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Když děti nepomáhají

Graham Greene

Perspektivy na str. 7

Motivovat, nebo trestat? Dá se zařídit, 
aby děti přiložily ruku k dílu – nebo mi-
nimálně aby si doma uklízely svůj vlastní 
nepořádek? Ideálně bez vzniku třenic, 
konfliktů a hádek. 

Doma na str. 14

„Oddanost manželství a rodině, vynika-
jící veřejnou službu a závazek ke vzdě-
lání a pokroku budoucích generací“ vy-
zdvihl papež František v soustrastném 
telegramu britské královně Alžbětě II. 
k úmrtí jejího manžela prince Philipa. 
Vévoda z  Edinburku zemřel 9. dubna 
v nedožitých 100 letech. Katoličtí bisku-
pové Anglie a Walesu i Irska za vévodu 
sloužili zádušní mše. „V této chvíli zá-
rmutku a ztráty se modlím za spočinu-
tí duše prince Philipa, věrného a odda-
ného královnina manžela. Modlím se 
za královnu a celou královskou rodinu. 
Bude nám scházet princova osobnost 
a jeho charakter, tak životný a energic-
ký. Byl příkladem neochvějné loajality 

a  radostně konané povinnosti,“ vzká-
zal anglický primas, kardinál Vincent 
Nichols. Princ Philip byl pokřtěn v řec-
kopravoslavné církvi, hlásil se k církvi 
anglikánské. Angažoval se v pomoci pro-
následovaným křesťanům a podporoval 
ekumenickou spolupráci, na windsor-
ském zámku v 60. letech založil tradici 
setkávání osobností politiky, obchodu, 
společnosti a  náboženství k  diskusím 
nad aktuálními celospolečenskými otáz-
kami. Se svou ženou – formální hlavou 
anglikánské církve – se po dobu jejich
73 let trvajícího manželství setkal s ně-
kolika papeži, na návštěvu papeže Fran-
tiška královský pár přicestoval do Vati-
kánu roku 2014. (thetablet, sch)

Jak se pandemie podepisuje 
na životě církve a samotných 
věřících? Přibylo online 
přenosů bohoslužeb, na 
řadě míst se lidé aktivněji 
zapojili do služby. 

V pondělí skončil nouzový stav, který tr-
val půl roku. Přestože se zatím žádné vel-
ké uvolnění nekoná, využili jsme tento 
milník k ohlédnutí. Na tematické dvou-
straně přibližujeme postřehy několika li-
dí z celé republiky o jejich „roku s covi-
dem“ a k témuž vyzýváme naše čtenáře. 

Knižní vzpomínka

Svou zkušenost s koronavirem popsal 
olomoucký arcibiskup Jan Graubner, 
a to v knížce, která brzy vyjde v Karme-
litánském nakladatelství pod názvem 
Zbožnost je užitečná ke všemu. Lí-
čí v ní, co prožíval během zápasu s ne-
mocí covid-19 a kdy nejvíce pocítil svá 
omezení. Sdílí i to, jak se ho v nejhlubší 
krizi dotýkal Bůh: „Zbožnost je oprav-
du užitečná ke všemu. Díky ní zvládáme 
těžké osobní krize, ona je oporou a pev-
ným základem našeho života i  tmelem
našich vztahů.“ 

Koronavirus zásadně ovlivnil život ve 
farnostech. Kostely sice mohly být ote-
vřené, ale právě omezení podnítila mno-
ho kněží i  farníků k  aktivitě – vznikly 
týmy, které se staraly o online přenosy 

bohoslužeb nebo modlitebních setká-
ní, či další aktivity jako venkovní křížo-
vé cesty. Mnohde si farníci dělili službu 
v otevřeném kostele pro tichou modlitbu. 

Každý den desítky mší online

S  tím, jak na některých místech kvůli 
omezení počtu účastníků přibylo boho-
služeb, bylo třeba posílit hudební do-
provod, ministrantskou a kostelnickou 
službu i úklid. Na webu mseonline.cz je 
vidět, že každý den se vysílá na čtyřicet 
přenosů bohoslužeb. V  pátek šedesát 
a o nedělích ještě více. Někteří kněží točí 
videa, populární je například vysílání ná-
boženství pro děti P. Romana Vlka s ná-
zvem Vlčí doupě.

Proměnily se též přípravy na svátos-
ti – křest, biřmování či manželství. Vět-
šinou se přesunuly do online prostoru, 
ale jak v tématu na str. 5 podotýká jedna 
z katechumenek, osobní kontakt obra-
zovka nenahradí.

Nyní se lze opět vydat na bohosluž-
bu či pouť i do jiného okresu. Stále však 
platí předchozí omezení: obsazenost do 
desetiny kapacity kostela, zákaz hro-
madného zpěvu, respirátory, rozestupy 
a dezinfekce. Biskupové mezitím zača-
li podnikat kroky k  dalšímu uvolnění. 
„Jednají společně s Ekumenickou radou 
církví s  ministerstvem zdravotnictví,“ 
potvrzuje vedoucí tiskového střediska 
ČBK Monika Klimentová a zdůrazňu-
je, že dokud nedojde k dohodě, je třeba 
platná opatření respektovat.

TOMÁŠ KUTIL
Více na str. 4 – 5

Katolický týdeník vydává
knižní rozhovor s Jiřím Zajícem

Papež ocenil prince Philipa, 
zesnulého manžela královny 

Co nám covid 
dal a vzal 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ v okruhu nejbližších. I v době, kdy se bohoslužby mohou slavit jen v omezeném počtu do deseti procent 
míst k sezení v kostele, přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání – někde už během jara, jinde tradičně před prázdninami.
Na pražské Lhotce tak učinila první skupina osmi dětí (z celkem 26) za dodržení hygienických předpisů minulou neděli uprostřed 
svých rodin.  Snímek Jakub Šerých / Člověk a Víra 

Hans Küng patřil k nejznámějším i nej-
kontroverznějším katolickým teologům 
poslední doby. „Odchází významná po-
stava teologie minulého století, jejíž myš-
lenky a analýzy nás nutí reflektovat kato-
lickou církev a církve obecně, společnost, 
kulturu,“ uvedla v prohlášení Papežská 
akademie pro život. Společně se svým 
současníkem Josephem Ratzingerem 
o sobě dali vědět už na II. vatikánském 
koncilu, kde oba působili jako odborní 
poradci. Pak se ale jejich cesty rozešly.

Původem švýcarský teolog se stal os-
trým kritikem církevního tradicionali-
smu a  zpochybňoval některé články 
katolické věrouky, např. papežskou ne-
omylnost. Rozpory s vatikánskou kurií 

vedly v roce 1979 Kongregaci pro nauku 
víry k odnětí kanonické mise. 

Bádání se Hans Küng však věnoval 
i nadále, těžiště jeho práce se přesunulo 
k otázkám ekumenismu a mezinábožen-
ského dialogu. Své přesvědčení, že bez 
náboženského usmíření není světového 
míru a bez dialogu zase nemůže být řeč 
o náboženském porozumění, shrnul v kni-
ze Světový étos – Projekt. „Snahu profe-
sora Künga přispět k obnovenému uznání 
základních morálních hodnot lidstva pro-
střednictvím dialogu náboženství a setká-
ní se sekulárním myšlením“ ocenil i Be-
nedikt XVI. při setkání v roce 2005, které 
proběhlo v „přátelské atmosféře“. (puč)

Komentář  na str. 8

Zemřel teolog Küng
Setkání královského páru s papežem Františkem v roce 2014. Snímek ČTK

V úterý 6. dubna zemřel v německém Tübingenu
v 93 letech Hans Küng. Kněz a teolog byl průkopníkem 
mezináboženského dialogu i kritikem církve.

„Jiří Zajíc je doma v  oblasti výchovy 
a médií, dokáže mluvit a psát jasnozři-
vě, otevřeně, věcně, bez vnitřní cenzury, 
a přitom s láskou a loajalitou. Má zdravé 
sebevědomí pokřtěného křesťana a ka-
tolického laika, a přitom jsem nepotkal 
v životě mnoho lidí, kteří by byli tak po-
korní jako on,“ vysvětluje svou motiva-
ci pustit se do díla spoluautor Zikmund 
a dodává: „Má-li církev žít v dialogu se 
světem, musí nejprve žít v dialogu sa-
ma se sebou, ve vzájemném rozhovoru 
a spolupráci kněží a poučených laiků. 

Takové rozhovory jsem po léta zažíval 
na redakčních poradách Perspektiv KT, 
kde mne také Jiří zaujal.“ 

Jiří Zajíc v rozhovorech otevřeně bi-
lancuje svůj osobní život, ale především 
dává podněty k přemýšlení – o naší ne-
dávné minulosti, o působení skryté cír-
kve v Československu, o stavu občanské 
společnosti po pádu komunismu nebo 
o křesťanské přítomnosti ve 21. století 
či výzvách, jimž dnes církev čelí. Hovory 
doplňují Zajícovy vybrané eseje. (pau)

Více na str. 9

V těchto dnech vydává KT knižní 
rozhovor s Jiřím Zajícem, skautem, 
pedagogem, mediálním analytikem, 
publicistou a členem redakční rady 
Perspektiv. Nese název „Pojďme ještě 
kousek“ a autoři Tereza Zavadilová 
a Martin T. Zikmund na ní pracovali 
v uplynulém pandemickém roce.

Už tuto sobotu 17. dubna se i přes pan-
demická opatření uskuteční v italském 
opatství Casamari blahořečení šesti cis-
terciáckých mučedníků. Kardinál Mar-
cello Semeraro, prefekt vatikánské Kon-
gregace pro svatořečení, je oficiálně 
zařadí mezi katolické světce. 

Jedním z těchto řeholníků, kteří po-
ložili život za napoleonských válek při 
ochraně svatostánku, je Čech P. Domi-
nik Zavřel (více tematická dvoustrana 
v KT 15/2021). „Komunitou v Casamari 
byli otec Dominik a jeho spolubratři od-
jakživa považováni za mučedníky eucha-
ristie,“ uvedl pro KT postulátor procesu 
blahořečení P. Pierdomenico Volpi.

Kvůli pandemii bude počet přítom-
ných v  opatském kostele omezen na 
dvě stě . Obřad je však možné sledovat 
v přímém přenosu – 17. dubna od 10.30 
v TV Noe. Nezávazná památka šesti mu-
čedníků z Casamari bude slavena každý 
rok 16. května.  (mach)

V Itálii budou 
blahořečit 
mnicha z Čech
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Minulou středu byla 
zahájena demontáž 
obětního stolu 
v katedrále sv. Petra 
a Pavla v Brně na 
Petrově. Poté 1,1 tuny
těžký oltář, jehož 
autorem je řezbář, 
sochař a restaurátor 
Jaroslav Vaněk, čeká 
cesta do Itálie. 

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle 
totiž oltář daruje do kaple sv. Ja-
na Nepomuckého v Papežské kole-
ji Nepomucenum v Římě. „Vážíme 
si rozhodnutí pana biskupa, které 
jsme s radostí přivítali,“ uvedl rek-
tor Papežské koleje Nepomucenum 
v Římě P. Roman Czudek. Pro in-
stalaci v  seminární kapli je třeba 
připravit statické vypodložení kně-
žiště, odborných kamenických pra-
cí se ujme akademický sochař Petr 
Váňa. Podle rektora Czudka se oltář 
stane symbolickým pojítkem mezi 
katolickou církví v České republice 
a papežskou kolejí v Římě.

V  brněnské katedrále bude ná-
sledně instalován nejen nový obětní 
stůl, ale také ambon, sedadlo pro ce-

lebranta, oltářní svícny, svícen pro 
paškál a procesní kříže. 

„Nové vybavení presbytáře bu-
de zhotoveno podle návrhu tvůrčího 
kolektivu architektů Michala Říč-
ného, Petra Todorova a Magdaleny 
Říčné. Jejich návrh zvítězil ve  vý-
tvarné soutěži  na úpravu liturgic-
kého prostoru v katedrále sv. Petra 
a Pavla v Brně, která byla vyhláše-
na v únoru roku 2019. Jejím cílem 
bylo sjednocení dominantních prv-
ků v současném presbytáři,“ uvedla 
mluvčí biskupství Martina Jandlová. 

Jak dále upozornila, nové vybave-
ní presbytáře brněnský biskup Voj-
těch Cikrle požehná 21. května, kdy 
si Brno připomíná den výročí posvě-
cení katedrály. K vložení do obětní-
ho stolu biskup vybral ostatky svaté 
Zdislavy. Na Petrově se věřící poté 
budou moci ve svých modlitbách 
obracet nejen k patronům katedrá-
ly a celé brněnské diecéze sv. Pet-
ru a Pavlu, ale také k vyhledávané 
a uctívané patronce rodin.

„Zdislava z Křižanova byla úžas-
nou ženou. V duchovní oblasti vy-
věrala její krása z napojení na Boha. 
Právě z něho čerpala prostřednic-
tvím modlitby a svátostí vše potřeb-
né k tomu, co na ní i dnes obdivuje-
me. Jako železo ponořené do ohně 
přebírá jeho vlastnosti, začíná svítit, 
hřát, a navíc se stává tvárným, stá-
vala se do Boha ponořená Zdislava 
milující dívkou, manželkou, matkou 

i lékařkou nemocných a chudých. Ti 
s  důvěrou vyhledávali její pomoc 
a byli zázračně uzdravováni těles-
ně i duchovně. Mám radost, že její 

poslání chránit a povzbuzovat rodi-
ny je stále živé,“ připomněl hlavní 
rysy světice biskup Vojtěch Cikr-
le. Zdislava byla papežem Janem 

Pavlem II. prohlášena za svatou
21. května 1995 v Olomouci. Loni 
uplynulo 800 let od jejího narození. 
 LENKA FOJTÍKOVÁ

Na sociálních sítích se v posledních 
dnech rychle šíří krátké video jáh-
na Jiřího Dyčky z katedrální farnosti 
u sv. Petra a Pavla v Brně. Záhy po 
zveřejnění ho sdílely stovky lidí na 
Facebooku. „Natáčím videa, která 
už viděly tisíce lidí. Nejsem v tom 
ale sám – jsem součástí Live 4G. 
Společně tvoříme nejen videa, aby 
se všichni dozvěděli, že je Ježíš ži-
vý, a aby ti, kdo už to ví, mohli Je-

žíše víc a víc poznávat,“ vysvětluje
ve videu. 

Na Youtube kanálu projektu Live 
4G (slovní hříčka z angličtiny Živě 
pro Boha) jsou už nyní ke zhlédnutí 
videa od různých tvůrců pro mladší 
i ty dříve narozené. V současné do-
bě vycházejí pravidelně tři pořady, 
vznikají livestreamy a další jedno-
rázová videa. „Pořady mohou zau-
jmout lidi všech generací. Například 

jedna paní mi říkala, že se u sledová-
ní videí sejde celá rodina a líbí se to 
všem – od dětí až po prababičku,“ 
zve ke sledování P. Jan Patty Pavlí-
ček z  farnosti sv. Tomáše v  Brně, 
jenž stál u zrodu projektu. 

Tým šedesáti lidí

„Původně jsme loni zamýšleli, že 
budeme navštěvovat farnosti, kde 
povedeme večery chval, duchovní 
obnovy a společné modlitby. Vše se 
začínalo pomalu rozjíždět, ale tato 
osobní setkání zastavil koronavi-
rus,“ vzpomíná Jiří Dyčka, jak celý 
projekt odstartoval. Podobně jako 
řada dalších farností a společenství 
začal s přáteli hledat nové cesty evan-

gelizace, a tak se rozhodli lidi oslovit 
prostřednictvím internetu. „V našem 
týmu je okolo šedesáti lidí z celé re-
publiky. Někdo stojí přímo před ka-
merou, jiný zase videa střihá a dal-
ší slouží modlitbou. Rozhodně jsme 
otevřeni uvítat další mladé lidi, kteří 
by se chtěli připojit,“ dodává jáhen. 

Cílem Live 4G (www.live4g.cz) 
je postupně vybudovat interneto-
vou křesťanskou televizi s různými 
pořady. V plánu jsou témata zamě-
řená na duchovní rozlišování, hle-
dání Boží vůle i základní kurzy víry. 
„Jednoduše lze říct, že jde o projekt 
mladých pro mladé, v němž chceme 
využít moderní technologie. Každý 
může přinést své dary, aby z toho mě-
li všichni užitek,“ připomíná Dyčka. 

Součástí projektu je hudební 
skupina Chvály 4G. Muzikanti se 
dali dohromady díky diecéznímu 
táboru pro ministranty o  prázd-
ninách před dvěma lety. „Chceme 
šířit víru. Nejde nám o počty věří-
cích, ale spíše o to, abychom zaje-
li na hlubinu a prožívali s Bohem 
osobní vztah. Samozřejmě se sna-
žíme využívat právě sociální sítě, 
aby se o videích dozvědělo co nejví-
ce lidí, přesto je osobní víra každé-
ho z nás to nejdůležitější. Nechce-
me lidi přivádět k  Ježíši speciální 
metodou či technikou, nýbrž tím, 
že budeme hořet pro Krista a po-
dle toho nás lidé poznají,“ ilu-
struje cíl nové evangelizace jáhen
Jiří Dyčka.  (lef)

Oltář z Brna se stěhuje do Říma

Minulou středu začala v brněnské katedrále na Petrově demontáž oltáře, který zde byl umístěn v osmdesátých letech. 
 Snímek Dušan Kadlec / Člověk a Víra

Komunita ajťáků nabízí své síly církvi

Přinášejí evangelium do online prostředí
Novou internetovou televizi chce postupně založit 
zhruba šedesát dobrovolníků z celé republiky. Jsou 
mezi nimi kameramani, střihači, ale také muzikanti, 
kteří dali dohromady hudební skupinu Chvály 4G.

Proč jste vybrali název Glow Space 
Project?
Zásadní je pro nás slovo Space-
-prostor. Názvem chceme říct, že 
utváříme především prostor pro 
společnou práci, sdílení nápadů, 
inspirování se. A hledali jsme k to-
mu hezké přídavné jméno. Chtěli 
jsme Light-světlo, ale projekt s ta-
kovým názvem již existuje. Vyu-
žili jsme proto slovo Glow-pro-
zářený. Tedy prozářený prostor. 
Má to evokovat působení Ducha
Svatého. 

Co vás motivovalo k založení 
společného projektu, komunity?
Už vícekrát se každému z nás sta-
lo, že vedle sebe vznikají podobné 
projekty. Na Moravě například ny-
ní vzniká aplikace k digitální správě 
farnosti a spoustu jejích funkcí chtě-
li vytvářet jiní paralelně a zbytečně 
ve svých vlastních projektech. Jiným 
příkladem je Zpěvník ProScholy.cz, 
na jehož vývoji jsem se podílel. Pro-
tože nám tehdy možnost komuni-
ty a  komunikace chyběla, málem 
vznikly v ČR tři různé digitální zpěv-

níky. Křesťanů není mnoho, musí-
me si pomáhat. Naším motivem te-
dy je, aby „digitální křesťané“, tito 
nadšenci, o sobě věděli a mohli si 
dávat vědět, na čem pracují, vymě-
ňovat si zkušenosti a přikládat ruku 
k dílu. Chceme též propojovat různé 
profese v IT.

Které konkrétní projekty či aplikace 
už jste dali dohromady?
Vidíme sami sebe jako komunitu, 
ale zatím nemáme v plánu projekty 
zaštiťovat. Spíše chceme nabídnout 
zázemí aktivitám, které už fungují. 
„Naše“ projekty jsou tedy projekty 
jednotlivých členů. A těch jsou dnes 
už desítky – například komunitní 
web Signály.cz, aplikace Růženec, 
Kancionál, zpěvník Proscholy, web 
josefolejnik.cz či zpěvník pro mobil-
ní telefony s Androidem.

V Olomouci ale právě vytváříte 
zázemí pro společnou práci.
Digitální vztahy jsou užitečné, ale 
nestačí. Chceme se proto potkávat 
i  fyzicky. Pro ty, kdo jsou v  dosa-

hu Olomouce, vytváříme pracovní 
prostor. Budou v  něm moci nejen 
bezplatně vykonávat svou dobro-
volnickou službu, ale i pracovat, po-
kud to jejich zaměstnání umožňu-
je. Díky lockdownu jsme měli nyní 
více času na přípravu, část vybave-
ní už je tu – stabilní optický inter-
net, stoly, gauč, v plánu jsou sedací 
vaky, lednice či fotbálek k odreago-
vání. Celkem tu máme na zhruba
150 m2 čtyři místnosti, kde se člověk 
může plně koncentrovat a ponořit do 
práce. Jedna místnost je určena na 
porady, vymýšlení nápadů, v jiných 
bude třeba zachovat klid.

Jak chcete toto místo fi nancovat?
Jsou to prostory kapituly v  cent-
ru Olomouce, kousek od katedrály. 
Pronajímáme si je a nájem bychom 
rádi hradili díky sponzorům, kteří 
chtějí podpořit digitalizaci církve. 
Zatím máme pokryto zhruba 70 pro-
cent pravidelných nákladů, většinou 
od drobných dárců – jednotlivců 
a rodin. Až bude sponzorů více, bu-
deme prostory postupně vylepšovat.

Máte v plánu i více propojovat
své členy? Fotografi cké společenství 
Člověk a Víra pořádá například 
školení a duchovní obnovy.
Vizí a  nápadů je spousta, každý 
z nás má jedinečné dary a byla by 
škoda se o  ně vzájemně nepodě-
lit. Samozřejmě máme vizi navzá-
jem se dál vzdělávat a  nabídnout 
formaci v  digitálních oblastech 
křesťanům, kteří chtějí k  digitál-
ním a  informačním technologiím 
teprve přičichnout. Určitě to pů-
jde ruku v  ruce s  činností spolku 
Signály, který už v oblasti digitál-
ní formace začíná podnikat dobré
kroky.

Jste v kontaktu i s vedením
církve?
Ano, s  několika lidmi z  diecézí 
i z České biskupské konference. Do 
budoucna bychom chtěli více ko-
munikovat a  spolupracovat s  Ra-
dou ČBK pro informační technolo-
gie. Napřed je ovšem potřeba, aby 
se celá naše komunita dala více do 
pohybu. (tok)

Pomoci církvi s digitalizací – to 
je idea zhruba 60 ajťáků, grafiků 
a designérů, které zaštiťuje rodící 
se komunita Glow Space Project. 
V Olomouci vznikají i prostory ke 
společné práci. Jedním z koordinátorů 
dobrovolnické komunity je MICHAEL 

DOJČÁR, jenž vytváří nové webové aplikace.
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Jak promění cenu lidského 
zdraví koronavirová 
krize? Ke Světovému dni 
zdraví 7. dubna nabídlo 
křesťanský pohled 
vatikánské Dikasterium 
pro službu integrálnímu 
lidskému rozvoji.

„Na rok 2020 se bude vzpomínat jako na 
milník, který oddělil ‚před‘ a ‚po‘,“ shr-
nul prefekt tohoto úřadu kardinál Peter 
Turkson. „Procházíme krizí, ale nevy-
jdeme z ní stejní – ať už se staneme lep-
šími, či horšími.“ Kardinál využil Světo-
vého dne zdraví, aby na webu dikasteria 
humandevelopment.va pozval k „vytvá-
ření spravedlivějšího a zdravějšího světa 
pro všechny“.

Navrhuje, aby přístup k  lidskému 
zdraví a  péči o  ně zahrnoval všechny 
dimenze, které utvářejí lidskou bytost. 
„Tento celkový, ‚integrální‘ pohled be-
re v potaz fyzický, psychologický, rozu-
mový, společenský, kulturní i duchovní 
rozměr člověka,“ zdůraznil kardinál. 
Spravedlivá a účinná péče se tudíž podle 
něj nemůže omezit vždy jen na jedinou 
rovinu, a proto je nezbytná spolupráce 
zdravotnických i například pastoračních 
pracovníků.

Stejně tak už nesmějí být upozaďová-
ny chudé a zranitelné společnosti – pro-
hlásil kardinál původem ze západoafric-
ké Ghany. Lidská rodina musí odstranit 
„nepřijatelné rozdíly a nerovnosti, kte-
ré upírají zdraví velké části lidstva na 
‚periferiích světa‘“, upozornil s tím, že 
pandemie nejtvrději dopadá právě na 
chudé lidi. Ti jsou zvláště vystaveni ná-
kaze, a přitom mají minimální přístup ke 
kvalitní lékařské péči. Právo na ochranu 
zdraví je, jak uvádí ve své výzvě, základ-

ním lidským právem a jeho prosazování 
je otázkou spravedlnosti.

V návaznosti na papeže Františka pak 
Turkson připomněl, že zdraví druhých 
se týká nás všech. „Jsme na jedné lodi, 
odpovědní jeden za druhého, a naše dob-
ro závisí také na zodpovědném chování 
všech,“ napsal kardinál a dodal: „Ochra-
nou vlastního zdraví chráníme i zdraví 
ostatních a celé společnosti.“ S tím sou-
visí spravedlivé a  solidární rozdílení
prostředků péče o zdraví a  finančních 
zdrojů.

V polovině března vydalo Dikasteri-
um pro službu integrálnímu lidskému 
rozvoji dvacetistránkový dokument, jak 
doprovázet ty, kdo vinou pandemie psy-
chicky strádají. Již před rokem upozor-
nila Světová zdravotnická organizace 
(WHO), že pandemie bude na duševní 
zdraví tvrdě dopadat a působit úzkosti, 
deprese a další obtíže. Vatikánský doku-
ment se proto zabývá právě těmito té-
maty a zamýšlí se, jak pomoci lidem se 
sebevražednými myšlenkami.

Dikasterium se důsledky pandemie 
i  postkoronavirovými perspektivami 
zabývá již od loňského roku. V dubnu 
2020 ustanovilo pět pracovních skupin, 
jež mají za úkol přímo podporovat posti-
žené komunity a zachraňovat životy, ale 
také promýšlet řešení krize a pracovat 
na odlehčení jejích dopadů. Dále hleda-
jí cesty, jak nejlépe by nyní církev moh-
la sloužit a stát se pevným bodem pro 
dezorientovaný svět. Jednotlivé skupiny 
spolupracují s papežskými akademiemi 
i s externími vědeckými pracovišti, s va-
tikánskou lékárnou či s Kongregací pro 
evangelizaci národů, ale například také 
s  Caritas Internationalis: ta hned loni 
na jaře zřídila mezinárodní fond, odkud 
plyne materiální pomoc nemocným ko-
ronavirem v Africe, na Blízkém východě, 
v Oceánii či Latinské Americe – a to pře-
devším tam, kde kromě Caritas Interna-
tionalis nikdo jiný nepomáhá.

 ALENA SCHEINOSTOVÁ

Tvoje zdraví 
se týká i mě

„Postavte spolu s biskupem památník 
koronaviru a vložte do něj vše, co vám 
běží hlavou,“ pozvala diecéze všechny 
zájemce od 10 do 18 let. V Minecraftu 
– nejpopulárnější počítačové hře na svě-
tě – hráči sami postupně dotvářejí her-
ní svět ze stavebních bloků, pohybují se 
v něm v podobě avatarů a díky softwaro-
vým nástrojům mohou mezi sebou ko-
munikovat. Právě u počítačů nyní vlivem 
protipandemických opatření mládež trá-
ví násobně více času. „Koronavirus je 
otravný! Pro vás, vaše přátele a rodiny 
a  také pro mě. Jak to zvládáte? To mě 

opravdu zajímá,“ přidal se k  pozvání 
osobně biskup Kohlgraf, který doufá, že 
při hře dojde i na hlubší rozhovory.

Německá církev využila Minecraft 
v pastoraci již dříve. Pro hru, jíž se od 
jejího vzniku roku 2009 vedle bezplat-

né demoverze prodalo po celém světě 
přes 200 milionů, vytvořil tým teologů, 
filozofů, pedagogů a počítačových ex-
pertů při Německé biskupské konferen-
ci projekt „Holy Blocks“ (doslova Svaté 
stavební bloky). Ten obsahuje mnoho 
možností, jak ve virtuálním prostředí 
Minecraftu vést mládež k Bohu: nabízí 
například prostor pro společné vytváře-
ní prostředí biblických příběhů a jejich 
prožívání nebo příležitost pro skupinové 
modlitby a katecheze v kostelích a kap-
lích vztyčených v herním světě. Aby se 
prožitky propojily i s hmotným světem, 
nabízí církev možnost natočit vytvořený 
příběh na video a plánuje se zhmotňo-
vání vybudovaných projektů pomocí 3D 
tiskárny. Německé diecéze v uplynulém 
roce nabídly dětem v  Minecraftu také 
různé soutěže, ale třeba i křížovou ces-
tu nebo velikonoční jízdu na oslech do 
Jeruzaléma. (katholisch.de, sch)

Pastorace je možná i ve virtuálním světě

Herní avatar mohučského biskupa
Petera Kohlgrafa.  Repro KT

V herním prostředí Minecraftu narazíte
například na 1 200 let starý bavorský
klášter Münsterschwarzach.  Repro KT

JÁKOBŮV NEBESKÝ ŽEBŘÍK protíná až do 31. května jižní věž Svatoštěpánského dómu ve Vídni. Světelná instalace současné 
vídeňské umělkyně Billi Thannerové začíná uvnitř chrámu, u křtitelnice v boční kapli, iluzivně „protíná“ klenbu a pokračuje zvenčí 
až ke špici věže. Celkem je vysoká 18 metrů. Upomíná na biblický příběh o praotci Jákobovi, který viděl po žebříku vystupovat a sestu-
povat anděly a v pandemickém čase má symbolizovat naději. Zářící příčky znamenají křesťanské ctnosti.  Snímek Jenni Koller

KRÁTCE
ZÁKLADNÍ KÁMEN BUDOUCÍHO 
CENTRA PIERRA TEILHARDA DE 
CHARDIN položili minulý čtvrtek ve 
francouzském Gif-sur-Yvette v metropo-
litní oblasti Paříže. Vědecké a duchovní 
centrum vzniká v blízkosti vysokých škol 
a vědeckých pracovišť díky spolupráci 
Tovaryšstva Ježíšova a diecézí regionu 
Île-de-France – a to jako místo setkává-
ní, jež by propojovalo vědu, technologie 
a spiritualitu a hledalo odpovědi na etic-

ké otázky, které současné poznání oteví-
rá. Zvláště chce nabízet odbornou i etic-
kou formaci studentům magisterských 
a doktorských programů. Komplex bude 
mít rozlohu 1 600 m² a vedle přednáš-
kových sálů, laboratoří či ubytovacích 
prostor bude zahrnovat kapli s několika 
sty míst. Otevírat by se měl v září 2022. 
Toto francouzské „Silicon Valley“, jak 
prozradil jeho ředitel jezuita Dominique 
Degoul, počítá i se zapojením vyznavačů 
dalších náboženství – od křesťanů jiných 
denominací přes židy až po muslimy.

PRVNÍ DOMKY PRO CHUDÉ RO-
DINY křesťanů v Pákistánu staví tam-
ní oblátští misionáři. Mj. dárci z České 
republiky poslali od loňského podzimu 
prostředky na obnovu domovů těchto 
rodin v  oblasti Derekabadu, tragicky 
zasažených povodněmi po monzuno-
vých deštích. Ze  tří set zničených do-
mů se obnovilo už prvních 17, dalších 
13 se staví. Jménem P. Günthera Eckl-
bauera OMI z  plaské komunity prosí 
obláti o  další podporu (více na webu
oblati.cz).

NA 3D PROHLÍDKU ZNÁMÉHO 
UNIVERZITNÍHO KOSTELA Nane-
bevzetí Panny Marie ve Vídni zvou tam-
ní jezuité. Na jesuitenkirche-wien.at/
kirchentour/ nabízejí zdarma možnost 
obdivovat jeden z nejkrásnějších barok-
ních interiérů v Rakousku, jenž je v běž-
ných časech častým cílem turistů. „Umě-
ní a kultura jsou základními prvky šíření 
víry,“ poukázal rektor kostela P. Peter 
Fritzer SJ. „Díky digitalizaci otvíráme 
náš jedinečný chrám mnoha lidem bez 
ohledu na čas a místo,“ dodal. Budova, 

která je součástí jezuitského areálu na 
náměstí Dr.-Ignaz-Seipel-Platz, se pyšní 
především jedinečnými iluzionistickými 
freskami včetně falešné kopule, jež jsou 
dílem italského malíře a sochaře Andrey 
Pozza z  počátku 18. století. Moderní 
technologie umožňují zaostřit na detail 
a docenit i to, co při běžné návštěvě ne-
ní vidět. Ještě intenzivnější zážitek pak 
budou mít vlastníci brýlí pro virtuální 
realitu, s nimiž – jak slibuje P. Fritzer – 
„získají pocit, že stojí přímo v kostele“.

(la croix, epaps.fr, kathpress) 

Originální způsob, jak se i za pandemie setkat s dospívající-
mi ze své diecéze, nabízí mohučský biskup Peter Kohlgraf. 
V neděli 18. dubna odpoledne se za nimi vydá do online 
světa hry Minecraft jako svůj vlastní „avatar“ (dvojník).
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Omezené mše svaté, 
výuka náboženství, 
setkání ve společenství 
a konec farních „kafí“. 
Mnoho našich jistot 
spojených s vírou během 
uplynulých dvanácti 
měsíců zmizelo.
Jak to ovlivnilo náš 
život a prožívání víry?

Těžko lze generalizovat. Jako je 
unikátní duchovní život každého 
z nás, jsou jedinečné proměny, které 
v něm zažíváme. Oslovili jsme proto 
několik lidí v různých životních si-
tuacích napříč republikou a popro-
sili je, aby se podělili o to, jaký byl 

ten jejich „rok s covidem“. Popisují, 
jak se proměnil jejich život, ale pře-
devším dávají nahlédnout na to nej-
cennější – jak se proměňuje jejich 
vztah k Bohu, co si nově uvědomují 
a jakou je jim víra posilou ve složi-
tých a těžkých situacích.

Jejich svědectví na této dvou-
straně mohou být pro nás ostatní 
povzbuzením. Vypráví totiž o tom, 
že Bůh nás nenechává samotné 
a jedná, i když se nám někdy zdá, že 
životní okolnosti ničemu pozitivní-
mu nenahrávají. Bůh si ale vždy na-
jde cestu. TOMÁŠ KUTIL

Před rokem jsem si 
častokrát stěžoval 
na plný kalendář 
se schůzkami, úkoly, 
povinnostmi, tréninky. 
A najednou jsem „dostal“ 
něco jako vnucený 
sabbatical (čas volna). 
Okolnosti mě přiměly 
zjistit, že čas může 
plynout pomaleji. A tišeji. 

Najednou jsem zůstal se svými myš-
lenkami, zvolnil tempo a prodloužil 
procházky po lese. Začal jsem vidět, 
co jsem předtím v rychlosti ani neza-
hlédl. Bavilo mě také být sám, vést 
hovory s Pánem. Modlitba se stala 
hlubší, žalmy mi začaly více mluvit 
ze srdce.

Zjistil jsem, že jsme, navzdory 
úrovni vědy a zdravotnictví, křeh-
cí a zranitelní a že smrt není dale-
ko. Změnil jsem chování: když jsem 
se se ženou držel za ruku, nechtěl 
jsem se pustit nebo při loučení s tá-

tou jsem ho objal. Ten stisk byl jiný. 
Jako bych cítil, že už tu za pár dnů 
nemusím být já nebo oni, a prožíval 
jsem ty chvíle hlouběji.

Dalším „bonusem“ covidu-19 
bylo mé větší přijetí online světa. 
Jen díky virtuálnímu spojení jsme 
se mohli účastnit manželských se-
tkání a chlapského Exodu 90. Přes 
počáteční nedůvěru jsem zjistil, že 
i při takovémto setkání můžu pro-
žívat důvěrné chvíle a sdílet hlubší 
prožitky. 

Zvládat tuto dobu psychicky mi 
hodně pomáhá i humor. Začali jsme 
se doma společně dívat na filmy 
a seriály, zdomácnělo u nás množ-
ství filmových hlášek. Humor a spo-
lečný zážitek nás stmeluje.

A co mi covidová doba vzala? Ně-
kolik kamarádů a duchovních pastý-
řů, po nichž je mi smutno. Vynucený 
karanténní čas uťal setkávání, bo-
hoslužby, kulturu, a přišlo tak vel-
ké zjištění, že bez druhých je život 
smutný a prázdnější. Dříve jsem se 
často sám před sebou naparoval, 
jak jsem nezávislý. Hloupost. Zjistil 
jsem, že druhé lidi a vztahy s nimi 
bytostně potřebuji. 

DAVID CHALOUPKA,
podnikatel, Dolany u Olomouce

Rok, který 
nás změnil

Můj příběh o strachu z nedostatku 
začal možná již v  době, kdy jsem 
byla dítě. Já ani manžel nepochází-
me z rodin, kde bylo peněz nazbyt. 
Oba jsme si do života odnesli infor-
maci, že mít peníze na obživu je dři-
na. Když jsme se brali, byl manželův 
plat v truhlárně 15 tisíc hrubého, já 
jsem byla ještě na škole a na brigá-
dách jsem si vydělala jen „drobné“. 
Finanční situace průběžně kolísala 
podle toho, jestli jsem byla v zaměst-
nání, nebo na rodičovské, každopád-
ně jsem většinu času trnula, jestli 
tentokrát s penězi vyjdeme, nebo ne. 

Velký zvrat nastal, když man-
žel začátkem roku 2020 změnil za-
městnání. Oddechli jsme si, manže-
lův plat byl stabilní a slušný, a i když 
jsem byla na mateřské s nejmladším 
synem, mohli jsme si dovolit „lu-
xus“ jako čtrnáctidenní dovolenou 
u moře, občasnou večeři v restaura-
ci a drobnosti, jako je káva s kama-
rádkou atd. Hned nato ovšem přišla 
pandemie a sebrala nám 80 % man-
želova platu. Byl to pro nás strašný 
šok – mysleli jsme si snad, že máme 
vše pevně v rukách? Říkali jsme si, 
jak nám Pán žehná, a najednou jsme 

spadli až na dno. Ze všeho nejdříve 
jsem cítila vztek a pocit nesprave-
dlnosti. V tu chvíli se začaly ozývat 
zásadní nedostatky mé víry. 

Přestože nehrozilo, že bychom 
„zůstali na dlažbě“, neustále jsem se 
strachovala, že budeme mít zase tu 
poslední stovku, že nám děti budou 
muset sypat peníze z pokladniček. 
Postupně jsem si ale uvědomila, že 
ve svých úvahách jdu špatným smě-
rem. Bylo nesmírně těžké přiznat si, 
že nejsem schopná Bohu důvěřovat, 
že se o nás postará!

Mé obavy jsou zbytečné

Nemám ráda takové ty globální řeči 
o tom, proč jsme jako lidstvo potře-
bovali pandemii. Mohu však říci, že 
jsem ji určitým způsobem potřebo-
vala já. Začala jsem obnovovat svou 
malou víru plnou nedůvěry. Zkusila 
jsem doopravdy odevzdávat svůj ži-

vot do jeho rukou a čelit strachu z bu-
doucnosti s vědomím, že je se mnou 
a že všechny mé obavy jsou zbytečné. 
Přestože se naše situace kvůli trva-
jícímu lockdownu stále nezměnila, 
každý den od té chvíle žasnu nad tím, 
kolik se nám toho dostává, a doslova 
cítím, že jsou to dary, které mi skrze 
nejrůznější situace posílá sám Pán, 
a pociťuji velikou vděčnost.

Za poslední rok se má víra změni-
la. Bůh mě k sobě přitáhl o něco blíž. 
Ukázal mi, že mu na naší rodině zá-
leží a že nemusím všechno táhnout 
sama. Domluvil mi, že je hloupost 
vše držet v rukou a nedovolit Bohu, 
aby mi pomohl. Řekl mi, že nemám 
lpět na pozemských věcech. Naučil 
mě, jak se s důvěrou odevzdat do je-
ho rukou. A za to všechno pociťuji 
nesmírnou vděčnost.

BARBORA FOLEJTAROVÁ,
Praha, chůva v dětské skupině, publikuje 

na blogu nahlubinu.cz

Loňské jaro pro mě 
mělo nádech čehosi 
dobrodružného, nového, 
co je třeba prozkoumat.
Lidé na ulici 
a v obchodech vyzařovali 
sílu soudržnosti. 
Jejich úsměvy i pod 
rouškou jakoby pořád 
hlásaly: „Spolu to 
zvládneme, vždyť si 
umíme pomáhat!“ 

Doma jsme si vytvořili malou firmu 
s  3D tiskárnami: tiskli jsme kom-
ponenty ke štítům potřebným ne-
jen ve zdravotnických zařízeních.

Proměna mé víry plné nedůvěry Chyběli mi 

Ovlivnil uplynulý rok 
váš duchovní život? 
Napište nám o tom na dopisy@
katyd.cz. Nejzajímavější příspěv-
ky otiskneme.

Ten stisk byl jiný

Pandemie mi obrátila život naruby. 
Jsem učitelka, katechetka a členka 
několika společenství. Ve škole jsme 
museli urychleně proniknout do on-
line prostředí, učit na dálku. Díky 
Bohu jsem se rychle zorientovala, 
i když je mi přes padesát.

Pandemie zasáhla také mou práci 
katechetky a další aktivity ve farnos-
ti. V první vlně byly u nás přerušeny 
Seminář obnovy v  Duchu Svatém 

nebo příprava dětí na první svaté 
přijímání. Nejvíce mě zaskočilo po-
zastavení bohoslužeb, z nichž jsem 
čerpala sílu téměř každý den. Začala 
jsem se víc modlit doma a využívat 
internetové nabídky bohoslužeb. 

Po loňském uvolnění se v  naší 
farnosti podařilo dokončit Semi-
nář obnovy i  přivést děti k  první-
mu svatému přijímání. O prázdni-
nách jsem se modlila Pompejskou 

novénu a věřím, že přímluvě Panny 
Marie vděčím za sílu k nesení všeho, 
co se děje.

Pak mi nečekaně přišla nabídka 
práce ve škole, kde nabízejí tzv. do-
mácí vzdělávání distanční formou. 
Doslova za pochodu jsem se muse-
la adaptovat a  ještě více si rozšířit 
dovednosti v rámci distanční výuky, 
tentokrát se zaměřením na středo-
školáky. 

Uvědomila jsem si, o koho se 
 Bůh je s námi i ve všech pandemiích a dalších obtížích, které zažíváme – to si připomínali v Osové Bítýšce o Velikonocích při venko

Pandemie se nejvíce dotkla mých dlouhodobě 
zanedbávaných slabin ve víře – vždy jsem 
se bála plně se odevzdat do Božích rukou, 
prožívala jsem obavy z nedostatku a nedokázala 
být dost vděčná za to, co mám.
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Během podzimních opatření 
jsem děkovala, že nebyly zcela uza-
vřeny kostely. Se členy společenství 
jsme byli v online spojení. Do naší 
evangelizační skupiny Ruah, půso-
bící na Svatém Antonínku, začaly 
přicházet naléhavé prosby o mod-
litby za nemocné a další potřebné. 
Pochopili jsme to jako výzvu k  in-
tenzivní přímluvné modlitbě. Božím 
řízením jsme se propojili s terciáři 

františkány a společně se snažíme 
lidem vyprošovat Boží ochranu, 
uzdravení a další milosti. 

Přímluvy online

V této době pociťuji velkou vděčnost 
za vše, co nám Pán Bůh dává. Posilu 
do každého dne čerpám v modlitbě, 
v četbě Písma svatého, sdílení v ro-
dině a s přáteli, v účasti na různých 

online seminářích a duchovních ob-
novách a v eucharistii. Plně jsem si 
uvědomila, o koho se mohu opřít. 
Na prvním místě je to samozřej-
mě Pán Bůh, rodina a všichni bra-
tři a sestry ve víře. Těším se, až se 
budeme zase moci setkávat a přiná-
šet Krista hledaj ícím i těm, kdo jeho
lásku ještě nezakusili. 

ROMANA RYŠKOVÁ, učitelka 
a katechetka, Hluk na Uherskohradišťsku

O  to více jsem si při pohledu na 
celospolečenskou situaci a  při 
mnohých rozhovorech uvědomil 
obrovskou výhodu vlastní víry a du-
chovní ukotvenosti. Vědomí, že ne-
moc i smrt přirozeně patří k životu, 
že smrtí život nekončí a že život má 
v Kristu zcela jinou perspektivu než 
bez něj, drží člověka i v takové do-
bě pevně nad vodou. A to navzdory 
všem složitostem a smutným oka-
mžikům, které jsem za covidový
rok prožil.

Různá omezení se však pocho-
pitelně dotkla i mě a celé naší rodi-
ny. Uplynula rok bych proto nazval 
rokem hledání nových cest a mož-
ností. Nepatřím mezi ty, kdo by se 
vymezovali vůči online přenosům 
mší nebo vůči otevřeným kostelům 
s možností přijetí svátostí. My jsme 
využívali obojího. 

Touha po osobním
setkání s Ježíšem

Loni na jaře jsem chvilku coby ako-
lyta přinášel eucharistii potřebným. 
Při té příležitosti jsem měl možnost 
jasně vidět, že to není jen automati-
ka, co vede lidi k přijímání této svá-
tosti, nýbrž vnitřní touha po setkání 

s Ježíšem. To mě tehdy hodně oslo-
vilo a můj vztah k eucharistickému 
Kristu se stával postupně živějším 
a hlubším.

Hodně mi schází společenství. Ta 
„člověčina“, která také tvoří církev. 
Je to pro mě stálý impulz k zamyš-
lení se nad tím, jak podstatné pro 
duchovní život je společenství, jak 
je utvářet a nepoškozovat (v  tom-
to vypjatém období třeba v rodině) 
a  jak cenné jsou dar svobody vy-
znání i možnost sejít se ke společné 
modlitbě.

Zřejmě posledním podstatným 
momentem je zmenšení osobního 
volného času kvůli různým opatře-
ním, zvýšeným nárokům na orga-
nizaci práce, a především kvůli do-
mácí výuce dětí. Je to jako pozvánka 
stát se mistrem umění ve využívání 
každé chvilky. Rodiče vícera dětí to 
jistě důvěrně znají covid necovid. 
A tak poslední dobou sáhnu spíše 
po kratším textu či myšlence než po 
delší, složitější duchovní literatuře. 
Díky tomu (a díky Te Deum v Kanci-
onálu) jsem například znovu objevil 
text Terezie z Avily „Nada te turbe“, 
který je pro dnešní dobu tolik pří-
hodný. Bůh se totiž naštěstí pro nás 
nemění ani za covidu.

PROKOP JIRSA, architekt, Praha

Už druhým rokem pracuji v Diecéz-
ním centru života mládeže Mamre. 
Tuto službu jsem přijal, protože 
jsem cítil, že mezi mladými je moje 
místo. Bavilo mě vymýšlet víkendo-
vé nebo prázdninové akce, kdy jsme 
si vždycky užili spoustu legrace a zá-
roveň se hodně dozvěděli – o sobě, 
o druhých, o Bohu. 

O to všechno mě pandemie při-
pravila. Stali jsme se centrem pro 
mládež, kam žádná mládež jezdit 
nemůže. Zpočátku jsme to vzali ja-
ko velkou příležitost a pustili se do 
oprav a inovací, na něž by za provo-
zu nebyl čas. Dokonce jsme si muse-
li přiznat, že první měsíce karantény 
nám prospěly jako nové nadechnu-
tí. Životní tempo se zpomalilo. Dny 
ubíhaly pomalu, práce šla od ruky… 
Kontakt s  mládeží jsme přesunuli 
do virtuálního prostoru, takže jsme 

začali objevovat celý vesmír nových 
možností, jak k naší službě přistu-
povat. Toto nadšení nám vydrželo 
do léta, kdy přišlo částečné uvolně-
ní. Díky tomu jsme se s podobným 
nadšením pustili i do „druhé vlny“. 
Ta se nám sice poněkud protáhla 
a ano – nebyla to vždy procházka 
růžovým sadem. Ale musím uznat, 
že právě společné nadšení je to, co 
mi pomáhalo udržet se nad vodou.

Jinak než dříve

Krize trvá už rok a  ze všech stran 
slyšíme příběhy lidí, kteří mají plné 
právo říct, že je to opravdu těžké. 
Když ale na tuto dobu budu vzpo-
mínat, nikdy nepřestanu být Bo-
hu vděčný, že jsem ji mohl strávit 
obklopen skvělými lidmi. Jak mou 
rodinou, tak týmem Mamre, který 
bych se nebál nazvat svou „druhou 
rodinou“. Pro mě to byl a nejspíše 
ještě bude čas příležitosti dělat věci 
jinak než dříve. Neobvyklá situace si 
ode mě žádala řešit věci jinak. Navíc 
krize prozkoušela pevnost mé důvě-
ry v Boží vedení. Ve všem, co jsem 
dělal, mě Pán nutil jet na hlubinu. 
A při tom mi pomáhal. Když budu na 
tento rok vzpomínat, chci být přede-
vším vděčný. DANIEL FIALA,
 dobrovolník v centru mládeže Mamre 
 v Osové Bítýšce

Hledání nových 
cest a možností

V centru mládeže, 
kam se nemůže

ostatní katechumeni
V našem minibytě se tiskárny zaby-
dlely ve skříni nebo na pračce v kou-
pelně. Každou chvíli se některá po-
rouchala, přesto nás to bavilo a měli 
jsme radost z  plných tašek, které 
jsme předávali dál. Najednou bylo 
více času na sebe, čas si zacvičit, při-
pravit si pražený čaj, utřít prach i na 
kuchyňské lince pod stropem, umýt 
okna a při tom si chvilku sednout na 
parapet a dýchat jaro.

Léto přineslo opojení vítězstvím. 
Zůstaňme opatrní, ale nemusíme 
se bát. Práce se vrátila do starých 
kolejí. A na dovolenou se není třeba 
vydávat za sedmero hor či řek, ješ-
tě že cestu do Santiaga jsme stihli 
předchozí léto a teď můžeme chytat 
klíšťata blíž domovu.

Podzim ovšem, zdá se, vše roz-
trhal. Plné nemocnice, nové muta-
ce, krachující firmy… Jako Baude-
lairovy Květy zla vykvétaly zprávy 
o domácím násilí, o zneužívání dě-

tí, které nemají kam utéct, o depre-
sích, o letargii, nenávisti a zlosti. Už 
se těžko nutíme do úsměvu, že vše 
zvládneme. Naději vidět v očková-
ní? Je to, jako když deváťák sebe-
re prvňáčkovi čepici a drží ji vysoko 
nad hlavou. Mám pocit, že podzim 
je tu stále.

Potřebujeme slyšet,
že nejsme sami

Nám katechumenům vzal covid 
především ostatní katechumeny. 
Protože jestli katechumen něco 
potřebuje, je to sdílet se navzájem 
s ostatními. Slyšet, že žít s Bohem 
je krásné, správné, radostné. Ano, 
je to náš cíl, po němž všichni tou-
žíme a  v  něhož věříme, ale potře-
bujeme slyšet, že na této cestě ne-
jsme sami. A  potřebujeme slyšet, 
že se na ní taky padá. Že se třeba 

můžu otočit a chvíli se i vracet, že 
je to normální. Jinak by mohly při-
jít pochyby, zda jsem na té správ-
ně cestě, když jsem sedřená a samá
modřina. 

Jsem sice vděčná, že je možnost 
přípravu na křest přenést do online 
podoby a že se nám kněz dále věnu-
je, ale nikdy nebudu schopná tomu 
hranatému monitoru otevřít všech-
ny své pocity. Alespoň vidím všech-
ny tváře s  jejich úsměvy, a ne jako 
na maškarním bále, ale jsou přeci 
jen daleko. Nic nenahradí kolečko 
zvídavých lidí kolem svíčky na Alfa 
kurzech. Žádná webkamera nemů-
že přenést poklid při rozlévání čaje 
v Centru Aletti. Ony momenty, kdy 
chvíle ticha neznamená hloupý oka-
mžik, kdy nikdo nemá co říct, nýbrž 
že navzájem v duchu prožíváme své 
příběhy. 

JITKA DOLEŽALOVÁ,
katechumenka, Olomouc

mohu opřít
vní křížové cestě na nedaleký kopec. Snímek Stanislav Pospíšil / Člověk a Víra

Jako otec pěti dětí jsem byl zvyklý mít pro sebe 
málo času a pružně reagovat na nečekané 
životní změny či krizové momenty. Příchod 
covidu tak znamenal spíše víc organizačních 
obtíží než zásahů do duchovního života.

Rok s covidem uplynul, a když se nad ním zamýšlím, 
napadá mě jediné slovo: hloubka! Nejspíše patřím 
k těm vzácným případům, kterým tato krize spíše dala, 
než vzala. Ale nevím, jestli by totéž řeklo mé já i loni.

Program se přesunul do online pro-
storu. Snímek archiv centra mládeže



Zdravotníci, samoživitelé, podnikatelé, dě-
ti i senioři se mají stát hlavními hrdiny pěti-
dílného dokumentárního cyklu, v němž chce 
olomoucká teologická fakulta zachytit životní
příběhy obyčejných lidí během pandemie.

Jeho režisérka Markéta Kopejtková se tak 
v březnu rozjela s kamerou za prvním protago-
nistou, kterým se stal František Duška – před-
nosta Kliniky anesteziologie a resuscitace ve Fa-
kultní nemocnici Královské Vinohrady. „Byl to 
milý a přínosný rozhovor. Člověk si naplno uvě-
domí, jak je situace kritická, protože je přímo 
mezi těmi, kdo s plným nasazením zachraňují 
lidské životy,“ popsala dojem z prvního setkání 
Kopejtková, která se již podílela například na 
vzniku pořadu „Doktoři“ pro Českou televizi.

Nyní chce s kolegy zamířit z nemocnice ven 
a dát prostor matkám a otcům samoživitelům 
či lidem, kteří po několika letech musejí ukon-
čit podnikání, nebo těm, jimž na covid-19 ze-
mřel někdo blízký. „Důležitým tématem bu-
de také díl o konspiračních teoriích,“ dodává 
režisérka, podle níž je cílem ukázat, s jakými 

těžkostmi se obyčejní lidé musejí vyrovnávat 
v profesní rovině i v osobním životě, a tak po-
moci ostatním, aby nepropadali beznaději.

Do dalších dílů cyklu proto filmaři hledají 
protagonisty, kteří by se o svůj příběh v pan-
demii chtěli podělit a zapojili se do natáčení. 
„Kdyby téma a cíl kohokoli oslovily, stačí struč-
ně popsat, jak jim covid zasáhl do života, a tyto 
podklady do poloviny dubna zaslat Janě Cohlové 
z Institutu sociálního zdraví Cyrilometodějské 
teologické fakulty Univerzity Palackého v Olo-
mouci,“ sdělila mluvčí fakulty Lenka Peřinová.

„Nejde nám o to, lovit senzace. Považujeme 
za důležité natočit příběhy lidí z těchto subkul-
tur, aby jejich výpovědi pomohly všem, kdo 
se nacházejí v podobné situaci,“ uvedl děkan 
fakulty P. Peter Tavel OP. Důležité je podle něj 
samo sdílení příběhů: „Člověk si uvědomí, že 
v tom není sám. Věříme, že síla těchto doku-
mentů se ukáže i v době, kdy budeme na těžké 
časy s covidem už jen vzpomínat. Dokumenty 
tak přispějí i k zachycení důležitého společen-
ského mezníku.“  JIŘÍ GRAČKA 

Na Bílou sobotu ve 
věku 68 let náhle zemřel 
ugandský arcibiskup 
Cyprian Kizito Lwanga, 
významný spolupracovník 
Arcidiecézní charity Praha. 
Česko několikrát navštívil 
a pomáhal s Adopcí na dálku. 
Byl příbuzným ugandského 
mučedníka Karla Lwangy.

Na Velký pátek ještě vedl křížovou cestu. 
V sobotu se však už po infarktu neprobudil. 
Nečekaný odchod arcibiskupa (1953–2021) 
oplakává celá země. Pracovníkům pražské 
Charity šéf ugandské mise Grace popsal, že 
je obyvatelstvo „totally down“ (úplně na dně). 
Lwanga byl oblíbený pro své uvolněné vystu-
pování a humor, ale hlavně proto, že pomáhal 
oblastem zdecimovaným občanskou válkou 
stavět se na nohy. I když, než roku 1997 ký-
vl na biskupské jmenování v nové diecézi Ka-
sana Luweero, v oblasti těžce zasažené kon-
fliktem, zmocňovala se jej doslova „hrůza“ 
– jak se v roce 2005 svěřil při návštěvě Sva-
té Hory u Příbrami v rozhovoru P. Stanislavu
Přibylovi CSsR. 

Tehdy totiž povstalecká guerilla zničila 
mnohé ugandské farnosti. „Katechumeni vět-
šinou byli pokořeni, zostuzeni a poté rozehná-
ni. Dělalo se to podobně jako u vás za komu-
nistů. Kněze ponižovali, svlékali je před zraky 
věřících, což je v naší kultuře hrozná potupa,“ 
dosvědčil Lwanga ve vzpomínce na dobu pro-
následování, kdy byl navíc nejmladším bis-
kupem, pro svatohorský časopis. A Čechům 
tehdy vzkázal: „Přes všechny těžkosti, který-
mi jste prošli, vás chci povzbudit ve víře. Bůh 
existuje, ať chceme, nebo ne, ať v něj věří celý 
národ, nebo jen pár procent obyvatel… Pro-
blémem vaší země je jistě materialismus, kte-
rým komunisté nahradili Boha. Vy však přiná-
šejte lidem naději!“ 

Při ochraně uprchlíků
nasazoval život

Během konfliktu, jenž v zemi skrytě před svě-
tem zuří od roku 1986 (od svržení prezidenta 
z kmene Ačolů, kteří vytvořili několik povsta-
leckých skupin), se arcibiskup staral o uprch-
líky z míst střetů. Přitom sám riskoval – pro-
následovala jej auta bez poznávacích značek, 
jak píše ugandský zpravodajský web Daily 
Monitor. Ač se Lwanga nebál kritizovat tamní 
vládu za porušování lidských práv, uměl s ní 
také spolupracovat na některých projektech. 
A i když pravidelně investoval peníze, všech-
ny výnosy poté věnoval na dobročinné účely. 
„Mít peníze nepokládal za hřích – dokonce 
takový postoj křesťanům doporučoval,“ píše 
Daily Monitor. Díky tomu mohlo například
1 200 studentů jím vedené střední školy v rod-

né Kyabakadde (vesnici 30 km od Kampaly) 
studovat jen za poloviční náklady. 

Jako druhorozený ze 14 dětí chudých rodi-
čů měl samotný Lwanga štěstí, že mohl vůbec 
chodit do školy. Po studiu teologie a vysvěcení 
na kněze studoval ještě v Paříži a Římě. Spolu 
s Arcidiecézní charitou Praha založil a dlouhá 
léta vedl organizaci Uganda Czech Develop-
ment Trust, zaměřenou mimo zdravotnictví 
na vzdělávání a pracovní uplatnění Uganďa-
nů. V roce 2006 se pak stal předsedou Caritas 
Africa zastřešující charitativní organizace na 
celém kontinentu.

Až dodnes působil v arcidiecézi při hlavním 
ugandském městě Kampala, která je jednou 
ze čtyř v této východoafrické zemi. Celkem se 
v Ugandě hlásí ke katolictví 13,6 milionu oby-
vatel, což je bezmála polovina populace. Sám 
Lwanga se zasadil o vznik několika farností včet-
ně stavby kostelů, jinak „v mnoha farnostech li-
dé chodí ‚do kostela‘ pod stromy“ – jak řekl ve 
zmiňovaném rozhovoru P. Přibylovi, s nímž se 
dlouhá léta přátelil. „Jeho arcidiecéze byla tak 
rozlehlá, že by potřebovala rozdělit minimál-
ně na tři,“ upřesnil dnešní generální sekretář 
ČBK, který Ugandu pracovně navštívil devět-

krát. „Doslova se ve službě uštval. Hluboce mě 
to zasáhlo, ale věřím ve věčný život, a tedy v dří-
vější nebo pozdější shledání,“ dodal P. Přibyl. 

Člověk velkého srdce,
jehož slovo vždy platilo

S Arcidiecézní charitou Praha (ACHP) arci-
biskup spolupracoval od roku 2004, a  to na 
množství rozvojových projektů. Hlavně to byla 
Adopce na dálku, jež za tu dobu našla v Česku 
„distanční rodiče“ tisícům dětí, a dále Česká 
nemocnice sv. Karla Lwangy v Buikwe. Tento 
špitál je pojmenován po ugandském patronovi 
a svatém mučedníkovi (†1886), jenž byl vzdá-
leným příbuzným zesnulého arcibiskupa. Za 
to, že s dvanácti druhy tajně přijali křest a biř-
mování, je tehdejší král Mwanga II. nechal při 
pronásledování křesťanů upálit (obětí tehdy by-
lo více než sto). „Lidé si mysleli, že je to konec 
katolické církve v zemi. Ale bylo tomu naopak 
– od té doby je stále silnější,“ uvedl arcibis-
kup Lwanga v rozhovoru před 15 lety. K hro-
bu afrických prvomučedníků v  Namugongo 
každoročně putují zástupy věřících. Místo na-

vštívili i papežové Pavel VI. (který mučedníky 
v 60. letech svatořečil) a Jan Pavel II.

Většina obyvatel dnešního Buikwe žije pod 
hranicí chudoby, zmíněná charitní nemocnice 
ošetří ročně přes 25 tisíc pacientů. Na tento 
rok Charita s arcibiskupem Lwangou pláno-
vala opravu a rekonstrukci další nemocnice 
v  Kampale, jak připomněl Jaroslav Němec, 
ředitel ACHP: „Byl to pravý pastýř, advokát 
chudých a obdivuhodný lídr se smyslem pro 
spravedlnost. Jeho odchod je pro nás všechny 
velkou ztrátou.“ Ne náhodou byl Lwangovým 
biskupským heslem biblický úryvek, kdy Ježíš 
říká, že „přišel, aby (ovce) měly život a měly 
ho v hojnosti“ (Jan 10,10). Arcibiskup to však 
chápal nejen v duchovní rovině – zdůrazňoval, 
že je třeba „povznést se nad všední problémy 
a prosit za svůj život, zdraví, za to, aby (lidé) 
dostali lepší stravu“. A slova ředitele ACHP 
doplňuje její mluvčí Jarmila Lomozová, která 
se s arcibiskupem Lwangou několikrát potkala 
na misi v Ugandě: „Byl velmi činorodý – člo-
věk služby, práce, velkého srdce. A uměl věci 
dotahovat do konce. Jeho slovo vždy platilo.“ 
Charita v Ugandě zřizuje školu pro sirotky, zá-
kladní školu a učiliště. TEREZA ZAVADILOVÁ

Ugandský advokát chudých

V Olomouci vzniká film o covidu
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Ugandský arcibiskup Cyprian Kizito Lwanga se osobně znal s kardinálem Miloslavem Vlkem. Snímek je z návštěvy Ugandy při slavnostním otevření 
České nemocnice sv. Karla Lwangy v ugandském Buikwe v roce 2006. Snímek archiv P. Stanislava Přibyla 



Křesťanství
Svět
Kultura P E R S P E K T I V Y 16
Spisovatel i „náhodou“ katolík
Karel Pučelík

Před 30 lety zemřel britský
spisovatel, autor románů Moc a sláva 
nebo Jádro věci, Graham Greene
zvaný „Dostojevský Západu“.
Byl člověkem protikladů a paradoxů 
a podobně rozporuplné jsou 
příběhy v jeho knihách.

Graham Greene se ohrazoval, když 
ho někdo nazval „katolickým spi-
sovatelem“. Nálepky se mu obecně 
příčily. K jejímu odstranění však ne-

pomohly ani kritické poznámky na stranu ka-
tolické církve. „Církev zná všechna pravidla, 
ale neví, co se děje v jediném lidském srdci,“ 
zní jedna z nich ze závěru knihy Konec dob-
rodružství. Mnohé církevní kruhy mu kritiku 
vracely. Přesto právě Greenovy romány pro-
dchnuté duchovní tematikou a upřímným hle-
dáním smyslu života patří k tomu nejlepšímu, 
co britská literatura v minulém století vypro-
dukovala. 

Greenovo mládí přitom pranic nenasvědčo-
valo, že se náboženské otázky stanou středem 
jeho pozdější práce i života. Narodil se v dobré 
rodině uprostřed všeho, co se na takovou an-
glickou domácnost slušelo – velké a chladné 
sídlo, služebnictvo a poněkud odtažití rodiče. 
Grahamův otec byl ředitelem internátní školy, 
kterou později začal navštěvovat on sám. Od 
začátku do konce ji ovšem z hloubi duše ne-
snášel, uniformita a absence soukromí dohá-
něly citlivého chlapce k šílenství. K programu 
školy patřily anglikánské bohoslužby, dlouhé 
čtení z Písma však pro Greena představovalo 
pouze nesnesitelnou nudu. 

Možná proto mladého Grahama sužovaly 
vnitřní prázdnota a apatie. Netrvalo dlouho 
a začal si vymýšlet různé výmluvy, jen aby ne-
musel být ve škole. Po jednom takovém úni-
ku skončil v psychiatrické léčebně v Londýně. 
Možná si řeknete, že přesun z nenáviděné ško-
ly do léčebny (ještě k tomu v postviktoriánské 
Anglii!) není zrovna výhrou. Greene ale byl 
jedním z mála pacientů, kteří si na ústav od-
nesli skvělé vzpomínky. Lékař se mu věnoval, 
rozmlouval s ním o niterných pocitech, ba ho 
nechával docházet na literární večery, které po-
řádal u sebe doma. Greene si navíc začal vést 
snový deník a napsal povídku. Jenže nic na-
plat, do školy se stejně musel vrátit a odtrpět 
si zbytek docházky.

Při následném studiu na staroslavném Ox-
fordu si roky plné emoční prázdnoty a uni-
formního řádu vynahradil bouřlivým životem. 
Alkoholu se nebránil, a nadto se nechal zapsat 
do komunistické strany, ovšem vystoupil asi 
po čtyřech týdnech, když pochopil, že se do 
Moskvy zadarmo nepodívá. V mládí dokonce 
s nalezeným revolverem zkoušel ruskou ruletu, 
ve zralejším věku si pak potřebu vstupovat do 
rizika plnil při cestách na nebezpečná místa, 
kde se schylovalo k převratům a krizím.

Mezi
životem a smrtí
Jeho život nabral jiný směr, když potkal Vivien 
Dayrell-Browningovou, svou budoucí ženu. 
Vivien byla praktikující katolička, jakých teh-
dy v Británii nebylo mnoho. Není divu, vždyť 
ani po emancipaci katolíků v roce 1829 roz-
hodně nepatřili mezi společenské elity. Vivien 
ovšem považovala rozdílné náboženské cítění 
za překážku, a jelikož byl Graham po uši za-
milovaný (ona alespoň podle dopisů méně), 
musel se o katolickou věrouku přinejmenším 
zajímat. Vcelku upřímně pak svolil ke křtu. Už 
když z kostela odcházel, cítil, že tato cesta ne-
bude jednoduchá. Konverze v jeho případě ne-
byla náhlým prozřením, ale spíše rozumovým 
přijetím argumentu, že Bůh pravděpodobně 
opravdu existuje. I křestní jméno si zvolil pří-
hodné – Tomáš, nikoliv však podle andělského 
učitele Akvinského, nýbrž podle pochybující-
ho apoštola.

Po svatbě se Greene krátce uchytil v žurna-
listice, ale po prvních úspěších svých povídek 
a knih se začal věnovat spisovatelskému ře-
meslu naplno. Rutina a stereotypy ho ubíjely, 
a tak jim čas od času unikl zahraniční cestou. 
Například tou do Afriky kvůli napsání cesto-
pisu. Byla úmorná a plná exotické havěti, ne-
snesitelného horka, námahy a prošlapaných 

podrážek. Greenovi se po několika týdnech 
udělalo zle, dostal vysokou horečku a napůl 
v bezvědomí ulehl. Sestřenka, která mu na ces-
tě dělala společnost (a byla nesena domorodci 
v nosítkách), ho zabalila do dek a byla si jis-
ta, že brzy zemře. Greene však ráno z ničeho 
nic vstal a řekl, že je mu dobře. Přestože byl 
jeho komentář lakonický, šlo o životní zlom. 
Ve chvíli, kdy mu bylo nejhůř, si prý uvědomil, 
jak velkou má život cenu. A co víc – poprvé 
pocítil Boží přítomnost na vlastní kůži. Tehdy 
se podle životopisců jeho rozumová víra změ-
nila v niternou. 

Graham Greene se ještě před druhou světo-
vou válkou stal známým autorem románů i no-
vinových článků. Spisovatelovo dílo té doby 
by se dalo rozdělit na dvě části – „vážné“ ro-
mány a zábavné knihy (nazýval je „entertain-
ments“). Zatímco do prvních vkládal svá dile-
mata o člověku, víře a společnosti, druhé byly 
prostředkem k obživě, což však neznamená, 
že nebyly kvalitní. Kostra morálních a někdy 
i náboženských otázek zde ovšem byla často 
obalena oblíbenými špionážními či detektiv-
ními příběhy. Ke špionáži měl ostatně vždy 
blízko, za války pracoval pro MI5, shodou 
okolností i ve skupině prosovětského dvojité-
ho agenta Kima Philbyho. Nakolik byl s tajný-
mi službami spjat, snad někdy odhalí archivy.

Katolický spisovatel?
Na sklonku třicátých let se Greene vydal na 
další únik před každodenní realitou, tentokrát 
do Mexika. Od začátku cesty byl ale prý zne-

chucen depresivním prostředím i obhroublým 
a primitivním chováním tamních „pistoleros“, 
stejně jako policistů. Pohyboval se mimo turi-
stické trasy třeba na hřbetu mezka nebo lodi, 
kde „k lístku dostal zdarma životní pojistku“ 
a kde byla jediná toaleta, navíc popisu toho 
nehodná. Cílem útrpného putování bylo po-
psat protináboženské běsnění socialistického 
režimu (vyšlo jako Cesty bezpráví). Viděl domo-
rodce, kteří se o Velikonocích nepříliš úspěšně 
pokoušeli napodobit slavnostní liturgii, proto-
že v Mexiku po tvrdém pronásledování katolí-
ků už nebylo kněze, jenž by svátosti vysluho-
val. Navštívil mj. město Villa Hermosa, kde na 
místě zbourané katedrály stál betonový plac 
s houpačkami pro děti. Jenže nikdo si na nich 
nehrál, protože byly přes celý den na slunci 
nemožně rozpálené. A tak tam stály opuštěné 
a jejich stíny připomínaly šibenice. 

Kromě zhnusení a úplavice si však z Mexika 
přivezl materiál pro další román Moc a sláva. 
Jeho hlavní postavou byl bezejmenný kněz, 
spíše opak hrdiny – zlomený zbabělec, navíc 
alkoholik. Kvůli pronásledování církve se ov-
šem stane posledním knězem v Mexiku – na-
jednou nezáleží, jestli je dobrým, nebo špat-
ným knězem, hlavně že je knězem. Malá jiskra 
ctností schovaná pod nánosy dřívějších hří-
chů, selhání a lítosti z něj nakonec udělá hrdi-
nu tamějšího křesťanského společenství, kvůli 
němuž riskuje vlastní život. 

Český literární kritik a  publicista žijící 
v Edinburku Jan Čulík ve své monografi i vě-
nované Greenovi píše, že Moc a sláva je moder-
ní a románové ztvárnění pašijového příběhu, 
„určitá parafráze Kristova utrpení“. Nechybí 

pokušení, opuštění, zrada ani zmrtvýchvstá-
ní. Typický greenovský paradox líčí dvě teo-
logické myšlenky. Totiž že slabost či hříšnost 
nositele úřadu nesnižuje hodnotu jím udělo-
vaných svátostí, druhou je pak nepomíjivost 
církve. K tomu bych přidal naději, že každý 
z nás může svůj život proměnit, i když to v da-
nou chvíli nevypadá na úspěch.

Už po vydání Brightonského špalku (1938), 
gangsterky s  náboženským podtextem, za-
čal Greene být nazýván katolickým spisova-
telem. Moc a sláva a později ještě Jádro věci 
a Konec dobrodružství toto označení ještě přiži-
vily. Greena ale takové zařazení pálilo. „Nej-
sem katolický spisovatel, nýbrž spisovatel, kte-
rý je náhodou katolíkem,“ často opravoval.

Greenovsky paradoxní je i fakt, že Moc a slá-
va, která mu nálepku vynesla, se v určitých 
kruzích katolické církve nesetkala s vlídným 
přijetím. Do Vatikánu chodily ofi ciální stížnos-
ti, že kniha věřící pohoršuje. Nakonec musel 
westminsterský arcibiskup Greenovi oznámit, 
že Vatikán knihu odsoudil. Greene ji odmítl 
přepsat s vyhýbavým vysvětlením, že ke kni-
ze mají práva vydavatelé. Zadostiučinění se 
spisovateli dostalo skoro o dvě desetiletí poz-
ději, když papež Pavel VI. knihu osobně oce-
nil. „Pane Greene, některá místa vašich knih 
budou určitě pohoršovat jistý druh katolíků, 
ale toho byste si neměl všímat,“ řekl Greenovi 
při audienci.

Greene a Československo
Graham Greene až do své smrti hodně cesto-
val. Dvakrát navštívil také Československo, 
poprvé v osudových únorových dnech roku 
1948. Spisovateli tehdy dělal společnost pro-
zaik a překladatel Jan Čep, který se zrovna 
chystal přeložit jeho Jádro věci. Projížděli Pra-
hou, jejíž ulice se hemžily milicionáři a  lid-
mi odcházejícími z Václavského náměstí, kde 
jim Klement Gottwald vykládal, odkud se to 
zrovna vrátil a jak tam pořídil. Když Greene 
pozoroval ten cvrkot, zeptal se Čepa: „Uvě-
domují si ti lidé dobře, co se právě stalo?“ Po-
druhé přijel na prahu normalizace v roce 1969 
a kromě svých vydavatelů navštívil třeba Jo-
sefa Smrkovského. Setkal se ale i s disidenty 
včetně Václava Havla, se kterým si dopisoval 
ještě na začátku devadesátých let, když už byl 
prezidentem. 

Greene byl střídavě v přízni i nepřízni čes-
koslovenského režimu a  s  jeho knihami to 
bylo podobné. Román o socialistickém pro-
tináboženském tažení v Mexiku se komunis-
tům pochopitelně nehodil do krámu. Pohled 
na Greena změnilo až v polovině padesátých 
let vydání � chého Američana s nepřehlédnu-
telným odporem proti americké politice v In-
dočíně, který vyšel i v SSSR. Pak spisovatel 
ovšem znovu upadl v nemilost, protože od-
suzoval normalizaci a  byl členem meziná-
rodního výboru na podporu Charty 77. Jan 
Čulík vzpomíná, že jím přeložená Greenova 
autobiografi e Kus života, ač hotová a vytištěná 
v desetitisícovém nákladu, musela na léta do 
skladu. Když stohy této knihy v osmdesátých 
letech konečně mohly na pulty, páchly plísní
a myšinou.

Stále aktuální Třetí muž
Graham Greene zemřel 4. dubna 1991 ve Vevey 
na břehu Ženevského jezera, ale některé jeho 
otázky dál zůstávají nezodpovězeny. V  po-
sledních měsících, kdy se ve společnosti čas 
od času projeví cynismus a zjevný nedostatek 
ohleduplnosti, si lze vzpomenout na černo-
bílý fi lm Carola Reeda Třetí muž (1949), k ně-
muž Greene napsal scénář. Děj je zasazen do 
kulis válkou fyzicky i morálně pošramocené 
Vídně. Člověk je člověku vlkem, bezskrupu-
lózní překupníci kše
 ují, s čím se dá – třeba 
se životně důležitým penicilinem, který kvůli 
velkým ziskům ředí a znečišťují. Záporná po-
stava se v kultovní scéně na vrchu vídeňského 
kola, odkud lidé dole vypadají jako hemžící se 
tečky, ptá hlavního hrdiny: „Co se stane, když 
jedna z nich zmizí?“ Tomu, kdo s Greenovým 
dílem dosud nemá žádnou zkušenost, nebo 
tomu, kdo začíná mrtvé kolem sebe pokládat 
za statistiky, doporučuji podívat se právě na 
tento snímek. 

Autor je redaktorem KT a doktorandem 
na Katedře historických věd Západočeské 
univerzity v Plzni, věnuje se převážně 
britským poválečným dějinám

Graham Greene (2. 10. 1904 – 4. 4. 1991)  Snímek Wikicommons



mání.“ („Unfehlbar? Eine Anfrage.“) Küng, 
pocházející ze Švýcarska, jedné z nejstarších 
světových demokracií, zde neotvírá diskusi 
jen o samotné neomylnosti papeže ve věcech 
víry a mravů, ale klade si otázky i nad samot-
nou hierarchickou strukturou církve. U mno-
ha lidí západního světa, zejména v Německu, 
měla jeho kritika církve značnou odezvu. Vy-
jadřoval ji vždy sebevědomě a do jisté míry se 
záměrem vzbudit pozornost. Univerzita v Tü-
bingenu, kde od roku 1960 vyučoval, byla již 
dlouhá staletí centrem liberálního myšlení. 
Küngovy přednášky tam tedy velmi rezonova-
ly, podobně jako při jeho četných přednáško-
vých cestách po celém světě.

Velký otřes
Mezi ním a vedením církve však stále narůsta-
lo odcizení. To nakonec vedlo v prosinci 1979 
k odnětí kanonické mise, povolení vyučovat 
katolickou teologii. Navenek na to Küng re-
agoval suverénně. Ve svých pamětech ovšem 
připustil, že mu toto rozhodnutí Vatikánu, na-
víc bez zahájení formálního procesu, po psy-
chické i fyzické stránce způsobilo velký otřes.

Univerzita v  Tübingenu nechtěla o  svého 
známého profesora přijít, tudíž pro něj zřídila 
na teologické fakultě nezávislou katedru eku-
menické teologie. Zde našel Küng velká témata 
závěrečných desetiletí svého života: vztahy křes-
ťanství a ostatních světových náboženství a dia-
log mezi nimi. Jeho programovou tezí bylo: 
„Žádný mír mezi národy není možný bez míru 
mezi náboženstvími a žádný mír mezi nábo-
ženstvími není možný bez dialogu mezi nimi.“ 
V tomto programu se k církvi tak kritický teolog 
jakoby znovu našel a získal si jím i nadále celo-
světové uznání a ocenění. Jeho myšlenky o svě-
tovém míru do velké míry předznamenávají to, 
co v encyklice Fratelli tutti o světovém bratrství 
a sociálním přátelství píše papež František. 

Küng i nadále usiloval o to, aby církev pro-
šla vnitřní proměnou. Nikdy ji neopustil a ne-
vzdal se ani kněžství. Vytoužená rehabilitace 
se ze strany Vatikánu ale bohužel nekonala. 
Josef Ratzinger už jako papež Benedikt XVI. 
přijal svého dřívějšího teologického kolegu 
z mladých let krátce po svém nástupu do úřa-
du v Castel Gandolfo, aby si vyměnili myšlen-
ky. A papež František loni v létě pověřil kardi-
nála Kaspera, aby tehdy už těžce nemocnému 
Hansi Küngovi vyřídil jeho osobní pozdra-
vy a  požehnání. Sdílené 
„v  křesťanském společen-
ství“.

 Autor je redemptorista, 
teolog a bývalý farář 
německé farnosti v Praze, 
působí na poutním místě 
Schönenberg v Německu.
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Teolog, který zneklidňoval

ANKETA:

Přinesl pandemický rok do vašeho
duchovního života něco pozitivního?
a) ano; b) ne.
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Navštívili jste o Velikonocích alespoň
jednu bohoslužbu?
a) ano (99); b) ne (36).

© Jan Hrubý

FEJETON
Kateřiny Koubové

V yrobit do bytu indiánské týpí pro dítě 
není jen tak. Koupíte si několik dře-
věných násad na koště, což lze i za 
pandemie v domácích potřebách, 

a snažíte se je nahoře svázat, aby se nerozjíždě-
ly – a zároveň aby byly složitelné kvůli úklidu. 
Projedete návody na internetu. Jeden radí tyče 
provrtat, jiný ukazuje, že to jde i důmyslným 
provázáním šňůrou na prádlo. Mně se to po-
dařilo s pružným lankem, týpí bezpečně stojí.

A teď látku. Jedni radí 5 m na vnější plášť 
a 3 m na podšívku, vystříhat trojúhelníky a se-
šít i po stranách s tunýlky pro tyče. Zkoumám 
nabídku v e-shopech. Víte, že někde mají i ko-
lekce látek s kočičkami, motýlky nebo jarními 
květy? Ač jsem loni kvůli rouškám zprovozni-
la letitý šicí stroj Lada lux (včetně polotajné-
ho předávání se zavřenou opravnou), přece 
jen se mi do tak velkého šití nechtělo. Občas 
si v návodu musím znovu hledat, jak navléct 
spodní nit, a ztrácím nervy. V dalším interne-
tovém návodu však spatřím, že lze přes tyče 
jen přehodit deku, pár stehů a hotovo. Hle-
dám vhodnou látku a natrefím na prostěradlo 
s geometrickými vzory. Jako ulité! A vzorem 
by snad obstálo i u Inčučúnů. Stačí sešít část 
kraje a navléknout. To bude synovec koukat! 

Přichází den D – Dominičkovy narozeni-
ny. Oslava se nekoná, jen omezené setkávání 
po částech kvůli hlídání. Stále ještě doufáme, 
že se k rodinné oslavě venku sejdeme dřív, než 
zlatý balon ve tvaru dvojky přestane být ak-
tuální nebo zpuchří v obalovém sáčku. Roz-
hodnu se proto, měsíc po dni D, synovci pře-
dat týpí sama, bez publika, které by mu mohlo 
třeba i přejícně závidět. Malý nadšeně vběhne 
do obýváku, proběhne kolem týpí a vyskočí na 
gauč, aby mi ukázal svou oblíbenou fotku na 
zdi s americkými autoveterány se stříbrnými 
nárazníky. Indiánského stanu si ani nevšim-
ne. Zkusím to opět a dovedu ho přímo před 
vstup. Najednou lupne v  plynovém topení 
a malý s  leknutím stočí pozornost k plechové 
krabici. Vlezu do týpí, abych mu ukázala, „jak 
se na lopatu sedá“. Hm, buď si tam, já si jdu 
hrát – hlásí jeho postoj. Tož.

Nakonec se směju, on 
k  tomu dospěje. Vždyť 
tak to má náš dra-
hý Otec s námi. Stvoří 
všecky krásy světa a my 
je dlouho nevidíme, 
neslyšíme, neoceníme. 
Krásné jaro plné objevo-
vání Božích týpí!

Bůh tam není!?
GLOSA 
Jiřího Macháně

Od 108 minut trvajícího letu Ju-
rije Gagarina do kosmu uply-
nulo minulé pondělí 60 let. 
Kardinál Joseph Ratzinger 

kdysi tuto první, nejslavnější a vůbec nej-
kratší cestu člověka do vesmíru označil za 
krátkou procházku před vlastním prahem 
lidstva. S noblesou tak glosoval dobový 
šťouchanec sovětské propagandy, která 
Gagarinovi vložila do úst výrok, že tam 
nahoře žádného Boha neviděl. 

Kromě hrstky pomatenců, kteří věří 
v placatou Zemi, se dnes křesťané řečem 
„o Bohu, který tam nebyl,“ usmívají. Po-
kus stavět vědu a víru proti sobě z primitiv-
ních materialistických pozic považují spíše 
za dobový relikt. Italský list Avvenire pak 
k výročí Gagarinova prvenství připomněl 
slova kolegy prvního člověka v kosmu, 
sovětského kosmonauta Valentina Petro-
va. Ten popřel, že by Gagarin vůbec kdy 
něco takového o Bohu vyslovil. A společ-
ně s Alexejem Leonovem svědčili o Gaga-
rinově pravoslavném vyznání, že byl po-
křtěný a rodina slavila křesťanské svátky. 

Až sedm let po Gagarinovi zaznělo 
z vesmíru docela opačné poselství. Pravý 
opak ruské propagandy pro „všechny lidi 
dole na Zemi“ připravili Američané. Prv-
ní slova Písma z knihy Genesis přednesl 
v živém vysílání Will Anders z posádky 
Apolla 8 při cestě k Měsíci.

V posledních měsících se s tématem 
smrti setkáváme častěji osobně 
i ve veřejném prostoru. Někdy není 
jednoduché se s odchodem blízkého 
vyrovnat. Co může pomoci?

KOMENTÁŘ
Roberta Huneše

Truchlení, zármutek, žal a hoře pat-
ří k životu. Je to normální odpověď 
na nenormální stav jedince. Je při-
rozenou a zdravou reakcí na ztrátu. 

Prospěšné je nechat zármutku volnou cestu 
a nepotlačovat jej. Je to potřebný a ozdravný 
proces k návratu člověka do běžného života. 
Projevy truchlení jsou pocity smutku a návaly 
pláče, pocity opuštěnosti, bezmoci a bezna-
děje, hněv, chybí jakákoli radost. Běžné jsou 
poruchy spánku, únava, nedostatek energie, 
depresivní myšlenky. Tyto pocity jsou zcela 
obvyklou odpovědí na ztrátu. Odbornou po-
moc je třeba vyhledat, přetrvává-li dlouhodo-
bá nespavost s následnou únavou, pokud nám 
emoční problémy déle než půl roku po úmrtí 
milované osoby brání zvládat běžné denní po-
vinnosti nebo pronásledují-li nás sebevražedné 
myšlenky. Většina truchlících zvládne období 
žalu překonat sama či s pomocí blízkých bez 
potřeby odborné intervence. 

Zármutek usnadňuje nestydět se za své po-
city a dovolit si plakat, křičet, mluvit k ze-
mřelému. Pozůstalý by měl projít čtyřmi 
kroky – přijmout ztrátu jako realitu; prožít 

bolest žalu; přizpůsobit se situaci a prostře-
dí, kde zemřelý člověk již není; ukončit vztah 
se zesnulým a napřít síly do nových aktivit
a vztahů.

Jak poznáme, že truchlení odeznívá? Na-
příklad tak, že se nejsilnější emoce začnou 
vytrácet (velká zlost, hluboký smutek) nebo 
jsme schopni hovořit o zesnulém, aniž cítí-
me „knedlík“ v krku a máme oči zalité slza-
mi. Vhodnou pomůckou může být tzv. Desa-
tero pro pozůstalé. 1. Zapojte se do přípravy 
pohřbu. 2. Věnujte pozornost tomu, co jíte. 
3. Zachovejte normální (běžný) režim dne. 
4. Posuďte svůj zdravotní stav. 5. Mluvte o ze-
mřelém. 6. Dovolte si truchlit. 7. Udělejte si 
na truchlení čas. 8. Dovolte si zlostné pocity. 
9. Dovolte druhým, aby vám pomáhali. 10. Ne-
bojte se vyhledat pomoc.

Několik rad pro komunikaci s  lidmi, kteří 
se vypořádávají se ztrátou blízkého člověka, 
zní: Buďte citliví a trpěliví, pomozte pozůsta-
lým vyjádřit jejich pocity. Nesuďte jejich emo-
ce a dovolte jim, aby si zesnulého idealizova-
li. Neskákejte jim do řeči. Ujistěte pozůstalé, 
že pro zemřelého udělali vše, co bylo v jejich 
silách. Nebraňte jim v pláči ani je do pláče 
nenuťte („musíš se vyplakat“). Pokud nebyl 
uspořádán rituál rozloučení, pomozte pozůs-
talému dodatečně tento obřad osobního roz-
loučení se zesnulým uspořádat – je velmi dů-
ležitý pro propuštění zesnulého z jeho srdce. 
Máte-li obavy, že mezi zemřelým a pozůstalým 
zůstaly nevyřešeny vztahové otázky, je vhodné 
při daném obřadu vyslovit nahlas slova rozlou-
čení: „Děkuji ti. Odpusť mi, že… Odpouštím 
ti, že… Mám tě rád! Můžeš jít!“ Nebo slova 
podobného významu.

Respektujme ostatní
Každý prožívá zármutek odlišně, respektujme 
to. Nikdy neříkejte: „Přestaňte už truchlit.“ 
Spíše než mluvit je cennější naslouchat – gesta 
jako objetí nebo podání ruky kolikrát řeknou 
více než slova. Nejste-li si jisti osobním kon-
taktem, pošlete dopis, e-mail či sms s nabíd-
kou pomoci. 

Pohřeb je důležitý. Absentuje-li nebo je „na-
hrazen“ třeba rozptýlením popelu do řeky, 
schází pozůstalým pevné konkrétní místo na 
zemi, kam se mohou vracet. Ritualizace roz-
loučení je pro zdravé truchlení zásadní. 

Všem, kdo jsou bezbranní a křehcí, je po-
třeba dodávat odvahu, být jim oporou, pev-
ným bodem v  nejistotě, lékem v  bolesti – 
být tzv. vitaminem L – lidskosti, tedy plakat 
s plačícími, pomáhat nést jejich kříž, být Ve-
ronikou a Šimonem na křížové cestě ztráty. 
Snad nejnázorněji to ukazuje zkušenost z jed-
né soutěže, jejímž cílem bylo najít nejsta-
rostlivější dítě. Vítězem se stal čtyřletý chla-
pec. Jeho sousedovi nedávno zemřela žena. 
Když chlapeček viděl muže plakat, vplí-
žil se na jeho dvorek, vlezl mu na klín a  jen 
tak tam zůstal sedět. Když se jej matka ze-
ptala, co sousedovi řekl, chlapec odpověděl:
„Nic, jen jsem mu pomohl 
brečet.“ 

Autor je ředitelem Hospice 
sv. Jana N. Neumanna 
v Prachaticích a prezidentem 
Asociace poskytovatelů 
hospicové paliativní
péče.

Truchlení při ztrátě pomáhá

Hans Küng byl vlivnou postavou 
II. vatikánského koncilu 
a později nesmlouvavý kritik 
církevního tradicionalismu.

KOMENTÁŘ
P. Martina Leitgöba CSsR

Jsou tady v módě teologičtí teenageři,“ 
žertoval mnichovský profesor dogmatiky 
Michael Schmaus během II. vatikánské-
ho koncilu. Měl na mysli dva německé 

teology, kteří na sebe upozornili jako poradci. 
Jedním z nich byl tehdy pětatřicetiletý Joseph 
Ratzinger, tím druhým byl ještě o rok mladší 
Hans Küng. Při velké pozornosti, jíž se těši-
li oba, byly už tehdy mezi nimi patrné rozdí-
ly. Ratzinger se před koncilem zabýval dvěma 
velikány církevní tradice, Augustinem a Bo-
naventurou, zatímco Küng se ve své disertač-
ní práci věnoval soudobému protestantskému 
teologovi Karlu Barthovi. Ratzinger byl na 
koncilu inovativním, ale zároveň pilným a so-
lidním spolupracovníkem mnoha koncilních 
komisí. Oproti tomu Küng od začátku usilo-
val o rozšíření svých myšlenek mezi širší veřej-
nost. Švédská zpravodajka na koncilu Gunnel 
Vallquist po jedné tiskové konferenci napsala: 
„Mluvil o věrohodnosti církve v moderním svě-
tě; jako vždy duchaplně, bez napsaného kon-
ceptu. Odcházeli jste z té přednášky se stejným 

pocitem jako vždy, když jste poslouchali Kün-
ga: čerstvý vzduch a víra nesmírně pevná, prá-
vě proto, že v ní neměl místo strach.“

Küng brzy pochopil, že tváří v tvář výzvám 
moderního světa musí církev usilovat nejen 
o ortodoxii, ale i o hodnověrnost. Té nebylo 
podle něj možno dosáhnout jen intenzivní-
mi kontakty se soudobou společností a kultu-
rou. Sledoval spíše linii papeže Jana XXIII., 
kterému šlo o aggiornamento, zesoučasnění 
církve samotné, jejího učení i struktur. To se 
stalo po koncilu Küngovou srdeční záleži-
tostí a programem. Ve knize „Být křesťanem“ 
(„Christ sein“, u nás vyšla roku 2000 v CDK) 
varoval např. před tím, že by se církev mohla 
stát jakýmsi „muzeem západní kultury“, tedy 
institucí, která se bude vyjadřovat zastaralým 
jazykem, bude věci uchovávat jako v muzeu, 
bude používat postarší zákoník a  její učení 
nebude schopno oslovit myšlení a život sou-
dobé společnosti. Küng oproti tomu požado-
val „nepředpojatou otevřenost vůči moderní 
civilizaci“. Tento svůj zásadní postoj rozví-
jel v početných textech vždy novým způso-
bem a z nových perspektiv. Teologické pravdy 
v jeho pojetí musí být schopny oslovit a ovliv-
nit existenci soudobého člověka. Pokud to ne-
dokážou, je oprávněné se ptát na jejich plat-
nost nebo je znovu formulovat, aby mohly 
smysluplně a účinně působit.

Čím více se zabýval základními otázkami 
víry, tím více nabývají na síle postoje k cír-
kvi kritické. První etapa této kritiky vrcholí 
v roce 1970 jeho knihou „Neomylný? Zkou-
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Petr Vaďura

Je jen málo fi lmových projektů, které 
lze označit za jedinečné. Mezi ně patří 
desetidílný Dekalog polského režiséra 
Krzysztofa Kieślowského (1941–1996) 
z roku 1988. Televize Noe nyní získala 
digitálně zrestaurovanou verzi.

První část TV Noe odvysílala v neděli 
11. dubna, následujících devět může-
me zhlédnout během dalších nedělních 
večerů nebo v repríze vždy následují-

cí pondělí odpoledne. „Dekalog“, Desatero, 
znamená doslova „deset slov“. V jeho úvodu 
čteme v Bibli Boží prohlášení: „Já jsem Hos-
podin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské 

země, z domu otroctví.“ Akt vysvobození je 
skutečností, která proměňuje člověka zevnitř. 
Kdo je vysvobozen z otroctví, ctí Boha, nekra-
de, nesmilní a nevydává křivé svědectví. 

Kieślowski však ve svém  Dekalogu takřka 
o Bohu nemluví. Snaží se spíš nasvítit lidské 
slabosti, jež se odhalily ve vypjaté situaci, kdy 
člověk musí volit mezi dobrem a zlem. Reži-
sér říká: „Nejsme natolik svobodní, abychom 
volili vždy dobře. Jsme otroky vlastních vášní, 
vlastní fi lozofi e a vlastní biologie. A tak mu-
síme hledat svobodu uvnitř, v nás samých.“ 
A právě toto hledání je námětem jednotlivých 
dílů Dekalogu. 

Ten první – „V  jednoho Boha věřiti bu-
deš“ – je jediný, který je náboženský a  ilus-
trativní. Ve snímku se objevuje několik váž-
ných rozhovorů na témata: Co je smrt? Co 
je duše? Proč žijeme? Co je Bůh? Přitom 
zde zazní i  část přednášky o  tzv. asociač-

ních polích jazyka, která hledání odpovědí
relativizuje. 

Druhé přikázání zní: „Nevezmeš jména Bo-
žího nadarmo“. „Jméno Boží“ je šifra pro sa-
motného Boha, jenž ovšem ve fi lmu přítomen 
není. Nositelem duchovního sdělení je tu střih. 
Jeho prostřednictvím si můžeme uvědomit, že 
život člověka se vždy odehrává v konkrétním 
kontextu: jsme propojeni s  druhými lidmi, 
s dějinami i s duchovní podstatou bytí, jíž si 
často ani nejsme vědomi. 

Co je vina?
Po zhlédnutí části – „Pomni, abys den sváteční 
světil“ – si zkusme položit otázky: Co je ve fi l-
mu svátečním dnem? Co jím je pro mne? A co 
znamená jej světit? 

V části věnované čtvrtému přikázání – „Cti 
otce svého i matku svou“ – autora nezajímá, 
jak se lidé běžně chovají, nýbrž jací opravdu 
jsou, když jsou sami se sebou. Kdo při sledová-
ní fi lmu propadne moralizujícímu hodnocení, 
promrhá šanci nahlédnout do spodních vrstev 
vlastního srdce a čelit tomu, co v nich nalezne.

Část – „Nezabiješ“ – pak není moralitou, 
která by chtěla ukázat, jak je zabíjení hrozné. 
Tento fi lm klade hlubší otázky: Co je vina? 
Kde se bere zlo? Je vůbec možné vynášet nad 
někým rozsudky a trestat jej? A jaké jsou nej-
skrytější motivy lidského jednání? Podobně 
– „Nesesmilníš“ – zkoumá hlubiny lidského 
srdce, aniž se pohoršuje nebo vynáší soud. 

Poselstvím části – „Nepokradeš“ – je, že se 
krádež nemusí týkat jen věcí či peněz, ale také 
lidí – lidské duše. Svým přístupem k druhé-
mu jej můžeme zbavit individuality, osobitosti, 
životní energie. 

Osmý díl – „Nevydáš křivé svědectví pro-
ti bližnímu“ – otevírá zásadní otázka, zda je 
záchrana života dítěte prvořadým etickým im-
perativem. Profesorka etiky zde dostává otáz-
ku: „Co učíte své studenty?“ Jak bychom na ni 
odpověděli my? 

Část devátá – „Nepožádáš manželky bliž-
ního svého“ – zkoumá, co je láska a co láska 
unese. A desátá, poslední část – „Nepožádáš 
jeho majetku“ – se drží původního biblického 
znění: „Nebudeš dychtit!“ Můžeme ovlivnit, 
abychom nezabíjeli, nesmilnili či nelhali, ale 

nemůžeme zařídit, abychom nedychtili. A pře-
ci: osvobodí-li Hospodin člověka z domu ot-
roctví, může jej zbavit i všeho zlého dychtění. 
Na počátku tohoto posledního filmu slyší-
me slova písně: „Zabíjej, zabíjej, všechno je 
tvoje.“ Na konci týž zpěvák zpívá něco úpl-
ně jiného: „Jsi sám sobě světlem v  tunelu.
Všecko je v tobě.“

Ta slova platí nám. Filmové umění je zde 
mimo jiné proto, aby nám umožnilo poznat 
světlo v našem vlastním tunelu. Kieślowského 
opus magnum nekárá, nemoralizuje ani lacině 
neodpovídá na těžké otázky. Jen nás zastavu-
je a nabízí možnost nahlédnout pod povrch. 
V době rychlých a instantních řešení je to pří-
ležitost opravdu vzácná.

Krzysztof Kieślowski: Dekalog.
TV Noe od 11. 4. 2021 každou neděli od 20.05
Autor je publicista

Desatero podle Kieślowského v TV Noe

Dekalog je nejslavnějším dílem Kieślowského a bývá řazen mezi nejlepší televizní seriály vůbec. 
 Snímky archiv TV Noe

Každý díl natočil jiný kameraman, díky tomu 
má každá epizoda svoji jedinečnou atmosféru.

Alena Scheinostová

Letos 17. května oslaví 70. naro-
zeniny Jiří Edy Zajíc, mnohaletý 
spolupracovník KT, skautský 
činovník a nositel prestižního 
Řádu stříbrného vlka, pedagog, 
publicista a mediální odborník. 
To samo postačí k publikování 
bilančního knižního rozhovoru.

Bohatství zkušeností i celoživotní nasa-
zení pro církev i společnost navíc Jiří-
ho Zajíce k podobnému ohlížení plně 
kvalifi kovalo už dávno před sedmde-

sátkou. � tul s názvem Pojďme ještě kousek vydá-
vá Katolický týdeník s podporou Benediktin-
ského arciopatství a otázky jubilantovi kladli 
redakční kolegové Tereza Zavadilová a Martin 
T. Zikmund (ten má za sebou už dva knižní 
rozhovory s Petrem Pithartem a Lubošem Kro-
páčkem). Kniha vznikala během jednoho roku 
pandemie – od loňského jara po počátek jara 
letošního, tudíž převážně po Skypu. Přesto je 
zcela živým, bezprostředním setkáním a čte-
nář se nemusí bát ani náznaku odtažitosti, či 
dokonce nudy. Za koronavirovou zkušeností 
se autoři také hned v úvodu krátce ohlížejí – 
Jiří Zajíc totiž touto nemocí sám prošel.

Očima přímého účastníka
Kniha je uspořádaná tak, jak jsme u knižních 
rozhovorů zvyklí – od Zajícova dětství přes 
dospívání a zrání po současnost. Ovšem už 
to, že prožil celou bouřlivou druhou polovinu 
20. století se všemi  jejími zvraty, a navíc se 
v mnoha z nich s plným nasazením tempera-
mentního křesťana angažoval, činí vyprávě-
ní ještě zajímavějším. Čtenář má před očima 
velké dějiny vyprávěné zdola, očima přímého 
účastníka. Zajíc vypráví o školních létech v ko-
munistickém systému, o skrytém skautském 
působení, o srpnové okupaci a následné nor-
malizaci, o práci pro podzemní církev, o listo-

padovém převratu či o sebehledání společnosti 
i církve od pádu režimu podnes.

Zajíc už od 80. let působil v médiích, včetně 
dnes již zrušené náboženské redakce Českého 
rozhlasu (kterou spoluzakládal), Rady České 
televize (v letech 1993–1997) nebo Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání. Byl také aktiv-
ním členem týmu Desetiletí duchovní obnovy 
a polistopadového Plenárního sněmu, vyuču-
jícím na Jaboku či Vyšší odborné škole pu-
blicistiky, působil v Národním institutu dětí 
a mládeže Ministerstva školství i v Národním 
institutu pro další vzdělávání. Především je 
pak skautským činovníkem, jenž stál u mnoha 
reforem Junáka a podílel se na jeho výchov-
ných programech: právě on je autorem součas-
ného skautského slibu s odkazem na duchovní 
ukotvení skautingu – nejvyšší Pravdu a Lásku.

Tyto kapitoly, které se týkají jednotlivých 
etap Zajícova života, jsou vždy doplněny čet-
nými přesahy až k dnešnímu společenskému 
a vnitrocírkevnímu dění. Tazatelé kladou otáz-
ky s velkou otevřeností a Zajíc stejně otevřeně 
odpovídá. Jako člověk s velkým přehledem 
a erudicí i životní zkušeností a zároveň jako 
člověk kritický, ale zároveň dostatečně pokor-
ný se dokáže rozhovořit o výchově mládeže, 
koncilu, podzemní církvi i  jejím (ne)přijetí 
v církvi porevoluční, o církevních restitucích, 
posledních papežích, skandálu zneužívání 
v církvi i třeba o aktuální krizi v České televi-
zi. Druhou polovinu knihy tvoří vybrané Zají-
covy publicistické texty.

Dalším přínosem knihy je pohled Terezy 
Zavadilové jako o dvě generace mladší pub-
licistky: „Co Jiří Zajíc prožil na vlastní kůži, 
znám jen z vyprávění, knížek, fi lmů. Jeho svě-
dectví o celoživotním nasazení pro mladé lidi, 
pravdu, demokracii a církev, která by byla sku-
tečnou rodinou, mě inspirovalo a otevřelo mi 
netušené obzory.“ Ač totiž můžete s Jiřím Za-
jícem leckdy nesouhlasit, bezesporu má – jak 
píše v předmluvě Petr Pithart – „dar věrohod-
nosti“. Podává tak autentickou výpověď, která 
nad sebou nenechá jen mávnout rukou.

Tereza Zavadilová, Martin T. Zikmund –
Jiří Zajíc: Pojďme ještě kousek. Hovory o víře, 
společnosti a výchově (Katolický týdeník 2021)

Na kousek řeči s Jiřím Zajícem

Skaut a publicista Jiří Zajíc. Snímek Jana Podhorská



Papež František

Během velikonoční doby se místo 
modlitby Anděl Páně věřící třikrát 
denně modlí antifonu Regina caeli 
(Vesel se, nebes Královno…). 
Papež František letos tento 
cyklus mariánských modliteb 
zahájil následující promluvou. 

Pondělí ve velikonočním oktávu se na-
zývá také „andělovo“, neboť si při-
pomínáme jeho setkání s  ženami, 
které přicházejí k  Ježíšovu hrobu

(Mt 28,1-15). Anděl jim říká: „Vím, že hledáte 
Ježíše, ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen.“ 
Tento výrok: „Byl vzkříšen“, přesahuje lidské 
schopnosti. Také ženy, jež se vydaly k hrobu 
a našly jej otevřený a prázdný, nemohly pro-
hlásit: „Byl vzkříšen“, nýbrž pouze, že hrob 
byl prázdný. „Byl vzkříšen“ – to je poselství. 
Jedině anděl mohl vyslovit, že Ježíš vstal z mrt-
vých, a  to ze své moci nebeského hlasatele, 
z moci propůjčené Bohem, stejně jako jedi-
ně anděl mohl říci Marii: „Počneš a porodíš 
syna a dáš mu jméno Ježíš“ (Lk 1,31). Proto 
se dnešnímu pondělí říká „andělovo“, neboť 
pouze anděl může – z moci Boží – prohlásit,
že Ježíš byl vzkříšen.

Evangelista Matouš vypráví, že za onoho ve-
likonočního úsvitu „nastalo velké zemětřesení. 

Anděl Páně sestoupil z nebe, přistoupil, od-
valil kámen a posadil se na něj“. Onen veliký 
kámen, který měl zpečetit vítězství zla a smrti, 
byl svalen k nohám a stal se stoličkou pro Pá-

nova anděla. Všechny plány a odpor Ježíšo-
vých nepřátel a pronásledovatelů byly marné, 
všechna pečetidla se rozpadla. Obraz anděla 
sedícího na kameni je konkrétním, viditelným 
projevem Božího vítězství nad zlem, projevem 
Ježíšova vítězství nad vládcem tohoto světa, 
vítězství světla nad temnotou. Ježíšův hrob 
neodkryl fyzický jev, nýbrž Pánův zásah. Jak 
Matouš dodává, andělův „zjev byl jako blesk 
a  jeho roucho bílé jako sníh“. Tyto podrob-
nosti symbolizují zásah samotného Boha, jenž 
je nositelem nové éry a posledních časů dě-
jin, jelikož Ježíšovo vzkříšení zahájilo posled-
ní úsek dějin, který může trvat tisíce let, ale je 
poslední.

Vy se nebojte
Boží zásah vyvolá dvojí reakci: Strážci nemo-
hou vydržet tuto strhující Boží sílu, jsou otře-
seni vnitřním zemětřesením, klesají jako mrt-
ví. Moc Vzkříšení poráží ty, kdo měli zaručit 
domnělé vítězství smrti. Co tito strážci měli 
dělat? Vydat se za svými nadřízenými a říci 
pravdu. Stáli před volbou: buď říct pravdu, 
nebo se nechat přesvědčit těmi, kdo jim přiká-
zali hlídat hrob. Jediný způsob, jak je přesvěd-
čit, byly peníze a tito chudí, ubozí lidé prodali 
pravdu a s penězi v kapse rozhlašovali: „Ale 
ne, přišli jeho učedníci a ukradli mrtvé tělo.“ 
Mamon i zde, při Kristově vzkříšení, projevu-
je svou moc, aby je popřel. Reakce žen se liší, 

protože anděl Páně je výslovně vyzývá k tomu, 
aby neměly strach a nehledaly Ježíše v hrobu: 
„Vy se nebojte.“

Z andělových slov můžeme načerpat cenné 
ponaučení: neochabujme v hledání vzkříše-
ného Krista, jenž dává život v hojnosti těm, 
kdo se s ním setkají. Najít Krista znamená 
především odhalit pokoj v srdci. Také ženy 
v evangeliu, po počátečním strachu, pocho-
pitelně zakoušejí velikou radost, když se opět 
setkávají s živým Mistrem. V této velikonoční 
době přeji všem, aby prožili tutéž duchovní 
skutečnost a přijali do srdcí, domovů a rodin 
radostnou velikonoční zvěst: „Kristus vzkří-
šený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už 
nemá vládu“ (antifona k přijímání). Veliko-
noční zpráva: Kristus žije, provází můj život, 
je vedle mne. Kristus tluče na dveře mého srd-
ce, abych ho pustil dál, Kristus žije. V těchto 
velikonočních dnech nám prospěje, když si 
budeme opakovat: „Pán žije!“

(vaticannews)
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P. Pavel Petrašovský

Když se vzkříšený Ježíš objevil mezi 
apoštoly, padla na ně bázeň, neboť 
se domnívali, že vidí ducha. Něco 
takového zřejmě nikdo z nich nečekal. 
Když člověk ztratí zrak a sluch, zbývá 
mu ještě hmat, aby si věci ověřil. Také 
Ježíš vybídl učedníky: „Dotkněte se 
mě a přesvědčte se…“ (Lk 24,39).

Evangelium třetí neděle velikonoč-
ní (Lk 24,35-48) navazuje na vyprá-
vění o emauzských učednících, kteří 
v neznámém, jenž je provázel, pozna-

li vzkříšeného Ježíše. Oba učedníci se rychle 
vracejí do Jeruzaléma, kde jsou přivítáni ostat-
ními ujištěním, že Pán skutečně vstal. Když 
se jim však Ježíš ještě během jejich rozhovoru 
ukáže, musí jim hned několika způsoby doka-
zovat, že je to opravdu on. 

Pán je přítomen 
tady a teď
Nejprve je vybídne, aby se ho dotkli. Mají po-
znat, že Zmrtvýchvstalý je blízko, na dotyk 
ruky. Zvěst o vzkříšení pro ně nemá být jen 
pravdou víry, vzpomínkou, že to tenkrát s Ježí-
šem dobře dopadlo, nýbrž poznáním, že Pán je 
přítomen tady a teď. Když se dnes z hygienic-
kých důvodů druhých nedotýkáme, mnohým 
to chybí. Pozdravení pokoje zamáváním přece 
jen není ono. Člověk se někdy touží druhého 
dotknout, ujistit se o jeho blízkosti. A Pán je 
na dotyk blízko.

Pak jim ukáže ruce a bok. Mají ho poznat 
nikoli podle jeho podoby, nýbrž podle ran. 
V ranách po hřebech a po setníkově kopí se 
mají setkat s bláznivou láskou až k smrti a po-
dle ní Ježíše identifi kovat. Ježíšovo představo-
vání prostřednictvím ran najdeme i na jiných 
místech evangelií. Vyvrcholí pak ve dvacáté 
kapitole Janova evangelia, kde Ježíš nabízí To-
mášovi, aby vložil dlaň do jeho boku a prst 
do jeho ran. Všechny tyto úryvky zřejmě chtě-
jí naznačit, že místem, kde se lidé všech dob 
mohou se Zmrtvýchvstalým znovu a znovu se-
tkávat i tehdy, až bude jejich očím skrytý, jsou 
rány: ty, které si nosíme každý ve svém srdci, 
rány druhých i rány společnosti, v níž žijeme. 

Vy hledejte Boha 
mezi hrnci…
Ježíš, který chce učedníkům dokázat, že je to 
opravdu on, pak sní kus ryby. Není to vskut-
ku příliš vznešené gesto, očekávali bychom, 
že s nimi spíše bude slavit bohoslužbu, než 
stolovat. Pravděpodobně se tím chce na-

značit, že prostor k setkání s ním je i za ku-
chyňským stolem. A když za stolem, pak i za 
počítačem, ponkem nebo za volantem. „Vy 
hledejte Boha mezi hrnci,“ píše svatá Terezie 
z Ávily sestrám, jež slouží v kuchyni. Kostely 
naznačují, že celý svět se má stát chrámem, 
stejně jako bohoslužby v nich symbolizují, že 
všechny naše činnosti by mohly být bohosluž-
bou. Ježíše lze najít i tam, kde se jí ryba nebo
chleba s paštikou.

Nakonec s nimi Pán probírá Písmo. Mají ho 
poznat podle toho, co je o něm psáno. Patrně 
není třeba moc rozebírat, že dalším místem 
k setkání se Zmrtvýchvstalým je Písmo svaté.

Ježíši tedy dá celkem dost práce, než učed-
níkům dojde, že je to opravdu on. Přitom se 
s ním už dva z nich setkali při cestě do Emauz 
a  ostatní dosvědčují, že Pán opravdu vstal 
a zjevil se Šimonovi (Lk 24,34). Kdyby se jich 
někdo v té chvíli zeptal, zda věří ve zmrtvých-
vstání, odpověděli by, že samozřejmě ano, mají 
na to hned několik důkazů a tři hodnověrné 
svědky. A přesto se Pán musí velmi namáhat, 
než uznají, že je to skutečně on. Vypadá to, že 
věřit ve zmrtvýchvstání je něco jiného než se 
setkat se Zmrtvýchvstalým.

Když v Krédu vyznáváme: „třetího dne vstal 
z mrtvých…“, znamená to víc než jen přesvěd-
čení, že se to tenkrát opravdu stalo. Jde ještě 
o to, věřit, že je živý, že mezi námi a jím je cosi, 
co snad můžeme s velkou bázní nazvat přá-
telstvím nebo láskou. Teď a tady ho můžeme 
oslovit, je na dotyk blízko.

Projev Kristovy 
lásky k nám
Když učedníci uviděli Ježíše stát mezi nimi, 
zděsili se. Zvláštní reakce, člověk by očekával 
spíš radost. Kdo ví, zda ono zděšení byl jen 
strach z duchů, nebo i obava, co z toho setkání 
pro ně vyplyne. Kdyby zůstalo jen u přesvěd-
čení, že „zmrtvýchvstání proběhlo“, možná 
by to pro ně bylo to nejpohodlnější vyústění. 
Všechno dobře dopadlo, mohou to oslavit a jít 
domů. Pokud se však před nimi objeví Ježíš 
jako živý, může to znamenat, že po nich bude 
něco chtít, že je pošle cosi vykonat či cosi hlá-
sat. Ježíš je nejprve šetří, mluví k nim v pasi-
vu: „Bude hlásáno pokání, aby všem národům 

byly odpuštěny hříchy.“ Hned však dodá: „Vy 
jste toho svědky.“ Evangelium pokračuje: „Se-
sílám na vás, co slíbil můj Otec, zůstaňte ve 
městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z vý-
sosti“ (Lk 24,49). 

Přejme tedy učedníkům i  sobě, abychom 
s  příchodem Ducha Svatého byli osvobo-
zeni od svého zděšení, mohli mít radost 
ze setkání se Zmrtvýchvstalým a  také na-
ději, že když nás někam posílá, je to jeho
projev lásky k nám.

Autor je administrátorem farnosti 
u katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

Zmrtvýchvstalý je na dotyk ruky 

Najít Krista znamená odhalit pokoj v srdci

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY
DUBEN
Naléhavý úmysl papeže Františka:
Modleme se za představitele státní moci, 
aby se v době pandemie zasadili za urych-
lenou distribuci vakcíny a její spravedlivé 
sdílení zejména s nejchudšími zeměmi.

Vzkříšený Kristus v portálu baziliky svatého Marka v italských Benátkách. Snímky Pixabay

Během velikonoční doby se věřící modlí 
mariánskou antifonu Regina caeli.
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Ne 18. 4. 518 582 783 881 518 582 540 606 1030 1149 540 607 540 607 541 607 541 608 519 583 519 584 1035 1155 541 608 541 608 517 581 542 609 1040 1159 542 610 543 610 543 610 541 608 1242 1379

Po 19. 4. 518 582 783 881 518 582 1046 1165 1046 1166 544 611 544 611 544 611 545 612 519 583 519 584 1051 1171 545 612 545 612 517 581 1056 1177 1057 1177 546 613 546 614 546 614 545 612 1247 1384

Út 20. 4. 518 582 783 881 518 582 1062 1182 1062 1183 547 615 547 615 547 615 548 616 519 583 519 584 1067 1188 548 616 548 616 517 581 1071 1193 1072 1193 549 617 549 617 549 618 548 616 1250 1387

St 21. 4. 518 582 783 881 518 582 1076 1198 1076 1198 550 618 550 619 550 619 551 619 519 583 519 584 1081 1204 551 620 551 619 517 581 1086 1209 1087 1209 552 620 552 621 552 621 551 619 1254 1391

Čt 22. 4. 518 582 783 881 518 582 1092 1215 1092 1215 553 622 553 622 553 622 554 623 519 583 519 584 1097 1220 554 623 554 623 517 581 1102 1226 1102 1226 555 624 555 624 555 624 554 623 1257 1395

Pá 23. 4. 1722 1941 783 881 1349 1494 1350 1494 813 914 1350 1495 1350 1495 1724 1943 1350 1495 519 583 519 584 1113 1237 557 1945 557 1495 1351 1496 1715 1932 1715 1932 1352 1497 1352 1497 1718 1936 1350 1495 1260 1398

So 24. 4. 518 582 783 881 518 582 1123 1248 1123 1249 559 629 559 629 559 629 560 630 519 583 519 584 1128 1254 560 630 560 630 517 581 561 632 1133 1259 561 632 562 632 562 633 564 635 1238 1374

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

V evangeliu nám svatý Jan představu-
je Krista jako dobrého pastýře, který 
má rád své ovce a je připraven za ně 
dát i svůj život. Tuto symboliku Kris-
ta, dobrého pastýře, můžeme objevit 
už v římských katakombách. Pro prv-
ní křesťany nebyl hlavním symbolem 
Krista kříž, ale například právě dobrý 
pastýř či ryba.

Je to krásná představa, že Ježíš 
je dobrý pastýř, který je připraven, 
pokud se zatouláme nebo jsme una-
veni, vzít nás na svá ramena a přiblí-
žit jeho srdce k našemu. Krásná je 
věta z dnešního evangelia: „Znám 
své ovce a moje ovce znají mne.“ 
Ano, Ježíš nás zná dokonce lépe, 
než se známe my sami. Kdo z nás 
může říci o sobě, že se dokonale 
zná? Jistě každý z nás udělal zkuše-
nost, že byl překvapen sám sebou. 
Jak se můžeme lépe poznat? Jak sebe 
samé hodnotíme, mnohdy záleží na 
tom, co o nás říkají lidé kolem nás. 
Lidská hodnocení však nemusí být 
vždy upřímná či pravdivá. Ježíš je 
ten, kdo nám může říci pravdu o nás 
samých. Vědomí, že nás Ježíš zná, 

nám může pomoci: nemusíme před
ním nic tajit. 

Druhá část věty je spíše celoži-
votní úkol: „A moje ovce znají mne.“ 
Co znamená poznávat Krista? Pře-
devším objevovat jeho nekonečnou 
lásku, lásku bez podmínek. Ježíš ne-
říká: Začnu tě milovat, nosit na svých 
bedrech, když (až) se změníš. Bůh 
nás miluje takové, jací jsme, a žádný 
hřích ho nedonutí, aby nás přestal mi-
lovat nebo aby jeho láska k nám byla 
menší.

Jedna mladá žena se vracela 
domů novým autem. Řídila velice po-
zorně a trochu se strachem, proto-
že auto bylo nové a s manželem na 
ně šetřili několik let. Na jedné křižo-
vatce se krátce zamyslela, nevšim-
la si auta jedoucího po hlavní silnici 
a lehce ho ťukla. Nebylo to nic váž-
ného, přesto bylo na novém autě 
několik škrábanců a rozbité jedno
světlo.

V očích ženy se objevily slzy. Co 
na to řekne můj manžel? Řidič z dru-
hého auta zlostně zaťukal na okén-
ko ženy. Když viděl uplakanou tvář, 

uklidnil se a řekl soucitně: „Nic si 
z toho nedělejte, není to tak hrozné. 
Musíme však vyplnit dokumenty kvů-
li pojišťovně.“ Žena otevřela přední 
přihrádku, kde byly dokumenty. Za-
čala hledat daný dokument a tu si 
všimla jedné obálky, na níž bylo na-
psáno: v případě havárie. Hned po-
znala rukopis sv ého muže a s oba-
vami obálku otevřela. V ní byl jeden 
list, kde bylo napsáno. Nezapomeň, 
drahá, že miluji Tebe, a ne auto. 

Když někdy v našem životě bourá-
me a tím se vzdalujeme od Krista, je 
to Kristus, který nás hledá, bere s lás-
kou na svá ramena a znovu nám při-
pomíná: Nezapomeň, že tě mám rád, 
a žádná tvá životní katastrofa to ne-
může změnit. 

Přeji vám radost z Krista, dob-
rého pastýře, který nás hledá, když 
se ztratíme. Bere nás do svých ru-
kou a klade na svá ramena. To jsou 
chvíle, kdy znovu můžeme zakou-
šet jeho lásku, v níž nejsou výčitky
či obviňování. 

P. PETR CVRKL SDB,
Kazanlak, Bulharsko

1. ČTENÍ Sk 3,13-15.17-19
Třetí kapitola popisuje první znaky 
doprovázející ty, kteří žijí v moci Du-
cha Svatého. Petr a Jan „náhodou“ 
potkají chromého. Prosí za něj v Je-
žíšově jménu a Bůh jedná, zde kon-
krétně uzdravením. Jde tu o násled-
nou reakci mnoha lidí. To je okamžik, 
kdy má Petr svědčit o Kristu a hlásat 
evangelium.

Čtení ze Skutků apoštolů
Petr promluvil k lidu: „Bůh Abrahá-
mův, Izákův a Jakubův, Bůh našich 
praotců oslavil svého služebníka Je-
žíše, kterého jste vy sice vydali a kte-
rého jste se zřekli před Pilátem, ač-
koliv on rozhodl, že ho propustí. 
Vy jste se zřekli Svatého a Spraved-
livého, a vyprosili jste si milost pro
vraha. 

Původce života jste dali zabít, 
ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých, a my 
jsme toho svědky. Já ovšem vím, bra-
tři, že jste to udělali z nevědomos-
ti, a stejně tak i vaši přední muži. 
Bůh (to však dopustil), aby se tak 

splnilo, co předem oznámil ústy 
všech proroků, že jeho Pomazaný 
musí trpět. Obraťte se tedy a dejte 
se na pokání, aby vaše hříchy byly
zahlazeny.“

MEZIZPĚV Žl 4,2.4.7.9
Žalm odpovídá na první čtení, je 
prosbou o vyslyšení, ale i modlitbou 
naděje a důvěry.

* Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! 
Nebo: Aleluja, aleluja, aleluja.
Bože, zastánce mého práva, vyslechni 
mě, když volám, tys mě v soužení vy-
svobodil, smiluj se nade mnou a slyš 
mou prosbu!
*
Pamatujte: Hospodin vyznamená-
vá svého svatého; Hospodin vyslyší, 
když k němu zavolám.
*
Mnoho lidí říká: „Kdo nám ukáže 
dobro?“ Hospodine, ukaž nám svou 
jasnou tvář!
*
Usínám klidně, sotva si lehnu, vždyť 

ty sám, Hospodine, dáváš mi přebý-
vat v bezpečí!
*

2. ČTENÍ 1 Jan 2,1-5a
Tento de facto úvodní text První-
ho listu Janova navazuje na samot-
ný začátek epištoly, kde se mlu-
ví o Bohu, který je světlo, a že my 
máme s ním i mezi sebou spole-
čenství. Zřejmě jde o nesváry v ko-
munitě křesťanů. Náš text je ilu-
strací, jak se v křesťanské praxi 
setkává zápas o dokonalost s naší 
slabostí a sklonem k hříchu. Pravda,
lítost a úsilí.

Čtení z Prvního listu 
svatého apoštola Jana 
Moje milé děti! Toto vám píšu, abys-
te nehřešili. Zhřeší-li však někdo, 
máme přímluvce u Otce: Ježíše Kris-
ta spravedlivého. On je smírnou obě-
tí za naše hříchy, a nejen za naše, ale 
i za (hříchy) celého světa. Podle toho 
víme, že jsme ho poznali, když za-
chováváme jeho přikázání. Kdo tvrdí: 

„Znám ho“, ale jeho přikázání neza-
chovává, je lhář a není v něm pravda. 
Kdo však jeho slovo zachovává, v tom 
je Boží láska opravdu přivedena k do-
konalosti.

EVANGELIUM 
 Lk 24,35-48
Každý z evangelistů vybral a lite-
rárně upravil závěr svého evan-
gelia tak, jak se domníval, že bude 
na co nejkratším prostoru co nejví-
ce vystihovat proběhlé události. Lu-
káš věnuje prostor vyprávění o dvou 
učednících a jejich cestě do Emauz. 
A teprve po této „přípravě“ přichází 
Ježíš ke všem do večeřadla. Jde o zá-
věrečné verše Lukášova evangelia, 
tedy i určité vyvrcholení předkládané
zvěsti.

Slova svatého evangelia 
podle Lukáše
Dva učedníci vypravovali, co se jim 
přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali 
při lámání chleba. Když o tom mluvi-
li, stál on sám uprostřed nich a řekl 

jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve stra-
chu se domnívali, že vidí ducha. Řekl 
jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám 
v mysli vyvstávají pochybnosti? Po-
dívejte se na mé ruce a na mé nohy: 
vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě 
a přesvědčte se: duch přece nemá 
maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ 
A po těch slovech jim ukázal ruce 
a nohy. Pro samou radost však tomu 
pořád ještě nemohli věřit a (jen) se 
divili. Proto se jich zeptal: „Máte tady 
něco k jídlu?“ Podali mu kus peče-
né ryby. Vzal si a před nimi pojedl. 
Dále jim řekl: „To je smysl mých slov, 
která jsem k vám mluvil, když jsem 
ještě byl s vámi: že se musí naplnit 
všechno, co je o mně psáno v Moj-
žíšově Zákoně, v Prorocích i v Žal-
mech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby 
rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je 
psáno: Kristus bude trpět a třetího 
dne vstane z mrtvých a v jeho jmé-
nu bude hlásáno pokání, aby všem 
národům, počínaje od Jeruzaléma, 
byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho
svědky.“

neděle 18. 4.  Lk 24,35-48
Mohu mít radost, že mě Pán prová-
zí i v této obtížné době. Rád se mu 
svěřím s tím, co vypadá beznadějně. 
On se mnou zůstane vždy, když se 
připozdívá.

pondělí 19. 4. Jan 6,22-29
V eucharistii s námi Pán přebývá 
i v těžkých časech. Jak povzbuzující je 
návštěva u něj, jeho přijetí.

úterý 20. 4. Jan 6,30-35
Nasycení pro ty, kdo duchovně hla-
doví, a jistě i pro ty, kdo Pána hleda-
jí. Kéž jim dovedeme Pána přiblížit 

dobrým slovem, tím, že jim věnujeme
čas!

středa 21. 4. Jan 6,35-40
Právě v době, kdy se mnozí cítí ztra-
ceni a opomenuti, je povzbudivý Pá-
nův záměr: neztratit nikoho, koho mu 
Otec dal!

čtvrtek 22. 4. Jan 6,44-51
Kristova přítomnost v eucharis-
tii je zárukou nesmrtelnosti. Chci 
se radovat z tohoto tajemství, kte-
ré přesahuje můj život. Mohu 
myslet na ty, kdo nás v této víře
předešli.

pátek 23. 4. – svátek sv. Vojtěcha
 Sk 13,46-49
Podobně i dnes někteří spásu při-
jmou, jiní odmítnou. I dnes musí mít 
církev (tedy i já) odvahu obrátit se 
k těm vzdálenějším, k těm „na peri-
ferii“.

sobota 24. 4.  Jan 6,60-69
V době, kdy mnozí pochybují, i mně 
pokládá Pán podobnou otázku. Kéž 
odpovím radostně a pevně jako ten-
krát Petr!

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského 

18. 4. – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Barva bílá, mše vlastní, Gloria. 
1. čtení Sk 3,13-15.17-19
Žl 4,2.4.7.9,
odp.: Hospodine, ukaž nám 
svou jasnou tvář! 
Nebo: Aleluja. 
2. čtení 1 Jan 2,1-5a
Zpěv před evangeliem: Aleluja. 
Pane Ježíši, odhal nám smysl Písma, 
učiň, ať naše srdce hoří, 
když k nám mluvíš. Aleluja. 
Evangelium Lk 24,35-48 
Krédo, preface velikonoční. 
Dnes není dovolena pohřební mše.
Žaltář 3. týdne

19. 4. – pondělí po 3. neděli velikonoční
Barva bílá, mše feriální.
1. čtení Sk 6,8-15 
Žl 119,23-24.26-27.29-30, odp.: 
Blaze těm, kteří kráčejí v zákoně 
Hospodinově. Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 6,22-29

20. 4. – úterý po 3. neděli velikonoční
Barva bílá, mše feriální.
1. čtení Sk 7,51-8,1a 
Žl 31,3cd-4.6ab+7b+8a.17+21ab, 
odp.: Do tvých rukou, Hospodine, 
svěřuji svého ducha. Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 6,30-35

21. 4. – středa po 3. neděli velikonoční
Barva bílá, mše feriální.
1. čtení Sk 8,1b-8 
Žl 66,1-3a.4-5.6-7a, 
odp.: Jásejte Bohu, 
všechny země! 
Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 6,35-40
Nebo:
sv. Anselma, biskupa a učitele církve
Barva bílá, mše z této památky.

22. 4. – čtvrtek po 3. neděli velikonoční
Barva bílá, mše feriální.
1. čtení Sk 8,26-40 
Žl 66,8-9.16-17.20, 
odp.: Jásejte Bohu, všechny země! 
Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 6,44-51

23. 4. – svátek sv. Vojtěcha, biskupa 
a mučedníka, hlavního patrona pražské 
arcidiecéze
Modlitba uprostřed dne má páteční 
žalmy z 3. týdne.
Barva červená, mše vlastní, Gloria.
1. čtení Sk 13,46-49 
nebo Kol 1,24-29; 2,4-8 
Žl 96,1-2a.2b-3.7-8a.10, odp.: 
Vypravujte mezi všemi národy o Hos-
podinových divech. Nebo: Aleluja. 
Evangelium Jan 10,11-16
Preface vlastní.
Nelze použít čtvrté anafory.

24. 4. – sobota po 3. neděli velikonoční
Barva bílá, ranní mše feriální.
1. čtení Sk 9,31-42 
Žl 116,12-13.14-15.16-17, odp.: Čím 
se odplatím Hospodinu za všechno, 
co mi prokázal? Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 6,60-69
Nebo:
sv. Jiří, mučedníka
Barva červená, 
ranní mše z této památky.
Nebo:
sv. Fidela ze Sigmaringy, 
kněze a mučedníka
Barva červená, 
ranní mše z této památky.
Nešpory 1. a večerní mše 
z následující neděle.

25. 4. – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Den modliteb za povolání k duchov-
nímu stavu: vzpomenout vhodným 
způsobem v přímluvách.
Barva bílá, mše vlastní, Gloria. 
1. čtení Sk 4,8-12
Žl 118,1+8-9.21-23.26+28-29, odp.: 
Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se 
kvádrem nárožním. Nebo: Aleluja. 
2. čtení 1 Jan 3,1-2
Zpěv před evangeliem: Aleluja.
Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, 
znám svoje ovce a moje ovce 
znají mne. Aleluja. 
Evangelium Jan 10,11-18 
Krédo, preface velikonoční. 
Dnes není dovolena pohřební mše.
Žaltář 4. týdne (hfr)

Znám svoje ovce a moje ovce znají mne
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
�  Naší  mi lované
Ajce – mamince, ba-
bičce a  prababičce – 
k  životnímu jubileu 
Boží požehnání, štěstí 
a zdraví přeje rodina.
 ŽV 16–2456

VÝROČÍ SVATBY

� Dne 15. 4. 2021 oslaví 60 let společné-
ho života naši milí rodiče Josef a Marie
Bořilovi ze Žďáru nad Sázavou. Děku-
jeme jim a přejeme jim zdraví, hodně sil 
a hodně společné radosti. Synové Petr, 
Martin a Tomáš, dcera Kateřina a 12 vnou-
čat a 3 pravnoučata. VS 16–2386

VZPOMÍNÁME

� Letos v dubnu by se náš tatínek Jiří 
Dvorský, dlouholetý sbormistr a varha-
ník v Kostelci n. H., dožil 100 let. Stej-
né jubileum by oslavila i naše maminka 
Vlasta Dvorská. Prosíme, vzpomeňte 
na ně s námi v modlitbách. Dcery s rodi-
nami. V 16–2443

RŮZNÉ

� TŘEBOŇSKO, www.ChatkyNaJihu.
cz. Koupání, cykloturistika, vodáctví, 
houbaření. 70 míst pro rodiny i skupiny. 
Mob.: 604 551 305. R 16–2373

� 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 16–2388
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+

bylinný čaj bio
SVATÝ JOSEF
od Pavla Nebojsy

Mám zájem o dárek 
(zaškrtněte)

SLUŽBY – PRÁCE
� Přijmeme zdatný manželský pár 
– důchodce – pro větší dům v Posá-
zaví, jako správce – údržbáře, řidiče, 
topiče, práce se dřevem a na zahradě. 
Domácí práce a práce na zahradě jsou 
určeny pro manželku. Ubytování v do-
mě. Nástup 3. 5. 2021. Telefon: 327 
323 206, 607 199 315. B 16–2446

KOUPĚ – PRODEJ
� Koupím knihy, mob.: 603 147 191.
 K 16–2339
� Staré odznaky, noty, gramodesky 
a pohledy koupím. Mob.: 602 336 945. 
 K 16–2350
� Křesťanský antikvariát koupí (du-
chovní, filozofie, umění, poezie, ces-
topisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti 
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. 
Mob.: 720 254 225.  K 16–2366

� Prodám: vlašské ořechy louska-
né světlé 230 Kč/kg, lískovce lousk. 
310 Kč/kg, sušené švestky 155 Kč, su-
šené meruňky 165 Kč, sušené višně 
410 Kč/kg. Min. odběr 5 kg. Pošleme. 
Mob.: 774 180 070.  K 16–2398

� Koupím z pozůstalosti z legií, ma-
riny, dopisy, šavli, mob.: 603 410 736. 
 K 16–2421

� Učitel ZUŠ koupí pro sebe a žáky 
staré housle, violoncello. Může být ne-
kompletní, poškozené, prosím, nabíd-
něte, mob.: 731 369 317. K 16–2423 

� Vykoupím Váš les, popř. dřevní hmo-
tu. Peníze hotově. Mob.: 605 541 814. 
 K 16–2429

� 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 16–2437

� Rod. s  mal. dětmi hledá bydlení
v Brně, s možností odkupu. Vypomůže-
me i s prarodiči. Mob.: 724 796 527.
 K 16–2442

SEZNÁMENÍ
� NOEMI – seznamka pro křesťa-
ny, www.noemka.com, e-mail: info@
noemka.com. Tel./SMS: 777 222 877. 
 S 16–2323

� Hledám dívku z Prahy a okolí, kolem 
30 let, nekuř., štíhl. post., pro mého sy-
na, VŠ, 34 let / 178 cm. S 16–2432

Kontaktní adresy:

Hovory s Jiřím Zajícem o víře, společnosti a výchově
Tereza Zavadilová, Martin T. Zikmund

Skaut, pedagog, mediální analytik a publicista Jiří Zajíc není postava, 
která by se dala snadno přehlédnout nebo zařadit. Má odvahu jít proti 
proudu, a i proto jeho život není žádná idyla. Kde se objeví, tam přináší 
svěží vítr, kritičnost i nové výzvy. Přesně tyto rysy má i tato kniha rozho-
vorů, v níž nejen upřímně a velmi otevřeně bilancuje svůj život, své zda-
ry i prohry, ale především dává spoustu podnětů k přemýšlení – třeba 
o naší nedávné minulosti, o stavu české společnosti po pádu komuni-
smu, o výchově mládeže, médiích, občanských postojích či křesťanské 
přítomnosti ve 21. století. Svěží hovory zakončují Zajícovy vybrané eseje, 
v nichž tato témata promýšlí do hloubky. „Jiří má mnoho darů, ale za nej-
důležitější pokládám dar věrohodnosti,“ píše v předmluvě Petr Pithart.
 248 stran, brož., 319 Kč

Pojďme ještě kousek

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

Právě

vychází



Vyrůstala uprostřed Hané, 
životní a dějinné zvraty ji pak 
zavedly i na Šumavu nebo do 
Litoměřic. Posléze do Rakouska 
a jednoho z jejích synů do 
čela vídeňské arcidiecéze. 
Rozhovor s ELEONORE 
SCHÖNBORNOVOU, která 
v těchto dnech slaví své
101. narozeniny, byl veden 
po telefonu německy, dodnes 
však hovoří plynně česky.

Jak se vám daří a jak prožíváte dny celosvětové 
pandemie?
Tyto dny jsou pro mne stejné jako každé ji-
né. Jsem doma a Bohu díky ve vlastním do-
mě. A tak jsem vše šťastně přežila. Nemohu 
už ale chodit nebo se vydat na procházku. 
Kam potřebuji, musím na vozíku. Jinak se mi 
daří dobře. Mám pečovatelku a ta je se mnou 
24 hodin denně.

Jak jste loni prožila oslavy svých stých 
narozenin?
Oslavy se nekonaly, nikdo nesměl přijet. 
Všechny moje děti žijí daleko a každé někde 
jinde… v Německu, ve Francii a ve Vídni. A tak 
jsem tu byla sama. Popřál mi ale starosta a do-
stala jsem spoustu, velkou spoustu dopisů, 
květin a darů.

Jaké ponaučení si podle vás lidstvo z těchto 
časů může odnést?
To záleží na každém. Spousta lidí tím trpě-
la a trpí, někteří však začali uvažovat o tom, 
že vlastně nepotřebujeme tolik věcí. Měli čas 
k zamyšlení a rodiny se večer znovu setkávaly 
u společného stolu. A ten minus spočívá v pří-
liš dlouhém trvání izolace. S tím se hodně lidí 
špatně vyrovnávalo.

Narodila jste se v Brně jako Eleonore Doblhoff 
v původně rakouské rodině a vyrůstala 
nedaleko Vyškova. Jak na tu dobu vzpomínáte?
Moje matka pocházela z Vyškova, můj otec 
z Rakouska. Po válce už nedostal žádnou prá-
ci, protože byl rakouský státní úředník. Pak 
se naučil česky a stal se ředitelem cukrova-
ru. Žili jsme ve vile v Račicích nedaleko Vyš-
kova, kde jsem prožila velice krásné dětství. 
Ale chudák můj otec velmi časně onemocněl 
roztroušenou sklerózou a já jsem ho znala už 
jen na kolečkovém křesle. Když zemřel, bylo 
mu 44 let. Bohužel. Mně tehdy bylo jedenáct. 
Bylo to smutné.

Chodila jsem tehdy do školy a mé sestry by-
ly v penzionátu. Tam jsem o něco později pře-
šla také, do Štýrského Hradce, do velké ško-
ly. Byla jsem tam moc ráda. A tak jsem i přes 
velký smutek prožila krásné mládí. Všechno 
ovšem skončilo, když Hitler v  březnu 1938 
vstoupil do Rakouska a o rok později do Čes-
koslovenska. Za války zůstali moji rodiče v Ra-
čicích a v Brně a já odsloužila rok na venkově. 
Za Hitlera totiž musely mladé ženy povinně 
odpracovat rok v zemědělství – buď u sedláka, 
nebo na větší usedlosti. A tak jsem tam praco-
vala do svých devatenácti let.

Za druhé světové války jste se také vdala. Váš 
manžel Hugo Damian Schönborn ale brzy 
musel narukovat na frontu a vy jste zůstala 
sama na zámku Skalka u Litoměřic.
Pracovala jsem tehdy na Šumavě na  jed-
nom statku, spravovala jsem ho. Byl však 
německý, byla tam Sudetská župa. O víken-
dech jsem jezdívala za rodiči do Prahy a se-
tkávala se s přáteli. A tam jsem poznala svého
muže.

Svatba přišla velmi brzy. Vzali jsme se v roce 
1942, vlastně jsme se sotva znali, viděli jsme 
se jen párkrát. Můj muž pak jako voják musel 
s armádou odejít do Ruska. Vždycky se tomu 
bránil, nikdy se nechtěl stát německým ofi-
círem a neustále to opakoval. Byl svobodník, 
docela obyčejný voják. My všichni jsme byli 
proti nacistům. Tak to holt bylo, i když nám to 
později nepomohlo. I my jsme byli stejně jako 
všichni ostatní odsunuti.

Musela to pro vás být těžká doba, 
odejít s malými dětmi.

Bylo to velmi zlé. Vždyť já jsem vždycky s Če-
chy vycházela velmi dobře. Vyrůstala jsem pře-
ci na Moravě a tam bylo všechno kolem české. 
Jen s rodiči jsme mluvili německy, ale škola 
a vše ostatní bylo české. A zatímco jsem čekala 
na konec války, můj muž přešel k Angličanům 
– což jsem ovšem vůbec nesměla vědět, pro-
tože by mě jinak okamžitě zavřeli (a už jsme 
měli dvě děti: Philipa a Christopha, dnešního 
kardinála). 

V té době jsem ještě žila na zámku Skalka, 
v naprosto mizerných podmínkách. Byla jsem 
rodilá Rakušanka, a proto mne neposlali do 
velkého odsunu. A tak jsem v srpnu 1945 od-
jela se svými dvěma dětmi vozem rakouského 
velvyslanectví k jedné sestřenici, žijící poblíž 
dolnorakouského města Hornu. Teprve potom 
jsem se pomaličku dopracovala k informaci, 
kde je můj muž.

Jak dlouho to trvalo?
Dlouho. Svého muže jsem našla až na podzim. 
Nejprve jsem byla v Hornu a pak u své sestry 
ve Štýrském Hradci. Tehdy jsme zůstali úpl-
ně bez prostředků, žila jsem z podpory svých 
sourozenců a sama neměla nic. A potom přijel 
můj muž a těžce onemocněl. Měl otevřenou 
tuberkulózu, a  tak vzápětí odjel do léčebny 
ve švýcarském Davosu, kde jsme pro něj díky 
Bohu hned získali místo.

Tenkrát jsem si řekla: Můj muž je teď pořád 
nemocný, musím začít sama vydělávat. V Ra-
kousku ovšem byla nezaměstnanost. Až mi 
jeden příbuzný doporučil, abych se vydala do 
Vorarlberska, kde je to prý s prací dobré, je 
tam textilní průmysl. Obrátila jsem se přímo 
na šéfa textilní firmy Getzner, že bych tam rá-
da pracovala – třeba v přádelně či tkalcovně 
nebo bych tam dělala cokoli. On na to: „Ne, to 
není nic pro vás“ – a dal mi rovnou místo hlav-

ní sekretářky. To byl samozřejmě malý zázrak, 
vždyť jsem měla jen maturitu s vyznamená-
ním, nicméně jsem uměla jazyky – francouz-
sky, anglicky a přirozeně česky, i když jsem 
češtinu tolik nepoužívala.

Prvního listopadu 1950 jsem začala pra-
covat v kanceláři a přivezla si děti, které by-
ly u příbuzných v Horním Rakousku. Od té 
chvíle jsem v této firmě pracovala celých třicet 
let až do penze. A potom jsem si ve Schrunsu 
nechala postavit dům a díky Bohu mi přišla 
podpora z nejrůznějších stran, z nadací a tak 
dále. Vždycky jsem vlastně měla opravdu vel-
ké štěstí. A k tomu mohu říct jediné: měla jsem 
nesmírně hlubokou důvěru, že jsem v Božích 
rukou.

Kde se ve vás vzaly praktické vlohy?
Žádné vlohy vlastně nemám, ale co se dalo, 
do všeho jsem se pustila a zvládla to. Musela 
jsem. Nikdy jsem se nad tím moc nezamýšlela. 
Všechno jsem dělala, jak to přicházelo. Musela 
jsem se starat, abychom přežili. Víte, to bylo 
tenkrát jediné, co nám zbývalo: přežít. A to se 
mi podařilo, stejně jako mnoha dalším. Vždyť 
nás bylo mnoho, velmi mnoho. Všichni pří-
buzní mého muže a moji příbuzní byli z Čech 
a Moravy. A vysídlení byl pro nás šok. Vždyť 
jsem proti Čechům nikdy nic neměla, stejně 
jako Češi proti mně.

Uvažovala jste někdy o návratu do Čech?
Ó ano. Můj bratr se vystěhoval do Jižní Ameri-
ky, pak se ale vrátil a převzal řízení cukrovaru 
v Bruck an der Leitha. A hned bylo vše snazší. 
Vydali jsme se spolu do Račic, naší staré vlasti, 
navštívit naši rodinu. Hrob mého otce totiž byl 
v Račicích. Moje matka bohužel zemřela v čes-
kém lágru v roce 1945. Bylo to hodně ošklivé, 
bylo jí teprve 54 let. Jako všichni Němci byla 

zavřená, zavřeli tam tehdy celou rodinu, jenže 
ona dostala zápal plic. Lékař z nemocnice řekl, 
že ji hospitalizovali, ale už se neprobudila. Po-
hřbená je někde v hromadném hrobě v Praze 
na centrálním hřbitově.

Ve své knize vzpomínek, která vyšla i česky, 
poměrně otevřeně líčíte podrobnosti z vlastního 
života. Jaké ohlasy na ni máte z Rakouska?
Vůbec žádné. Moje kniha byla určena jen 
pro rodinu. Ale jeden přítel – František Rudl, 
utečenec z Prahy žijící ve Vídni, kterého jsem 
poznala, bezpodmínečně chtěl nechat knihu 
přeložit do češtiny. V Rakousku se moje kni-
ha do knihkupectví nedostala, prodávala se 
v muzeích a soukromě, především rodinným 
přátelům. Později jsem ji nechala vytisknout, 
nebyla však vůbec redigována. 

V knize popisujete, že jste se před konkláve 
v roce 2005 upřímně modlili, aby syn Christoph 
nebyl zvolen papežem, protože by od vás byl 
vzdálen. Jak často se s ním vídáte?
Dokud jsem byla úplně při zdraví, v penzi, jez-
dívala jsem často do Vídně a mohla u něj by-
dlet. A on zase trávil prázdniny ve Schrunsu, 
a tak jsme se vídávali často. Jeho jsem vlastně 
vídávala ze všech dětí nejčastěji, protože vedle 
kláštera (byl dominikánským knězem) neměl 
jiný domov.

Radí se s vámi o některých rozhodnutích?
Ne, neradila jsem mu. To už arcibiskup musí 
dělat sám (smích). Máme spolu ale velmi dob-
rý vztah. Teď půjde brzy do důchodu, čeká jen 
na svého nástupce a potom uvidíme. Možná 
se budeme vídat častěji. V poslední době je to 
zřídka.

Co vám pomohlo vyrovnat se s těžkými 
obdobími, kterých nebylo málo? 
Odkud jste čerpala sílu?
Odkud? Řekla bych, že mám hlubokou víru 
a vím, že Bůh nás vzal do své náruče a všech-
no bude podle jeho vůle. A pokud člověk cítí 
Boží vůli a řídí se jí, je na světě rád – i když je 
to těžké. Občas se člověk sám sebe ptá: Proč 
musím tohle vydržet, proč musím nést takový 
úděl? Ale takhle jsem se vlastně nikdy nepta-
la. Vždycky jsem si řekla: No dobře, takhle to 
je a  já musím hledět, abych se dostala dál… 
Hlavní je věřit a mít důvěru. Mít důvěru, i když 
je situace, jak chce zlá – však se to zase změní. 
Vidět vždy věci pozitivně, to je hlavní.

Co vám dnes dělá radost? 
Třeba když přijedou moje děti: mám čtyři děti, 
čtyři vnoučata a sedmnáct pravnoučat. A mám 
hodně přátel, takže se raduji, když mě někdo 
navštíví. Mám také překrásný malý dům, hez-
kou zahradu… Teď už ovšem velmi špatně vi-
dím a nemohu ani chodit. Ale každý den jsem 
nesmírně vděčná, že se mi daří tak dobře – 
zvláště když myslím na ty miliony lidí žijících 
v bídě. Za to děkuji každý den. Hned zrána 
říkám „díky“.

A posílám spoustu pozdravů do Prahy a ta-
ké Pražskému Jezulátku, protože v tom koste-
le jsem se vdávala. A představte si, že náš fa-
rář tady ve Schrunsu postavil kopii Pražského 
Jezulátka na boční oltář – tak tu stojí u nás 
v kostele. JAN OULÍK, překlad Eva Šulcová
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ELEONORE SCHÖNBORNOVÁ 
se narodila 14. dubna 1920 v Brně 
jako čtvrté a nejmladší dítě Herberta, 
svobodného pána von Doblhoff, 
a Gertrud, rozené Skutetzké. Vyrůstala 
v Račicích u Vyškova. V květnu 1942 
se v Praze provdala za Huga Damiana 
hraběte Schönborna (1916–1979). Na 
zámku Skalka u Litoměřic se jí narodili 
synové Philipp a Christoph (nynější 
vídeňský arcibiskup a kardinál), manžel 
však musel narukovat na východní 
frontu, u Stalingradu byl raněn a později 
dezertoval k Angličanům. Po válce našla 
Eleonore nový domov v Rakousku, 
kde s manželem přivedli na svět dceru 
Barbaru a syna Michaela. Vypracovala 
se na vedoucí oddělení reklamy 
textilní firmy Getzner v Bludenci. Žije 
ve Schrunsu v domě, který si nechala 
postavit. Svůj životní příběh vylíčila 
před třemi lety v knize „Život se nedá 
plánovat. Osud v pohnutých časech“ 
(česky vydala Academia). Rozhovor 
pro KT byl veden německy po telefonu 
z pražského studia Radia Proglas.

Vždy jsem byla v Božích rukou

Eleonore Schönbornová, maminka vídeňského kardinála (2015). Snímek Franz J. Morgenbesser
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Motivovat, nebo trestat?
Dá se zařídit, aby děti doma 
pomáhaly – nebo minimálně 
aby si uklízely svůj nepořádek? 
Aby kolem toho nebyly 
neustálé konflikty a hádky? 
Inspiraci, jak na to, nabízí ve 
svých webinářích například 
Rodinné centrum Praha. 

Jdete nakoupit a požádáte děti, aby mezitím
vyndaly nádobí z  myčky. Vrátíte se, děti ve 
svých pokojících, nosy zabořené do mobilů 
– a nádobí pořád tam, kde bylo. Co se bude 
dít dál? „Mohu se pokusit to ještě v klidu ře-
šit. Anebo mohu začít s komentováním, jak je 
strašné, že to ještě neudělaly. Když se vymlou-
vají, začnu křičet ještě víc, kritizovat mobily, 
případně dokonce vyhrožovat,“ popisuje jednu 
ze situací Marie Macounová, terapeutka a lek-
torka Rodinného centra Praha, během webi-
náře. „Děti pak začnou taky křičet – a konflikt 
vrcholí. V takové chvíli už nemá vůbec smysl 
cokoli řešit nebo dělat. Nezbývá než počkat, až 
emoce opadnou,“ vysvětluje Marie Macounová 
s tím, že míra emocí, frustrace nebo pudového 
jednání v daný okamžik vůbec nesouvisí s tím, 
jestli jsme, nebo nejsme dobří rodiče. 

Ale jakmile emoce opadnou, je to vynikají-
cí příležitost, abychom s dětmi mluvili o tom, 
co se stalo, jak by to mohlo být příště jinak, 
a nastavili nová pravidla. „Teprve na tom, jestli 
dokážu ze situace vytěžit to dobré, poučit se, 
nebo jestli nechám konflikt vyšumět a nebudu 
to dál řešit, se ukazuje, jací jsme rodiče,“ říká 
terapeutka.

V době, kdy velkou část času tráví rodiny za-
vřené doma, na malém prostoru, s omezeným 
počtem počítačů, kdy už tím, že jsme pořád do-
ma, uděláme víc nepořádku – na nás tohle téma 
intenzivněji doléhá. Zvlášť když už jsou naši po-
tomci velcí a víme, že to či ono umí a zvládnou. 
Jen se jim nechce nebo mají „jinou zábavu“…

Marie Macounová doporučuje nedívat se na 
situaci z hlediska výsledku: pokojíček je ukli-
zený, odpad vynesený, nádobí umyté, stůl čis-
tý… Ale jít na to jakoby odspoda. Abychom 
předtím, než budeme požadovat plnění úkolů, 
nejprve budovali rodinnou sounáležitost: že 
je nám spolu dobře, že umíme trávit i hezké 
chvíle, aby se děti cítily milované, aby se cítily 
součástí rodinného týmu, aby věděly, že jsou 
v rodině platné a schopné. „Zrovna domácí 
práce jsou jednou z oblastí, kde to můžete dob-
ře trénovat a kde to děti mohou plně zažívat,“ 
radí terapeutka, která je sama čtyřnásobnou 
matkou. Pochopitelně záleží na věku a na tom, 
kdy začneme. 

Autoři knihy Efektivní rodičovství krok za 
krokem Don Dinkmeyer a  Gary D. McKay 
(Portál 2008) zdůrazňují důležitost rodinné 
sounáležitosti. Lektorky Rodinného centra 
Praha pak na svých kurzech přirovnávají fun-
gování rodiny ke stavbě domu. V základu této 
stavby je ona zmiňovaná rodinná sounáleži-
tost. Aby to doma fungovalo, musíme se nej-
prve postarat o základy: trávit společně hezký 
čas, plánovat zábavu, mít své rodinné rituály, 
hledat cesty, aby v rodině bylo dobře všem. Te-
prve na tomto základu můžeme stavět: budo-
vat hranice, stanovit pravidla pro naši rodinu 
a pro podílení se na chodu domácnosti.

Důležité je, i „jak“ to řekneme

Podívejte se, jak to máte sami u sebe. Děláte 
všechny domácí práce stejně rádi? Žehlení, 
mytí podlah, utírání prachu, povlékání peřin, 
čištění toalety? Určitě se najdou práce, kte-
ré ani vy sami „nemusíte“ nebo vám nejdou 
tak dobře. „Každému z nás jde něco trochu 
jiného. Zatímco pro jedno dítě je uklizení jeho 
pokojíku záležitostí na deset minut, pro jiné to 
může být takřka neřešitelný rébus,“ zmiňuje 
Marie Macounová. Když takovému dítěti ještě 

začneme říkat: „ty jsi ale bordelář, zase jsi to 
neuklidil, na tebe není vůbec spolehnutí…“, 
nemůžeme čekat, že příště bude spolupraco-
vat s radostí. 

„Když chceme dítě přizvat k práci, nejprve 
nastíníme situaci (např. v pokoji na zemi je 
nepořádek). Pak popíšeme, proč by se to mělo 
změnit (když v noci šlápneš na kostičku, bude 
tě to bolet; když tady bude ležet špinavé prá-
dlo, nikdo ho nevypere a zítra nebudeš mít co 
na sebe…). Pak teprve řekneme, co s tím (kos-
tičky patří do krabice s legem, prádlo do koše 
na prádlo…), a poté dáme dítěti vybrat, kdy 
a jakým způsobem to napraví (chceš to udělat 
teď, nebo až po večeři?),“ ilustruje terapeutka 
jednu z možných cest. Připouští, že to vždy ne-
funguje na sto procent, ale hodně záleží právě 
na našem rodinném zázemí a na tom, jak má-
me v rodině nastavená pravidla.

Nenechat je v tom samotné

Představte si kluka, kterému otec řekne: „Od 
zítřka se budeš starat o zahradu.“ Ale nic dal-
šího mu k tomu neřekne. Takže za pár týdnů 
je tráva dlouhá, suchá, zahrada neuklizená. 
A otec může začít nadávat, jak je syn nespoleh-

livý, že mu nemůže nic svěřit – a jak teď ta za-
hrada vypadá?! Anebo může říct: „Podívej se, 
když se staráš o zahradu, je potřeba to udělat 
takhle: nejprve ukliď nepořádek, vyházej od-
padky, které se tam válí, pak si vezmi sekačku, 
ta se používá takhle. Posekanou trávu dáš na 
kompost. Potom zahradu zaleješ – a to se dělá 
každý týden. Kdyby sis s tím nevěděl rady, řek-
ni mi a já ti pomůžu…“ 

Terapeutka objasňuje, že i obyčejné činnos-
ti – třeba jak se myje nádobí či vytírá podlaha 
– jsou pro nás samozřejmé, protože jsme je 
dělali mnohokrát. Ale děti potřebují vidět, jak 
to mají provádět, a potřebují se to naučit. Ne-
můžeme se tedy zlobit, že si neuklidily poko-
jíček, když nepopíšeme, co to znamená. „Dí-
tě potřebuje povzbuzení a doprovázení. Když 
dělá něco společně s rodičem, posiluje to jejich 
vztah. A je potřeba si všímat každého zlepše-
ní. Nesledovat, jestli jsou věci hotové a jak, ale 
spíš jakou námahu do toho děti vložily. Proto-
že pokud se dítě hodně snaží a efekt je slabý, 
a my ho ještě slovně shodíme, jen ho pro příš-
tě odradíme,“ konstatuje Marie Macounová.

Prioritou totiž není, aby naše děti podávaly 
skvělé výkony a celá domácnost byla bez jedi-
ného smítka, nýbrž aby rodina byla tým. Což 
se nestane, má-li jeden z jejích členů jasnou 
představu, jak to všechno má vypadat, a bude 
na tom důsledně trvat. „Nemohu být dozorce, 
který komentuje, co je dobře a co špatně. Když 
dítě uklízelo, ale není uklizeno podle našich 
představ, je hodně důležité si hlídat, jak zare-
aguju. A pomáhat, povzbuzovat, vysvětlovat, 
dělat ty věci spolu s ním. Když dítě třikrát ukli-
dí kuchyň a počtvrté zapomene, nemohu říct: 
‚Ty jsi hrozná/ý, nemohu se na tebe spoleh-
nout, zase je tu nepořádek.‘ Je důležité nehod-
notit jen ten jeden nesplněný úkol,“ zmiňuje 
Marie Macounová a doporučuje, abychom se 
spokojili s tím, když dítě udělá tři domácí prá-
ce z pěti. A i kdyby nebylo za co chválit, po-
vzbuzovat je možné vždycky. 

Jak spolupráci s dětmi realizovat?

Zatímco předškoláci se do každé pomoci ma-
mince hrnou – a spíš než jí pomohou a uleh-
čí, ji zdržují – školním dětem se do domácích 
prací už nechce. To nejspíš úplně nezmění-
me. „Ale můžeme je vtáhnout do rodinného 
týmu, dát jim pocit, že jsou jeho součástí a že 
jsou tu platné, že mohou mluvit do společné-
ho fungování a že jejich hlas je slyšet. A je-li 
to jen trochu možné, aby si mohly vybrat svůj 
díl práce,“ doporučuje terapeutka s  tím, že 
je také dobré časově ohraničit, kdy ta či ona 
práce má být hotová. „A nezaměřovat se na 
chyby, nesrovnávat dotyčného se sourozenci, 
nesoutěžit… Dítě potřebuje zažívat, že je ve vě-
cech kompetentní,“ uzavírá Marie Macounová 
a upozorňuje, že dokonalé to nebude nikdy, ale 
učíme se všichni stále – i my rodiče. 

KATEŘINA ŠŤASTNÁ

Pomáhají vaše děti doma? 
A jak se vám to podařilo, 
případně co se nedaří? Ptali 
jsme se několika maminek.

Melánie Jaklová, 
4 děti, pracuje v neziskovém sektoru

Už v době před covi-
dem jsme dali starším 
synům (17 a  19 let) 
na výběr, jak chtějí 
doma pomáhat: zda 
uklízet, nebo nakupo-
vat a vařit. S radostí 
se rozhodli uvařit 
dvakrát týdně jídlo 
pro celou rodinu 

včetně nákupu, včetně úklidu kuchyně a celko-
vé přípravy. Je to velká pomoc a v neposlední 
řadě jsou to hezké kulinářské zážitky. Menší 
děti (8 a 11 let) běžně vyklízí myčku, chodí 
s tříděným odpadem a vcelku rády doběhnou 
do obchodu na nákup, když je něco potřeba. 
Občas společně uklízíme byt, ale zatím se mi 
z toho nepodařilo udělat pravidelnost. Během 

pandemie jsme také hodně společně pekli 
a i mladší děti se rády zapojily do vaření a pe-
čení. Motivace u nás zatím není problém. Děti 
jsou od mala postupně zvyklé, že se do domá-
cího provozu zapojují. Myslím, že obecně se 
děti snaží být užitečné a pomáhat, obzvlášť 
když se jim rodič věnuje a ze začátku pracují 
společně. 

Jana Faltinová,
2 děti, prodavačka

To je nekonečné téma 
a  myslím, že patent 
na to neexistuje, pro-
tože každé dítě je úpl-
ně jiné. Ale snažím se 
dětem (9 a  12 let) 
vštěpovat do hlavy, že 
nic není zadarmo 
a  aby plnily své po-
vinnosti. Že jsou zá-

kladní věci, které by měly dodržovat, protože 
když se to nenaučí teď, nenaučí se to nikdy. 
Například když chtějí jíst z  čistého nádobí, 
musí ho vyndat z myčky. Myslím, že zvlášť v té-
hle době a s postupující pubertou je to čím dál 
těžší. Když byly holky menší, vždycky jsem za-
čala uklízet s nimi. Teď už to nedělám. Ale má-

me to nastavené tak, že dokud neudělají, co 
máma řekne, nebudou mít, co chtějí ony.

Klára Kafoňková, 
2 děti, učitelka

Náš starší syn (12 let) 
má na starost vyklíze-
ní myčky a  vynášení 
odpadu. V minulosti 
dělal práci se značnou 
nevolí, dnes už si to 
bere za své. Mladší 
syn (8 let) připravuje 
před jídlem na stůl. 
Nebaví ho to a přija-

telného výsledku dosáhne až na několikátý po-
kus. Rozladěni býváme on i já, našemu vztahu 
to neprospívá. Když před pár dny přišel s nápa-
dem upéct sám koláč, objasnila jsem mu recept 
a nechala ho víceméně samostatně tvořit. Dílo 
se podařilo, sklidil pochvalu. A mělo to příznivý 
vliv i na další průběh naší komunikace ohledně 
přípravy stolu. Možná jsem ubrala na své ur-
putnosti a  on teď nebývá a  priori v  opozici.

Ostatní domácí povinnosti dělají děti jen 
nahodile, málokdy. Naopak řezání a sekání 
dřeva na chatě je vyloženě jejich doménou. 
Cestou ke zvýšení motivace našich synů nako-

nec vždycky bylo, když jsem stavěla spíše na 
jejich úspěchu než na dílčím selhání. 

Pavla Koucká, 
3 děti, psycholožka

Naše děti (8, 10 a 12 
let) uklízejí,  vaří 
a  starají se o myšky. 
Někdy je to baví a jin-
dy chápou, že je tře-
ba, aby se podílely. 
Myslím, že to chce 
využít přirozenou 
dětskou touhu dělat 
to, co děláme my, ne-

dávat jim do ruky tablet, mít přiměřené nároky 
a ocenit, co dělají. A taky si užívat jejich pří-
tomnost: práce v kuchyni i jinde může být vel-
mi pěkným společně stráveným časem. Doba 
lockdownu k tomu poskytuje spoustu příleži-
tostí. A když se jim do domácích prací nechce? 
Říkáme jim, že ani králové a princezny nemo-
hou dělat jen to, co se jim chce. V životě máme 
činnosti, které je potřeba dělat, a neptáme se, 
zda se nám do nich chce. A pak, když je udělá-
me, máme čas, s nímž si můžeme naložit, jak 
chceme. A tady se můžeme krásně ptát dětí, 
jak by ho rády trávily. (kš)

Anketa: Neptáme se, zda se jim chce

Jak přimět děti k domácím pracím

Když dítě zahrneme výčitkami typu: „ty jsi ale bordelář, zase jsi to neuklidil, na tebe vůbec není 
spolehnutí“, nemůžeme čekat, že bude spolupracovat s radostí.  Snímek Pixabay
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Coby španělský šlechtic na začátku
12. století nepohrdl Petr González Telmi 
žádnou pořádnou hostinou nebo lovem 
v lesích. 

Jednou ho ale jeho kůň shodil do blá-
tivé louže. Stalo se to prý při projížďce 
městem před zraky kolemjdoucích, kteří 
své pozdravy šlechtici rychle vyměnili za 
úsměšky a smích.

Hanba a  bláto tohoto pozemské-
ho světa pak nasměrovaly šlechti-
ce na duchovní cestu, kdy zatoužil po 
studiu teologie a  životě v  řádu domi-
nikánů. Jako zdatný kazatel se dokon-
ce stal důvěrníkem kastilského krále
Ferdinanda III. 

Nezůstal však u studia knih mezi kláš-
terními zdmi či u návštěv krále – vyšel 
ven a oddaně se věnoval pastoraci těch 
nejchudších, jak naznačují jeho atribu-
ty: bývá zobrazován v dominikánském 
hábitu s kotvou nebo s lodí. 

Pohled na život tohoto vzácného kně-
ze bychom mohli rozdělit na dvě části: 
věnoval se pastoraci námořníků a jejich 
rodin. Bylo by správné si jeho roli pří-
liš neidealizovat. Práce na moři je tvrdá, 
nebezpečná a těžká. I tito lidé potřebo-
vali slyšet Boží slovo, potřebovali sly-
šet o Boží pomoci a požehnání. Mnoho 
z nich na moři zahynulo a jejich rodiny 
potřebovaly slova naděje a útěchy. Bla-
hoslavený Petr tedy bezpochyby musel 
být pravdivý a poctivý kněz, když doká-
zal zaujmout srdce lidí zvyklých žít v těž-
kých podmínkách.

A moře, které jej muselo ohromit a na 
němž tento budoucí světec působil, mu 
jistě bylo nebezpečím, ale též zdrojem 
inspirace. Moře je krásné. V moři vidí-
me svou malost oproti té spoustě vody 
a života v ní, ale zároveň svou velikost, 
protože s mořem svádíme boj o to nej-
cennější, co máme – o život. Moře doká-

že být klidné a jako Boží milosrdenství 
obepínat ze všech stran loď, ale dokáže 
být i bouřlivé a vede k napravení chyb. 
Moře dokáže být jednoduché ve své ve-
likosti a složité v pochopení. Moře do-
káže uspat mírným houpáním, ale také 
ukázat člověku jeho zranitelnost. Moře 
dokáže být tiché jako vánek i hlučné jako 
největší síla na světě. Modlitba s pohle-
dem na moře ukáže člověku Boží veli-
kost a vznešenost. 

Kéž přímluva bl. Petra Gonzáleze 
Telmiho vede 
všechny, kdo se 
plaví po všech 
mořských vo-
dách. 

P. ROBERT 
BERGMAN,
přednášející

při tzv. exerciciích 
na moři 

Proč Bůh 
nevyřeší velké 
problémy lidí 
( jako války 
a pandemie), 
když se 

k němu úpěnlivě modlí?

Je to opakující se otázka, v současnosti 
ještě naléhavější. Na co se ale v tu chvíli 
vlastně ptáme a proti čemu protestuje-
me? Ptáme se, proč Bůh nedělá, co by-
chom chtěli, aby dělal. Ale je on naším 
podřízeným? Je jeho úkolem nás po-
slechnout? A dál se ptejme: Je snad Bůh 
autorem válek? A není pandemie do jisté 
míry následkem našeho zacházení s pří-
rodou? A je tu další otázka: Jakou máme 
představu o Bohu a jeho pomoci? Není-
-li v mém chápání Bůh svrchovaným pá-
nem, kterému se snažím porozumět a od 
něhož se chci učit, budu to mít těžké. Po-
tom mohu prožít velké zklamání, když 
milý Pán Bůh nepřiskočí jako ochotný 
pomocník na mé zavolání. 

Boží svrchovanost, kterou potřebu-
jeme pochopit, není lhostejným přebý-
váním Boha na nebesích. Je to jiný vý-
raz pro Boží konečné vítězství nad zlem. 
Zlo nemá poslední slovo. A právě to nám 
ukazuje Bůh na tajemství Ježíšova utr-
pení, smrti a vzkříšení, tedy na veliko-
nočním tajemství, jež v  tuto dobu sla-
víme. Božím řešením nebylo zázračné 
vysvobození Božího Syna Ježíše z rukou 
těch, kdo ho křižovali. Božím řešením 
bylo přijetí Ježíšova utrpení Otcem, ko-
runované vstupem do Boží slávy. V teo-
logii tomu říkáme vzkříšení. Ježíš svou 
smrtí vstoupil do oceánu nekonečné Bo-
ží lásky a chce nás tam přivést. Vzkříšení 
má být zásadní perspektivou křesťanova 
pohledu na svět – bez vzkříšení a věč-
nosti by následování Ježíše, k  němuž 
jsme povoláni, nemělo smysl. Tedy Boží 
řešení utrpení a smrti není přechodným 
řešením na omezenou dobu. Je to řešení 
konečné a úplné. Jen se nám to v akut-
ním utrpení a  bezmoci mnohdy těžko 
chápe. Potřebujeme k  tomu opravdu 
co nejsilnější víru ve smysl a pravdivost
Ježíšovy cesty. Za tu především prosme.

Mons. ALEŠ OPATRNÝ, pastorální teolog

Blahoslavený Petr měl zvláštní náklonnost k námořníkům právě proto, že mají omezenou 
možnost navštěvovat kostely .  

Ráda bych se s vámi podělila o to, jak 
jsem zažila vedení Duchem Svatým 
nejen u sebe, ale také u toho, za koho 
se léta modlím.

Moje dnes již patnáctiletá dcera 
začala už v první třídě ve škole ka-
marádit s jednou holčičkou. Protože 
se více navštěvovaly, mohla jsem po-
znat její rodinu. Časem i díky rozho-
vorům s její maminkou jsem usoudi-
la, že jsou zásadně proti Pánu Bohu. 
Napadlo mě se za ně modlit. 

Letos v březnu jsem byla jedno do-
poledne silně vedená, abych se za tu-
to maminku začala víc modlit. Bylo 
to opravdu naléhavé a intenzivní. Asi 
dvě hodiny poté mi tato paní zavo-
lala a vyprávěla, jak si na mě najed-
nou vzpomněla – umřela jí maminka 
a ona z toho byla velmi smutná. Uvě-
domila si však, že já jsem věřící (i její 
maminka byla věřící, ale nepraktiku-
jící). Poprosila mě, jestli bych za její 
maminku nedala sloužit mši svatou, 
protože její rodina žádný obřad dělat 
nechce. Ale má silný pocit, že by si 
právě tohle její maminka moc přála… 

Mile mě to překvapilo. Po delším 
povídání jsem zjistila, že i ona něja-
kým způsobem věřící je. Jsem za to 
moc ráda!  Čtenářka IVA

Neboj se!
S  manželem nepatříme mezi nej-
mladší, oba už máme přes 70 roků. 
A  nedávno jsme onemocněli covi-
dem-19. Necítila jsem se příliš ne-
mocná, ale protože beru léky na prů-
dušky, moc jsem se bála. Už jsem se 
viděla v nemocnici. Jak jsem tak nad 
tím přemýšlela, uslyšela jsem najed-
nou hlas: „Neboj se!“ a pocítila tako-
vý zvláštní pocit bezpečí. Strach mě 
opustil. 

Do nemocnice se nakonec dostal 
manžel, má cukrovku. Já jsem jenom 
ztratila chuť a čich, jinak to bylo ja-
ko běžná viróza. Děkuji Pánu Bohu 
za jeho ochranu a nepřestávám být 
vděčná Panně Marii. 

 Čtenářka VĚRA

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

Nebál se hloubky moří
Připomínka bl. Petra Gonzáleze Telmiho (14. dubna)

Modlitba 
za nevěřící

Bůh v mém životě

Modlitby 
v pandemii

Odpovědna

O knížku Niny Horaczek a Waltera Ötsche Populismus pro začáteč-
níky, Návod k ovládání davů mohou soutěžit ti čtenáři, kteří správ-
ně vyluští tajenku naší křížovky a do týdne ji zašlou na e-mailovou
(krizovky@katyd.cz) nebo poštovní adresu redakce. Knihy do soutěže 
věnovalo nakladatelství Petrinum.

Ukázka: Pravicový populismus je vším – jen ne něčím tajemným. Politika 
pravicových populistů stojí na jedné jediné myšlence, na uměle vytvoře-
ném schematickém obrazu společnosti… (viz tajenka). 

Tajenka z KT č. 14 zněla: „vzkříšení a setkávání s učedníky“. Knížku 
Ctira da Václava Pospíšila Utrpení Páně podle Jana, kterou do soutě-
že věnovalo Karmelitánské nakladatelství, získávají Marie Hustáko-
vá z Telče, Eva Kratochvílová z Hrotovic a Dana Fraňková z Prahy.
Blahopřejeme! 
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Posílám vás, protože vám věřím
Připravujeme

„Potřebujeme spravedlivě financo-
vanou ‚injekci‘ solidarity, nesmíme 
totiž dovolit, aby zákony trhu pře-
vládly nad zákonem lásky a zdraví 
pro všechny,“ napsal papež minulý 
týden účastníkům pravidelného se-
tkání Skupiny Světové banky a Me-
zinárodního měnového fondu. Vy-
bídl k  nalezení strategie, která by 
dokázala oživit hospodářství zdeci-
mované více než roční pandemic-
kou krizí. „Oživení by se nemělo 
spokojit s  návratem k  nerovnému 
a  neudržitelnému modelu, že ne-
patrná menšina světové populace 

vlastní polovinu veškerého bohat-
ství,“ apeloval. V duchu encykliky 
Fratelli tutti naopak vyzval ke kul-
tuře setkávání: k obnově mezinárod-
ních globálních institucí, aby se mé-
ně rozvinuté země mohly podílet na 
rozhodovacích procesech a získaly 
snazší přístup na mezinárodní trhy 
– a také ke zdravotní péči a vakcí-
nám. František rovněž opakovaně 
zdůraznil nutnost snížit dluhové za-
tížení nejchudších států jako „hlu-
boce lidské gesto“ a vybídl k omeze-
ní spotřeby neobnovitelných zdrojů.

(vaticannews, tez)

NEDĚLI BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ slavil papež v římském kostele sv. Ducha v saském špitále, který je se 
svou třináctisetletou tradicí nejstarší funkční nemocnicí na světě. Špitální kostel je od roku 1994 zasvěcen spiritualitě 
Božího milosrdenství. Papež zde slavil mši sv. už loni. Nyní ji s ním prožili zdravotníci, trestanci z několika věznic, 
handicapovaní, argentinští migranti a také uprchlíci ze Sýrie, Nigérie a Egypta. Koncelebrovalo několik „misionářů 
milosrdenství“. Papežovu homilii přinášíme níže.  Snímek ČTK

Vlčí doupě
Internetový katechetický projekt
Vlčí doupě P. Romana Vlka se zrodil 
kvůli pandemii a těší se čím dál větší 
popularitě. Rodiče říkají, že co dě-
tem opakovali desetkrát marně, od 
P. Vlka platí napoprvé. 

Arméni u nás
Dvě třetiny z devíti milionů Arménů 
žijí mimo vlast v diasporách po svě-
tě. Řada z nich v 90. letech zamířila 
hledat budoucnost do Česka.

Jak oživit globální ekonomiku

Neděle Božího 
milosrdenství – 11. dubna

Zmrtvýchvstalý Ježíš se ukázal 
učedníkům několikrát. S trpělivos-
tí těší jejich malomyslná srdce. Po 
svém vzkříšení dokonává „vzkříše-
ní“ učedníků. A oni, takto Ježíšem 
pozvednuti, mění svůj život. Dříve 
k  jejich proměně nestačilo mnoho 
Pánových slov a  příkladů. Nyní, 
o Velikonocích, se děje cosi nového. 
Ježíš je pozvedá svým milosrden-
stvím. A oni, „omilosrdněni“ (ital-
ské misericordiati je Františkův no-
votvar – pozn. red.), se sami stávají 
milosrdnými.

Je velmi těžké být milosrdní, 
nevidíme-li se jako omilosrdnění. 
Učedníci jsou omilosrdněni přede-
vším skrze tři dary: nejprve jim Ježíš 

přináší pokoj, poté Ducha a nako-
nec rány. Na prvním místě jim dá-
vá pokoj. Učedníky svírala úzkost. 
V obavách se uzavřeli do domu, ze 
strachu ze zatčení a  z  toho, že by 
mohli skončit stejně jako jejich Mi-
str. Nebyli však uzavřeni jen v domě, 
byli uzavřeni také ve svých výčit-
kách. Opustili a zapřeli Ježíše. Měli 
pocit, že jsou neschopní, neužiteč-
ní a pomýlení. Ježíš přichází: „Po-
koj vám! Jako Otec poslal mě, tak 
i  já posílám vás“ (Jan 20,21). Jako 
kdyby říkal: „Posílám vás, protože 
vám věřím.“ Malomyslní učedníci 
jsou náhle usmířeni sami se sebou. 
Ježíšův pokoj vskutku probouzí 
poslání. Nespočívá v  nerušenosti, 
v pohodlnosti, nýbrž znamená vy-
jít ze sebe. Ježíšův pokoj je svobod-
ný od uzavřeností, které ochromu-
jí, a láme řetězy, jež uvězňují srdce. 

A učedníci vnímají, že Bůh je neod-
suzuje, neponižuje, ale má k  nim 
důvěru. Ano, věří v  nás více, než 
my sami věříme v sebe. „Miluje nás 
více, než my milujeme sami sebe“ 
(srv. kardinál J. H. Newman). 

Zadruhé Ježíš učedníkům při-
náší Ducha Svatého. Daruje ho na 
odpuštění hříchů. Náš hřích je stá-
le před námi. Sami jej nedokážeme 
zrušit. Jedině Bůh ho odstraňuje, je-
dině on nás ve svém milosrdenství 
nechává vyjít z naší nejhlubší bídy. 
Stejně jako tehdy učedníci, i my si 
potřebujeme nechat odpustit. Od-
puštění v  Duchu Svatém je veli-
konočním darem, abychom vnitř-
ně ožili. Prosme o milost přijmout 
a  vzít za svou svátost odpuštění. 
A pochopit, že jádrem zpovědi ne-
jsme my se svými hříchy, nýbrž Bůh 
se svým milosrdenstvím. Nezpoví-

dáme se, abychom byli zdrceni, ale 
abychom se nechali pozvednout. Je 
to svátost vzkříšení, čisté milosr-
denství. Bůh odpouští všechno.

Po pokoji, jenž očišťuje, a odpuš-
tění, jež pozvedá, tu máme třetí dar 
– Ježíšovy rány. Těmito ranami jsme 
uzdraveni. Jak nás však rána může 
uzdravit? Milosrdenstvím. V těch-
to ranách se – jako Tomáš – rukou 
dotýkáme toho, že nás Bůh miluje 
až do konce, že naše rány vzal za 
své, že na svém těle nesl naši křeh-
kost. Rány jsou otevřenými průdu-
chy mezi ním a námi, které vylévají 
milosrdenství na naši bídu. Jsou to 
cesty, jež nám Bůh rozevřel, aby-
chom vstoupili do jeho něžnosti 
a dotykem ruky mohli zjistit, kým 
je. A abychom již více nepochybo-
vali o jeho milosrdenství.

  (vaticannews; kráceno)

KRÁTCE
DOKUMENTÁRNÍ FILM „BE-
NEDIKT XVI., EMERITNÍ PA-
PEŽ“ režiséra Andrése Garrigóa má 
premiéru na 94. narozeniny Františ-
kova předchůdce (16. dubna). Za-
měří se na jeho pontifikát i na dobu, 
kdy byl tehdejší kardinál Ratzinger 
prefektem Kongregace pro nauku 
víry. Snímek se zabývá i rolí osobní-
ho sekretáře Mons. Gänsweina, jenž 
Benedikta XVI. v roce 2013 od za-
mýšlené rezignace odrazoval. 

MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM 
O TEOLOGII KNĚŽSTVÍ je v plá-
nu na 10. až 17. února 2022. Pořá-
dá je vatikánská Kongregace pro 
biskupy s  cílem „potvrdit základ-
ní rysy kněžství v katolické tradici 
a očistit je od klerikalizace“, ale ta-
ké zkoumat vztah mezi kněžstvím 
na základě svěcení a kněžstvím vše-
obecným (tedy všech pokřtěných 
křesťanů). Jedním z vedlejších té-
mat bude celibát či teologie svátostí 
a liturgie. 
 (cna, vaticannews; tez)

Všechny děti si zaslouží vyrůstat 
v bezpečném a pečujícím prostředí. 
Ale jak to provést? Tím se zabývala 
konference pod názvem „Víra a roz-
květ: strategie pro prevenci a uzdra-
vení sexuálního zneužívání dětí“, 
která se uskutečnila ve dnech 8. až 
10. dubna. Propojila Vatikán a třeba 
USA. Na 70 přednášejících z celé-
ho světa – zdravotníků, psychologů, 
právníků i obětí – a publikum 1 300 
účastníků pozdravil dopisem papež 
František. Jak doufá, akce by moh-
la „na všech úrovních společnosti 
podpořit efektivnější spolupráci při 
vykořenění tohoto hlubokého zla“. 

Laureát Nobelovy ceny, konž-
ský lékař Denis Mukwege, hovořil 
na téma, jak vymýtit zneužívání ja-
kožto válečnou zbraň. Připojily se 
švédská královna Silvia, zakladatel-
ka Světové nadace dětství, i dvojice 
kardinálů. Sean O’Malley z Bosto-
nu, předseda Papežské komise na 

ochranu nezletilých, označil preven-
ci za „morální i zákonnou povinnost 
církve“, Blase Cupich z  Chicaga 
pak mluvil o tom, jak mají přispět 
k  osvětě náboženští představite-
lé. Vylíčil, jak se jako někdejší bis-
kup malé venkovské diecéze setkal 
s obětí a jak ho to ovlivnilo na dal-
ších dvacet let. „Její odvaha mě do-
nutila dospět takovým způsobem, 
jaký jsem ještě nezažil,“ uvedl kardi-
nál. „Nikdy nesmíme oběti opustit. 
Nesmíme podlehnout zahleděnosti 
sami do sebe. Musíme čelit pravdě 
a přinášet uzdravení těm, kdo byli 
o obojí okradeni,“ apeloval. 

Jeden ze zneužitých knězem, ny-
ní psycholog Mark J. Williams, na 
sympoziu zase popsal, jak se snažil 
po čase s traumatem vyrovnat. V den 
nedožitých 100. narozenin pachatele 
přišel k jeho hrobu. „Řekl jsem mu, 
že se musím posunout dál. Odpus-
til jsem mu a řekl, že vím, že jej Bůh 

stále miluje,“ uvedl a dodal: „Neu-
mím vám ani popsat tu nesmírnou 
vnitřní svobodu.“ Zdůraznil však, že 
odpustit není totéž, co zprostit viny.

Silné svědectví o odpuštění při-
nesla i  moderátorka sympozia 
Jennifer Worthamová, odbornice 
na zdravotnictví, která je výkonnou 
ředitelkou harvardské Iniciativy pro 
zdraví, náboženství a  spiritualitu. 
Její dva bratři byli od svých deseti 
let roky zneužíváni knězem, blízkým 
přítelem rodiny. „Dědeček se podí-
lel na stavbě kostela (a byl poklad-
níkem), babička šila kněžská rou-
cha a pomáhala na faře s vařením, 
kněze jsme považovali za člena rodi-
ny,“ vylíčila v rozhovoru pro Vatican 
News. Poté, co se bratři o událostech
v 90. letech svěřili doma, Jennifer 
s  matkou církev opustily. „Bratři 
trpěli důsledky zneužití mnoho let. 
A  bohužel, když jsme to oznámi-
li v církvi, bylo to velmi nepříjem-
né,“ vzpomínala. Vnitřní uzdrave-
ní hledala jinde, dva roky prožila
v buddhistickém ašrámu (klášteře). 

Až po 25 letech se Worthamo-
vá vrátila do farního kostela a po-
cítila touhu po odpuštění a  povo-
lání ke službě podobně zraněným 
lidem. Když roku 2015 při jarním 
úklidu svého domu objevila dvě pta-

čí hnízda, napadlo ji darovat je pa-
peži jako symbol bezpečného dět-
ství. Napsala mu dopis o  tom, co 
prožila, a obratem dostala odpověď 
s pozváním k osobnímu setkání při 
generální audienci. „Viděla jsem, že 
je hluboce odhodlán problém zne-
užívání řešit,“ ocenila. O dva roky 
později vydala knihu „Dopis papeži 
– strážce hnízda“ (do češtiny zatím 
nebyla přeložena). Nyní doufá, že se 
8. duben – den narození jejího bra-
tra Patrika – bude jednou připo-
mínat jako Světový den prevence 

sexuálního zneužívání, uzdravení 
a  spravedlnosti. Tento podnět už 
Worthamová předložila OSN. 

Sympozium spolupořádaly Pa-
pežská komise na ochranu ne-
zletilých, Centrum na ochranu 
dětí Papežské gregoriánské univer-
zity, Síť přeživších zneužití kněžími 
(SNAP), Americká katolická uni-
verzita, Georgetownská univerzita 
či Světová rada církví, ale i newyor-
ský výbor rabínů či islámská huma-
nitární organizace USA.

TEREZA ZAVADILOVÁ

Čelit pravdě a přinášet uzdravení

V roce 2016 se Jennifer Worthamová setkala s papežem. Darovala mu dvě 
ptačí hnízda jako symbol bezpečného dětství, o něž byli její bratři připraveni. 

Snímek mariashriver.com

Jak uzdravit trauma obětí sexuálního zneužívání 
v celé společnosti včetně církví a předcházet 
mu – to řešilo minulý týden mezinárodní 
online sympozium Vatikánu a Harvardské 
univerzity za účasti světových osobností.
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z Jak říká, nemá jít o suché fak-
tografické převyprávění jeho ži-
votního příběhu, jak byl vězně-
ný, manuálně pracoval, ale také 
sloužil věřícím. „Spíše by mě-
lo jít o vzpomínání lidí, kteří se 
s ním osobně znali, co společně 
prožili, jak se nesmazatelně za-
psal do jejich mysli,“ zdůrazňu-
je Petra Štěpánová. Ta se nyní 
obrací na starší i mladší pamět-
níky, kteří P. Pevného znali a rá-
di by se podělili o vzpomínku na 
tohoto výjimečného muže, jenž 
zažil nacistickou i komunistic-
kou diktaturu se všemi důsledky 

na vlastní kůži. „Vím, že za do-
bu svého hrdinného života in-
spiroval, oslovil a ovlivnil řadu 
lidí. Budu proto velmi vděčná, 
když pamětníci napíší vlastní 
zážitky, postřehy,“ uvádí Petra 
Štěpánová, jež se s P. Pevným 
intenzivněji setkávala čtyři roky. 

„V roce 2017 byl prvním kně-
zem, který byl ochotný nechat se 
vyfotit do mého fotografického 
souboru dvanácti kněží. Tehdy 
jsme se více sblížili. Později jsem 
s ním vedla několik rozhovorů 
o jeho životě, totálním nasazení, 
válce, volbách v roce 1948, ža-

lářích a řadě dalších zásadních 
okamžiků našich dějin, jejichž 
byl přímým svědkem. Z rozho-
vorů mám audiozáznamy. Ty 
chci samozřejmě také využít 
v připravované knize,“ připo-
mněla fotografka. Podle jejího 
mínění si věřící P. Pevného vážili 
a měli ho moc rádi. Lidem i Bo-
hu sloužil ještě v 96 letech, kdy 
neúnavně zpovídal, slavil mše 
a podával svaté přijímání, ačkoli 
už byl v té době slepý.

Za nejsilnější pak považuje 
loňské setkání v Žernůvce, kdy 
už pouze ležel a při její návštěvě 
spal. „Zaujal mě svým vnitřním 
klidem, harmonií a odevzdanos-
tí Bohu. Byla jsem tehdy hodně 
aktivní a pracovně jsem se pře-
těžovala, což se začalo negativ-
ně podepisovat na mém zdraví. 
P. František mi v tom okamži-

ku zcela beze slov ukázal, že se 
mám jako malé spící dítě v na-
prosté důvěře odevzdat Bohu. 
Tato chvíle pro mě zůstane asi 
tím největším a nejhodnotněj-
ším momentem,“ svěřila se žena.

„Každá aktivita, která uka-
zuje na osobnosti našeho řádu
a na činnost, pro kterou si jich li-
dé vážili, je velmi cenná. Je dob-
ré, že díky vydané knize zůstane 
zachyceno, jakým způsobem byl 
na tomto světě skrze P. Františ-
ka oslaven Bůh,“ kvituje provin-
ciál jezuitů P. Petr Přádka.

Svědectví ze života P. Pev-
ného lze posílat e-mailem na:
info@petra2010.cz nebo na ad-
resu: Misie bl. Karla Rakouské-
ho, Petra Štěpánová, Grohova 
20, 602 00 Brno. Důležité je 
uvést adresu a  telefonní kon-
takt. (lef) 

Ve věži kostela ve 
Velkých Pavlovicích 
nevisí jen zvony. 
Vzniklo tu muzeum, 
které představuje 
velmi zajímavé 
exponáty daleko 
přesahující hranice 
regionu. 

K vidění je tu papežské solideo, 
jež posledního července roku 
2018 věnoval po bohoslužbě 
ve Vatikánu papež František 
mladým farníkům, fotografie 
papeže Benedikta XVI. s auto-
gramem či relikvie z oděvu sva-
tého Jana Pavla II. Návštěvníci 
si tu mohou zblízka prohléd-
nout model papamobilu nebo 
celou sbírku vatikánských zná-
mek, ale také vzácné monstran-
ce, kalichy, sady pro posvátné 
oleje, starodávné ornáty i po-
lychromovanou kopii hornobo-
janovické madony z roku 1520. 
Nejstaršími exponáty jsou pak 

kalich z roku 1695 a monstran-
ce s relikviářem jen o padesát let 
starší. 

Nejlépe opravená 
památka

„V roce 2017 jsme vyhráli sou-
těž o nejlépe opravenou památ-
ku Jihomoravského kraje. Náš 
nově opravený kostel tehdy zís-

kal nejvyšší počet hlasů,“ za-
vzpomínal na dobu před čtyř-
mi roky tamní farář P. Marek 
Slatinský. Součástí výhry byla 
finanční odměna. „Uvažoval 
jsem, jak získané peníze vy-
užít v kostele, a napadlo mne 
udělat ve věži malé stálé mu-
zeum,“ popsal sled událostí
kněz. 

Tenkrát ještě vůbec netušil, 
že jeho nápad bude mít i evan-

gelizační rozměr. Jakmile se 
obyvatelé Velkých Pavlovic do-
zvěděli, že je ve věži kostela mu-
zeum, začali do něj sami přiná-
šet různé věci. „Jednou večer 
na faře zazvonil vypracovaný 
a potetovaný muž, z něhož šel 
opravdu respekt. Sáhl do tašky 
a začal vytahovat kříže, sošky 
a modlitební knihy po zemře-
lé babičce. Říkal, že by to byla 
škoda vyhodit, a proto vše do-
nesl do muzea,“ připomněl jed-
no nečekané setkání kněz. Když 
dnes někdo podobně přinese 
věci z pozůstalosti po blízkých, 
může si výměnou vybrat něco, 
co takto věnovali jiní dárci. „So-
chy, kříže a knihy tak mohou 
v průběhu let potěšit více lidí,“ 
prozradil P. Slatinský. 

Objednávka návštěv

Jednotlivci či rodinní příslušníci 
mohou muzeum navštívit i v do-
bě protipandemických omeze-
ní. Stačí si objednat návštěvu na 
tel. 736 529 222 nebo prostřed-
nictvím e-mailu slatinsky@
seznam.cz. 

LENKA FOJTÍKOVÁ 

Věž ukrývá malé vatikánské muzeum

Kniha má připomenout život zemřelého kněze
Záhy po úmrtí jezuitského kněze
P. Františka Pevného přišla umělecká 
fotografka a učitelka Petra Štěpánová 
z Brna s nápadem napsat o něm knihu.

Mezi exponáty jsou ve věži k vidění kněžská roucha, která byla
používána při bohoslužbách před více než sto lety.  Snímek autorka
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Umělecké jméno Claudi Ondok
jste si zvolila podle řeholníka
P. Josefa Petra Ondoka. 
Jak jste ho zažila? 
Byl pro mě od malička dědou, 
s  nímž jsme trávili prázdniny 
v  Rožmitále na Šumavě. Mě-
la jsem ráda jeho představivost 
a kreativitu. Byl člověkem, který 
miloval život, nikdy si na nic ne-
stěžoval, dokázal využít všechny 
životní situace ve svůj prospěch 
i naučit se novým věcem. A Claudi 
jsem proto, že jsem se na Klaudii 
narodila a měla v tento den první 
samostatnou výstavu v klášteře 
na Piaristickém náměstí v rod-
ných Českých Budějovicích. 

Povídal vám P. Ondok někdy
o kriminále? 
O kriminále se mnou vzhledem 
k mému věku nikdy nemluvil, 
a co jsem se ptala příbuzných, 
když na něj vzpomínal, zmiňo-
val jedině vtipné historky, stejně 
jako píše ve své knize Muklov-
ský Vatikán. Až později po je-
ho smrti jsem se dozvěděla, jak 
těžký byl jeho život. Po nástu-
pu komunistického režimu byl 
tajně vysvěcen na kněze, zatčen 
a ve vykonstruovaném procesu 
odsouzen k 17 letům vězení. Ve 

vězení byl 12 let a prošel mno-
ha lágry, jako byly Mírov, Jáchy-
mov, Valdice či Leopoldov.

Na chalupě nám spíš vyprá-
věl vymyšlené příběhy, učil nás 
různé písničky, tvořil obrázky, 
hračky, sošky ze zeleniny, tře-
ba z mrkve. Často nás také vo-
zil na výlety do Vyššího Brodu, 
na Svatý Kámen nebo jinam. 
Vždycky jsme byli rádi, že jsme 
se všichni ve zdraví vrátili, pro-
tože občas se jednalo o jízdu ve 
stylu doktora z filmu Vesničko 
má středisková. Včetně bourá-

ní. S dědou Petrem byla nesku-
tečná sranda, ale pamatuji si, že 
jsem od něj dostala i pěknou vý-
chovnou, když jsem mu vyryla 
křížek do předních dveří auta, 
aby ho Pán Ježíš ochraňoval.

Čím je pro vás malování a proč
jste se rozhodla portrétovat
kněze? 
Malování je součástí mne sa-
motné. Co neumím popsat slovy 
nebo co slovy ani popsat nelze, 
vyjadřuji obrazy. Proto jsem si 
vytvářela svůj abstraktní barev-
ný svět. Náboženské prvky by-
ly u mě v obrazech vždycky, ale 
hodně dlouho jsem se bránila 
portrétům a konkrétním námě-
tům. Teprve po čase mi babička 
ukázala skici, které děda Petr 
vytvářel jako předlohu k slamě-
ným obrazům, které zase tvoři-
li moje babička a Ondokův ka-
marád Jiří Charvát z Dobrše. 
Tyhle obrazy mě naprosto po-
hltily, takže jsem pak jeho ma-
dony, anděly, ale i portréty Kris-
ta vkládala do svých děl.

Před třemi lety jste v českobu-
dějovickém kostele sv. Vojtěcha 
vystavovala obrazy inspirované 
právě jeho tvorbou.

Vrátila jsem se s obrazy po del-
ší době do rodného města v ro-
ce, kdy uplynulo 15 let od smrti
P. Ondoka a také 10 let od doby, 
kdy jsem poprvé jako svůj pod-
pis na obrazech použila jméno 
Claudi Ondok. Čtrnáctidenní 
výstavu jsem doprovodila ko-
mentovanou prohlídkou v rám-
ci tehdejší Noci kostelů. Obrazy 
na výstavě vycházely z Ondoko-
vy tvorby. Neměl vystudovanou 
žádnou uměleckou školu, ale 
maloval rád a s velikou poko-
rou k danému tématu, jímž byla 
hlavně víra. Nejčastěji znázor-
ňoval Marii a Ježíše. Připravo-
val si i ilustrace do svých knih, 
ale ty se bohužel do nich nako-
nec nevložily. Proto jsem se teh-
dy rozhodla dát jeho tvorbě tak 
trochu barvu a mladý, možná 
trošičku naivní pohled. 

Kdy vás napadl projekt Tváře
muklovského Vatikánu a koho
už jste v něm ztvárnila?
Malujete podle fotografií, nebo 
jste ještě některé z portréto-
vaných potkala naživo? 
Všechno nejspíš začalo už na 
českobudějovickém Gymnáziu 
J. V. Jirsíka, kdy jsme v rámci 
semináře kapitol dějepisu měli 
zmapovat někoho, kdo byl pro-
následovaný komunistickým 
režimem. Mluvili jsme o  za-
dání doma a  dostali se k  dě-
dovi Petrovi. Při práci jsem se 
podrobněji seznámila s  jeho 
životem před vězením, pro-
cesem, vězněním až k jeho ná-
vratu do Růženeckého kostela, 
kde se spřátelil s naší babičkou 
a stal se nedílnou součástí naší
rodiny. 

Inspirovaná jeho cestou jsem 
zamířila na studia do Brna, kde 
jsem už pod jménem Claudi 
Ondok měla řadu výstav. Na-
jednou se mi začaly objevovat 
v  návštěvní knize vzkazy, že 
si Ondoka pamatují, a  lidé se 
ptali, jaký k němu mám vztah. 
To vše mě vedlo znovu si pře-
číst jeho knihu Muklovský Vati-
kán. Je v ní mnoho jmen, která 
jsem už slyšela, ale nedokáza-
la si je přiřadit k tvářím. A na-
jednou jsem podle nalezených 
fotografií malovala P. Toufara,
P. Bártu, P. Zvěřinu, P. Ondo-
ka… Teď už mám na třicet por-
trétů lidí, kteří s ním byli odsou-
zeni, jeho spoluvězňů a dalších 
osobností.  RADEK GÁLIS

Umělkyně zachycuje tváře muklů
Osudy kněží, kteří 
prošli komunistickými 
kriminály, si pro 
svou tvorbu vybírá 
českobudějovická 
rodačka, malířka 
s uměleckým jménem
CLAUDI ONDOK. 
Nyní pro svůj cyklus
Tváře muklovského 
Vatikánu zpracovává 
portrét skauta, řehol-
níka a politického 
vězně P. Martina Fran-
tiška Vícha z Dobrše, 
jehož nedožité sté 
narozeniny si v červnu 
připomenou věřící 
z jeho rodné farnosti 
v Dolním Újezdě.

Malířka Claudi Ondok se v tvorbě inspiruje obrazy P. Josefa Ondoka
i jeho spoluvězni z knihy Muklovský Vatikán.
  Snímek Michal Svoboda a archiv Claudi Ondok

Portrét biskupa Josefa Hloucha 
od Claudi Ondok. 
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Říká se jim betlémy, 
přestože nemají
s Vánoci ani městem 
Davidovým příliš spo-
lečného. Zobrazují
totiž scenerie veliko-
noční – pašijové či 
postní. Na rozdíl od 
romantického výjevu
betlémské jeskyně 
zobrazují největší dra-
mata v životě Kristo-
vě. Tuto tradici v roz-
hovoru představuje 
LUDVÍK MÁTL, betle-
mář z Ústí nad Orlicí.

S jakými scénami se
ve velikonočních betlémech 
obvykle setkáme? 
Zobrazují Poslední večeři, Ji-
dášovu zradu, Kristovo zatčení, 
křížovou cestu, samotné ukřižo-
vání či následné snímání z kří-
že a Velkou noc, tedy Kristovo 
vzkříšení. Pochopitelně by se 
nemělo říkat betlémy, protože 
biblický děj se odehrává v Je-
ruzalémě. Označení zůstalo 
zřejmě proto, že stavba časově 
navazovala na betlém vánoční, 
tříkrálový a  konkrétně v  Ústí 
nad Orlicí i hromniční. Navíc je 
použit stejný způsob zobrazení 
děje pomocí figurek zapícha-
ných do mechu na stejné spod-
ní konstrukci.

Co tedy bylo a stále je k vidění? 
V hromničním betlému je v cen-
trální části uprostřed města Jeru-
zaléma postaven otevřený chrám 
s výjevem Obětování Páně. Sta-
řec Simeon drží Ježíška, dále 
jsou tu Panna Maria, proroky-
ně Anna a sv. Josef, jenž drží dvě 
holoubátka jako obětní dar, kte-
rý navíc symbolizuje chudobu. 
V postním betlému je větší počet 
figur a zobrazená krajina je členi-
tější. Orlickoústečtí betlemáři si 
z velikonočních událostí vybrali 
relativně krátký časový úsek ná-
sledující po Poslední večeři Páně 
těsně před Kristovým zatčením. 
Děj se odehrává za městem na 
Olivetské hoře v Getsemanské 

zahradě s olivovníky a cypřiši. 
Rovněž krajina a architektura 
v pozadí i ošacení postav jsou na 
rozdíl od vánočního betléma vý-
hradně orientálního charakteru. 
Orlickoústecký postní betlém se 
obsahově liší od ostatních, a to 
i vystřihovacích postních betlé-
mů, kde je většinou námětem tra-
diční křížová cesta včetně slav-
ného Vzkříšení nebo více obrazů 
z celého velikonočního příběhu. 

Kde je možno zhlédnout 
orlickoústecké betlémy?
Městské muzeum v  Ústí nad
Orlicí vytvořilo v  roce 2018 
v Hernychově vile expozici or-
lickoústeckých malovaných 
betlémů. Vedle šestimetrového 
vánočního betlému je vystaven 
betlém tříkrálový, ale také právě 
hromniční a postní. Zvláštnos-
tí orlickoústeckých malovaných 
betlémů jsou jejich obměny od 
Vánoc až do Velikonoc, nava-
zující na probíhající církevní 
rok. Významné místo mezi or-
lickoústeckými malíři betlémů 
zaujímá Jiří Knapovský (1930–
2018), velký znalec místního 
betlemářství, autor mnoha kla-
sických velkých betlémů i počet-

né řady menších skříňkových, 
malovaných v  duchu starých 
vzorů. Právě postní betlém Ji-
řího Knapovského inspiroval 
orlickoústecké vydavatelství 
převážně regionální literatury 
OFTIS k vydání vystřihovacího 
betlému. Zobrazuje zmiňovaný 
okamžik před zatčením Ježíše 
Krista v  Getsemanské zahra-
dě. Originál betlému se nachází 
ve sbírkách Městského muzea 
v Ústí nad Orlicí. Je kopií rozho-
dující středové části skříňového 
postního betlému namalované-
ho Jiřím Knapovským. 

Měli Knapovští tuto tradici
v rodině? 
Otec Jiřího Knapovského měl 
doma rozměrné betlémy, a to 
vánoční, tříkrálový, hromniční 
i postní od proslulého malíře 
19. století Jarolíma Štantejské-
ho. Knapovský v tom prostře-
dí vyrůstal a později i on vyrá-
běl zdařilé a vylepšené repliky 
starých betlémů. Pro orlicko-
ústecké muzeum vytvořil k po-
rovnání sadu skříňkových bet-
lémů všech čtyř typů. Vynikaly 
precizností kresby i malby, dy-
namickým pojetím postav, ná-

paditými pastýřskými výjevy 
a líbivou krajinou včetně histo-
ricky pojaté venkovské i měst-
ské architektury. 

Postní betlémy ale nejsou
příliš známé.
Už na přelomu 19. a 20. století 
byly tyto betlémy spíše výjimeč-
né. Doma je měli hlavně velcí 
příznivci betlémů či hluboce vě-
řící lidé. V pozdějším období je 
navíc někteří vlastníci nestavěli 
každoročně. Jako student jsem 
jeden stavěl snad v roce 1970 
pro starší věřící ženu, která mě-
la pěknou kopii historického 
betlému podle Štantejského. 
Domnívám se, že to byl posled-
ní velikonoční betlém ve městě 
stavěný v domácím prostředí. 
V Městském muzeu v Ústí nad 
Orlicí lze betlémy, a  to i  mé-
ně časté varianty hromniční 
a postní, na vyžádání zhlédnout 
v dlouhodobé expozici v průbě-
hu celého roku. Za připomín-
ku jistě stojí i vyznání orlicko-
ústeckých betlemářů, které zně-
lo: „Ke cti a chvále Boží a pro 
potěšení srdce“. Přesně tak je 
zaznamenáno na jedné z figu-
rek z 19. století.  PAVEL J. SRŠEŇ

Seznamte se s velikonočními betlémy

Postní betlém od Jiřiho Knapovského z Městského muzea Ústí nad Orlicí.  Snímek Ladislav Wochotz

Ludvík Mátl u vystřihovacího postního betlému Jiřího Knapovského.  Snímek Petr Broulík
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Zájemce zavede ke čtyřem cír-
kevním památkám na úze-
mí města či v  jeho nedalekém 
okolí. „Kvůli opatřením bohu-
žel nemůžeme putovat společ-
ně, ale zamíříme na tato místa 
samostatně po rodinách nebo 
jednotlivě. Všichni ovšem se 
stejnými úmysly,“ zvou organi-
zátoři. Ke každému ze čtyř míst 
se váže jeden konkrétní úmysl. 
Ke kapli Panny Marie U Obráz-
ku poutníci vyrážejí s modlitbou 
za farnost a rodiny, k Mešnímu 
kameni za uzdravení vztahů 
mezi lidmi a odpuštění, ke kří-

ži na Ještědu s myšlenkami na 
celé město a  kraj. Posledním 
místem je pak Braunův barok-
ní Mariánský (či morový) sloup 
na zahradě kostela Nalezení
sv. Kříže, kam lze dojít s modlit-
bou za ukončení pandemie. 

Na farní putování je možné 
vyrazit pěšky, ale využít lze i ja-
kékoli jiné dopravní prostředky, 
důležitý je především právě du-
chovní cíl cesty. Zájemci poté 
mohou zaslat fotografii z puto-
vání organizátorům, kteří při-
praví společné album.

(puč)

Sbírky Arcidiecézního 
muzea Olomouc 
jsou k vidění 
v Litoměřicích – tedy 
spíše by za běžných 
okolností byly.

Expozice je naplánována do 
18. dubna, a proto Severočeská 
galerie výtvarného umění, kde 
se výstava nachází, připravila 
alespoň komentovanou video-
prohlídku. Ta je dostupná na 
facebookovém profilu galerie 
nebo na profilu regionální tele-
vize Litoměřicko24.cz, která se 
na tvorbě čtyřicetiminutového 
přenosu podílela.

Výstava „Arcidiecézní mu-
zeum Olomouc jako host Gale-
rie a muzea litoměřické diecé-
ze“ představuje umělecká díla 

z období od raného středověku 
až po baroko. „Z nejvýznam-
nějších středověkých památek 
jmenujme například fragment 
románského reliéfu Klanění 
Tří králů (z doby před rokem 
1141), sochu Madony z Hru-
šek (40. léta 14. století), Pietu 
ze sbírky kanovníka Křiváka 
(kolem roku 1390) či souso-
ší Olivetské hory z Pustiměře 
(1480–1490),“ uvádí autoři 
expozice. 

Vystavena jsou rovněž dí-
la a  předměty ze sbírek olo-
mouckých biskupů a  arcibis-
kupů či tamější kapituly. Vý-
znam a postavení olomoucké 
kapituly pak dokládá výjimeč-
ná malba Krista pod křížem za-
koupená kapitulním děkanem 
Janem Dambrowským přímo 
u florentského malíře Alessan-
dra Alloriho v roce 1583 nebo 
soubor barokních liturgických 
předmětů darovaných katedrá-

le jejím štědrým mecenášem, 
kapitulním děkanem Janem 
Jindřichem, rytířem z Mayers-
waldu. Nad výstavou převzali 

záštitu olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner a litoměřický bis-
kup Jan Baxant.

KAREL PUČELÍK

Sbírky olomouckého muzea virtuálně

Připraveny jsou obrazy, sochy i liturgické předměty.
Snímek archiv SGVU

Liberecké farní putování
Hromadné akce se zatím konat 
nemohou. Liberecká farnost však 
v rámci zákonných možností připravila 
pro věřící netradiční putování.

Kalendář
HORNÍ 
POLICE
� Online přenos nedělní boho-
služby z poutního kostela Na-
vštívení Panny Marie v 15.00 
na facebookovém profilu Far-
nost Horní Police. 

LIBEREC-RUPRECHTICE
� Online přenos nedělní boho-
služby z kostela sv. Antonína 
Paduánského v 9.00 na you-
tubovém profi lu  Farnost 
Ruprechtice.

PŘÍCHOVICE
� Online přenos mší sv. z In-
terdiecézního centra života 

mládeže Křižovatka, v pátek 
16. 4. od 18.00, v sobotu 17. 4. 
od 8.30 na youtubovém profilu 
DCŽM Křižovatka.

TEPLICE
� Online přenos nedělních 
bohoslužeb z kaple děkanství 
v 9.00 na fac ebooku Římsko-
katolické farnosti Teplice. 

RASPENAVA
� Online přenosy bohoslužeb 
z kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v neděli v 10.30 a v úterý 
v 18.00 na youtubovém profilu 
Farnost Hejnice.

Kontakt:
pucelik@katyd.cz

Restaurované varhany se vracejí do Jablonného v Podještědí. Mon-
táž začala v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy na začátku dubna.
Práce má na starosti dílna varhanáře Bohumila Žloutka ze Zásady 
a dohlíží na ně i dominikán ze zdejšího kláštera P. Zdeněk Angelik
Mička. Obnova, která trvala více než rok, je financována z evrop-
ských dotací a ve veřejné sbírce se na ni skládali také soukromí
dárci.  Snímek Jana Chadimová / Člověk a Víra
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Kalendář
OLOMOUC
� Online webinář Kostel – 
význačná budova naší obce, 
města jako přípravu na Noc 
kostelů pořádá arcidiecézní 
Centrum pro školy 20. 4. od 
17.00 do 19.00, více na www.
ado.cz.

Katedrála: pouť děkanátů Šum-
perk a Zábřeh za obnovu rodin 
a nová kněžská a řeholní po-
volání se koná 24. 4. Aktuální 
informace o průběhu na www.
katedralaolomouc.cz.

KROMĚŘÍŽ
� K Večeru chval s hudbou, mod-
litbou, povzbuzením a svědec-

tvím se lze přidat online 21. 4.
od 19.00 na www.facebook.
com/CredoNadacniFond.

SVATÝ
HOSTÝN
� Dvacátá sedmá pouť hasičů 
24. 4., pontifikální mše svatá 
v 10.15, sledovat ji lze také on-
line na www.hostyn.cz.

VIZOVICE
� Mše svaté v neděli od 9.00 
se vysílají na Youtube ka-
nálu „Farnost  Vizovice“, 
bližší informace na www.
farnostvizovice.cz.

Kontakt:
gracka@katyd.cz

Také církevní školy 
se v těchto týdnech 
připravují na zápisy 
do prvních tříd. Ve 
Valašském Meziříčí 
mají vedle toho 
větší úkol: opravit 
novou školní budovu 
a rovněž uhradit 
poslední splátku 
za její nákup.

„Jestli je to Boží dílo, věřte, 
že peníze budou ten nejmen-
ší problém,“ prohlásil při jed-
nání ekonomické farní rady ve 
Valašském Meziříčí její člen 
Evžen Hlavica před dvěma ro-
ky. Rozťal tak diskuse o ome-
zených prostorách městské 
budovy, kde již od roku 1994 
funguje církevní základní ško-
la Salvátor. V současnosti ji na-
vštěvuje kolem 170 žáků, ob-
jekt však nedovoluje další růst 
a žáky, učitele i rodiče v něm už 
dlouho trápily i další, technické
problémy.

Lékem na tyto starosti se uká-
zala být nová budova. „Všech-

ny snahy, aby nám město vy-
šlo vstříc a našlo pro naši školu 
adekvátní prostory, byly marné. 
Farnost se proto nakonec pustila 
do něčeho, co se zpočátku zdálo 
být téměř nemožné: se souhla-
sem arcibiskupství zakoupila 
za 9 milionů Kč v centru měs-
ta budovu středního odborného 
učiliště, která byla už delší dobu 
bez využití a vlastnil ji Zlínský 
kraj,“ přibližuje Michal Perut-
ka, člen farní pastorační rady.

Zásluhu na zdárném pokra-
čování díla mají podle něj mi-

mo jiné jednota, nadšení a sna-
ha velkého množství farníků: 
„Zřídili jsme spolek ‚Šance 
pro naše děti‘, který pomáhá 
v převodu nemovitosti a v jejích 
opravách i v získávání finanč-
ních prostředků. Někteří far-
níci se rozhodli ručit vlastním 
majetkem za úvěr na opravy, 
na dobrovolnické bázi pochopi-
telně probíhají vyklízecí práce. 
Farnost to všechno fantasticky
sbližuje.“

V budově díky tomu během 
posledního roku vznikly pro-

story pro dětskou skupinu Ry-
bičky, což je předškolní zařízení 
zdejší farnosti a zároveň líheň 
budoucích žáků základní školy. 
„Vedle toho má budova sloužit 
k farním setkáním a také se bu-
de pronajímat externím subjek-
tům. Primárně v ní pak najde 
sídlo základní škola Salvátor,“ 
jmenuje Perutka.

Momentálně podle něj zbývá 
zaplatit poslední splátku kraji 
za nákup budovy a začít s opra-
vami, aby se škola mohla otevřít 
od příštího školního roku. „Ja-
ko členové spolku ‚Šance pro 
naše děti‘ budeme proto vděční 
za jakýkoli finanční příspěvek 
všem, kdo naše město znají ne-
bo s ním mají spojitost, anebo 
těm, kdo by chtěli naše dílo pod-
pořit,“ dodává.

Podle valašskomeziříčského 
faráře P. Pavla Stefana zname-
ná církevní škola pro farnost 
i město opravdové požehnání: 
„Máme díky ní kontakt s dět-
mi, můžeme je vzdělávat a for-
movat. Novou budovou far-
nost získá nejen nové prosto-
ry pro školu a  školku, nýbrž 
i vhodné místo pro svou pas-
torační činnost – přednášky, 
katecheze, bohoslužby nebo
schůzky.“ 

JIŘÍ GRAČKA

Jednu takovou, speciálně pro 
velikonoční oktáv, připravily na 
Svatém Antonínku pracovnice 
Domu dětí a mládeže z nedale-
kého Uherského Ostrohu. Do 

programu přispěli i lidé z Ma-
tice svatoantonínské. „Až do 
druhé neděle velikonoční se 
tak nejen děti mohly procvi-
čit v událostech Svatého týdne 

a zjistit, proč se pečou mazan-
ce nebo malují vajíčka, i mnohé 
další zajímavosti,“ říká Alena 
Skřenková z Matice. Ke zjiště-
ní správných odpovědí podle ní 
stačil soutěžícím mobilní tele-
fon s aplikací na čtení QR kódů.

Na podobném principu pak 
funguje velikonoční stezka „za 
neuvěřitelným pokladem“, kte-
rou si lze až do konce veliko-
noční doby díky místnímu křes-

ťanskému společenství projít 
v  jedné z místních částí Zlína. 
„Je možné se po ní vypravit na 
poutní místo ke Svaté vodě v lese 
nad Malenovicemi. Na cestě lidé 
najdou deset zastavení s veliko-
nočním příběhem, na stromech 
jsou připevněny obrázky a pod 
QR kódy se skrývá vyprávění. 
Mobilní data umožní také zhléd-
nutí videa,“ zve malenovický
farář P. Miroslav Strnad. (gra)

 Církevní ZŠ se stěhuje do většího

 Velikonoční stezkou za „neuvěřitelným pokladem“
Týdny, kdy jsou kostely otevřeny pořád jen 
s omezeními, zato je stále příjemnější trávit čas 
venku, vybízejí k novým aktivitám – třeba
k vycházce po velikonoční stezce.

Nová budova poslouží církevní škole i řadě farních aktivit. 
 Vizualizace z archivu farnosti Valašské Meziříčí
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V americkém Texasu 
budou mít biskupa 
s kořeny v ostravsko-
-opavské diecézi. Jak
P. Gary Janak prozra-
dil v rozhovoru pro 
KT (10/2021), jeho 
předkové pocházeli 
z Tiché u Frenštátu
pod Radhoštěm.

Že nebyla migrace z tohoto kraje 
pod Beskydy do Ameriky vůbec 
neobvyklá, ukazuje Muzeum 
vystěhovalectví, které se nachá-
zí ve vesnici sousedící Tiché – 
v Lichnově. „Galveston je právě 
tady,“ ukazuje správkyně muzea 
Alena Dobečková na nástěnnou 
mapu amerického Texasu. Zapi-
chuje prst do přístavu na okra-
ji Houstonu, kde se v 60. letech 
19. století vylodili i  předkové 
budoucího pomocného biskupa 
v San Antoniu P. Garyho Janaka.

Muzeum sídlí v budově bý-
valé školy, jedna místnost patří 
předmětům z historie Podbes-
kydí, druhá se věnuje českým 
komunitám v  Americe. Když 

krajané hledají své moravské 
kořeny, rádi si prohlížejí vyba-
vení starodávné světnice a mů-
žou zalistovat v rodokmenech. 
V knihovně tu leží desítky ša-
nonů s přepisy starých matrik, 

rodokmeny a  jinými záznamy 
o vystěhovalcích. Všechny ma-
teriály dal dohromady místní lé-
kař Josef Šimíček, který expozi-
ci s názvem „Naděje má jméno 
Texas“ v 90. letech založil.

S Alenou Dobečkovou listu-
jeme v tlusté knize návštěvníků 
a jméno „Janák“ tu nacházíme 
hned osmkrát. Že toto příjmení 
nebylo na Frenštátsku vůbec 
neobvyklé, dokazuje i pohled do 
soupisu vystěhovalců. U obce 
Tichá výčet rodin Janákových 
zaplní víc než jednu stranu. Když 
potomci emigrantů do Lichnova 
přijedou, často s sebou vozí su-
venýry. „To vše jsou dary, které 
přivezli,“ ukazuje má průvodky-
ně na stěny, kde visí vlajka Texa-
su, kšiltovky, či dokonce vánoč-
ní ozdoby ve tvaru jižanského 
státu. V květináči na stole ros-
te lupina, květina státu Texas.

Kromě střípků amerického 
folkloru ovšem lichnovské mu-
zeum vypráví dramatické pří-
běhy: „Hned první noc nás po-
stihla bouře, naší lodí házely 
vlny jako kusem dřeva…“ před-
čítá Alena Dobečková ze zápis-
ků muže, který do Ameriky od-
jel ze sousední vesničky Mniší. 
„V kronikách jsou záznamy, jak 
přijeli do Ameriky a neměli vů-
bec nic. Neměli ani kde spát,“ 
líčí současná správkyně muzea 
drsné začátky českých komu-
nit. V  jedné z nich žili předci 
budoucího biskupa.

ONDŘEJ ELBEL

Digitální křížová cesta na celý rok

Valašské kořeny amerického biskupa

Mladí umělci vytvořili digitální 
podobu křížové cesty s názvem 
Michalovo love story. Čtrnáct
zastavení je představeno na
příběhu mladého muže jménem 
Michal Vaněk. 

I  když je hlavní hrdina vy-
myšlený, životní události, ji-
miž během jednotlivých zasta-
vení prochází, poznalo mnoho 
mladých lidí na vlastní kůži. 
„Michal je obyčejný kluk, kte-
rý se právě odstěhoval od rodi-
čů a nastoupil do nové práce,“ 
představuje video jedna z tvůr-
kyň Amálie Křížová: „Už jenom 
zvládnout tuto situaci je nároč-
né, a navíc ani období zákazů 
a omezení kvůli koronaviru mu 
na pohodě nepřidává. Občas má 
problém situaci zvládat, a když 
se k tomu potýká s problémy se 
svou přítelkyní Anežkou, pro-
chází si jakousi vlastní křížovou 
cestu.“ Pevným bodem je jeho 
rodina – starší sestra Elen a ro-

diče. Snaží se mu pomoci, tak-
že je na konci cesty naděje, že se 
vše přece jen zlepší. 

Příběh je rozdělen do čtr-
nácti částí, stejně jako křížo-

vá cesta, a odehrává se pouze 
na ploše počítače. Každá dě-
jová akce je zakončena myš-
lenkou k  danému zastavení. 
„O vytvoření digitální křížové 

cesty jsem přemýšlela už asi 
pět let. Sem tam jsme se ba-
vili s kamarádem Františkem
Tomisem, až přišel ten správný 
čas,“ vzpomíná Křížová. Co se 
v hlavě rodilo dlouhou dobu, 
vzniklo díky zapojení dalších 
kamarádů za tři týdny, ač byla 
samotná výroba technicky ná-
ročná. K divákům se konečná 
podoba díla dostala na Youtu-
be pod názvem Digitální křížo-
vá cesta.

„Máme krásné ohlasy, každá 
zpětná vazba nás potěší. Už při 
psaní a realizaci jsem cítila, že 
je naše práce požehnaná. Kaž-
dou překážku se podařilo od-
stranit, vždy se našlo řešení,“ 
raduje se mladá tvůrkyně a do-
dává, že tento způsob zobrazení 
křížové cesty zvolili proto, aby 
ji přiblížili lidem v této nelehké 
době, kteří by si ji kdykoli moh-
li pustit. 

JANA PRAISOVÁ

Hlavní hrdinové Digitální křížové cesty Jan Svojanovský a Alžběta
Fojtáchová alias Michal Vaněk a jeho dívka Anežka.

Snímek Amálie Křížová

Jména vystěhovalců z poloviny 19. století dodnes nosí potomci jejich 
bývalých sousedů, kteří na Frenštátsku zůstali.  Snímek autor 

Expozice „Naděje má jméno Texas“ je přístupná po předchozí 
domluvě se správkyní Alenou Dobečkovou

(tel.: 605 417 750, e-mail: alena.dobeckova@gmail.com).
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„Po třinácti letech kněžské služ-
by na Slovensku jsem dostal 
v roce 2018  nabídku od plzeň-
ského biskupa Tomáše Holuba 
na působení v Horšovském Tý-
ně. Byl jsem už tehdy externím 
členem Koinonie Jan Křtitel 
a biskup se o mně dozvěděl. Toto 
pozvání jsme s manželkou vza-
li jako povolání od Pána Boha 
a krok víry pro nás. Řekli jsme 
si, že do toho jdeme. Tak vznikla 
další kapitola našeho života, kdy 
nás Pán vede, provází, posiluje 
a žehná nám,“ svěřuje se.

Ženatý řeckokatolický kněz 
na Slovensku ovšem není ta-
kovou raritou jako na západě 
Čech. Takže první přijetí rodiny 
Badidových se třemi dětmi bylo 
v novém působišti různorodé. 
U někoho bez problémů, jinde 
s  rozpaky, či dokonce se zpo-

chybňováním a chladným od-
stupem. 

„Možná bylo v  tomto pří-
padě paradoxně dobře,  že 
se v  Horšovském Týně jedná 
o farnost, která není tradiční, 

nemá tak silné kořeny jako tře-
ba nedaleké Domažlicko, ale 
jde o farnost nástupnickou po 
původních obyvatelích, kteří 
byli po válce vystěhováni. Li-
dé jsou tu proto přístupnější 
něčemu pro ně neobvyklému 
a po čase nás farníci mezi se-
be přijali,“ ohlíží se P. Marek
Badida.

Za svůj úkol nyní považuje 
mimo jiné oslovení těch, kdo se 
cítí být nevěřícími či hledající-
mi. K tomu mu pomáhají jeho 
umělecká tvorba i  obchůdek 
s dárkovými předměty duchov-
ního rázu, vyrobenými v rodin-
ném ateliéru Badidových.

„Zrovna nedávno přišel pán, 
který jinak do kostela nechodí, 
a koupil si Pána Ježíše ve skále. 
Věřím, že si odnesl víc než jen 
plastiku na zeď. Lidé má díla 
kupují nejčastěji jako dárky, ně-
kdy přicházejí i s inspirací, s ná-
mětem a já potom hledám, jak 
ho ztvárnit,“ líčí kněz.

Badidova kniha Lepší holub 
na střeše pojednává především 
o hledání a prožívání Boží blíz-
kosti, o zážitcích s Boží láskou. 
K dispozici je v elektronické po-
době, stejně jako ukázky jeho 
výtvarných děl, na webových 
stránkách www.marekbadida.
cz. ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

Kalendář
PLZEŇ
� Velikonoční cesta – jak pro-
žít velikonoční dobu, kudy ve-
de  cesta k Letnicím? K hledání 
odpovědí na tyto a další otáz-
ky zve Biskupství plzeňské 
na webu www.bip.cz, kde bu-
de každou neděli velikonoč-
ní zveřejněna videonahrávka 
se zamyšlením vycházejícím

z 2. čtení příslušné neděle. 11. 4.
hovoří P. Pavel Petrašovský, 
18. 4. P. Petr Hruška, 25. 4.
P. Petr Dombek OMI, 2. 5.
P. Šebestián Smrčina OFM,
9. 5. P. Marek Sklenář SDB,
16. 5. P. Pavel Fořt, 23. 5. o Let-
nicích biskup Tomáš Holub.
� Výstava Nad slunce krásněj-
ší – Plzeňská madona a krásný 
sloh, která je instalována v pro-
storách Masných krámů Zápa-
dočeské galerie, je sice kvůli 

protiepidemickým opatřením 
uzavřena, ale lze ji navštívit 
online na www.zpc-galerie.cz, 
kde jsou ke stažení i komento-
vané prohlídky.

SKOKY
� Tradiční prvomájová Pouť 
českoněmeckého porozumění
1. 5. v  poutním kostele Na-
vštívení Panny Marie. Zahá-
jí ji v 10.30 dvojjazyčná mod-
litba růžence, mše sv. začne 

11.00, hlavním celebrantem 
bude P. Zdeněk Filip Lob-
kowicz OPraem., opat Ka-
nonie premonstrátů v Teplé. 
Tradice prvomájové pouti po-
chází z 50. let minulého stole-
tí, kdy byla protipólem komu-
nistických oslav Svátku práce. 
Program se může měnit dle
situace.

Kontakt: 
ourednikova@katyd.cz

V důsledku protiepidemických 
opatření byly prostory Salesián-
ského střediska mládeže v Plz-
ni-Lobzích v  posledních týd-
nech osiřelé a neobvykle tiché. 
Od 12. dubna se díky částečné-
mu rozvolňování zablýsklo na 
lepší časy.

„Doposud probíhaly jen so-
ciálně aktivizační služby a Klub 

Balón pro neorganizovanou 
mládež, obojí převážně online, 
stejně jako online distanční do-
učování. Nepřerušilo se ani do-
provázení pěstounských rodin, 
kdy náš pracovník za nimi jez-
dil,“ vypočítává PR manažer 
střediska Karel Ženíšek. 

Od pondělí se do života vrá-
tily individuální zájmové aktivi-

ty, prezenční doučování a Klub
Balón pro pozvané klienty. „Po-
dle instrukce ministerstva škol-
ství bude vše probíhat v režimu 
jeden účastník a  jeden peda-
gog,“ upozorňuje Karel Ženíšek.

Otevřena je opět recepce 
střediska, kudy ovšem mohou 
procházet jen klienti služeb 
a ohlášení účastníci aktivit.

Veškeré další akce střediska 
jsou do odvolání zrušeny. Už teď 
se ale lze hlásit na prázdninové 
příměstské či pobytové tábory, 
mezi něž patří např. farní tábor 
v klášterním objektu v Zaječo-
vě, Expedice Jesenice či Kom-
pot v Caparticích. 

Více  na www.sdbplzen.cz.
 (alo)

Řeckokatolický kněz a jeho tvorba 

Salesiánské středisko mládeže ožívá

Výtvarná díla s duchovní tematikou vznikají v rodinném ateliéru řeckokatolického kněze
P. Marka Badidy v Horšovském Týně.  Snímky archiv  P. Marka Badidy

Ježíšova tvář či ikona Bohorodičky v kameni, 
netradiční podoby keramických křížů a andělů, 
dřevořezby a v neposlední řadě kniha s názvem
Lepší holub na střeše. To vše přináší umělecká 
tvorba P. Marka Badidy, který jako ženatý
řeckokatolický kněz spravuje farnost
Horšovský Týn.
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Monumentální světlík 
se zlatým orámováním
– to byla poslední
chybějící součást no-
vého barrandovského
kostela, který stavbaři
minulý týden dokon-
čili. 

Život v chrámu běží již od listo-
padu a v minulých dnech tu vě-
řící oslavili první Svatý týden. 
„Dokončení stavby naplnilo 
celou naši komunitu v těžkých 
dobách optimismem a nadějí, 
že vše zlé jednou odejde,“ uvedl 
P. Josef Ptáček, duchovní správ-
ce farnosti Hlubočepy, jenž měl 
stavbu na starosti. 

Kostel podle návrhu Ateliéru 
Žiška je jednou z nejmoderněj-
ších sakrálních budov v Česku: 

má zateplenou fasádu, podla-
hové vytápění, tepelné čerpa-
dlo s hlubinnými vrty i výtah. 
A je plný technických zajíma-
vostí. „Kapli tvoří konstrukce 
ze svařovaných hliníkových pá-
sů, která dohromady váží skoro 
deset tun. Abychom se vypořá-
dali s náročnými akustickými 
požadavky, museli jsme na zdi 
instalovat speciální desky po-
hlcující zvuk,“ vylíčil vedoucí 
projektu Josef Majer. Součást-
mi kostela polozapuštěného do 
svahu jsou kavárna či komunit-
ní centrum s klubovnami a spo-
lečenským sálem. Je zcela bez-
bariérový. 

V hlavním městě vyrostl nový 
kostel po deseti letech, v obvodu 
Praha 5 po bezmála osmi deká-
dách. Náklady, včetně plánova-
ných varhan, činí 200 milionů 
korun. Pětinu hradí pražské ar-
cibiskupství, zbytek soukromí 
dárci.  (tez)

Stávající chór řeholníkům ne-
vyhovoval – měl příliš nízké 
sezení, chyběl zde pult před 
lavicemi i topení, a nadto měl 
špatnou akustiku. Chórové 
přepážky navíc vytvářely slepé 
kouty, které sváděly k odkládá-
ní různého harampádí. Nyní 
by se prostor měl zpřehlednit 

a stát se funkčnějším. „Cílem 
úprav je také obnovit původní 
průhledy, aby se tak více zdů-
raznilo baroko. Při posledním 
zásahu v 90. letech se totiž ně-
komu podařilo prostor výrazně 
‚ucpat‘,“ vysvětluje architekt 
Josef Pleskot, který s klášterem 
dlouhodobě spolupracuje. 

O nynější úpravě chóru ar-
chitekt říká, že bude „mini-
malistická“. Nepůjde zde při-
tom jen o zmíněnou funkčnost, 
nýbrž také o  estetiku. Archi-
tekt poukazuje, že je potře-
ba v kostele mnohem více re-
spektovat dobový sloh. Zatím 
proběhly jen přípravné práce:
demontáž chórových přepážek 
a barokní mřížky po stranách
presbytáře. 

Chystá se úprava elektroin-
stalací i osvětlení. „A pak bude 
trvat několik týdnů, než truhlá-
ři vyrobí nové lavice,“ přibližuje
P. Filip Boháč OP, jenž na stav-
bu dohlíží. Díky novým praktič-

tějším lavicím se presbytář sta-
ne prostupnějším. 

Architekt Josef Pleskot je zá-
roveň autorem moderního vstu-
pu do dominikánského kláštera 
z Jalovcové ulice, vnitřního scho-
diště nebo navazujícího foyer 
barokního refektáře v rámci po-
stupné záchrany a obnovy kláš-
tera. Nový chór je hrazen z gran-
tu Konference vyšších řeholních 
představených. Bratři celkovou 
obnovu platí převážně z vlast-
ního hospodaření a  restituč-
ních náhrad. Další fází obnovy 
kláštera má být nástavba křídla 
kláštera, která přiléhá ke kostelu
sv. Jiljí. TEREZA ZAVADILOVÁ

Kalendář
PRAHA
� Mše svaté v katedrále pro 
veřejnost po–so v 7.00 (účast 
podle aktuálních hygienic-
kých opatření, vstup do Hra-
du pouze z  Hradčanského 
náměstí nejpozději v  6.55). 
Online přenosy nedělních mší 
svatých bez účasti veřejnosti 
v 10.00 na facebook.com/sva-

tovittskakatedrala a katedrala.
tv.
� Haiku proti beznaději Anny 
Háblové – výstava básní na-
psaných pro kostel Pražské-
ho Jezulátka. Otevřeno denně 
8.30–19.00 (ne do 20.00).
� Ukliďme svět, nebo ales-
poň kousek Barrandova – tra-
diční úklid 17. 4. v 9.30, sraz 
před kostelem Krista Spa-
sitele.

� Putovní ikona sv. Ludmily
k 1 110. jubileu světice je do
25. 4. vystavena v  bazilice 
sv. Petra a Pavla na Vyšehra-
dě (otevřeno denně 10.00–
18.00). Poté bude ikonu do
9. 5. možné uctít v kostele Kris-
ta Spasitele (více na centrum-
barrandov.cz).
� Ekumenická bohoslužba za 
krajinu 22. 5. v 16.00 na za-
hradě nad Sedleckými skala-

mi v Praze-Sedlci, následuje 
beseda na téma „Kdo vládne 
naší přírodě?“ hydrobiologa 
Davida Pitharta. Spolupořádá 
Ekologická sekce ČKA. 

POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
� Pouť k  hrobu Františka 
Noska 24. 4., mši sv. v kostele 
sv. Havla slaví v 15.00 apoštol-
ský nuncius Charles D. Balvo.
Více informací na sfr.cz.
Kontakt: zavadilova@katyd.cz

U dominikánů upravují chór
Pražští dominikáni začínají s úpravami chóru 
v presbytáři kostela sv. Jiljí. Chtějí, aby prostor 
lépe sloužil slavení liturgie hodin, která je jedním 
z hlavních prvků života členů tohoto řádu. 
Autorem návrhu je architekt Josef Pleskot.

Kostel Krista Spasitele
na Barrandově dokončen

Jaro v Petřínských sadech s výhledem na věž kostela Pražského
Jezulátka.  Snímek Jana Podhorská



Televize / Rozhlas KT
18. — 24. dubna 2021 TIPY A PROGRAMY

NEDĚLE 18. 4. 
9.35 Bohoslužba 
Bratrské jednoty baptistů. 
Baptistický kazatel Pavel 
Coufal z KCMT v Praze 
12.35 Sváteční slovo 
adventistického kazatele 
Jindřicha Černohorského. 
Láska zahání strach
12.40 Křesťanský magazín
13.10 Uchem jehly. 
Setkání Martiny Viktorie 
Kopecké s religionistou 
Pavlem Hoškem
13.35 Cesty víry. 
Otevřené dveře
14.05 Papež – nejmocnější 
člověk na planetě (5/6). 
Papežové válečné doby

NEDĚLE 18. 4. 
8.04 Úžasné životy. Miloš 
Nedbal podle Jiřího Hromady
8.30 Jak to vidí… 
MUDr. Kateřina Rusinová, 
přednostka Kliniky paliativní 
medicíny VFN v Praze. 
Sváteční setkání sestry Angeliky 
13.04 Pohádka. Pohádka 
o tom draku z Turkových Vrat
18.30 Dokuseriál. 
Genius loci – Jihlava 
22.00 Četba na pokračování. 
Michal Sýkora: Životní dílo 
akademika Plíška (3/3)

NEDĚLE 18. 4. 
8.00 Spirituála.
Duchovní Evropa. 
Spiritismus coby 
náboženství
8.30 Spirituála. 
Ke kořenům. Otroctví
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. 
Řád cisterciáků
a jejich kulturní vliv
na našem území (2/2)
11.00 Radioseriál.
Robert Harris: 
Otčina (2/5). Berlín 1964
12.00 Polední zvony
12.05 Svět poezie. 
Ivan Wernisch:
Bez kufru se tak pěkně skáče 
po stromech neboli Nún
12.20 Polední koncert
13.30 Povídka. 
Maria Jotuni: Láska
18.30 Četba na pokračování.
Anna Bolavá: Před 
povodní (3/10)

NEDĚLE 18. 4. 
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století 

KULTURA NA NOE!
Nedávno naše t e levize uvedla přímý přenos opery Tosca z Ná-
rodního divadla moravskoslezského. Představení mělo velmi po-
zitivní divácký ohlas. Jsme vděčni,  že můžeme do vašich domovů 
přinášet kulturu i v době, která jí moc nepřeje. Můžete se totiž 
těšit na zážitek další!

Ve spolupráci s Moravským divadlem Olomouc uvedeme v so-
botu 24. dubna v 19.30 přímý přenos Beethovenovy opery Fide-
lio. Ta je jedinečná hned z několika aspektů. Zaprvé se jedná o je-
dinou operu Ludwiga van Beethovena a zadruhé bude uvedena 
ke skladatelovu 250. výročí narození. Její děj vám neprozradím 
celý, ale téma srážky idealismu s realitou či boje morálky se slad-
kou vůní moci je nepochybně více než nadčasové.

Další kulturní akcí, na kterou jste srdečně zváni, je Benefiční 
koncert pro Nadaci Impuls v úterý 20. 4. v 19.00. Těšit se můžete 
na spoustu barevně zajímavých skladeb. Zazní například Debu-
ssyho Clair de Lune či Prokofjevova známá suita z baletu Romeo 
a Julie. Výtěžek koncertu bude věnován na podporu léčby lidí 
s roztroušenou sklerózou a celým večerem vás provede moderá-
torka Barbora Černošková.

Tímto naše kulturní nabídka ovšem zdaleka nekončí, program 
vám řekne více.
 TEREZA MENŠÍKOVÁ

TÓNY ZE SCÉNY
130. výročí narození Sergeje Prokofjeva připadá na pátek 
23. dubna, proto redaktorka Klára Beránková do pořadu Tóny 
ze scény vybrala jeho dílo nazvané Láska ke třem pomerančům. 
Jedná se o operu o čtyřech dějstvích s prologem, k níž si Proko-
fjev sám napsal i libreto. 

Inspiroval se stejnojmennou pohádkou italského básníka 
Carla Gozziho a amatérským dvorským divadlem v kostýmech 
z commedie dell´arte. Gozzi byl jedním z hlavních předsta-
vitelů tzv. pohádkového dramatu, které se vyznačuje pohád-
kovým světem parodujícím soudobé společenské či literární
poměry. 

Hlavními prvky Gozziho hry a následně Prokofjevovy opery 
jsou žert, smích a groteska. První dějství začíná v království, kde 
onemocněl hypochondrií králův syn – mladý princ. Král a jeho 
důvěrník Pantaloon se shodnou na tom, že princi může pomoci 
jedině smích. 

Povolán je dvorní šašek Truffaldino, aby uspořádal veselé 
představení. První část uvede Proglas v sobotu 24. 4. od 21.20, 
druhou o týden později ve stejném čase.

 SABINA HAUSEROVÁ

POLSKO X ČESKO X CÍRKEV
S Polskem nás pojí vztahy his-
torické i současné, což se týká 
i života církve. Přip omeňme
sv. Vojtěcha či Jana Pavla II. 
Dobré vztahy s Poláky, kte-
ré sahají až do totality, ma-
jí i mnozí duchovní. O vztahu 
církve české a polské budou 
diskutovat Jaroslavové Šebek 
a Šubrt a polský kolega, polito-
log a publicista Maciej Ruczaj.
 (pá 23. 4. ve 20.05)

MODLITBA ZA UZDRAVENÍ
Nemoc není pouze záležitos-
tí těla. Jedná se  i o záležitost 
psychiky a ducha. Mnozí má-
me rány, o kterých ani neví-
me, ale potřebují uzdravení. 
Jak se za tyto konkrétní i skry-
té věci modlit? Jak být nablízku 
tam, kde nevidíme východis-
ko? O tom, jak se Bohu otevřít 
a jak s ním komunikovat, nám 
řekne více P. Bogdan Stępień.  
 (st 21. 4. ve 22.05)

POČASÍ
Je to ta dy! Televize Noe no-
vě zařazuje Počasí jako samo-
statný pořad. S meteoroložkou 
D. Honsovou jste se na svých 
obrazovkách už určitě setka-
li. Prozatím ovšem vždy pouze 
v mezičase mezi konkrétními 
pořady. Od nynějška už najdete 
Počasí přímo v programu televi-
ze Noe! Čekají nás srážky, nebo 
bude teplo? Už není třeba pře-
pínat jinam. Zůstaňte s námi!

STUDIO OSTRAVA
V roce 2011 byl papežem Be-
nediktem beatifikován P. Jo-
hannes Prassek, jeden z tzv. 
mučedníků z Lübecku. Není 
bez zajímavosti, že jeho otec 
pocházel z vesničky Strahovice 
na Hlučínsku, z farnosti, která 
se nachází na území ostravsko-
-opavské diecéze. Život a mu-
čednickou smrt tohoto kněze 
přiblíží historik Mons. Jan La-
risch 21. 4. od 22.00.

STUDIO OLOMOUC
Iveta Sochorová je maminka 
tří dětí, nejstarší dcera Sára se 
narodila s Downovým syndro-
mem. Roku 2019 vyhrála Iveta 
v soutěži Maminka roku v kate-
gorii Blogerka. V pořadu M. Ku-
batkové se dozvíte, jak vychová-
vat dítě s genetickou odchylkou, 
zda je Downův syndrom ještě 
tabu a jaké (ne)výhody „blogo-
vání“ mamince přináší. Poslou-
chejte 20. 4. od 22.00.

KNIHOVNIČKA
Dění v Severní Koreji bedlivě 
sledují média a politici po celém 
světě, přesto se k nám dostává 
jen velmi omezené a cenzuro-
vané množství informací. Kniha 
koreanistky Niny Špitálníkové 
přináší sedm rozhovorů se se-
verokorejskými uprchlíky. Titul 
Svědectví o životě v KLDR před-
staví redaktorka Hana Svanov-
ská a literární teoretik Jiří Tráv-
níček v neděli 18. 4. od 13.30. 

V pondělí 19. dubna můžete od 22.30 diskutovat s ředitelem 
Proglasu Mons. Martinem Holíkem na téma „V lockdownu
jsem stihl něco pěkného“.

Předpověď počasí a meteoroložka Dagmar Honsová! 
Od pondělí 19. 4. dennodenně v 9.15, 11.30 a 14.30.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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13.30 O životě v KLDR 20.05 Dekalog II 16.00 Císařův pekař

11.15 Spravodajský súhrn 11.40 Kateché-
za  (P) 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná (P) 
12.20 Loretánske litánie 12.40 Ruženec / 
Radostný ruženec 13.15 V Samárii pri stud-
ni 14.35 Svedectvo 15.00 Hodina milosr-
denstva 15.30 Ruženec z Lúrd 16.00 Na tó-
noch vďačnosti (P) 16.40 Filip Néri 18.00 
Nová kvalita života 18.10 Zabudnuté po-
klady 18.30 Svätá omša (P) 19.20 GU100 
19.40 EkoKlbko 20.00 Modlitba za odvrá-
tenie epidémie (P) 20.45 Quo vadis (Sest-
ry v akcii) (P) 21.15 Medzi nebom a zemou 
(Rastislav Kršák SVD) (P) 22.00 Evanjelium 
podľa Giotta 23.00 Pod javiskom

11.55 Panorama 12.15 Cyklotoulky 12.30 
BasketManie 12.50 Svět motorů: Speci-
ál 13.10 Rallye Prague Revival 13.25 MM 
ČR endurosprint 2021 Uhlířské Janovice 
/ Chmeliště 13.40 Svět motorů: Aktuálně 
14.00 Volejbal: UNIQA Extraliga 16.20 Ma-
gazín českého snowboardingu 2021 16.35 
Hokej: Generali Česká pojišťovna play off 
Tipsport extraligy 20.10 Olympijský maga-
zín 20.35 Fotbal: Evropská liga UEFA 21.30 
Studio fotbal – Dohráno 22.15 Sportovní 
zprávy 22.35 Házená: STRABAG RAIL Ex-
traliga 0.25 Branky, body, vteřiny
 0.40 Volejbal: UNIQA Extraliga

10.10 Akta Tesla (5) 11.10 Neuvěřitelné 
příběhy (45, 46) 12.00 David Attenborou-
gh: Velký bariérový útes (3) 13.00 Modra-
vé hlubiny II (2) 14.00 Válka ve Vietnamu 
(6) 15.05 Druhá světová válka v číslech (3) 
16.00 Divoké chvíle (8) 17.00 24 hodin v di-
vočině II (3) 18.05 Grónsko s Nikolajem Cos-
ter-Waldauem (4) 19.00 Anthony Bourdain: 
Neznámé končiny X (2) 20.00 Bear Grylls: 
Muž vs. divočina VI (10) 20.55 Nejkrásnější 
železnice světa (6) 21.55 Neuvěřitelné pro-
jekty (10) 22.55 Nejvýkonnější vesmírné te-
leskopy 0.00 Neobjasněné případy NASA 
(11) 0.55 Jak funguje vesmír IV (1)

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.25  Pohádka pro pamětníky. 

O chytré horákyni
 6.35  Pro pamětníky... 

Škola základ života. Čes. kom. 
 8.10  Úsměvy Jaroslava Štercla
 8.55  Polopatě. Moderní hobby 

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

zahraničních zajímavostí
 11.05  Tomáš Töpfer – 70 let. 

Život na zámku. U konce s dechem 
 12.00  Otázky Václava Moravce
 13.00  Zprávy
 13.05  Pavel Kříž – 60 let. 

100 + 1 princezna. Poh. 
 14.05  Jak vyléčit Ježibabu. Poh. 
 14.55  Sedmipírek. Poh. 
 16.00  Císařův pekař. Kom. 
 17.25  Pošta pro tebe
 18.25  Co naše babičky uměly a na co my 

jsme zapomněli. Květiny do truhlíku
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování Sportky a Šance
 20.10  Boží mlýny (2/6). 

Spící lodě. Kom. krimi 
 21.05  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 21.39  Výsledky losování Šťastných 10
 21.40  V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN. 

Vím, že jsi vrah... Krimi 
 23.20  Případy detektiva Murdocha XIII.

Zatvrzelá mlčenlivost
 0.00  Infiltrace: Obchod s nadějí
 0.55  Infiltrace – diskuse odborníků
 1.25  Banánové rybičky. Jak si užít nervy
 2.05  Žiješ jenom 2x. 

Ať se práší za kočárem...
 2.35  Sváteční slovo adventistického 

kazatele Jindřicha Černohorského
 2.40  Hobby naší doby
 3.10  Bydlení je hra

 6.00  Raníček. Flok a Flíček
 6.05  Zvonečkovi
 6.30  Prasátko Peppa
 6.45  Friends: Kámošky z Heartlake City 
 7.05  Pan Jezevec a paní Liška
 7.20  Méďa a lumíci
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Československý filmový 

týdeník 1971 (1353/2379)
 9.15  Hledání ztraceného času
 9.35  Bohoslužba Bratrské 

jednoty baptistů
 10.25  Hitlerjugend: Nacistická dětská 

armáda (1/2). Fr. dok. 
 11.15  Nedej se plus
 11.40  Nedej se: Jsou bez práce koláče? 
 12.10  Království divočiny
 12.35  Sváteční slovo adventistického 

kazatele Jindřicha Černohorského. 
Láska zahání strach

 12.40  Křesťanský magazín
 13.10  Uchem jehly. Setkání farářky 

Martiny Viktorie Kopecké 
s religionistou Pavlem Hoškem

 13.35  Cesty víry: Otevřené dveře
 14.05  Papež – nejmocnější 

člověk na planetě (5/6). 
Papežové válečné doby

 14.45  České fotbalové legendy 
(3/11). Pavel Kuka 

 15.15  Modrá planeta – další expedice 
(3/4). Projekt BBC

 16.00  Na cestě po Helsinkách. S Jiřím 
Bartoškou a Miroslavem Donutilem 

 16.30  S kuchařem kolem světa
 17.25  Nejúžasnější díla přírody: Sopky
 18.15  Krušné hory – Krajina horníků
 18.45  Večerníček
 18.55  Náš venkov: Království pohody
 19.20  Zajímavosti z regionů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Azul. Am. western 
 21.55  Velikáni filmu: Spike Lee. 

Krvavé léto. Am. film
 0.15  Dokumentární klub. 

Hon na nacisty (2/2). Fr. dok. 

8.10 Druhá světová válka: Cena říše (7). Bod 
zlomu. Br. dok. 9.20 Prima SVĚT 9.55 Fa-
chmani 10.30 Prima Mazlíček 11.00 PARTIE 
Terezie Tománkové 11.55 Receptář prima 
nápadů 12.50 Libovky Pepy Libického 13.10 
Vychytávky Ládi Hrušky 13.50 Vychytávky 
Extra 14.05 Libovky Pepy Libického 14.30 
Holky z porcelánu. Čes. kom. 16.45 Bajke-
ři. Čes. kom. 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ 
ZPRÁVY 19.40 Krimi zprávy 19.55 SHOW-
TIME 20.15 Román pro muže. Čes. kom. 
22.30 Svědek obžaloby. Br. krimifilm 1.10 
Nesvatbovi. Am. kom. 3.40 Cyklosalon.tv 
4.15 Druhá světová válka: Cena říše (7)

10.20 Pavel Kříž – 60 let 10.50 Písničky na vl-
nách 12.00 Domácí štěstí. O telegrafu a tele-
fonu 12.25 Klenoty naší krajiny 12.55 Klub 
přátel dechovky 13.30 Činčin 14.15 Miluška 
a její zvířátka 14.55 Když člověk přichází do 
let... 15.50 Jak se telefonuje 16.05 Pavel Kříž 
– 60 let. Studentská balada (3/3) 17.30 Hry 
bez hranic 18.55 Události za okamžik a po-
časí 19.00 Události 19.52 Branky, body, vte-
řiny 20.05 Vysílá studio A po třiceti letech... 
Písničkový cyklus 60. let 20.50 Činčin 21.35 
Úsměvy 22.10 Zprávy v českém znakovém 
jazyce 22.25 Sváteční slovo adventistického 
kazatele Jindřicha Černohorského

16.00 Dynotrax II 17.05 Ovečka Shaun VI 
17.15 Méďa a lumíci 17.25 Friends: Kámoš-
ky z Heartlake City 17.45 Mazalové (3/14) 
18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Ve-
černíček 18.55 Moji kamarádi Tygr a Pú II 
(17/39) 19.15 Lví hlídka II (3/30) 19.40 Zví-
řáci 19.50 Žížaláci 20.00 Události v kultuře 
20.15 Příběhy filmových legend. Ikonické 
páry Hollywoodu (2/10) 21.05 V záři seriá-
lů. Útěk z vězení v Dannemoře (2/7) 22.00 
CNSO Studio Live – Fellini 100 22.50 Doktor 
Thorne (2/3) 23.40 Luchino Visconti – mezi 
pravdou a vášní 0.35 Velikáni umění: Impre-
sionisté a muž, který je stvořil

5.30 Báječná dovolená. Am. kom. 7.05 Sco-
oby Doo a kletba 13. ducha. Am. anim. 8.30 
Neuvěřitelná cesta 2: Ztraceni v San Franci-
sku. Am. film 10.05 Teleshopping 10.35 Le-
tadla 2: Hasiči a záchranáři. Am. anim. 12.00 
Případ mrtvého nebožtíka. Čes. kom. 13.50 
Stíhači Red Tails. Am. vál. 16.10 Bravo Girls: 
Ukaž se! Am. kom. 18.05 Lovec: Zimní vál-
ka. Am./čín. film 20.00 Star Wars: Epizoda 
III – Pomsta Sithů. Am. vesm. sága 
22.40 Pařba na třetí. Am. kom. 
 0.35 Centrální inteligence. Am./čín. akč. 
 2.30  Melanie: Dar života a smrti.

Br./am. horor 

7.15 Kačeří příběhy (7, 8). Am. anim. 8.00 
Krok za krokem (10) 8.20 Princezna ze mlej-
na (2). Poh. 9.10 Silák Honza. Něm. poh. 
10.20 Jak jsem se stal psem. Am. kom. 12.10 
Au Pair 3 aneb Dobrodružství v ráji. Am. film 
13.50 Kopretiny pro zámeckou paní. Čes. 
film 15.30 Rafťáci. Čes. kom. 17.40 Co je do-
ma, to se počítá, pánové... Čes. kom. 19.30 
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 
20.20 Tvoje tvář má známý hlas – Šampioni 
22.55 Střepiny 23.25 Co je doma, to se po-
čítá, pánové... 1.05 Kopretiny pro zámec-
kou paní 2.25 Volejte Novu 3.10 Co na to 
Češi 3.50 Silák Honza 4.45 Novashopping 

 6.05  Pro vita mundi: Pavel Tunák, 
bývalý politický vězeň (1. část)

 6.50  Řeckokatolický magazín
 7.10  Večeře u Slováka: 

3. neděle velikonoční
 7.35  Noční univerzita: Prof. Jan Sokol 

– Naděje, zázraky a svoboda
 8.25  V pohorách po horách: Radhošť
 8.35  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře: Folk it – 
lidový tanec netradičně

 10.00  Mše svatá [L]
 11.15  Salesiánské dílo v Rumunsku 

a v Moldavské republice
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba 

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

uplynulého týdne
 13.25  Muzikanti, hrajte: Valaška [P]
 14.30  Na cestě k Otcovu domu
 14.45  ARTBITR – Kulturní 

magazín (109. díl)
 15.00  Všichni jsme lidi: Kulturou 

proti antisemitismu [L]
 16.10  Jako hořčičné zrnko (2. díl)
 17.00  Uzdrav naši zem
 18.00  Sedmihlásky: Ani sem si nemyslela
 18.05  Cirkus Noeland: 

Roberto, Kekulín a detektiv
 18.30  Prosperova kniha [P]
 18.45  Ovečky: 3. neděle velikonoční
 19.15  Jen krok ať udělám: 

Bl. kardinál John Henry Newman
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Dekalog II: Druhé přikázání 

[P]. Desetidílná série filmů 
Krzysztofa Kieślowského

 21.10  Má vlast: Týnský chrám
 22.15  Poutníci času: s Pavlem Roglem
 22.30  V pohorách po horách: 

Pytlácké kameny – Jizerské hory
 22.40  Výpravy do divočiny: výběr 2020
 23.40  Polední modlitba Sv. otce Františka
 0.00  Dobrá firma

 0.05   Kolem se toč! 1.05 Komorní hud-
ba 2.00 Zrcadlo týdne 2.15 Komen-
tář týdne (R) 3.00 Z archivu hudeb-
ních pořadů 5.00 Varhanní hudba 
5.30 Písně 5.57 Myšlenka na den
(R 11.57, 17.55) 6.05 Čteme z křesť. 
periodik 6.30 Evangelium: Lk 24,35-
486.35 Ranní chvály 6.50 Duchovní 
slovo 7.00 Radio Vatikán (R) 

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

J. S. Bach: Malá mše, Kantáty
 9.00  Mše svatá (z kostela 

Všech svatých v Litoměřicích)
 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Svaté královny 11/15: 

Jedna Markéta a dvě Jany (R)
 11.00  Proglaso (biblický kvíz)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie:

O. Respighi: Římské fontány, 
Adagio, Suity starých tanců a árií

 13.30  Knihovnička: 
Svědectví o životě v KLDR

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka:

Cyril a plášť z mlhy;
Žlutý kvíteček

 14.30  Blahopřání
 16.00  Písničky z archivu
 16.30  A cappella na kanapi
 16.55  Dotýkání světla: 

Radost z lásky 2/7: 
Povolání rodiny (R)

 17.20  Písničky z archivu
 18.00  Modlitba za rodiny
 19.00  Pohádky o vlastnostech 

3/23: O zlomyslné Zuzce
 19.15  Hitparáda Kolem se toč
 20.15  Křesťan a svět: Manželé Ettlerovi
 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Koncert vážné a duchovní hudby: 

Lazarus, Z blízka i z dálav
 23.50 Duchovní slovo

12.40 Křesťanský magazín
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22.00 Manamana 9.15 Počasí 16.40 Cestománie. Borneo 12.30 Cesty víry: Otevřené dveře

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.35 Krok za krokem (11) 
13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (927). 
Zlomené srdce 14.10 Castle na zabití VII 
(21) 15.05 Dr. House IV (2). Správná věc 
15.55 Dr. House IV (3). 97 sekund 16.57 
Odpolední Počasí 17.00 Odpolední Televiz-
ní noviny, Sportovní noviny 17.30 Co na to 
Češi 18.25 Ulice (4036) 19.30 Televizní no-
viny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Specia-
listé (126). Nezvěstná 21.20 Specialisté. Lid-
ský faktor 22.15 Námořní vyšetřovací služba 
XVI (6). Pod povrchem 23.10 Dr. House IV 
(2, 3) 0.50 Castle na zabití VII (21)

4.15 Frankie a Hazel. Něm./am. film 5.40 
Donšajni. Čes. kom. 7.35 Svatý muž. Am. 
kom. 9.45 Silák Honza. Něm. poh. 10.55 Te-
leshopping 11.25 Jak jsem se stal psem. Am. 
kom. 13.15 Teleshopping 
13.50  Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů. 

Am. vesm. sága 
16.20  Au Pair 3 aneb Dobrodružství v ráji. 

Am. film 
18.05 Hudbu složil, slova napsal. Am. kom. 
20.00 Příběh Alvina Straighta. Am. drama 
22.10 Poslední dům nalevo. Am. horor 
 0.20 Pařba na třetí. Am. kom. 
 2.10 60 sekund. Am. akč. 

15.40 Teleskop 16.10 Planeta YÓ 16.45 
Dětská dopravní policie 16.55 Medvídko-
va poradna 17.10 Moje zahrádka 17.15 Jed-
na, dvě, Michal jde 17.20 Kouzelná školka 
17.50 Dynotrax II 18.15 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 Moji ka-
marádi Tygr a Pú II (18/39) 19.15 Lví hlídka 
II (4/30) 19.40 Nejkrásnější pohádky 19.45 
Čtení do ouška. Zbojnické pohádky II 20.00 
Události v kultuře 20.15 Z první řady... Eva 
Urbanová – 60 let. Galakoncert 21.25 Pocta 
Alžbětě II. 22.55 Emoce v umění: Posedlost 
(15/24) 23.45 Průvan 1.50 Gershwin – ame-
rický vzor 2.45 ArtZóna 

10.25 Bavíme celou zeměkouli 11.25 Na 
dejchánku v Semaforu 12.00 Zprávy ve 12 
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 
12.30 Klenoty naší krajiny. Litovelské Pomo-
raví 12.55 Klub přátel dechovky 13.35 Čin-
čin 14.20 Vysílá studio A po třiceti letech... 
15.05 Kanál IV – soukromá televize Luďka 
Soboty 15.55 Pavel Kříž – 60 let. Až já budu 
velká 17.15 Šest ran do klobouku 18.00 Sa-
lón Eliott (10/12) 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, body, 
vteřiny 20.05 Abeceda P plus U 21.35 Činčin 
22.15 Salón Eliott (11/12) 
23.10 Zprávy v českém znakovém jazyce 

11.40 M ČR v chůzi na 20 km 12.05 Pano-
rama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 Judo: 
IJF World Tour 2021 Gruzie 13.25 Volejbal: 
UNIQA Extraliga 15.45 Olympijský maga-
zín 16.10 Volejbalový magazín 16.35 Hokej: 
Generali Česká pojišťovna play off Tipsport 
extraligy 20.10 Fotbal: Magazín EURO 2020 
20.40 Evropská liga UEFA 21.30 Studio fot-
bal – Dohráno Plus 22.30 Sportovní zprávy 
22.50 Házená: Česko – Švýcarsko 0.40 Bran-
ky, body, vteřiny 0.50 Generali Česká pojiš-
ťovna play off Tipsport extraligy 2.45 Bohe-
mians Praha 1905 – FC Baník Ostrava 
 4.30 Volejbalový magazín 

12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.20 
Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Bolestný 
ruženec 13.10 Na tónoch vďačnosti 13.50 
Druhý vatikánsky koncil 3/3 15.00 Hodina 
milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd 
(P) 16.05 Vaticano (P) 16.55 Zanzibar – 
Sme odvážni (P) 17.30 Doma je doma (P) 
18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ruženec / Ru-
ženec svetla 19.30 Iesodo (Dobro, zlo a sup) 
20.00 Krátke správy (P) 20.15 A teraz čo? 
(P) 20.30 V Samárii pri studni (P) 22.00 Go-
dzone magazín 22.30 Moja misia – magazín 
23.00 Hudobné pódium (Koncert Cirkevné-
ho konzervatória) 23.45 Z prameňa

6.00 Norské domy snů III (7) 7.00 Megato-
várny (4) 7.55 Zpátky na počátek věků 9.00 
Tajemství světových muzeí III (5) 10.00 Hit-
lerův kruh zla (9) 11.05 David Attenborou-
gh: Zvířecí dynastie (5) 12.10 Bílí vlci: Přízra-
ky Arktidy 13.30 Vetřelci dávnověku XII (11) 
14.25 Záhadný vesmír (3) 15.30 Nejkrásněj-
ší ostrovy světa (3) 16.35 Modravé hlubiny 
III (2) 17.45 Návrat bobrů 18.50 Planeta ko-
ček (1, 2) 20.00 Velké vlakové putování po 
USA II (10). Br. dok. 21.15 Anthony Bour-
dain: Neznámé končiny XI (5) 22.10 Kos-
monauti: Jak Rusko vyhrálo vesmírný závod 
(2/2) 23.20 Tajemství vesmíru IV (4)

 6.05  Pro vita mundi: Pavel Tunák II
 6.50  Víra do kapsy: Žena v církvi
 7.05  Kmochův Kolín 2019:

Velký DO Dolní Chvatliny
 7.40  Výpravy do divočiny: výběr 2020
 8.45  V pohorách po horách
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15 Počasí
 9.25  Outdoor Films 

s Viktorií Lörinczovou 
a Tomášem Vaňourkem

 10.55  Pastýř na člunu
 11.15  Filipov. Dok. o mariánském 

poutním místě na severu Čech 
 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  Jak věří katolíci: 

Nevyslovitelné mysterium Boha
 13.45  V pohorách po horách: 

Krakova hoľa – Nízké Tatry
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Můj chrám
 14.55  Dekalog II: Druhé přikázání
 16.00  V souvislostech
 16.25  Noční univerzita: Maciej Ruczaj – 

Polsko dnes – obraz a realita [P]
 17.00  Zřím Řím
 17.20  Země sv. Patrika
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.20  S Hubertem do lesa: Zloděj šál
 18.35  Pod ostravským nebem
 19.00  Fleret & Zuzana Šuláková na 

Mohelnickém dostavníku 2018
 19.30  Víra do kapsy [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Dům ze skla? [L]
 21.10  Zachraňme kostely: 

kostel Nejsvětější Trojice 
v Albrechticích u Rýmařova

 21.30  Za obzorem
 22.05  Putování po evropských klášterech: 

klášter trapistek v Brecht
 22.40  Kulatý stůl
 0.15  Mezi pražci: Duben 2021

12.00 Walker, Texas Ranger VII (20). Ovliv-
ňování mysli 12.55 Policie Hamburk XII 
(21). Probuď se 13.55 Policie Hamburk XII 
(22). V přestrojení 14.55 Námořní vyšetřo-
vací služba XIII (1). Zastavte krvácení 15.55 
Policie v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osu-
dy 16.55 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 Sestřičky (59). Volá Lon-
dýn 21.35 Postav si sen! 22.40 Policajt nebo 
spratek (1). Divoká jízda. Rus. krimi 23.55 
LIKE HOUSE 0.25 Policie v akci 
 1.25 Námořní vyšetřovací služba XIII (1) 

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Z archivu 
vzdělávacích cyklů 3.00 Z archivu 
hudebních pořadů 5.00 Písně 5.27 
Myšlenka na den (R 11.57, 17.55) 
6.00 Evangelium: Jan 6,22-29 6.05 
Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo 
6.45 Ranní zíváček 7.00 Radio Vati-
kán (R) 7.15 Pozvánky

 7.45 Třikrát z Proglasu
 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Stopy
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Z. Kossaková: Úmluva 40/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

R. Schumann: Předehra 
k Nevěstě mesinské,
J. N. Hummel: Klavírní koncert, 
O. Respighi: Botticelliovský triptych

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

Marie Sněžné v Praze)
 18.45  Pohádky o vlastnostech 

4/23: O sobecké Růžence
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 20 let 

vydavatelství Slnko Records
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 40/46
 22.00  Studio Olomouc: Manamana 

vypráví biblické příběhy
 22.30  Noční linka s Martinem 

Holíkem: V lockdownu 
jsem stihl něco pěkného

 23.50 Duchovní slovo

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Kamera na cestách: 

Objevování světa – Laos. Fr. dok. 
 9.55  Psi a jejich výjimečné příběhy (5/5)
 10.40  Pozoruhodný svět mláďat (1/6)
 11.25  Ježek
 11.35  Hranice v srdci (14/16). 

Na Baťově kanále
 12.05  Babylon
 12.30  Cesty víry: Otevřené dveře
 13.00  Klíč. Magazín
 13.25  Československý filmový 

týdeník 1971 (1353/2379)
 13.40  Nádherná americká města: 

Den v Las Vegas. Am. dok.
 14.35  Letečtí stíhači v boji: 

Alej Migů. Am. dok. 
 15.20  Dobrodružství vědy 

a techniky. Vikuně – divoké 
lamy And. Něm. dok. 

 15.50  Letecké katastrofy: 
Tragický omyl. Kan. dok. 

 16.35  Když se hraje o čas (1/7). Dok. 
 17.05  Ztracené bomby studené 

války (2/2). Fr. dok. 
 18.00  Velké stroje zblízka III: 

Supertransportér. Br. dok. 
 18.45  Večerníček
 18.55  Design (7/17). Fr. dok. 
 19.25  Příběhy domů: Palác Lucerna
 19.40  Postřehy odjinud. Baskicko očima 

Jaroslava Skalického. Solné údolí
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Mýty a fakta historie. 

Hrdinové starověkého Řecka: 
Odysseia (2/2). Dokudrama BBC

 21.00  Velké stroje zblízka III: 
Létající člun. Br. dok. 

 21.45  Velikáni filmu: Gian Maria Volonté. 
Aféra z titulní stránky. Krimi thriller 

 23.15  Rosa Luxemburgová. Drama
 1.10  JFK v soukromí. Něm. dok. 
 2.05  V zajetí železné opony: 

26 dnů na útěku 

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  Dobrodružství Sherlocka 

Holmese. Mrzák
 9.55  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 10.35  Zdeněk Svěrák – 85 let. 

Minišou Karla Šípa
 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  Trumfy Miroslava Donutila. 

Záb. talkshow 
 14.55  Holubí andante
 15.50  To je vražda, napsala XII. 

Důkaz nepřátelství 
 16.40  Cestománie. 

Borneo: Za lovci lebek
 17.15  AZ-kvíz. Soutěž pro každého
 17.40  Černé ovce. 

Reportáže, testy, rady
 18.00  Události v regionech
 18.25  Kde domov můj? Zábavná 

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.10  Rapl (6/13). Oheň. Det. série 
 21.10  Reportéři ČT. Kauzy a reportáže 

s Markem Wollnerem
 21.54  Výsledky losování Šťastných 10 

a Extra renty
 21.55  Záblesky chladné neděle. 

Čes. psych. thriller 
 23.30  Legendární historky
 0.20  Případy detektiva Murdocha XIII
 1.05  Nové Hrady
 1.25  Z metropole, Týden v regionech 
 1.55  Kalendárium
 2.10  Sváteční slovo adventistického 

kazatele Jindřicha Černohorského
 2.15  Dobré ráno
 4.45  AZ-kvíz
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech
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16.00 Den Země 18.20 S Hubertem do lesa 16.45 Cestománie. Estonsko 10.45 Modrá planeta

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

Důkaz nepřátelství
 9.50  Úsměvy Jana Faltýnka
 10.30  Pošta pro tebe
 11.30  AZ-kvíz
 12.00  Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

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

Inspirativní magazín 
 14.30  Pavel Kříž – 60 let. 

Skříň. Povídka
 14.55  Strejda Čtvrtek
 15.50  To je vražda, napsala XII. 

Dvojí hra pod Jižním křížem
 16.45  Cestománie. 

Estonsko: Návrat k sobě
 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 
(14/16). Jako kočka

 21.05  Černí baroni (3/11). Námluvy
 21.59  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 22.00  Marta a Věra (3/8). 

Notebook 
 22.25  Marta a Věra (4/8). Jehňátko
 22.55  Komici na jedničku. Jiří Císler
 23.50  Kriminalista. Smrt proti lásce
 0.50  AZ-kvíz
 1.25  Zajímavosti z regionů
 1.50  Na stopě
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Móda s Terezou Vu
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Zázračná planeta: Dokonalá 

planeta (2/5). Slunce. BBC Earth
 9.50  Hrdinové starověkého Řecka: 

Odysseia (2/2). Dokudrama BBC 
 10.45  Modrá planeta – další expedice 

(3/4). Projekt BBC
 11.25  Zvědavá kamera – 

Záhada pro šest generací
 12.10  Nedej se plus
 12.35  Nedej se 
 13.05  1963: Pohřeb

J. F. Kennedyho. Fr. dok. 
 13.35  Hitler: Zrůda. Br. dok. 
 14.20  Velká válka: 

Zásobovací krize. Rus. dok. 
 15.15  Jumbo Jet: 50 let v oblacích 

(2/2). Br. dok. 
 16.05  Království divočiny: Chňapal 

dlouhoploutvý. Jap. dok. 
 16.30  Psi – úžasná zvířecí rodina 

(1/3). Br. dok. 
 17.20  Normandie, země hojnosti. Fr. dok.
 18.15  České zázraky II (8/8). 

Rychlostí trysku 
 18.45  Večerníček. 

O loupežníku Rumcajsovi
 18.55  Cyklotoulky. Cyklostezka 

kolem Neziderského jezera
 19.05  Tajemství pražských dvorků
 19.15  Cesty víry: Otevřené dveře
 19.40  Postřehy odjinud. Baskicko 

očima Jaroslava Skalického. 
Baskové a moře

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Hitlerjugend: Poslední bitva 

dětských vojáků (2/2). Fr. dok. 
 20.55  Haló, hlásí se redaktor Laufer!
 21.50  Konec 2. světové války. 

Tajemství Maginotovy linie. Fr. dok.
 22.40  Grantchester III (3/6). Br. det. 
 23.30  McMafie (6/8)
 0.25  Šílená válka. Dok. BBC
 1.20  Queer: Monology penisu

11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.40 
Krok za krokem (12) 13.00 Ordinace v růžo-
vé zahradě 2 (928). Rande 14.10 Castle na 
zabití VII (22) 15.05 Dr. House IV (4). Hou-
sovi andílci 15.55 Dr. House IV (5). Prohléd-
nutí 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpole-
dní Televizní noviny, Sportovní noviny 17.30 
Co na to Češi 18.25 Ulice (4037) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Anatomie života (15). Jediné, na čem zále-
ží 21.30 Mise nový domov II 22.45 Víkend 
23.40 Dr. House IV (4, 5) 1.25 Mise nový do-
mov II 2.25 Krok za krokem (11)

5.05 Scooby Doo a kletba 13. ducha. Am. 
anim. 6.20 Neuvěřitelná cesta 2: Ztrace-
ni v San Francisku Am. film 7.50 Dr. Hou-
se IV (2, 3) 9.35 Bravo Girls: Ukaž se! Am. 
kom. 11.30 Teleshopping 12.00 Au Pair 3 
aneb Dobrodružství v ráji. Am. film 13.50 
Teleshopping 14.20 Příběh Alvina Straigh-
ta. Am. drama 16.30 Kopretiny pro zámec-
kou paní. Čes. film 
18.10 Příšerná tchyně. Am. kom. 
20.00 Firma. Am. thriller 
23.00 Vzbuďte se, vojáci! Am. kom. 
 1.20 Lovec: Zimní válka. Am./čín. film 
 3.15 Poslední dům nalevo. Am. horor 

15.40 Kocour Mour poznává své příbuzné 
15.55 Záhady Toma Wizarda 16.10 Plane-
ta YÓ 16.45 Ty Brďo! Bazén 17.10 Jogínci 
sportují 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dy-
notrax II 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.50 Moji kamarádi Ty-
gr a Pú II (19/39) 19.15 Lví hlídka II (5/30) 
19.40 Nejkrásnější pohádky 19.45 Čtení do 
ouška 20.00 Události v kultuře 20.15 ArtZó-
na 21.05 Volker Schlöndorff, věčný rebel. Fr. 
dok. 22.00 Victor Hugo, nepřítel státu (3/4). 
Fr. 22.55 Kino Art. Foxtrot 
 0.45 Útěk z vězení v Dannemoře (2/7) 
 1.35 J. S. Bach: Světské a duchovní kantáty

10.15 Zprávy ČT3 10.25 Optimistická ko-
medie 11.20 Banánové rybičky 11.45 Eva 
Urbanová 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Před-
pověď počasí, sportovní zprávy 12.30 Kle-
noty naší krajiny 12.55 Klub přátel dechovky 
13.35 Činčin 14.15 Koncert Evy Urbanové 
a Karla Gotta v Lucerně 2010 15.40 Melo-
die pro dlouhé večery 16.35 Malá podmínka 
štěstí 17.15 Šest ran do klobouku 17.55 Sa-
lón Eliott (11/12) 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, body, 
vteřiny 20.05 Šance 21.15 Činčin 
22.00 Salón Eliott (12/12) 
22.55 Zprávy v českém znakovém jazyce

8.40 Studio fotbal – Dohráno Plus 9.40 Ge-
nerali Česká pojišťovna play off Tipsport ex-
traligy 11.35 BasketManie 12.00 Panorama 
12.25 Sportovní zprávy 12.55 Basketbal: All-
-Star Game Studio 14.25 Volejbalový maga-
zín 14.45 Fotbal: SK Slavia Praha – Arsenal 
FC 16.40 FK Jablonec – MFK Karviná 19.20 
Lafata 19.35 Judo: IJF World Tour 2021 Tu-
recko 20.05 Házená: Švýcarsko – Česko 
22.00 Sportovní zprávy 22.20 Hokej: Bitva 
o Kanadu I. 23.05 FK Jablonec – MFK Karvi-
ná 0.50 Branky, body, vteřiny 1.00 Házená: 
Švýcarsko – Česko 2.50 Generali Česká po-
jišťovna play off Tipsport extraligy

10.55 Doma je doma 12.00 Raduj sa, ne-
bies Kráľovná 12.20 Z prameňa (P) 12.40 
Ruženec / Ruženec svetla 13.15 Quo vadis 
13.50 Katechéza 14.05 A teraz čo? 14.10 
Medzi nebom a zemou 15.00 Hodina milosr-
denstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 
Správy zo Svätej zeme (P) 16.30 V škole Du-
cha (P) 17.05 Viera do vrecka 17.30 Doma je 
doma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.30 Krát-
ke správy (P) 20.00 Modlitba za odvrátenie 
epidémie zo Šaštína (P) 20.55 Pod javiskom 
21.55 Gréckokatolícky magazín (P) 22.15 
Vatikánsky tajný archív (P) 23.15 Vaticano 
23.45 Z prameňa

6.10 Anthony Bourdain: Neznámé končiny 
VIII (7) 7.05 Tajemství polární záře 8.15 Ta-
jemství vesmíru III (7) 9.10 Jak fungují stroje 
(9) 10.10 Ohňostroj: Věda a historie 11.25 
Pěšky po Střední Americe (4) 12.30 Ocelová 
srdce V (8) 13.30 Nejkrásnější paláce světa 
(2) 14.30 Dějiny zbraní (10) 15.45 Malé zá-
zraky přírody 16.50 Přírodní kuriozity Davi-
da Attenborougha (3, 4) 17.50 Výprava po 
Evropě (1). Něm. dok. 18.55 Mamuti, obři 
z doby ledové. Něm. dok. 20.00 Největší lži 
historie (8) 21.05 První civilizace (3) 22.15 
Megazoo (3) 23.20 Zvířecí společníci (5) 
23.55 Mimo kontrolu II (2) 

 6.05  Pro vita mundi: Marcela Dostálová
 6.45  Milosrdní bratři 

v Čechách a na Moravě
 7.25  Má vlast: Hustopeče nad Bečvou
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Počasí [P]
 9.20  Na cestě k Otcovu domu
 9.35  V souvislostech
 10.00  Noční univerzita: P. Marek Vácha 

– Solí a kvasem v nelehké době
 10.55  Myanmar – Kačjinský stát: 

prahneme po míru.
Pomoc lidem v době nepokojů

 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  Svobodný člověk Václav Malý
 13.25  Ján Miho – heligonkář a folklorista
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Jak potkávat svět (21. díl)
 16.00  Řeckokatolický magazín
 16.15  Muzikanti, hrajte: Valaška
 17.15  Bačkorám navzdory: 

Alice v říši divů
 17.30  Zpravodajské Noeviny: 

20. 4. 2021 [P]
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.15  Sedmihlásky 
 18.20  S Hubertem do lesa: 

Žabák z bažin [P]
 18.35  V pohorách po horách: 

Hostýn a Skalný – Hostýnské vrchy
 18.45  Přejeme si…
 19.00  Benefiční koncert 

pro Nadaci Impuls: 
Praha, Emauzský klášter [L]

 20.45  Buon giorno s Františkem [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Jako hořčičné zrnko (2. díl)
 22.55  20 let Akademie Václava 

Hudečka: Luhačovice
 23.15  Terra Santa News: 14. 4. 2021
 23.40  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře (161. díl)
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

12.05 Walker, Texas Ranger VII (21). Stateč-
ní andělé 13.00 Policie Hamburk XII (23). 
Pátek třináctého 14.00 Policie Hamburk XII 
(24). V ofsajdu 15.00 Námořní vyšetřova-
cí služba XIII (2). Den volna 16.00 Policie 
v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 16.55 
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 (98). Táta na plný úvazek 
21.40 7 pádů Honzy Dědka 22.55 Fachmani 
23.25 LIKE HOUSE 0.00 Policie v akci 0.55 
Námořní vyšetřovací služba XIII (2) 1.55 Po-
licie Hamburk XII (23, 24) 3.50 Prostřeno! 

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Kukadlo (R) 
3.00 Z archivu hudebních pořadů 
(R) 5.00 Písně 5.27 Myšlenka na 
den (R 11.57, 17.55) 5.45 Radio 
Vatikán (R) 6.00 Evangelium: Jan
6,30-35 6.05 Ranní chvály 6.20 Du-
chovní 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 41/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: Z díla 

G. P. Telemanna, A. 
Ragazziho a A. Vivaldiho

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Barvínek: Den Země
 16.55  Slyšte, lidé! Hudební 

výlet do Belgie (R)
 18.00  Mše svatá (z kaple 

Svatého Ducha v Proglasu,
za posluchače-přátele Proglasu)

 18.45  Pohádka o vlastnostech 
5/23: O veselé Karolince

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Rozhovor se skupinou 
Teepee

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

Úmluva 41/46
 22.00  Studio Olomouc:

„Klídek, je to jen extra 
chromozom“

 23.50 Duchovní slovo
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22.00 10. výročí beatifikace... 20.05 Večer chval 14.00 Trumfy Miroslava Donutila 14.25 Uchem jehly

 5.59  Studio 6. 
Ranní infoservis ČT

 9.00  To je vražda, napsala XII. 
Dvojí hra pod Jižním křížem 

 9.45  Pavel Kříž – 60 let. 
Malý vodní had

 10.35  Miroslav Donutil – 70 let. 
Doktor Martin 2 (14/16). 
Jako kočka

 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  Trumfy Miroslava Donutila. 

Záb. talk show 
 14.55  Pavel Kříž – 60 let. Všechnopárty
 15.50  To je vražda, napsala XII. 

Závod na život a na smrt 
 16.45  Cestománie. 

Curaçao: Ostrůvek radosti
 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 (3/10). Atentát 
na ministerského předsedu

 21.15  Hercule Poirot XII. Tragédie 
o třech jednáních. Br. film

 22.49  Výsledky losování Šťastných 10
 22.50  Neobyčejné životy. 

Ladislav Lakomý
 23.45  V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN. 

Vím, že jsi vrah...
 1.20  Máte slovo s M. Jílkovou
 2.25  Barokní Holešov 

a Buchlovice
 2.40  Dobré ráno
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Nejúžasnější díla přírody: 

Sopky. Austr. cyklus
 9.55  Psi – úžasná zvířecí rodina (1/3)
 10.45  Tajemství Maginotovy linie. Fr. dok. 
 11.35  Letec. Miniportrét 

Františka Hadravy
 11.40  K Pacifiku přes Coast Mountains
 12.10  Náš venkov: Království pohody
 12.35  Vůně dřeva
 13.05  Křesťanský magazín
 13.30  Do země lovců lebek. Šp. dok. 
 14.25  Uchem jehly. Setkání farářky 

Martiny Viktorie Kopecké 
s religionistou Pavlem Hoškem

 14.55  Mezinárodní den skautů. 
Hledání lilie

 15.45  Televizní klub neslyšících
 16.10  Velká válka: Konsolidace. Rus. dok. 
 17.05  Papež – nejmocnější 

člověk na planetě (5/6). 
Papežové válečné doby

 17.50  Haló, hlásí se redaktor Laufer!
 18.45  Večerníček. 

O loupežníku Rumcajsovi
 18.55  Babylon
 19.20  Kus dřeva ze stromu (14/26) 
 19.40  Postřehy odjinud. 

Wales očima Petra Voldána. 
Království šišatého míče

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  S kuchařem kolem světa: 

Vietnam. Fr. cyklus
 21.00  Na cestě po etiopském 

jižním riftu. S Jiřím Bartoškou 
a Miroslavem Donutilem

 21.30  České fotbalové legendy 
(4/11). Tomáš Ujfaluši 

 22.00  Letecké katastrofy: 
Útok nad Egyptem. Kan. dok. 

 22.45  Gomora III (4/12)
 23.40  Hon na nacisty (2/2). Fr. dok. 
 0.25  Ztracené bomby studené 

války (2/2). Fr. dok.

11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.35 
Krok za krokem (13) 12.55 Ordinace v růžo-
vé zahradě 2 (929). Budu máma i táta 14.10 
Castle na zabití VII (23) 15.05 Dr. House IV 
(6). Do posledního dechu 15.55 Dr. Hou-
se IV (7). Ošklivec 16.57 Odpolední Počasí 
17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny 17.30 Co na to Češi 18.25 Ulice 
(4038) 19.30 Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 20.20 Výměna manželek XIII 
21.35 Malé lásky 22.30 Námořní vyšetřovací 
služba XVI (7). Tisíc slov 23.25 Dr. House IV 
(6, 7) 1.05 Castle na zabití VII (22)

 5.00 Jak jsem se stal psem. Am. kom. 
 6.35 Dr. House IV (4, 5) 
 8.25 Příběh Alvina Straighta. Am. drama 
10.35 Teleshopping 
11.05 Hudbu složil, slova napsal. Am. kom. 
13.05 Teleshopping 
13.35 Firma. Am. thriller 
16.30  Co je doma, to se počítá, pánové... 

Čes. kom. 
18.15 Honey 3: Tanec v krvi. Am. hud. 
20.00 Listopadová romance. Am. film 
22.20 Smrt jí sluší. Am. kom. 
 0.15  Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů. 

Am. vesm. sága 

15.40 DějePIC! Guth-Jarkovský, mistr eti-
kety 16.10 Planeta YÓ 16.45 Tryskouni III 
16.55 Olí a Jůla 17.10 Jogínci sportují 17.20 
Kouzelná školka 17.50 Dynotrax II 18.15 
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerní-
ček 18.50 Moji kamarádi Tygr a Pú II (20/39) 
19.15 Lví hlídka II (6/30) 19.40 Nejkrásnější 
pohádky 19.45 Čtení do ouška 20.00 Udá-
losti v kultuře 20.15 Ceny Czech Grand De-
sign 2020 21.25 Měsíc s českou legendou… 
Jiří Adamíra. Stíhán a podezřelý 22.50 Život 
sochaře Olbrama Zoubka pohledem Heleny 
Třeštíkové 23.05 Velikáni umění: Michelan-
gelo – Láska a smrt 0.00 Peep Show VI (1/6)

8.45 Příběh filmového titulku 9.00 Kufr pl-
ný nadějí. Kom. 10.15 Zprávy ČT3 10.25 
Divadlo jednoho diváka 11.20 Příště u Vás 
z Vlachovky 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Před-
pověď počasí, sportovní zprávy 12.30 Kle-
noty naší krajiny. Orlické hory 12.55 Klub 
přátel dechovky 13.35 Činčin 14.25 Jedeme 
dál Slušovice 16.25 Smrt z laboratoře. Det. 
příběh 17.15 Šest ran do klobouku 17.55 
Salón Eliott (12/12) 18.55 Události za oka-
mžik a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, 
body, vteřiny 20.05 Kouzelník ještě nepři-
šel 21.05 Činčin 21.45 Salón Eliott II (1/12) 
22.40 Zprávy v českém znakovém jazyce

12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprávy 
12.55 M ČR v chůzi na 20 km 13.15 Hokej na 
zemi 13.45 Krasobruslení: Světová týmová 
trofej 2021 16.50 Házená: STRABAG RAIL 
Extraliga 18.45 Po trailech přes hory 19.00 
Extrémní sport: Naked Mountain 19.35 Fot-
bal: Evropská liga UEFA 20.25 Olympijský 
magazín 20.50 Svět motorů: Speciál 21.10 
Svět motorů: Aktuálně 21.30 Studio fotbal – 
Dohráno 22.15 Sportovní zprávy 22.35 Ho-
kej: Bitva o Kanadu II. 23.20 Házená: STRA-
BAG RAIL Extraliga 1.10 Branky, body, vte-
řiny 1.20 Krasobruslení: Světová týmová 
trofej 2021 4.20 Svět motorů: Speciál

12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / 
Radostný ruženec 13.15 Godzone ma-
gazín 13.50 Hudobné pódium (P) 14.35 
Litánie k svätému Jozefovi 15.00 Hodina mi-
losrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 
16.05 EkoKlbko 16.25 GU100 16.55 Rwan-
da – Dotknúť sa rán (P) 17.30 Doma je 
doma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ru-
ženec / Bolestný ruženec 20.00 Krátke sprá-
vy (P) 20.15 Prehľad katolíckych periodík 
(P) 20.30 Jeden na jedného (P) 20.50 Fun-
damenty (Dekrét o apoštoláte laikov) (P) 
21.45 Na tónoch vďačnosti 22.25 V Samárii 
pri studni 23.45 Z prameňa

10.50 Jak funguje vesmír IV (1) 11.50 Grón-
sko s Nikolajem Coster-Waldauem (4) 12.50 
Anthony Bourdain: Neznámé končiny X (2) 
13.45 Neuvěřitelné projekty (10) 14.45 Nej-
výkonnější vesmírné teleskopy 15.50 Bear 
Grylls: Muž vs. divočina VI (10) 16.50 Nej-
krásnější železnice světa (6) 17.50 Nebeští 
lovci: Jestřábi, káně a orli 18.55 Africké šelmy 
III (6). Am. dok. 20.00 Mytické hory Bulhar-
ska (1). Am./něm. dok. 21.05 Do divočiny: 
Argentina (1). Am. dok. 22.05 Mimo kontro-
lu III (6) 23.20 Králové šrotu II (2) 0.20 Vá-
lečné továrny (5) 1.20 Tajné nacistické zá-
kladny (5) 2.20 UFO: Ztracené důkazy II (6)

 6.05  Pro vita mundi (129. díl)
 6.45  Harfa Noemova:

Mistři taktovky – Petr Fiala
 7.05  Zpravodajské Noeviny: 20. 4. 2021
 7.25  MFF Strážnice 2015: Uprkův kraj
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.20  Generální audience 

papeže Františka [L]
 10.25  Cvrlikání (40. díl): Jana Šteflíčková
 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  Dům ze skla? Debata nad 

událostmi ve společnosti a církvi
 14.00  Za obzorem [L]
 14.40  Noční univerzita: Mgr. PhDr. 

Gabriel Peter Hunčaga OP, Ph.D. 
– Vzdělávací systém dominikánů 
ve vrcholném středověku

 16.00  Zpravodajské Noeviny: 20. 4. 2021
 16.20  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře (161. díl): 
Folk it – lidový tanec netradičně

 17.45  Oto Mádr
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.15  Sedmihlásky
 18.20  S Hubertem do lesa: 

Čarodějný dvoreček
 18.35  Za tajemstvím šumavských lesů
 19.30  Terra Santa News: 21. 4. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Večer chval (93. díl): 

Živá modlitba a chvála [L]
 21.20  Liběšice [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Noční univerzita:

P. Bogdan Stępień 
– Modlitba za uzdravení [P]

 23.00  Generální audience 
papeže Františka

 23.25  Zachraňme kostely: 
kostel sv. Víta v Zahrádce

 23.45  ARTBITR – Kulturní 
magazín (109. díl)

 0.00  Jak věří katolíci

12.05 Walker, Texas Ranger VII (22) 13.00 
Policie Hamburk XII (25). Utajené orgie 
14.00 Policie Hamburk XII (26). Pomáhat 
a chránit 15.00 Námořní vyšetřovací služba 
XIII (3). V utajení 16.00 Policie v akci. Čtyři 
případy, čtyři lidské osudy 16.55 Krimi zprá-
vy 17.15 LIKE HOUSE 17.50 Prostřeno! 
18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 
Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME 20.15 Se-
střičky (60). Faul na domácím hřišti 21.35 
Show Jana Krause 22.35 Cesty k úspěchu 
22.50 Polda IV (14). Výhodná investice 0.00 
LIKE HOUSE 0.30 Policie v akci 
 1.30 Námořní vyšetřovací služba XIII (3)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Křesťan a svět 
(R) 3.00 Folklorní okénko 5.00 
Písně 5.27 Myšlenka na den (R 
11.57, 17.55) 6.00 Evangelium: Jan
6,35-40 6.05 Ranní chvály 6.20 Du-
chovní 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 42/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

R. Wagner: Pochod z opery 
Tannhäuser, V. Trojan: 
Čtyři karikatury s jednou 
navíc, A. Bruckner: Moteta

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Než zazvoní zvonec: 

Půlnoční bouřka
 16.55  Folklorní okénko: 

Jak se zpívá v Nivnici a Bánově
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny Marie 

Pomocnice v Brně-Žabovřeskách)
 18.45  Pohádka o vlastnostech 

6/23: O líné Lálince
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: Novinky 

vydavatelství Indies Scope
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: 

Úmluva 42/46
 22.00  Studio Ostrava: 

10. výročí beatifikace 
P. Johannese Prasseka

 22.30  Noční cukrárna
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16.00 O síle přímluvné... 20.05 Cvrlikání 9.50 Panoptikum Města pražského 10.40 Papež

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

Závod na život a na smrt 
 9.50  Jiří Adamíra – 95 let. Panoptikum 

Města pražského (3/10). Atentát 
na ministerského předsedu

 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  Tak neváhej a toč speciál
 15.05  Profesionálové. 

Za vším hledej ženu. Br. krimi
 16.00  To je vražda, napsala XII. 

Nevědomost zabíjí 
 16.45  Všechno, co mám ráda. 

Inspirativní magazín 
 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 (15/16). Porod
 21.00  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

experimenty a vyprávění 
 21.30  Máte slovo s M. Jílkovou
 22.29  Výsledky losování Šťastných 10
 22.30  Na stopě
 22.55  Rocco Schiavone. Mimo sezónu 
 0.35  AZ-kvíz
 1.05  Banánové rybičky. 

Jak si užít výbuchy
 1.40  Menu pro volejbalistky
 2.10  Dobré ráno
 4.40  Sváteční slovo adventistického 

kazatele Jindřicha Černohorského
 4.45  Kluci v akci
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Pozoruhodný svět mláďat 

(1/6). Cyklus BBC
 9.45  Normandie, země hojnosti. Fr. dok. 
 10.40  Papež – nejmocnější 

člověk na planetě (5/6). 
Papežové válečné doby

 11.25  Uprostřed běhu: Ondřej Suchý
 12.05  Letečtí stíhači v boji
 12.55  Ztracené bomby studené 

války (2/2). Fr. dok. 
 13.50  Velké stroje zblízka III: 

Létající člun. Br. dok.
 14.35  Hitlerjugend: Poslední bitva 

dětských vojáků (2/2). Fr. dok.
 15.20  Evropa dnes
 15.55  Design (8/17). Fr. dok. 
 16.20  Do země lovců lebek. Šp. dok. 
 17.15  Kanada, ve stopách zlatokopů
 17.45  České fotbalové legendy (4/11)
 18.15  Na cestě po etiopském 

jižním riftu. S Jiřím Bartoškou 
a Miroslavem Donutilem

 18.45  Večerníček. 
O loupežníku Rumcajsovi

 18.50  Krásy evropského pobřeží: 
Mezi dvěma světy. Fr. dok. 

 19.00  Dobrodružství vědy 
a techniky. Vikuně –
divoké lamy And. Něm. dok. 

 19.30  Na vrcholky hor s Vladimírem 
Čechem (2/13). Chata Šerák

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Kamera na cestách: 

Írán z výšky (1/2). Země tradic 
a nezkrotných hor. Fr. dok. 

 21.00  Českem nejen za sportem 
(1/8). Karlovarsko 

 21.30  Když se hraje o čas (2/7). Dok. 
 22.00  Pravdivý příběh Antonie Pařízkové, 

lehké holky s dobrým srdcem
 23.25  Queer: Bohorodičko, 

ochraňuj feministky!
 23.50  Vraždy ve Valhalle (3, 4/8) 

11.00 Co na to Češi 11.50 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.35 Krok za krokem (14) 
13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (930) 
14.10 Castle na zabití VIII (1) 15.05 Dr. Hou-
se IV (8) 15.55 Dr. House IV (9) 16.57 Od-
polední Počasí 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny 17.30 Co na to Če-
ši 18.25 Ulice (4039) 19.30 Televizní novi-
ny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Ordina-
ce v růžové zahradě 2 (1018) 21.45 Život ve 
hvězdách 22.15 Námořní vyšetřovací služ-
ba XVI (8). Střelba do vlastních 23.10 Dr. 
House IV (8, 9) 0.50 Castle na zabití VII (23)

 4.10 Bravo Girls: Ukaž se! Am. kom. 
 5.50 Dr. House IV (6, 7) 
 7.40 Honey 3: Tanec v krvi. Am. hud. 
 9.30 Teleshopping 
10.00 Firma. Am. thriller 
12.55 Teleshopping 
13.30 Táta lump. Am. krimi kom. 
15.15 Listopadová romance. Am. film 
17.30  Bitva o Midway.

Am. velkofilm 
20.00 Captain Marvel. Am. akč. 
22.25 Frekvence. Am. thriller
 0.40 Smrt jí sluší. Am. kom. 
 2.30 Donšajni. Čes. kom.

15.15 Hvězdičky III 15.20 Austin a Ally IV 
(2/20) 15.45 Vynalézáme s přírodou 16.10 
Planeta YÓ 16.45 Tryskouni III 16.55 Olí 
a Jůla 17.10 Jogínci sportují 17.20 Kouzelná 
školka 17.50 Dynotrax Turbo 18.15 Šmoulo-
vé 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 
Moji kamarádi Tygr a Pú II (21/39) 19.15 Lví 
hlídka II (7/30) 19.40 Nejkrásnější pohádky 
19.45 Čtení do ouška 20.00 Události v kultu-
ře 20.15 Životy slavných. Pan Čokoláda. Fr. 
drama 22.10 Frank Lloyd Wright: muž, kte-
rý postavil Ameriku. Br. dok. 23.10 Artmix 
0.05 Hudební klub. Soundtracky: písně psa-
né z paměti (1/8) 0.50 ArtZóna

9.00 Kdo chytá štěstí za pačesy. Kom. 10.15 
Zprávy ČT3 10.25 Nouzové řešení 11.20 
Plavci v pohádce 12.00 Zprávy ve 12 12.20 
Předpověď počasí, sportovní zprávy 12.30 
Klenoty naší krajiny. České středohoří 12.55 
Klub přátel dechovky 13.35 Činčin 14.15 Až 
zmlknou tranzistory 15.20 Šel pan Lada na 
houby 16.10 Značka: Na dožití 17.10 Šest 
ran do klobouku 18.00 Salón Eliott II (1/12) 
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 
Události 19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 
Televarieté 21.30 Dobrý večer s Waldema-
rem 22.00 Salón Eliott II (2/12) 
22.55 Zprávy v českém znakovém jazyce

8.25 Házená: STRABAG RAIL Extraliga 
10.20 Hokej: Bitva o Kanadu II. 11.05 Olym-
pijský magazín 11.30 V šachu 12.00 Pano-
rama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 Studio 
fotbal – Dohráno 13.35 Sokolský zpravodaj 
13.50 Svět motorů: Speciál 14.10 Svět mo-
torů: Aktuálně 14.35 Házená: Švýcarsko – 
Česko 16.30 Studio fotbal – Extra 17.00 Ho-
kej: Rakousko – Česko 18.30 Hokej: Generali 
Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy 
21.45 Sportovní zprávy 22.05 Arctic Rally 
Finsko 23.00 Hokej: Rakousko – Česko 0.55 
Branky, body, vteřiny 1.05 Generali Česká 
pojišťovna play off Tipsport extraligy

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 zá-
zraky 17.00 Láska a rodičovstvo (P) 17.15 
Prehľad katolíckych periodík 17.20 A teraz 
čo? 17.30 Doma je doma (P) 18.30 Svätá 
omša (P) 19.30 Krátke správy (P) 20.00 
Modlitba za odvrátenie epidémie (P) 20.45 
vKontexte (P) 21.20 Jeden na jedného 21.35 
Hudobné pódium 22.20 Katechéza 22.40 
Správy zo Svätej zeme 23.05 A teraz čo? 
23.15 Zanzibar – Sme odvážni 
23.45 Z prameňa

7.55 Sousedské noční můry IV (2) 8.55 Nej-
větší závod starého Říma (2) 10.00 Postavili 
bychom to dnes? (7) 11.05 Návrat bobrů 
12.15 Planeta koček (1, 2) 13.25 Kosmo-
nauti: Jak Rusko vyhrálo vesmírný závod 
(2/2) 14.30 Tajemství vesmíru IV (4) 15.30 
Velké vlakové putování po USA II (10) 16.50 
Anthony Bourdain: Neznámé končiny XI 
(5) 17.50 Hlubiny oceánu: Světla v propas-
ti 18.55 Modravé hlubiny II (3) 20.00 Válka 
ve Vietnamu (7) 21.10 Druhá světová válka 
v číslech (4). Br. dok. 22.10 Divoké chvíle (9) 
23.25 24 hodin v divočině II (4) 
 0.25 Vetřelci dávnověku XII (1)

 6.05  Pro vita mundi (130. díl): 
RNDr. Vilém Holáň

 6.45  Dudácké štandrle: 
Chodské slavnosti 2015

 7.45  Terra Santa News: 21. 4. 2021
 8.05  Jako hořčičné zrnko (2. díl)
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Počasí [P]
 9.20  IRÁK – Ninivské pláně: Exodus
 9.55  Kulatý stůl: 

Ze zákulisí Katolického týdeníku
 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  Má vlast: Týnský chrám
 13.45  V pohorách po horách (94. díl): 

Velké Karlovice na běžkách
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Generální audience 

papeže Františka
 15.00  Poletuchy: na skok na Plzeň
 15.45  Víra do kapsy
 16.05  Zpravodajské Noeviny: 20. 4. 2021
 16.25  Večeře u Slováka: 

4. neděle velikonoční [P]
 16.55  Sedmihlásky
 17.00  Ovečky: 4. neděle velikonoční [P]
 17.25  S Hubertem do lesa: 

Bezhlavcův hrádek
 17.40  Živě s Noe [P]
 18.00  Uzdrav naši zem [L]
 19.05  Opřu se o florbalovou hůl
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

22. 4. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Cvrlikání: Ponk [L]. 

Hud. pořad s povídáním 
a zajímavými interprety

 21.15  Poutníci času (8. díl): 
s Leticií Vránovou Dytrychovou

 21.30  Za obzorem
 22.05  Pod lampou [P]
 0.10  Santiago Gapp. Dok. 

o odvážném knězi, který se postavil 
proti nacistickému režimu

10.10 Naše farma v Irsku: Tajnosti. Něm. film 
12.05 Walker, Texas Ranger VII (23). Ces-
tou násilí (1/2) 13.00 Policie Hamburk XII 
(27). Unesena 14.00 Policie Hamburk XII 
(28). Loď v láhvi 15.00 Námořní vyšetřovací 
služba XIII (4). Dvojité trable 15.55 Policie 
v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 16.55 
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 (99). Nové nápady 21.35 
Mordparta II (8). Řešení. 8. případ: smrt ma-
fiána 22.55 Polda II (3). Lovci pokladů 0.05 
LIKE HOUSE 0.40 Policie v akci

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00  Dotýká-
ní světla (R) 3.00 Hrajte, kapely! 
(R) 5.00 Písně 5.27 Myšlenka na 
den (R 11.57, 17.55) 5.45 Radio 
Vatikán (R) 6.00 Evangelium: Jan
6,44-51 6.05 Ranní chvály 6.20 Du-
chovní 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 43/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

C. P. E. Bach:
Koncert pro violoncello a orchestr, 
K. Stamic: Koncertantní symfonie

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

S Michaelou Šikulovou 
o síle přímluvné modlitby

 16.55  Hrajte, kapely! 
Století s Blučiňáky

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

 18.45  Pohádka o vlastnostech 7/23: 
O chlubivém Kubovi

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Pavel Žalman Lohonka
 20.00  Modlitba živého růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková:

Úmluva 43/46
 22.00  Studio Hradec: 

Model Zdoňov 
a voda v krajině

 23.50  Duchovní slovo
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22.00 Svaté královny 12/15 22.15 Brána poutníků 20.10 Četníci z Luhačovic 20.00 Zázračná planeta

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

Nevědomost zabíjí 
 9.45  Ivo Paukert – 90 let. 

V Praze bejvávalo blaze. 
Až ztichnou bílé skály

 10.35  Miroslav Donutil – 70 let. 
Doktor Martin 2 (15/16). Porod

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

zprávy, Události v regionech plus
 12.30  Sama doma
 14.00  Na stopě
 14.25  Reportéři ČT. 

Kauzy a reportáže 
s Markem Wollnerem

 15.10  Cestománie. 
Středoafrická republika: 
Neklidné srdce Afriky

 15.40  Neobyčejné životy. 
Ladislav Lakomý

 16.35  Polopatě
 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 

(3/12). Rodokaps 
 21.35  Všechnopárty
 22.29  Výsledky losování Šťastných 10
 22.30  Profesionálové. 

Starý pes se novým 
kouskům nenaučí

 23.25  Kriminalista. Stíny minulosti
 0.25  AZ-kvíz
 0.50  Toulavá kamera
 1.20  Objektiv
 1.50  Banánové rybičky. Jak si užít slunce
 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: Vietnam
 9.55  Velká válka: Konsolidace. Rus. dok. 
 10.50  Hledání lilie
 11.40  Království divočiny: 

Chňapal dlouhoploutvý 
 12.05  Psi a jejich výjimečné příběhy 

(5/5). Život na svobodě
 12.55  Postřehy odjinud. Malta očima 

Petra Voldána. Loďky s božíma očima
 13.00  Psi – úžasná zvířecí 

rodina (1/3). Br. dok.
 13.50  Nikaragua
 14.15  Kus dřeva ze stromu (15/26)
 14.35  Jumbo Jet: 50 let v oblacích 

(2/2). Br. dok. 
 15.20  Hitler: Zrůda. Br. dok. 
 16.10  Nejúžasnější díla přírody: 

Sopky. Austr. cyklus
 17.05  Hranice v srdci (15/16). 

Hranice v sudě
 17.30  Sousedé
 18.00  Modrá planeta – další expedice 

(3/4). Projekt BBC
 18.45  Večerníček. 

O loupežníku Rumcajsovi
 18.55  1963: Pohřeb

J. F. Kennedyho. Fr. dok. 
 19.20  Příběhy domů: Ve stínu 

hvězdy hotelu Internacionál
 19.40  Postřehy odjinud. Wales očima 

Petra Voldána. Pára jede
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Zázračná planeta: Dokonalá 

planeta (3/5). Počasí. BBC Earth
 21.00  Bílá princezna (5/8). 

Zrádci. Br./am. 
 22.00  Vraždy ve Valhalle (5, 6/8) 
 23.35  Katyň. Pol. drama 
 1.30  Letečtí stíhači v boji: Létající tygři 
 2.15  V zajetí železné opony: Vzpoura
 2.30  Zašlapané projekty: 

Nežádoucí architekti 
 2.50  Odvrácená strana stáří

11.00 Co na to Češi 11.50 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.40 Krok za krokem (15) 
13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (931). 
Strašně moc 14.10 Castle na zabití VIII (2) 
15.05 Dr. House IV (10). Je to báječná lež 
15.55 Dr. House IV (11). Někdo mrzne, ně-
kdo taje 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Od-
polední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.30 Co na to Češi 18.25 Ulice (4040) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Dvě nevěsty a jedna svatba. Čes. 
kom. 22.00 Přepadení v Pacifiku. Am./fr. 
thriller 23.55 Dr. House IV (10, 11) 

 5.15 Honey 3: Tanec v krvi. Am. hud. 
 6.55 Dr. House IV (8, 9) 
 8.40 Trhák pana Bowfingera. Am. kom.
10.30 Teleshopping 
11.00  Listopadová romance.

Am. film 
13.20 Teleshopping 
13.50 Turner a Hooch. Am. kom. 
15.40 Captain Marvel. Am. akč. 
18.05 Něco jako láska. Am. kom. 
20.00 Herkules. Am. anim. 
21.45 Odpad. Braz./br. drama 
 0.00 Frekvence. Am. thriller 
 2.05 Smrt jí sluší. Am. kom. 

15.40 Wifina 16.10 Operace JAUU! 16.40 
DVA3 16.55 Terčin zvířecí svět 17.10 Jogínci 
sportují 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dyno-
trax Turbo 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.50 Moji kamarádi Ty-
gr a Pú II (22/39) 19.15 Lví hlídka II (8/30) 
19.40 Nejkrásnější pohádky 19.45 Čtení do 
ouška 20.00 Události v kultuře 20.15 Linka 
20.40 Pop-rockové pódium. Emerson, Lake 
& Palmer reunion koncert 2010 22.10 Pří-
běhy světové hudby. Slavná alba: The Beach 
Boys – Pet Sounds 23.10 Medicejové: Lo-
renzo Nádherný (5/8). Pouta, která svazují 
 0.10 Ikonické páry Hollywoodu (2/10)

9.00 Nultý kilometr 10.15 Zprávy ČT3 10.25 
Brigádnická hodinka 11.25 Sedm písní a po-
chybnost 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpo-
věď počasí, sportovní zprávy 12.30 Klenoty 
naší krajiny. Jeseníky 12.55 Klub přátel de-
chovky 13.40 Dobrý večer s Waldemarem 
14.10 Kopeme dál aneb Hornický jarmark 
16.10 Monika a hříbě s hvězdičkou 17.15 
Šest ran do klobouku 18.00 Salón Eliott II 
(2/12) 18.55 Události za okamžik a počasí 
19.00 Události 19.56 Branky, body, vteřiny 
20.05 Kufr 20.55 Dobrý večer s Waldema-
rem 21.35 Salón Eliott II (3/12) 
22.30 Zprávy v českém znakovém jazyce

7.05 Panorama 7.40 BBV po 25 letech 7.45 
Hokej: Rakousko – Česko 9.45 Generali 
Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy 
11.45 Studio fotbal – Extra 12.05 Panora-
ma 12.25 Sportovní zprávy 12.55 Sokolský 
zpravodaj 13.05 Spurt 13.40 Bojové spor-
ty 14.20 Fotbal: SK Líšeň 2019 – FK Viktoria 
Žižkov 16.40 Hokej: Generali Česká pojiš-
ťovna play off Tipsport extraligy 20.15 Bas-
ketbal: Kooperativa NBL 22.25 Sportovní 
zprávy 22.45 SK Líšeň 2019 – FK Viktoria 
Žižkov 0.30 Branky, body, vteřiny 0.40 Ge-
nerali Česká pojišťovna play off Tipsport ex-
traligy 2.35 Kooperativa NBL

13.50 V škole Ducha 14.20 Gréckokatolícky 
magazín 14.35 Litánie k predrahej Kristovej 
krvi 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 
Ruženec z Lúrd 16.05 STOPovanie 16.40 
vKontexte 17.10 Nová kvalita života (P) 
17.30 Moja misia magazín (P) 18.00 Správy 
zo Svätej zeme 18.30 Svätá omša (P) 19.00 
Ruženec / Slávnostný ruženec 20.00 Krátke 
správy (P) 20.10 Svedectvo 20.15 Eucharis-
tické zázraky 20.30 Svätá Terézia z Lisieux – 
Veľká Božia láska (P) 21.30 Viera do vrecka 
21.50 Zanzibar – Sme odvážni 22.20 Quo 
vadis 22.45 Večera u Slováka 23.15 V škole 
Ducha 23.45 Z prameňa 

7.50 Druhá světová: Totální válka (2) 9.00 
Mimo kontrolu II (2) 10.15 Demolice: No-
vý Zéland I (3, 4) 11.05 Výprava po Evro-
pě (1) 12.10 Mamuti, obři z doby ledové 
13.15 Největší lži historie (8) 14.25 První 
civilizace (3) 15.45 Megazoo (3) 16.40 Zví-
řecí společníci (5) 17.20 Srdcaři na severu 
(1) 18.05 Nespoutané Rumunsko. Br./rum. 
dok. 20.00 Nejkrásnější ostrovy světa (4) 
21.05 Modravé hlubiny III (3) 22.05 Vetřel-
ci dávnověku XII (12) 23.05 Záhadný vesmír 
(4) 0.00 Tajemství světových muzeí III (6) 
1.00 Hitlerův kruh zla (10) 2.05 Megatovár-
ny (5) 3.05 Tajemný svět kvantové fyziky (1)

 6.05  Pro vita mundi (131. díl): 
Manželé Perašinovi

 6.45  Zpravodajské Noeviny: 22. 4. 2021
 7.05  Sýrie – zbytek Jeho lidu
 7.35  Beránci a vlci: 

Rožnovské slavnosti 2019
 8.45  V pohorách po horách
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Počasí [P]
 9.25  Cesta k církvi – 

Život a osud Alexandra Meně
 10.25  Dům ze skla?
 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  Benin – cesta návratu
 13.05  Nezmaři & Symfonický 

orchestr ZUŠ Uničov na 
Mohelnickém dostavníku 2013

 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Liběšice
 14.40  P. Antonín Šuránek
 14.55  Biblická studna
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 22. 4. 2021
 16.20  Ukrajina: Skutky apoštolů: 

O 2 000 let později
 16.50  Buon giorno s Františkem
 17.30  Krajkářka Mária Hnidková
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.20  S Hubertem do lesa: 

Poklad z údolí smradu [P]
 18.35  Výpravy do divočiny: 

Pomáháme jim přežít
 19.35  Svědectví mladých 

z komunity Cenacolo
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Kulatý stůl: Situace 

církve v Polsku [L] 
 21.40  Za obzorem
 22.15  Brána poutníků: 

Oratorium Jiřího Pavlici
 23.20  Čas pro Malawi. Příběh vzniku 

nové nemocnice, kterou s místními 
lidmi stavěla humanitární 
organizace International Humanity

12.05 Walker, Texas Ranger VIII (1). Cestou 
násilí (2/2) 13.00 Policie Hamburk I (1). Vy-
svědčení 14.00 Policie Hamburk I (2). Hra 
o život 15.00 Námořní vyšetřovací služba 
XIII (5). Laborka 16.00 Policie v akci. Čtyři 
případy, čtyři lidské osudy 16.55 Krimi zprá-
vy 17.15 LIKE HOUSE 17.50 Prostřeno! 
18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 
Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME 20.15 Má-
me rádi Česko 22.05 Jak utopit dr. Mráčka 
aneb Konec vodníků v Čechách. Čes. kom. 
0.10 LIKE HOUSE 0.50 Policie v akci 
 1.50 Námořní vyšetřovací služba XIII (5) 
 2.45 Policie Hamburk I (1, 2) 

 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 10,11-16 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 44/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

S. Prokofjev: 
Klavírní koncert, „Klasická“ 
symfonie, Puškiniana

 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: 

Manželé Ettlerovi (R)
 16.55  Oktáva: B & D strings
 18.00  Mše svatá 

(z kostela Panny Marie Pomocnice 
v Brně-Žabovřeskách)

 18.45  Pohádky o vlastnostech 8/23: 
O pracovité Elence

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Sofia Labropoulou
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 44/46
 22.00  Svaté královny 12/15: 

Královny lidských srdcí
 23.50  Duchovní slovo



21.20 Tóny ze scény 16.50 V pohorách po horách 15.00 Ideál septimy 16.10 Pozoruhodný svět mláďat

 6.00  Raníček. O panence Blažence
 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. Drávská cyklostezka 
 9.10  Náš venkov: Šardice
 9.40  Folklorika: Když se pálí čarodějnice
 10.05  Českem nejen za sportem 

(1/8). Karlovarsko 
 10.35  Když se hraje o čas (2/7) 
 11.05  Letecké katastrofy: 

Útok nad Egyptem. Kan. dok. 
 11.50  Mezinárodní den skautů. 

Minuta ticha
 12.20  Příběhy z Ivančeny
 12.45  Stoprocentní skaut. Dok. 
 13.15  Babylon. Dok. 
 13.45  Jak si vzít milionáře. Am. kom. 
 15.20  Hrdinové starověkého Řecka: 

Odysseia (2/2). Dokudrama BBC 
 16.10  Pozoruhodný svět mláďat 

(2/6). Cyklus BBC
 17.00  Kamera na cestách: 

Írán z výšky (1/2). Země tradic 
a nezkrotných hor. Fr. dok. 

 17.50  Zázračná planeta: Dokonalá 
planeta (3/5). Počasí. BBC Earth

 18.45  Večerníček. 
O loupežníku Rumcajsovi

 18.55  Sousedé
 19.20  Curriculum vitae: Vesmír v nás
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Konec 2. světové války. 

Kód Navajo. Am. film
 22.15  Kosti a skalp. Am. western
 0.25  Gomora III (4/12)
 1.20  McMafie (6/8)
 2.20  Hitler: Zrůda 
 3.05  V zajetí železné opony: 

Zkušenosti z procesu „M“
 3.20  Zašlapané projekty: 

Památník Vítkov

5.55 Zig a Sharko III. Fr. anim. 6.15 Tlapková 
patrola (9, 10) 7.10 Looney Tunes: Úžasná 
Show II (19). Am. anim. 7.35 Kačeří příběhy 
(9, 10). Am. anim. 8.20 Krok za krokem (12, 
13) 9.05 Tvoje tvář má známý hlas – Šampi-
oni 11.50 Koření 12.40 Volejte Novu 13.15 
Rady ptáka Loskutáka 14.25 Výměna man-
želek XIII 15.45 50x a stále poprvé. Am. kom. 
17.35 Sestra v akci. Am. kom. 19.30 Televizní 
noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Velká 
čínská zeď. Am./čín./hong./austr./kan. film 
22.05 Barry Seal: Nebeský gauner. Am./jap. 
film 0.10 Sestra v akci. Am. kom. 1.55 Krok 
za krokem (14) 2.15 Specialisté

 4.10 Bitva o Midway. Am. velkofilm 
 6.15 Táta lump. Am. krimi kom. 
 8.00 Dr. House IV (10, 11) 
 9.50 Teleshopping 
10.20 Něco jako láska. Am. kom. 
12.15 Captain Marvel. Am. akč. 
14.40 Herkules. Am. anim. 
16.25 Medvědí bratři. Am. anim. 
17.50 Rafťáci. Čes. kom. 
20.00 Mrazík. Rus. film 
21.40 Z cizího krev neteče. Am. film 
23.50 Přepadení v Pacifiku. Am./fr. thriller 
 1.40 Odpad. Braz./br. drama 
 3.25 Frekvence. Am. thriller 

14.05 Šikulové 14.35 Šmoulové 15.05 Ne-
chci být padavka 15.20 Filmuj! 15.50 Papí-
rový přístav 16.10 Zvláštní skvadra 16.35 
Dynotrax II 17.20 Méďa a lumíci 17.30 Mas-
terChef Junior VI (1/16) 18.15 Šmoulové 
18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 
Moji kamarádi Tygr a Pú II (23/39) 19.15 
Lví hlídka II (9/30) 19.40 Zvířáci 19.45 Ží-
žaláci 20.00 Je nám ctí... W. A. Mozart: Don 
Giovanni 21.25 V přestávce: Události v kul-
tuře 23.00 Kino Art. Ukrutně šťastni 0.50 
Emerson, Lake & Palmer reunion koncert 
2010 2.15 Peep Show VI (1/6) 
 2.40 Volker Schlöndorff, věčný rebel 

11.50 Chvíle pro písničku 12.00 Domácí 
štěstí. O hodinářích 12.25 Klenoty naší kra-
jiny. Kokořínsko 12.55 Klub přátel dechov-
ky 13.30 Dobrý večer s Waldemarem 14.10 
Pět přání z Kavčích hor 15.25 Zajíc v pytli. 
Hud. záb. 16.25 V takový krásný společnosti 
16.35 Rumburak (1/2). Život ve věži 17.25 
Hry bez hranic 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 19.52 Branky, body, 
vteřiny 20.05 Jiřina Bohdalová – 90 let. Svěd-
kyně. Kom. 21.00 Dobrý večer s Waldema-
rem 21.35 Úsměvy 22.15 Zprávy v českém 
znakovém jazyce 22.30 Sváteční slovo kato-
lického kněze Milana Palkoviče

6.40 Spurt 7.10 Kooperativa NBL 9.20 So-
kolský zpravodaj 9.35 Archiv D: Tenkrát 
v Melbourne 10.00 Házená: STRABAG RAIL 
Extraliga 11.50 Po trailech přes hory 12.10 
Panorama 12.35 Generali Česká pojišťovna 
play off Tipsport extraligy 14.35 Magazín 
Evropské ligy UEFA 15.05 Magazín EURO 
2020 15.40 Fotbal: FK Mladá Boleslav – FC 
Slovan Liberec 18.20 Hokej: Česko – Ra-
kousko 21.25 Sportovní zprávy 21.45 Háze-
ná: STRABAG RAIL Extraliga 23.35 FK Mla-
dá Boleslav – FC Slovan Liberec 1.20 Branky, 
body, vteřiny 1.35 Hokej: Česko – Rakousko 
3.30 Házená: Švýcarsko – Česko 

10.00 Krátke správy 10.20 Rwanda – Dotkn-
úť sa rán 11.00 Biskupská vysviacka zo Skal-
ky nad Váhom (P) 12.40 Ruženec / Bolestný 
ruženec 13.15 Večera u Slováka 13.50 Láska 
a rodičovstvo 14.10 Akatist k sv. Jozefovi (P) 
15.00 Hodina milosrdenstva 15.30 Gréc-
kokatolícky ruženec (P) 16.00 Vatikánsky 
tajný archív 17.00 Luxáreň 17.30 Svätá Te-
rézia z Lisieux – Veľká Božia láska 18.30 Svä-
tá omša (P) 19.20 GU100 19.40 EkoKlbko 
20.00 Spravodajský súhrn (P) 20.30 Filip 
Néri  (P) 21.55 Nová kvalita života 22.05 Ka-
techéza 22.20 Eucharistické zázraky 22.40 
vKontexte 23.20 Medzi nebom a zemou

9.15 Válečné továrny (5) 10.15 Tajné naci-
stické základny (5) 11.15 Nebeští lovci: Jes-
třábi, káně a orli 12.35 Africké šelmy III (6) 
13.35 Mimo kontrolu III (6) 14.50 Králové 
šrotu II (2) 15.50 Mytické hory Bulharska (1) 
17.00 Do divočiny: Argentina (1) 18.00 Ne-
il Armstrong osobně. Am. dok. 19.00 Ocelo-
vá srdce V (9) 20.00 Říše hmyzu. Něm. dok. 
21.10 Přírodní kuriozity Davida Attenborou-
gha (5) 21.35 Nejkrásnější paláce světa (3) 
22.35 Tajemství čínského Zakázaného měs-
ta 23.45 Jak fungují stroje (10) 0.45 Materi-
ály moderní doby 2.00 Neobjasněné přípa-
dy NASA (1) 3.00 Tajemství vesmíru III (8) 

 6.05  Pro vita mundi: P. Jan Vallo
 6.40  Velehradská zastavení: Díl 3. – 

Arcibiskup Antonín Cyril Stojan
 6.55  Z kraje pod Buchlovem: 

Pohádky a pověsti
 7.55  Sedmihlásky
 8.00  Cirkus Noeland: 

Roberto, Kekulín a detektiv
 8.25  Ovečky: 4. neděle velikonoční
 8.50  Prosperova kniha
 9.15  GOODwillBOY VI. (4. díl)
 9.55  V posteli POD NEBESY (6. díl). 

Magazín nejen pro teenagery
 10.50  Víra do kapsy: 

Nalinkoval Bůh můj život?
 11.05  Můj chrám: Barbora Černošková, 

kostel sv. Augustina v Brně
 11.35  ARTBITR – Kulturní 

magazín (109. díl)
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Angelus Domini
 12.05  Pod lampou
 14.15  Cvrlikání: Ponk
 15.25  Malá kopa píta vác: 

MFF Myjava 2017
 16.50  V pohorách po horách: 

Roklina Piecky – Slovenský ráj [P]
 17.00  Jak věří katolíci: Maria, Matka Boží
 17.55  Počasí
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.55  V souvislostech [P]
 19.15  Přejeme si…
 19.30  Ludwig van Beethoven: 

Fidelio [L]. Přenos opery 
o síle lásky a boje za osvobození 

 22.05  Outdoor Films s Radimem 
Grzybkem: Nadějný režisér nejen 
outdoorových filmů [P]

 23.40  Za obzorem
 0.15  Putování po evropských 

klášterech: premonstrátský 
klášter v Grimbergen 

 0.50  Za obzorem
 1.20  Vezmi a čti: Březen 2021
 1.35  Za obzorem
 2.05  Noční repríza dopoledních pořadů

6.05 Astro Boy I (12). Oživení Jumba 6.30 
Psí život (1). Blechy. Fr. anim. 6.55 M*A-
*S*H (22) 7.25 Autosalon.tv 8.25 Cyklosa-
lon.tv 9.00 Hudson a Rex II (9). Rex ve měs-
tě. Kan. krimi 9.55 Máme rádi Česko 11.45 
Vraždy podle Agathy Christie (18). Snídaně 
s mrtvolou. Fr. krimi 13.50 Hezké vstávání. 
Am. kom. 16.05 Tři vejce do skla (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 (15). Přes moji mrtvolu 21.30 Polda III 
(3). Do střehu! 22.45 Cesta za pomstou. Am. 
thriller 0.55 Top Gun. Am. akč.

 0.05  Noční bdění 1.00 Komorní hudba 
2.00 Oktáva (R) 3.00 Z archivu hu-
debních pořadů (R) 5.57 Myšlen-
ka na den (R 11.57, 17.55) 6.30 
Evangelium: Jan 6,60-69 6.35 Ran-
ní chvály 6.50 Duchovní slovo 

 7.00 Radio Vatikán (R) 
 7.30 Komentář týdne 
 8.00 TWR: Na sobotní frekvenci Proglasu
 9.00  Pozvánky a písničky
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  Čteme z křesťanských periodik
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Barvínek: Den Země (R)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

Z díla J. Myslivečka, P. Vranického, 
J. Ch. Bacha a J. Haydna

 13.30  Knihovnička: 
Svědectví o životě v KLDR

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Písničky pro hezké odpoledne
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.15  Jak se vám líbí: 

Pavel Žalman Lohonka (R)
 16.00  Čteme z křesťanských periodik
 16.15  Hudební listování
 16.55  Na dřeň: S Michaelou Šikulovou 

o síle přímluvné modlitby (R)
 18.00  Zprávy a Zrcadlo týdne
 18.20  Komentář týdne
 18.30  Folklorní sedmička
 19.00  Pohádky o vlastnostech 9/23 

O soucitném Standovi
 19.15  Slyšte, lidé! 

Novinky vydavatelství 
Slnko Records

 20.15  Dotýkání světla: 
Radost z lásky 3/7: Všednost v lásce

 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Tóny ze scény: 

Sergej Prokofjev: 
Láska ke třem pomerančům 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
 7.20  Pohádka pro pamětníky. Sněhurka
 7.45  Pohádka pro pamětníky... Jiřina 

Bohdalová – 90 let. Čert a Káča
 8.30  Pan Tau (4/33). Pan Tau a neděle
 8.55  Pan Tau (5/33). 

Pan Tau jde do školy
 9.35  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

experimenty a vyprávění 
 10.10  Dobrodružství Sherlocka 

Holmese. Strakatý pás
 11.05  Všechnopárty
 12.00  Z metropole, Týden v regionech 
 12.25  Hobby naší doby
 12.50  Postřehy odjinud. 

Malta očima Petra Voldána. 
Kostelů jako dnů v roce

 13.00  Zprávy
 13.05  Taneček přes dvě pekla. Hud. poh. 
 14.05  Červený kamínek. Poh. 
 15.00  Pro pamětníky.... 

Ideál septimy. Čes. veselohra 
 16.25  Hercule Poirot XII. Tragédie 

o třech jednáních. Br. film
 18.00  Móda s Terezou Vu. 

Slavnostní událost
 18.25  Kluci v akci
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.10  Zázraky přírody. Záb. show
 21.20  Pekařův císař. Kom. 
 22.24  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 22.25  Maigret a smrt Cecílie
 0.00  Rocco Schiavone. Mimo sezónu 
 1.35  Banánové rybičky
 2.00  Sama doma
 3.30  Bydlení je hra
 3.55  Zahrada je hra
 4.20  Barokní Holešov a Buchlovice
 4.35  Pod pokličkou
 5.00  Žiješ jenom 2x. 

Napovídat povoleno
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Kvůli covidu se naše práce musela změnit

SVĚTLO PRO SVĚT
Papež František: Pouze schopnost sdílení nás skutečně obohacuje

Vážení a milí čtenáři, 
dovolte nám poděkovat 
za vaši podporu 
a solidaritu během 
uplynulého roku. Na 
naši výzvu z minulého 
roku – „Pomozte nám 
připravit Afriku na 
pandemii“ – přispěli 
čeští dárci celkovou 
částkou 1 824 000 Kč. 

Spolu s výnosy z Rakouska, Švýcar-
ska a Německa se nám podařilo vy-
brat dostatečné prostředky, abychom 
okamžitě vybavili naše nemocnice 
nejnutnějšími hygienickými prostřed-
ky, a mohli je tak i za současné situa-
ce udržet v chodu. Z výnosu kampaně 
jsme dále pomohli léky a trvanlivými 
potravinami pěti tisícům potřebných. 

Přes všechny nutnosti reagovat na 
novou situaci zůstává naše poslání 
stále stejné, jak je znáte: zlepšovat ži-
vot lidem s postižením v nejchudších 
zemích světa. Stále tedy navracíme li-
dem zrak, posíláme děti s postižením 
do škol a zlepšujeme životní podmín-
ky jim i jejich rodinám.

Pomoc pro 1,2 milionu lidí
Dopad naší společné pomoci ilustru-
jí následující čísla: celkově naše služ-
by čerpalo více než 1 200 000 osob 
s postižením. Naši lékaři provedli více 
než 60 000 očních operací, 14 000 dě-
tem jsme zajistili školní docházku,
45 000 osobám jsme pomohli zlepšit 
příjem. V neposlední řadě jsme distri-
buovali více než 12,6 milionu dávek lé-
ků proti trachomu a dalším infekčním 
příčinám slepoty.

Jak se změnila naše práce během 
uplynulého roku? Vzhledem k omeze-
ní cestování jsme se během roku 2020 
museli ještě více spolehnout na naše 
místní spolupracovníky. Učíme se ví-
ce využívat online schůzky, v místních 
kancelářích jsme museli investovat do 
lepší techniky. Největší bariérou stále 
zůstávají nekvalitní datové služby.

Naše programy, zaměřené na boj 
s tropickými chorobami, jako je infekč-

ní trachom, získaly ještě více na vý-
znamu, protože spočívají ve zlepšení 
přístupu lidí k čisté vodě. Dostatek ne-
závadné vody, mýdla a dezinfekce je 
nutný i pro prevenci nemoci covid-19. 

Dopad krize s pandemií
Pandemie a s ní spojená nutná opat-
ření citelně zasáhla Afriku zejména 
omezením možností živobytí obyva-

tel. Uzavřeny byly místní trhy i živ-
nosti, na určitou dobu se ekonomic-
ká aktivita téměř zastavila. Rodinám, 
které již předtím žily na pokraji chu-
doby a neměly vytvořené žádné re-
zervy (a takových je stále většina), 
hrozil hlad. Pomáháme finančně, za-
jištěním náhradní obživy (šití roušek),
osvětou.

Zkušenostmi jsme pomáhal i
místním úřadům v tom, aby veškeré 

informace o pandemii byly dostupné 
i pro sluchově a zrakově postižené. 
V Mosambiku jsme využili síť našich 
terénních pracovníků i k distribuci po-
travinové pomoci Unicef. 

Omezení výjezdů
lékařských týmů

Naše oční kliniky fungují za zvýšených 
hygienických opatření, v důsledku 
zákazu shromažďování během roku 
2020 byly na několik měsíců omeze-
ny výjezdy lékařských týmů do terénu. 
Celkový počet provedených operací 
za rok 2020 je proto nižší než v roce 
předchozím. V tomto roce nás tak če-
ká velmi mnoho práce, abychom naši 
pomoc opět dostali k těm, kdo nemají 
peníze na cestování a k nám na kliniku 
se nedostanou.

Děkuji vám za vaši dosavadní po-
moc a předem děkuji vám všem, kteří 
se rozhodnete naše programy navra-
cení zraku a péče o postižené děti pod-
pořit i během tohoto
roku.

RICHARD SCHINKO,
výkonný ředitel
Světla pro svět

– Light for the World 
v České republice

Všechny smysly mají velký význam 
pro život člověka. Pokud některý 
smysl schází, je člověk ochuzen. 
Patrně nejdůležitější je zrak. Vidí-
me svět kolem sebe. Poznáváme li-
di, přírodu, krajinu i světadíly. Bez 
zraku jde těžko pracovat a rozvíjet 
se. Když dobře vidíme, bereme to 
jako samozřejmost. V evangeliích 
Pán Ježíš několikrát uzdravil slepé-
ho člověka. Bylo to na jeho prosbu: 
Pane, ať vidím! Takoví lidé často vi-
dí srdcem příběhy lidí, situace z je-
jich života. Světlo pro svět pomáhá 
vracet zrak tam, kde je to možné. 
Ti uzdravení jsou šťastní a vděční 

za jejich pomoc. Zvláště tam, kde 
je chudoba, kde nemají práci, kde 
jsou lidé osamocení.

V březnu 2016 jsem musel jít 
na operaci šedého zákalu. Zlep-
šilo se mé vidění a čtení. V Kato-
lickém týdeníku tehdy byla přílo-
ha o Světle pro svět, jak pomáhají 
potřebným lidem ve světě. Tehdy 
jsem se stal dárcem pro potřeb-
né. Mám radost, že tak mohu as-
poň trochu pomoci těmto ne-
známým lidem. Každý se může 
zapojit do této pomoci. Konat dobro
pro potřebné.  P. BOHUMIL VÍCHA,
 farář ve Spálově

Pane, ať vidím

Paní Martine Ziré z Burkiny Faso znovu vidí díky programům oční péče Světla pro svět.  Snímek Světlo pro svět



Tamerat je z velké
rodiny, má sedm 
sourozenců. Vyrůstal 
jako běžné venkovské 
dítě, hrál si se svými 
bratry i sousedy, 
pomáhal pást dobytek. 

Už před několika lety si ale jeho ma-
minka všimla, že občas do něčeho 
narazí a že se mu možná horší zrak. 
Chlapce vzali do okresní nemocnice, 
kde lékař rozpoznal šedý zákal a rodi-
nu odkázal na oční kliniku v Gondaru. 
Ta je vzdálená pět hodin jízdy a rodiče 
museli požádat širší rodinu o finanč-
ní výpomoc. Operace však musela být 
dvakrát odložena, nejprve se Tamerat 
nachladil a nemohl být operován, pak 
přišel celkový lockdown v souvislosti 
s pandemií covidu-19.

Tamerat byl čím dál smutnější, pro-
tože většinu času teď musel trávit do-
ma. V obavách z jeho špatného zraku 

ho rodiče nechtěli pouštět ven, bá-
li se, aby se nezranil. Chlapci je teď 
sedm let, měl by brzy začít chodit do 
školy a operaci už nebylo možné dál 
odkládat. Rodiče ale zrovna teď mají 
spoustu starostí se sezonními pracemi 
v hospodářství, a tak poslali s Tamera-
tem do Gondaru jeho dvě starší sestry.

Po operaci je chlapec jako vyměně-
ný. Všechen strach a obavy jsou pryč 
a Tamerat se nemůže dočkat, až bude 
se svými kamarády zase běhat venku.
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Rodina Saidího žije 
v chudinské čtvrti Dar 
es Salaamu. Jeho rodiče 
jsou velmi mladí a Saidi 
je jejich prvním dítětem. 

Otec pracuje na stavbě a jeho pří-
jmy jsou velmi nízké. Jednopokojo-
vý domeček, kde bydlí, je skromný, 
co ale Saidímu nechybí, je láska jeho
rodičů. 

Jeho maminka si všimla bílých teček 
v očích hned, když se objevily. Zmate-
ná a vyděšená se obrátila o pomoc do 
místní lékárny, kde lékárnice naštěstí 
rozpoznala šedý zákal a zařídila rodi-
ně kontakt s nejbližší oční nemocnicí. 
Už po několika dnech tak Saidího s je-
ho matkou vyzvedlo nemocniční auto 
a odvezlo na vyšetření.

„Je úleva vědět, že je tu nemocnice, 
která může Saidímu pomoci. Nikdy 
mě nenapadlo, že se dítě může naro-
dit slepé nebo přijít tak brzy o zrak. 
Hodně jsem se bála reakce sousedů, 
kdyby zjistili, že mé dítě nevidí. Před-
sudků tu pořád existuje víc než dost,“ 
vysvětluje matka. Chápe, že operace 
je nutná, o své dítě se ale samozřej-
mě bojí. Zvlášť když příští ráno lékaři 
Saidího uspí a položí na operační stůl. 

Děti na něm vypadají malinké a zra-
nitelné. Naštěstí trvá operace obou 
očí méně než hodinu. Když se Saidí 
probere z narkózy s obvazy na obou 

očích, maminka ho hlasem a hlazením 
uklidňuje. 

A další ráno, 24 hodin po opera-
ci, sundává sestřička opatrně Saidímu 

obvazy. Chvíli bude trvat, než se Saidí 
naučí rozpoznávat tvary kolem sebe. 
Brzy si však k hlasům svých rodičů při-
dá jejich tváře.

Nejen hlas, ale i tváře rodičů

Po operaci je chlapec jako vyměněný

Čím dříve proběhne u dítěte operace šedého zákalu, tím menší zdržení v jeho rozvoji nastane. Snímek Manuel Ferrigato

Operace u Tamerata se musela dvakrát odložit, teď už ale chlapec normálně 
chodí do školy. Snímek Světlo pro svět

Záchrana zraku 
u milionů pacientů
Zrakové postižení, které způso-
bují nekorigované refrakční va-
dy ( jako je krátkozrakost), šedý 
zákal a oční infekce (například 
trachom či jiné infekční tropické 
nemoci), vážně ovlivňuje každo-
denní život milionů lidí po celém 
světě. Přitom lze 80 % případů 
postižení vyléčit nebo jim úplně 
předejít.



Christine je matkou 
sedmi dětí, se svým 
mužem hospodaří na 
rodinné farmě. On 
pracuje na poli, kde 
pěstuje rýži a kukuřici. 

Ona chová drůbež a odchovaná ku-
řata prodává na trhu. Když nejmlad-
ší z jejich dětí zemřelo, byla to pro 
oba manžele obrovská rána. Násobe-
ná tím, že se svým smutkem byli sa-
mi, protože starší děti už buď studo-
valy, nebo pracovaly v hlavním městě. 
Christine těžce nesla, že už se v domě 
neozývají dětské hlasy, snažila se ale jít 
dál. Věnovala se práci na místní zdra-
votní stanici: objížděla ty, kdo potře-
bovali domácí péči, vzdělávala další 
ženy v oblasti hygieny a péče o děti. 
Při nedělních mších předčítala z Bible, 
byla aktivní členkou místní křesťanské 
komunity. Stěží si všimla, když ji začaly 
svědět a pálit oči. Když se však přidaly 
úporné bolesti hlavy, vyhledala lékaře 
– po vyšetření měl pro Christine zprá-
vu zároveň pozitivní i negativní. Chris-
tine má oboustranný šedý zákal, který 
se dá jednoduše operovat. Její zákal 
ovšem zatím není uzrálý a na opera-
ci bude muset několik měsíců čekat. 

Ten půlrok byl velmi těžký. Kvů-
li rychle se zhoršujícímu zraku muse-
la Christine opustit práci na zdravot-
ní stanici, nemohla číst, psát ani sama 
cestovat. Nemohla při mších předčítat 
z Bible, stěží zastala svou práci na far-
mě. „Byla smutná, uzavřená do sebe,“ 
vypráví její manžel. „Snažila se pořád 
jezdit na trh na kole, ale neviděla díry 
v silnici, několikrát spadla. I při chůzi se 
jí kolikrát zamotala hlava, musel jsem ji 
všude vodit. Nakonec jsem domluvil, 
aby se k nám na pár týdnů nastěhovali 
její synovci a neteře. Pomohli jí s pra-
cí s kuřaty a nebyla doma tolik sama.“

Před další návštěvou lékaře se 
Christine bála, jestli už bude mož-
né její oči operovat. Když jí oftalmo-
log potvrdil, že ano, najednou ov-

šem dostala strach a rozhodla se, že 
na žádnou operaci nepůjde. Co kdy-
by se nepovedla a ona by definitivně 
přišla i o zbytky zraku? Lékaři a jejímu 
manželovi dalo hodně práce přesvěd-
čit ji, aby nakonec do nemocnice od-
jela. Celou dobu před operací i po ní 

byla hodně nervózní, skoro nemluvi-
la. Strach z ní spadl teprve po sundá-
ní obvazů z obou očí. Když ji sociální 
pracovník dovezl domů, její první slo-
va patřila manželovi: „Teď už tě vidím! 
Je to jako sen!“ Druhá myšlenka patři-
la čtení. Když vzala do ruky rodinnou 

Bibli a zjistila, že zase může číst, by-
la šťastná jako malé dítě, které zrov-
na přečetlo svou první větu. Ještě vět-
ší emoce pak jsou vidět na jejím muži: 
„Je pěkné vidět ženu, kterou mám rád, 
se zase smát.“
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Je pěkné vidět svou ženu zase se smát

65 milionů lidí je zrakově postižených 
nebo nevidomých kvůli šedému záka-
lu. Je jednoduše léčitelný! Po operaci 
člověk ihned znovu vidí.

124 milionů lidí má nekorigované 
refrakční vady (krátkozrakost, daleko-
zrakost). Jsou léčitelné a korigovatel-
né. Stačí, aby lékař předepsal správ-
né brýle.

142 milionů lidí čelí nebezpečí náka-
zy trachomem. Je operabilní a léčitel-
ný antibiotiky. Infekci se dá předejít 
zachováním čistoty obličeje.

Šedý zákal je nejčastější příčinou sle-
poty. Jednoduchá operace, kdy se za-
kalená čočka odsaje a nahradí novou 
umělou, trvá cca 15 minut. Ihned po 
sejmutí obvazu se pacientovi zrak zce-

la navrátí. Světlo pro svět ročně pro-
vede okolo 45 tisíc takových operací, 
část na svých očních klinikách, část 
přímo v terénu.

Světlo pro svět loni podpořilo ví-
ce než 80 projektů: 54 očních klinik 
a dalších projektů oční péče. 30 pro-
jektů na prevenci a léčbu tropických 
nemocí.

Co způsobuje slepotu Fakta & čísla
  1 miliarda lidí na celém 

světě je nevidomých nebo 
zrakově postižených 

  55 % z nich jsou ženy
  90 % žije v zemích 

s nízkými a středními 
příjmy

  80 % zrakového postižení 
a slepoty je možné léčit

Víra a každodenní čtení Bible je pro paní Christine samozřejmou součástí života. Snímek KIO Photography 
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„Chci být právníkem. Vybral jsem si 
tohle studium, protože je to můj sen. 
Chci pomáhat lidem, kteří si nedoká-
žou pomoci sami,“ říká mladík, s nímž 
se život nemazal. Konkrétně by rád 
pomáhal lidem s postižením, kteří se 
v Mosambiku často ocitají v těžkých 
situacích. S postižením, s jakým se od 
svých dvanácti let potýká i on sám.

Lacinho v modrém tričku sedí ve 
svém kolečkovém křesle ve stínu osa-
mocené skupiny stromů. Zeširoka se 
kření do telefonu, který na něj Ilauda 
zamířila. Spolu s Lacinhem kamera 
krátce zabere několik dalších osob. 
Na místě je i jeho matka, která se 

o něj stará. Zrovna na okamžik zmize-
la v domě. Je tu též jeho mladší bratr.

Na předměstí Beiry
Žije na předměstí čtvrtého největšího 
mosambického města, více než půl-
milionové Beiry. V malém domku by-
dlí kromě už zmíněných lidí jeho dva 
synovci. Otec zemřel, když mu bylo 
šest let.

Mosambičan Lacinho se narodil 
zdravý. Když mu ale bylo kolem dva-
nácti let, začal mít potíže. Že s ním ne-
ní něco v pořádku, si poprvé uvědo-
mil, když ve škole skládal zkoušku. Po 

jejím skončení zjistil, že nemůže vstát. 
Nemohl se hýbat. Musel poprosit ko-
lemjdoucího o pomoc. „Zavolejte mé-
ho kamaráda, aby mi přišel pomoci, 
protože se nemohu hýbat,“ vzpomíná, 
jaká byla tehdy jeho reakce.

Když šel, zničehonic upadl. Vstal 
a upadl znovu. Znovu vstal a opět 
upadl. Lacinho se obrací na svou mat-
ku, aby mu pomohla to vysvětlit. „By-
lo to velmi náhlé,“ ohlíží se žena. Tvář 
má od slz, když vysvětluje, že jedno-
ho dne se její syn vracel ze školy a za 
chůze vypadal, jako by mu někdo tla-
čil hrudník dopředu před tělo. Nemo-
hl chodit, jak obvykle chodil do té do-
by. Šel s pomocí prstů, ne po celých 
chodidlech.

Lacinhova matka rychle dodává, 
že její slzy jsou slzy štěstí. Brečí, pro-
tože i přes všechny útrapy, kterými si 
prošel, její syn nyní studuje ve druhém 
ročníku na univerzitě.

Za jednu z největších těžkostí spo-
jených s degenerací svalů na Lacinho-
vě těle jeho matka považuje, že přišel 
o samostatnost. Dříve mohl chodit, 
jako dítě si hrát, pobývat s ostatními. 

Nyní potřebuje podporu. Ať už chce 
jít kamkoli, musí někoho požádat, aby 
mu pomohl.

Chybí mi síla
Lacinho klidným hlasem objasňuje, 
že mu chybí síla. I když si jde lehnout 
nebo se chce postavit, potřebuje pod-
poru druhého člověka, protože se ne-
může sám narovnat. „Nemám žádné 
jiné zdravotní potíže kromě svého po-
stižení,“ říká pevně s pomocí Ilaudy, 
která tlumočí jeho slova z portugalšti-
ny. Proto sám na sebe nenahlíží jako 
na nemocného, nýbrž jako na člověka 
s postižením, které mu brání chodit.

S vozíkem se nevejde do místního 
autobusu, takže do nedaleké školy ho 
za hezkého počasí pomáhá tlačit jeho 
mladší bratr, za špatného počasí jeho 
matka. Kamarádi a spolužáci mu pak 
pomáhají na cestě domů.

S matkou se Lacinho pustí do sporu, 
když padne otázka, zda se jeho zdra-
votní stav zhoršuje. Ona věří, že ano. 
„Dříve dokázal uléhat i vstávat sám, ale 
teď potřebuje někoho, aby ho držel. 

Mladík z Mosambiku se pere s osudem. Studuje

Na snímku je s Lacinhem šéf českého Světla pro svět Richard Schinko. Snímek archiv Richarda Schinka

„Dnešní zkouška byla z politické vědy. Šlo to dobře,“ 
usmívá se jednadvacetiletý Mosambičan Lacinho, 
když vysvětluje, proč musel na poslední chvíli 
odsunout rozhovor na pozdější hodinu. „Dostal 
nejvyšší možnou známku,“ doplňuje ho Ilauda 
Manalaová, místní pracovnice Světla pro svět.
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Dřív se také sám zvládal vykoupat, ale 
teď potřebuje podporu, protože nemá 
sílu v rukou,“ říká žena, jež sama pro-
vozuje malý byznys, aby rodinu uživila.

Lacinho ale nesouhlasí, jakkoli při-
znává, že změnu pociťuje. Ztrácí víc 
síly a je pro něj těžší dělat věci, které 
dříve dělal. „Jsem na tom lépe, jen ne-
mám moc síly,“ tvrdí.

Přeju si počítat
Mladík je přesvědčen, že postižení 
mu v jeho snu studovat práva nebrá-
ní, protože je vytrvalý a přesně ví, co 
chce. Nesnáší, když ho někdo lituje. 
Přiznává však, že zažil řadu výzev.

„Mnoho lidí si myslí, že neuspěji, že 
nebudu schopen naplnit své sny,“ po-
dotýká Lacinho a zmiňuje kamarád-
ku své matky, která mu radila, aby si 
vybral jinou oblast, kde by pracoval. 
„Chci být právníkem, proto musím dě-
lat tohle,“ stál si tvrdě za svým. Hlavní 
výzvou tak pro něj podle jeho slov zů-
stává, že nemá vlastní počítač.

Počítač by se mu hodil i kvůli jeho 
dalším zálibám. Má rád informatiku 
a rád designuje. Kromě advokacie sní 
o tom, že z něj jednou bude nejlep-
ší moderátor v Mosambiku. Už dnes 
má vlastní kanály na Youtube a Face-
booku, kde sdílí spoustu témat. Ře-
ší koronavirovou pandemii i sociální 
programy. Směje se, když vypráví, že 
taky upozorňuje na neznámé zpěvá-
ky. Své profily na Youtube i na Face-
booku momentálně spravuje přes te-
lefon, který je na to už dost starý.

Region smetla cyklóna Idai
Ilauda, pracovnice neziskovky Světlo 
pro svět, je s Lacinhovou rodinou ve 

velmi blízkém kontaktu od minulého 
roku. 

„Ve srovnání s většinou lidí se zdra-
votním postižením nejsou v horší si-
tuaci. Ale bohatí nejsou,“ odpovídá 
Ilauda na dotaz, jak moc je Lacinhova 
rodina chudá. Lacinhova matka pro-
vozuje drobný podnik, aby mohla ro-
dinu podporovat.

 S pomocí programu se Lacinho 
účastnil například rehabilitace, aby 
se dokázal co nejvíce sám hýbat. Lo-

ni organizace rodině poskytla psycho-
sociální a potravinovou pomoc. Přes 
Mosambik se totiž přehnala ničivá tro-
pická cyklóna Idai. 

Oblast, kde žije Lacinhova rodina, 
byla zasažena mimořádně destruktiv-
ní silou. Verandu, jídelnu i Lacinhův 
pokoj cyklóna poničila. „Dodnes vidí-
me některé důsledky cyklóny a žijeme 
s nimi,“ říká Lacinho. Hrozí, že jedna 
ze zdí spadne, jelikož se ji stále nepo-
dařilo opravit.

„Jeho rodina si toho hodně vytrpě-
la,“ potvrzuje Ilauda. „Pamatuji si, že 
když jsme hodnotili situaci, objevilo 
se jeho jméno na seznamu lidí, kteří 
opravdu potřebují pomoc,“ dodává.

Diskriminace
i od rodiny

Lidé se zdravotním postižením v Mo-
sambiku podle Ilaudy často čelí diskri-
minaci. Někdy pramení jen ze zvěda-
vosti druhých, jindy se projevuje velmi 
nebezpečně. „Dokonce i někteří učite-
lé říkají: Dobře, teď bojujete za dobré 
známky, ale nebudete schopni nic dě-
lat, protože nejste normální lidé. Od 
lidí, s nimiž pracujeme, často slýchá-
me, že se potkávají s tímto srovnáním: 
Jsem normální, protože nepoužívám 
invalidní vozík, nenosím brýle, slyším, 
mohu mluvit. Jsem normální, proto-
že nemám žádné viditelné postižení. 
A pokud člověk zdravotní postižení 
má, není to podle nich normální, otra-
vuje je to,“ popisuje Ilauda.

Často ani školy netuší, jak k dětem 
se zdravotním postižením přistupo-

vat. „Je důležité mít děti s postižením 
ve školách. Protože v budoucnu se 
nebudou muset o nic prosit, nebudou 
žádat o peníze, nebudou na nikom zá-
vislé. Budou svobodné a schopné dě-
lat, cokoli budou chtít,“ je přesvědče-
na Ilauda.

Diskriminace přitom nepřichází 
jen od cizích lidí, ale objevuje se i pří-
mo v rodinách. Lacinho konstatuje, že 
než zemřel jeho otec, vídal se s mno-
ha příbuznými, jenže po jeho smrti 
se to změnilo. A definitivně se s pří-
buznými z otcovy strany přestal stý-
kat, když se o slovo přihlásilo jeho
postižení.

„Opustili nás, nechali nás samotné. 
Nekoupili nám nikdy ani jedinou tuž-
ku. O všechno se stará moje matka. 
Matka mě podporuje a pomáhá mi,“ 
říká s vděčností Lacinho.

Navzdory všem těžkostem si La-
cinho udržel svůj životní optimis-
mus. „Je to opravdu laskavý a chyt-
rý člověk. Když se na něj podívám, 
jeho tvář mi prozrazuje, že si toho 
hodně prožil – tolik věcí, tolik utrpe-
ní – ale stále zůstává velmi pozitivní. 
Věří v lepší budoucnost,“ nastiňuje
Ilauda.

Rodina se nyní podle ní obává, že 
stejná choroba, kterou trpí Lacinho, 
si najde cestu i k jeho mladšímu bra-
trovi.“ Loni si uvědomili, že co se sta-
lo Lacinhovi, se děje i jeho mladšímu 
bratrovi. Má stejné problémy, jaké měl 
Lacinho, když mu bylo kolem deseti 
let. Takže se rodina bojí, že to bude to 
samé,“ zakončuje Ilauda.

KATEŘINA VÍTKOVÁ
Reportáž vyšla také na aktualne.cz

práva, aby mohl pomáhat ostatním

Lacinho žije se svou rodinou na předměstí Beiry v Mosambiku.
 Snímek Richard Schinko / Světlo pro svět

Lacinho s matkou a mladším bratrem.  Snímek Ilauda Manalaová / Světlo pro svět



14 /  SVĚTLO PRO SVĚT

Etiopie patří k nejpostiženějším ze-
mím a Tigraj, region, který se nachází 
na severu u hranic s Eritreou a kde žije 
5,4 milionu obyvatel, je jednou z nej-
více zasažených oblastí. Míra infekce 
v Tigraji dosáhla 26 %, to znamená, 
že až 1,4 milionu lidí hrozí oslepnutí. 

Trachom, infekce způsobená bak-
terií Chlamydia trachomatis, postihuje 
nejčastěji ty nejchudší z chudých, lidi 
v odlehlých vesnicích se špatným pří-
stupem k vodě. Nízké hygienické stan-
dardy a nedostatek čisté vody vedou 
k rapidnímu přenosu infekce. Opa-
kovaná infekce vede k zjizvení horní 
tarzální spojivky. Toto zjizvení způso-
bí, že se řasy vtočí dovnitř a škrábou 
rohovku při každém mrknutí oka. Ne-
ní-li infekce léčena, končí vleklou ne-
mocí a nevratnou slepotou. Obzvlášť 
tragické je, že nejčastěji jsou touto ne-

mocí postiženy děti. Trachom je one-
mocnění, které se na většině míst svě-
ta podařilo vymýtit. Ještě před sto lety 
se vyskytoval i v Evropě a kontrola očí 
u evropských vystěhovalců do USA se 
běžně prováděla v amerických přísta-
vech ještě během padesátých let. 

Program
pod patronací WHO

Nejefektivnější cesta v boji s tracho-
mem je zavedení bezpečné strate-
gie Světové zdravotnické organizace 
(WHO). Na celosvětovém programu 
boje s infekční nemocí trachom spo-
lupracují různé neziskové organizace, 
mezi nimi Světlo pro svět. Je pro nás ctí 
i výzvou, že boj proti trachomu máme 
na starosti v obtížném regionu Tigraj. 

Trachom, jedna z hlavních příčin slepoty

Trachom v pokročilém stadiu už se léčí těžko, ale dá se mu úspěšně
předcházet. Snímek Ulrich Eigner

Jednou z nejpostiženějších zemí na světě je Etiopie. Snímek Světlo pro svět

Trachom je jednou z hlavních příčin slepoty 
na světě. Přes 1,9 milionu lidí ztratilo zrak 
právě kvůli tomuto onemocnění. 

Operace – Provádíme opera-
ce očního víčka v pokročilém sta-
diu onemocnění. Každý rok okolo
6 000 operací očních víček.

Antibiotika – Rozdáváme antibio-
tika Zithromax k potlačení infekce. 
Každý rok okolo 12 milionů rozdě-
lených antibiotik.

Hygiena obličeje – Provádíme 
místní hygienickou osvětu, podpo-

rujeme pravidelné mytí obličeje, 
rukou a čistou vodou, aby se pře-
dešlo pozdější infekci. Budujeme
tzv. waterpointy, aby měly děti např. 
ve školách vždy přístup k vodě.

Environmentální zlepšení – Čistá 
voda, funkční odpadní systém a li-
kvidace odpadu jsou spolu s pově-
domím o základní hygieně klíčové 
faktory pro odstranění trachomu 
v dlouhodobém horizontu.

Co proti trachomu pomáhá

Slepota způsobená neléčenými infekčními nemocemi, jako říční slepota nebo 
trachom, je už nevratná.  Snímek Světlo pro svět
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Kiros se poprvé
infikovala trachomem 
ve 14 letech. Po 
opakovaných infekcích 
se jí vtočily řasy a začaly 
škrábat rohovku, 
což jí způsobovalo 
takové bolesti, že 
nadále nemohla 
navštěvovat školu.

Kiros a její rodina se obávaly, že by in-
fekce mohla skončit oslepnutím. Poté, 
co se dozvěděly o výjezdu zdravotnic-
ké pomoci do jejich oblasti, se Kiros se 
svou matkou vydaly na místo vyhledat 
pomoc. Po krátkém vyšetření Kiros 
okamžitě podstoupila operaci. Lékaři 
věří, že kdyby se onemocnění neléčilo 
ještě o několik týdnů déle, Kiros by na-
trvalo oslepla.

Dosáhli jsme velkého 
pokroku v počtu 
provedených
operací a v distribuci 
antibiotik.

V budoucí fázi projektu se plánujeme 
více zaměřit na prevenci, tedy 3. a 4. 
složku bezpečné strategie – hygienu 
obličeje a environmentální zlepšení.

K cílům, které jsme
si stanovili, patří:

  Zlepšit hygienické standardy
u 50 % domácností.

  Aby si 90 % dětí školního věku 
umývalo obličej alespoň jednou 
denně.

  Aby 85 % domácností správně 
likvidovalo odpad.

Plánujeme informovat 17 000 škol-
ních dětí do 14 let, jak se trachomu 
bránit, a proškolit 450 učitelů. To by 
do budoucna snížilo potřebu operací 
a zajistilo vymýcení trachomu do pěti 
let coby primárního zdravotního pro-
blému v Tigraji. Důležité je ale napří-
klad i podporovat docházku dětí do 
školy, protože ve škole děti mají lepší 
hygienické podmínky a přístup k vodě 
než doma ve svých vesnicích.

Kvůli bolesti už nemohla navštěvovat školu

Trachom patří k velmi bolestivým nemocem, pacienti ho popisují, jako by v oku měli zrnko písku.  

Selam a její spolužačky mají díky Světlu pro svět ve škole přístup k čisté vodě u tzv. waterpointu. Snímky Světlo pro svět

Co je ještě potřeba udělat?
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Mosambik její řádění odnesl nej-
víc: stovky lidí přišly o život, dese-
titisíce o přístřeší a o obživu. Na-
še nově postavená oční klinika 
v přístavním městě Beira byla vyřazena
z provozu.

Díky úsilí našich kolegů v Mosam-
biku a díky štědré podpoře dárců, 

včetně čtenářů Katolického týdeníku, 
se provoz kliniky částečně obnovil již 
koncem roku, do plného provozu byl 
potom uveden počátkem roku 2020. 
Dnes její služby opět využívají více než 
dva miliony lidí z širokého okolí. A co 
je hlavní: je největším školícím cent-
rem pro oční odborníky v celé zemi.

Francisco Chivesera ví přesně, jak 
klinika v Beiře funguje. Před mnoha 
lety ztratil zrak, takže nikdy neviděl 
svá vnoučata. Po určení diagnózy (še-
dý zákal) si ho na klinice rovnou ne-
chali a jedno oko ihned operovali. Za 
24 hodin od operace už byl zpět ve 
své vesnici. Přivítat ho přišla jeho 
vnučka. Ač ji nikdy neviděl, okamžitě 
ji poznal po hlase.

V roce 2019 jsme jen na afric-
kém kontinentě provedli více než
41 000 operací šedého zákalu. Za kaž-
dou operací je příběh. A Francisco je 
šťastný, že se o ten svůj mohl podělit.
 Texty v příloze PAVLA JIROŠOVÁ

Konkrétní výsledky vaší pomoci

Prosíme, pomozte nám zlepšit zdravotní péči o postižené v nejchudších afrických zemích platbou pomocí přiložené složenky nebo převodem na účet

633 633 633/2700

Jak můžete podpořit nevidomé a zrakově postižené v Africe

300 Kč
zajistí antibiotika

pro 10 osob a zabrání u nich 
vzniku trachomu.

400 Kč
stojí operace očního víčka v případě 

infekčního onemocnění trachom, 
kdy vtočené řasy do oka škrábou 

rohovku a připravují člověka o zrak.

500 Kč
znamená rehabilitační

a zdravotnické pomůcky 
pro jedno dítě.

800 Kč
umožní operaci

šedého zákalu a vrátí zrak 
jednomu člověku.

Předem vám děkujeme za vaši solidaritu a podporu.

Březen roku 2019 zasadil jihovýchodní 
Africe obzvlášť tvrdou ránu. Během pouhých 
několika desítek hodin tropická cyklóna Idai 
zdevastovala rozsáhlé území několika států. 

Francisco Chivesera s vnučkou. 
 Snímek Ulrich Eigner

 Snímek Gregor Kuntscher Snímek Světlo pro svět

KDO JSME
Jsme nevládní organizace, která se zaměřuje na léčbu slepoty a poskytuje péči 
zrakově postiženým, nevidomým a jinak postiženým lidem v nejméně rozvinu-
tých částech světa.

Kromě oční péče zajišťujeme rehabilitační programy pro děti s postižením 
a snažíme se o integraci postižených do všech oblastí života. 

Pomáháme těm nejpotřebnějším bez ohledu na jejich národnost, etnickou 
příslušnost, pohlaví či náboženské vyznání.

JAK PRACUJEME
Základní principy naší pomoci v Africe:
  Na každém projektu spolupracujeme s ověřeným místním partnerem.
  Dbáme na trvalou udržitelnost programů.
  V co největším rozsahu zaměstnáváme místní zdravotnický personál, 

pomáháme se zajištěním školení a přenosu know-how.
  Kromě poskytování zdravotnické péče se zaměřujeme na zdravotnickou 

osvětu a šíření informací o hygienických zásadách. 

Spolek Světlo pro svět byl založen v České republice v srpnu 2007
jako součást mezinárodní sítě Light for the World, která v oblasti pomoci nevidomým úspěšně funguje již od roku 1988.


