikálně 
změní, když je rozdělí gesta-
po: Karel, mladý katolík, je 
poslán do  koncentračního 

tábora Osvětim, kde potká i  budoucí-
ho světce Maxmiliána Kolbeho, zatímco 
židovský chlapec Šimon zůstává na svo-
bodě, ale osamocený, sžíraný pocity viny. 
Kniha je vhodná pro čtenáře od 15 let. 

brož., 296 s., 329 Kč 



IVANU PECHÁČKOVOU 
čtenáři KT znají díky edici 
manamana – originálně 
ilustrovaným biblickým 
knížkám pro děti. S majitelkou 
nakladatelství Meander jsme 
tentokrát hovořili mj. o čtení 
samotném, o výchově ke kráse 
i o cestě ke křtu v dospělosti.

Nakladatelství Meander, zaměřené na 
umělecky zpracované dětské knihy, si právě 
připomíná 25 let existence. Jak se mu daří 
obstát v době, kdy se čte stále méně a dětem se 
do ruky dostane spíš levná kýčovitá produkce?
Má to svůj vývoj. Už dlouho sleduji, že nekva-
litní produkce naopak postupně mizí a knižní 
trh se kultivuje. Podle mě se ty podprůměr-
né, laciné věci kupovaly tam, kde bylo vcelku 
jedno, co se vybere, jen aby děti měly něco ke 
čtení a moc to nestálo. V chudších rodinách se 
zase už dnes knížky skoro nekupují a nečte se 
– je to smutný příběh, ale je to tak. Nám ma-
lým nakladatelům, kteří se pipláme s výtvarný-
mi knížkami, jež stojí pětkrát víc než obyčejné 
textové, nezbývá než vydávat pro rodiny, kte-
rým záleží na tom, co dětem nabídnou, a mo-
hou do toho trochu investovat. Protože i když 
svým autorům dávám ve srovnání s velkými 
nakladatelstvími zlomek honoráře, vyrobit 
hezkou knihu v menším nákladu něco stojí, 
a tak nemůžeme prodávat levněji.

Díky tomu všemu ale vidím, že se trh po-
souvá ke kvalitě. Stává se dokonce, že velcí 
nakladatelé osloví „moje“ autory nebo výtvar-
níky, zda by podobnou knížku jako pro Mean-
der nevytvořili pro ně: protože vidí, jak je to 
zajímavé, a že se to dokonce prodává. Vlastně 
tak i mladým autorům trochu dláždíme cestu.

Samo dítě si možná přesto vybere spíš líbivý, 
nekvalitní titul.
Vyrůstá-li na křiklavě růžových laminech s na-
lepenými třpytkami a podobných kýčích, může 
to trvat. Kolikrát se mi ježí vlasy hrůzou třeba 
i nad křesťanskou dětskou produkcí, se všemi 
těmi baculatými andělíčky a podobně. Jasně, 
děti mají rády, když poznají, kdo a co na ob-
rázku je. Sama jsem měla v dětství ráda knížky 
s realistickými obrázky – Zmatlíkovou, Ladu, 
obdivovala jsem Zdeňka Buriana. Když jsem 
od našich dostala něco trochu abstraktního, 
nelíbilo se mi to. Ale podle mě pro dítě vedené 
ke kráse vůbec nemusí platit, že když před ně 
položíte křiklavý kýč a méně nápadnou, kva-
litní dětskou knihu, sáhne automaticky po té 
první. Dítě z kultivované rodiny vybere kvalitu.

Co rodinu činí kultivovanou?
Třeba už to, že tam dítě odmala vidí rodiče 
s knížkou, jak si čtou. Nebo si o přečteném poví-
dají anebo si společně s dětmi kreslí. Nemusí to 
být rovnou superintelektuálové. Jedna z našich 
ilustrátorek je z rodiny, kde bylo hodně dětí, ale 
málo peněz, žádná televize, auto, jen knížky. Na 
Vysokou uměleckoprůmyslovou školu ji přitom 
vzali z gymnázia hned napoprvé, což na této 
škole vážně nebývá zvykem. Neznala nic z „vel-
kého světa“, ale měla neuvěřitelně bohatou fan-
tazii a zcela originální výtvarný projev.

Může v tom pomoci škola? Za mého dětství 
fungovaly školní programy „Malého“ 
a „Mladého čtenáře“, kdy se knížky 
objednávaly ve třídě hromadně podle katalogu. 
Existuje něco podobného ještě dnes?
To bylo dokonalé, vždycky jsme si něco vybra-
li, paní učitelka to po nějaké době přinesla, já 
to zhltla ještě týž den pod lavicí a domů kníž-
ku přinesla už přečtenou. Maminka se divila, 
proč jsem si to víc neužila. 

Dnes se tyhle věci nedaří úplně ideálně. 
Do škol mají přístup hlavně velká nakladatel-
ství. My menší – Meander, Baobab, Běžíliška 
a další – nemáme na tým, který by se v redakci 
zaměřoval na školy. Ale ve Svazu knihkupců 
a nakladatelů, v jehož představenstvu přibližně 
15 let pracuju, vydáváme už osmým rokem ka-
talog „Nejlepší knihy dětem“. Do něj se každo-
ročně vybírá čtyřicet, padesát titulů, které v da-
ném roce vyšly, a daleko lépe se pak díky němu 
na knižním trhu orientují rodiče, knihovníci 
a knihkupci i učitelé. Tenhle katalog nám Alba-
tros rozváží po celé zemi a právě také do škol. 
Občas spolupracujeme i s Novou školou a se 

Sciem, které se školními dětmi velmi nápaditě 
pracují. Lecčemu jsem se od nich naučila.

Třeba v biblických knížkách z edice mana-
mana najdete vždy pracovní list s otázkami 
– takové know-how, jak knížku dál využívat. 
Přivedla mě na to kdysi jedna paní knihovni-
ce, protože knihovníci a knihovnice dokážou 
s dětskými čtenáři také velice inspirativně pra-
covat. S našimi autory jsme tedy připravili ty-
hle pracovní listy, aby učitelé a knihovníci měli 
vodítko. Děti to láká kolikrát víc než samotná 
knížka. Dokonce jsem nějaký čas jezdila s No-
vou školou do tříd na besedy, abych viděla, co 
to obnáší, co děti zajímá a jak reagují. 

A školy s těmito Čtenářskými lekcemi doopravdy 
pracují – není-li právě koronavirová uzávěra?
V online výuce právě o to víc! A když se učilo 
normálně, školy už si tyhle Čtenářské lekce 
a besedy začaly samy objednávat. Problém jis-
tě je, že sami učitelé dnes mají méně a méně 
času s dětmi něco podnikat. Jsou ovšem zase 
školy, kde fungují třeba čtenářské kluby. V jed-
nom jsem potkala holčičku, která zhltla za tý-
den pět knížek. Ale také chlapečka, který četl 
celý školní rok knížku jedinou – o žácích Kopy-
tu a Mňoukovi. Asi ho tam rodiče zapsali, aby 
přečetl alespoň tu jednu.

Slýcháme, že děti odvádí od schopnosti číst 
také postupující digitalizace – počítače 
a všudypřítomné mobily. Myslíte si, že je to 
pravda?
Že používání digitálních médií mění mozek, 
už je mnohokrát popsaná věc. Zajímavě o tom 
uvažuje americká neuroložka Maryanne Wol-
fová, které loni vyšla v českém překladu v Hos-
tu kniha „Čtenáři, vrať se“ o vlivu čtení a di-
gitalizace na lidský mozek. A dozvídáme se 
o  reálně popsatelných změnách. Nejde prý 
přímo o „digitální demenci“, jak se tomu ně-
kdy říká – tedy o to, že by lidstvo digitalizací 
zhlouplo. Děti jsou pořád velmi bystré. Osla-
buje ale například schopnost se soustředit. Vy-
znat se ve spletitých souvětích, nacházet v nich 
to podstatné. Wolfová sama přiznává, že když 
dnes sáhne po knize některého z klasiků, které 
dřív milovala, už ji nedokáže „učíst“. A já u se-
be pozoruji totéž. Na gymnáziu jsem ráda četla 
Victora Huga, Balzaca, Stendhala, Dickense. 
Když takový obsáhlý román otevřu dnes, dá mi 
strašně práce se na čtení soustředit, abych se 
ponořila do děje jako kdysi.

Poznáte dítě, které čte, od toho, které nečte? 
Přináší čtení nápadnou, jednoznačnou
kvalitu?
Už jedenáct let spolupořádám festival „Dě-
ti, čtete?“ a  díky němu se dostanu k  dětem 
ze základek, gymnázií, ale i učilišť. Vidím ty 
propastné rozdíly. Vzpomínám, jak jsme jed-

nou přišli do třídy, povídali si o poezii a jedna 
bystrá dívenka se pořád hlásila, všecko vědě-
la… Žasla jsem a paní učitelka mi šeptla: malá 
Topolová (dcera známého spisovatele – pozn. 
red.). Děti, které jsou takhle vedené, mají ná-
skok ve všem a je to na první pohled poznat. 
Věnovat jim čas, kdy si s nimi budete číst, se-
hnat jim knížky, které by číst měly – to je in-
vestice, která se jim v životě zhodnotí víc než 
auto nebo dům.

Ne každý ale může mít tatínka spisovatelem.
To jistě ne. Ale na druhé straně to dřív bylo tak, 
že když jsem se ve třídě zeptala, kdo viděl rodi-
če doma číst, zvedl se les ručiček. Dneska je to 
jedna, dvě. Něco dožene škola, když je dobrý 
kantor: zažila jsem děti v primě, jak se vyta-
hují, kdo co přečetl, protože je učitelé doved-
li dobře podchytit. Jednou jsem se seznámila 
s neuvěřitelnou paní učitelkou na učňáku pro 
automechaniky, která tam okouzlila kluky poe-
zií beatniků, Magora, Krchovského: to se jim 
líbilo, protože je to zdánlivě jednoduché, sem 
tam sprosté, a oni tím byli hrozně nadšení, 
společně verše rozebírali, pak zkoušeli vlastní 
pokusy… Takže pořád se to dá ve škole trochu 
dohnat, když rodiče zaspí. Ale nejdůležitější je 
věk od dvou do pěti let, což by se nemělo pro-
švihnout. Když děti obklopíte kvalitními kni-
hami a společně se do nich začtete, uvidíte, co 
se bude dít. A když takové dítě chodí za vámi 
s knížkou a žadoní o pohádku, neměl by je od-
mítnout ani ten nejzaneprázdněnější tatínek.

Říká se, že kostel je jedním z posledních míst, 
kde si lidé společně zazpívají. Platí to i pro 
společné čtení? Jsou tu křesťanské děti ve 
výhodě?
Řekla bych, že jsou. Přinejmenším budou vní-
mavější – už proto, že jsou naučené, že musejí 
v kostele vydržet v klidu a soustředit se. Tak 
se useberou, dívají se kolem sebe na andělíč-
ky, na obrazy, poslouchají, co se čte a mluví. 
Anebo dostanou do ruky právě knížku, aby se 
zabavily. Naučí se zklidnit. Navíc se v křesťan-
ských rodinách často zpívá. U nás doma se 
zpívalo hodně, ačkoli jsme do kostela chodili 
jen občas. Táta jednou na velikonoční vigilii 
tak strašně nastydl, že ho pak máma do kos-
tela už nikdy nemohla dostat. Můj děda zase 
hezky hrál na klavír a chodil za ním jeden dů-
stojný pán, který zpíval, a děda ho doprovázel. 
Také se v kostelních rodinách leckdy společně 
čte z Bible, takže jsme zase u rodinného čtení.

Čtení Bible bylo prý i u kořenů vaší vlastní 
konverze. Jak se to stalo?
Tenkrát jsem přečetla celou Bibli v kuse, od za-
čátku do konce, a pátrala, co to vlastně obnáší. 
To bylo krátce po vysoké škole. Přistěhovala 
jsem se tehdy v Praze ke kamarádce (pozdě-

ji se stala mou křestní kmotrou), která cho-
dila s bratrem pravidelně na mši, měli mod-
litební společenství, a dokonce svoji kapelu, 
a tak mě přizvali, ať chodím s nimi. Nechodili 
jsme pořád do stejného kostela, všelijak jsme 
to střídali, jednou k evangelickému Salvátoru, 
příště do Týna k pateru Reinsbergovi… K Bibli 
jsem se dostala právě u nich doma. Měli vel-
kou biblickou dějepravu s překrásnými sta-
rými černobílými rytinami – úžasné příběhy 
z Bible zjednodušené pro děti. Přečetla jsem 
nejdřív ty a pak jsem sundala z police oprav-
dovou Bibli… 

Po čase, když Tomáš Halík s Alešem Opa-
trným otevřeli univerzitní farnost u Nejsvě-
tějšího Salvátora – tehdy jsem pracovala na 
Filozofické fakultě UK, jsem se tam přihlásila 
s mnoha jinými do přípravky ke křtu. Byla to 
nádherná, osvobozující doba. Byla jsem po-
křtěná o Velikonocích 1992.

Ještě pořád chodíte k Salvátoru?
Tu a tam ráda zajdu. Profesor Halík mi dokon-
ce pomáhal s prací na edici manamana a po-
mohl k vydání jejích novozákonních knížek. 
Pořádají se tam i pravidelná setkání pokřtě-
ných. Je nás už několik tisíc a tyto „třídní sra-
zy“ slouží k obnovení dávno ztracených kon-
taktů. Časem jsem se pak skamarádila hlavně 
s bosými karmelitány a augustiniány, kam cho-
dím léta na katechezi a na setkání fraternity. 

Salvátor byl v  90. letech velmi podnětné 
místo. Chodila tam spousta chytrých, pře-
mýšlivých lidí z univerzity, inspirativně se tam 
debatovalo. Tenkrát se nikomu nechtělo z kos-
tela domů! Čas samozřejmě plyne, nikdo už 
nejsme to, co jsme byli. Právě tehdy a tam jsem 
ale zjistila, že člověk je na Boha naprogramo-
vaný. Jenom mu trvá, než to rozkryje, pokud 
ho k tomu nikdo nevedl. Je to jako s tím čtením 
– někdo vás k tomu musí přivést a musí vás to 
naučit. Bibli taky čtu od té doby pořád, každý 
den. ALENA SCHEINOSTOVÁ
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IVANA PECHÁČKOVÁ (*1958) je 
autorka dětských knížek, překladatelka 
a majitelka nakladatelství uměleckých 
dětských knih Meander. V edici 
manamana převypravuje a vydává 
biblické knihy pro děti, ilustrované 
mladými českými výtvarníky. Přeložila 
dvě desítky titulů, sama je autorkou 
například knih Legenda o svatém 
Václavovi, Legenda o Loretě či Ruce 
pro Pražské Jezulátko. Od roku 2010 
pořádá literární festival nazvaný 
Děti, čtete?, který je součástí projektu 
UNESCO Praha – město literatury. 
Ve Svazu knihkupců a nakladatelů 
vede komisi pro dětskou knihu.

Na Boha jsme naprogramovaní

Číst si s dítětem je investice, která se zhodnotí, říká nakladatelka Ivana Pecháčková. Na Velikonoce její nakladatelství Meander nabízí třeba příběh Ukři-
žování z edice manamana nebo Velikonoční pohádku o kohoutech, bouřce a duze katolického básníka Ivana Martina Jirouse. Snímek Jana Podhorská
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Stačí, když se domluví 
dvě maminky. Podmínkou 
je modlit se za děti své 
i děti druhých, neradit si 
a nekritizovat. Tak může 
vzniknout místní společenství 
hnutí Modlitby matek. 

V loňském roce oslavilo toto hnutí 25 let exi-
stence. Zakladatelka Veronika Williams z An-
glie spolu se švagrovou Sandrou přemýšlely, 
jak ochránit děti před negativními dopady ži-
vota současné společnosti. Sandru v té době 
několikrát v noci vzbudilo pobídnutí: „Modli 
se za své děti!“ Svěřila se Veronice. Přestože 
nevěděly, jak a co mají dělat, začaly se modlit, 
aby poznaly, co po nich Pán chce. Postupně se 
přidávaly další maminky a společné modlení 
se velkou rychlostí rozšířilo po celém světě. Do 
společenství se zapojují maminky z různých 
křesťanských církví i kultur, které si uvědomují 
svou velkou zodpovědnost za děti a zároveň cí-
tí vlastní omezené možnosti při jejich výchově 
a ochraně. 

V České republice byly Modlitby matek za-
psány Českou biskupskou konferencí jako ofi-
ciální hnutí pod názvem „Modlitby matek – 
hnutí křesťanských matek“ v roce 2000 (více 
k historii na www.modlitbymatek.cz). 

Zakladatelka hnutí v  Česku Růžena Fi-
alová předala tuto službu v roce 2013 nové 
koordinátorce Markétě Klímové, ale nadá-
le společenství podporuje modlitbami. Ma-
minky se scházejí jednou týdně v  malých 
skupinkách, kde odevzdávají samy sebe, své 
manžele a  děti do Boží náruče a  společně
se za ně modlí. 

K vytvoření skupinky stačí dvě matky, kte-
ré si důvěřují. „O  problémech maminek ve 
skupince nikde mimo společenství nemluví-
me, jsme diskrétní. Také se snažíme, abychom 
rostly ve vzájemné lásce, a to tím, že se nekriti-

zujeme ani si neradíme. To jsou tři hlavní zása-
dy. Modlíme se za své děti a v prosbách se při-
pojujeme ke všem modlícím se maminkám ve 
světě. Takto se vytváří nepřetržitý řetězec mod-
liteb,“ přibližuje koordinátorka hnutí Markéta 
Klímová. Kvůli pandemii se akce k loňskému 
výročí musely výrazně omezit. „Nakonec se 
však díky sociálním sítím mohlo společných 
setkání, ať už šlo o přenášené duchovní obno-
vy, nebo o děkovné pouti, zúčastnit mnohem 
více maminek, než jsme původně předpokláda-
ly,“ ohlíží se s povděkem za loňským výročím 
Klímová. RENATA LORENCOVÁ

Láska matek proměňuje svět

Přinášíme svědectví dvou 
matek, jak je modlitby 
vedly ve vztahu k dětem, 
Bohu i lidem kolem nich.

Naši skupinku jsem začala navštěvovat před 
osmi lety. Brzy nato jsem čekala čtvrté mi-
minko – Bertíka. Při setkáních jsem s velkou 
vroucností odevzdávala Pánu všechny radosti 
i bolesti. Velmi mě to naplňovalo a povzbuzo-
valo. Pak život naší rodiny ochromila krutá rá-
na. Při tragické nehodě náš Bertík zemřel. To 
zlaté dítě s ohnivými vlasy a stejně zapáleným 
srdcem. Jak popsat tu bolest a zoufalství celé 
rodiny? V této temnotě se okamžitě vzedmula 

ohromná vlna blízkosti. Lidé z farnosti, známí 
i cizí, všichni se modlili a nesli nás svou láskou. 
A mezi nimi ty dobré maminky. Byly tu. A když 
už jsem neměla slzy, plakaly za mě. V bolesti 
jsem se nemohla ani modlit, ale ony se modlily 
vytrvale. Svůj kříž jsem mohla položit na jejich 
ramena a ony ho nesly, jako by byl jejich vlast-
ní. A když nastalo další velmi těžké období pro 
naši rodinu, kdy navíc došly finance, maminky 
nadále pečovaly. Nikdy nesoudily, ale pomá-
haly. A to nejen z naší skupinky, ale i mnohé 
další. Teď po třech letech se naše rodina zase 
vzchopila, postavili jsme se na nohy. A já v so-
bě objevila touhu pomáhat nést kříž druhým 
lidem. Vždyť v Písmu se píše: „Neste břemena 
jedni druhých“ (Gal 6,2). Čekám, Pane, má 
ramena jsou volná.

JANA

Hnutí „Modlitby matek“ jsem poznala v začát-
ku jeho působení v naší zemi. V té době měly 
naše tři děti 13, 10 a 8,5 roku. Nebyla jsem 
trpělivá matka a situaci jsem přestávala zvlá-
dat. I když jsem chtěla plnit vůli Boží, neuměla 
jsem přijímat Boží vedení. Považovala jsem za 
správné, co chci já, a na tom jsem lpěla. S od-
stupem času s lítostí poznávám, kolika chyb 
a opomenutí jsem se dopustila, i když jsem na-
šim dětem četla příběhy z Bible a odmala jsme 
je vedli k víře, modlitbě a svátostem. Situace se 
postupem času začala zhoršovat a děti se zača-
ly od Boha vzdalovat, až opustily i nedělní mši 
svatou. Ubíhal rok za rokem a situace se stále 
horšila. Děti si žily po svém, opouštěly víru. 
Ve skupince MM jsem zpočátku často plaka-
la; v noci jsem se budila úzkostí a bezradností 
a modlila se: „Bože, v tebe důvěřuji. Do tvých 

rukou svěřuji svůj život, naše děti,“ dokud se 
mi nepodařilo usnout. Pán začal nejprve pro-
měňovat mě, učil mě trpělivosti a důvěře, až 
jsem byla schopna říct: „Pane, věřím, že je při-
vedeš zpět. Netrvám na tom, že se toho musím 
dožít. Udělej to, jak chceš a kdy chceš. Já se 
nepřestanu modlit.“ 
Dnes obě naše dcery patří Pánu a jsou v něm 
zakořeněny. Jedna se vrátila po deseti, druhá 
po šestnácti letech. Náš syn je ještě na cestě ke 
skutečnému obrácení, opět chodí na mše, ale 
ne ke svátostem. Místo starostí a úzkostí při-
chází do srdce Boží pokoj, vděčnost a očeká-
vání. Bůh je věrný a věřím, že v každém z dětí 
dokončí dílo své milosti a ony se budou až do 
konce života stávat tím, kým je on chce mít. 

LUCIE
(lor)

Loni převzal 
duchovní 
vedení hnutí
P. MARIUSZ 
SIERPNIAK 
z Kongregace 
kněží mariánů, 

který působí ve farnosti 
v Moravanech u Brna. Navázal 
tím na mnohaletou službu 
františkána P. Šebestiána 
Smrčiny. 

Jaká je vaše role ve společenství Modliteb matek 
(MM)?
V tuto chvíli to ani nemusím přesně vědět, spí-
še se musím starat o naši otevřenost vůči Du-
chu Svatému. Věřím, že Pán nás povede. Chci 
se modlit s maminkami a za ně, doprovázet 
je v jejich duchovním hledání, nehasit nadše-
ní, dodávat jim odvahu a inspirovat je. Mám 
ale dojem, že od nich dostávám víc, než jim 
dávám. 

Potkal jsem spoustu skvělých mami-
nek, které mě oslovily svou opravdovou lás-
kou k Pánu Ježíši, vynalézavostí ve vytváření 
společenství, a především velkou obětavostí 
ve službě druhým. To můžu říct o celém ve-
dení MM, o  hlavní koordinátorce Markétě, 
o  jejím týmu i  diecézních koordinátorkách. 
Nedám dopustit ani na maminky z  mých
farností. 

V čem je smysl jejich modlitebního úsilí 
a setkávání?
Zdravé společenství chrání, učí, inspiruje 
a podrží v těžkých chvílích, společná modlitba 
je nenahraditelná. Pán Ježíš slíbil svou zvlášt-
ní přítomnost právě ve společenství (srv. Mt 
18,20). Společnou modlitbu vyslyší jinak, než 
když se modlíme sami (srv. Mt 18,19). Znám 
maminky, kterým hnutí MM doslova změnilo 
život, zachránilo manželství před rozpadem 
nebo díky tomu, že se spolu stále modlí, vytr-
valy v opravdu těžkých životních zkouškách. 
Spiritualita MM je ve své prostotě přístupná 
všem ženám, vzdělaným i obyčejným, žijícím 
s malými dětmi doma či pracujícím v jakémko-
li oboru. V mé farnosti je několik společenství 
maminek a každé je originální, šité na míru 
zrovna těm maminkám, které je tvoří. Věřím, 
že kdo hledá, nalézá. Společenství maminek 

v Moravanech se schází déle než dvacet let. 
Já jsem zde devět let a vidím, jak členky hnutí 
„rostou“. Jak upřímně hledají Pána a doká-
žou si všímat i mladších maminek. Pomáhají 
si v praktických věcech, třeba při hlídání dětí.

 
Jak byste pozval do společenství zvláště 
„čerstvé“ maminky?
Důvěřujte, že ověřené věci fungují. Čtvrtstole-
tí existence hnutí MM o něčem vypovídá. Na 
plody modlitby a setkávaní se občas musí tro-
chu déle počkat, ale přijdou. V dnešní době, 
silně zasažené individualismem, jsou společná 
setkání doslova protilátkou. Maminky, které 
se pravidelně setkávají a modlí, se navzájem 
nesmírně obohacují, učí se být spolu a jistě si 
vyprosí spoustu milostí pro svou rodinu i pro 
církev. Nebojte se „ztrácet“ čas na setkáních. 
Časem pochopíte, jak to bylo důležité.  (lor)

Svědectví: Všichni nás nesli svou láskou

Společná modlitba je nenahraditelná

K vytvoření skupinky stačí dvě matky, které si důvěřují. Snímek Štěpán Langášek

„Matky jsou nejsilnějším lékem proti individu-
alistickým a sobeckým tendencím, proti naší 
uzavřenosti a apatii. Společnost bez matek by 
nejenom byla chladná, ale postrádala by srd-
ce a ‚chuť rodiny‘. Společnost bez matek by 
byla nelítostná a nechávala by prostor pouze 
kalkulaci a spekulaci,“ popsal papež Franti-
šek v knižním rozhovoru s italským knězem 
Markem Pozzou na téma modlitby Zdrávas 
Maria v roce 2018 a pokračoval: „Matky totiž 
dovedou i v těch nejhorších momentech do-

svědčovat něhu, bezpodmínečnou odevzda-
nost a sílu naděje. Hodně jsem se naučil od 
oněch matek, jejichž synové jsou ve vězení, 
leží v nemocnici nebo upadli do otroctví drog 
a které se v zimě i vedru, v dešti i vyprahlosti 
nevzdávají a bez ustání zápasí, aby ze sebe vy-
daly to nejlepší. Anebo od oněch matek, které 
v uprchlických táborech nebo uprostřed války 
dovedou bez váhání objímat a podporovat své 
trpící děti. Matek, které doslova dávají život, 
aby žádné z jejich dětí nebylo ztraceno.“

Maminky očima papeže Františka
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Svatý Vincenc Ferrerský (1350–1419) 
byl jedním z nejvýznamnějších kazatelů 
pokání. Bývá popisován jako muž střed-
ní výšky, se vznešeným čelem a velmi vý-
raznými rysy, jemným chováním a zvuč-
ným hlasem. A  prý cestoval na oslu, 
obklopen zástupy kajícníků.

Pocházel ze španělské  Valencie. Ke 
svatosti směřoval již od mládí – postil se 
ve středu a v pátek, ctil eucharistii. Jako 
dítě ze šlechtické rodiny měl cestu ke stu-
diu otevřenou – klasické studium zahájil 
v osmi letech, teologii a filozofii ve čtrnác-
ti, zanedlouho se pak rozhodl pro řeholní 
život a vstoupil do dominikánského řádu. 

Významná byla jeho role při podpoře 
vzdoropapeže Klementa VII. během pa-
pežského schizmatu. Mínil, že volba zá-
konného papeže Urbana VI. (za něhož se 
stavěla třeba sv. Kateřina Sienská), byla 
vynucená. Později se stal dokonce rád-
cem a zpovědníkem dalšího vzdoropa-
peže Benedikta XIII., kterého se ovšem, 
když poznal hrozné následky rozkolu 

v  církvi, pokoušel přimět k  rezignaci. 
Následovala jeho kazatelská činnost – 
procházel Francií, Švýcarskem, sever-
ní Itálií a  Španělskem. Na Iberském 
poloostrově, zvláště v  Toledu, přivedl 
ke křesťanství mnoho muslimů a židů.

Jeho atributy jsou kniha, lilie a kříž, 
plameny, monogram IHS či slunce. Je 
ochráncem proti epilepsii a  horečce 
a přímluvcem v záležitostech dobrého 
sňatku, plodnosti a šťastné smrti.

Připomínku světce najdeme na praž-
ském Karlově mostě. Společně se sv. Pro-
kopem je zpodobněn na vydařeném sou-
soší od Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa 
(nyní v kopii z roku 2018). Dílo zaplatil 
hrabě Thun patrně z popudu dominiká-
nů, ale jistě i proto, že na plastiku viděl 
ze svého domu. Svatý Vincenc stojí vlevo 
v pozici kazatele a křísí mrtvého. Kostra 
pod ním odklápí víko rakve s nápisem, že 
vzkřísil čtyřicet lidí. Postava hříšníka s dů-
tkami zase připomíná, že světec obrátil 
sto tisíc hříšníků, a třetí figura je posedlý 

člověk, jemuž původně z úst vycházel ko-
vový dráček zobrazující démona. Na pravé 
straně sousoší stojí na ďáblovi sv. Prokop 
s opatskou berlou a pozlaceným křížem.

Proč jsou zde spolu tito dva světci, špa-
nělský dominikán a český benediktinský 
poustevník z 11. století? „Nesourodost 
postav, které snad spojuje moc nad ďáb-
lem, je umocněna kontrastem pohnu-
tí u sv. Vincence a klidu u sv. Prokopa,“ 
hledá vysvětlení P. Stanislav Přibyl, autor 
knihy „Karlův most. V souvislostech víry 
a ducha“ (KNA 2019). Roli také hrálo, 
že sousoší vzniklo rozhodnutím mece-
náše a  předsta-
vitelů Starého 
Města pražské-
ho, kteří usilo-
vali o to, aby na 
mostě byly so-
chy všech zem-
ských patronů. 

KAROLÍNA 
PEROUTKOVÁ

Proč si Pán 
Ježíš vybral jako 
svého nástupce 
sv. Petra, když 
ten jej třikrát 
zapřel?

Písmo svaté je mimořádná kniha. K je-
ho zvláštnostem patří, že věrně zacho-
vává popisy událostí, jak je svědci po-
zorovali. Tak najdete v  obou částech 
Písma chválu nebo odsouzení i vysoce 
postavených lidí, kněží, znalců zákona, 
králů i prvních křesťanů a apoštolů. Na 
nikoho se nebere ohled. Padni, komu 
padni. Dokonce i ty nejvýznamnější bib-
lické postavy nám jsou (s výjimkou Pan-
ny Marie) představeny se svými klady 
i zápory. Tak vešlo v obecnou známost 
i  trojí zapření Petrovo během Ježíšova 
odsouzení. Ve svých textech je popisu-
jí evangelisté Matouš, Marek i Lukáš. 
Všichni také poctivě napíší, jak toho
Petr litoval. 

Myslíte, že by Petrovo místo mo-
hl zaujmout třeba Jakub nebo Jan, 
kteří také patřili k  Ježíšovým nejbliž-
ším? Vzal je na horu proměnění, zažili 
s ním osamělost v Getsemanské zahra-
dě. Byli to bouřliváci, připravení svo-
lávat oheň z nebe na vesnici, která se 
jim znelíbila. Ježíš o nich řekl, že jsou 
synové hromu. Je o nich ale také psá-
no, že se opravdu zajímali o  Ježíšo-
vy názory, přemýšleli a  přijímali jeho
napomenutí.

Nezapomeňme, že Petr byl mluvčím 
celé skupiny apoštolů. Na Ježíšovy otáz-
ky odpovídal jménem všech. Vedl vol-
bu Matěje na Jidášovo místo. O Letni-
cích vystoupil v Jeruzalémě a příchozím 
z celého světa vysvětlil Ježíšovo dílo tak 
důkladně, že byli zasaženi v srdci a roz-
hodli se k činu. Také pochopil, že v kaž-
dém národě (nikoli pouze v židovském) 
je Pánu Bohu milý ten, kdo v  něho 
věří a  činí, co je spravedlivé. Měl zá-
jem na usmíření rozepří na jeruzalém-
ském sněmu. Vždycky uznal svůj omyl
a vzchopil se.

K odpovědi patří znát Ježíšovo slovo, 
že nikdo není dobrý, kromě Pána Boha. 
S přijetím této reality měli všichni apo-
štolové potíže. Stejně jako my.

P. PAVEL KUNEŠ

Častými náměty kázání sv. Vincence Ferrerského, španělského dominikána, který obrátil 
na víru tisíce lidí, byly hřích, poslední soud a věčnost. 

Chci vzpomenout na prožití nejkrás-
nějších Velikonoc v životě, a hlavně 
za ně poděkovat. Bylo to v roce 1998 
krátce po mé konverzi, kdy mi bylo 
umožněno prožít Svatý týden v lito-
měřickém konviktu jako jediné z ro-
dičů, za což jsem dodnes vděčná 
Pánu Bohu a také rektorovi P. Fran-
tišku Koutnému. Konvikťáků tam 
bylo tehdy „neurekom“ ve srovnání 
s  dneškem! Užívali jsme si ty pře-
krásné obřady, včetně křížové cesty 
a žehnání ohně. To člověk zejména 
v takovém prostředí ocení a žasne! 
Po obřadech byl v noci ještě zhotoven 
v chodbě konviktu přes tři poscho-
dí z  průsvitné bílé tkaniny Vzkří-
šený Kristus. To se jen tak nevidí. 

Následující pondělí v 9 hodin rá-
no mi spirituál P. Pavel Jančík udě-
lil pomazání nemocných za přítom-
nosti mého syna Mariána Pospěchy, 
Daniela Víchy a Pavla Stušky (ny-
nějšího rektora semináře v Olomou-
ci). Přitom jsem zažila nevysvětlitel-
né hnutí mysli, třásla jsem se a slzy 
se mi řinuly z očí proudem, byla jsem 
jimi celá zmáčená. Musela jsem se 
jít převléknout. Byla jsem přesvěd-
čená, že se se mnou událo něco zá-
zračného. Otec Pavel mě chlácho-
lil, domníval se, že se bojím umřít. 
Byla jsem po čtyřech infarktech a za 
týden jsem nastupovala na operaci 
srdce a cév do Třince, kam mě hnali 
svorně ze tří nemocnic! Ač jsem byla 
na operaci již připravena, nabodnu-
tá do třísel a napojená na monitor, 
začali se scházet lékaři (byli tam 
tehdy i chirurgové z Brna) a převeli-
ce se divili, že mám tak čisté řečiště. 
Rozhodli se mě vůbec neoperovat. 
Neskutečné! Vrátila jsem se domů 
po dvou dnech a  nejhorší zážitek 
byl nakonec „Záhořovo lože“ – čili 
ležet nehybně 24 hodin (děs!), aby 
mi rána srostla bez šití. Otec rektor 
mi poslal domů dva konvikťáky, aby 
se o mě řádně starali. Myli chodbu, 
když já najednou vystupuji z výtahu. 
Velké divení. Jsem přesvědčená, že 
zázraky se stále dějí.

 LEA POSPĚCHOVÁ, Havířov

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

Kazatel se zvučným hlasem
Připomínka sv. Vincence Ferrerského (5. dubna) 

Zázrak 
uzdravení

Bůh v mém životě

Petrovo 
zapření

Odpovědna

O knížku Ctirada Václava Pospíšila Utrpení Páně podle Jana mohou 
soutěžit ti čtenáři, kteří správně vyluští tajenku naší křížovky a do týd-
ne ji zašlou na e-mailovou (krizovky@katyd.cz) nebo poštovní adre-
su redakce. Knihy do soutěže věnovalo Karmelitánské nakladatelství.

Ukázka: Sledujeme, jak se Ježíš vydává těm, kdo ho přicházejí
zatknout, jak je vyslýchán, odsouzen, ukřižován i pohřben. Konečné 
slovo má ale Bůh – v Ježíšově… (viz tajenka). 

Tajenka z KT č. 12 zněla: „a svěřil církev pod jeho ochranu“. Kníž-
ku Milady J. Burgerové 9 dní ruku v ruce se svatým Josefem, kte-
rou do soutěže věnovalo nakladatelství Paulínky, získávají Anna 
Stříbná z Hněvošic, Hana Halíková z Prahy a Jiří Hronek z Písku. 
Blahopřejeme!
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Připravujeme

Blahořečení P. Zavřela
V  italském cisterciáckém opatství 
Casamari se 17. dubna chystají na 
blahořečení šesti tamních mnichů, 
kteří zahynuli při plenění kláštera 
v 18. století. Jedním z nich je takřka 
neznámý Čech Dominik Zavřel.

Můj Pán a můj Bůh 
Vyznání apoštola Tomáše vytrysklo 
z jeho duše. Ukázalo, že pochybnost 
může být procesem, hledačskou fá-
zí, která předchází prohlédnutí víry. 

Palmová ratolest a kříž patří k sobě
Květná neděle –
28. března 2021

Ježíš nás od počátku udivuje. Jeho 
současníci jej slavnostně vítají, ale 
on vjíždí do Jeruzaléma na prostém 
oslátku. Jeho krajané očekávají moc-
ného osvoboditele, avšak Ježíš při-
chází, aby Velikonoce dokonal svou 
obětí. Příslušníci jeho národa čeka-
jí, že budou slavit vítězství, vykona-
né mečem nad Římany, avšak Ježíš 
přijíždí, aby slavil vítězství Boha do-
sažené křížem. Co se stalo oněm li-
dem, kteří několik dní po oslavném 
„hosana“ křičí „ukřižuj“? Tito lidé 
spíše než Mesiáše následovali jeho 
obraz. Obdivovali Ježíše, ale nechtě-
li se jím nechat ohromit. Údiv se liší 
od obdivu. Obdiv může být světský, 
protože svá očekávání naplňuje podle 

vlastního vkusu, kdežto údiv se ote-
vírá druhému člověku a jeho novosti. 
Také dnes mnozí lidé Ježíše obdivují, 
protože pěkně mluvil, miloval a od-
pouštěl a jeho příklad změnil dějiny. 
Obdivují se mu, ale jejich život se ne-
mění. Je třeba Ježíše následovat na je-
ho cestě. A co nejvíce na Pánu a jeho 
Velikonocích udivuje? Skutečnost, 
že dochází ke slávě skrze pokoření. 
Triumfuje tím, že na sebe bere bolest 
a smrt, kterým bychom se my, zajat-
ci obdivu a úspěchu, raději vyhnuli. 
Ježíš však „sám sebe zmařil“ a „po-
nížil se“ (srv. Flp 2,7-8). To udivuje: 
přihlížet, jak se Všemohoucí zcela 
umenšuje. Vidět Slovo, které všechno 
zná, jak nás mlčky „zaškoluje“ z „ka-
tedry“ kříže. Vidět Krále králů, jehož 
trůnem je šibenice. Vidět Boha veš-
kerenstva všeho zbaveného a namís-
to slávy korunovaného trním. Vidět 

ztělesněné dobro, jak je haní a urá-
žejí. Proč tohle všechno ponížení? 

To pro nás, aby se Pán až do dna 
dotkl naší lidské skutečnosti, aby 
prošel veškerým naším bytím a zlem, 
aby se k nám přiblížil a neopustil nás 
v bolesti a smrti, aby nás zachránil 
a spasil. Ježíš vystupuje na kříž, aby 
sestoupil do našeho utrpení. Zakou-
ší naše nejhorší duševní stavy: selhá-
ní, odmítání všemi, zradu lidí, kteří 
ho mají rádi, a dokonce opuštěnost 
od Boha. Na svém těle pociťuje na-
še nejdrásavější rozpory, a tak je vy-
kupuje a přetváří. Jeho láska přistu-
puje k naší slabosti, dospívá až tam, 
kde se nejvíce stydíme. A tak víme, 
že již nejsme sami, poněvadž Bůh je 
s námi v každé ráně i v každém stra-
chu – žádné zlo a žádný hřích nema-
jí poslední slovo. Bůh vítězí, avšak 
palma vítězství prochází dřevem 

kříže, a proto se kříž a palma k sobě 
druží. Prosme o milost údivu. Bez 
úžasu křesťanský život zešedne. Jak 
můžeme svědčit o radosti ze setkání 
s Ježíšem, neudivuje-li nás denno-
denně jeho překvapující láska, která 
odpouští a přeje novým začátkům? 
Jestliže se z víry vytratí úžas, ohluch-
ne a již nevnímá nádheru milosti, ne-
cítí chuť Chleba života a Slova, neza-
kouší krásu bratrů a daru stvoření. 
Pak taková víra nemá jinou možnost 
než se utíkat k legalismu, klerikali-
smu a ostatním věcem, které Ježíš 
kritizuje (srv. Mt 23). Začněme zno-
vu právě z tohoto údivu, hleďme na 
Ukřižovaného a povězme mu: „Pa-
ne, jak mě miluješ! Jak jsem pro te-
be cenný!“ Kéž námi tento údiv 
prostoupí, pohleďme na kříž a vy-
slovme: „Ty jsi opravdu syn Boží! Jsi 
můj Bůh.“ (vaticannews; kráceno)

UKRAJINSKÉHO PREMIÉRA DENYSE ŠMYHALA přijal papež minulý čtvrtek na osobní audienci, po níž se setkal 
také se státním sekretářem Pietrem Parolinem a sekretářem pro vztahy se státy arcibiskupem Paulem R. Gallagherem. 
Mimo dobré vzájemné vztahy a život katolické církve mluvili o pandemii a o dramatické situaci na východě země 
s přáním, aby „nedávné porušení příměří vystřídala gesta, která by podpořila pokojné vyřešení konfliktu“, uvádí 
Vatican News. Od vypuknutí války v roce 2014 se papež opakovaně vyslovoval pro mír v oblasti, ve Vatikánu přijal dva 
ukrajinské prezidenty a dva premiéry. Premiér Šmyhal papeže pozval na oslavy 30. výročí nezávislosti (24. 8. 1991) 
a věnoval mu bronzovou kopii kyjevského památníku „Holodomoru“, kdy vinou Stalinovy politiky ve 30. letech zahynulo 
hlady více než pět milionů Ukrajinců.  Snímek ČTK

Oběť zneužívání v komisi
na ochranu nezletilých 

KRÁTCE
PŘEVORA KOMUNITY TAI-
ZÉ BRATRA ALOISE přijal pa-
pež minulý čtvrtek na každoroční 
osobní audienci. Ten Svatému ot-
ci poděkoval za encykliku Fratelli 
tutti a vylíčil, jak francouzská eku-
menická komunita sledovala jeho 
nedávnou cestu do Iráku. Dále při-
pomněl, že zlepší-li se zdravotní si-
tuace ve světě, brzy v Taizé přivítají 
poutníky a že se chystají na evrop-
ské setkání koncem roku v Turíně. 

ABY „ABSOLUTNÍ TRANSPA-
RENTNOST AKTIVIT SVATÉ-
HO STOLCE inspirovaly základní 
principy církevního života“ a  zá-
roveň se „opíraly o  mezinárod-
ní praxi“ a aby se „nutně urychli-
la vyšetřování a  provedla reforma 
vatikánského trestního zákoní-
ku“ – apeloval papež při zaháje-
ní soudního roku tribunálu Měst-

ského státu Vatikán (v  pořadí již 
92. a teprve druhého za účasti pape-
že Františka). Hlavní činnost tribu-
nálu spočívá v boji s hospodářskou 
kriminalitou, na čemž spolupracuje 
s  italskými soudy. Na závěr papež 
soudce povzbudil: „Spravedlnost 
nemá přes oči pásku, ale dívá se 
vzhůru, do nebe, protože pouze tam 
je opravdová spravedlnost.“ Setká-
ní se účastnil i nový italský premiér 
Mario Draghi.

PROČ SE BOJÍTE? POŘÁD 
JEŠTĚ NEMÁTE VÍRU? Zní ná-
zev nové knihy, kterou vatikánský 
Úřad pro komunikaci připomíná 
papežovo loňské mimořádné Urbi 
et Orbi z 27. března. Tehdy sám na 
Svatopetrském náměstí líbal nohy 
morového kříže a prosil o ochranu 
od pandemie před mariánskou iko-
nou Salus Populi Romani (Ochrán-
kyně římského lidu). Kniha vychá-
zí v několika jazycích (česky zatím 

ne) a  doplňuje ji krátký rozhovor 
s papežem. „Líbat nohy Ukřižova-
ného mi ustavičně dodává naději. 
Ježíš ví, co znamená pouť, ale také 
zná karanténu, protože mu přibili 
nohy dvěma hřeby. Ježíšovy nohy 
jsou kompasem v životě lidí, když 
kráčí i  když se zastavují,“ uvádí 
zde. 

FRANCESCO, DOKUMENT 
O PAPEŽI od amerického režisé-
ra Evgenye Afineevského, který na 
podzim vzbudil pozornost kvůli pa-
pežovým dezinterpretovaným vý-
rokům o civilních svazcích homo-
sexuálů, se 28. března začal vysílat 
v síti Discovery+. „Tento film je mi-
lostným dopisem Zemi a jejím lidem 
a je silným mementem, co se může 
stát, když se přestaneme navzájem 
milovat,“ uvedl režisér a dodal: „Na 
papeži nejvíce obdivuji, jak spoju-
je lidi.“

(crux, taize.fr, vaticannews; tez) 

Papež 
snižuje platy

Zastánce obětí zneužívání v církvi 
Juana Carla Cruze, který byl sám 
obětí chilského kněze Fernanda 
Karadimy (laicizován v roce 2018), 
jmenoval Svatý otec do vatikánské 
Papežské komise na ochranu ne-
zletilých. „Jsem vděčný za důvěru. 
Hluboce si toho vážím. Obnoví to 
můj závazek pokračovat v práci, aby 
skončila pohroma zneužívání, v prá-
ci pro tolik přeživších, jimž se stá-
le nedostává spravedlnosti,“ uvedl 
Cruz na Twitteru. 

Když o zneužívání spolu s další-
mi dvěma krajany před lety svědči-

li, vedení chilské církve ani Vatikán 
jim nejprve nedůvěřovaly. Papež pak 
nechal situaci v zemi prošetřit arci-
biskupem Charlesem Sciclunou, ná-
sledně se obětem omluvil a svolal mi-
mořádně do Říma všechny chilské 
biskupy, kde všichni nabídli svou re-
zignaci. Cruz, s nímž se papež osob-
ně setkal v roce 2018, je další obě-
tí zneužívání přizvanou do komise, 
která působí od roku 2014, a to po 
Irce Mary Collins. Ta ji však před pě-
ti lety opustila pro údajnou neochotu 
komise k opravdovým změnám.

 (vaticannews, americamagazine)

Pandemie „negativně poznamena-
la veškeré zdroje příjmů Svatého 
stolce a Městského státu Vatikán“, 
a proto se na dobu neurčitou snižu-
jí platy zejména těm, kdo pobírají 
nejvíce. Kardinálové budou mít od 
dubna platy nižší o desetinu, vedou-
cí a  sekretáři vatikánských úřadů
o 8 % a vatikánští kněží a řeholní-
ci o 3 %. Všem zaměstnancům od 
čtvrté platové třídy výše se přestane 
navyšovat odměna za odpracované 
roky. Toto zmražení má trvat zatím 
dva roky. 

Svatý otec tak rozhodl v  motu 
proprio minulou středu. Reagoval 
tím na schodek vatikánského roz-
počtu, který nynější ekonomická 
krize související s pandemií, utlu-
mením turistického ruchu a pokle-

sem příjmů z pronájmu nemovitostí 
ještě prohloubila, jak uvádí Vatican 
News (více v KT 12).

Kardinálův běžný měsíční příjem 
se pohybuje kolem 4 až 5 tisíc eur 
(104 až 130 tisíc korun), přičemž 
duchovní mají často k dispozici ještě 
dotované bydlení, jak uvádí agentu-
ra Reuters. A dodává, že zasvěcené 
osoby zase běžně žijí v komunitách, 
což snižuje jejich životní náklady. 
Laici, kteří pro Svatý stolec pracují 
jako ochranka, záchranáři a hasiči, 
restaurátoři nebo  údržbáři a  uklí-
zečky, mají naopak v Římě vysoká 
vydání, a těm se proto na plat nesáh-
ne a výše zmíněné zmrazení se jich 
netýká. Cílem opatření je dlouho-
době udržitelný rozpočet.

TEREZA ZAVADILOVÁ

Papež František snižuje platy vysoce postaveným 
zaměstnancům Vatikánu, aby v nynější krizi 
nemusel propouštět. Mzdy a odměny laických 
zaměstnanců chce naopak zachovat. 
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Doba lockdownu přinesla ne-
jen v postní době značná ome-
zení při účasti na bohoslužbách 
a  dalších společných modlit-
bách věřících. Augustiniáni 
proto instalovali na plot okolo 
svého opatství na Mendlově ná-
městí ve Starém Brně jednotlivá 
zastavení křížové cesty. Pomod-
lit se ji sem může přijít kdokoli. 
Výjevy z umučení Ježíše Krista 
ale mohou oslovit i náhodné ko-
lemjdoucí. Obrázky namalovala 
Iva Fukalová. „Jednotlivá zasta-
vení doprovází text, který jsme 
stáhli z webu olomoucké arci-
diecéze. Po konzultaci s kněží-

mi jsem ho upravila pro veřej-
ný prostor pod širým nebem,“ 
uvedla pastorační asistent-
ka Helena Velanová z farnosti 
u baziliky Nanebevzetí Panny 
Marie.

Křížovou cestu se k plotu při-
cházejí pomodlit lidé všeho vě-
ku. Podle pastorační asistentky 
je to jedna z cest pastorace ve 
změněných podmínkách. „Mys-
lím, že vzájemná inspirace da-
la v  této komplikované době 
vykvést novým projevům zbož-
nosti na více místech,“ podotkla 
Helena Velanová.
 (lef) 

Farnost Velké 
Pavlovice dostala 
od českého výrobce 
netradiční dar 
v podobě sestavy 
3D tiskárny. 

O její složení se postaral kostel-
ník Stanislav Prachař a nyní je 
využívána pro volnočasové ak-
tivity nejen na faře. „Pro děti, 
které letos přistoupí k prvnímu 
svatému přijímání, chci vytisk-
nout vykrajovátka s jejich jmé-
ny, aby si mohly za jejich pomo-
ci upéct perníčky. Plánujeme, 
že je budou při svém slavném 
dnu rozdávat ostatním věřícím 
před kostelem,“ nastínil jedno 
z mnoha využití tiskárny farář 
P. Marek Slatinský. 

V březnu se ale pustil také 
do tisku doplňků k biblickým 
výjevům Svatého týdne. Na fa-
ře byly minulý týden k vidění 
skála s hrobem Pána Ježíše, je-
ruzalémské hradby a dlážděná
cesta. 

Výjevy ze života Ježíše

Vytištěnou skálu dekoroval mi-
nistrant David Drápal. „Natřel 
ji, polepil mechem, různými 
keři a stromy,“ prozradil kněz, 

jak se do tvorby zapojují mladí 
farníci. Zároveň připomněl, že 
zatímco v naší zemi jsou o Vá-
nocích populární především 
betlémy, v Itálii, kde tři roky stu-
doval, je možné zakoupit figury 
pojící se k nejrůznějším (nejen 
vánočním) biblickým výjevům. 
Na své faře má například Ježí-
še, jak vjíždí do Jeruzaléma na 
oslátku a vítají ho lidé s palmo-

vými ratolestmi, římské vojáky 
i vzkříšeného Krista. Vše využije 
o Svatém týdnu, kdy budou ve-
likonoční výjevy ze života Ježíše 
Krista instalovány ve velkopav-
lovickém kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. 

Kromě toho v  postním ob-
dobí vymyslel pro děti a jejich 
rodiče další aktivitu. Děti po-
malovaly a popsaly více než sto 

kamínků. Poté je roznesly ke 
křížům, které stojí v katastru 
obce. Lidé si je mohou odnést 
domů a zamyslet se nad citáty 
týkajícími se kříže, které jsou 
na některých kamenech napsa-
né. „Anebo je mohou jen pře-
nést a položit k jiným křížům. 
Ve vinicích, polích a na rozces-
tích obce je jich mnoho,“ uvedl 
kněz. LENKA FOJTÍKOVÁ

Křížová cesta kolem opatství

Velikonoční scenérie z 3D tiskárny

Ve velkopavlovickém kostele budou k vidění velikonoční výjevy ze života Pána Ježíše. Skála v pozadí i most 
v popředí vznikly v 3D tiskárně.  Snímek autorka
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Reagovala tak na dočasné ome-
zení provozu Domu sv. Pavla 
v Riegrově ulici, který se ocitl 
v karanténě kvůli pozitivnímu 
výskytu onemocnění covid-19 
u několika klientů. „U budovy 
Diecézní charity v Kanovnické 
ulici jsme zřídili dočasné provi-

zorní denní centrum ve vyhříva-
ném stanu. K dispozici zde lidé 
bez domova mají teplé nápoje, 
jídlo, základní hygienu a nouzo-
vý šatník, v poledne vydáváme 
polévku,“ říká Petra Brychtová, 
vedoucí služeb Střediska Die-
cézní charity České Budějovice.

Provoz denního centra je od 
pondělí do neděle od 8 do 13 ho-
din a zajišťuje ho vždy dvojice 
složená z dobrovolníka a pra-
covníka Charity. „Jelikož noční 
teploty stále padají k nule, ote-
vřeli jsme v objektu biskupství 
v Kanovnické 16 také provizorní 
noclehárnu pro muže, kteří zde 
mají k dispozici čtyři lůžka a de-
set tzv. teplých židlí,“ dodává 
Petra Brychtová s tím, že si tu 
mohou klienti vyzvednout i po-
travinový balíček, polévku a hy-
gienické potřeby.  (rag)

Milí čtenáři,
rád bych Vám popřál 

požehnané prožití 
velikonočních svátků. 
Především Vám přeji,

aby Panna Maria,
která stála u svého Syna 

v jeho utrpení a smrti,
stála i při Vás ve všech 

bolestných i radostných 
chvílích a vedla Vás

za vzkříšeným Kristem.

Biskup VLASTIMIL KROČIL

Kalendář
ČESKÉ BUDĚJOVICE
� Piaristické nám. – nám. Pře-
mysla Otakara II.: Velikonoční 
hrkání, tradiční průvod centrem 
spojený s modlitbou za uzdrave-
ní nemocných a pomoc pro ty, 
kteří o ně pečují, 1. 4. v 19.00,
2. 4. v  8.00, 12.00, 15.00 
a 19.00, 3. 4. v 8.00 a 12.00. 4. 4. 
ve 12.00 nedělní oslava Vzkříše-
ní a obnova manželských slibů. 

TÁBOR-KLOKOTY
� Poutní areál: Křížová ces-
ta 2. 4. od 15.30, pro seniory 
v kostele v 15.45, možnost on-
line na www.klokoty.cz.
� Farnost Panny Marie při-
pravila online seminář o mod-
litbě Jak se modlit. Uskuteční 
se v pátky 9. 4., 23. 4. a 7. 5. 
od 19.00. Seminářem provází 
P. Günther Ecklbauer OMI 
a Teresie Viera Hašanová. Zá-
jemci se mohou přihlásit do 
5. 4. na jiri@oblati.cz. 

VIGILIE A NEDĚLE 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
VE VYBRANÝCH 
KOSTELÍCH:
� Hluboká nad Vltavou – kos-
tel sv. Jana Nepomuckého: 
3. 4. ve 20.00, 4. 4. v 9.00 s žeh-
náním přinesených pokrmů.
� Jindřichův Hradec – pro-
boštský chrám Nanebevzetí 
Panny Marie: 3. 4. v 19.30, 4. 4. 
v  9.30, přenosy na odkazu 
http://www.proboststvi-jh
.cz/.

� Mladá Vožice – kostel sv. 
Martina: 3. 4. v  19.00, 4. 4. 
v 9.30. 
� Římov – kostel Ducha 
Svatého: 3. 4. ve 20.00, 4. 4. 
v 8.30, přenosy na https://fssp.
cz/zive/.
� Vlachovo Březí – kostel
Zvěstování Páně: 3. 4. ve 
20.00, 4. 4. v 10.30, přenosy na 
odkazu www.facebook.com/
simon.stancik/videos/.

Kontakt: ragal@seznam.cz

Velikonoční 
tajemství přitahuje 
i děti a salesiáni 
jim ušili sváteční 
program na míru. 

Kromě postního pěstování kvě-
tin pro zkrášlení kostelů (viz 
článek ve zpravodajství ve vel-
kém sešitě) si mohli rodiče 
s dětmi na Květnou neděli užít 
např. pestrý program na Hosíně 
u Českých Budějovic. „Odpole-
dne jsme tam slavili mši svatou 
pro mladé páry a rodiny s malý-
mi dětmi,“ prozrazuje P. Tomas 
van Zavrel, vedoucí diecézního 
Pastoračního střediska. Spoko-
jení účastníci zde během slu-
nečného odpoledne prožili prů-
vod s kočičkami a po mši svaté 
se mohli zapojit do zdobení per-
níčků či pletení pomlázek.

Neméně zajímavou akci na-
chystali již zmínění českobudě-
jovičtí salesiáni. Až do 7. dubna 

potrvá v městském rozlehlém 
parku Stromovka akce nazva-
ná Pojďte najít vajíčka skrýva-
jící příběh Velikonoc. „Hledejte 
vajíčka ukrytá na stromech, ke-

řích nebo cedulích,“ nabádá dě-
ti jménem organizátorů Tereza 
Kapcová ze Salesiánského stře-
diska mládeže. „Vezměte si ale 
vždy jen jedno a ostatní nechte 

pro ostatní. Pokuste se vajíčka 
sbírat opatrně, abyste neublíži-
li sobě ani přírodě. Po nalezení 
všech vajíček se vám postupně 
odhalí celý příběh Velikonoc, 
a navíc si ze všech vajíček může-
te vytvořit velikonoční věnec.“

K celému příběhu potřebu-
jí děti najít šest různých ukry-
tých vajíček. Fotografii příběhu 
či vytvořeného věnce mají pak 
zaslat organizátorům na e-mail 
tereza.kapcova@sasmcb.cz. 

Zajímavou Jarní stezku nebo 
Postní naučnou stezku najdou 
rodiny s dětmi a další výletní-
ci procházející přírodou kolem 
Trhových Svinů. Několikakilo-
metrová trasa té postní končí 
u barokního poutního kostela 
Nejsvětější Trojice a účastníci 
se na ní např. dozvědí, jak dlou-
ho trvá postní doba a na co se 
v tomto čase připravujeme, ja-
ký je původní smysl slova karne-
val, které pečivo je typické pro 
masopust nebo jak se nazývá
4. neděle postní. 

RADEK GÁLIS

Vajíčka s příběhem ukrytá v parku

Kvůli covidu stěhuje Charita pomoc do stanu
Diecézní charita České Budějovice 
zřídila od minulého pondělí v krajském 
městě provizorní denní centrum 
a noclehárnu pro lidi bez domova. 

Procházky kolem Trhových Svinů. Snímek autor 
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V sobotu před 
Květnou nedělí se 
uskutečnilo Diecézní 
setkání mládeže 
s královéhradeckým 
biskupem Janem 
Vokálem. Kvůli 
pandemii vůbec 
poprvé online. 

Po mnoha letech, kdy se králo-
véhradečtí biskupové potkávali 
s mládeží při mši svaté v kated-
rále Svatého Ducha a na dal-
ších místech v Hradci Králové, 
se muselo setkání přesunout 
do virtuálního prostředí. „Už 
od konce roku 2020 bylo jasné, 
že nebude možné udělat setká-
ní tradičním stylem. Po ledno-
vé debatě s kaplany pro mládež 
a  zástupci vikariátů vyvstala 
myšlenka uspořádat setkání 
v jednotlivých vikariátech zvlášť 
a částí společného programu se 
propojit. Na začátku března se 
však ukázalo, že ani fyzické se-
tkání mladých lidí ve vikariá-
tech nebude možné,“ popsala 
Miroslava Dyntarová, vedoucí 

kanceláře Centra pro mládeže, 
jež pro setkání natočilo video 
plné inspirace do všedních dní 
nahrazující obvyklý program 
v královéhradecké Filharmonii. 

Inspirace 
od papeže i z rodin

S přihlédnutím k Roku sv. Jose-
fa se organizátoři rozhodli pro 
motto: Když se Josef probudil 
ze spánku… (Mt 1,24). „Vznik 
našeho videa, jež stálo velké úsi-
lí členů Diecézního centra pro 
mládež a Diecézního centra ži-
vota mládeže Vesmír, inspiroval 
apoštolský list papeže Františ-
ka Patris corde a také aktuální 
situace, kterou mladí lidé pro-
žívají ve svých rodinách. Ve vi-
deu zazněla mimo jiné svědectví 
učitelů o životě v online výuce, 
mladých párů, které jsou od se-
be vládními nařízeními dlouho-
době odloučeny, a seniorů, kteří 
mladým předávají svou životní 
zkušenost,“ dodala vedoucí 
Centra pro mládež. Půlhodino-
vé video je i nadále ke zhlédnutí 
na Youtube kanálu DCM Hra-
dec Králové. 

Celou akci měl na starosti 
P. Tomáš Hoffmann, člen sek-

Setkání mládeže
poprvé online

ce pro mládež při ČBK a ředi-
tel centra Vesmír v Orlických 
horách. „Hledali jsme, jak na 
půl hodiny zaujmout mladého 
člověka, aby se vydržel dodí-
vat do konce a přitom to nebyla 
jen legrace bez ducha, zkrátka 
aby to bylo přitažlivé a zároveň 
to obsahovalo nosné poselství, 
včetně slova biskupa, a  také 
konkrétní svědectví, neboť ví-
me, že ta oslovují nejvíce. A sa-
mozřejmě nosný dějový rámec,“ 
přiblížil P. Hoffmann.

Příprava trvala podle jeho 
slov celé tři týdny: „Je za tím 
kus intenzivní práce – od hle-
dání nápadů, rámce, formy až 
po samotné provedení. Počátky 
vzniku videa byly i plné napětí, 
nedorozumění, nových začát-
ků, bojů, umění opustit vlastní 
nápad a vzít za svůj nápad ko-
legy.“ Do příprav setkání touto 
formou se aktivně zapojila řada 
mladých lidí z vikariátů včetně 
kněží. „Zakusili jsme společen-

ství jinak,“ uzavřel netradiční 
diecézní setkání vedoucí Centra 
pro mládež. 

Díky zapojení vikariátních 
kaplanů pro mládež a jejich zá-
stupců se podařilo ve více než tři-
ceti farnostech královéhradecké 
diecéze sloužit pro mládež mši 
svatou. K videu na Youtube by-
lo zaznamenáno kolem 650 při-
pojení, přičemž řada společen-
ství mladých ve vikariátech sle-
dovala program společně po-
mocí online schůzky. „Myslím, 
že se takto ‚diecézka‘ zúčastni-
li i ti, kdo by do Hradce Králo-
vé třeba ani nejeli,“ uvažoval na 
konci setkání jeden z účastníků 
z vikariátu Rychnov nad Kněž-
nou. Papež František vyslovil 
přání o přesunu slavení Světo-
vých dnů mládeže na slavnost 
Ježíše Krista Krále. V  Hradci 
Králové se již nyní plánuje druhé 
letošní Diecézní setkání mláde-
že – a to na sobotu 20. listopadu. 

PAVEL J. SRŠEŇ

Přípravný tým Diecézního setkání mládeže u sochy sv. Jana Pavla II. 
na nádvoří Nového Adalbertina v Hradci Králové. Snímek z počátku 
příprav setkání.  Snímek Klára Petrová



4  /               Diecézní zpravodajství  KT 14 / 30. března — 5. dubna 2021
Li

to
m

ěř
ick

á 
di

ec
éz

e
w

w
w

.d
ltm

.c
z

Když se malé děti těší na Je-
žíška, a  dokonce mu píší svá 
přání, jistě svým rodičům dělají 
mnohé i radostné starosti. Jsou 
to totiž právě ony, které jsou Je-
žíškovými prodlouženými prs-
ty. A není vždy snadné detailně, 
a přitom nenápadně  splnit přání 
dětí a zcela nezastínit pravého 
dárce. Představme si, že o  le-
tošních Velikonocích, podobně 

jako o každých Vánocích, spus-
tíme vlnu obdarovávání. Ne-
ní to až tak od věci. Vánocemi 
jsme obdarováni Božím vtěle-
ním, o Velikonocích spásou pro 
věčný život. 

Pokusme se tedy vyslovit ale-
spoň nějaká přání, která by nám 
takříkajíc „spadla z nebe“. Nej-
prve se ptejme sami sebe, jaké 
přání by se mohlo splnit nám. 

Přejme si mít větší důvěru, ale 
i statečnost, odvahu a chuť dru-
hé povzbuzovat a neošetřovat si 
stále jen své bolístky. Ale přej-
me také druhým lidem, našim 
bližním. Těm mnohým, kteří 
jsou současnými pandemický-
mi omezeními již vyčerpáni, 
a především těm, na něž kru-
tě virová nemoc dolehla, a ta-
ké rodinám, které už nestačí 
pokrývat všechny své náklady. 
Těmto našim drahým blízkým 
i vzdáleným přejme úlevu v je-
jich duších a vzpruhu pro nový 
začátek, nikoliv pouze návrat 
do stavu a času před vypuknu-
tím pandemie. 

Mluví se o návratu do „nor-
málu“. Ten bych jim nepřál, ne-

boť to už nebyl normál, ale „ne 
normál“ ve smyslu, že tu vládlo
povědomí, že si snad můžeme 
všechno dovolit a  být si svý-
mi pány, avšak nepozorovaně
i otroky. 

Vydatně vyvětrat

Na Pána Boha se, prosím, obra-
cejme s prosbou o pomoc a ře-
šení. Jediný on ví o klíči, kte-
rým by se nynější situace světa, 
svou složitostí, únavou a téměř 
už i beznadějí podobná zakleté 
komnatě, otevřela a vydatně vy-
větrala čerstvým, svěžím a no-
vým vzduchem, větrem i ván-
kem Ducha Svatého.

JAN BAXANT, litoměřický biskup

Diecézní charita Litoměři-
ce vyzvala dobrovolníky, aby 
zpříjemnili již dlouho trvají-
cí nelehké období obyvatelům 
domovů pro seniory. V rámci 
Jarní pohledové výzvy jim mo-
hou zasílat nejen pohledy, ale 
i různé dopisy a pozdravy. For-

ma záleží jen na autorovi. Za-
pojit se můžou i děti a nakreslit
obrázek. 

„Máme tu jaro. Období pl-
né nové energie, optimismu, 
radosti. Naši senioři v  poby-
tových zařízeních mnohdy ne-
mají žádné příbuzné nebo se 

s  nimi s  ohledem na součas-
nou situaci nemohou scházet,“ 
uvádí mluvčí Diecézní charity 
Litoměřice Eva Hadašová a do-
dává, že za povzbuzení budou 
vděčni i lidé, kteří v domovech 
pracují. „Doba je těžká i pro ně, 
takže i jim mohou být pohledy 

adresovány,“ připomíná. Po-
zdravy je možné donést osobně 
nebo zasílat na adresu Diecéz-
ní charity Litoměřice. Další in-
formace a tipy jsou k dispozici 
na internetové stránce www.
dchltm.cz.

 (puč)

Co bychom si tak přáli k Velikonocům?

Pošlete seniorům pohled, zve diecézní Charita

V Lounech slavil liturgii Květné neděle nový děkan P. Vít Machek.
Jmenovací dekret P. Machkovi v předvečer jeho čtyřicátých 
narozenin 26. března předal při mši sv. biskup Jan Baxant. 
 Snímek Jiří Vopálenský / Člověk a Víra

V omezeném počtu slavili nedělní mši sv. rovněž věřící 
v kostele sv. Petra a Pavla v Křemýži. Bohoslužby se zde budou 
konat i o velikonočním triduu, stejně jako v dalších čtyřech 
kostelích teplické farnosti. Snímek Petr Macek / Člověk a Víra

V postních dnech si letos přemýšlím i o tom, 
co bychom si tak přáli k Velikonocům. Tedy 
pokud by se nadělovalo jako o Vánocích 
a my mohli alespoň naznačit, jaký by 
mohl být ten náš velikonoční dárek. 
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Ukřižovaný vstal z mrtvých a za-
bitý žije. Pak je pravda, co před-
pověděl a učil, pak pro spojení 
s Kristem i my vstaneme k živo-
tu, i naše utrpení dostane smy-
sl, smrt nemusí znamenat konec 
a nikdo nemusí být sám. 

Stačí Boha oslovit a mluvit 
s ním. Stačí skutek nezištné lás-
ky, a on v nás působí.

Stačí být s  druhými v  jeho 
jménu, aby byl uprostřed nás. 
Máme lék na uzdravení spo-
lečnosti, máme vakcínu proti 
nesmyslnosti a krutosti života, 
stačí otevřít srdce Zmrtvých-
vstalému, dělit se o velikonoční 
radost.

Pak smutek pandemie pro-
září velikonoční naděje a radost 

z Kristova vítězství nad smrtí se 
stane radostí všech, kdo ho po-
znají a přijmou.

JAN GRAUBNER,
olomoucký arcibiskup 

Kalendář
KLADERUBY
� Kostel sv. Cyrila a Meto-
děje: příležitost ke sledování 
mše svaté online je v  neděli 
od 8.30 a ve čtvrtek od 17.15 
na kanálu Youtube „Farnost
Kelč“.

KROMĚŘÍŽ
� Krátká rozjímání o neděl-
ních evangeliích v podání se-
ster sv. Kříže na Youtube ka-
nálu „Srdce plné“ nebo na 
facebookové stránce „Milo-
srdné sestry svatého Kříže“.

SVATÝ HOSTÝN
� Víkendovou duchovní ob-
novu na téma „Apokalypsa – 
nadějné poselství do nejistých 
časů: biblický pohled na dra-
matická období lidských dě-
jin podle apokalypsy Starého 
i Nového zákona“ od 16. do 
18. 4. vede Václav Čáp. Více 
informací na www.hostyn.cz 
nebo na tel. 573 381 693.

Kontakt: gracka@katyd.cz

Na bolesti, s nimiž se ve služ-
bě setkávají kněží, se v letošní 
postní době rozhodli upozornit 
členové mužského společenství 
z kroměřížské farnosti Panny 
Marie. Text i zvukový záznam 
„Čtrnácti kněžských zastavení“ 
nyní sdílejí na internetu.

„V křížové cestě reflektujeme 
samo kněžství a otázky nebo pro-
blémy, které působení kněze ve 
farnosti provázejí,“ představuje 
jeden z autorů modlitebních tex-

tů Petr Hudec a dodává: „Kněz 
slavící mši svatou jedná v osobě 
Krista, zároveň je to ovšem člo-
věk chybující jako my všichni.“ 
Jednotlivá zastavení tak zmiňují 
starosti kněze pečujícího o roz-
padající se budovy, hněv farní-
ků, když kněz neodpovídá jejich 
představám, odcizení od vlastní 
rodiny i chybějící lidskou blíz-
kost, stěhování z  jednoho pů-
sobiště na jiné nebo obětová-
ní vlastního života pro druhé. 

A zabývají se také úlohou kněze 
v koronavirové pandemii – má se 
farníků stranit, aby je nenakazil, 
nebo jejich izolaci zmírnit svou 
přítomností? „Z křížové cesty, 
kterou jsme se v našem kostele 
Panny Marie modlili o páté nedě-
li postní, vznikl zvukový záznam. 
Společně s textem pobožnosti je 
možné najít ho na farním webu 
www.farnostpm.cz nebo na arci-
diecézních stránkách www.ado.
cz,“ nabízí Hudec. (gra)

Křížová cesta o kněžství

Velikonoční přání arcibiskupa

Setkání mladých napříč generacemi
 Na rozdíl od těch, 
kdo se během 
minulé soboty 
marně pokoušeli 
otevřít formulář 
ke sčítání lidu, se 
téhož dne (nejen) 
mládež bez větších 
problémů připojila 
k online podobě 
svého arcidiecézního 
setkání.

Při „největším diecézním setká-
ní v dějinách“ přivítal všechny 
účastníky již v pátečním úvodu 
vysílaném z olomoucké katedrá-
ly arcibiskup Jan Graubner: „Ne 
snad, že by teď bylo připojených 
tolik lidí, kolik jich jindy chodí 
na naše setkání. Zcela určitě 
je to ale největší shromaždiště, 
složené ze všech míst, kde právě 
jste,“ dodal.

A ke stále se prodlužujícímu 
času izolace, který mnozí těžko 
snášejí, dal nejen mladým lidem 
návod: „Zkuste si častěji vzpo-

menout na Ježíše, když se cítíte 
sami, když nevíte, co dělat, když 
vás nic nebaví. Stačí ho oslovit 
a přizvat k tomu, co děláš, i když 
se jdeš jen projít. A nebuďte jako 
dva, co spolu nemluví: povídej 
mu, co vidíš nebo co máš v srd-
ci. Čím víc toho s ním prožije-
me, tím víc si zvykneme, že on je 
s námi a my můžeme být s ním.“ 

Přizvat Ježíše do toho, co 
zrovna mají v srdci, mohli mla-
dí účastníci také při následných 
chválách. Doprovodila je va-
lašskokloboucká kapela Sinaj 

i zlínský farář P. Kamil Obr, kte-
rý během modlitby četl vzkazy 
a prosby mladých lidí: za ne-
mocné a trpící obecně, za kon-
krétní blízké a kamarády nebo 
třeba za lékaře a zdravotníky.

Do sobotního hlavního pro-
gramu uvedl mládež emeritní 
pomocný biskup Josef Hrdlička, 
který připomněl, že i když se ne-
mohou setkat v jednom zástupu, 
Bůh všechny vidí: „On ovládá 
online v nejvyšším řádu a všech-
ny své děti má v srdci, vidí jim 
až na dno duše pohledem lásky.“ 

Přesto pořadatelé vedle on-
line části – která v sobotu obsa-
hovala mj. katechezi v podání
P. Lukáše Jambora, diskusi 
o povolání a na závěr mši sva-
tou, kterou v katedrále celebro-
val arcibiskup Graubner – zařa-
dili „off-line program“. „Chtěli 
jsme, aby divák měl opravdu po-
cit, že je právě teď součástí se-
tkání a vyžaduje se od něj ak-
tivita. Účastníci se proto měli 
zamýšlet nad otázkami z kate-
cheze, uvědomit si své místo 
v prostředí, kde žijí, a poté skr-
ze úkoly aktivně prožít motto 
setkání: ‚Vstaň, učiním tě svěd-
kem toho, co jsi viděl,‘“ popsal 
vedoucí arcidiecézního Centra 
pro mládež Marek Poštulka.

Celé online setkání podle něj 
nechtěli pořadatelé pojmout 
jen jako cosi vnuceného, ale ja-
ko příležitost. „Program jsme 
mohli zprostředkovat nejen 
mládeži, ale i starším genera-
cím. A z ohlasů se nám potvr-
dilo, že nás skutečně sledovali 
lidé všeho věku,“ říká Poštulka 
a uzavírá: „Setkání nás ujistilo, 
že se prostředky, jak promlou-
vat k okolí, vždy najdou – jen je 
potřeba je využít.“ JIŘÍ GRAČKA

Přímo v katedrále byla přítomna jen hrstka účastníků,
v přímém přenosu se ale připojily stovky lidí. 

Snímek Dominik Polanský / Člověk a Víra
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Místo tónů varhan 
si musí věřící 
z Bruntálu zvykat 
na zvuk elektrických 
kláves. Po pěti letech 
příprav a nespočtu 
jednání totiž farnost 
v okresním městě 
spustila generální 
opravu takřka sto let 
starého nástroje.

Varhany v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie zazněly prozatím 
naposledy na začátku března. 
Od té doby se nástrojová skříň 
z roku 1780 podstatně vyprázd-
nila, naopak v chrámové lodi 

se provizorně ocitlo více než
2 500 píšťal. Varhanářská firma 
vyjmula taky pedálnici, píšťal-
nici, vzdušnici a měchy. Nástroj 
postavený krnovskou dílnou 
Rieger v  roce 1923 neprošel 
za sto let ve službě žádnou vý-
znamnější přestavbou ani opra-
vou. To má podle pastoračního 
asistenta bruntálské farnosti 
Karla Peschkeho své klady i zá-
pory: „Po druhé světové válce 
byla varhanám věnována jen 
minimální údržba, což na jedné 
straně zapříčinilo nynější hava-
rijní stav, na druhé straně však 
bez podstatných změn zůstal 
zachován cenný pozdně roman-
tický nástroj v rokokové skříni.“

Po pečlivé restaurátorské 
práci nástroj vyloženě volal. 
Některé rejstříky totiž už řadu 
let nehrají a další dosluhovaly. 
„Největším problémem je ne-

spolehlivá traktura,“ vysvětlu-
je Karel Peschke: „Tvorbu tónu 
mezi stiskem kláves a zvukem 
kazily nefunkční membrán-
ky a těsnění. Další potíže způ-
sobil červotoč, který poškodil 
skříň, její ornamenty a dřevěné
píšťaly.“ 

Píšťaly a další části varhan 
budou v  péči odborníků celé 
dva roky. Než varhanáři nástroj 
znovu postaví a naladí, budou 
v kostele hrát digitální klávesy. 
Farnosti ve správě Řádu němec-
kých rytířů teď ale dělá staros-
ti spíše finanční stránka  akce 
s  rozpočtem 1,7 milionu Kč. 
První etapa oprav mohla začít 
díky mimořádnému sponzor-
skému daru. Farnosti pomůže 
také ostravsko-opavská diecé-
ze. Přes 800 tisíc Kč ovšem za-
tím chybí, farnost proto spustila 
sbírku.  ONDŘEJ ELBEL

Kalendář
HUKVALDY-
-RYCHALTICE 
� Kostel sv. Mikuláše: Far-
nost zve k modlitbě novény 
k Božímu milosrdenství při 
mši svaté v každém dni veli-
konočního oktávu. Připojení 
přes Youtube kanál farnos-
ti. Rozpis modliteb: www.
farnost-rychaltice.cz.

KOPŘIVNICE
� Centrum pro rodinu 
zve na webinář Rodičovský 
restart 6. 4. od 20.00, kde se 
zúčastnění budou zabývat 
tím, jak se jako rodiče potře-
bují proměňovat. Cena je za 
jeden 200 Kč, celá série za 
500 Kč.
 
OPAVA
� Pastorační středisko mi-
noritského kláštera (pokud 
situace dovolí) zve 17. 4. od 
9.00 do 18.00 na setkání pro 
ženy. Téma O znamení kříže, 
požehnání a zlořečení  před-
staví lektorka Fany Böhmo-
vá. Přihlášky: jdostalova@
prorodiny.cz, 731 625 617.

Kontakt: jpraisova@doo.cz

Boží láska 
se nenechá 
omezit
Velikonoce jsou vrcholem Kris-
tovy lásky, která jde až do kraj-
nosti. I když jsme v těchto dnech 
vzhledem k  pandemii stále 
v mnoha věcech omezeni, může-
me se přesto radovat z toho, že 
Boží láska, která k nám o Veliko-
nocích tak silně promlouvá, ome-
zená není. 

Bůh se ve své lásce k nám ne-
nechává omezit vůbec ničím, ani 
pandemií hříchu, ani lidskou 
zradou, ani bolestí kříže, ani 
temnotou hrobu. Boží láska je 
větší než všechna omezení, kte-
rá může člověk vymyslet. To ať je 
pro nás stálým důvodem k rados-
ti a důvěře. 

Přeji vám požehnané Veliko-
noce v radosti z neomezené Boží 
lásky a vděčnosti za to, že i dnes 
jsou kolem nás lidé, kteří se ve 
službě druhým vydávají do kraj-
nosti. biskup MARTIN DAVID 

V Bruntálu opravují
sto let staré varhany

Po loňském zákazu veřejných 
bohoslužeb mohly farnosti na 
Květnou neděli znovu nachys-
tat slavnostní liturgii s žehná-
ním ratolestí a  čtením paši-
jí. Stále ale zůstává solidarita 
s těmi, kdo se do kostela kvůli 

omezené kapacitě nedostanou. 
V kostele sv. Anny v Rychvaldu 
na Ostravsku mají skupinovou 
fotografii farnosti vystavenou 
pod obětním stolem. Při pro-
měňování tak farníci vidí nejen 
svého kněze P. Petra Plachkého, 

ale i ostatní věřící, kteří tento-
krát zůstali doma. 

Ostravská katedrální far-
nost vstoupila do Svatého týd-
ne s oběma biskupy, bohosluž-
bě předsedal biskup František
Václav Lobkowicz. (one)

Na prahu Svatého týdne

V Rychvaldu začínala liturgie Květné neděle před kostelem.  Snímek Michaela Gavláková / Člověk a Víra
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Mobilní Hospic
sv. Jiří, který působí
na Chebsku 
a Tachovsku 
a pomáhá nevyléči-
telně nemocným 
důstojně odejít
ze života v domácím 
prostředí, obdržel 
velmi potřebný dar 
od Česko-německého 
fondu budoucnosti.

„Dostali jsme 170 tisíc korun, 
za něž jsme zakoupili pět po-
lohovacích postelí včetně an-
tidekubitních matrací pro na-
še klienty. Zbylo i na ochranné 
pomůcky pro personál,“ po-
pisuje ředitelka hospice Alena 
Votavová. 

Současná pandemie, která 
zejména na Chebsku ještě do-
nedávna přinášela vysoký po-
čet nakažených, zasáhla i  do 
činnosti domácího hospice. 
„Na covid nám zemřeli dva lé-
kaři. J eden z nich byl odborný 
garant paliativní léčby, takže 

Hospici pomohl dar od Česko-německého fondu budoucnosti

Pracovníci domácího Hospice sv. Jiří v Chebu a Tachově jsou v plném
nasazení i v době pandemie, a sice za pomoci ochranných pomůcek,
jako třeba zdravotní sestra Blanka Jirásková. 
 Snímek archiv Hospice sv. Jiří

jsme se ocitli v personálně ná-
ročné situaci. Také finančně 
nás pandemie zasáhla, proto-
že odpadly benefice, nadační 
fondy nevypisují granty, sníži-
lo se firemní dárcovství. Dříve 
jsme mívali finance na zhru-
ba tři měsíce dopředu, což teď 
říci nemůžeme. Přitom nám 
počet klientů značně narostl,“ 
konstatuje smutně ředitelka. 

Snažíme se o důstojnou
paliativní péči

Mezi klienty domácího hospi-
ce samozřejmě patří lidé covid 
pozitivní, kterým nákaza uspí-
ší konec života, jindy je na co-
vid pozitivní někdo z pečujících 
členů domácnosti. „I v takových 
případech se snažíme zajistit 
důstojnou paliativní péči, po-
hybujeme se v ochranných ob-
lecích, přivážíme materiál, kde 
je to možné, jsme v kontaktu 
přes telefon či e-mail,“ ilustruje 
Alena Votavová.

Ve složité finanční situaci 
mohou Hospici sv. Jiří pomáhat 
dárci, např. DMS přes Fórum 
dárců, ve sbírce Darujme.cz ne-
bo příspěvkem na transparent-
ní účet, který lze najít na webu 
www.hospiccheb.cz.  (alo)

Radost Velikonoc
není povrchní jásot

Tentokrát už kolem neležel 
sníh, ale zahrádka byla plná 
kvetoucích krokusů. „Rozkvet-
lé krokusy jsou symbolem, že 
příroda směřuje k radosti. K ra-
dosti, ke které máme směřovat 
i my o Velikonocích. K radosti, 
která navzdory tomu všemu, co 
nás může teď rozesmutnit, nám 
otevírá srdce pro zvěst Veliko-
noc, do níž Květnou nedělí vstu-
pujeme,“ říká biskup a zve divá-
ky k virtuální návštěvě nedaleké 
kaple, vybudované v Diecézním 

centru mládeže a zasvěcené  ra-
dostnému vjezdu Ježíše do Je-
ruzaléma, který je na Květnou 
neděli připomínán.

Požehnaný vstup
do Svatého týdne

„My jsme také pozváni, aby-
chom takto radostně vstoupili 
do celého tajemství Velikonoc. 
Ale pašije této neděle nám ří-
kají, že naplnění toho, na co 

generace Izraelitů čekaly po ti-
síciletí, nemůže být přijato po-
vrchně, jen vnějším jásotem. 
Vstupujeme do tajemství, které 
je také nesmírně hluboké, kte-
ré prochází velkou bolestí lid-
ské nenávisti a sebestřednosti, 
ale nakonec vítězí Boží pomocí 
a Boží láskou. Radostně vstup-
me do velikonočního týdne 
s vědomím, že tato radost nás 
povede nejen k jásotu, ale také 
k hloubce poznání, kam až mů-
že láska Boží jít, aby člověku 
nabídla opět možnost věčného 
života… Požehnaný vstup do 
Svatého týdne!“ přeje biskup 
Tomáš Holub.

Celou videonahrávku pro-
mluvy ke Květné neděli najdete 
na www.bip.cz.

ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

Stejně jako promluvu na začátku postní 
doby pronesl výzvu do Svatého týdne 
biskup Tomáš Holub o Květné neděli ze 
zahrádky u tzv. Domečku v centru Plzně. 
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S výzvou namalovat velikonoční 
obrazy se na rodiny s dětmi 
obrátil dětský tým farnosti 
u sv. Terezie v pražských 
Kobylisích. Na sedmdesát šest 
různých obrazů, od zrazení 
Jidášem přes Poslední večeři 
a jednotlivé výjevy křížové cesty 
až po Zmrtvýchvstání a setkání 
s nevěřícím Tomášem, mohou 
děti malovat až do Velkého 
pátku. Prostřednictvím webu 
obrázek uloží na sdílený 
disk a na Velký pátek budou 
nakreslená díla vystavena 
v kostele i na internetu. 
 Snímek archiv farnosti

Až do neděle
Božího milosrdenství 
(11. dubna) mohou 
farníci z Lysé nad 
Labem netradičně 
rozjímat nad 
Kristovým křížem. 
A to u deseti křížků či 
Božích muk v různých 
částech města. 

„V minulých letech jsme jako far-
nost byli zvyklí ke konci postní 
doby dělat křížovou cestu rodin 

– buď v přírodě, nebo kolem kos-
tela. Vzhledem k tomu, že letos 
nebylo možné žádnou hromad-
nou akci uskutečnit, přemýšleli 
jsme nad alternativou,“ říká za 
iniciátory akce varhanice Ma-
rie Mikušková. Prostřednictvím 
webu www.drobnepamatky.
cz vytvořili mapku jednotli-
vých křížků. Na desetitisíco-
vé město jich je deset, tedy na 
tisíc obyvatel jeden kříž nebo 
Boží muka. A tak mohou farní-
ci i rodiny s dětmi obejít všech-
na tato místa najednou, nebo 
jen některá, anebo je navštívit
postupně. 

Trasa je dlouhá přibližně 
sedm kilometrů a dá se zvlád-

nout cca za dvě až dvě a půl ho-
diny. U každého kříže je schova-
ná schránka, do níž je vložena 
přímluva na konkrétní úmysl, 
vždy za část obyvatel města (za 
děti, rodiny, učitele a žáky, sta-
ré lidi, nemocné, za zdravotní-
ky i pracovnice hospice v Lysé či 
za ty, kdo umírají nebo zemře-
li…), ale také barevné květiny, 
které si děti na místě vezmou 
a pak nalepí pod kříž umístěný
v kostele. 

Pro ty, kdo se z hygienických 
důvodů obávají během pande-
mie něčeho dotýkat, jsou k dis-
pozici přímluvy elektronicky na 
zmíněném webu.

KATEŘINA ŠŤASTNÁ

Je poměrně těžké psát o radost-
ném čase Velikonoc v době, kdy 
nám naše nejvýznamnější křes-
ťanské svátky již druhým rokem 
zastiňuje epidemie koronaviru. 

Setkání se Vzkříšeným Kris-
tem, mocný chvalozpěv Exsul-
tet, je oslavou naší spásy, tou 
skutečnou rovinou Velikonoc. 
Zároveň tu ale máme i naše po-
zemské Velikonoce, ke kterým 
patří pomlázka, návštěva blíz-
kých a  radost ze společného 
času. O to budeme letos opět 
ochuzeni. Chtěl bych proto ape-
lovat: nesmutněme, zaměřme se 

na to podstatné z Velikonoc, na 
jejich duchovní rozměr, účast-
něme se bohoslužeb, jak to bu-
de ve farnosti možné, a mějme 
na mysli, že ne ve všech dobách 
našich dějin mohli křesťané své 
Velikonoce svobodně slavit. 

My starší pamatujeme, jak 
to bylo za komunismu: já jsem 
jedny Velikonoce strávil v korek-
ci ve věznici na Borech se šrou-
bovákem v ruce. Uvědomil jsem 
si tehdy, že Velký pátek není jen 
zpěv, ale také to, že člověk musí 
zatnout zuby a říct si, že se nedá 
nic dělat, protože ty pravé svátky 

se odehrávají v srdci. Velikonoce 
vznikají v místech, kde vznikla 
Bible, a víme, že propojují paste-
veckou a rolnickou tradici. Proto 
beránek a nekvašený chléb. Moj-
žíšova cesta z egyptského otroc-
tví do Zaslíbené země přináší 
vizi Mesiáše, který dává svobo-
du. Svobodu od otroctví hříchu 
a nadvlády smrti,  tedy tradici 
našich křesťanských Velikonoc.

Přeji čtenářům Katolického 
týdeníku požehnané a čínským 
koronavirem nezkažené Veliko-
noce!

DOMINIK kardinál DUKA

Modlitby u deseti křížů v Lysé

Kardinál Duka: Nesmutněme a zaměřme se na to podstatné

Jeden z deseti křížů v Lysé nad 
Labem.  Snímek autorka

Kalendář
PRAHA
� Zastavení u Matky Terezy 
online s P. Ladislavem Heryá-
nem SDB 8. 4. v  19.00 na 
youtube.com/kcmtpraha.
� Online seminář Spiritua-
lita, náboženskost a psycho-
terapie 16. – 18. 4. s  psy-
choterapeutem, teologem, 
religionistou a gynekologem 
Prokopem Remešem. Pořádá 
pražský Institut existenciál-
ní hagioterapie (program na 
hagioterapie.cz).

SVATÁ HORA
� Slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně 4. 4. v 11.00 – mše sv. 
na svatohorském náměstí 
(kapacita 100 osob). 

Kontakt: zavadilova@katyd.cz

Děti malují 
velikonoční 
výjevy
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Vrcholí týden, který 
křesťané obvykle nazývají 
Svatý. Většině dnešních 
mladých lidí při spojení 
„Svatý týden“ naskočí 
husí kůže, protože si 
vzpomenou na trápení 
v posledních dnech 
před maturitou. A navíc 
nevědí, jak to s jejich 
maturitami letos bude. 
Je to trýznivá nejistota… 

Ale ani náš křesťanský Svatý týden ne-
ní jednoduchý. Chceme-li pochopit je-
ho podstatu, pořádně se natrápíme. 
A zdaleka nebudeme u konce. Je to dá-
no tím, že se v těchto dnech naše myš-
lenky stále vracejí k utrpení, ke smrti, 
ke kříži. A nejen v liturgii. Mnozí po-
slední dobou sami prožívají utrpení 
nemoci, vyrovnávání se se smrtí nej-
bližších, někdo pociťuje i ztráty ekono-
mické. A navíc nám tyto dny a týdny 
mohly přinést pocit totálního vyhoření 
a nechuti o cokoli se snažit.

Možná to někoho překvapí, možná 
i pohorší, ale při pohledu na umírající-
ho Krista na kříži mě mimoděk napa-
dá jedna Ezopova bajka: Král zvířat lev 
společně s liškou a oslem ulovili jele-
na. Rozdělení kořisti přenechali oslo-
vi. Osel rozdělil kořist na tři naprosto 
stejné části. Lev se zachmuřil, vycenil 
zuby, vrhl se na osla a roztrhal ho. Po-
tom se obrátil na lišku: „Ukaž ty, jak se 
má správně dělit!“ Liška spojila všech-
ny tři části kořisti a dala je lvu. Spoko-
jený lev se ptá lišky: „Kdo tě naučil tak 
moudře dělit?“ – „Tamten,“ odpovědě-
la liška a ukázala přitom na zkrvavené 
oslovy pozůstatky.

Zdá se, že lidské dějiny odnepamě-
ti tvoří egoističtí lvi, chytré lišky a spra-
vedliví osli. Toto drama stále pokraču-
je. Kdo bude mít poslední slovo? Když 
se díváme na kříž, ptáme se, zda to ne-
ní další vítězství silnějších nad slabší-
mi. Není to další prohra spravedlnos-
ti? Víme, že Ježíšovo: „Dokonáno jest,“ 
nebyla poslední slova! Ale jak těžko se 
tomu věří, prožívám-li trápení! 

Roku 1968 umíral na jedné paříž-
ské klinice francouzský kardinál Pie-

Naděje staví most mezi utrpením a radostí
rre Veuillot, tamní arcibiskup, ve věku
55 let. Jeho agonie byla dlouhá a hroz-
ná, trvala tři měsíce. Když umíral, svě-
řil se svému příteli: „Umíme mistrov-
sky tvořit krásné věty o utrpení. Také já 
jsem kázával o utrpení dojímavými slo-
vy. Řekněte kněžím, že by raději měli
m l č e t. Nevíme totiž, co to utrpení je. 
Když jsem je doopravdy poznal, doká-
zal jsem jenom plakat.“

Odpověď neznáme hned
Utrpení není problém, který zvládne-
me studiem či uvažováním. Zde musí-
me mít určité zkušenosti – vlastní i cizí. 
Pašijové události, které si připomíná-
me ve Svatém týdnu, jsou zvěstí o utr-
pení. Toto utrpení je bolestné, ne-
snesitelné, ale vede k Životu. Jsou to 
zkušenosti, které stojí za to vzít v úva-
hu a v mlčení se před nimi sklonit. Tak, 
jak se skláníme mlčky už rok před zku-
šeností s pandemií.

Když si s něčím nevíme rady, zkus-
me si uvědomit, že většinou člověk 
nevidí a nezná odpověď hned. Vez-
měme si jakýkoli vyšívaný ubrousek. 
Podívejme se na jeho rub. Co tam vi-
díme? Každá nitka je tam zpřeházená, 
jsou tam někdy doslova chuchvalce 
nití, které nám nedávají smysl. Všech-
no je barevně propletené. A podívej-
me se na týž ubrousek z jiného úhlu 
– z lícní strany. Tam do sebe všechny 
nitky zapadají, dávají smysl, tvoří je-
den velký krásný obraz. Mnohdy sta-
čí podívat se jen z jiné strany, možná 
z odstupu dní, let, z odstupu nových
zkušeností.

Zdá se vám, že poslední slovo ve 
vašem životě mají jen egoističtí lvi ne-
bo vychytralé lišky? Zdá se vám, že 
nesete bolest, která už se nedá unést? 
Mezi bolestí a radostí, mezi nouzí 
a štěstím ční hluboká propast. Naděje 
nad ni staví most. Zdá se vám, že ten 
most naděje visí ve vzduchu? Ne, ne-
jsou žádné beznadějné situace, jsou 
jen lidé, kteří jsou bez naděje tváří 
v tvář situaci.

Právě velikonoční ráno, velikonoč-
ní neděle budí novou naději! Kristo-
va smrt na kříži, o níž rozjímáme ve 
Svatém týdnu, nám připomíná: „Pa-
matuj, člověče, že jsi prach a v prach 
se obrátíš.“ Kristovo vzkříšení, které 
slavíme o Velikonocích, nás ujišťuje: 
„Pamatuj, že nejsi jen prach.“ A to je 
pravý a podstatný důvod velikonoční 
radosti!

P. PROKOP SIOSTRZONEK OSB,
břevnovský arciopat

Velikonočními svátky v této příloze 
KT provedou úryvky z knižní novin-
ky Utrpení Páně podle Jana z pera 
teologa P. Ctirada Václava Pospíšila 
(KNA 2021) a stylizované dopisy ne-
nápadným, ba pozapomenutým ak-
térům velikonočních událostí z knihy 
Milý Jidáši spisovatele Pavla Obluka 
(KNA 2019).

Během velikonočního tridua tak 
můžeme s P. Pospíšilem rozjímat nad 
Ježíšovým utrpením jakožto „aktiv-
ním úkonem poslušnosti a lásky“, re-
alistickým popisem jeho ukřižování 
namísto „velebného mluvení o kříži“ 
a tajemstvím Kristova vítězství nad 

smrtí, které „je přístupné jen tomu, 
kdo je obdařen světlem víry“. 

Biblické postavy, kterým jsou ad-
resovány Oblukovy dopisy, zpřítom-
ní situace, o kterých se Bible zmiňuje 
jen stručně. Jak se cítil například ten, 
kdo připravil místnost pro Posled-
ní večeři Páně? A co se zdálo Klau-
dii Prokule, když svému muži Pilátu 
Pontskému poslala varovný vzkaz, 
že ji kvůli „tomu spravedlivému“ pro-
následovaly zlé sny? A poté staneme 
uprostřed tajemné noci, kdy vojáci 
střežili Kristův hrob a pak se stalo 
něco, co si nedokázali vysvětlit. 

TEREZA ZAVADILOVÁ

Když se díváme na kříž, ptáme se: Není to další prohra spravedlnosti?
 Snímek Michaela Gavláková / Člověk a Víra

Pašije s apoštolem Janem i nepatrnými hrdiny



První dějství dramatu (Jan 18,1-14) 
zahaluje temnota noci, avšak o učed-
nících spolu s Ježíšem se neříká, že by 
měli louče a lucerny. Jidáš a ti, kdo by-
li s ním, mají tyto zdroje osvětlení. Ti, 
kdo jsou s Ježíšem, světlo nepotřebu-
jí, protože Žalm 27,1 říká: „Hospodin 
je světlo mé a moje spása, koho bych 
se bál.“ Pro Jana je Jidáš člověkem pl-
ně v moci ďábla (srv. Jan 13,27), jako 
kontrapunkt k Ježíši, jenž je bezezbyt-
ku sjednocen s Otcem. 

Povšimněme si, že Jidáš věděl, 
kam Ježíš s učedníky chodíval přespat
(srv. Jan 18,2), a proto jeho zrada 
spočívala v tom, že dovedl ozbrojen-
ce na dané místo. Jestliže Jidáš je pro 
autora čtvrtého evangelia jakoby „vtě-
lením“ ďábla, není divu, že zde není 
ani slovo o Jidášově zrádném polib-
ku. Jan upozaďuje vše, co by mohlo 
na našeho Mistra vrhat jakýkoli stín. 
Duchovně určitě platí, že se zlým du-
chem není možný dialog ani jakýkoli 

kompromis. Ono znechucení vůči Ji-
dášovi ovšem nemíří přímo na jeho 
lidskou osobu, nýbrž vůči tomu, kdo 
stojí za jeho jednáním. Jan se dále 
o Jidášův příběh nezajímá, čímž po-
dle mého soudu jako by ponechával 
otázku jeho dalšího údělu na nejvýš 
milosrdném a zároveň spravedlivém
Hospodinu. 

Jde dobrovolně v ústrety 
svému utrpení

Jidáš také není při setkání jím přivede-
né skupiny s Ježíšem a jeho učedníky 
nijak jinak aktivní, neboť iniciativa je 
plně v rukou Ježíše. S tím souvisí další 
odlišnost od podání synoptiků, proto-
že na tomto místě neshledáváme ani 
náznak Ježíšova vnitřního zápasu. Ně-
kdo by mohl nabýt dojmu, jako kdyby 
Jan Ježíše představoval coby nadlid-

skou bytost, což není tak docela prav-
da. Ježíšova zcela lidská předsmrtná 
tíseň je totiž jasně popsána (srv. Jan 
12,27, Jan 12,31). Ve čtvrtém evange-
liu tedy Ježíš prožívá tíseň již v době po 
vzkříšení Lazara, kdy dochází k před-
běžnému rozhodnutí velerady zlikvi-
dovat ho. V okamžiku bezprostřední-
ho střetu se silami zla v Getsemanech 
je plně rozhodnutý a odhodlaný. Je to 
on, kdo bere iniciativu do rukou, pro-
tože není chycen, zajat, nýbrž jde dob-
rovolně v ústrety svému utrpení.

Sluší se upozornit na velmi důleži-
tý detail, který běžnému čtenáři snad-
no unikne. Jidáš totiž přivádí na scé-
nu nejenom chrámovou stráž, ale také 
oddíl vojáků. V řečtině nacházíme slo-
vo „speiran“, latinsky „cohortem“. 
Mohli bychom si tudíž představovat, 
že spolu s chrámovou stráží na scénu 
vstoupil oddíl římských vojáků v po-
čtu až šesti set lidí. Většina exegetů se 

V Písmu je o tobě 
jen nepatrná zmínka; 
jsi pouhá epizodní 
postava na samém 
počátku velkolepého 
velikonočního dramatu... 

On je poslal do města k jistému člově-
ku, aby mu řekli: „Mistr vzkazuje: Můj 
čas je blízko, u tebe budu jíst se svý-
mi učedníky velikonočního beránka“
(Mt 26,18). Rychlý běh následujících 
událostí dává zcela zapomenout na 
tvou drobnou úlohu. Také mně trva-
lo léta, než jsem si uvědomil, jak jsme 
k tobě nespravedliví. Vždyť bez tebe 
by nebyla Poslední večeře. Bez tebe 
by nebylo ustanovení eucharistické 
oběti. Bez tebe bychom nebyli my.

Když se dezorientovaní učedníci 
ptali Ježíše, kde mají v nebezpečném 
Jeruzalémě připravit velikonoční ve-
čeři, poslal je právě za tebou. Kon-
spirativní průběh vašeho setkání zce-
la odpovídal situaci člověka, na něhož 
byl de facto vydán zatykač. Neméně 
ohroženi však byli nejen jeho společ-
níci, ale i ti, kdo mu pomáhali, ty sám 
především. Přesto ses nebál a už pře-
dem jsi pro Ježíše a apoštoly přichystal 
místo pro hostinu v bezpečném úkry-
tu. Musel jsi vědět, že se jedná o velmi 
důležitou událost.

Nevím, zda ses této hostiny sám 
zúčastnil; evangelia se o tobě – samo-
zřejmě – nezmiňují. Možná jsi i ty při-
jal Ježíšův poprvé proměněný chléb. 
Možná jsi ho jen se starostlivou láskou 
položil na připravený stůl. 

Vzpomínám si na bezpočet euchari-
stických obětí, které jsem zažil v době 
nesvobody v domech lidí, jako jsi byl 
ty. Na horských „chaloupkách“, v ro-
dinných vilách i těsných panelákových 
bytech. Všechna tato místa měla spo-
lečné jedno zázračné tajemství: bez 
ohledu na potenciální ohrožení zven-
ku se na jakkoli malý prostor dokázalo 
vtěsnat libovolné množství lidí. Jejich 
společenství bylo doslova hmatatelné; 
dotýkali se jeden druhého a sdíleli spo-
lečný, v nuceně nevětraném prostoru 
vydýchaný vzduch. Samotná liturgie 
bývala prostá, bez kadidla, bez var-
hanního doprovodu a často i bez zpě-
vu. Vždy však po ní následovala s lás-
kou připravená společná hostina. 

Od těch dob již uplynulo drahně ča-
su a my se můžeme účastnit okázalých 
liturgických slavností přenášených mo-
derními mediálními technologiemi, já 
však stále nostalgicky vzpomínám na 
ona utajená setkání, jež mi utkvěla 
v srdci právě pro svou podobnost s Je-
žíšovou Poslední večeří. V malé oáze 
uprostřed nepřátelského světa zůstá-
val prostor jen pro to podstatné: dí-
kůvzdání, sdílení Ježíšova těla a ujiš-
tění o vzájemnosti před vysláním do 
dalšího „boje“. 

 PAVEL OBLUK: Milý Jidáši (KNA 2019)

Vojákům, kteří ho přišli zatknout, se Ježíš Kristus v 

Člověku, který připravil 
Poslední večeři
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Povinností zbožného Žida bylo putovat 
o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. 
Kvůli značnému počtu poutníků ale nemohli 
všichni nocovat přímo ve městě, a tak 
šel Ježíš s učedníky do Getseman.

Da Vinciho Poslední večeře v podání slovenského akademického malíře Stanislava Laj
3,5 metru dlouhém obraze si splnil životní sen – vidět Poslední večeři takovou, jaká asi 
menší kopii daroval papeži Františkovi při audienci ve Vatikánu (více v KT 13).  



shoduje v názoru, že účast takového 
množství imperiálních ozbrojenců je 
historicky nepravděpodobná. Jan tu 
zkrátka naznačuje, že v odporu vůči 
Ježíšovi stojí celý svět mocných jeho 
země a impéria. Tváří v tvář této ob-
rovské síle zla a temnot Ježíš vystupu-
je jako pravý Pán situace. Není pasivní 
obětí, přistiženou, chycenou a pro-
ti své vůli předvedenou před mocné 
soudce. On v naprosté svobodě vy-
chází vstříc ozbrojencům s dotazem, 
koho hledají. 

Následně se v totální věrnosti so-
bě a svému poslání třikrát předsta-
vuje tajemným a víceznačným: „Já 
jsem.“ Formulace v Českém ekume-
nickém překladu: „To jsem já,“ velmi 
zužuje Mistrovu odpověď na přizná-
ní se k vlastní totožnosti. Ve skuteč-
nosti jde o něco mnohem zásad-
nějšího, neboť toto: „Egó eimi (Ego 
sum),“ je podle převažujícího míně-

ní biblistů narážkou na Boží jméno 
(srv. Ex 3,14). Ježíš tedy vstupuje do 
smrtelného zápasu s otevřeným hle-
dím jako ten, kdo sám sebe vydá-
vá a zároveň se otevřeně představu-
je jako Boží Syn, jako vtělené Slovo
(srv. Jan 1,14). 

Vykoupení nám přinesly 
aktivní poslušnost a láska

Tomu odpovídá reakce protivníků, 
kteří padají tváří na zem, protože ne-
mohou obstát před mocí vtěleného 
Boha. Tím se podtrhuje vypovídací 
hodnota onoho: „Já jsem.“ Ve vrchol-
né mesiášské zkoušce naplno vychá-
zí najevo božská identita Ježíšova „já“, 
jeho osoby. Kdyby se muž z Nazareta 
sám nevydal, nemohli by na něj jeho 
protivníci nikdy vztáhnout ruku. Ač-
koli je v synoptických evangeliích Je-

žíšovo zajetí vykresleno jinak, i tam je 
jasně patrné jeho sebevydání. I tam 
nacházíme důraz na to, že Ježíš se ne-
musel podvolit tomuto údělu, ale že to 
učinil v naprosté svobodě.

Teologové dobře vědí, že naše vy-
koupení nepřineslo Ježíšovo pasivní 
utrpení samo o sobě, nýbrž na prvním 
místě jeho aktivní úkony poslušnosti 
a lásky. Není divu, že ti, kdo zásadně 
odmítají Ježíšovo Boží synovství, se 
ze všech sil pokoušejí přesvědčit nás 
o opaku, tedy že Ježíš byl o Velikono-
cích pouze obětí, někým chyceným 
a zlikvidovaným. 

Ježíšova suverenita se projevuje ta-
ké v pokynu, aby ozbrojenci nechali 
jeho učedníky odejít (srv. Jan 18,8). 
Následuje Petrova násilná akce pro-
ti veleknězovu služebníkovi, které-
mu utíná pravé ucho. Zcela zásadní 
je Ježíšovo rezolutní odmítnutí nási-
lí ve službách jeho vlastního poslání

(srv. Jan 18,11). Křesťanstvo bohužel 
tento Pánův pokyn ve svých dějinách 
ne vždy respektovalo. 

Pasivní trápení můžeme 
proměnit v sebedarování

Ježíš nás v předvečer Velkého pá-
tku učí, jak čelit zlu a vlastnímu utr-
pení. Máme odložit postoj, kte-
rý popisujeme výrazem „trápit se“. 
Nastávají těžké situace, přicháze-
jí bolesti, strázně, ale ony, zejména 
když jde o těžkosti emotivní povahy, 
nás trápí často právě natolik, nako-
lik se trápíme my sami… Místo pou-
hého snášení můžeme spolu s Ježí-
šem vykročit směle vpřed a proměnit 
pasivní trápení se v sebedarování,
v naši svobodnou aktivitu. 

CTIRAD VÁCLAV POSPÍŠIL:
Utrpení Páně podle Jana (KNA 2021)

Getsemanské zahradě představuje slovy: „Já jsem“
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dy. Ten se ji pokusil co nejpřesněji zrekonstruovat na základě dlouholetého studia Leonardova díla, 3D modelování či hledání a porovnávání starších kopií. Prací na
byla v originále. Obraz poprvé představil v Oravské galerii v Dolním Kubíně před dvěma lety při 500. výročí úmrtí proslulého renesančního malíře, na podzim 2019 pak 

Snímek archiv Stanislava Lajdy



Jsme příliš navyklí na 
velebné mluvení o kříži, 
a proto si tak docela 
neuvědomujeme, že 
to byla hrůzná potupa 
a děsivé umírání 
v ukrutné trýzni 
plné bolestiplného 
a panického lapání 
po dechu, krve, 
potu a zápachu...

Vyprávění (Jan 19,17-37) předkládá 
očitý svědek ukřižování, tedy učed-
ník, jehož Ježíš miloval (srv. Jan 19,26; 
19,35). Toto vztahové vymezení iden-
tity učedníka, který je zřejmě jak his-
torickou osobou, tak postavou typo-
logickou, do níž se mohou promítat 
zbožní křesťané všech dob, nalézá 
další vysvětlení v prvním Janově listu, 
jenž se čtvrtým evangeliem těsně sou-
visí: „V tom je láska: ne že my jsme si 
zamilovali Boha, ale že on si zamiloval 
nás a poslal svého Syna jako oběť smí-
ření za naše hříchy“ (1 Jan 4,10). Jde 
o prioritu Božího vyvolení, zalíbení, 
povolání, lásky. Otec přece miluje Sy-
na jako první, zatímco Syn v imanent-
ní Trojici „jen“ odpovídá. 

Trest, který měl jít za hrob
Priorita Boží lásky vůči nám je tudíž 
zakotvena v Trojici i v naší synovské 
a dcerovské identitě. Na to pochopi-
telně milovaný učedník odpovídá svou 
láskou. Stojíme tedy před vyprávěním 
toho, který nejen že byl milován, ale 
také svého Pána opravdu miloval. 
Chceme-li pronikat do jeho svědectví, 
je třeba, abychom se mu v dané věci 
podobali jako milovaní a zároveň mi-
lující.

Přibití na strom (arbor infelix) se 
z prehistorie vynořuje v mytických do-
bách starého Řecka a snad také v nej-
ranějších dějinách Říma jako děs vzbu-
zující kolektivní odplata za vlastizradu. 
Panovalo přesvědčení, že duše toho, 
kdo umírá v nesmírně krutých boles-
tech a pohrdání ze strany všech ostat-
ních, nemůže po smrti dojít klidu. Byl to 
tudíž trest, který měl sahat až za hrob. 
Kolem ukřižovaných proto také pano-
vala řada pověr. Známe výrok Staré-
ho zákona, že ten, kdo visí na dřevě, je 
zlořečen od Hospodina (srv. Dt 21,23). 
Později nejprve Féničané a po nich Ří-
mané aplikovali hrůznou exekuci ma-
sově na vzbouřené otroky a na ty, kdo 
se dopustili kapitálních zločinů. Řím-
ský občan nesměl být ukřižován, pro-
tože hrůznost přibití na dřevo se nemě-
la dotknout nejenom jeho údů, nýbrž 

dokonce ani jeho smyslů a vstupovat
do jeho mysli.

My jsme příliš navyklí na velebné 
mluvení o kříži, a proto si tak doce-
la neuvědomujeme, že to byla hrůz-
ná potupa a děsivé umírání v ukrutné 
trýzni plné bolestiplného a panického 
lapání po dechu, krve, potu a zápa-
chu. Rouška kolem beder Ukřižova-
ného zakrývala tu nejzazší formu ve-
řejné pohany, při níž se člověku do očí 
hrnou slzy. Zmíněnou hanbu na svých 
znázorněních umírajícího Krista nemí-
nil zastírat velký český mistr štětce Jan 
Zrzavý (1890–1977). Kdo z vlastní 
zkušenosti zná, co často provází prv-
ní a poslední okamžiky našeho živo-
ta, jen pokývá hlavou, když zaslechne 
dobře známé Augustinovo konstato-
vání, podle něhož na svět přicházíme 
i z něho odcházíme vprostřed výkalů. 

Právě připomenuté je třeba mít ne-
ustále na paměti, protože jedině na 
uvedeném základě se nám může vy-
jevovat totální provokativnost a neslý-
chaný paradox janovské zvěsti o Živo-
todárné Moci ukřižovaného Slova. 

Z řečeného vyplývá, že ukřižova-
ný Mesiáš je pro přirozený lidský ro-
zum naprostý protimluv, a proto pro 
každého bez rozdílu, ať už je Žid, 
Řek, Slovan, Ind, Číňan, běloch, ne-
bo černoch, je to skandál a pohoršení 
(srv. 1 Kor 1,18-31). Přijetí tohoto bez 
nadsázky průšvihu a maléru vyžaduje 
od každého vyjití z dosavadního ste-
reotypu myšlení, z minulých představ 
o Bohu a také nad rámec vlastní kul-
tury do duchovního prostoru, který 
to všechno překračuje, transcenduje. 
Absolutně transcendentní a vůči svě-
tu i našim kulturám svobodný Bůh se 

definitivně zjevuje v totálním pohorše-
ní a potupnosti kříže Jednorozeného.

Ustát ukřižování může jedině ten, 
jehož vlastní já je bezvýhradně zakot-
veno v Otci, posledním garantu jeho 
existence, která se přetavuje v napros-
tou svobodu. Tak se definitivně zjevuje 
osobní identita vtěleného Slova. Ne-
přátelé si mohou říkat a pokřikovat, co 
chtějí, jejich ústa a řeči však nedosáh-
nou výše než tam, kde končí Ukřižo-
vanému jeho krvavě zbičovaná záda. 
Skoro by se dalo hovořit o zdravé míře 
christologického a teologického cynis-
mu, kterému bychom se měli učit, aby-
chom svou lidskou a křesťanskou dů-
stojnost trapně nevyžebrávali od světa 
a lidí, ale abychom v síle Otcova vnitř-
ního obdarování jí naplňovali všech-
no kolem tak, jako to dělá květina svou 
vlastní vůní; abychom ji pravdivě vyza-

Ukřižování podle očitého svědka – Miláčka Páně

Ustát ukřižování může jedině ten, jehož vlastní já je bezvýhradně zakotveno v Otci, posledním garantu jeho existence, která se p
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A zatímco zasedal na soudní stoli-
ci, vzkázala mu jeho žena: „Nepleť 
se do věci toho spravedlivého, neboť 
mě dnes kvůli němu velice rozrušil je-
den sen“ (Mt 27,19). Podle Matoušo-
va svědectví jsi svému muži poslala do-
pis se vzkazem, aby Ježíše neodsoudil, 
protože je nevinný. Nechci spekulovat 
o důvodech tvého jednání, o onom 
snu, v němž jsi tolik vytrpěla, o jeho 
obsahu ani původu. To vše je obestře-
no tak velkým tajemstvím, že se neod-
važuji nahlížet pod jeho roušku. To, co 
mě na této události fascinuje, je právě 
ten vzkaz samotný.

Byla jsi jedinou osobou, která se
Ježíše během celého chvatného soud-
ního procesu zastala. Ty jediná ses 
odvážila zpochybnit jeho vinu, za-
tímco všichni ostatní usilovali o opak. 
O tom, že byl proces zmanipulovaný 
a bezprávný, nemohl pochybovat ni-
kdo ze zúčastněných. Židovští před-
stavitelé porušili snad všechny psané 
i nepsané zvyklosti, jež jindy tolik zdů-
razňovali. Neváhali angažovat falešné 
svědky, sehrát trapnou frašku, poní-
žit se před nenáviděnou římskou mo-
cí a střídavě pochlebovat či vyhrožo-
vat jejímu představiteli, to vše jen kvůli 
dosažení odsuzujícího rozsudku. Ani 
křiklouni v anonymním davu nemohli 
svá obvinění brát vážně.

Na Ježíšovu obranu nepozvedl hlas 
ani jediný z učedníků, kterým se to-
lik věnoval. Žádný z bezpočtu uzdra-
vených z nemocí těla i ducha, zázrač-
ně nasycených či napojených. Nikdo 
z těch, kdo s radostí a nadějí v srdci na-
slouchali blahoslavenstvím při kázá-
ní na hoře. Nikdo z těch, kdo se s Je-
žíšem denně setkávali, mohli se ho 

dotýkat, rozmlouvat s ním a zakusit 
jeho naprostou bezhříšnost. Namísto 
nich ses ozvala ty, která ses s Ježíšem 
nesetkala nikdy. Nevím, zda jsi o něm 
alespoň slyšela, ať už od svých služeb-
ných, či dokonce od svého manžela, 
pro něhož musel znamenat přede-
vším potenciální problém jako každý 
židovský prorok. Nevím, jestli se ti svě-
řoval se svými státnickými problémy, 
spíše se domnívám, že jsi o ně pranic 
nestála. Byly plné intrik, pletichaření 
i krvavého násilí. Jsem přesvědčen, že 
jsi v onom prostředí trpěla, že sis co-
by citlivý člověk dobře uvědomovala, 
jak velká nenávist tvůj dům obklopuje. 

Možná jsi svého muže znala i z ji-
né stránky, leč svědkové ho líčí jako 
proradného a arogantního úředníka, 
zcela neschopného vykonávání své-
ho úřadu. Sám Ježíšův proces svěd-
čí o jeho pohrdání pravdou, o zbabě-
losti a alibismu. Těžko mít k takovému 
člověku úctu; o to větší si však zaslu-
huješ ty. Nezáleží na tom, že tvůj po-
kus nevedl k cíli, jaký sis předsevzala. 

Nevím, jaké byly tvé další osudy. 
Jestli jsi kvůli Ježíši „mnoho vytrpěla“ 
od svého rozmrzelého muže. Jestli jsi 
ho následovala do vyhnanství poté, co 
upadl v nemilost u římského císaře, ne-
bo ses stala tajnou křesťankou a ze-
mřela v pověsti svatosti, jak stojí v apo-
kryfních zápiscích. Není to důležité; 
podstatná je tvá jediná věta, kterou ses 
odvážila čelit nespravedlivému obvině-
ní. Nedosáhla jsi Ježíšova osvobození, 
ale nemusíš se kvůli tomu dále trápit. 
Jak dnes sama dobře víš, jeho odsou-
zení vedlo ke konečnému osvobození 
nás všech, tvého manžela nevyjímaje.

PAVEL OBLUK: Milý Jidáši (KNA 2019)

Ženě Piláta Pontského

řovali do okolních temnot jako hvěz-
dy své světlo (srv. Flp 2,15); abychom 
jí prosolovali všechno Boží moudrostí 
(srv. Mt 5,13; Mk 9,50; Lk 14,34-35).

Jak to bylo s popravou zakladate-
le křesťanství? Opravdu nevíme, zda 
Ježíš byl přibit na kříž vleže na zemi 
a pak vztyčen, anebo zda byl přivá-
zán na stojící kříž a pak přibit. Nej-
pravděpodobněji si nesl příčné břev-
no, k němuž byl přibit vleže na zemi 
a pak s ním pomocí provazů vyzdvi-
žen na stabilní vertikální kůl, k němuž 
pak byly vstoje přibity nohy. Tvar Kris-
tova kříže se asi spíše podobal písme-
nu „T“ nežli pravoúhle překříženým 
břevnům. Ruce byly každopádně při-
vázány, aby se popravovaný z kříže ve 
strašlivých bolestech neutrhl. Hřeby 
se probíjelo zápěstí, nikoli dlaně, kte-
ré by neudržely nápor visícího těla. 

Přibitý na dřevě se dusil. Aby se 
mohl nadechnout, musel se vzepřít za 
strašných bolestí o hřeby v chodidlech 
a v rukou. Otázkou je, zda ukřižovaný 
člověk byl vůbec s to z kříže něco ří-
kat. Tohle všechno je užitečné ucho-
vávat v srdci a odpovídat na to vděč-
ností i důvěrou v to, že v Kristu může 
být naše slabost přetavována v sílu. 
Nebudeme ale vzněcovat přemrště-
né výlevy citů nad Ježíšovým fyzickým 
utrpením (dolorismus), protože čtvr-
té evangelium nás svým laděním vybí-
zí spíše k tomu, abychom s obdivem 
vnímali svobodu a svrchovanost Ježí-
šova postoje tváří v tvář smrti, jeho ak-
tivitu, jeho sebedarování, jeho lásku, 
zejména pak z něho vyzařující Životo-
dárnou Moc a nekonečnou Slávu.

CTIRAD VÁCLAV POSPÍŠIL:
Utrpení Páně podle Jana (KNA 2021)

Nevím vlastně, jak tě mám oslovit, protože 
toho o tobě víme jen málo. Kdybychom se 
měli spolehnout pouze na novozákonní texty, 
museli bychom se omezit na jedinou větu...

řetavuje v naprostou svobodu. Zde Golgota v bazilice Božího hrobu v Jeruzalémě.
Snímek Lenka Fojtíková 

Pilátova žena Klaudia Prokula se svým mužem v podání francouzského 
malíře Jamese Tissota. Snímek Wikipedia
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Dlužno podtrhnout, že samu událost 
zmrtvýchvstání žádný novozákonní 
svatopisec nelíčí, protože u toho ni-

kdo z nich nebyl. Znamením Kristova 
vítězství je prázdný hrob, který mohli 
vidět bez rozdílu všichni. Jedná se o ne 

zcela jasnou, mlčenlivou výpověď, 
a proto je třeba ještě něčeho mnohem 
výmluvnějšího v podobě osobního se-
tkání s ním (Jan 20,1-21,23). 

Tajemství je přístupné
jen těm, kdo mají dar víry

Komunikovat s Oslaveným však mo-
hou jen ti, kdo byli jeho učedníky před 
Velikonocemi. Toto setkání totiž není 
pouze informací, nýbrž mnohem ví-

ce tajemnou účastí učedníka na Pá-
nově vítězství nad smrtí, což je pro-
vázeno dovršením proměny smýšlení, 
procesu obrácení. Tohoto obdaře-
ní se může dostat pouze tomu, kdo 
předtím vytrval s Pánem v jeho zkouš-
kách a ponížení (srv. Lk 22,28). Jest-
liže o Velikonocích byli učedníci plni 
strachu, po Letnicích se z nich stávají 
neohrožení svědci – mučedníci, kteří 
odhodili okovy strachu z tělesné smrti. 

Ono setkání vnímají zúčastnění ja-
ko něco naprosto reálného, nicméně 

Mluvit se Vzkříšeným mohou jen ti, kdo s ním nejpr
V dějinách křesťanství nikdy nepřestane platit, co 
říká svatý Pavel: „Nebyl-li však Kristus vzkříšen, 
je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších“ 
(1 Kor 15,17). S vírou v Kristovo vzkříšení 
stojí a padá naše křesťanská existence.

Tajemství významu Ježíšova utrpení a přesvědčení o jeho vítězství nad smrtí jsou přístupná jen tomu, kdo je obdařen světlem víry. Ta však rozhodně nesmí být nekritická, 
pravdy (srv. Jan 8,32), toužíme. Zde konec křížové cesty v Bělském lese na okraji Ostravy. 
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Umím si představit, 
jak jste se podivovali 
svému úkolu, jímž vás 
Pilát pověřil. Už jste 
v císařově jménu dělali 
leccos; bojovali, zabíjeli, 
udržovali pořádek, 
rozháněli dav, střežili 
významná místa a osoby. 
Ještě nikdy jste však 
nedrželi stráž u hrobu 
popraveného buřiče...

Oni šli, zapečetili kámen a postavili 
k hrobu stráž (Mt 27,66). Ještě kdyby 
v tom hrobě bylo něco cenného, ale 
proč hlídat polámanou mrtvolu? Ale 
voják se nesmí ptát – aspoň ne nahlas, 
a tak jste se odebrali na svou podiv-
nou hlídku. Nevíme, kolik vás bylo, ne-
známe vaše jména a životní příběhy. 
Můžeme o nich jen spekulovat… 

Představuji si, jak rozkládáte pláš-
tě na tvrdou zem před skalní hrobkou 
a marně se snažíte najít pohodlnou 
pozici, v níž byste přečkali nadcháze-
jící noc. Dole ve městě se bujaře osla-
vuje jakýsi židovský svátek, a vy tu tr-
číte mezi hroby a k zábavě nemáte nic 
než omlácené hrací kostky. Nejste po-
věrčiví ani bázliví, ale toto zvláštní mís-
to vás přece jen trochu znepokojuje. 
Od svých druhů jste slyšeli, co se dělo 
na Golgotě po tom spěšném ukřižová-
ní. Jak se nebe zatáhlo a přihnal se ví-
tr, jak se třásla země, až pukaly hroby 
a vydávaly svůj zpráchnivělý obsah… 

Smějete se tomu, ale pro jistotu si 
položíte meč tak, abyste ho měli pěk-
ně po ruce. Krátíte si dlouhou chvíli 

obvyklým způsobem. Vyprávíte si při-
sprostlé vtipy a nejnovější drby, dokud 
vás nepřemůže únava a postupně ne-
umlknete. Zachumláte se do svých 
plášťů, abyste čelili nočnímu chladu, 
a upadnete do neklidné dřímoty. Všu-
de kolem je ticho – jako na pohřebišti. 

Co se stalo pak, nevím. Při vší své 
fantazii nenacházím odpověď. Myslím 
si, že ji neznáte ani vy sami – jediní očití 
svědkové Ježíšova zmrtvýchvstání. Tato 
chvíle zůstane obestřena tajemstvím, 
protože není v lidských možnostech 
popsat či pochopit, co se zde odehrá-
lo. Jedno je jisté: bylo to něco, co vás 
přimělo k útěku, bez ohledu na všech-
ny možné důsledky zběhnutí ze služby. 
Možná si opravdu nic nepamatujete, 
protože vaše myšlenky pohltila stejná 
energie, která odvalila těžký náhrob-
ní kámen. Možná jste své vzpomínky 
sami vytěsnili z paměti, abyste se tak 
vyrovnali s traumatizujícím zážitkem. 

Když vás o něco později vyhledali 
farizeové, vděčně jste přijali jak jejich 
peníze a příslib přímluvy u Piláta, tak 
jejich racionální vysvětlení. Rádi jste se 
nechali přesvědčit, že Ježíšovi učední-
ci využili vašeho spánku a odnesli mrt-
vé tělo. Raději jste čelili posměškům 
svých druhů než důsledkům tajemství, 
jež vás obestřelo. Nevím, jaký byl váš 
další osud. Možná jste na vše zapo-
mněli a dále se věnovali svému krva-
vému řemeslu. Možná jste byli z další 
služby propuštěni jako nespolehliví či 
nezpůsobilí. Možná jste – za získané 
peníze – začali nový život někde jinde. 
Možná jste se upili k smrti. 

Jsem přesvědčený, že jste prošli ne-
vratnou změnou. Váš život nemohl 
zůstat stejný jako před onou osudnou 
nocí. Změnila ho stejně jako životy nás 
všech. Bez ohledu na všechny pokusy 
o vysvětlení, vědomě šířené lži, zavírá-
ní očí i úst zde přes celé věky zůstává 
tato neuchopitelná skutečnost. Nemů-
žeme před ní utéct. A je to tak dobře…

PAVEL OBLUK: Milý Jidáši (KNA 2019)

ve vytrvali ve zkouškách a ponížení

Vojákům, kteří 
neuhlídali Ježíšův hrob

zároveň mají potíž tento zážitek sdě-
lovat ostatním věřícím. Prožili něco, co 
zásadně převrátilo jejich život a co se 
slovně sdělit nedá, co je však do jisté 
míry možné spoluprožít. V takovém 
případě je jedinou možností styliza-
ce vyprávění a použití symbolů, což 
o čtvrtém evangeliu platí v míře vrcho-
vaté. A nejedná se o klam, neboť pro-
stý popis faktů toho sděluje jen málo. 
Evangelista se snaží nejenom informo-
vat, ale především předat nám vhled 
na základě víry, která skýtá život, a pro-

to v prvním závěru evangelia jasně pro-
klamuje: „Ještě mnoho jiných znamení 
učinil Ježíš před očima učedníků a ta 
nejsou zapsána v této knize. Tato však 
zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je 
Kristus, Syn Boží, a abyste věříce mě-
li život v jeho jménu“ (Jan 20,30-31).

Ano, tajemství významu Ježíšova 
utrpení a přesvědčení o jeho vítězství 
nad smrtí jsou přístupná jen tomu, 
kdo je obdařen světlem víry. Ta však 
rozhodně nesmí být nekritická, nero-
zumná, slepá. I my po takové víře, kte-

rá uvádí do poznání celé osvobozující 
pravdy (srv. Jan 8,32), toužíme. 

Víra není výkon, ale dar
Jsou chvíle, kdy ji zakoušíme v podobě 
rozvázaných pout strachu z vlastní tě-
lesné smrti. Procházíme ale také oka-
mžiky nejistoty, obav, chvění. Zkrát-
ka a dobře věřící je ten, kdo dokáže 
statečně ustát všechny pochybnos-
ti a vnitřní nejistoty. Když v takových 
chvílích křesťan prosí o víru, uvědo-

muje si velmi konkrétně, že nejde jen 
a jen o jeho výkon, nýbrž především 
o neskutečně vzácný dar. Ilustrativní 
je, že setkání s Oslaveným jsou výluč-
nou iniciativou Ježíše Krista, který tak 
dovršuje vyvolení a povolání svých 
učedníků. Těmito prožitky blízkosti 
a jistoty i vzdálenosti a neutěšenosti se 
víra dotyčného stává silnější, dospělej-
ší, moudřejší, reálnější, odpoutanější 
od vlastního já. 

CTIRAD VÁCLAV POSPÍŠIL:
Utrpení Páně podle Jana (KNA 2021)

nerozumná, slepá. I my po takové víře, která uvádí do poznání celé osvobozující
Snímek Michaela Gavláková / Člověk a Víra
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Kontaktní adresy:

Co dostal Pán Ježíš u Zachea k večeři a jak dopadl Kaifášův ko-
hout? Proč byl Ronald Reagan béčkový herec, ale áčkový prezi-
dent? Jak vysvětlit dětem tajemství proměňování? Jaké básně na-
psal Miloš Doležal v Římě, když ho tam věznil koronavirus? Čím 
začít, když chcete poslouchat Boba Dylana? Jak vznikala evangelia? 
Proč je Winston Churchill hrdinou starého světa? Zapomněl Bo-
huslav Reynek psát česky? Proč máme děkovat i za neprožitá dob-
ra? Jak vypadají papežské hostiny u sv. Marty? Proč byli jezuité tak 
úspěšným řádem? To i mnohé další nabízí nový Cyrilometodějský 
kalendář, který představuje tvorbu výtvarnice Ludmily Vaškové. 
Navštívíme i nádherné kostely jižního Burgundska. Dana Němcová 
zavzpomíná na 12 osobností, které ji v životě ovlivnily. P. Ladislav 
Heryán nabídne 12 zamyšlení nad tím, co byste měli vědět, než za-
čnete číst Bibli. A fotograf Jan Mihaliček odvypráví příběhy svých 
12 fotografi í. Brož., 89 Kč, 316 stran

Cyrilometodějský kalendář 2021

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



Televize / Rozhlas KT
4. — 10. dubna 2021 TIPY A PROGRAMY

NEDĚLE 4. 4. 
9.10 Svátky beránka. 
Duchovní obsah a biblický 
výklad Velikonoc 
9.30 Velikonoční bohosluž-
ba. Přímý přenos z chrámu 
svatého Jakuba v Brně. Cele-
bruje farář Jan Pacner
10.45 Křesťanský magazín 
11.10 Sváteční slovo místo-
předsedy Rady Církve bra-
trské Petra Rause. Nepřija-
telnost velikonoční zvěsti
11.15 Cesty víry. 
Velikonoce a pesach
11.55 Urbi et Orbi
12.50 Marie, matka boží

NEDĚLE 4. 4. 
8.30 Jak to vidí... podnika-
telka Jaroslava Valová. Svá-
teční setkání sestry Angeliky 
13.04 Pohádka. 
Václav Čtvrtek: Co se stalo, 
než šel Joska vrátky
17.04 Meteor
18.30 Dokuseriál. 
Paměť sídlišť (5/5). Písnice
22.00 Četba na pokračo-
vání. David Jan Žák: 
Návrat Krále Šumavy (6/12)

NEDĚLE 4. 4. 
8.00 Spirituála. 
Duchovní Evropa. 
Dva Boží hroby v Jeruzalémě
8.30 Spirituála. 
Ke kořenům. Pokora
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. 
Chrámová díla W. A. Mozar-
ta (3/20). Missa brevis 
C dur „Spatzen-Messe“
11.00 Radioseriál. 
Theodore Dreiser: 
Americká tragédie (2/2)
12.00 Polední zvony. 
Z věže farního kostela sv. 
Mikuláše v Čisté u Litomyšle
12.05 Svět poezie. 
Vše žalost v radost změnilo
12.20 Polední koncert
13.30 Povídka. 
Jakub Deml: Strašidlo
18.30 Četba na pokračo-
vání. Roberto Arlt: 
Sedm bláznů (2/7)

NEDĚLE 4. 4. 
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století 

LE 4 4

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
V neděli 4. dubna vás televize Noe srdečně zve ke sledování pes-
tré programové nabídky. V 10.00 odvysílá slavnostní mši svatou 
z Dolní Lutyně, kostela sv. Jana Křtitele, celebrovat ji bude P. Ma-
rián Pospěcha. V 11.10 vás v živém moderovaném vysílání nazva-
ném Velikonoce s Noe přivítá P. Libor Všetula SDB, ředitel salesi-
ánské komunity v Brně-Žabovřeskách.

Přímý přenos velikonočního požehnání Urbi et Orbi papeže 
Františka sledujte od 12.00. 

Ve 13.05 uvidíte Moravské pašije v osobitém podání komedi-
anta a loutkáře Víti Marčíka. Příběh o utrpení a smrti Ježíše Krista 
hraje komediant, který u všeho byl, vše viděl a díky jeho vyprávění 
bude divák vtažen do děje. Scénu tvoří stará rozbitá Boží muka.

16.20 Evangelium podle Jana – poprvé v historii filmu byla 
evangelia Matouše, Marka, Lukáše a Jana rekonstruována ve čty-
řech celovečerních dokumentárních filmech. Čtené evangelium 
podle Jana je doprovázeno filmovými scénami. Bible zde ožívá 
zcela novým způsobem a přenáší diváka do Ježíšovy doby.

Ve 22.35 můžete zhlédnout poutavý dokument Turínské plát-
no, který pojednává o výsledcích nejnovějšího vědeckého výzku-
mu a historii této jedinečné relikvie, k níž s úctou putují věřící 
z celého katolického světa.

TEREZIE HECZKO

KNIHOVNIČKA
Dom Samuel předkládá ve čtivé a humorem odlehčené knize 
Synové světla v čase zkoušky řadu úvah, opírajících se o Bibli, 
teologii, řeholi svatého Benedikta i vlastní mnišskou a životní 
zkušenost.

Dozvíte se, proč existují sváry mezi křesťany i jak v ne-
vyhnutelných konfliktních situacích jednat. A co když je lék 
duchovní? Co když je třeba začít jednoduše tím, že na se-
be budeme pohlížet jinak? Že budeme spíš hledat vrtka-
vou rovnováhu mezi láskou a pravdou a ve svém jedná-
ní usilovně uplatňovat Boží dary, než abychom přispívali 
k rozdělení? Titul představí Knihovnička v neděli 4. 4. a v sobotu 
10. 4. od 13.30.

KŘESŤAN A SVĚT
O velikonoční naději, radosti ze vzkříšení, ale také o tom, jak mů-
že prospět naší víře, jsme-li někomu starostlivými a zodpovědný-
mi kmotry, hovoří manželé a rodiče pěti dětí Klára a Jiří Komosní 
z Vranova u Brna s redaktorkou Hanou Svanovskou na Boží hod 
velikonoční v neděli 4. 4. v mimořádném čase od 19.30 nebo 
v repríze v pátek 9. 4. od 16.00.

SABINA HAUSEROVÁ

PREMONSTRÁTI SLAVÍ
900. výročí založení svého řá-
du. U kulatého stolu budeme 
mluvit o jejich příchodu do 
Čech, spiritualitě i ovoci, kte-
ré nese jejich působení u nás. 
Opat Daniel P. Janáček vám 
objasní historii nošení bílých 
hábitů, o oslavách pohovoří
P. Marek F. Drábek a unikátní 
nález ostatku ukřižování přiblí-
ží spirituál P. Hyacint P. Kuch-
ta.  (pá 9. 4. ve 20.00)

NOČNÍ UNIVERZITA
Liberalismus má svobodu 
v názvu, konzervatismus ne. 
Jaký je skutečný vztah libera-
lismu a konzervatismu ke svo-
bodě? Odpoví MUDr. Roman 
Joch, který se specializuje na 
politickou filozofii, mezinárod-
ní vztahy – především obran-
né a bezpečnostní otázky, USA 
a americkou politiku. Je auto-
rem řady monografií a odbor-
ných studií. (út 6. 4. ve 14.45)

MODROOČKO
Určitě si vzpomínáte na oblí-
benou dětskou knihu Z deníku 
kocoura Modroočka spisova-
tele J. Koláře. Písničky k příbě-
hu o roztomilém kotěti a poz-
ději šťastném kočičím tátovi 
napsal tehdy jednadvacetiletý 
Marek Eben. Na příhody ko-
čičího kluka a jiných čtvernož-
ců se můžete těšit v muziká-
lové pohádce Divadla loutek
Ostrava. (po 5. 4. v 18.00)

RADOST Z LÁSKY
19. 3. 2021 zahájil papež Fran-
tišek v církvi Rok rodiny. Při té-
to příležitosti si v rámci Dotý-
kání světla připomeneme jeho 
zamyšlení nad radostí z lásky 
po synodě o rodině. Sedmkrát 
otevřeme posynodální apoštol-
skou exhortaci o rodině Amo-
ris laetitia. Hostem redaktora 
Marka Chvátal a bude teolog 
Jaroslav Filka. Poslouchejte po-
prvé v sobotu 10. 4. od 20.15.

NOČNÍ LINKA
Na Velikonoční pondělí jsou 
v krajích různé zvyklosti. 
V Noční lince s P. Janem Krb-
cem se můžete podělit o to, 
jak jste tento den prožívali vy. 
Na co nejraději vzpomínáte, 
co prožívali naše babičky a dě-
dové a co se nám dochovalo 
do dnešních dní? Diskutovat 
můžete v pondělí 5. dubna od 
22.30. Telefon do živého vysí-
lání je 543 217 242.

NOVÉNA K BOŽÍMU
MILOSRDENSTVÍ
I letos se Proglas připoju-
je k novéně k Božímu milosr-
denství. K modlitbě korunky 
se proto můžete připojit od 
Velkého pátku 2. 4. do soboty
10. 4. vždy v 15.00 nebo krát-
ce po třetí odpoledne. V nedě-
li Božího milosrdenství 11. 4. 
vám nabídneme přímý přenos 
mše svaté z kostela Božího mi-
losrdenství ve Slavkovicích.

První neděli po Velikonocích se slaví svátek Božího milosrdenství. 
Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. v den 
svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské.

Přímý přenos velikonočního požehnání Urbi et Orbi papeže 
Františka sledujte v televizi Noe v neděli 4. 4. od 12.00.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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12.00 Urbi et Orbi 10.00 Mše sv. na Boží hod... 21.15 Jáchyme, hoď ho do stroje!

7.00 Utiereň vzkriesenia z Prešova (P) 
8.00 Archijerejská svätá liturgia z Prešova 
(P) 10.00 Svätá omša – Veľkonočná nedeľa 
(P) 11.40 Katechéza (Odovzdávanie viery) 
(P) 12.00 Urbi et Orbi (P) 12.40 Ruženec / 
Slávnostný ruženec 13.10 Cesta pútnika (P) 
15.00 Hodina milosrdenstva 15.30 Ruže-
nec / Slávnostný ruženec 16.00 Na tónoch 
vďačnosti (P) 16.40 Veľká Noc s Bonifacom 
(P) 17.40 Ján Pavol II. stále živý 18.30 Svä-
tá omša (P) 19.40 GU100 (Veľká noc) (P) 
20.00 Sviatočný príhovor (P) 20.10 Apoštol 
Peter (P) 21.45 Pro musica nostra (P) 
22.05 Medzi nebom a zemou

6.00 Magazín Evropské ligy UEFA 6.25 Fot-
balista roku 2020 7.35 Panorama 8.10 BBV 
po 25 letech 8.15 Svět motorů: Speciál 8.35 
39. Kowax Valašská Rally ValMez 9.05 Svět 
motorů: Aktuálně 9.25 BasketManie 9.50 
Cyklistika: Kolem Flander 16.40 Hokej: Ge-
nerali Česká pojišťovna play off Tipsport ex-
traligy 20.15 Házená: STRABAG RAIL Extra-
liga 22.10 Studio fotbal – Dohráno 22.55 
Kolem Flander 23.55 Branky, body, vteři-
ny 0.10 Generali Česká pojišťovna play off 
Tipsport extraligy 2.05 Házená: STRABAG 
RAIL Extraliga 3.55 Snowboarding: FIS Ma-
gazín SP 4.20 Judo: IPPON

10.55 Neuvěřitelné příběhy (41, 42) 11.55 
David Attenborough: Velký bariérový útes 
(1) 13.05 Svět pod hladinou (13) 13.40 
Válka ve Vietnamu (4) 14.55 Druhá světo-
vá válka v číslech (1) 15.55 Divoké chvíle 
(6) 17.05 24 hodin v divočině II (1) 18.05 
Grónsko s Nikolajem Coster-Waldauem (2) 
19.00 Anthony Bourdain: Neznámé konči-
ny IX (8) 20.00 Bear Grylls: Muž vs. divoči-
na VI (8) 21.00 Nejkrásnější železnice světa 
(4) 21.55 Neuvěřitelné projekty (8) 22.55 
Záhada hmoty (3) 0.05 Neobjasněné přípa-
dy NASA (9) 1.10 Odpočítávání k Apollu (7, 
8) 2.10 Utajené příběhy českých dějin III (5)

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.25  Pohádka pro pamětníky... 

O falešných muzikantech
 6.50  Zdeněk Svěrák – 85 let. 

Rozpuštěný a vypuštěný 
 8.15  Úsměvy Borise Hybnera
 8.55  Polopatě. Moderní hobby 

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

zahraničních zajímavostí
 11.05  Tomáš Töpfer – 70 let. 

Život na zámku. Školka 
 12.00  Kouzelná tetička Valentýna. Poh. 
 12.55  Trampoty vodníka Jakoubka. Poh. 
 14.00  Artuš, Merlin a Prchlíci. Kom. 
 15.15  Zdeněk Svěrák – 85 let. 

Lotrando a Zubejda. Poh. 
 17.00  Jára Cimrman, ležící, spící
 18.25  Co naše babičky uměly a na co 

my jsme zapomněli. Jehňata
 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 

(10/10). Host do domu
 21.15  Jáchyme, hoď ho do stroje! Kom. 
 22.49  Výsledky losování Šťastných 10
 22.50  V hlavní roli zločin… 

Jiří Adamíra – 95 let. 
Hra bez pravidel. Čes. krimi film 

 0.20  Banánové rybičky. Mosty
 0.50  13. komnata Ivy Frühlingové
 1.15  Sváteční slovo místopředsedy 

Rady Církve bratrské Petra Rause
 1.20  Žiješ jenom 2x. Z učitelky žačkou
 1.50  Hobby naší doby
 2.15  Zkus mít vkus
 2.40  Bydlení je hra
 3.05  Chalupa je hra
 3.25  Karlovy Vary, sadové město
 3.45  Zahrada je hra
 4.10  Pod pokličkou
 4.35  Babička slaví narozeniny

 6.00  Raníček. Pohádky ze 
šípkového keře

 6.05  Zvonečkovi
 6.30  Prasátko Peppa
 6.35  Friends: Kámošky z Heartlake 

City. Dán. anim.
 6.55  Pan Jezevec a paní Liška
 7.10  Méďa a lumíci
 7.15  Žížaláci
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Československý filmový 

týdeník 1971 (1351/2379)
 9.10  Svátky beránka. Duchovní obsah 

a biblický výklad Velikonoc 
 9.30  Velikonoční bohoslužba
 10.45  Křesťanský magazín
 11.10  Sváteční slovo místopředsedy 

Rady Církve bratrské Petra Rause
 11.15  Cesty víry: Velikonoce a pesach
 11.45  Počesku. Křtiny a Josefovské údolí 
 11.55  Urbi et Orbi. 

Přímý přenos velikonočního 
požehnání papeže Františka

 12.25  Skalní kláštery v Etiopii
 12.50  Marie, matka boží. Am. film
 14.20  Procházka po Kanárských 

ostrovech. Šp. dok. 
 15.20  Království divočiny
 15.45  Modrá planeta 

– další expedice (1/4)
 16.30  Na cestě po jihu Bulharska. S Jiřím 

Bartoškou a Miroslavem Donutilem
 17.00  Papež – nejmocnější člověk 

na planetě (3/6). 
Cena pokroku. Am. cyklus

 17.40  Tajemný Mont-Saint-Michel. 
Br. dok. 

 18.45  Večerníček. Čtyři uši na mezi
 18.55  Náš venkov
 19.20  Zajímavosti z regionů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Malý velký muž. Am. western
 22.20  Velikonoce s Belmondem
 0.00  Dokumentární klub. 

Být chudý v nejbohatší zemi světa 
 0.50  Grantchester

8.10 Druhá světová válka: Cena říše (5). 
Operace Barbarossa. Br. dok. 9.20 Prima 
SVĚT 9.55 Fachmani 10.30 Prima Mazlíček 
11.00 PARTIE Terezie Tománkové 11.55 
Receptář prima nápadů 12.50 Libovky Pe-
py Libického 13.15 Vychytávky Ládi Hrušky 
13.55 Vychytávky Extra 14.10 Libovky Pe-
py Libického 14.30 Tchán. Čes. kom. 16.25 
Chlap na střídačku. Čes. kom. 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Krimi zprá-
vy 19.55 SHOWTIME 20.15 Čertoviny. Čes. 
poh. 22.30 Na špatné straně. Am. akč. thri-
ller 1.50 Sběratel polibků. Am. thriller 4.10 
Cyklosalon.tv 4.45 Jak se staví sen 

9.00 Pro pamětníky... Vlasta Burian – 130 
let 10.20 Černá hodinka s Rudolfem Hru-
šínským 10.40 O kraji kolem Hostýnských 
vrchů o Velikonocích 11.05 Veselá je dědi-
na 12.00 Domácí štěstí 12.25 Magické hory 
Čech a Moravy 12.45 Klub přátel dechovky 
13.30 Dva z jednoho města 15.35 Šansony 
jen tak... 16.10 Krajané a rodáci 16.30 Po-
vídky malostranské. Hastrman 17.05 Troj-
lístek. Závrať. Krimi příběh 17.35 Hry bez 
hranic 18.55 Události za okamžik a počasí 
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteři-
ny 20.05 Vysílá studio A po třiceti letech... 
21.25 Humoriády Felixe Holzmanna 

15.40 Věda je detektivka 16.10 Dynotrax II 
17.15 Méďa a lumíci 17.25 Friends: Kámoš-
ky z Heartlake City 17.45 Mazalové (1/14). 
Výhodná koupě 18.15 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Moji ka-
marádi Tygr a Pú II (3/39) 19.20 Lví hlídka 
(17/28) 19.40 Zvířáci 19.50 Bob a Bobek 
na cestách 20.00 Události v kultuře 20.15 
Jesus Christ Superstar Live 21.55 Dagmar 
Pecková – 60 let. Carmen Y Carmen 23.10 
Skrýše a skála 0.00 Cirque du Soleil: Vzdá-
lené světy. Am. film 1.30 Miroslav Mele-
na ve službách divadla 2.25 Ruská taneční
klasika 3.10 Tomáš kardinál Špidlík

4.50 Au Pair aneb Slečna na hlídání. Am. 
kom. 6.20 U nás na farmě. Am. anim. 7.30 
Záchranáři. Am. anim. 8.55 Cesta do hlubin 
študákovy duše. Čes. kom. 10.35 Telesho-
pping 11.10 Lucie, postrach ulice. Čes. film 
12.35 Princezna a žabák. Am. anim.
14.15 Raubíř Ralph a internet. Am. anim.
16.20 Bravo girls: Hurá do toho! Am. kom.
17.55 Zloba: Královna všeho zlého. Am. film
20.00  Star Wars: Epizoda I: Skrytá hrozba. 

Am. sci-fi 
22.30 Pařba ve Vegas. Am./něm. film 
 0.20 Noční útok. Am./jap. akč. thriller 
 1.50 Purpurový vrch. Am./kan. horor 

6.10 Zig a Sharko III. Fr. anim. 6.20 Tlapko-
vá patrola III (25, 26). Kan. anim. 7.15 Loo-
ney Tunes: Úžasná Show II (13). Am. anim. 
7.40 Příběhy Toma a Jerryho II (12, 13). 
Am. anim. 8.25 Malý Sheldon III (17, 18). 
Am. kom. 9.05 Comeback. Čes. sitcom 9.30 
O Nosáčkovi. Něm. film 11.10 Casper 12.55 
Sám doma a bohatý. Am. kom. 14.40 Dovo-
lená s Andělem. Čes. kom. 16.10 Drahé te-
ty a já. Čes. kom. 17.35 S čerty nejsou žerty. 
Čes. kom. 19.30 Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 20.20 Tvoje tvář má známý 
hlas – Šampioni 23.00 Vraždy podle před-
lohy. Am. thriller 1.10 Dovolená s Andělem

 6.05  Řeckokatolický magazín
 6.20  Večeře u Slováka: 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 6.45  Turiec, region magických vod
 7.10  Noemova archa
 8.00  Bůh je s námi
 9.30  Svatá Kateřina Sienská
 10.00  Mše svatá na Boží hod 

velikonoční: Dolní Lutyně, 
kostel sv. Jana Křtitele [L]

 11.10  Velikonoce s Noe [P]
 12.00  Požehnání Urbi et Orbi [L]
 12.30  Přejeme si… [P]
 12.45  V souvislostech
 13.05  Moravské pašije. Velikonoce, 

pašije, ukřižování Krista, jak je 
upravil a hraje Víťa Marčík

 14.05  Muzikanti, hrajte
 14.35  ARTBITR – Kulturní 

magazín (108. díl)
 14.45  Jak potkávat svět (81. díl): 

s Hanou Fialovou
 16.20  Evangelium podle Jana [P]
 18.25  Sedmihlásky: Páslo dívča
 18.30  Cirkus Noeland (13. díl): 

Roberto, Kekulín a klaun, 
který hledal kamarády

 18.55  Černý pták [P]
 19.10  Ovečky: Slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně
 19.40  V pohorách po horách (80. díl): 

Oderské vrchy
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Pole milosrdenství. Dok. ADV 

studia o Světových dnech 
mládeže v Krakově 2016

 21.00  Příběh Marie. Hraný film o dívce, 
která se naučila normálně žít, ač 
byla od narození hluchá a slepá

 22.35  Turínské plátno. Dok. o výsledcích 
nejnovějšího vědeckého výzkumu 
i o historii této jedinečné relikvie

 23.30  Letem jazzem (9. díl): 
poznáváme blues

 0.40  Bulharsko: Kořeny Romů
 1.10  Noční repríza dopoledních pořadů

 0.05   Kolem se toč! 1.05 Komorní hud-
ba 2.00 Zrcadlo týdne 2.15 Komen-
tář týdne (R) 3.00 Z archivu hudeb-
ních pořadů 5.00 Varhanní hudba 
5.30 Písně 5.57 Myšlenka na den (R 
11.57, 17.55) 6.05 Čteme z křesť. pe-
riodik 6.30 Evangelium: Jan 20,1-9
6.35 Ranní chvály 6.50 Duchovní 
slovo 7.00 Radio Vatikán (R) 

 7.30 Komentář týdne 
 7.45 TWR: Studna slova
 8.00  Duchovní hudba: A. Vivaldi: 

Gloria, Laudate pueri
 8.53  Úvod do liturgie velikonočního 

třídení – Neděle vzkříšení
 9.00  Mše svatá (z kostela

sv. Bartoloměje v Pardubicích) 
 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Kde je, smrti, tvé vítězství?
 11.00  Proglaso (biblický kvíz)
 12.00  Urbi et Orbi
 12.30  Hudební siesta: G. F. Händel: 

Aleluja, G. P. Telemann: 
Kantáta, J. S. Bach: Kantáta

 13.30  Knihovnička: 
Dom Samuel: 
Synové světla v čase zkoušky

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka: Čertův švagr
 14.30  Písničky z archivu
 15.00  Korunka k Božímu milosrdenství
 15.15  Blahopřání
 16.30  A cappella na kanapi
 16.55  Velikonoce mezi řeholníky
 18.00  Hitparáda Kolem se toč
 19.00  Veverka Bára a její přátelé 

1/12: Veverka Bára a jestřáb
 19.30  Křesťan a svět:

Neboj se, já jsem s Tebou...
 20.00  Modlitba slavného růžence
 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Koncert vážné a duchovní hudby: 

G. F. Händel: Vzkříšení našeho 
Pána Ježíše Krista, Te Deum

 23.50 Duchovní slovo

11.15 Cesty víry
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22.30 Velikonoční zvyky 12.15 Koncert skupiny Kamelot 21.30 Kolja 16.10 Charles, následník trůnu

6.30 Záchranáři u protinožců. Am. anim. 
7.50 Tři královské děti. Něm. poh. 8.55 Třetí 
skoba pro Kocoura. Čes. film 10.25 ...a zase 
ta Lucie!Čes./něm. film 12.05 Nebe a dudy 
(čb). Čes. kom. 13.50 Odvážná Vaiana: Le-
genda o konci světa. Am. anim. 15.40 Ko-
ření života 17.30 Co na to Češi 18.30 Ulice 
(4026) 19.30 Televizní noviny, Sportovní no-
viny, Počasí 20.20 Specialisté (124). Síla kr-
ve. Čes. krimi 21.15 Specialisté (28). Štvani-
ce 22.15 Smrtonosná zbraň III (15). Špión, 
kterej mě miloval 23.05 Drahé tety a já. Čes. 
kom. 0.30 Nebe a dudy čb. Čes. kom. 
 2.10 Smrtonosná zbraň III (15). Am. det.

5.45 Múza. Am. kom. 7.20 Hop. Am. anim. 
 9.00 Raubíř Ralph a internet. Am. anim. 
11.05 Teleshopping 
11.35 Casper. Am. kom. 
13.25 Teleshopping 
13.55  Star Wars: Epizoda I: Skrytá hrozba. 

Am. sci-fi 
16.20 S čerty nejsou žerty. Čes. kom. 
18.10 Co ta holka chce. Am. kom. 
20.00  Neobyčejný život Timothyho Greena. 

Am. fantasy 
22.00 Okamžik zlomu. Am./něm. thriller 
 0.05 Vraždy podle předlohy. Am. thriller 
 2.10 Pařba ve Vegas. Am./něm. film 

15.20 Austin a Ally III (11/22) 15.40 Tele-
skop 16.10 Planeta YÓ 16.45 Dětská do-
pravní policie 16.55 Medvídkova poradna 
17.10 Moje zahrádka. Od květu po jablíčko 
17.15 Jedna, dvě, Michal jde 17.20 Kouzel-
ná školka 17.50 Dynotrax II 18.15 Šmoulo-
vé 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 
Moji kamarádi Tygr a Pú II (4/39) 19.15 Lví 
hlídka (18/28) 19.40 Mášiny strašidelné pří-
běhy 19.45 Čtení do ouška. Dr. Žako 20.00 
Události v kultuře 20.15 Z první řady... Jakub 
Hrůša řídí Bamberské symfoniky 22.10 Zá-
kal. Pol. drama 0.00 Emoce v umění: Bolest 
(13/24) 0.50 Frigo ve člunu

9.00 Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná 
rvačka 10.10 Cesta do pravěku 11.35 Mo-
ravský rok – Jaro 12.00 Domácí štěstí. O Ve-
likonocích na Moravě 12.30 Magické hory 
Čech a Moravy. Hostýn 12.45 Klub přátel 
dechovky 13.25 Nedbaloviny aneb Pocta 
Oskaru Nedbalovi. Galakoncert 15.15 Cir-
kus na zelené louce 16.20 Rozpuštěný a vy-
puštěný 17.40 Šest ran do klobouku 18.20 
Haló, haló! (85/85) 18.55 Události za oka-
mžik a počasí 19.00 Události 19.52 Bran-
ky, body, vteřiny 20.05 Abeceda V plus CH. 
Záb. pořad 21.30 Z Divadélka pod věží 
22.35 Salón Eliott (1/12) 

9.45 Generali Česká pojišťovna play off 
Tipsport extraligy 11.45 Panorama 12.05 
Cyklotoulky 12.20 Olympijský magazín 
12.40 Snowboarding: FIS Magazín SP 13.10 
Cyklistika: Kolem Flander 14.20 Fotbal: SK 
Líšeň 2019 – FC Vysočina Jihlava 16.35 Můj 
fotbal 17.00 FbŠ Bohemians – FAT PIPE 
FLORBAL CHODOV 19.30 Volejbalový ma-
gazín 19.45 Magazín EURO 2020 20.15 Fot-
bal: E Liga 21.50 Studio fotbal – Dohráno 
Plus 22.45 Boys 1970 aneb vteřiny věčnos-
ti 23.40 SK Líšeň 2019 – FC Vysočina Jihlava 
1.25 Branky, body, vteřiny 1.40 FbŠ Bohe-
mians – FAT PIPE FLORBAL CHODOV

7.50 Ruženec / Radostný ruženec 8.25 
Kráľovstvo bez hraníc (Vzkriesenie) (P) 8.55 
Veľká Noc s Bonifácom (P) 10.00 Evanjelic-
ké služby Božie (P) 11.25 Hrdina lásky 12.00 
Raduj sa, nebies Kráľovná (P) 12.20 Z pra-
meňa (P) 12.40 Ruženec / Bolestný ruže-
nec 13.10 Na tónoch vďačnosti 13.50 Dru-
hý vatikánsky koncil 2/3 15.00 Apoštol Peter 
16.30 Vaticano (P) 17.05 Exodus 18.10 Pro 
musica nostra 18.30 Svätá omša (P) 19.15 
Cesta slávy (P) 19.30 Kráľovstvo bez hraníc 
20.00 Cesta pútnika 21.55 Ján Pavol II. stále 
živý 22.45 Moja misia – magazín 
23.15 Hudobné pódium

8.05 Megatovárny (2) 9.05 Úžasná zem-
ská přitažlivost (1/2) 10.00 Tajemství světo-
vých muzeí III (3) 11.00 Hitlerův kruh zla (7) 
12.05 David Attenborough: Zvířecí dynas-
tie (3) 13.05 Yorkshire: Rok v divočině (3) 
14.05 Vetřelci dávnověku XII (9) 15.00 Zá-
hadný vesmír (1) 15.55 Nejkrásnější ostrovy 
světa (1) 17.00 Amur: Asijská Amazonka (3) 
18.05 Šílené kočky 19.00 Poslední ráje (19) 
20.00 Velké vlakové putování po USA II (8). 
Br. dok. 21.10 Anthony Bourdain: Neznámé 
končiny XI (3) 22.05 Záhada temné energie 
23.15 Tajemství vesmíru IV (2) 
 0.05 Nefertiti: Osamělá královna (3)

 6.05  Bohosudov. Dok. o mariánském 
poutním místě na severu Čech

 6.20  Mezi pražci: Duben 2021
 7.10  Něco navíc. Autentický příběh 

dívky s Downovým syndromem, 
která se touží stát herečkou

 8.20  Za úsvitu vstaneme. O velkém 
přátelství dvou kluků, kteří 
hledají, kam se ztratil Padre 
Pio. Oceněný rodinný film 

 10.00  Mše svatá z kostela 
sv. Filipa a Jakuba: Zlín [L]

 10.50  Jak věří katolíci:
Úžas a zděšení: Zjevení Boha, 
který se stal člověkem

 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba 

Sv. otce Františka [L]
 12.15  Koncert skupiny Kamelot
 14.15  Polární příběh
 15.40  V souvislostech
 16.05  Cvrlikání SPECIÁL: 

Spirituál kvintet
 17.30  Chaplin dokonalou ženou. 

Zábavná groteska 
 18.00  Kocourek Modroočko [P]. 

Příhody kočičího kluka 
a jiných chlupatých čtvernožců 
v muzikálové pohádce pro 
celou rodinu. Představení 
Divadla loutek Ostrava

 19.20  Sedmihlásky
 19.25  S Hubertem do lesa: Netopýří muž
 19.40  V pohorách po horách: 

Český kras – Jelínkův most
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Přejeme si... Velikonoční 

Speciál [L]. Živě vysílané 
velikonoční vydání

 21.30  Pouť. Am./šp. film. 
Americký doktor Tom nastupuje 
neplánovanou pouť 
do Santiaga de Compostela

 23.40  Má vlast: Kroměříž
 1.00  Noční repríza

dopoledních pořadů

6.35 Pirátova rodinka (10) 7.05 Meteor 
Monster Truck (12). Tvé jméno je bahno. 
Am. anim. 7.45 Jen počkej, zajíci! (2). V luna-
parku 8.05 Spláchnutej. Am./br. anim. 9.50 
Malá mořská víla. Am. film 11.30 Karlík a to-
várna na čokoládu. Am. kom. 13.50 Limoná-
dový Joe. Čes. kom. 16.05 Poslušně hlásím. 
Čes. kom. 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Krimi zprá-
vy 19.55 SHOWTIME 20.15 S tebou mě ba-
ví svět. Čes. kom. 22.00 Expert na zločin (7). 
Myšlenky na smrt. Rak. krimi 23.05 Limoná-
dový Joe 1.15 Poslušně hlásím 2.55 Prostře-
no! 3.55 Jak se staví sen 5.20 Pohoda u krbu 

 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 5.57 
Myšlenka na den (R 11.57, 17.55) 
6.30 Evangelium: Mt 28,8-15 6.35 
Ranní chvály 6.50 Duchovní slovo 
7.00 Radio Vatikán (R) 7.15 Pozván-
ky 7.45 Třikrát z Proglasu 8.05 Písně

 9.00  Mše svatá (z kostela Narození Jana 
Křtitele v Rokytnici nad Rokytnou)

 10.00  Písně
 10.15  TWR: Stopy
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Z. Kossaková: Úmluva 30/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: N. Rimskij-

-Korsakov: Ruská velikonoční 
ouvertura, N. Paganini: 
„ La Campanella“

 13.30  Písně
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 14.30  Sváteční pohádka: 

Zlaté nůžky, nit a jehla
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Korunka k Božímu milosrdenství
 16.00  Ježíš Kristus, první i poslední
 16.55  Hitparáda Kolem se toč! (R)
 18.00  Folklorní sedmička
 18.45  Veverka Bára a její přátelé 

2/12: Veverka Bára a jezevec
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

World Music Charts Europe 
– dubnový žebříček

 20.00  Modlitba živého růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 30/46
 22.00  Studio Ostrava: Kristus vstal a my 

(všichni) jsme toho svědky
 22.30  Noční linka s Janem 

Krbcem: Velikonoční zvyky 
– pomlázka, nebo voda?

 23.50 Duchovní slovo

 6.00  Československý filmový 
týdeník 1971 (1351/2379)

 6.10  Klíč
 6.40  Apokalypsa:

2. světová válka (6/6). Fr. dok. 
 7.40  Poutní místa: Bozkov
 8.00  Naše tradice: Boží hod velikonoční
 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Jane Goodallová 

– životní příběh. Am. dok. 
 10.30  Postřehy odjinud. 

Burgundsko očima Jana Šmída. 
Proč věřit na zázraky

 10.35  České fotbalové legendy 
(1/11). Vladimír Šmicer 

 11.05  Letecké katastrofy: 
Poslední zatáčka. Kan. dok. 

 11.50  Babylon
 12.20  Zrcadlení tmy
 13.50  Nádherná americká města: 

Den v Seattlu. Am. dok. 
 14.50  Meghan a Harry v rozhovoru 

s Oprah Winfreyovou. 
Am. talk show

 16.10  Charles, následník 
trůnu. Dok. BBC

 17.05  Řidič slečny Daisy. Am. film 
 18.45  Večerníček. Čtyři uši na mezi
 18.55  Design (5/17). Fr. dok. 
 19.20  Příběhy domů: Lékárna 

U Zlaté koruny
 19.40  Postřehy odjinud. Baskicko 

očima Jaroslava Skalického. 
Proměny Bilbaa

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Velikonoce s Belmondem. 

Velký šéf. Fr. kom. 
 22.00  Velká vlaková loupež. Br. film
 23.45  3096 dní: Příběh Nataschi 

Kampuschové. Něm. film
 1.35  Hitlerův lid: 

Totální válka. Něm. dok. 
 2.25  Stopy, fakta, tajemství: 

Ztracený poklad
 2.50  V zajetí železné opony: 

Dvojí ne pana profesora

 6.00  Pohádka pro pamětníky. 
O bílé laňce

 6.25  Jáchyme, hoď ho do stroje! 
 8.00  Pyšná princezna. Poh. 
 9.30  O Nesytovi. Poh. 
 10.40  O princezně, která 

ráčkovala. Hud. poh.
 11.45  O třech ospalých princeznách. 

Poh.
 12.55  Pro pamětníky... 

Otto Zelenka – 90 let. 
V zámku a podzámčí

 14.45  Johančino tajemství. 
Čes./sl. poh.

 16.10  Zdeněk Svěrák – 85 let. 
Ať žijí duchové!
Čes. kom. 

 17.35  Tajemství Lesní země. 
Čes. poh. 

 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování SAZKAmobil šance
 20.10  Pomozte dětem – společně. 

Koncert na podporu tradiční 
charitativní sbírky

 21.30  Kolja. Čes. film 
 23.19  Výsledky losování Šťastných 10 

a Extra renty
 23.20  Jonesovi. 

Am. sat. kom. 
 1.20  Z metropole, 

Týden v regionech 
 1.45  Kalendárium
 2.00  Bydlení je hra
 2.25  Zahrada je hra
 2.50  Kolem Pražského hradu
 3.10  Chalupa je hra
 3.35  Veselé Velikonoce
 4.05  Žiješ jenom 2x. 

Se psem se to lépe táhne
 4.30  Banánové rybičky
 5.00  S otevřeným hledím. 

Velký herec, recitátor 
a pedagog Radovan Lukavský 
ve vzpomínkách
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18.45 Veverka Bára 14.45 Noční univerzita 14.30 Jára Cimrman ležící, spící 17.45 Na plovárně

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

Neochotný svědek 
 9.45  Kukačky (13/13). Seriál ČT
 10.35  Miroslav Donutil – 70 let. Doktor 

Martin 2 (9/16). Nový ředitel
 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  Jára Cimrman ležící, spící. Kom. 
 15.55  To je vražda, napsala XII. 

Vražda po Japonsku
 16.40  Cestománie. Thajsko: 

Země buddhismu
 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 (10/16). Zešílíme spolu!
 21.05  Černí baroni (1/11). 

Terazky přichází
 21.59  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 22.00  Dabing Street (11/12). 

Destrukce. Čes. kom. 
 22.25  Dabing Street (12/12). 

Poslední dabing
 22.55  Komici na jedničku. 

Miroslav Horníček
 23.50  Smrt barona Gandary
 0.25  AZ-kvíz
 0.55  Banánové rybičky. 

Jak přežít fantazii
 1.25  Zajímavosti z regionů
 1.50  Na stopě

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  S kuchařem kolem světa: 

Indie. Fr. cyklus
 9.55  Zázračná planeta: 

Boj o sloní trůn. Rak. dok. 
 10.50  Vatikán, sídlo papežů. Fr. dok. 
 11.45  Modrá planeta – další expedice 

(1/4). Projekt BBC
 12.25  Šumava Vladimíra Horpeniaka
 12.55  Hitler: Vůdce. Br. dok. 
 13.45  Velká válka: První Vánoce. Rus. dok. 
 14.40  Jak vznikal vrtulník Tiger? Fr. dok. 
 15.30  Království divočiny: 

Orlovec říční. Jap. dok. 
 16.00  Esence vody. Něm. dok. 
 16.55  Nádherná americká města: 

Den v Chicagu. Am. dok. 
 17.45  Na plovárně s Petrem Vichnarem. 

Rozhovor Marka Ebena
se sportovním komentátorem

 18.15  Kruté Velikonoce
 18.45  Večerníček. Čtyři uši na mezi
 18.55  Krásy evropského pobřeží: 

Dalmátská města. Fr. dok. 
 19.00  Cyklotoulky. EuroVelo 9, Štýrsko 
 19.15  Cesty víry: Velikonoce a pesach
 19.40  Postřehy odjinud. Baskicko 

očima Jaroslava Skalického. 
V obložení pintxos

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Na letadlové lodi. Fr. dok. 
 21.05  IKEM: Jak se zachraňují životy, 

které ještě nemusí skončit. Dok. 
 22.00  Bitva o Okinawu v barvě. Am. dok. 
 22.50  Grantchester III (1/6). Br. det. 
 23.40  McMafie (4/8)
 0.40  Tajemství lidského těla: 

Přežití (2/3)
 1.30  Queer: Děti favely
 2.00  Stopy, fakta, tajemství: 

Jean Marais nebo Jan Mareš
 2.30  V zajetí železné opony: 

Loutkové představení
 2.40  Hudba zraňovaná

11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.30 
Malý Sheldon III (19, 20) 13.05 Ordinace 
v růžové zahradě 2 (918). Kolaps 14.20 Ca-
stle na zabití VII (12) 15.10 Dr. House III (8). 
Plácni krtka 16.00 Dr. House III (9). Hledá 
se Jidáš 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Od-
polední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.35 Co na to Češi 18.30 Ulice (4027) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, 
Počasí 20.20 Anatomie života (13). Na prv-
ní dojem. Čes. 21.30 Mise nový domov III 
22.55 Víkend 23.55 Dr. House III (8, 9) 
 1.35 Castle na zabití VII (12)

5.25 Promiň, jsi ženatý! Am. kom. 7.00 Lu-
cie, postrach ulice. Čes. film 8.25 Casanova. 
Am. kom. 10.30 Teleshopping 11.05 Zoo-
tropolis: Město zvířat. Am. anim. 13.00 Te-
leshopping 13.30 Sám doma a bohatý. Am. 
kom. 15.10 Neobyčejný život Timothyho 
Greena. Am. fantasy 
17.05 Dovolená s Andělem. Čes. kom. 
18.30  Mr. Bean:

Největší filmová katastrofa. Br. kom. 
20.00 Do posledního dechu. Am. film 
22.15 Cesta k vykoupení. Am. drama 
0.20 Zloba: Královna všeho zlého. Am. film 
2.20 Okamžik zlomu. Am./něm. thriller 

14.45 Lvíčata 15.15 Austin a Ally III (12/22) 
15.40 Kocour Mour poznává své příbuzné 
15.55 Záhady Toma Wizarda 16.10 Plane-
ta YÓ 16.45 Ty Brďo! Banka 17.10 Jogínci 
sportují 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dy-
notrax II 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.55 Moji kamarádi Ty-
gr a Pú II (5/39) 19.15 Lví hlídka (19/28) 
19.40 Mášiny strašidelné příběhy 19.45 Čte-
ní do ouška 20.00 Události v kultuře 20.15 
ArtZóna 21.05 Isabelle Huppertová: Sou-
kromý vzkaz. Fr. dok. 22.00 Victor Hugo, ne-
přítel státu (1/4) 22.55 Kino Art. Šťastný La-
zzaro. It. film 1.00 Laurel a Hardy 

8.30 Za svědky minulosti 8.45 Příběh pous-
tevníkova lože 9.00 Pohádka pro pamětníky 
10.15 Zprávy ČT3 10.25 Inventura v Šarádě 
11.25 Muzikanti, zahrajte mi do kola 12.00 
Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, spor-
tovní zprávy 12.30 Magické hory Čech a Mo-
ravy. Sněžka 12.45 Klub přátel dechovky 
13.25 Z Divadélka pod věží 14.35 Kabaret 
U dobré pohody 15.40 Jáchyme, hoď ho do 
stroje! 17.15 Šest ran do klobouku 18.00 Sa-
lón Eliott (1/12) 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, body, 
vteřiny 20.05 Šance 21.15 Z Divadélka pod 
věží 22.15 Salón Eliott (2/12) 

7.45 Panorama 8.20 BBV po 25 letech 8.30 
FbŠ Bohemians – FAT PIPE FLORBAL CHO-
DOV 11.00 Kolem Flander 12.05 Panorama 
12.25 Sportovní zprávy 12.55 Cyklotoulky 
13.05 Volejbalový magazín 13.20 Paralym-
pijský magazín 13.45 Fotbal: E Liga 15.15 
Magazín Evropské ligy UEFA 15.45 Freesty-
le lyžování: FIS Magazín SP 16.15 V šachu 
16.50 Basketbal: Kooperativa NBL 19.05 
Volejbal: UNIQA Extraliga 21.30 Sportovní 
zprávy 21.45 Dakar 2021 23.00 Liga mistrů 
UEFA 23.35 Studio fotbal – Dohráno 
 0.15 Branky, body, vteřiny 
 0.25 Basketbal: Kooperativa NBL

12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Ruže-
nec svetla 13.15 Quo vadis 13.50 Katechéza 
14.05 A teraz čo? 14.10 Medzi nebom a ze-
mou 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 
Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Správy zo Svätej 
zeme (P) 16.30 V škole Ducha P. Michal Za-
mkovský CSsR: Šimon, syn Jánov, miluješ 
ma?) (P) 17.05 Viera do vrecka 17.30 Do-
ma je doma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.45 
Krátke správy (P) 20.00 Modlitba za odvrá-
tenie epidémie zo Šaštína (P) 20.55 Pod ja-
viskom (P) 21.55 Gréckokatolícky maga-
zín (P) 22.15 Tajomstvo svätého hrobu (P) 
23.15 Vaticano 23.45 Z prameňa

7.30 Výpravy do vesmíru (3) 8.35 Tajem-
ství vesmíru III (5) 9.30 Jak fungují stroje (7) 
10.25 Obří lodě (7) 11.25 Pěšky po Střed-
ní Americe (2) 12.25 Ocelová srdce V (6) 
13.20 Paříž proti nacistům 14.30 Dějiny 
zbraní (8) 15.40 Jak vlci změnili Yellowsto-
ne 16.45 David Attenborough a obří vejce 
17.50 Země: Základy naší planety (3). Am. 
dok. 18.55 Do divočiny: Indický ráj (3). Am. 
dok. 20.00 Největší lži historie (6). Fr. dok. 
21.05 První civilizace (1) 22.10 Megazoo 
(1) 23.15 Zvířecí společníci (1, 2) 0.25 Pla-
neta sopek (1) 2.20 Pátrání po ponorce USS 
Lagarto 3.25 Frank a obchod se zvířaty (2)

 6.05  Pro vita mundi: P. Mgr. Ján Biroš
 6.40  Poníky, Poníky
 7.30  Pole milosrdenství
 8.25  Noční univerzita: 

Ondřej Szturc – Připraven
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Víra do kapsy
 9.35  V souvislostech
 10.00  Outdoor Films 

s Markétou Knotkovou (89. díl)
 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  Hrdinové víry (9. díl): 

Štěpán Trochta
 14.00  Za obzorem [L]
 14.30  Mexiko – země indiánů
 14.45  Noční univerzita
 16.00  Muzikanti, hrajte
 16.30  Výpravy do divočiny: 

Výzkum ledovců
 17.35  Recept na roztroušenou 

sklerózu: Nerezignovat!
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Uzdrav naši zem: 

s Lenkou Sedláčkovou [L]
 19.05  Sedmihlásky
 19.10  S Hubertem do lesa: Duch
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

6. 4. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Buon giorno s Františkem [P]
 20.45  Putování po evropských klášterech: 

Kartuziánský klášter 
v Grenoble, Švýcarsko

 21.15  Řeckokatolický magazín
 21.30  Za obzorem
 22.05  Janáčkův máj – 40. ročník 

Mezinárodního hudebního 
festivalu: Klenoty evropské 
opery s Adamem Plachetkou

 23.40  Terra Santa News: 31. 3. 2021
 0.05  Biblická studna
 1.05  Noční repríza 

dopoledních pořadů

12.05 Walker, Texas Ranger VII (11). Na hra-
nici 13.00 Policie Hamburk XII (3). Vnitřní 
hodnoty 14.00 Policie Hamburk XII (4). Me-
zi životem a smrtí 14.55 Námořní vyšetřova-
cí služba XII (16). Záblesk minulosti 15.55 
Policie v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osu-
dy 16.50 Krimi zprávy 17.15 LIKE HOU-
SE 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Krimi zprávy 19.55 
SHOWTIME 20.15 Slunečná (94). Rodák 
z blízké vesnice 21.40 7 pádů Honzy Dědka 
22.50 Fachmani 23.20 LIKE HOUSE 23.55 
Policie v akci 0.50 Námořní vyšetřovací služ-
ba XII (16) 1.45 Policie Hamburk XII (3, 4)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Ježíš Kristus, 
první i poslední (R) 3.00 Z archi-
vu hudebních pořadů (R) 5.00 Pís-
ně 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 
17.55) 5.45 Radio Vatikán (R) 6.00 
Evangelium: Jan 20,11-18 6.05 Ran-
ní chvály 6.20 Duchovní slovo 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 31/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta:

I. Stravinskij: Symfonie pro dechy, 
Koncert pro housle a orchestr, 
Symfonie ve třech větách

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Korunka 

k Božímu milosrdenství
 16.00  Barvínek: 

Dubnový magazín
 16.55  Slyšte, lidé! 

Hudba z ostrovů 2020 (R)
 18.00  Mše svatá (z kaple Svatého 

Ducha v Proglasu, za zemřelé 
posluchače přátele Proglasu)

 18.45  Veverka Bára a její přátelé 
3/12: Veverka Bára a užovka

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Bartleby
 20.00  Modlitba živého růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 31/46
 22.00  Studio Olomouc: Manamana 

vypráví biblické příběhy
 23.50 Duchovní slovo
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16.00 Hra o poklad 21.15 Květnov 22.50 Příběhy slavných... 14.20 Uchem jehly s J. Pazderkou

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

Vražda po Japonsku 
 9.45  Dobrodružství Sherlocka 

Holmese. Námořní smlouva
 10.35  Miroslav Donutil – 70 let. Doktor 

Martin 2 (10/16). Zešílíme spolu!
 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  Lucie Bílá – 55 let. Po stopách 

hvězd. Obrazový životopis 
slavných – tentokrát Lucie Bílé 

 14.30  Zdeněk Svěrák – 85 let. 
Ať žijí duchové! Čes. kom. 

 15.55  To je vražda, napsala XII. 
Smrt má cenu platinové desky 

 16.45  Cestománie. Rakousko – 
Korutany: Paměť hor

 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  Jiří Adamíra – 95 let. Panoptikum 

Města pražského (1/10). Funus
 21.10  Hercule Poirot XI. 

Schůzka se smrtí. Br. film
 22.49  Výsledky losování Šťastných 10
 22.50  Příběhy slavných... Vlasta 

Burian – 130 let. Sesazený král
 23.45  Závrať. Krimi příběh

podle povídky Karla Čapka 
 0.10  AZ-kvíz
 0.40  Banánové rybičky
 1.05  Máte slovo s M. Jílkovou
 2.10  Dobré ráno
 4.40  Sváteční slovo místopředsedy 

Rady Církve bratrské Petra Rause
 4.45  Kluci v akci

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Tajemný Mont-Saint-Michel. 

Br. dok. 
 10.00  Esence vody. Něm. dok. 
 10.55  Bitva o Okinawu v barvě. Am. dok. 
 11.50  Poutní místa: Bozkov
 12.10  Náš venkov: Maléru, maléru
 12.35  Folklorika: Velikonoce v Míkovicích
 13.00  Křesťanský magazín
 13.30  Indie – Po proudu Gangy. Šp. dok. 
 14.20  Uchem jehly. Setkání farářky 

Martiny Viktorie Kopecké 
s novinářem Josefem Pazderkou

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

 15.45  Televizní klub neslyšících
 16.10  Velká válka: Počátky moderní 

genocidy. Rus. dok. 
 17.05  Papež – nejmocnější 

člověk na planetě (3/6). 
Cena pokroku. Am. cyklus

 17.50  IKEM: Jak se zachraňují životy, 
které ještě nemusí skončit 

 18.45  Večerníček. Čtyři uši na mezi
 18.55  Babylon 
 19.25  Kus dřeva ze stromu (12/26) 
 19.40  Postřehy odjinud. Baskicko 

očima Jaroslava Skalického. 
Fenomén idiazabal

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  S kuchařem kolem světa: Japonsko
 21.05  Na cestě po novozélandském 

Tasmanu. S Jiřím Bartoškou 
a Miroslavem Donutilem 

 21.35  České fotbalové legendy 
(2/11). Jan Koller 

 22.00  Letecké katastrofy: 
Smrtící iluze. Kan. dok. 

 22.45  Gomora III (2/12)
 23.40  Být chudý v nejbohatší 

zemi světa. Fr. dok.
 0.35  Procházka po Kanárských 

ostrovech. Šp. dok. 
 1.30  Zázračná planeta: Boj o sloní trůn 

12.30 Malý Sheldon III (21) 12.50 Krok za 
krokem (1) 13.10 Ordinace v růžové zahra-
dě 2 (919). Na všechno sám 14.20 Castle 
na zabití VII (13) 15.10 Dr. House III (10). 
Šťastné mini-vánoce 16.00 Dr. House III 
(11). Slova a činy 16.57 Odpolední Poča-
sí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Spor-
tovní noviny 17.35 Co na to Češi 18.30 Uli-
ce (4028) 19.30 Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 20.20 Výměna manželek XIII 
21.35 Malé lásky 22.35 Námořní vyšetřovací 
služba XVI (1) 23.30 Dr. House III (10, 11) 
 1.10 Castle na zabití VII (13) 
 1.50 Námořní vyšetřovací služba XVI (1)

4.40 Eldorádo. Am. anim. 6.00 Záchranáři 
u protinožců. Am. anim. 7.15 Dr. House III 
(8, 9) 8.55 Sám doma a bohatý. Am. kom. 
10.40 Teleshopping 11.10 ...a zase ta Lucie! 
Čes./něm. film 12.50 Teleshopping 13.25 
Co ta holka chce. Am. kom. 15.20 Třetí sko-
ba pro Kocoura. Čes. film 16.45 Drahé tety 
a já. Čes. kom. 18.15 Odvážná Vaiana: Le-
genda o konci světa. Am. anim. 20.00 Čiva-
va z Beverly Hills. Am. kom. 21.45 (K)lamač 
srdcí. Fr./mon. film 23.40 Star Wars: Epizo-
da I: Skrytá hrozba. Am. sci-fi 
 2.05 Cesta k vykoupení. Am. drama 
 3.45 Okamžik zlomu. Am./něm. thriller 

16.10 Planeta YÓ 16.45 Tryskouni III 16.55 
Olí a Jůla 17.10 Jogínci sportují 17.20 Kou-
zelná školka 17.50 Dynotrax II 18.10 Šmou-
lové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 
18.55 Moji kamarádi Tygr a Pú II (6/39) 
19.15 Lví hlídka (20/28) 19.40 Nejkrás-
nější pohádky 19.45 Čtení do ouška 20.00 
Události v kultuře 20.15 Klobouk dolů. Šte-
fan Margita 21.10 Na plovárně se Zdeňkem 
Křenkem 21.35 Měsíc s českou legendou… 
Jiří Adamíra. Dům ztracených duší. Čes. det. 
23.00 Velikáni umění: Canaletto. Br. dok. 
23.55 Peep Show V (5/6) 0.20 Evropský 
koncert 2020 2.10 Chaplin v hotelu

9.20 Pohádka pro pamětníky... 9.50 Obraz 
10.15 Zprávy ČT3 10.25 Šaráda 11.30 Pět 
začátků Jiřího Suchého 12.00 Zprávy ve 12 
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 
12.30 Magické hory Čech a Moravy 12.50 
Klub přátel dechovky 13.30 Z Divadélka pod 
věží 14.25 Chvíle pro písničku 14.35 Manéž 
Bolka Polívky 15.45 Jára Cimrman, ležící, 
spící 17.10 Šest ran do klobouku 18.00 Sa-
lón Eliott (2/12) 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, body, 
vteřiny 20.05 Předávání Fanoušů 
21.25 Z Divadélka pod věží 
22.30 Salón Eliott (3/12)

6.00 Basketbal: Kooperativa NBL 8.10 Pa-
norama 8.45 BBV po 25 letech 8.55 Liga mi-
strů UEFA 9.30 Volejbal: UNIQA Extraliga 
11.50 Judo: IPPON 12.05 Panorama 12.25 
Sportovní zprávy 12.55 Basketbal: Koope-
rativa NBL 15.10 Fotbal: TCL Gól roku 2020 
15.20 MOL Cup 17.35 Lafata 17.55 Svět 
motorů: Speciál 18.15 Svět motorů: Aktuál-
ně 18.40 Hokej: Generali Česká pojišťovna 
play off Tipsport extraligy 22.15 Sportovní 
zprávy 22.30 Olympijský magazín 23.00 Li-
ga mistrů UEFA 0.00 MOL Cup 1.50 Branky, 
body, vteřiny 2.00 Generali Česká pojišťov-
na play off Tipsport extraligy

10.55 Doma je doma 12.00 Raduj sa, ne-
bies Kráľovná 12.20 Z prameňa (P) 12.40 
Ruženec / Radostný ruženec 13.15 Go-
dzone magazín 13.50 Hudobné pódium 
(P) 14.35 Litánie k svätému Jozefovi 15.00 
Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec 
z Lúrd (P) 16.05 EkoKlbko 16.25 GU100 
16.55 Vzkriesenie (P) 17.30 Doma je doma 
(P) 18.30 Svätá omša (P) 19.15 Cesta slávy 
20.00 Krátke správy (P) 20.15 Prehľad kato-
líckych periodík (P) 20.30 Jeden na jedného 
(P) 20.50 Fundamenty (P) 21.45 Na tónoch 
vďačnosti 22.25 V Samárii pri studni (Spiri-
tualita seniorov)

10.15 Neobjasněné případy NASA (9) 11.15 
Odpočítávání k Apollu (7, 8) 12.10 Grónsko 
s Nikolajem Coster-Waldauem (2) 13.05 An-
thony Bourdain: Neznámé končiny IX (8) 
14.00 Neuvěřitelné projekty (8) 14.55 Zá-
hada hmoty (3) 16.00 Bear Grylls: Muž vs. 
divočina VI (8) 17.00 Nejkrásnější železni-
ce světa (4) 17.55 Vláda plazů 19.00 Afric-
ké šelmy III (4) 20.00 Divoká roční období 
(2). Něm. dok. 21.00 Údolí vody a ohně (2). 
Kan. dok. 22.00 Mimo kontrolu III (4) 23.15 
Letecké nehody: Přísně tajné III (6) 0.15 Vá-
lečné továrny (3) 1.10 Tajné nacistické zá-
kladny (3) 2.10 UFO: Ztracené důkazy II (4)

 6.05  Pro vita mundi: Eva Budzáková
 6.45  Zpravodajské Noeviny: 6. 4. 2021
 7.10  Na pořadu rodina (10. díl)
 8.15  Hlubinami vesmíru

s prof. Petrem Heinzelem, 2. díl
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Generální audience 

papeže Františka [L]
 10.15  Den na koncilu: 

Událost, která změnila církev
 11.10  Meditační kaple 

sv. Jana Pavla II. v Ústí nad Orlicí
 11.20  V pohorách po horách (58. díl): 

Pulčinské skály – Beskydy
 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  Můj chrám
 13.15  Jak si mě našel Antonín z Padovy
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Cvrlikání (37. díl): Kupodivu
 15.40  Zpravodajské Noeviny: 6. 4. 2021
 16.05  Procházka festivalovou 

Strážnicí 2020
 17.20  Sýrie: uprostřed popela
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.15  Sedmihlásky
 18.20  S Hubertem do lesa: 

Žralok z rybníka
 18.35  Čičmianské tajemství
 19.10  Žádný zázrak ani kouzlo, 

ale funguje to
 19.30  Terra Santa News: 7. 4. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Adorace: 

s mladými z DCM Ostrava [L]
 21.15  Květnov [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Noční univerzita: 

David Novák – Trestá Bůh? [P]
 22.35  V pohorách po horách (43. díl)
 22.45  Generální audience 

papeže Františka
 23.05  Jak věří katolíci (1. díl)
 0.00  Bolivijská barokní hudba

12.10 Walker, Texas Ranger VII (12). Ztra-
cení hoši 13.05 Policie Hamburk XII (5). 
Jasminina nejdelší směna 14.05 Policie Ham-
burk XII (6). Dvojí život 15.00 Námořní vy-
šetřovací služba XII (17). Podvodník s umě-
ním 15.55 Policie v akci. Čtyři případy, čtyři 
lidské osudy 16.50 Krimi zprávy 17.15 LI-
KE HOUSE 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Krimi zprá-
vy 19.55 SHOWTIME 20.15 Sestřičky (56). 
Vakcína lží 21.35 Show Jana Krause 22.35 
Cesty k úspěchu 22.45 Polda IV (12). Detek-
tivka 23.55 LIKE HOUSE 0.25 Policie v ak-
ci 1.20 Námořní vyšetřovací služba XII (17)

 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: Lk 24,13-35
6.05 Ranní chvály 6.20 Duchovní 
slovo 7.00 Radio Vatikán (R) 7.15 
Pozvánky 7.45 Třikrát z Proglasu 
8.05 Ranní magazín

 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Klika
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Z. Kossaková: Úmluva 32/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

J. Sibelius: Jarní píseň, V. Novák: 
Koncert pro klavír a orchestr, 
E. H. Grieg: Peer Gynt

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Korunka k Božímu milosrdenství
 16.00  Než zazvoní zvonec: 

Hra o poklad
 16.55  Folklorní okénko: 

Po stopách sběratelů 
lidových písní: Oldřich Blecha

 18.00  Mše svatá 
(27. výročí vysílání Radia Lumenu)

 18.45  Veverka Bára a její přátelé 4/12: 
Veverka Bára a divočák

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: Peter Lipa
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: 

Úmluva 32/46
 22.00  Studio Ostrava:

Muzeum zdravotnictví v Luži 
a 120 let Hamzovy 
odborné léčebny

 22.30  Noční cukrárna
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16.00 Na dřeň 18.00 Uzdrav naši zem s D. Ženatým 9.45 Nádraží. Bakaláři 1974 12.20 Papež. Cena pokroku

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

Smrt má cenu platinové desky 
 9.45  Jiří Adamíra – 95 let. 

Nádraží. Bakaláři 1974
 10.00  Panoptikum Města 

pražského (1/10). Funus 
 11.00  Všechno, co mám ráda
 11.30  AZ-kvíz
 12.00  Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

zprávy, Události v regionech plus
 12.30  Sama doma
 14.00  Po stopách hvězd. 

Obrazový životopis slavných 
– tentokrát Ivety Bartošové 

 14.30  V hlavní roli zločin…
Jiří Adamíra – 95 let. 
Hra bez pravidel. Čes. krimi film

 16.00  To je vražda, napsala XII. 
Překotná vražda 

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

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.10  Miroslav Donutil – 70 let. Doktor 

Martin 2 (11/16). Malá tajemství
 21.00  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

experimenty a vyprávění 
 21.35  Máte slovo s M. Jílkovou
 22.29  Výsledky losování Šťastných 10
 22.30  Na stopě
 22.55  Rocco Schiavone. 

Adamovo žebro. It. det. 
 0.35  AZ-kvíz
 1.10  Banánové rybičky. Jak přežít objevy
 1.40  Což takhle dát si špenát?
 2.10  Dobré ráno
 4.40  Sváteční slovo místopředsedy 

Rady Církve bratrské Petra Rause
 4.45  13. komnata Ivy Frühlingové

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Charles, následník trůnu. Dok. BBC
 9.55  Jane Goodallová 

– životní příběh. Am. dok. 
 11.20  Nádherná americká města: 

Den v Chicagu. Am. dok. 
 12.20  Papež – nejmocnější člověk 

na planetě (3/6). Cena pokroku
 13.00  Letečtí stíhači v boji: 

Operace Bolo. Am. dok. 
 13.50  Na letadlové lodi. Fr. dok. 
 14.45  Kvarteto
 15.15  Design (6/17). Fr. dok. 
 15.45  Indie – Po proudu Gangy. Šp. dok. 
 16.35  Nikaragua
 17.00  Mezinárodní den Romů. 

Duše a těla Evy Davidové. Dok.
 17.30  Karel Holomek
 17.50  České fotbalové legendy 

(2/11). Jan Koller 
 18.15  Na cestě po novozélandském 

Tasmanu. S Jiřím Bartoškou 
a Miroslavem Donutilem 

 18.45  Večerníček. Čtyři uši na mezi
 18.55  Izrael: Země třikrát svatá
 19.25  Vesnicopis. Hodslavice
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Kamera na cestách: 

Objevování světa – Lofoty. Fr. dok. 
 21.00  České zázraky II (7/8). Záchytka 
 21.30  Zakázaný Bůh (13/13). 

Generál bez vojska 
 22.00  Početí mého mladšího bratra. Kom. 
 23.20  Queer: Literární hrdinky
 23.50  Zrcadlení tmy
 1.20  Soluňský Čížek
 2.05  Divnopis. Škrle
 2.10  Stopy, fakta, tajemství: 

Smrt Malého prince
 2.40  V zajetí železné opony: 

Kolektivní vražda 
 2.55  Než to všechno zbouráme
 3.20  Hranice dokořán 

– Rozmówki polsko-czeskie

12.30 Krok za krokem (2, 3) 13.15 Ordina-
ce v růžové zahradě 2 (920). Jenom kamará-
di 14.20 Castle na zabití VII (14) 15.10 Dr. 
House III (12). Jeden den, jeden pokoj 16.00 
Dr. House III (13). Jehla v kupce sena 16.57 
Odpolední Počasí 17.00 Odpolední Televiz-
ní noviny, Sportovní noviny 17.35 Co na to 
Češi 18.30 Ulice (4029) 19.30 Televizní no-
viny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Ordi-
nace v růžové zahradě 2 (1016). Záhadná 
diagnóza 21.35 Život ve hvězdách 22.10 
Námořní vyšetřovací služba XVI (2). Miluj 
bližního svého 23.00 Dr. House III (12, 13) 
 0.40 Castle na zabití VII (14)

 5.40  Bravo girls:
Hurá do toho! Am. kom. 

 7.05 Casper. Am. kom. 
 8.40 Dr. House III (10, 11) 
10.25 Teleshopping 
10.55 Třetí skoba pro Kocoura. Čes. film 
12.25 Teleshopping 
13.00 Rozbouřená řeka. Am. film 
14.40 Nebe a dudy (čb). Čes. kom. 
16.30 Čivava z Beverly Hills. Am. kom. 
18.10 Koření života. Am./austr. kom. 
20.00 Focus. Am. kom. 
22.00 Americký gangster. Am. drama 
 0.50 Mechanik zabiják. Am. akč. 

15.40 Hrajeme si s haraburdím 15.55 Cesto-
hrátky. Madagaskar 16.10 Planeta YÓ 16.45 
Tryskouni III 16.55 Olí a Jůla 17.10 Jogínci 
sportují 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dy-
notrax II 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.55 Moji kamarádi Ty-
gr a Pú II (7/39) 19.15 Lví hlídka (21/28) 
19.40 Nejkrásnější pohádky 19.45 Čtení do 
ouška 20.00 Události v kultuře 20.15 Me-
zinárodní den Romů 21.55 Khamoro 2020 
22.40 Třistatřicettři 23.35 Hudební klub 
0.25 ArtZóna 1.15 Emoce v umění: Bolest 
(13/24) 2.05 G. F. Händel: La Resurrezio-
ne – Vzkříšení 3.45 Vzkaz Vladimíra Šlapety

8.30 Za svědky minulosti 8.45 Příběh pa-
mětní knihy 9.00 Živnost jako řemen. Kom. 
9.55 Písničky z obrazovky 10.15 Zprávy ČT3 
10.25 Šaráda 11.25 Romantický klavír Jiřího 
Maláska 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpo-
věď počasí, sportovní zprávy 12.30 Magic-
ké hory Čech a Moravy. Bezděz 12.50 Klub 
přátel dechovky 13.30 Z Divadélka pod věží 
14.40 Kabaret U dobré pohody 15.50 Ať žijí 
duchové! 17.15 Šest ran do klobouku 18.00 
Salón Eliott (3/12) 18.55 Události za oka-
mžik a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, 
body, vteřiny 20.05 Televarieté 21.50 Z Di-
vadélka pod věží 22.45 Salón Eliott (4/12)

6.00 MOL Cup 7.45 Panorama 8.25 Liga mi-
strů UEFA 9.30 Generali Česká pojišťovna 
play off Tipsport extraligy 11.25 Olympijský 
magazín 11.50 Svět motorů: Aktuálně 12.05 
Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 Cy-
klotoulky 13.05 Fotbal: E Liga 14.40 Fotbal: 
FC Glasgow Rangers – SK Slavia Praha 16.40 
Hokej: Generali Česká pojišťovna play off 
Tipsport extraligy 20.15 Studio fotbal – Ex-
tra 20.40 Fotbal: Arsenal FC – SK Slavia Pra-
ha 23.40 Golf: Masters 2021 1.30 Branky, 
body, vteřiny 1.40 Generali Česká pojišťov-
na play off Tipsport extraligy 
 3.35 Arsenal FC – SK Slavia Praha

14.35 Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš 
15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ru-
ženec z Lúrd (P) 16.05 Večera u Slováka (P) 
16.35 Slovo v obraze 16.45 Eucharistické 
zázraky 17.00 Láska a rodičovstvo (Ľudská 
osoba a sexualita) (P) 17.15 Prehľad kato-
líckych periodík 17.30 Doma je doma (P) 
18.30 Svätá omša (P) 19.45 Krátke sprá-
vy (P) 20.00 Modlitba za odvrátenie epidé-
mie (P) 20.45 vKontexte (P) 21.20 Jeden na 
jedného 21.35 Hudobné pódium 22.20 Ka-
techéza 22.40 Správy zo Svätej zeme 23.05 
A teraz čo? 23.15 Nenápadní hrdinovia v zá-
pase s komunizmom (2. časť)

6.05 Divoké příběhy (3) 7.00 Nezkrotná In-
dočína (3) 8.10 Život a smrt ve Specnaz 9.35 
Nefertiti: Osamělá královna (3) 10.50 Posta-
vili bychom to dnes? (5) 11.55 Šílené kočky 
12.50 Poslední ráje (19) 13.50 Záhada tem-
né energie 14.50 Tajemství vesmíru IV (2) 
15.45 Velké vlakové putování po USA II (8) 
17.00 Anthony Bourdain: Neznámé konči-
ny XI (3) 17.55 David Attenborough: Velký 
bariérový útes (2) 18.55 Modravé hlubiny II 
(1). Kan. dok. 20.00 Válka ve Vietnamu (5). 
Am. dok. 21.05 Druhá světová válka v číslech 
(2) 22.05 Divoké chvíle (7) 23.15 24 hodin 
v divočině II (2) 0.10 Akta Tesla (4)

 6.05  Pro vita mundi: sr. Diana Marie 
Ludmila Dvořáková OP

 6.40  Na jedné lodi (1. díl)
 7.40  Kmochův Kolín 2019
 8.35  Terra Santa News: 7. 4. 2021
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Nebojte se...
 10.15  Znovu v Nazaretu: 

Archeologie a tradice 
Ježíšova města

 11.10  Štětcem a píšťalou
 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  V pohorách po horách (92. díl): 

Křížový vrch – Adršpašské skály
 13.00  Skryté poklady: Christian
 13.35  Generální audience 

papeže Františka
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Hlubinami vesmíru 

s prof. Petrem Heinzelem, 2. díl
 15.20  Krasňany. Dok. 
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 6. 4. 2021
 16.20  Večeře u Slováka: 

2. neděle velikonoční [P]
 16.50  Bohem zapomenuté kouty
 17.25  Dar z Medžugorie
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Uzdrav naši zem: 

s Danielem Ženatým [L]
 19.00  Sedmihlásky (20. díl): Páslo dívča
 19.05  Ovečky: 2. neděle velikonoční 

[P]. Hravý katechetický pořad 
pro děti 1. stupně ZŠ

 19.30  Zpravodajské Noeviny: 
8. 4. 2021 [P] 

 19.50  Přejeme si...
 20.05  Jak potkávat svět (83. díl): 

s Martinem Kasíkem [L]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Pod lampou [P] 
 0.10  Zpravodajské Noeviny: 8. 4. 2021
 0.30  Poslové naděje
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

12.05 Walker, Texas Ranger VII (13). Zvlášt-
ní svědek 13.05 Policie Hamburk XII (7). 
Matrjoška 14.00 Policie Hamburk XII (8). 
Spojka z Tirany 15.00 Námořní vyšetřova-
cí služba XII (18). Nový status 15.55 Policie 
v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 16.50 
Krimi zprávy 17.15 LIKE HOUSE 17.50 Pro-
střeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁ-
VY 19.40 Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME 
20.15 Slunečná (95). Filmová hvězda ze 
statku 21.35 Mordparta II (6). Bratři 22.50 
Ano, šéfe! 23.55 LIKE HOUSE 0.25 Policie 
v akci 1.25 Námořní vyšetřovací služba XII 
(18) 2.15 Policie Hamburk XII (7, 8)

 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, 17.55) 5.45 Radio Vatikán 
(R) 6.00 Evangelium: Lk 24,35-48
6.05 Ranní chvály 6.20 Duchovní 
slovo 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 33/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

Z díla C. P. E. Bacha, 
J. Ch. Bacha a L. Boccheriniho

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu 
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Korunka 

k Božímu milosrdenství
 16.00  Na dřeň: S Eliškou Podzimkovou
 16.55  Hrajte, kapely! 

Písničky o obci Petrov
 18.00  Mše svatá 

(z kostela Panny Marie 
Sněžné v Praze)

 18.45  Veverka Bára 
a její přátelé 5/12: 
Veverka Bára a kukačka

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Trio Tekke
 20.00  Modlitba živého růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: 

Úmluva 33/46
 22.00  Studio Hradec: 

Jak žijí senioři v Hradci Králové
 23.50  Duchovní slovo
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16.55 Barokní hudba v Itálii 20.05 Premonstráti slaví 20.10 Četníci z Luhačovic 20.00 Zázračná planeta

 5.59  Studio 6. 
Ranní infoservis ČT

 9.00  To je vražda, napsala XII. 
Překotná vražda 

 9.45  Ivo Paukert – 90 let. 
V Praze bejvávalo blaze. 
Kde se pivo točí

 10.35  Miroslav Donutil – 70 let. 
Doktor Martin 2 (11/16). 
Malá tajemství

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

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Sama doma
 14.00  Na stopě
 14.20  Tak neváhej a toč speciál
 15.15  Příběhy slavných... Vlasta Burian 

– 130 let. Sesazený král
 16.05  Polopatě. Moderní hobby 

magazín Filipa Čapky
 17.00  Bydlet jako... na jachtě
 17.30  AZ-kvíz. Soutěž pro každého
 18.00  Události v regionech
 18.25  Kde domov můj? Zábavná 

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování Sportky a Šance
 20.10  Četníci z Luhačovic (1/12). 

Pytláci. Série hist. det. 
 21.35  Všechnopárty. Zábavná 

talk show Karla Šípa
 22.29  Výsledky losování Šťastných 10
 22.30  Profesionálové. Šílenec. 

Br. krimi
 23.25  Kriminalista. Stín. Něm. krimi
 0.25  AZ-kvíz
 0.50  Toulavá kamera
 1.20  Objektiv
 1.50  Banánové rybičky. 

Jak si užít lodě
 2.30  Dobré ráno
 5.00  Hobby naší doby
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  S kuchařem kolem světa: 

Japonsko. Fr. cyklus
 9.55  Velká válka: Počátky moderní 

genocidy. Rus. dok. 
 10.50  Izrael: Země třikrát svatá
 11.20  Tajemství lidského těla: 

Učení (3/3). Dok. BBC
 12.15  Království divočiny: 

Orlovec říční. Jap. dok. 
 12.45  Uzda krásnýho života. 

Portrét Františka Michálka
 13.25  Postřehy odjinud. Horní 

Rakousko očima Pavla Poláka. 
Jak chutná minulost

 13.35  Esence vody. Něm. dok.
 14.30  Kus dřeva ze stromu (13/26)
 14.45  Jak vznikal vrtulník Tiger? Fr. dok. 
 15.40  Hitler: Vůdce. Br. dok. 
 16.30  Tajemný Mont-Saint-Michel. 

Br. dok. 
 17.30  Hranice v srdci 

(13/16). Masarykovo
 18.00  Modrá planeta – další expedice 

(1/4). Projekt BBC
 18.45  Večerníček. Čtyři uši na mezi
 18.55  Šumava Vladimíra Horpeniaka
 19.25  Příběhy domů: Poslední ze všech...?
 19.40  Postřehy odjinud. Baskicko 

očima Jaroslava Skalického. 
Bilbao v pohybu

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Zázračná planeta: Dokonalá 

planeta (1/5). Sopky. BBC Earth
 21.00  Bílá princezna (3/8). 

Burgundsko. Br./am. hist. 
 22.00  Vraždy ve Valhalle (1, 2/8)
 23.35  Případ Sloane. Br. film
 1.45  Letečtí stíhači v boji: Operace Bolo 
 2.30  Stopy, fakta, tajemství: 

„Che“ v Praze
 3.00  Ženy v „ofsajdu“
 3.25  Hranice dokořán 

– Rozmówki polsko-czeskie

12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.30 Krok za krokem 
(4, 5) 13.15 Ordinace v růžové zahradě 2 
(921) 14.20 Castle na zabití VII (15) 15.10 
Dr. House III (14). Necitlivost 16.00 Dr. 
House III (15). Debílek 16.57 Odpolední 
Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, 
Sportovní noviny 17.40 Co na to Češi 18.30 
Ulice (4030) 19.30 Televizní noviny, Spor-
tovní noviny, Počasí 20.20 Případ mrtvého 
nebožtíka. Čes. kom. 22.10 Street Kings. 
Am. film 0.10 Dr. House III (14, 15) 1.45 Ca-
stle na zabití VII (15) 2.25 Krok za krokem 
 3.15 Co na to Češi

5.45 Pravá nevěsta. Něm. film 6.40 ...a za-
se ta Lucie!Čes./něm. film 8.15 Dr. House 
III (12, 13) 9.50 Odvážná Vaiana: Legenda 
o konci světa. Am. anim. 
11.45 Teleshopping 
12.15 Koření života 
14.05 Teleshopping 
14.40 Babe. Am. drama 
16.45 Dohazovač. Am./br./ir. kom. 
18.30 Vzhůru nohama. Am. film 
20.00 Letadla. Am. anim. 
21.35 Spáči. Am. drama 
 0.20 Do posledního dechu. Am. film 
 2.20 Americký gangster. Am. drama 

15.15 Austin a Ally III (15/22) 15.40 Wi-
fina 16.05 Operace jauu! VII 16.35 DVA3 
16.55 Terčin zvířecí svět 17.10 Jogínci spor-
tují 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dynotrax 
II 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 
Večerníček 18.55 Moji kamarádi Tygr a Pú 
II (8/39) 19.15 Lví hlídka (22/28) 19.40 
Nejkrásnější pohádky 19.45 Čtení do ouška 
20.00 Události v kultuře 20.15 Linka. Hud. 
talk show 20.40 Lucie Bílá – recitál 21.40 
Příběhy světové hudby. Slavná alba 22.30 
Medicejové: Lorenzo Nádherný (4/8) 23.25 
Potvora II (5/6) 23.50 Jesus Christ Superstar 
Live 1.30 Victor Hugo, nepřítel státu (1/4)

10.00 Sirka. Mikrokom. 10.15 Zprávy ČT3 
10.25 Šaráda 11.25 Romantický klavír Jiří-
ho Maláska 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Před-
pověď počasí, sportovní zprávy 12.30 Ma-
gické hory Čech a Moravy. Petřín 12.50 Klub 
přátel dechovky 13.30 Z Divadélka pod vě-
ží 14.25 Chvíle pro písničku 14.35 Návštěv-
ní den Miloslava Šimka a Jiřího Grossmanna 
15.30 Pro pamětníky... Otto Zelenka – 90 let 
7.20 Šest ran do klobouku 18.00 Salón Eliott 
(4/12) 18.55 Události za okamžik a poča-
sí 19.00 Události 19.56 Branky, body, vte-
řiny 20.05 Kufr 20.50 Z Divadélka pod věží 
21.50 Salón Eliott (5/12) 

6.00 Golf: Masters 2021 7.35 Panorama 
8.10 BBV po 25 letech 8.15 Arsenal FC – 
SK Slavia Praha 10.05 Generali Česká po-
jišťovna play off Tipsport extraligy 12.05 
Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 Ar-
chiv D: Voda, její láska 13.25 Studio fotbal 
– Extra 13.50 Futsal: Česko – Polsko 15.55 
Fotbal: Česko – Švýcarsko 18.05 Fotbal: FK 
Pardubice – Bohemians Praha 1905 20.15 
Volejbal: UNIQA Extraliga 22.25 Golf: Ma-
sters 2021 1.30 Branky, body, vteřiny 1.40 
Česko – Švýcarsko 3.25 FK Pardubice – Bo-
hemians Praha 1905 5.15 Snowboarding: 
FIS Magazín SP 5.45 Branky, body, vteřiny 

14.20 Gréckokatolícky magazín 14.35 Litá-
nie k predrahej Kristovej krvi 15.00 Hodi-
na milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd 
(P) 16.05 STOPovanie (P) 16.40 vKontex-
te 17.10 Nová kvalita života (P) 17.30 Moja 
misia – magazín (P) 18.00 Správy zo Svätej 
zeme 18.30 Svätá omša (P) 19.15 Cesta slá-
vy 20.00 Krátke správy (P) 20.15 Euchari-
stické zázraky 20.30 Otec Jules Chevalier: 
Zakladateľ Misionárov Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho (P) 21.30 Viera do vrecka 21.50 
Nenápadní hrdinovia v zápase s komuniz-
mom 22.30 Quo vadis 23.00 Večera u Slo-
váka 23.20 V škole Ducha 

7.20 Africké šelmy (5) 8.20 Hitlerova mlá-
dež (2) 9.30 Planeta sopek 11.15 Země: Zá-
klady naší planety (3) 12.25 Do divočiny: In-
dický ráj (3) 13.30 Největší lži historie (6) 
14.45 První civilizace (1) 15.50 Megazoo 
(1) 16.50 Zvířecí společníci (1, 2) 18.00 
David Attenborough: Zvířecí dynastie (4) 
19.05 Yorkshire: Rok v divočině (4) 20.00 
Nejkrásnější ostrovy světa (2). Br. dok. 21.05 
Modravé hlubiny III (1) 22.05 Vetřelci dáv-
nověku XII (10) 23.00 Záhadný vesmír (2) 
23.55 Tajemství světových muzeí III (4) 0.50 
Hitlerův kruh zla (8) 1.55 Megatovárny (3) 
2.50 Úžasná zemská přitažlivost (2/2)

 6.05  Pro vita mundi (116. díl): 
Václav Hudeček

 6.55  Zpravodajské Noeviny: 8. 4. 2021
 7.20  Na pořadu rodina (13. díl)
 8.20  Plnou parou do srdce Beskyd
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Bazilika Navštívení Panny 

Marie ve Frýdku
 9.50  Krajané z Gerníku
 10.30  Gojdič – láska nade všecko
 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  Kapitola z duchovního dědictví 

řeckokatolické církve na Slovensku
 13.10  Výběr z vystoupení kapel 

na hlavní scéně Mohelnického 
dostavníku 2017

 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Květnov
 14.45  Po volání: 

s františkánkami v Olomouci
 15.45  V pohorách po horách 

(32. díl): Bílá hora – 
Podbeskydská pahorkatina

 16.00  Zpravodajské Noeviny: 8. 4. 2021
 16.20  Santiago Gapp
 16.50  Buon giorno s Františkem
 17.30  Ťažká muzika
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.10  S Hubertem do lesa: 

Komu uletěly včely?
 18.25  Sedmihlásky
 18.30  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře (151. díl)
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Kulatý stůl: 

Premonstráti slaví… [L] 
 21.40  Za obzorem
 22.15  Poletuchy: na skok do Plzně 
 23.00  Harfa Noemova: 

Maurice Ravel – Bolero
 23.25  Obnova objektu Libušín po požáru
 0.00  Výpravy do divočiny: 

Afrika dr. Emila Holuba

6.25 Gormiti (23). Cesta Ohně 7.00 Nový 
den 8.10 M*A*S*H (7) 8.50 Slunečná (95) 
10.15 Láska, děti a kouzlo Afriky. Něm. film 
12.05 Walker, Texas Ranger VII (14). Ředi-
tel 13.05 Policie Hamburk XII (9). Cizí svět 
14.00 Policie Hamburk XII (10). Superhr-
dina 15.00 Námořní vyšetřovací služba XII 
(19). Trpělivost 15.55 Policie v akci. Čtyři pří-
pady, čtyři lidské osudy 16.50 Krimi zprávy 
17.15 LIKE HOUSE 17.50 Prostřeno! 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Krimi 
zprávy 19.55 SHOWTIME 20.15 Máme rá-
di Česko 22.05 Sněženky a machři. Čes. film 
23.55 LIKE HOUSE 0.25 Policie v akci

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Z archivu slo-
vesných pořadů (R) 3.00 Z archi-
vu hudebních pořadů (R) 5.00 Pís-
ně 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 
17.55) 5.45 Radio Vatikán (R) 6.00 
Evangelium: Jan 21,1-14 6.05 Ran-
ní chvály 6.20 Duchovní slovo 6.45 
Ranní zíváček 7.15 Pozvánky 

 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00 Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Uši k duši
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Z. Kossaková: Úmluva 34/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: S. Barber: 

Koncert pro violoncello a orchestr, 
R. V. Williams: Partita pro 
dvojitý smyčcový orchestr

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Korunka k Božímu milosrdenství
 16.00  Křesťan a svět: 

Neboj se, já jsem s Tebou... 
(R)

 16.55  Oktáva: Pohledy do dějin hudby: 
Barokní hudba v Itálii

 18.00  Mše svatá
(z kostela Panny Marie Pomocnice 
v Brně-Žabovřeskách)

 18.45  Veverka Bára a její přátelé 
6/12: Veverka Bára a cvrček

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Vykopávky z Korintu
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 34/46
 22.00  Svaté královny 10/15: 

Vrcholný středověk
 23.50  Duchovní slovo



20.15 Radost z lásky 21.10 Chaplin vystěhovalcem 14.50 Přednosta stanice 10.35 Zakázaný Bůh (13/13)

 6.00  Raníček. Autíčko 
s červeným srdcem

 6.05  Zvonečkovi
 6.30  Prasátko Peppa
 6.40  Olí a Jůla
 6.50  Máša a medvěd
 7.05  Pan Jezevec a paní Liška
 7.20  Méďa a lumíci
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Cyklotoulky. Stezka 

železné opony Dolní Rakousko 
 9.10  Náš venkov: Nemůžeme to zbourat
 9.40  Folklorika: Baráčníci
 10.05  České zázraky II (7/8). Záchytka 
 10.35  Zakázaný Bůh (13/13). 

Generál bez vojska 
 11.00  Krásy evropského pobřeží: 

Od Stromboli k Etně. Fr. dok. 
 11.10  Letecké katastrofy: 

Smrtící iluze. Kan. dok. 
 11.55  Psi a jejich výjimečné příběhy 

(4/5). Psi za všechny peníze. 
Am. cyklus

 12.45  Babylon 
 13.15  Jane Goodallová 

– životní příběh. Am. dok. 
 14.45  Grace Quigleyová. Am. kom. 
 16.10  Zmrzlá planeta: 

Na tenkém ledě. Dok. BBC Earth
 17.00  Kamera na cestách: 

Objevování světa – Lofoty. Fr. dok.
 17.50  Zázračná planeta: Dokonalá 

planeta (1/5). Sopky. BBC Earth
 18.45  Večerníček. Čtyři uši na mezi
 18.55  Hranice v srdci (13/16). 

Masarykovo
 19.25  Curriculum vitae: 

Do poslední kapky
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  První let člověka do vesmíru 

– 60 let. Gagarin: 
První ve vesmíru. Rus. film

 21.55  Špatnej polda. Am. krimi thriller 
 23.55  Gomora III (2/12)
 0.50  McMafie (4/8) 
 1.50  Hitler: Vůdce. Br. dok. 

6.00 Tlapková patrola (1, 2) 6.55 Looney Tu-
nes: Úžasná Show II (14, 15). Am. anim. 7.40 
Kačeří příběhy (1, 2). Am. anim. 8.30 Krok 
za krokem (2, 3) 9.10 Tvoje tvář má známý 
hlas – Šampioni 11.50 Koření 12.45 Volejte 
Novu 13.20 Rady ptáka Loskutáka 14.25 Vý-
měna manželek XIII 15.45 Prázdniny pana 
Beana. Br./fr./něm. film 17.20 Návrh. Am. 
kom. 19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-
ny, Počasí 20.20 Sněhurka a lovec. Am. fan-
tasy 22.30 Kazišuci. Am. film 0.20 Prázdniny 
pana Beana 1.50 Specialisté (28) 2.35 Volej-
te Novu 3.15 Co na to Češi 3.55 Tři královské 
děti 4.55 Novashopping 

 5.30 O Nosáčkovi. Něm. film 
 6.55 Čivava z Beverly Hills. Am. kom. 
 8.20 Rozbouřená řeka. Am. film 
10.00 Dr. House III (14, 15) 
11.45 Teleshopping 
12.15 Vzhůru nohama. Am. film 
13.50 Dohazovač. Am./br./ir. kom. 
15.30 Letadla. Am. anim. 
17.00 Neuvěřitelná cesta. Am. film 
18.30 Rande v Římě. Am. kom. 
20.00 Viktorie a Abdul. Br./am. drama 
22.15 Mama. Šp./kan. horor 
 0.00 Street Kings. Am. film 
 1.55 Spáči. Am. drama 

13.00 Krasohled. Strašidýlko Fanfulínek 
13.10 Asterix a Vikingové 14.25 Šikulové 
14.55 Šmoulové 15.20 Nebezpečný svět 
dinosaurů 15.50 Papírový přístav 16.15 
Zvláštní skvadra 16.35 Dynotrax II 17.25 
Méďa a lumíci 17.30 MasterChef Junior 
V (15/16) 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávič-
ky 18.45 Večerníček 18.55 Moji kamarádi 
Tygr a Pú II (9/39) 19.20 Lví hlídka (23/28) 
19.40 Zvířáci 19.50 Bob a Bobek na cestách 
20.00 Události v kultuře 20.15 Je nám ctí... 
Sergej Prokofjev – 130 let. Romeo a Julie 
22.25 Kino Art. Pokoření. Am. film 0.10 Lu-
cie Bílá – recitál 1.05 Potvora II (5/6)

9.00 Okno místo dveří. TV film 10.05 Silvestr 
na Silvestru 11.45 Chvíle pro písničku 12.00 
Domácí štěstí. O motorkách 12.30 Klenoty 
naší krajiny (1/8). Křivoklátsko 12.55 Klub 
přátel dechovky 13.35 Z Divadélka pod věží 
14.30 Písničky ke kávě 
14.40 Dva z jednoho města 
16.45 Hlas krve. Kom. 
17.30 Hry bez hranic 
18.55 Události za okamžik a počasí 
19.00 Události 
19.52 Branky, body, vteřiny 
20.05 Vše pro firmu (1/2). Kom. 
21.05 Z Divadélka pod věží

6.00 Kolem Flander 7.00 Panorama 7.35 
BBV po 25 letech 7.40 Sokolský zpravodaj 
7.55 Golf: Masters 2021 9.45 Archiv D: Gó-
ly střílené do lidí 10.05 Magazín EURO 2020 
10.35 Házená: STRABAG RAIL Extraliga 
12.30 Panorama 12.50 Fotbal: MFK Chru-
dim – FK Ústí nad Labem 15.00 Florbal: Li-
vesport Superliga 17.35 Basketbal: Koope-
rativa NBL 19.50 Archiv D: Góly střílené do 
lidí 20.05 Boys 1970 aneb vteřiny věčnosti 
21.00 Golf: Masters 2021 1.00 Branky, bo-
dy, vteřiny 1.15 Házená: STRABAG RAIL Ex-
traliga 3.10 Livesport Superliga
 5.40 Branky, body, vteřiny

12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.20 Lo-
retánske litánie 12.40 Ruženec / Bolestný 
ruženec 13.15 Večera u Slováka 13.50 Lás-
ka a rodičovstvo 14.10 Akatist k sv. Kozmo-
vi a Damiánovi, liečiteľom chorôb (P) 15.00 
Hodina milosrdenstva 15.30 Gréckokato-
lícky ruženec (P) 16.00 Tajomstvo svätého 
hrobu 17.00 Luxáreň 17.30 Otec Jules Che-
valier: Zakladateľ Misionárov Najsvätejšieho 
Srdca Ježišovho 18.30 Svätá omša (P) 19.20 
GU100 19.40 EkoKlbko 20.00 Spravodajský 
súhrn (P) 20.30 Kauza Kristus (P) 22.20 Eu-
charistické zázraky 22.40 vKontexte 
23.20 Medzi nebom a zemou

6.05 Pod hladinou 6.45 Lovec rybích obrů 
II (9) 7.45 UFO: Ztracené důkazy II (4) 8.45 
Neuvěřitelné příběhy (21, 22) 9.40 Válečné 
továrny (3) 10.35 Tajné nacistické základny 
(3) 11.35 Vláda plazů 12.35 Africké šelmy III 
(4) 13.35 Mimo kontrolu III (4) 14.55 Letec-
ké nehody: Přísně tajné III (6) 16.00 Divoká 
roční období (2) 17.00 Údolí vody a ohně 
(2) 18.00 Pěšky po Střední Americe (3). Br. 
dok. 19.00 Ocelová srdce V (7) 20.00 Ku-
kačka: Vetřelec v hnízdě. Něm. dok. 21.10 
Přírodní kuriozity Davida Attenborougha (1, 
2) 22.00 Nejkrásnější paláce světa (1) 23.00 
Dějiny zbraní (9) 0.00 Jak fungují stroje (8)

 6.05  Pro vita mundi (116. díl)
 6.55  O starých Starých Hamrech
 7.40  Tajemství skla
 7.50  Don Bosco: 

světec, který skákal salta
 8.30  Cirkus Noeland
 9.00  Sedmihlásky
 9.05  Černý pták
 9.20  Ovečky: 2. neděle velikonoční
 9.45  Kocourek Modroočko
 11.10  Můj chrám
 11.35  ARTBITR – Kulturní 

magazín (108. díl)
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Angelus Domini
 12.05  Pod lampou
 14.10  Jak potkávat svět: 

s Martinem Kasíkem
 15.35  Poutníci času: s Miroslavem 

Hamplem, provozovatelem 
pohřební služby, o smrti a umírání

 16.00  Uzdrav naši zem: 
s Lenkou Sedláčkovou

 17.00  Jak věří katolíci (2. díl): 
Jak šťastní jsme: Ježíšovo učení

 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 19.00  Nebe nad hlavou. 

Pořad s meteoroložkou 
Dagmar Honsovou, listárna 
s odpověďmi na dotazy diváků

 19.30  V souvislostech [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Dobrodružství před 

kamerou (20. díl) [P]
 21.10  Chaplin vystěhovalcem 

[P]. Obraz ze života chudých 
evropských přistěhovalců 
vstupujících na americkou půdu

 21.35  V pohorách po horách (93. díl): 
Veľká Chochuľa – Nízké Tatry [P]

 21.50  Komedie o umučení a slavném 
vzkříšení Pána a Spasitele 
našeho Ježíše Krista

 23.40  Koncert skupiny 
Kamelot

 1.35  Za obzorem

6.25 Pirátova rodinka (11). Zakopaný po-
klad 6.50 M*A*S*H (7, 8) 7.50 Autosalon.tv 
8.50 Cyklosalon.tv 9.20 Hudson a Rex II (7). 
Francouzská spojka. Kan. krimi 10.15 Máme 
rádi Česko 12.10 Vraždy podle Agathy Chris-
tie (16). Nultá hodina. Fr. krimi 14.10 Svat-
ba snů. Am. film 15.55 Karel a já (čb). Čes. 
kom. 17.55 Na houpačce 18.40 Eva testuje 
18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 
Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME 20.15 Pol-
da IV (13). Dnes zavřeno 21.25 Ďáblovi běž-
ci. Am. thriller 23.20 Univerzální voják 4: Od-
plata. Am. akč. 1.30 V mysli pachatele: Deset 
malých koster. Něm. krimi 

 0.05  Noční bdění 1.00 Komorní hudba 
2.00 Oktáva (R) 3.00 Z archivu hu-
debních pořadů (R) 5.57 Myšlen-
ka na den (R 11.57, 17.55) 6.30 
Evangelium: Mk 16,9-15 6.35 Ranní 
chvály 6.50 Duchovní slovo 7.00 Ra-
dio Vatikán (R) 7.30 Komentář týd-
ne 8.00 TWR: Na sobotní frekvenci 
Proglasu

 9.00  Pozvánky a písničky
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  Čteme z křesťanských periodik
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Barvínek: 

Dubnový magazín (R)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

J. Haydn: Koncert pro trubku, 
W. A. Mozart: Symfonie č. 8

 13.30  Knihovnička: Dom Samuel: 
Synové světla v čase zkoušky

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Písničky pro hezké odpoledne
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Korunka 

k Božímu milosrdenství
 15.30 Jak se vám líbí: Billow (R)
 16.15  Hudební listování
 16.55  Na dřeň: 

S Eliškou Podzimkovou (R)
 18.00  Zprávy a Zrcadlo týdne
 18.20  Komentář týdne
 18.30  Folklorní sedmička
 19.00  Veverka Bára a její přátelé 

7/12: Veverka Bára a dudek
 19.15  Slyšte, lidé! 

Hudební výlet do Belgie
 20.15  Dotýkání světla: Radost 

z lásky 1/7: Rodina v Písmu
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Tóny ze scény: 

J. Haydn: Armida 1/2
 22.30  Modlitba živého 

slavného růžence
 23.50  Duchovní slovo

 6.00  Co naše babičky uměly 
a na co my jsme zapomněli

 6.25  Polopatě
 7.15  Pohádka pro pamětníky. 

O kohoutovi, kose a kocourovi
 7.55  Pohádka pro pamětníky. 

Zlaté pometlo
 8.40  Pan Tau
 9.05  Pan Tau (1/33). Pan Tau 

přichází. Legendární seriál 
 9.35  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

experimenty a vyprávění 
 10.10  Dobrodružství Sherlocka 

Holmese. Osamělá cyklistka 
 11.05  Všechnopárty. Zábavná 

talk show Karla Šípa
 12.00  Z metropole, Týden v regionech 
 12.25  Hobby naší doby
 12.50  Postřehy odjinud. Malta očima 

Petra Voldána. Ostrov rytířů
 13.00  Zprávy
 13.05  Jiří Adamíra – 95 let. 

Červánková královna. Poh.
 14.05  Sestřičky růží. Poh. 
 14.50  Pro pamětníky... Vlasta Burian 

– 130 let. Přednosta stanice
 16.20  Hercule Poirot XI. 

Schůzka se smrtí. 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  Tajemství těla
 21.20  Lucie Bílá – 55 let. 

Nebe peklo Lucie. Dok. 
 22.44  Výsledky losování 

Šťastných 10 a Euromiliony
 22.45  Maigret a Fantom. Fr. seriál
 0.15  Rocco Schiavone.

Adamovo žebro. It. det. 
 1.55  Banánové rybičky. Jak přežít profesi
 2.25  Zahrada je hra
 2.45  Kratochvíle
 3.05  Sama doma
 4.40  Pod pokličkou
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