
Kongregace pro blahořečení a svatoře-
čení kardinál Marcello Semeraro, „no-
ví blahoslavení nebyli válečníci ani ko-
miksoví hrdinové, nýbrž zcela obyčejní, 
bázliví a zranitelní lidé jako my všich-
ni zejména za nynější pandemie“. Pře-
vor Simeone Cardon přitom osvědčil 
svou odvahu už v rodné zemi, když se 
ve francouzském parlamentu postavil 
knězi, který obhajoval revoluci. Vzápě-
tí proto musel v převlečení za námoř-
níka utéci právě do Itálie. „V Casamari 
se před vojáky zprvu skryl do zahrady 
kláštera, ale když viděl osud svých spo-
lubratrů, vrátil se,“ připomněl kardi-

nál Semeraro a  vyzdvihl, že ani pro 
dnešní křesťany „neexistuje křesťan-
ské svědectví, které by bylo poklidné
a bezpečné“. 

Po slavnostním vyhlášení položi-
li zástupci řeholní rodiny na oltář šest 
relikviářů blahoslavených mučedníků. 
„Relikvie bl. Dominika Zavřela nes-
li dva vyšebrodští cisterciáci Gerard 
Krutský a Aelred Krejzar. Měli ostatky 
v rukou a naše spojení se světci se ješ-
tě více umocnilo,“ potěšil tento čestný 
úkol převora z Vyššího Brodu P. Justina
Berku. 

Přítomný velvyslanec ČR při Svatém 

stolci Václav Kolaja vyjádřil naději, že 
češtinu budou v Casamari, ležícím jen 
100 kilometrů od Říma, odteď slýchat 
častěji: „Po blahořečení našeho krajana 
sem jistě začnou jezdit i poutníci z České 
republiky.“ 

Pro kardinála Semerara to bylo prv-
ní vyhlášení beatifikace ve funkci, do 
níž nastoupil loňského 15. října. Ozná-
mil také ustanovení liturgické památky
Mučedníků z Casamari na 16. května, 
což je pro českou církev zároveň den 
svátku sv. Jana Nepomuckého.

JIŘÍ MACHÁNĚ 

V jednom z nejstarších 
klášterů na Apeninském 
poloostrově, v cisterciáckém 
opatství Casamari, se 
minulou sobotu uskutečnila 
beatifikace šesti místních 
mnichů z 18. století 
včetně jednoho z Čech 
– P. Dominika Zavřela.

Do chrámových lavic k  desítkám hos-
tů, jejichž počet limitovala pandemická 
opatření, tak usedli zástupci České re-
publiky. Jeden z nich, rektor papežské 
koleje Nepomucenum P. Roman Czudek, 
pro KT připomněl, že řeholníci v čele se 
svým převorem Simeonem Cardonem 
nalezli v místním klášteře před 222 le-
ty, tedy 13. května 1799, mučednickou 
smrt: „Zabili je rozzuření vojáci napo-
leonské armády, kteří se vraceli z Nea-
pole a chtěli i přes vlídné přijetí klášter 
vyplenit.“ Řeholníci však zemřeli ne při 
ochraně řádového majetku, nýbrž eucha-
ristie. „Vojáci mnichy ubili nebo zastřelili 
v kapli, na chodbách a v opatském kos-
tele. P. Zavřel podvakrát posbíral hostie, 
které vojáci rozházeli nejprve v chrámu 
a poté v kapli klášterní ošetřovny. Tam 
pak byl český mučedník zabit,“ doplňuje 
P. Efrem Jindráček OP, který před bla-
hořečením pomáhal se shromažďováním 
životopisných údajů o světci původem 
z Chodova, jenž je dnes součástí Prahy.

Jen jeden ze šesti blahořečených byl 
Ital. Další čtyři pocházeli z  Francie – 
a v Casamari je dostihla revoluční armáda, 
která plenila jejich zemi a před níž utíkali.

Jak v  homilii poznamenal prefekt 

Zpráva, že do exploze 
armádního skladu v roce 
2014 byli zapojeni 
příslušníci ruské tajné 
služby, vyvolala řadu reakcí. 

„Jsem naprosto v šoku. Jsme svobodnou 
suverénní zemí a jí i zůstaneme. Modlím 
se za všechny zúčastněné strany,“ na-
psal na Twitteru plzeňský biskup Tomáš 
Holub. Při výbuchu tehdy zemřeli dva 
lidé, okolní obce byly evakuovány. „A to 
nikoli proto, že by zde řádil osamělý te-
rorista, ale příslušníci vojenské jednot-
ky Ruské federace. Česká republika byla 
napadena,“ ostře reagoval pro KT Pavel 
Fischer, předseda senátního Výboru pro 
zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Incident vrhá nové světlo na další 
směřování země. „Rusko a Čína, také 
pomocí sociálních sítí a kybernetických 
útoků, naši demokracii destruují. Musí-
me udělat vše pro to, abychom byli odol-
nější,“ uvedla členka sněmovní komise 
pro hybridní hrozby Helena Langšádlo-
vá (TOP 09). „Závažné informace a va-
rování od bezpečnostních služeb dostá-
váme už několik let. Poslední události 
jsou potvrzením, že to nebyly plané ře-
či,“ upozornil předseda KDU-ČSL Ma-
rián Jurečka a apeloval: „Teď je důležité, 
aby vláda a prezident hájili naše zájmy 
a bezpečnost a chovali se jako reprezen-
tace suverénního státu.“

S tím souhlasí i senátor Fischer: „Mu-
síme se bránit, jsme zcela v právu. Vy-
hostit ruské diplomaty byl první krok, 
další budou následovat. Nejsme sami, 
spojenci nám vyjadřují podporu.“  Pre-
zident Miloš Zeman je ale jedním z mála 

vrcholných politiků, kteří se dosud ne-
vyjádřili. Plánuje to udělat až o víken-
du. „Bude mít odvahu mluvit upřímně 
bez frází a mlžení? Přichází jeho hodina 
pravdy,“ vyjádřil biskup Václav Malý na 
svém facebookovém profilu.

Jména ruských společností jsou sklo-
ňována například kvůli dostavbě jaderné 
elektrárny v Dukovanech. „Můj pohled 
není nijak protiruský, ale je třeba pře-
hodnotit, do jakých strategických pro-
jektů Rusko pustíme. Nesmíme se cho-
vat naivně,“ sdělila Langšádlová. 

Podobný postoj zastává Jurečka: „Dě-
lejme klíčové věci se spojenci a přáteli, 
ne s těmi, kdo nás ohrožují.“ K politi-
kům se přidali rektoři českých vysokých 
škol, kteří považují takové „ohrožová-
ní demokracie a svobody za zcela nepří-
pustné“. 

 KAREL PUČELÍK 
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Arménští křesťané

Mireia Ryšková

Rozhovor na str. 13

Na světě žije na devět milionů Arménů. 
Dvě třetiny z nich mimo svou vlast v dia-
sporách. A dva tisíce v Česku. Jak se jim 
daří? Téma jejich genocidy z roku 1915, 
jejíž začátek se připomíná 24. dubna, 
přibližuje i komentář Jana Bartoška.

Mnich Dominik rozšířil české nebe

Dvacet let společného úsilí „vydávat svě-
dectví o Kristu, našem Spasiteli, a o jeho 
slibu nového života skrze Ducha Svaté-
ho“ připomněli 12. dubna společným 
prohlášením předsedové Rady evrop-
ských biskupských konferencí (CCEE) 
kardinál Angelo Bagnasco a Konferen-
ce evropských církví (CEC) reverend 
Christian Krieger.

Tyto dvě organizace podepsaly v ro-
ce 2001 tzv. Chartu Oecumenicu, do-

kument o rozvíjení spolupráce mezi ev-
ropskými církvemi. Ty se v ní zavázaly 
k úsilí o společné dobro Evropanů v du-
chu evangelia, k ochraně stvoření i k dia-
logu s židy, muslimy a dalšími vyznáními 
v Evropě. Za CCEE dokument podepsal 
její tehdejší předseda kardinál Miloslav 
Vlk, a dokument má tedy vedle anglic-
ké, francouzské, německé a ruské ver-
ze i českou. K 20. výročí charty vyzývají 
církve k jednotě, obnovují závazek „po-

silování církevního společenství“ a nabí-
zejí světu „službu při prosazování spra-
vedlnosti a míru“.

22. dubna od 19 hodin se bude slavit 
online jubilejní ekumenická bohoslužba 
přenášená přes Youtube a Zoom. Připo-
jit se lze přes web ccee.eu, kde jsou ve 
čtyřech světových jazycích k dispozici 
modlitební průvodci, z nichž lze po celý 
rok čerpat k místním oslavám.

(sch)

Od pondělí 19. dubna se na Slovensku 
po takřka čtyřměsíčním přerušení obno-
vují veřejné bohoslužby. Slavení za účas-
ti lidu bylo letos 1. ledna pozastaveno 
kvůli šíření koronaviru, až do Velikonoc 
byly uzavřeny kostely. „Prošli jsme si 
těžkým obdobím, kdy se věřící nemohli 
účastnit mší svatých. Děkuji všem za je-
jich zodpovědnost a respektování proti-
koronavirových opatření,“ vzkázal před-
seda Konference biskupů Slovenska, 

arcibiskup Stanislav Zvolenský. Přetr-
vávají početní omezení – v kostele smí 
být jedna osoba na 15 m², podmínkou 
účasti je negativní test. Biskupové proto 
nadále připomínají dispens od nedělní 
účasti na mši svaté a možnost využít in-
ternetového, televizního či rozhlasového 
přenosu. Povzbuzují však věřící, aby se 
podle možností do kostelů vraceli. Na 
Slovensku koronavirové nákaze podleh-
lo už přes 10 tisíc lidí. (tkkbs)

Slováci zase mohou jít na mši Dvacet let evropské ekumenické charty

Reakce na čin ruských agentů

S PRINCEM PHILIPEM, VÉVODOU 
Z EDINBURKU, se rozloučila jeho žena 
anglická královna Alžběta II. a nejbližší 
rodina v sobotu v kapli sv. Jiří na wind-
sorském zámku. Souběžně s pohřebními 
obřady se v Římě slavil smuteční obřad. 
Svatý stolec zastupoval arcibiskup Paul 
Richard Gallagher, sekretář pro vztahy 
se státy. Odchod takřka stoletého prince 
přirovnal k pádu mohutného stromu. 
„Velký strom padne, ale v lese zanechá 
stopu a podněcuje čerstvý růst směrem 
k nebi,“ řekl arcibiskup, který dále při-
pomněl princovu angažovanost v osmi 
stech charitativních děl. Snímek ČTK

Nové blahořečené vyhlásil při mši svaté v opatství Casamari kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro blahořečení
a svatořečení.  Snímek Giacomo De Ciantis

Obraz mučedníků z Casamari odhalený 
při slavnosti.  Snímek Roman Czudek

Bratr Gerard Krutský nesl relikvii bl. Do-
minika Zavřela.  Snímek Roman Czudek
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Závod, jehož výstavba přišla na bez-
mála 300 milionů korun, umožní 
efektivnější zpracování kalamitní-
ho dříví z Jeseníků a Rychlebských 
hor. „Chceme zkrátit cestu dřeva 
z  lesa a  dát mu přidanou hodno-
tu,“ říká jednatel Arcibiskupských 
lesů a  statků Olomouc (ALSOL) 
Petr Skočdopole a  připomíná, že 

čím je cesta k zákazníkovi kratší, tím 
je dřevo ekologičtější.

A ekologii nahrává také celý pro-
ces zpracování: například nadrcená 
kůra se využívá v zahradnictví a ma-
teriálem z kořenových náběhů se vy-
tápí zdejší sušárna dříví. Nařezanou 
kulatinu pak pracovníci na zákaz-
níkovo přání nechávají vyschnout. 

„Vysušené dřevo je lehčí a lze ho na 
kamion naložit více, takže snižuje-
me náklady na přepravu,“ přibližu-
je Skočdopole a dodává, že v pilnici 
vznikají také třeba piliny k výrobě 
pelet nebo štěpka pro papírenský 
průmysl.

Příprava projektu na výstavbu pi-
ly začala v polovině roku 2019, vý-
stavba patnácti nových budov na 
ploše téměř pěti hektarů pak probí-
hala v  uplynulých sedmi měsících 
a zkomplikovalo ji, co všude jinde 
lesníci nebo třeba zemědělci vítali. 
„Uplynulý rok byl nebývale bohatý 
na srážky. My jsme potřebovali ně-

jaký čas bez deště, aby půda vyschla 
a  mohli jsme položit konstrukční 
vrstvy, jenže deště a sucha se střída-
ly tak rychle, že jsme často nestihli tu 
podmáčenou část zastavět,“ ilustruje 
proces výstavby projektový manažer 
pily Martin Sadílek.

Závod v regionu, kde je práce ne-
dostatek, nabídl uplatnění pětadva-
ceti zaměstnancům. Kromě strate-
gické polohy uprostřed církevních 
lesů a nedaleko železničních spojů 
disponuje nejnovějšími technologi-
emi. Ty by při dvousměnném pro-
vozu měly ročně zvládnout pořezat 
kolem 60 tisíc m3 dříví. JIŘÍ GRAČKA

K očkování proti 
covidu-19 se už 
mohou jako prioritní 
registrovat pracovníci 
v terénních sociálních 
a zdravotních službách, 
kam spadají i tisíce 
zaměstnanců Charit. 

„Jsou to především zdravotní sest-
ry, případně celé týmy paliativní pé-
če,“ popisuje koordinátorka zdra-
votních aktivit Charity ČR Ludmila 
Kučerová. Zájem je podle ní různý. 
„Někde se registrovali všichni, kdo 
mohli, jinde takový zájem nebyl,“ 
připojuje s tím, že jde o rozhodnu-
tí každého člověka a Charita k oč-

kování nikoho nenutí. Převažují ale 
podle ní ti, kdo se nechat očkovat 
chtějí.

Někteří stále čekají

Velké rozdíly jsou v dostupnosti vak-
cín a rychlosti jejich aplikace. „Pro-
blém je také u těch praktických lé-
kařů, kam vakcíny stále nedorazily. 
Někteří naši klienti starší 80 let, kte-
ří se na očkování registrovali u své-
ho praktického lékaře, na první dáv-
ku stále čekají,“ doplňuje Ludmila 
Kučerová.

Charita využívá oficiální očkova-
cí centra, vlastní otevřít neplánuje. 
„Hodně jsme se naopak angažova-
li v testovacích centrech, kde jsme 
státu dost ulevili. Doufáme, že nám 
veškeré úkony s tím spojené pojiš-
ťovny proplatí. Zatím to není úplně 

jasné, řešíme to s nimi,“ vysvětluje 
koordinátorka.

Charitě ovšem přibyla práce i mi-
mo testovací centra. Po zkušenos-
tech s  loňskou jarní vlnou pande-
mie nakoupila 300 oxygenerátorů 
(kyslíkových přístrojů), díky nimž 
se mohla starat o řadu covidových 
pacientů ve vážnějším stavu. „S po-
mocí těchto přístrojů mohli zůstat 
doma a nemuseli do nemocnice. Po-
mohly jim okysličit krev. Celou dobu 
jsme je však museli bedlivě sledo-
vat,“ přibližuje Kučerová.

Důkladnou péči potřebují i  li-
dé, kteří covid-19 prodělali. „Řada 
z nich je zcela odkázána na pomoc 
druhých. Pečlivou rehabilitací se 
nám postupně daří stavět je znovu 
na nohy a vracet do života. Je to ale 
většinou dlouhý proces,“ uzavírá 
Ludmila Kučerová. (tok)

Nejen nejrůznější občer-
stvení a obchodní domy 
mají v době pandemie 
svá výdejní okénka. Hned 
dvěma se mohou pochlu-
bit také sestry klarisky 
v brněnských Soběšicích. 

V jednom prodávají vyšívané křestní 
roušky, vázané růžence, nejrůznější 
svíčky včetně paškálů a podle sezo-
ny drobné dekorace. Druhé každý 
den otvírají přímo ven do zahrady 
pro bezdomovce, aby jim daly vodu, 
kávu, čaj a chleba se sádlem. 

V  klášteře žije deset sester. 
V  okénku nabízené zboží vyrábějí 
ve vlastní dílně. Dále šijí hábity pro 
bratry františkány, kalichové prád-
lo, alby a roucha pro ministranty. 

„Naším hlavním posláním v círk-
vi je ale modlitba! Jménem celé círk-
ve vzdáváme Bohu chválu a dík za 
jeho dobrodiní a přinášíme mu sta-
rosti a bolesti lidí, kteří se nám svě-
řují. Život modlitby vyžaduje určitý 
odstup od světa, abychom nebyly za-
hlceny každodenním shonem. Proto 
se celý náš život odehrává v klauzuře 
v prostoru kláštera. Bydlíme zde, jí-
me, rekreujeme se, máme tady dílny 
i sklady. Také samotná péče o klášter 
vyžaduje mnoho času a sil,“ upozor-
ňuje sestra představená Benedicta. 
„To však neznamená, že by náš ži-
vot kroužil jen kolem nás. Věříme, že 
modlitba ve skrytosti kláštera pod-
pírá ty, kdo se namáhají ve službě 
venku. A naopak ten, kdo sám po-
třebuje zkušenost ticha, může pro-
žít několik dní u nás jako host,“ zve.  
Déle než rok žije v komunitě šesta-

dvacetiletá novicka Terezie z Uher-
ského Hradiště, která před vstupem 
do řádu studovala historii a český 
jazyk na Filozofické fakultě Ma-
sarykovy univerzity v Brně. „Záhy 
po mém příchodu do řádu vypukla 
pandemie. Už tak omezené návštěvy 
s rodinou a přáteli byly kvůli rychle 
se šířící nemoci zrušeny úplně. Bylo 
to náročné, ale dalo se to zvládnout. 
Naštěstí jsme si mohli občas zatele-
fonovat a psát,“ dělí se o svou zku-
šenost mladá žena. 

Koronavirová pandemie se ře-
holnic bezprostředně dotkla loni na 
podzim, kdy čtyři sestry onemoc-
něly, a všechny se tak na necelé tři 
týdny ocitly v karanténě. Tehdy po-
znaly, jaké lidi kolem sebe mají. Po-

třebné vitaminy i léky hned v počát-
ku onemocnění přivezl trvalý jáhen, 
který je lékařem. Velmi pomohla ta-
ké zdravotní sestra z místní ordina-
ce. Když se jedno nedělní ráno do-
zvěděla, že nemocná řeholnice má 
horečku a není už schopná brát Pa-
ralen, protože ho neudrží v žalud-
ku, neváhala, přijela a dovezla léky 
v čípcích a píchla injekci proti nevol-
nosti. A zastavila se ještě večer s dal-
ší injekcí, aby zkontrolovala stav ne-
mocné. „Představte si, jak byli v té 
době zdravotníci přetíženi, a  tato 
žena má navíc staré rodiče, o něž se 
stará. Přesto si udělala čas. V době, 
kdy mohla odpočívat, protože toho 
po týdnu v práci měla určitě dost,“ 
oceňuje představená kláštera. 

Řada dalších farníků se zase nabí-
zela s  pomocí při nákupech. „Od 
počátku našeho působení v Soběši-
cích máme pěkný vztah s majitelem 
místních potravin. Když jsme zde 
v roce 1997 začínaly působit, zašly 
jsme za ním, jestli bychom si s ruč-
ním vozíkem mohly jednou týdně 
zajet pro zásoby, abychom se nemu-
sely příliš vzdalovat z klauzury. Ma-
jitel nám nabídl, abychom si chodily 
pro čerstvé pečivo každý den. Snaži-
ly jsme se mu vysvětlit, že nechceme 
chodit z klauzury více, než je nutné. 
Navrhl tedy, že nám bude základní 
potraviny přivážet sám. A tak to od 

té doby funguje. Když jsme pak byly 
v karanténě, nechaly jsme vozík na 
nákup stát přede dveřmi a obchod-
ník do něj naskládal vše objedna-
né, takže jsme vůbec nebyli fyzicky 
v kontaktu,“ vzpomíná řeholnice. 

V  Soběšicích není jiný kos-
tel, klášterní kaple proto zastupu-
je filiální kostel farnosti, kde se za 
normálních okolností schází živé 
společenství věřících. Katechetic-
ká místnost zase slouží výuce ná-
boženství i  různým modlitebním 
skupinkám. Pastorační péče bratří 
františkánů svědčí sestrám i farní-
kům. Podle sestry Benedicty je živé 
společenství věřících kolem kláštera 
obohacením a radostí, ale zároveň 
klade nároky na službu v sakristii 
a na fortně kláštera. Práci v dílnách 
se sestry mohou věnovat jen v ča-
se, který jim zbývá vedle modliteb 
a údržby areálu. 

Modlitby za druhé

„Před Velikonocemi jsme měly co 
dělat, abychom uspokojily veškerou 
poptávku po paškálech. Nyní je vel-
ký zájem o svíce ke křtům, protože 
mnohé křty byly kvůli pandemii od-
loženy,“ připomíná představená. 

Pandemii klarisky v  Soběšicích 
prožívají za zdmi kláštera. „Hod-
ně lidí se na nás obrací s prosbami 
o modlitbu za nemocné nebo za dal-
ší situace, které pandemie přináší. 
Patří sem i napětí v rodinách a oba-
vy o zajištění,“ jmenuje řeholnice. 
Výraznou změnou je, že se nyní se-
stry při nedělních bohoslužbách ne-
mohou sejít s věřícími, kteří do kos-
tela chodívali. „Všichni už čekáme, 
až budeme zase moci slavit mše sva-
té společně,“ říká při loučení sestra 
Benedicta. LENKA FOJTÍKOVÁ

Klarisky mají své výdejní okénko

Podnik arcibiskupských lesů má vlastní pilu

Vakcína už i pro Charitu

Nový ekonom arcidiecéze
Na hospodaření olomoucké arci-
diecéze, jehož je ALSOL jen jednou 
součástí, bude od 1. května dohlí-
žet nový ekonom. Stal se jím Martin 
Pirkl – dosavadní jednatel městské 
společnosti v Ústí nad Orlicí, absol-
vent České zemědělské univerzity 
i Univerzity Pardubice a akolyta. 
Vzešel z výběrového řízení, které 
pro arcibiskupství vedla headhun-
terská společnost Constellation a je-
hož součástí byly pohovory a také 
kompetenční testy. Jeho jmenová-
ní stvrdil diecézní sbor konzultorů 
i ekonomická rada. 

Zkrátit cestu dřeva z lesa a dát mu přidanou 
hodnotu – to má zaručit nová pila, kterou ve 
Vápenné na Jesenicku otevřela společnost 
vlastněná olomouckým arcibiskupstvím.

Abatyše sestra Benedicta ve výdejním okénku s křestní rouškou a svíčkami z dílny sester.  Snímek autorka

KRÁTCE

NOVÁ PRAVIDLA PRO EXEKU-
CE schválila minulý týden Sněmov-
na. Koncept milostivého léta, kte-
rý prosazovala KDU-ČSL, částečně 
prošel. U dluhů vůči státu by mohl 
dlužník nově zaplatit 100 procent 
původní jistiny a  k  tomu doplatit 
náklady spojené s exekučním říze-
ním ve výši 750 korun. Tím by byl 
dluh vypořádán, odpadnou tedy 
částky neúměrně navyšované dlou-
hým exekučním řízením. Marek 
Výborný, jenž pro lidovce koncept 
připravoval, uvádí, že toto jednorá-
zové dobrodiní bude časově ome-
zené. Neprošla ovšem žádná verze 
systémové teritoriality, tedy územ-
ní příslušnosti dlužníka a věřitele, 
kterou prosazovala Charita ČR. No-
velu nyní posoudí Senát. „Věřím, že 
se senátory najdeme společnou řeč 
a  připravíme takový kompromis, 
který bude posléze přijatelný i pro 
sněmovní většinu,“ uvedl Výborný 
v tiskové zprávě.

WEBOVÁ APLIKACE POČET-
LIDÍ.CZ chce organizátorům akcí 
pomáhat hlídat limity účastníků. 
Vytvořila ji vývojářská společnost 
iQuest vzhledem k pandemii, vyu-
žít ji tak mohou například farnosti. 
Aplikace je nyní k dispozici online 
a  zdarma. Dovoluje, aby kdokoli 
mohl jednoduše založit akci, stano-
vit maximální počet účastníků a in-
formaci o akci sdílet na sociálních 
sítích. Akce může být veřejně pří-
stupná či určená uzavřené skupině 
lidí, vše určuje pořadatel. Více na 
webu pocetlidi.cz.

PRVNÍ VIDEO K ROKU RODINY 
Amoris laetitia zveřejnil vatikánský 
Úřad pro laiky, rodinu a život spolu 
s manuálem v češtině, jak s videem 
pracovat. Jde o první ze série deseti 
videí, které natáčí papež s rodina-
mi z celého světa. Každý měsíc bu-
de k dispozici jedno. Manuál obsa-
huje konkrétní podněty k zamyšlení 
či skupinové práci. Více na www.
rodiny.cz. (tok)

Bezkontaktní nákupy
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Na protest proti množícím 
se únosům duchovních 
i laiků a celkové nestabilitě 
v zemi zastavily katolické 
školy na Haiti na jeden 
den činnost. Sloužily 
se i mše svaté.

Bezprostředním popudem k  tomuto 
gestu, k němuž vyzvala tamní biskupská 
konference, byl únos pěti kněží, dvou ře-
holnic a tří laiků v neděli 11. dubna po-
blíž metropole Port-au-Prince. Skupinu, 
kterou tvoří mj. francouzští misionáři 
P. Michel Briand a  sestra Agnès Bor-
deauová, unesl kvůli výkupnému místní 
zločinecký gang nazývaný „400 Mawo-
zo“. Za své rukojmí požaduje úhrnem 
milion dolarů (cca 22 milionů korun).

Řeholní Kněžská společnost sv. Jaku-
ba, ke které patří právě P. Briand, ujistila 
deník La Croix, že je s únosci v kontaktu 
a má „uklidňující zprávy“. „Doufáme, 
že budou unesení velice brzy vydáni,“ 
vzkázali misionáři.

K  propuštění rukojmích vyzval též 
arcibiskup diecéze Port-au-Prince Max 

Leroy Mésidor a  dodal: „Požadujeme 
bezpečnost a mír pro misionáře a všech-
ny lidi.“ Haitská společnost podle něj 
„už nějakou dobu sestupuje do pekla“, 
zatímco „úřady pro vyřešení krize ne-
dělají nic“. V podobném duchu se k ar-
cibiskupovi přidali další hierarchové 
i představení řeholí. Jednodenní stávka 
katolických škol a univerzit minulý čtvr-
tek pak měla jejich prohlášením dodat 
ještě větší váhu.

Partneři olomoucké Charity 
v nejistotě

Na Haiti – nejchudší zemi na americ-
kém kontinentu – se únosy za výkupné 
stávají čím dál častějšími. V lednu byla 
takto zadržována řeholní sestra, 1. dub-
na únosci odvlekli a  po vyplacení vý-
kupného propustili skupinu adventistů. 
Převážně katolickou zemi, bitou ekono-
mickými i společenskými krizemi, násil-
nými nepokoji a přírodními katastrofa-
mi, navíc sužuje politická nejistota – mj. 
si aktuálně hned dva politici nárokují 
prezidentský post a právě 14. dubna se 
zde vyměnila vláda. Z přibližně 10 mili-
onů Haiťanů jich 70 % žije pod hranicí
chudoby.

Jak KT sdělil Martin Zamazal z Arci-
diecézní charity Olomouc, která na Haiti 
dlouhodobě pomáhá ve vzdělávání nebo 
zdravotnictví: „Únos je na Haiti výhod-
ný byznys. Ovšem dokud jsou unášeni 
‚pouze‘ místní obyvatelé, informace se 
do zahraničních médií nedostanou. Je-li 
unesen Američan nebo Evropan, je to jiné 
– ale tím pádem je zase vyšší požadované 
výkupné.“ Vyšší výkupné podle něj může 
být i motivací k jinak nepříliš obvyklému 
únosu duchovních. „Není to ovšem jediný 
případ,“ upozornil Zamazal: „Například 
v roce 2005 byl v Port-au-Prince unesen 
český misionář P. Roman Musil, který teh-
dy působil ve farnosti Baie-de-Henne.“

Na podobné případy vzpomíná také 
Ivo Roškanin z  humanitární iniciati-
vy Praga-Haiti, kterou čtenáři KT zna-
jí z pravidelných inzertních příloh: „Na 
Haiti se může stát cokoli, především teď, 
kdy násilí kulminuje. Únosy jsou v hlav-
ním městě prakticky každodenní zále-
žitostí. Gangy nešetří nikoho. Nedávno 
byl při nezdařeném pokusu o únos zabit 
prominentní podnikatel ve svém obrně-
ném autě. Často únosci získají výkup-
né, a z obavy z dopadení rukojmí stejně 
zabijí. Běžné jsou loupežné výpravy do 
areálů komunit a organizací doprováze-
né rabováním a vraždami. Loni byli na-

příklad jeden zdejší kněz se seminaristy 
přepadeni v autě ve chvíli, kdy vjížděli 
otevřenou branou do areálu semináře 
chráněného čtyřmetrovou zdí s ostna-
tým drátem. Muži ozbrojení střelnými 
zbraněmi je donutili odevzdat peněžen-
ky a cennosti.“ 

Chudý venkov je klidnější

Pro obě zmíněné organizace, jež na Haiti 
pomáhají místním mj. za peníze českých 
dárců, znamená zhoršená situace potíže. 
„V minulém týdnu nás informovala naše 
spolupracovnice sestra Margaret z naší 
školy Emmaus Saint Joseph na okraji dru-
hého největšího města Gonaïves, že vláda 
situaci nezvládá, ve městě operují bandi-
té. Kvůli únosům a zabíjení není možné 
se svobodně pohybovat a sestry se hodně 
rozmýšlejí, zda jít třeba do banky. Navští-
vit Port-au-Prince je nemožné. V areálu 
naší školy a přilehlého centra našly útoči-
ště i jiné řádové sestry, které byly nuceny 
své sídlo v centru Gonaïves kvůli bezpeč-
nosti opustit,“ popsal Martin Zamazal. 

Charitní díla ve venkovských oblas-
tech Roche-à-Bateaux a Baie-de-Henne 
ale podle něj fungují jako jindy. Situace 
je tam klidnější a gangy ani únosy se tam 
zatím nevyskytly. „Je to dáno především 

tím, že v těchto nejchudších oblastech 
Haiti není co brát a na čem vydělat,“ shr-
nul Zamazal s tím, že doufá, že se pomě-
ry v zemi konečně zklidní a pracovníci 
olomoucké Charity budou po třech le-
tech moci své mise opět osobně navštívit.

Už několikrát odkládal cestu do Ka-
ribiku i  tým mise Praga-Haiti. „Počí-
táme s tím, že se situace může zlepšit, 
ale také ještě zhoršit,“ zmínil Ivo Roš-
kanin. „V současnosti je natolik špatná, 
že s  další činností vyčkáváme. Milní-
kem mohou být podzimní prezidentské 
volby, jenže ty opět mohou doprovázet 
podvody a nepokoje. Je možné, že země 
upadne do úplného chaosu. Možná je 
i varianta mezinárodní ozbrojené inter-
vence,“ uvažoval Roškanin. 

Tým Praga-Haiti, jenž v zemi hloubí 
a udržuje studny s pitnou vodou, se pro-
to zatím zaměřuje na koncepční práci 
a plánování či na podporu místních spo-
lupracovníků. Pokud se poměry neuklid-
ní a bezpečnost nezvýší, bude možná ře-
šením vytvořit stálou misi bez nutnosti 
cestovat, a vystavovat se tak zvýšenému 
riziku. Anebo se zaměřit především na 
práci v severozápadních, tedy pokojněj-
ších oblastech Haiti.

TEREZA ZAVADILOVÁ,
ALENA SCHEINOSTOVÁ

Únosy jsou na Haiti zdrojem příjmů

„OBNOVA NOTRE DAME JE ÚŽASNÉ SPOLEČNÉ LIDSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ. Je to katalyzátor dobré vůle, dovedností 
a talentů. Díky všemu tomuto úsilí je katedrála v dobrých rukou,“ prohlásil francouzský prezident při návštěvě staveniště pařížské 
katedrály, kam byl pozván ke druhému výročí tragického požáru z 15. dubna 2019. Pro obnovu jedinečného krovu katedrály 
zvaného „Les“ se nyní pečlivě vybírají a kácejí duby po celé Francii, včetně klášterních lesů. Jak minulý týden oznámil P. Gilles 
Drouin, pověřený za arcidiecézi dohledem nad pracemi, rekonstrukce zahrne i proměnu liturgického prostoru a vytvoření poznávací 
„katechumenátní“ cesty katedrálou pro turisty, kterých sem před požárem přicházely miliony ročně. Hotovo by mělo být v roce 2024.
 Snímek ČTK

KRÁTCE
ZA CTIHODNÉHO PROHLÁSÍ PA-
PEŽ ROBERTA SCHUMANA, jedno-
ho z otců zakladatelů Evropské unie. Ten-
to první krok na cestě ke svatořečení by 
se měl podle Kongregace pro kauzy sva-
tých odehrát v červnu. Robert Schuman 
(1886–1963) byl křesťanskodemokratic-
ký politik, francouzský ministr zahraničí 
a předseda Evropského parlamentu. Od 
50. let pracoval na vytvoření hospodář-
ské unie mezi někdejšími nepřáteli Fran-
cií a Německem. Podílel se na vzniku ev-

ropské Úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod i na založení Severo-
atlantické aliance. Po podpisu Římských 
smluv, ustavujících Evropské hospodář-
ské společenství a Evropské společenství 
pro atomovou energii jako předchůdce 
dnešní EU, se stal prvním předsedou 
Evropského parlamentu. „Schuman za-
světil svůj život službě obecnému dob-
ru, hledání míru a smíření s Německem, 
aby se vytvořilo společenství evropských 
států,“ řekl P. Bernard Ardura, který do-
hlíží na jeho proces. „Jeho dílo spočívalo 
v ukončení ďábelského kruhu války, po-
nížení poražených, touhy po odvetě a po 
dalších válkách. Byla to práce křesťana, 
která slouží jako příklad.“

ZAPOJIT DĚTI DO PŘÍPRAVY SY-
NODY se rozhodli ve francouzské diecé-
zi Évry na předměstí Paříže. Projekt: 
„Děti mají také co říci,“ zve všechny 
školáky, aby se tvořením, četbou Bible 
i reflexí synodních otázek podíleli na sy-
nodálním procesu v domovské diecézi 
(ten běží od loňského října) i na přípra-
vách biskupské synody o synodalitě, sta-

novené do Říma na říjen 2022. Dětskou 
synodu inicioval évryjský biskup Michel 
Pansard. Sestává ze tří fází, přičemž prv-
ní vybízí děti, aby vytvořily origami kos-
tela a vyzdobily je tak, aby bylo patrné, 
jakou církev si přejí. Výrobky budou poté 
veřejně vystaveny při diecézních setká-
ních. Následně mají děti ve skupinkách 
uvažovat nad textem Janova evangelia 
o  ježíšovské službě druhým a nakonec 
zodpovídat otázky o budoucnosti církve 
či ochraně stvoření, určené pro biskup-
skou synodu, ale upravené pro dětský 
věk. Jejich odpovědi nahrané na video 
nebo ztvárněné umělecky mají být, přeje 
si diecéze, inspirací pro další reflexi bis-
kupů i pro katechezi v diecézi.

VÍCE UPRCHLÍKŮ PŘIJMOU SPO-
JENÉ STÁTY podle Bílého domu. No-
vý limit pro letošní rok má prezident 
Joe Biden oznámit do poloviny května. 
Vstřícnější imigrační politiku ve srov-
nání se svým předchůdcem Donaldem 
Trumpem sliboval Biden v předvolební 
kampani. Trumpova administrativa pro 
rok 2020/2021 připustila přijmout nej-

výše 15 000 osob. Biden přislíbil zved-
nout limit na 62 500 osob, poté ovšem 
toto číslo označil za „nepravděpodobné“ 
s odkazem na „zdecimovanost“ existu-
jícího programu pro přijímání běženců 
a podepsal příkaz potvrzující patnácti-
tisícovou hranici. Ostře jej za to kritizo-
vali někteří zákonodárci i například ka-
tolické organizace pracující s uprchlíky 
s tím, že USA od října přijaly pouhé dva 
tisíce osob, což znamená historické mi-
nimum. Biden poté připustil, že záměr 
změní a číslo navýší – zatím však neřekl 
o kolik. Výkonný ředitel biskupské ko-
mise pro migraci Bill Canny prohlásil, 
že církev bude nadále vyvíjet na vládu 
tlak. Podle něj čekají na hranicích Me-
xika a USA „stovky osob“ s již vybave-
nými dokumenty a církevní organizace 
jsou připraveny jim pomoci s integrací 
v USA. V minulých týdnech vyzvaly Bi-
denovu administrativu křesťanští akti-
visté různých denominací, aby urychleně 
řešila situaci cca 5 500 dětí migrantů od-
dělených od rodin v důsledku Trumpo-
vy politiky „nulové tolerance“. Situace 
na jižní hranici se stala ještě naléhavěj-

ší s příchodem nové karavany latinsko-
amerických běženců na konci března.

VPÁDY DO KOSTELŮ A  JEJICH 
PROHLEDÁVÁNÍ a  vandalizaci za-
znamenávají v posledních týdnech v My-
anmaru. Vojenská junta, která v únoru 
provedla puč, násilně vniká do kostelů 
a modliteben a údajně zde hledá odpůr-
ce převratu a aktivisty, z některých míst 
hlásí místní média i střelbu. Několik du-
chovních a laiků bylo zadrženo. Myan-
marští křesťané, kteří v převážně buddhi-
stické zemi tvoří zhruba šestiprocentní 
menšinu, se postavili převratu na odpor, 
účastní se tvrdě potlačovaných demon-
strací a protestujícím dodávají potraviny 
i další pomoc. Počet obětí těchto protes-
tů už přesáhl několik set, zahrnuje i děti. 
Katoličtí biskupové v zemi vyzývají „ne-
oplácet nelidskost nelidskostí a brutali-
tu brutalitou“, volají po mírovém řešení 
a obhajobě demokracie. Myanmarského 
kardinála Charlese Boa podpořil osob-
ním dopisem kardinál Dominik Duka.

(cirkev.cz, evry.catholique.fr, cna,
reuters, ucanews)

Ke kořenům
křesťanství v Polsku

Křesťanskou víru přijal tento zaklada-
tel polského státu pod vlivem své čes-
ké manželky Doubravky, dcery pře-
myslovského knížete Boleslava I. Ta 
s  sebou do polské Poznaně přivedla 
skupinu kněží a mnichů včetně Jorda-
na, který se zde stal roku 968 prvním 
polským biskupem. Kněžně Doubrav-
ce se připisuje též založení prvního 
polského kostelíka v  areálu knížecího
paláce.

Na jeho půdorysu – nyní odkrytém 
a zakonzervovaném – dnes stojí gotic-
ký kostel Panny Marie. Ten se na konci 
20. století dostal do havarijního stavu 
a musel projít zevrubnou rekonstrukcí. 
Letos v jubilejní den 14. dubna ji symbo-
licky završil místní arcibiskup Stanisław 
Gądecki, když v kostele požehnal nový 
oltář.

Nákladný projekt zahrnul podrobný 
archeologický průzkum celého Tumské-

ho ostrova na řece Vartě, kde se někdejší 
Měškův palác rozkládal. „Výzkum uka-
zuje, že Poznaň nejen byla mocná vojen-
sky, politicky a ekonomicky, ale také hrá-
la velkou roli jako náboženské centrum. 
Za Měška byla nejdůležitějším městem 
v jeho říši,“ potvrdila pro agenturu KAI 
vedoucí výzkumu Hanna Kóčka-Krenz. 
Původní kaple podle ní měla jen 10 m², 
tudíž je zřejmé, že sloužila výhradně kní-
žecímu páru a jejich nejbližším. Gotic-
ký mariánský kostel pak vyrostl na jejím 
místě v polovině 15. století a dodnes se 
zachovala například jedinečná hvězdo-
vá klenba.

Historii tohoto památného místa nyní 
představí výstava nazvaná „Zde to vše 
začalo“. Výstavní trasa povede uvnitř 
i vně kostela a představí architekturu, 
dochované umělecké památky i relikvie. 
Bude zahájena hned, jak dovolí epide-
miologické podmínky. (sch) 

Robert Schuman. Snímek europa.eu 

Výročí 1 055 let od chvíle, kdy kníže Měšek 14. dubna 
966 přijal křest, si připomněli Poláci. Tento den se zde od 
roku 2019 slaví jako národní den pokřesťanštění Polska.
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Na světě žije přibližně 
devět milionů Arménů. Dvě 
třetiny z nich mimo svou 
vlast v diasporách po celém 
světě. A dva tisíce v Česku. 
Jak se jim u nás daří?

Každého 24. dubna si Arméni připomínají tu-
reckou genocidu z let 1915–1918. Ta byla jen 
počátkem jejich postupné emigrace do celé-
ho světa. Konflikt o Náhorní Karabach, ale též 
ekonomická blokáda, která následovala, při-
nutily další Armény uprchnout v letech 1988 
až 1994 z domovů do různých, převážně ev-
ropských zemí. Usídlili se také u nás: v Praze 
a jejím okolí, ale i v Brně nebo Frýdku-Místku.

Děti tehdejších uprchlíků mluví plynně 
česky, někteří navíc studují na prestižních 
světových univerzitách. I  jejich rodiče si byli 
schopni složitý jazyk postupně osvojit a mnozí 
rozjeli úspěšné podnikání, v rozhovorech však 
neskrývají určitý smutek. S úzkostí sledují, co 
se v  jejich vlasti děje od loňského podzimu, 
a litují, jak se jejich starobylá kultura za váleč-
ného běsnění ztrácí. Je to pokračování staleté 
etnicko-náboženské nevraživosti mezi Armé-
ny a Ázerbájdžánci, prohloubené konfliktem 
po rozpadu Sovětského svazu a opakovanými 
pogromy. „Sporné území Náhorního Karaba-
chu bylo podle arménské strany vždy prakticky 
zcela křesťanské,“ uvádí Michal Řoutil, expert 
na křesťanské menšiny v bývalé Osmanské říši 
a šéfredaktor revue pro východní křesťanství – 
Parrésia. „Podle oficiálních statistik žijí v sou-
časnosti v Ázerbájdžánu pouhá 4 % křesťanů 
(Rusů, Gruzínů i západních křesťanů),“ do-
dává. Zbytek jeho obyvatel se hlásí k islámu.

Dosud nezhojeným traumatem Arménů je 
série masivního pronásledování a vraždění, 
které začalo už na konci 19. století (tzv. ha-

mídijské masakry). Národ tvrdě zakusil první 
z genocid minulého století poté, co 24. dub-
na 1915 Turci zatkli několik set představitelů 
arménské inteligence, jež obvinili z kolabora-
ce s Rusy, a pak se zaměřili na zbytek popu-
lace. „Genocidu zosnoval osmanský mlado-
turecký režim a údajná ‚zrada‘ a ‚kolaborace‘ 
Arménů s Ruskem se stala pouze záminkou. 
Dodnes o  ‚proradných Arménech‘ zasluhu-
jících potrestání hovoří především turecká 
a ázerbájdžánská propaganda,“ zdůrazňuje 
Řoutil. „Mladoturci chtěli Armény zničit ja-
ko etnikum, náboženství přitom hrálo dru-
hořadou roli. Proto také poslali do konvojů 
smrti cca sto tisíc Arménů, kteří pod hrozbou 
smrti konvertovali k islámu,“ konstatuje. Do 
roku 1923 bylo (z arménského hlediska) vy-
vražděno až 1,5 milionu Arménů. Část zahy-
nula vyhladověním, zastřelením či upálením 
v  koncentračních a  vyhlazovacích táborech 
v Syrské poušti. „Deportační trasy se sbíhaly 
v syrském Aleppu. Arméni tam žili a umíra-
li bez pomoci přímo na ulicích,“ uvádí Řou-
til a upřesňuje: „Podle nejnovějších poznatků 
Osmané v  letech 1915–1916 zlikvidovali na 
900 tisíc jedinců.“ 

Prvním, kdo se pokoušel v Československu 
na genocidu upozornit, byl cestovatel Karel 
Hansa, který v roce 1923 po svém setkání s ar-
ménskými uprchlíky vydal knihu Hrůzy výcho-
du. Zásadní svědectví ovšem o deset let pozdě-
ji světu přinesl německy píšící Franz Werfel, 
pražský rodák, ve strhujícím opusu Čtyřicet 
dnů (1933). V díle vylíčil statečný odboj hrstky 
Arménů proti turecké přesile s prorockým va-
rováním před hrůzami, jež teprve měly nastat. 

Až do 30. let pak Turci ničili i  památky 
arménské kultury. První diaspory postupně 
vznikaly v USA, Francii a Argentině. Početné 
jsou dnes i na celém Blízkém východě, v Rus-
ku a svou eparchii (diecézi) mají na Ukrajině. 

Genocidu Arménů uznávají pouze tři desít-
ky zemí světa (Česko od roku 2017). Turec-
ko jako nástupnický stát Osmanské říše vinu 

předků dlouhodobě popírá. Recep Tayyip Er-
doğan sice jako první z tureckých prezidentů 
vyjádřil potomkům obětí soustrast, formální 
omluva však dosud nepadla. Před soudem za 
„urážku turectví“ v roce 2005 dokonce stanul 
tamní spisovatel a nositel Nobelovy ceny Or-
han Pamuk, když arménskou genocidu ozna-
čil pravým jménem. 

První státní církev

Arménské dějiny mají i  jedno významné pr-
venství: země vyhlásila křesťanství státním 
náboženstvím jako vůbec první na světě – ro-
ku 301 (Římská říše až o 79 let později). Král 
Tiridat tehdy přijal křest od Řehoře Osvětite-
le, mnicha a věrozvěsta. Bylo to o půltisíciletí 
dříve, než se nechala pokřtít první česká kní-
žata. Víru do Arménie přinesli následovníci 
apoštolů a mučedníků Bartoloměje a Tadeáše 
Judy. Arménská církev byla od počátku auto-

kefální (tj. nezávislá) a na třech ekumenických 
koncilech – Nicejském (325), Konstantinopol-
ském (381) a Efezském (431) – se podílela na 
formulaci pravd křesťanské víry. Osamostat-
nila se pak roku 451 po koncilu v Chalkedo-
nu, když nepřijala vyznání, že v Ježíši Kristu je 
sjednoceno božství a lidství. 

Hlavou arménské církve je všeobecný pa-
triarcha (katholikos) Karekin II. Vatikán s ní 
vede úspěšné ekumenické rozhovory. V roce 
2006 papež Benedikt XVI. zástupce řádného 
synodu arménské církve ocenil, že se jejich 
krajané „vždy snažili zapadnout do společnos-
tí, ve kterých se ocitli, a to svou tvrdou prací 
a důstojností“, čímž „nadále svědčí o své věr-
nosti evangeliu“. Roku 2001 Arménii navštívil 
papež Jan Pavel II. a před pěti lety František. 
A při stém výročí genocidy roku 2015 se Ar-
ménská apoštolská církev rozhodla prohlásit 
všechny oběti genocidy, tedy 1,5 milionu věří-
cích, za svaté.  TEREZA ZAVADILOVÁ

Uprchlíci z kolébky církve u nás

Památku Poslední večeře Páně si do pražské-
ho kostela přišla připomenout mezi jinými 
mladá Arménka se dvěma předškoláky. Jak je 
tradicí, po Ježíšově vzoru jim zdejší duchov-
ní otec Barsegh umyl nohy. Tohoto obřadu 
se účastní výhradně malí chlapci. Na Zele-
ný čtvrtek si věřící odnášejí domů požehna-
né máslo zabalené do malých „bonbonů“. 
Na konci obřadů zapaluje matka u  vchodu 
do kostela štíhlé svíčky zapíchnuté do písku. 
„Modlíme se při tom za naše blízké, jejich 

zdraví a dobrý život – kdo co zrovna potře-
buje,“ přibližuje plynně česky bez přízvuku. 
„Svíčky ale musí hořet při sobě, jedním pla-
menem, ne každá zvlášť,“ zdůrazňuje a uka-
zuje na tři svíce zapálené za vlastní rodinu.
V Česku žijí už 22 let. 

Každý rok si česká diaspora připomíná ge-
nocidu krajanů (24. dubna), letos kvůli pande-
mii nejspíš – stejně jako loni – jen online. „Co 
od nás koronavirus vlastně chce, jsem ještě 
nepochopil,“ rozpačitě se usmívá duchovní 

(archimandrita) Barsegh Pilavčjan. Na starost 
má arménské věřící nejen v Česku, ale i na Slo-
vensku a v Maďarsku. „Jednou za měsíc jedu 
ve čtvrtek do Budapešti, kde jsem do soboty, 
a přes noc se vracím zpátky,“ přibližuje svou 
službu. Je poznat, že je skutečně na roztrhá-
ní – každou chvíli se z rozhovoru omlouvá, 
zvedá telefon a něco zařizuje pro lidi ze zdejší 
komunity.

U  nás žije celkem na dva tisíce Arménů 
a zpravidla jsou všichni věřící – etnická a ná-
boženská identita zde splývá. Na bohosluž-
by v Praze chodí o velkých svátcích i 600 lidí. 
„A každý Armén chodí do kostela aspoň pár-
krát za rok,“ dodává duchovní, kterému po-
máhá s pastorací mladší jáhen Haig Utidjian. 

Arménské společenství bylo v Česku ofici-
álně uznáno roku 2013 jako Církev Svatého 
Řehoře Osvětitele. Před osmi lety jim zmí-
něný kostel sv. Ducha propůjčil pražský ar-
cibiskup Dominik Duka. A od roku 2014 pak 
mají Arméni kamenný kříž středověkého typu 
(chačkar) u kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty 
v pražské Jindřišské ulici. České diaspoře jej 
věnoval arménský patriarcha Karekin II. a je-
ho slavnostního požehnání se zúčastnil kro-
mě kardinála Duky arménský prezident Serž 
Sargsjan. Vztahy s katolickou a dalšími cír-
kvemi si archimandrita Barsegh pochvaluje: 
„Přátelíme se se všemi.“ A za chvíli se srdeč-
ně vítá s knězem, který přichází na následnou 
katolickou bohoslužbu. 

Boj s covidem i hackery

V  kostele je možné si koupit i  „arménsko-
-evropský“ dvouměsíčník Orer, který kraja-
né v Česku vydávají. Umožňuje zhruba třiceti 
komunitám po celé Evropě zůstat v kontaktu 
s arménskou kulturou, jazykem i děním v ze-
mi, kde má ostatně také odběratele. Orer, s ti-
sícovým nákladem a zhruba 300 předplatiteli, 
má i čtyřjazyčný web a přináší novinky ze světa 
kultury, sportu i politiky. Jeho první číslo vyšlo 
roku 1999 z iniciativy Hakoba Asatrjana, re-
daktora Rádia Svobodná Evropa. Od té doby 
je časopis se sítí dopisovatelů řízen z Prahy. 
„Právě teď připravujeme téma o diasporách 

ve Švýcarsku nebo na Kypru,“ přibližuje šéfre-
daktor. „V době covidu je to ale špatné, proto-
že nám klesá příjem z reklamy,“ dodává. Ještě 
větší starost mu ovšem dělají hackerské útoky 
na webové stránky časopisu – v roce 2018 se to 
v jednom měsíci stalo dokonce čtyřikrát. Pří-
pad šetřilo i ministerstvo vnitra. „Přišli jsme 
tím o desetiletý archiv článků,“ sčítá škody
Asatrjan. 

Do Prahy přišel tento novinář ro-
ku 1998 s  manželkou Annou, která se ta-
ké věnuje žurnalistice a  na Univerzitě Kar-
lově právě dokončuje doktorát z  historie 
česko-arménských vztahů. Oba jsou aktiv-
ní ve zdejší církvi, Hakob byl několik let čle-
nem její rady starších. Mají tři děti, které se 
už narodily v Česku. „Mluví plynně vaší ře-
čí a mají české kamarády,“ uvádí jejich otec. 
Nejstarší už dokonce studuje na londýnské
King’s College. 

Nezapomenout
řeč rodičů

Druhá generace Arménů je u nás již plně in-
tegrovaná, některé děti ale docházejí také do 
arménské sobotní školy, aby neztratily znalost 
mateřského jazyka, učí se tu i zpěv a dějepis. 
Do čtyř tříd této školy, která v Praze existuje 
25 let, dochází kolem 40 dětí a dospívajících. 
Sídlí v prostorách Filozofické fakulty UK v Ce-
letné ulici, jen nyní se všichni učí na dálku on-
line. „Vedle dětí sem chodí jejich rodiče – tře-
ba na folklorní tance,“ zmiňuje ředitel školy 
Armen Koloyan, jenž je zároveň redaktorem 
Svobodné Evropy a před příchodem do Pra-
hy působil v mnichovské redakci tohoto rádia. 
„Já, manželka i naše dvě dcery jsme u vás našli 
druhý domov,“ svěřuje se. 

Většina krajanů těchto novinářů pracuje 
u nás ve stavebnictví nebo má vlastní podni-
kání. Velká část z nich už získala české občan-
ství. V Praze působí ještě další arménské or-
ganizace, přes třicet let je tu Arménský klub. 
Významně pomohl třeba sirotkům, kteří přišli 
o rodiče při ničivém zemětřesení v zemi v roce 
1988.  (tez)

Našli jsme zde druhý domov

Arménské chrámy nemají ikonostas, místo něho oltář od věřících během bohoslužeb odděluje závěs.
Duchovní Barsegh chlapcům na Zelený čtvrtek myje nohy v kostele sv. Ducha.  Snímek autorka

Skupinka místních ve vesnici Togh v Hadrutské oblasti Karabachu, kde Ázerbájdžánci dnes ničí
arménské památky. Foceno 1987, rok před masakrem Arménů v Sumgaitu.  Snímek Garik Avanesian

Arménská komunita v Praze využívá katolický kostel
sv. Ducha na Starém Městě. Na bohoslužby,
trvající až 2,5 hodiny, se před kněžištěm vždy zatáhne
závěs a barokním interiérem se rozezní zpěvy chválící Boha
v pro nás nesrozumitelném jazyce. Východní 
liturgie ale zve i nás ke ztišení.
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Chudoba a obavy o budoucnost 
následkem bojů o samostatnost 
Náhorního Karabachu vyhnaly 
z Arménie v 90. letech přes 
milion lidí, některé i k nám. Začali 
nový život jako žadatelé o azyl 
v uprchlických táborech, ale také 
dokázali založit firmy. Přinášíme 
dva příběhy o jejich úspěších. 

Gevorg Avetisjan (*1959) je zakladatel a ředitel pro-
sperující firmy Marlenka ve Frýdku-Místku, která 
podle staroarménské rodinné receptury vyrábí svě-
toznámé medové dorty. To však nikdy předem ne-
zamýšlel. Ve vlasti vystudoval průmyslový design 
a věnoval se projektování interiérů a nábytku. Kvůli 
ekonomickému rozvratu země, způsobenému vál-
kou a blokádou ze strany Ázerbájdžánu i Turecka, 
zamířil do Česka. 

„Do Prahy jsem přijel v  roce 1994 nejprve na 
měsíc sám, abych si vyřídil potřebné dokumenty 
a mohl tady podnikat,“ vzpomíná. V Jerevanu jeho 
rodina následně prodala byt a on ještě s matkou, 
manželkou a dvěma malými syny zabalili kufry a vy-
dali se přes Moskvu do Prahy, kam měli dorazit za-
čátkem ledna 1995. „Byl jsem Prahou nadšený, znal 
jsem ji už z dřívějška a hned tenkrát si ji zamiloval. 
Jenže spolucestující ve vlaku mě od ní odrazoval, že 
na tamní život nebudu mít dost peněz. A doporu-
čil mi Ostravu, kudy jsme projížděli,“ vypráví Ave-
tisjan. Vystoupili tedy tam, ale taxík je odvezl do 
nejdražšího hotelu, takže za pár dní byli skoro bez 
peněz. „Naštěstí nám pomohla jedna hodná recepč-
ní. Tenkrát jsme hodně šetřili, vezli jsme si z Jere-
vanu i příbory, abychom zbytečně neutráceli,“ líčí 
budoucí podnikatel. 

Oprava křížku stála všechny úspory

Podnikání v oboru se v Česku ovšem nedařilo, a tak 
s kamarádem přijal nabídku pronajmout si restau-
raci ve Frýdku-Místku. „Město se mi hned zalíbilo. 
Je zde starobylý zámek a hory nad ním mi připomí-
nají rodnou Arménii. Ale do restaurace nikdo ne-
chodil, neviděl jsem před sebou žádnou budouc-
nost,“ popisuje svou tehdejší nepříznivou situaci. 
„Celý zoufalý jsem si šel sednout do blízkého parku 
u kostela sv. Jošta. My Arméni jsme všichni věřící, 
vždyť naše vlast je kolébkou křesťanství, ale tady, 
přiznávám, jsem se stal věřícím ještě víc než doma 
ve vlasti,“ směje se. 

„Tehdy jsem si v parku na lavičce dal hlavu do 
dlaní a modlil se: ‚Pane Bože, proč mě trestáš? Co 
jsem udělal špatně? Chci jenom normálně žít a pra-
covat.‘ A jak jsem tam tak smutně seděl, všiml jsem 
si, že kostel je celý zanedbaný a na kopuli má zašlý 
kříž, celý nakřivo. Najednou mě napadlo, že kříž 
nechám opravit a pozlatit,“ svěřuje se Avetisjan. 
Zašel tedy za farářem a řekl mu o svém úmyslu. Ten 
souhlasil a oprava pak stála všechny peníze, které 
Armén tenkrát měl. „Do kopule potom dali zprávu, 
že kříž nechal opravit arménský občan,“ usmívá se 
muž, který má nyní už dva roky české občanství.

Mrzí mě, že k tomu svět mlčí 

Tehdy se osud rodiny Avetisjanových začal ubírat 
lepším směrem. Do restaurace začali chodit hos-
té a po pár letech za rodinou zamířila Gevorgova

sestra. Ta jednou doma v kuchyni upekla medový 
dort podle staré rodinné receptury. Gevorg jej zanesl 
do jedné kavárny na ochutnávku – a pokračování je 
známé. „Dort i firmu (založenou roku 2003) jsme 
nazvali Marlenka – po matce a také mé dcerce Mar-
len, která je stejně sladká jako dort,“ usmívá se otec 
rodiny a úspěšný podnikatel, který dnes vyváží své 
dobroty do 52 zemí. Před čtyřmi lety doprovázel na 
cestě do Arménie dokonce prezidentskou delegaci. 
„Díky Marlence hodně lidí na světě ví, kde je Frý-
dek-Místek,“ říká spokojeně. Nadto uspěl mezi pěti 
finalisty soutěže „EY Podnikatel roku ČR“ za rok 
2018, kterou celosvětově vyhlašuje velká poraden-
ská společnost EY, a k tomu získal cenu poroty za 
„podnikatelskou inspiraci desetiletí“. 

Zatímco podnikání se sladkými pochoutkami 
vzkvétá, Avetisjana trápí osudy lidí v daleké vlasti. 
Loni se opět začalo v Náhorním Karabachu válčit 
a území obsadili Ázerbájdžánci podporovaní Turec-
kem a žoldáky ze zahraničí. „Mrzí mě, že k tomuhle 
násilí celý svět mlčí,“ říká smutně podnikatel a upo-
zorňuje na fakt, že mnozí lidé i dnes museli utéci ze 
svých domovů. 

Lidé ze svatozáří 

To fotograf Garik Avanesian (také *1959) se narodil 
arménským rodičům v hlavním ázerbájdžánském 
městě Baku, kde začal fotit už jako kluk. „Rodiče 
pocházejí z Náhorního Karabachu, kde jsem v dět-
ství trávil každé léto u příbuzných,“ vzpomíná Ava-
nesian, jenž nyní žije nedaleko Prahy. „V roce 1987 
jsme se do Karabachu vypravili s kamarádem a fotili 
život tamních lidí ještě před začátkem války. Pozná-
vali jsme tak i náš rodný jazyk, který jsme do té doby 
pochytili jen od rodičů,“ připojuje. V Ázerbájdžánu 
totiž nemohli chodit do arménských škol, které tam 
zrušili, tudíž navštěvovali školu ruskou.

V roce 1988 vypukla v Karabachu válka, která 
není ukončena dodnes. „Gorbačov udělal chybu, že 
neodebral Náhorní Karabach Ázerbájdžánu a ne-
připojil ho, když ne rovnou k Arménii, pak aspoň 
k Rusku,“ míní Avanesian, že by tím nedošlo k ta-
kovému krveprolití. Loni na podzim pak zdejší oby-
vatelé vinou špatné poválečné smlouvy přišli o úze-
mí, kde stojí spousta klášterů, kostelů i hřbitovních 
kaplí nebo kamenných křížů – chačkarů – s nápisy 
starými i 1 500 let, které fotograf mnohokrát zachy-
til na svých snímcích. „Přátelil jsem se s místními 
duchovními, jeden měl na starost klášter v Ganza-
saru, který patří k těm nejkrásnějším. Vyprávěl mi, 

že když Ázerbájdžánci raketami ostřelovali klášter, 
odkryli v troskách kamenný kříž z roku 520,“ líčí 
fotograf. „Věřím, že lidé, kteří slouží Bohu, mají 
svatozář. Mezi ně patří otec Michael z arménského 
kláštera Tatev, který celý ‚svítí‘. Je to doslova Boží 
člověk,“ dodává. 

 
Co Armén, to křesťan

Garik Avanesian přijal křest v Edžmiacinu blízko 
Jerevanu, v  sídle katolikose, tedy nejvyššího ar-
ménského duchovního. „Jsem rád, že jsem pokřtě-
ný právě zde, v srdci arménské církve. Když jsem 
Armén, musím být i křesťan. Víra v minulosti držela 
identitu našeho národa natolik, že je s národnos-
tí v podstatě slitá v jedno,“ vysvětluje a připomíná 
perzekuci náboženství za komunistického režimu 
i mnohá obrácení svých krajanů po rozpadu Sovět-
ského svazu. Garikova manželka je Češka, společně 
slaví katolické i arménské svátky. „Křesťanská víra 
je jedna a nevím, zda se má rozdělovat do různých 
církví,“ zamýšlí se fotograf. 

Rodné Baku opustil koncem 80. let. „V roce 1988 
došlo ke genocidě Arménů v ázerbájdžánském měs-
tě Sumgait a naši sousedé Ázerbájdžánci nás varo-
vali, že se k násilí na Arménech schyluje i v Baku. 
Proto jsme hned vzali děti a matku – otec už nežil – 
a odjeli do Ruska k příbuzným,“ vzpomíná Avanesi-
an. Tyhle cesty do bezpečí si rodina zopakovala ještě 
dvakrát – následně se přestěhovala do bezpečnější-
ho Kazachstánu a nakonec do Moskvy. „Podnikal 
jsem s hutním materiálem, ale neplatil tam žádný 
pořádek ani zákon. Proto jsem se rozhodl odcesto-
vat na Západ,“ vysvětluje, jak se dostal k nám. 

První možnost přišla z Prahy. „A tak jsem v roce 
1994 všechno prodal, nachystal potřebné dokumen-
ty a rok nato přijel sem. A jsem tady šťastný, cítím se 
být už víc Čechem než Arménem a mezi Čechy mám 
víc kamarádů než mezi Rusy a Armény,“ přemýšlí 
Garik Avanesian. V podnikání zkoušel pokračovat 
i v Česku, sortiment prodávali po celé Evropě i do 
Asie. Pak se však vrátil k fotografování. Několik let 
vydával časopis PhotoArt, který ovšem nevydělá-
val. Dnes se fotograf věnuje reportážnímu cestování 
a foto-workshopům, jež vede i v zahraničí. 

Závazek vůči padlým

Stejně jako jeho krajan Gevorg Avetisjan loni s oba-
vami sledoval situaci ve vlasti. „Trápí mě ničení 
památek, v Nachičevanu zbourali spoustu armén-

ských kostelů a klášterů. Natáčejí si to na mobilní 
telefony – jak posvátné kameny rozbíjejí v drtičkách 
na štěrk,“ zmiňuje Avanesian. „Nemyslím si, že jde 
o nenávist kvůli rozdílné víře. Nevěřím, že takového 
ničení jsou skuteční stoupenci jakékoli víry, v tom-
to případě muslimské, schopni,“ uvažuje fotograf 
s tím, že Ázerbájdžánci jen „dělají vše pro to, aby po 
Arménech nezůstaly žádné stopy“. A dodává: „I ko-
munisté ničili kostely nebo je využívali jako skladiš-
tě a chlévy pro prasata.“

Útěky Arménů do bezpečí tedy stále zatím ne-
končí. Loni v září své domovy v Náhorním Karaba-
chu opustily tisíce lidí, z nichž mnozí se hned v lis-
topadu vrátili zpět pod příslibem mírových dohod. 
Jednou z rodin, která odmítá natrvalo opustit vlast, 
je ta Armena Ovsepjana z hlavního města Stěpa-
nakertu. „Neodjel jsem z Arcachu (jak místní to-
muto území říkají – pozn. aut.) za první války, a ne-
odjedu odtud proto ani teď,“ tvrdí rozhodně muž, 
který v první polovině 90. let za svobodu Karaba-
chu bojoval a přišel na frontě o několik kamarádů. 
„Zůstaneme tu stejně jako ostatní, protože za naši 
svobodu jsme už prolili tolik krve, že nechceme, aby 
naše oběti byly zbytečné. Možná se zdejší situace 
přece jen uklidní. Nic není ztraceno, dá-li Bůh,“ za-
končuje s nadějí.  RADEK GÁLIS 

Příběhy Arménů, které inspirují

Zakladatel Marlenky u kostela sv. Jošta.
 Snímek archiv Gevorga Avetisjana

S fotoaparátem projel Karabach.
 Snímek archiv Garika Avanesiana

Arménský klášter Chor Virap (v překladu „hluboká kobka“), kde byl třináct let vězněn arménský věrozvěst Řehoř Osvětitel. V pozadí arménská národní hora Ararat, 
dnes na tureckém území. Snímek Garik Avanesian
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Nevysoká postava. Přesto 
nepřehlédnutelný. Brýle na 
výrazném nose. Klobouk. Sporý, 
energický, nezdolný. Mírně 
předkloněn, s aktovkou za zády. 
Uctivý a galantní k ženám, 
vášnivý debatér. To byl
Václav Vaško (1921–2009),
od jehož narození uplyne 
26. dubna 100 let.

Znal jsem ho od začátku 90. let, kdy ředitelo-
val v nakladatelství Zvon, ale o jeho pohnutém 
životaběhu, životabolu i životaradosti jsem se 
dozvídal postupně, především z jeho memoá-
rové knihy Ne vším jsem byl rád (KNA 2001).

Před několika lety jsem šel rozhlasovou 
chodbou kolem výtahu-paternosteru na jakou-
si schůzku. Všiml jsem si, že se výtah zastavil, 
zadrhl. Zřejmě se porouchalo něco mecha-
nického. Podle zvuků bylo poznat, že uvěz-
nil řadu pasažérů. A najednou škvírou mezi 
podlahou a částí otevřené výtahové kabiny le-
tí aktovka. Pak se vysunují ruce, kdosi v sa-
ku se hbitě a umně souká jako lasička úzkou 
škvírou, hlava, ramena, trup… hup! a přede 
mnou stojí pan Vaško. Otřepe se, sebere ak-
tovku, podává mi vřele ruku a prohodí jako-
by nic: „Zdravím vás, příteli! To víte, rubat 
uran nebo lámat tunel pod Letnou člověka 
něčemu naučí – vystačit si s málem, vejít se
do mezer.“ 

Odbojář, diplomat, mukl

Václav Vaško se narodil ve slovenském Zvo-
lenu. Od českého otce-právníka zdědil čest-
nost, od slovenské matky jemný cit pro bližní. 
Vystudoval obchodní akademii v Banské Bys-
trici a po maturitě do roku 1944 studoval na 
Vysoké škole obchodní v Bratislavě. Účastní 
se Slovenského národního povstání, je zatčen 
gestapem a čeká na popravu. Nakonec je skoro 
zázračně propuštěn a do osvobození se bude 
skrývat. Po válce působí v diplomacii jako vel-
vyslanecký atašé v Moskvě, uzavírá manželství 
s Irinou Jukovovou (dcerou vysokého sovět-
ského funkcionáře popraveného před válkou 
během Stalinových čistek) a za rok se jim na-
rodí dcera Marija. 

Jenže do života zasahuje nastupující komu-
nistická diktatura, tedy přesněji její pohůn-
ci v různých funcích. Václav Vaško je propuš-
těn z Ministerstva zahraničních věcí a stává se 
dělníkem na stavbě Letenského tunelu. Žena 
a dcera za ním do Československa vycestovat 
nesmějí. Ač se dělník Vaško na poslední chvíli 
pokouší klatbu změnit tím, že požádá o vstup 
do KSČ, za což se pak bude nesmírně stydět, 
není mu to nic platné. V únoru 1953 je zatčen 
Státní bezpečností a odsouzen na třináct let 
stalinských kriminálů. Manželství a rodina se 
rozpadají a jeho život dostává cejch vyděděn-
ce. Nicméně komunistický kriminál je plný po-
dobných outsiderů. A tak se Václav ve vybra-
né společnosti profesorů, teologů, básníků, 
historiků a duchovních dál vzdělává a posiluje 
svoji víru i naději. 

Propuštěn je na amnestii po devíti letech 
a pracuje jako betonář, frézař a zámečník. Až 
v čase Pražského jara se může na chvíli vrátit 

do veřejné činnosti, spoluzakládá Dílo kon-
cilové obnovy, účastní se veřejných debat, 
nastupuje jako vedoucí vydavatelství České 
katolické charity. Za pár let je ovšem znovu vy-
hozen a živí se jako korektor. To už ale pracuje 
na Neumlčené – velké knižní fresce či kroni-
ce poválečných dějin katolické církve v našich 
zemích. V roce 1989 spoluorganizuje dnes již 
legendární pouť do Říma na svatořečení Anež-
ky České, a přestože je mu už bezmála 70 let, 
vrhá se po roce 1990 do obnovy společnosti 
jako ředitel vydavatelství Zvon. A především 
– znovu po letech potkává svou dceru a man-
želku. S tou v roce 1991 obnovuje manželství 
a jsou jim dopřána ještě společná léta. V roce 
1998 je prezidentem Havlem dekorován me-
dailí Za zásluhy a dokončuje třídílný Dům na 
skále (podrobněji rozpracovaná Neumlčená – 
pozn. red.) a zmíněné memoáry.

Jak mohl onen drobný muž tak srdna-
tě a trpělivě vzdorovat tolika protivenstvím, 

té hoře trápení? Za Slovenského národní-
ho povstání čekal v cele na popravu. Modlil 
se růženec. Několik hodin před exekucí ho 
od smrti vysvobodila Tisova přímluva. Poz-
ději zmíněný dlouholetý kriminál (Pankrác, 
uranové lágry, Leopoldov, Mírov), odlouče-
ní od ženy a dcerky. Modlil se růženec a zů-
stával trpělivý. Po čtyřiceti letech se rodina 
znovu scelila. Nikoli hollywoodský příběh, 
nýbrž byly vyslyšeny prosby a vězňovy oběti
přinesly dar. 

Výstižně Vaškův životní příběh pojmeno-
val jeho spolumukl, teolog Oto Mádr: „Vaš-
kův nádherně zpackaný život potvrzuje – i za 
tisíc dalších – pravdu o podobenství o zrnu, 
jež vyvolává mnoho životů vlastní sebeobětí. 
Svobodná občanská společnost, víra a církev 
nepřežije bez velkých srdcí, která mezi množ-
stvím atraktivních nabídek seberealizace ne-
přeslechne výzvu ‚pojď za mnou‘. Díky, Václa-
ve.“ MILOŠ DOLEŽAL, spisovatel a publicista 

Anketa: Na který zážitek či 
událost nemůžete v souvislosti 
s Václavem Vaško
zapomenout? 

Aleš Palán, spisovatel
Byl to už takový náš 
rituál. Zaparkoval 
jsem v  Praze na Již-
ním Městě, on mě za-
hlédl z okna paneláku 
a seběhl dolů. Mohli 
jsme vyrazit na další 
besedu za čtenáři. 
Bylo to v  době, kdy 
mu v  Karmelitán-

ském nakladatelství vycházely knihy o ději-
nách církve a já mu sloužil jako řidič a mode-
rátor.

Zažili jsme spoustu krásných příběhů, tře-
ba když jsme se zamotali v Brně a potřebovali 
se dostat na jedno náměstí. Pěšky bych tam 
trefil, ale autem v  jednosměrkách ne. Vědě-
li jsme, o  jaké náměstí jde, ale už ne, jak se 
jmenuje. Já osobně jsem žil v Brně na sklonku 
bolševika a tehdy se náměstí jmenovalo jinak. 
Nemohl jsem teď přece zastavit náhodného 
kolemjdoucího a zeptat se, kudy vede cesta 
k náměstí Rudé armády?! Dostal bych třeba 
facku! Václav Vaško lišácky pokýval hlavou: 
„Moc vám nepomůžu, já si je totiž pamatu-
ju jen jako Adolf-Hitler-Platz.“ Ne, skutečně 
jsme se nikoho zeptat nemohli a nakonec jsme 
na Moravské náměstí trefili sami od sebe. 

Už jsme byli kamarádi, když jsem se ho ze-
ptal, proč nikdy nechce, abych u něj doma za-
zvonil na domovní zvonek. V době, kdy mobily 
nebyly běžné, mě přece musí zbytečně vyhlížet 
z okna. Čekal jsem zase kulišárnu, ale on mi po-
věděl: „To kvůli manželce, ona se každého za-
zvonění strašlivě lekne. V první chvíli má pocit, 
že si pro ni přišli.“ Zatrnulo mi, paní Irina byla 
Ruska a jejího otce během stalinského teroru 
popravili. A ona se i po dlouhých desetiletích 
bála, jestli ji nejdou taky zatknout. Došlo mi, 
že přejmenovat náměstí nestačí, je třeba neú-
navně varovat. Právě tohle Václav Vaško dělal.

Mons. Tomáš Halík, farář akademické
farnosti Praha a vysokoškolský profesor

Z  mnoha set přátel-
ských i  pracovních 
setkání s  Václavem 
Vaško během více než 
čtyřiceti let si zvláště 
připomínám dvě, obě 
provoněná touhou po 
svobodě. 

První z  nich by-
lo za Pražského ja-

ra 1968 při památném setkání katolických 
aktivistů v domě manželů Kaplanových, kde 
Mons. Oto Mádr začal dělat, co pak činil po 
desítky let: zapisoval si do notýsku pavoučím 
písmem jména a charakteristiky všech kato-
líků v republice, schopných výrazně přispět 
k obnově církevního života, a rozděloval jim 
úkoly. Následovaly desítky let naší spoluprá-
ce v Mádrově a Zvěřinově „generálním štábu 
podzemní církve“, kde se organizovaly tajné 

přednášky a vzdělávací cykly pro kněze i  lai-
ky, vydávání samizdatových časopisů a knih, 
připravovala se prohlášení katolíků – včetně 
stanovisek kardinála Tomáška – k aktuální-
mu dění, dopracovával se program Desetiletí 
duchovní obnovy, koordinovala ilegální čin-
nost řeholních řádů a aktivistů z jednotlivých 
diecézí, ale také spojení katolíků Čech, Mora-
vy a Slovenska, připravovalo se nejdříve Dí-
lo koncilové obnovy, pak velké manifestační 
poutě (velehradská, brněnská, prachatická, 
pražská i římská „anežská“) a stále se promýš-
lela koncepce působení církve v budoucnosti. 

To druhé setkání souvisí s poutí do Říma 
na svatořečení Anežky České takřka v předve-
čer listopadových událostí, kde si dojatý Vác-
lav Vaško mohl podat ruku s papežem Janem 
Pavlem II. V závěrečných letech svého života 
mi připomínal hobita Bilba z Tolkienova Pána 
prstenů, jenž ve stáří spisuje své paměti a le-
topisy. Byl to jeden z lidí, které jsem podezíral 
z toho, že jsou svatí. 

Dagmar Pohunková, lékařka, křesťanská
aktivistka a členka redakční rady Perspektiv KT

První setkání: bylo to 
krátce po našem ná-
vratu z  Hořovic do 
Prahy, na Popeleční 
středu 1968. Sešlo se 
nás několik přátel 
z farnosti Matky Boží 
před Týnem, několik 
žen „singles“ a věrný, 
ale marný Slávčin cti-

tel Honza u Slávky Lukešové v letenské svobo-

dárně. Jako obvykle nad knedlíky (z polotova-
rů), okurkou a  krabicovým vínem jsme 
probírali napínavou situaci v církvi i ve společ-
nosti, když se najednou otevřely dveře a vstou-
pil temperamentní, „ostře řezaný“, černovlasý 
a tmavooký muž v kožešinové papaše a hlasitě 
zvolal: „To jsme rádi, panstvo, že jsme neemi-
grovali!“ Tím pro mě doopravdy začalo Praž-
ské jaro a bylo to mé první osudové setkání 
s Václavem Vaško. Rázem se stal středem naší 
společnosti a debata nabrala konkrétní směr: 
co z nových poměrů vyplývá pro církev, kon-
krétně pro nás věřící laiky, jak můžeme vstrčit 
nohu do pootevřených dveří svobody. Protože 
svoboda je nedělitelná.

Druhé setkání se odehrálo na pražském 
Újezdě, když mě Václav uviděl na chodníku 
a vyskočil za mnou z jedoucí tramvaje. Teh-
dy začaly naše osobní rozhovory. Václav byl 
ohromný vyprávěč, ale uměl také empaticky 
trpělivě naslouchat. Postupně mě zasvětil do 
svého dramatického života a já se mu mohla 
s důvěrou svěřit se svými osudy. Byl to první 
skutečně věřící muž, s nímž jsem se setkala 
(jistě, mimo kněze). Jeho zbožnost byla ekle-
ziocentrická, uvedl mě do života církve a se-
známil se svými vzácnými přáteli, spoluvězni, 
ale i se svou tradiční, spíše slovenskou rodi-
nou. Seznámil mě i s českou katolickou litera-
turou, o níž se na českém gymnáziu nemluvilo, 
zatímco já mu mohla otevřít myšlenkový svět 
běžného Středoevropana. Z našich setkání se 
vyvinuly krásné dlouholeté přátelství a spolu-
práce, která přinesla skutečný užitek. A můj 
život se obrátil novým směrem a dostal novou 
náplň.  (tez) 

„Nádherně zpackaný život“

Podezíral jsem ho, že je svatý

Katolický aktivista Václav Vaško (uprostřed) v hovoru s kardinálem Miloslavem Vlkem a teologem Mons. Oto Mádrem v 90. letech. 
 Snímek Jaroslav Hodík



Křesťanství
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Kultura P E R S P E K T I V Y 17
Sny, služba a věrnost sv. Josefa
Papež František

Na prahu roku sv. Josefa, který byl 
zahájen 8. prosince 2020, napsal 
papež František apoštolský list 
Patris corde (Otcovo srdce). Nyní ve 
svém poselství k 58. Světovému dni 
modliteb za povolání (25. dubna) 
odkazuje právě na život tohoto 
světce, který se nezalekl Božích 
výzev ve svém životě. A je nám proto 
inspirací v našem životním povolání.

Svatý Josef je skutečně mimořádný, sou-
časně však velice blízký životu každého 
z nás. Jeho postava neohromuje, nedis-
ponuje zvláštními charismaty. V očích 

těch, kdo se s ním setkávali, nevypadal nikte-
rak výjimečně. Nebyl slavný ani na sebe neu-
pozorňoval: evangelia nepřinášejí jediné jeho 
slovo. Přesto ve svém obyčejném životě usku-
tečnil něco neobyčejného v Božích očích.

Bůh vidí do srdce (srv. 1 Sam 16,7) a ve sva-
tém Josefu našel otcovské srdce schopné dávat 
a probouzet život v každodennosti. K tomu 
směřují povolání – dávat vznik životu v každo-
dennosti. Pánovou touhou je vytvářet otcovská 
a mateřská srdce, srdce otevřená, plná odhod-
lání, štědrá, když se darují, soucitná, když tiší 
bolest, neochvějná, když přinášejí naději. Prá-
vě to potřebují kněží a zasvěcené osoby zvláště 
dnes, v době plné slabosti a utrpení způsobe-
ného pandemií, která přináší nejistotu, obavy 
o budoucnost a o samotný smysl života. Svatý 
Josef nám vychází naproti svou mírností světce 
„u našich dveří“. Současně jeho výrazné svě-
dectví může dát směr na naší cestě.

Čtyři
Josefovy sny
Svatý Josef nám dává tři slova, klíčová pro po-
volání každého z nás. První slovo je sen. Každý 
z nás sní o naplnění svého života. Je správné 
mít velká očekávání, která pomíjivé cíle, jaký-
mi jsou úspěch, peníze či zábava, nedokážou 
naplnit. Vždyť zeptáme-li se lidí, jak by vyjá-
dřili svůj životní sen jedním slovem, snadno 
si dokážeme představit odpověď: láska. Právě 
láska dává životu smysl, protože odkrývá jeho 
tajemství. Vždyť život máme jen tehdy, když ho 
dáváme, můžeme ho skutečně vlastnit, pokud 
ho plně darujeme. Svatý Josef nám má v tomto 
ohledu hodně co říci, protože díky snům, jimiž 
ho Bůh inspiroval, utvořil ze svého života dar.

Evangelia hovoří o  čtyřech Josefových 
snech (srv. Mt 1,20; 2,13.19.22). Byly označo-
vány za sny božské, avšak přijmout je neby-
lo snadné. Josef musel po každém snu změ-
nit svůj záměr, dát se všanc, obětovat vlastní 
plány, aby se uzpůsobil tajemným plánům 
Božím. Snům zcela důvěřoval. Můžeme si 
ovšem položit otázku: „Co to bylo za noční 
sen, kterému tolik důvěřoval?“ V dávných do-
bách byla sice snům věnována velká pozor-
nost, ale přece jen byly méně významné než 
reálný život. Přesto se svatý Josef bez váhání 
nechal snem vést. Proč? Protože jeho srdce 
bylo obrácené k Bohu, bylo Bohu k dispo-
zici. Vnitřnímu Josefovu „sluchu“ tedy stačil 
drobný náznak, aby rozpoznal Boží hlas. Tak 
je tomu i s naším povoláním: Bůh nemá za-
líbení ve spektakulárních projevech, netlačí 
na naši svobodu. Zprostředkovává nám své 
plány s  mírností, nezahrnuje nás zářivými 
viděními, nýbrž promlouvá k našemu nitru 
s  jemnocitem, přibližuje se k nám a oslovu-
je nás skrze naše myšlenky a naše city. Stejně 
jako svatému Josefovi, i nám vytyčuje vysoké
a překvapivé cíle. 

Sny totiž přivádějí Josefa do dobrodruž-
ství, které by si nikdy nepředstavil. První 
sen znejistí jeho zasnoubení, ale činí ho ot-
cem Mesiáše. Druhý sen ho vede k útěku do 
Egypta, ale zachraňuje život jeho rodiny. 
Třetí pak oznamuje návrat do vlasti, nicmé-
ně čtvrtý sen znovu mění plán a vede ho do 
Nazareta, do místa, kde Ježíš zahajuje hlá-
sání Božího království. Ve všech těchto radi-
kálních změnách tedy vítězí odvaha reagovat
na Boží vůli. 

Stejně tak je tomu s povoláním. Boží povo-
lání nás stále vede, abychom vycházeli ze sebe, 
abychom se darovali, abychom překračovali 
svůj stín. Není víry bez riskování. Pouze teh-

dy, když se s důvěrou spolehneme na milost 
a upozadíme své programy i pohodlí, říkáme 
Bohu doopravdy „ano“. Každé „ano“ přináší 
plody, neboť odpovídá vyššímu záměru, který 
se nám postupně ukazuje. Avšak božský Tvůr-
ce ho zná a rozvíjí, aby z každého života učinil 
mistrovské dílo. 

Svatý Josef je příkladným obrazem v přijí-
mání Božích plánů. Přijímá je však aktivně: 
nikdy není rezignovaný nebo poraženecký. On 
„není člověkem pasivní rezignace. Jeho nasa-
zení je odvážné a rozhodné“ (z listu Patris cor-
de). Kéž by nám všem, zvláště mladým lidem, 
pomohl poznat a naplnit Boží sen s námi. Kéž 
inspiruje odvážné „ano“ Pánu, jenž nás vždy 
překvapí a nikdy nezklame!

Patronem církve
Druhým slovem, kterým se vyznačuje ces-
ta svatého Josefa a  jeho povolání, je služba. 
Z evangelií vyplývá, že Josef žil zcela pro dru-
hé, nikdy pro sebe. Svatý Boží lid ho nazý-
vá nejčistším snoubencem. Zdůrazňuje tak jeho 
schopnost milovat, aniž si nechal něco pro 
sebe. Svou lásku osvobodil od čehokoli so-
beckého, a tak se otevřel ještě plodnější službě. 
Jeho láskyplná péče prochází generacemi, jeho 
pečlivá ochrana ho učinila patronem církve. Je 
také patronem šťastné smrti – on, jenž ve svém 
životě dokázal zosobnit nezištnost. Jeho velká 
služba a  jeho oběti však byly možné pouze 
proto, že je podepírala ještě větší láska: „Kaž-
dé skutečné povolání se rodí ze sebedarování, 
které uzrává přerodem oběti. Také kněžství 
a zasvěcený život žádá tento typ zralosti. Tam, 
kde povolání k manželství, celibátu či panen-
ství nedosáhne zralosti sebedarování a zastaví 
se u pouhé logiky oběti, se namísto znamení 
krásy a radosti lásky může stát výrazem ne-
štěstí, smutku a frustrace“ (z listu Patris corde, 
Otcovo srdce).

Služba, konkrétní výraz sebedarování, ne-
byla pro svatého Josefa jen vysokým ideálem, 
nýbrž stala se každodenním pravidlem. Pus-
til se do hledání a přípravy místa, kde se měl 
narodit Ježíš. Uchránil ho před Herodovou 
zlobou, když pohotově zorganizoval cestu do 
Egypta. Hbitě se vrátil do Jeruzaléma, aby hle-

dal ztraceného Ježíše. Svou rodinu živil prací 
i v cizí zemi. Zkrátka se svým postojem uzpů-
sobil různým okolnostem jako ten, kdo nekle-
sá na duchu ve chvíli, kdy se život neodvíjí tak, 
jak by sám chtěl. Projevil ochotu typickou pro 
toho, kdo žije, aby sloužil. 

Josef v tomto duchu přijal četné a často ne-
předvídané životní cesty: z Nazareta do Betlé-
ma kvůli sčítání, pak cesta do Egypta a znovu 
do Nazareta. Každý rok pak cesta do Jeruza-
léma. Byl vždy ochoten jít vstříc novým okol-
nostem, bez nářku nad tím, co se dělo, stále 
připraven pomoci, aby řešil jednotlivé situace. 
Můžeme říci, že byl ochrannou dlaní nebeského 
Otce nad jeho Synem na zemi. Nemůže tedy 
nebýt vzorem každého povolání, které se má 
stát právě činorodou rukou Otce vůči jeho dce-
rám a synům.

Rád se proto dívám na svatého Josefa, 
ochránce Ježíše a  ochránce církve, jako na 
ochránce povolání. Od jeho ochoty sloužit se 
totiž odvíjí pečující ochrana. „Vstal tedy, vzal 
v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta“ 
(Mt 2,14), říká evangelium. Poukazuje tak na 
jeho pohotovost a péči o rodinu. Neztrácel čas 
rozčilováním se nad tím, co nefungovalo, aby 
tomu nevystavoval ty, kdo mu byli svěřeni. Po-
zorná a starostlivá péče je znamením zdařilého 
povolání. Je svědectvím života, jehož se dotý-
ká Boží láska. Když se umíněně nehoníme za 
vlastními ambicemi a nenecháme se paralyzo-
vat svým steskem, ale staráme se o to, co nám 
Pán skrze svou církev svěřuje, dáváme krásný 
příklad křesťanského života. Tehdy na nás Bůh 
vylije svého Ducha, svou tvořivost; tehdy dělá 
zázraky jako v životě Josefově.

Ani ty se neboj!
Kromě Božího volání, jež uskutečňuje naše 
největší sny, a kromě naší odpovědi, která se 
naplňuje ochotnou službou a pečlivou sta-
rostlivostí, je tu třetí aspekt, jímž se vyzna-
čuje každodenní život svatého Josefa a naše-
ho povolání: je to věrnost. Svatý Josef je „muž 
spravedlivý“ (Mt 1,19), který v každodenní či-
norodé tichosti setrvává ve spojení s Bohem 
a s jeho záměry. V obzvláště těžkých chvílích 
vše vyhodnocuje (srv. Mt 1,20). Přemýšlí, peč-

livě zvažuje: nenechá se opanovat spěchem, 
nepodléhá pokušení unáhleného rozhodnutí, 
nejedná impulzivně a nežije jen daným oka-
mžikem. Vše trpělivě zvažuje. Je si vědom, že 
život je budován řadou po sobě jdoucích vel-
kých rozhodnutí. S tím souvisí jeho důsledná 
a vytrvalá pracovitost, s níž se věnoval svému 
povolání tesaře (srv. Mt 13,55). Jeho pracovi-
tost neinspirovala tehdejší články novin, nýbrž 
inspiruje po staletí každodenní život každého 
otce, každého pracujícího, každého křesťana. 
Povolání totiž, stejně jako život, uzrává díky 
každodenní věrnosti. 

Jak můžeme tuto věrnost živit? Pohledem 
na věrnost Boží. První slova, která svatý Jo-
sef slyšel ve snu, byla výzvou, aby se nebál, 
protože Bůh je věrný svým příslibům: „Jose-
fe, synu Davidův, neboj se“ (Mt 1,20). Neboj 
se: těmito slovy se Pán obrací i na tebe, milá 
sestro, na tebe, milý bratře, když v nejistotě 
a s chvěním zakoušíš neodbytnou touhu da-
rovat život Pánu. Tato slova ti opakuje, když 
tam, kde jsi, možná uprostřed zkoušek a ne-
pochopení, bojuješ, abys každý den naplňo-
val jeho vůli. Jsou to slova, která objevuješ 
ve chvíli, kdy se na cestě povolání vracíš ke 
své první lásce. Jsou to slova, jež jako refrén 
doprovázejí toho, kdo stejně jako svatý Josef 
říká „ano“ Bohu svým životem: v každoden-
ní věrnosti. Tato věrnost je tajemstvím rados-
ti. V nazaretském domě, říká liturgický hym-
nus, byla „zářivá radost“. Byla to každodenní 
průzračná, jednoduchá radost, kterou zakouší 
ten, kdo si chrání vše, na čem záleží: věrnou
blízkost Bohu a bližnímu. 

Jak pěkné by bylo, kdyby stejná atmosféra, 
jednoduchá a zářivá, střízlivá a plná naděje, 
panovala v našich seminářích, řeholních insti-
tutech, v našich farních domech! Tuto radost 
přeji vám, bratři a sestry, kteří jste velkoryse 
učinili Boha snem svého života, abyste mu slou-
žili v bratřích a sestrách, kteří jsou vám svěře-
ni. Abyste jim sloužili s věrností, která už sama 
o sobě je svědectvím v době charakterizova-
né prchavými emocemi, jež odezní, aniž zane-
chají jakoukoli radost. Svatý Josef, ochránce 
povolání, kéž vás provází se svým otcovským 
srdcem!

Mezititulky redakční

Svatý Josef může být vzorem každého povolání. Repro KT



Prezident USA Joe Biden připravil 
několik opatření, která mají 
lépe regulovat prodej střelných 
zbraní. Jeho cíle ovšem bude těžké 
naplnit, přestože přísnější pravidla 
podporuje většina Američanů. 

KOMENTÁŘ
Jiřího Pondělíčka

Spojené státy vedou statistiku v počtu 
střelných zbraní, v rukou civilistů jich 
je dokonce víc, než má USA obyva-
tel. Na druhém místě obyvatelé Fal-

klandských ostrovů jich mají zhruba polovi-
nu. Jediné, co by to mohlo změnit, by byla 
iniciativa na zpětný odkup zbraní, což je věc 
naprosto neprůchodná. Biden si také dal zá-
ležet, aby všechny majitele ujistil, že jeho re-
gulace nejsou útokem na druhý dodatek ame-
rické ústavy, který zaručuje právo vlastnit 
zbraně, což patří k tamějšímu pojetí osobní
svobody.

Navzdory tomu, co se občas píše, jsou plně 
automatické zbraně v USA dosti silně regu-
lovány. V roce 1968 byl zakázán jejich dovoz 
a roku 1986 de facto jejich výroba. Potíž je však 
v tom, že zbraně samonabíjecí dokážou střílet 
vysokou kadencí, a to i díky příslušenství. Prá-
vě na ně míří jedno z prezidentových exekutiv-
ních nařízení. Ministerstvo spravedlnosti má 
prověřit, zda zbraně vybavené speciální stabi-

lizační pažbou nespadají pod stejné regulace 
jako plně automatické zbraně. 

Soucit příliš nefunguje
Prezident Biden apeloval především na lidský 
soucit s oběťmi masových střelců, nicméně ta-
hle taktika dlouhodobě moc nefunguje. Po 
případech střelby na různých typech škol se 
vždy krátkodobě zvedla vlna rozhořčení, která 
ovšem nikdy dlouho nevydržela a nevedla ke 
smysluplným změnám. Někteří komentátoři 
na televizní stanici Fox News například pře-
živší útok na střední škole na Floridě přímo 
zesměšňovali za to, že volali po větší regulaci 
zbraní. 

Co je však docela nové, byla Bidenova věta, 
že vysoký počet úmrtí způsobených střelnými 
zbraněmi se stal pro Spojené státy mezinárod-
ní ostudou. Doposud totiž politici problém 
rámovali především jako domácí záležitost. 
Američané jsou ale na poučování ze zahraničí 
dost citliví, takže je otázka, zda tento postup 
přinese ovoce. 

Prezident má jistě také pravdu, že vysoký po-
čet střelných zbraní představuje problém veřej-
ného zdraví. Vysoký počet sebevražd je v zemi 
spáchán právě jimi, a ač je míra sebevražd cel-
kově nižší než třeba ve Švédsku, kulturně bliž-
ší Spojené království jich vykazuje bezmála 
o polovinu méně. Ani to však nejspíš nebu-
de argument, jenž by Američany mobilizoval. 

Potíž je především v tom, že jakékoli přísněj-
ší regulace blokují republikáni a voliči je za to 

zjevně netrestají. Je to zvláštní, neboť podle 
průzkumů většina Američanů podporuje přís-
nější normy, a to především zrušení výjimek 
na prověrky. Tu musíte mít, chcete-li si koupit 
zbraň třeba v obchodě od licencovaného pro-
dejce. Ale už ji nepotřebujete, když nakupuje-
te od soukromníka nebo na výstavě.

Mluvil o  tom i  bývalý prezident Donald 
Trump, který jinak své voliče s oblibou strašil, 
že jim demokraté chtějí zbraně vzít. Přitom to 
byl on, kdo prohlásil, že by dal přednost po-
stupu, kdy by zbraně byly rizikovým lidem za-
baveny i bez soudního příkazu. Jenže nakonec 
se nestalo nic. 

Dá se očekávat, že i teď budou republikáni 
jakékoli přísnější regulace blokovat. To pla-
tí jak na federální úrovni, tak v jednotlivých 
státech. Ty, kde místní sněmovny ovládá Re-
publikánská strana, totiž momentálně zavá-
dějí benevolentnější zákony a nařízení. Příkla-
dem mohou být Tennessee a Iowa, kde by ke 
koupi a nošení zbraně nově nebylo třeba mít 
povolení. 

Rozdíly v přístupu mezi demokratickými 
a  republikánskými státy jsou dalším dokla-
dem, nakolik politicky polarizovaný spor to 
je. Zkrátka dokud nebudou 
mít republikáni pocit, že je 
jejich politika v této otáz-
ce u voličů toxická, nic se 
v této věci nezmění. 

Autor je amerikanista, 
působí na Fakultě 
sociálních věd UK
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Pamatovat na genocidu Arménů

ANKETA:

Už jste vyplnili formulář ke sčítání lidu?
a) ano; b) ne.
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Přinesl pandemický rok do vašeho
duchovního života něco pozitivního?
a) ano (71); b) ne (26).

© Jan Hrubý

FEJETON
P. Karla Skočovského

Přijde malý Skřítek Všetečný za mam-
kou a ptá se: „Maminko, měl Adam 
pupík?“ Mamka zalapá po dechu jako 
bělička, co nepozorností vyskočila na 

břeh, a málem upustí svůj oblíbený malova-
ný hrnek, co má po babičce. A přemýšlí, co 
všecko se za tou otázkou skrývá. Pak odloží 
hrnek na stůl, aby nepřišel k úhoně, to by si 
do smrti vyčítala, pohladí střapatce po vlás-
kách a zašeptá mu spiklenecky do ouška: „To 
bude určitě vědět taťka. Jdi za ním.“ A něžným 
plácnutím po zadku vyšle pátrače na oběžnou
dráhu.

„Tatí, měl Adam pupík?“ sype ze sebe Všezná-
lek, sotva se objeví ve dveřích pokoje, s naléha-
vostí francouzského existencialisty. Táta se po-
drbe na bradě, trochu se přitom mračí a pak 
se zas trochu usmívá, myslí na maminku, že 
ta mu ho sem určitě poslala, a pak se samo-
zřejmostí, s  jakou oznamujete, že máte hla-
vu a že je na krku dobře posazená a funkční, 
prohlásí: „To víš, že jo. Ostatní lidi by se mu 
smáli.“ Otočí se a bez vteřiny zaváhání sáhne 
do knihovny pro tlustý svazek Dějin umění. 
Nalistuje Michelangelovu fresku ze Sixtinské 
kaple a  zabodne prst do Adamova pupíku. 
„Tady. Koukni.“

A Vrabčák kouká tiše s pusou dokořán, právě 
totiž objevil paralelní vesmír nebo něco tomu 
podobného, a chce si na pupík sáhnout. A pak 
doslova vyrve knížku tátovi z ruky, samozřej-
mě ji přitom zavře a nezaloží si tu stránku – 
a běží mamince oznámit, že Adamův pupík se 
našel, a dokonce je tu namalovaný. Horlivě 
listuje v knížce na mámině klíně, a když se přes 
staré egyptské, řecké a římské umění dostane 
k pupíku, objeví se mu na tváři úsměv pana 
objevitele. „Tady.“ A natahuje se po mámině 
ruce, aby si sáhla taky.

A máma si taky sáhne 
a je ráda, že je ten táta 
tak šikovný, vždyť i pro-
to si ho brala, a myslí na 
to, co ona udělá, až se jí 
to jejich třeštidlo zeptá, 
jak přicházejí děti na 
svět. A ví, že ono se ur-
čitě zeptá. Třeba ještě 
dnes.

Biskup podráždil trolly
GLOSA 
Tomáše Kutila

Proč otálí pan prezident s vyjádře-
ním ke kauze Vrbětice? Dosud ve-
hementně hájil ruské zájmy v ČR. 
Bude mít odvahu mluvit upřímně 

bez frází a mlžení? Přichází jeho hodina 
pravdy,“ napsal v neděli na svůj faceboo-
kový profi l biskup Václav Malý. A pak se 
začaly dít věci. V čase uzávěrky tohoto 
vydání už bylo pod tímto postem přes 
700 komentářů, většina agresivních. Pos-
ty biskupa Malého přitom obvykle mívají 
nejvýše desítky komentářů. Co se stalo? 

Zdá se, že vzrostla aktivita tzv. trollů. 
To potvrzuje i  čerstvá analýza sdru-
žení Čeští elfové, které dlouhodobě 
monitoruje dění na sociálních sítích a ší-
ření dezinformací. Po sobotním oznáme-
ní o vyhoštění pracovníků ruské amba-
sády v Praze, kteří byli českými tajnými 
službami identifi kováni jako důstojníci 
ruských tajných služeb, jsou sociální sítě 
zahlceny novými příspěvky na obranu 
Ruska. Podle analýzy se objevily na řadě 
dříve apolitických facebookových sku-
pin, např. zaměřených na popírání covidu
nebo vakcín. 

Prokremelští trollové a  dezinfor-
mátoři mají sociální sítě dobře zma-
povány. Jakmile se na populárnějším 
profi lu objeví cokoli proti zájmům rus-
kého režimu, okamžitě se na něj vrh-
nou a přehluší smysluplnou diskusi. Je 
to jeden z  nástrojů hybridní války, je-
jímž cílem je mj. vyvolání chaosu. Ar-
gumenty se moc nepoužívají. Útočí se 
na emoce a  opakuje pár frází. Máme-
-li tohle na paměti, dokážeme oddělit
„zrno od plev“.

V sobotu 24. dubna si 
připomeneme výročí začátku 
genocidy Arménů z roku 1915. 

KOMENTÁŘ
Jana Bartoška

Právě toho dne byli v Istanbulu, hlav-
ním městě Osmanské říše, zavražděni 
první arménští intelektuálové, spisova-
telé, umělci a hudebníci. A následova-

la smrt statisíců dalších. Zřejmě až 1,5 milionu 
osob zahynulo při hromadných popravách, 
v koncentračních táborech a při pochodech 
smrti. 

Utrpení mužů, žen i dětí, zemřelých i přeži-
vších, kterým se podařilo uprchnout a nalézt 
útočiště v cizích zemích, je nezměrné. Když 
jsem v roce 2019 navštívil Památník arménské 
genocidy, který se rozkládá na třech pahorcích 
zvaných „Vlaštovčí pevnost“ nad řekou Hraz-
dan na okraji hlavního města Jerevanu, jednou 
z věcí, které mnou otřásly, bylo množství his-
torických pramenů, jež dokládaly, jak zásad-
ní roli mělo studium tureckých vyhlazovacích 
metod v přípravě holokaustu. 

A  přitom o  arménské genocidě víme tak 
málo a pamatujeme si ji nanejvýš jako epi-
zodu první světové války. Jsem velice rád, že 
Parlament České republiky označil masakr
Arménů v  Osmanské říši za genocidu již
25. dubna 2017. Senát se ve stejném smyslu 
vyjádřil i v loňském usnesení odsuzujícím zlo-
činy proti lidskosti spáchané v období obou 

světových válek. Za genocidu ofi ciálně označi-
lo arménskou tragédii na 30 států světa.

Bez odpuštění 
nebude míru
Téma genocidy je dodnes živé, bolestné a ne-
uzavřené. Arménská genocida byla první no-
vověkou genocidou a zůstává jedinou, jež do-
posud nebyla uznána následnickým státem 
Osmanské říše – Tureckem. To trvá na stano-
visku, že k zabíjení a přesídlování Arménů do-
cházelo v důsledku bojových akcí, případně 
proto, že Arméni podporovali či tajně spolu-
pracovali s nepřátelskou armádou carského 
Ruska.

Jsem přesvědčen, že nevole vyrovnat se s mi-
nulostí a s pokorou a prosbou o odpuštění při-
pustit podíl předků na otřesných zločinech 
je překážkou dlouhodobého míru a vzájemně 
prospěšné spolupráce na Kavkaze. Aniž roz-
poruji mezinárodní právo aplikované na sou-
časné poměry na Jižním Kavkaze, musím po-
znamenat, že vstup Turecka do loňské válečné 
eskalace dlouhodobého konfl iktu o Náhorní 
Karabach na straně Ázerbájdžánu je v histo-
rickém kontextu neuznané genocidy velmi ne-
šťastný a nebezpečný.

Arménie v listopadu loňského roku fakticky 
ztratila kontrolu nad Náhorním Karabachem, 
sporným územím o rozloze 4 400 km2, kterou 
udržovala od války s Ázerbájdžánem v letech 
1992–1994. Drtivá většina obyvatelstva Arca-
chu (arménský název území) jsou Arméni, ale 

celé území leží na teritoriu Ázerbájdžánu, kam 
bylo zařazeno rozhodnutím Ústředního výbo-
ru Komunistické strany Sovětského svazu na 
počátku 20. let minulého století. 

Co bude
s Náhorním Karabachem
Přetrvávající nevraživost mezi oběma etniky 
přerostla na konci 80. let v otevřené násilnosti 
a s rozpadem SSSR v ozbrojený konfl ikt. Nej-
novější dohoda o příměří z loňského listopadu 
byla úspěchem pro Ázerbájdžán a jím podpo-
rované Turecko. A také pro Rusko, neboť na je-
jím základě pobývá v oblasti na 2 000 ruských 
vojáků. Role Ruska v nejnovější fázi konfl iktu 
stojí za pozornost: přišla mu vhod diskreditace 
arménského premiéra Nikola Pašinjana, který 
v roce 2018 zvítězil v demokratických volbách 
po tzv. sametové revoluci, která svrhla Krem-
lem podporovaný a zkorumpovaný autoritář-
ský režim. Konfl ikt o Náhorní Karabach tak 
otevřel Rusku příležitost změnit nevítané mo-
censké poměry v Jerevanu.

Loňský rok byl pro Arménii nesmírně těžký 
a plný obětí, které si vyžádaly nejprve pande-
mie a pak ozbrojený konfl ikt, kdy padlo tak-
řka 2 500 převážně velmi mladých mužů. Na
90 tisíc Arménů uprchlo z Náhorního Karaba-
chu v důsledku konfl iktu a v obavách z dal-
šího vývoje. Další osud arménské komunity 
v Náhorním Karabachu je třeba pečlivě sledo-
vat a včas reagovat na případné násilí, zvláš-
tě v kontextu současné nenávistné rétoriky 
v Ázerbájdžánu.

Jako členu meziparlamentní skupiny přátel 
Česko – Arménie mi leží na srdci další osud 
této země v nelehkém období. Arménie je od-
hodlaná pokračovat v budování demokracie, 
v čemž je nápomocná relativně silná občanská 
společnost. Lidé v Arménii si nepřejí návrat 
zkorumpovaného minulého režimu poplatné-
ho Kremlu. Arménský premiér Nikol Pašinjan 
na otřesenou důvěru své vládě reagoval – od-
vážně a demokraticky – vyhlášením voleb, kdy 
doufá v obnovení svého mandátu.

O poctivých úmyslech obou regionálních 
mocností, Ruska a Turecka, je možné úspěšně 
pochybovat. Přesto, nebo právě proto dou-
fám, že Česko bude mezi členy mezinárodní-
ho společenství, kteří podporují dlouhodobou 
stabilizaci vztahů v oblasti a nalezení mírové-
ho uspořádání. A jsem přesvědčen, že uznání 
turecké odpovědnosti za genocidu Arménů 
je jedním z kamínků v této 
mozaice.

Autor je poslancem 
a místopředsedou KDU-ČSL 
mj. pro oblast bezpečnostní 
politiky, členem 
meziparlamentní skupiny 
přátel Česko – Arménie

Regulace zbraní v USA naráží
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KNIŽNÍ TIP 
Zdeňka A. Emingera

Není důvod, proč by tu knihu 
nemohli číst i muži. Zdá se mi ale, že 
komentované vydání Korespondence 

Josefa Zvěřiny a Aleny Falerské 

bude zajímat zvláště ženy.

Proč? Pro jedinečný vzor vztahu mezi 
katolickým knězem a ženou – práv-
ničkou a konvertitkou Falerskou, která 
se na Zvěřinu v důvěře obracela o du-

chovní vedení.
Předmluva editorky Lucie Šmídové vybírá 

ze života Josefa Zvěřiny to podstatné, aby byl 
čtenář informován o době, událostech a kon-
textech, které vzájemné dopisy pokrývají 

(1971–1975): Zvěřina nezůstával ve svém pově-
zeňském vyhnanství ve středočeských Prasko-
lesích izolován. Venkovská duchovní správa 
sice neladila k jeho intelektuální a sociálně ori-
entované povaze, ale šel, kam ho poslali. Živý 
styk se světem mu zajišťovaly telefon a dopisy. 
Zvěřina si brzy získal srdce věřících i hleda-
jících. Obraceli se na něj ti, kdo ho ctili jako 
vědce, teologa a fi lozofa, člověka se zkušenos-
tí z velkého světa; ti, jimž jeho dílo vstoupilo 
do života; ti, kteří ho pro kříž pronásledování 
a věznění pokládali za proroka, jehož mravní 
síla a autorita získaly v čase totality zvláště při-
tažlivou tvář. Jednou z žen, které si P. Zvěřinu 
vyhledaly a vedly s ním korespondenci, byla 
právě doktorka Alena Falerská. 

Bylo by neomalené prozradit zákulisí toho-
to příběhu a přátelského souznění. Dopřeji 
čtenářům radost z objevování. Skoro sedm-
desát dopisů a něco souvisejících příloh se 
vztahuje k  rozmezí několika let, než byl 

Zvěřina z Praskoles odvolán a zbaven stát-
ního souhlasu. Dopisy se vyznačují neskrý-
vanou autorčinou úctou a vnitřní potřebou 
získat od Zvěřiny – nikoli však na úkor dru-
hých – něco z  jeho duchovního rezervoáru 
a myšlenek, které tehdy (ale i dnes!) obstály 
ve světle nového pokoncilního teologického
uvažování.

Na rozdíl od svých knih je Zvěřina v dopi-
sech civilní, prostý, úsporný a věcný. Falerská 
se oproti tomu zdála Zvěřinovi – citujme – 
jako „šlekopard“ čili „šmodrcha“, což je prý 
„živočich složitého vyjadřování způsobu a vše-
lijakými zámotky obdařený“. V návaznosti na 
různé texty, které jí Zvěřina posílal nebo na 
ně odkazoval, adresátka nicméně prochází 
duchovním zráním a obrodou. A můžeme-li 
soudit, je v tomto převážně korespondenčním 
vztahu šťastná. 

Umím si představit, co tyto dopisy pro Alenu 
Falerskou znamenaly, a obdivuji Zvěřinovu tr-

pělivost, s níž odpovídal, 
aniž dával najevo svou 
velikost a zaneprázdně-
nost. Vážná teologická té-
mata u něj na sebe berou 
obyčejnou, všednodenní 
tvář. Možná si při čtení 
vzpomenete na své vlast-
ní dopisy, které jste s po-
dobným záměrem posla-
li někomu význačnému. 
Kniha vás však jistě při-
měje i nahlédnout do Zvěřinova díla a zamys-
let se, kolik takových osobností u nás dnes je 
a jak klíčové je, aby to, co je myšleno, přímo 
úměrně souviselo s tím, jak se mluví a jedná.

Šmídová, Lucie (ed.): Korespondence Josefa 
Zvěřiny a Aleny Falerské (Karolinum 2020)

Autor je teolog

Korespondence jako duchovní vedení 

Ondřej Elbel

Výstava Černé roucho na Žerotínském 
zámku v Novém Jičíně nabízí 
pohled na tamní panství očima 
jezuitů a poddaných. Pomocí 
vzácných tisků a animací vypráví, 
jak se řád pokoušel získat obyvatele, 
kteří dříve patřili k luteránům, 
utrakvistům či Jednotě bratrské.

Pobělohorské období znamenalo pro 
Nový Jičín a  okolí výrazný předěl. 
Město totiž při stavovském povstání 
stálo na protihabsburské straně, a při-

šlo tudíž o svůj královský status. Samosprá-
vu vystřídalo poddanství a novým správcem 
konfesijně bohatého panství se roku 1624 stal 
jezuitský řád, který z výnosů fi nancoval svůj 
olomoucký konvikt.

„Vztah města k řádu byl zcela jistě konfl ikt-
ní,“ vypráví ředitel Muzea Novojičínska Zde-
něk Orlita. Do té doby totiž k římskokatolické 
církvi patřil pouze zlomek obyvatel Novojičín-
ska. Autoři výstavy se ale snaží vymanit z před-
sudků o jezuitech coby tmářích. „Málokdo se 
dosud zamýšlel nad tím, jak interakce mezi 
kněžími a místními měšťany mohla ve skuteč-
nosti vypadat. Hledali jsme proto mezi nimi 
společné kontaktní plochy,“ objasňuje ředitel.

Než se dveře galerií znovu otevřou, mohou 
se zájemci podívat do Rytířských sálů novo-
jičínského zámku virtuálně. Každý si může 
prohlédnout detaily vystavených předmětů, 
přečíst si výklad a pustit komentář muzejní-
ků. K poslechu jsou i načtené úryvky z do-
pisů regenta olomoucké koleje Christopha 
Todtfellera novojičínskému hejtmanovi Fer-
dinandu Czinglerovi z  let 1672–1674. Podle 
Zdeňka Orlity se v nich odráží dvojí pohled 
na jezuitskou vrchnost: „Na jedné straně na-
hlížíme Todtfellera jako kněze, který řeší, jak 
bude vypadat půst nebo kdo bude celebro-
vat bohoslužby ve Svatém týdnu. Zabývá se 
ale i hospodářskými věcmi, třeba jak dovážet 
víno z Dolních Rakous: přes které štace, které 
sedláky poslat s formanem, protože ti, kdo jeli 
minule, přivezli o třetinu vína méně.“

Výstava rovněž ukazuje, jak se jezuité na 
Novojičínsku snažili uvést do praxe reformy 
Tridentského koncilu. „Potridentské období 
v prostoru českých zemí bych si nijak neide-
alizoval. Přistupování ke svátostem bylo spíš 

sporé. Nedá se to vůbec srovnávat s praktiko-
váním v dnešním prostředí římskokatolické 
církve. Pokud lidé na venkově docházeli aspoň 
na Velikonoce ke svátostem, bralo se to jako 
velký úspěch,“ poukazuje Orlita.

Jazykem tridentské liturgie byla latina, na 
niž nebyla valná většina poddaných zvyklá. 
„Pro celou řadu věřících to byl jazyk, který 
proměnil liturgii v pasivní divadlo,“ konstatuje 
ředitel. Proto se podle něj jezuité snažili míst-
ním vycházet s inovacemi náboženského živo-
ta vstříc. Řád zval měšťany do náboženských 
bratrstev, pořádal poutě. Právě v prostředí bra-
trstev se mohli věřící zapojit například do zpě-
vu litanií v rodném jazyce nebo modlitbu hu-
debně doprovázet.

Nečekaný objev
ve farní knihovně
Důležitou památkou na místní jezuitskou éru, 
kterou ukončilo až zrušení řádu v roce 1773, 
jsou tisky z fondu novojičínské farní knihovny. 
Pracovníci muzea je před výstavou systematic-
ky procházeli a mezi svazky našli opravdovou 
vzácnost: druhé vydání Utopie sv. Tomáše Mora 
z roku 1518. „Samotný nález je krásná věc. Ješ-
tě zajímavější je ale celá řada přípisků a glos po 
stranách textu,“ líčí Zdeněk Orlita. 

Vlastníkem knihy byl Christian Ignác 
Troschke, farář v  Šenově u  Nového Jičína. 
Podtrhával si třeba úryvky o manželském sou-
žití nebo pasáže, kde postavy v knize uvažují, 
jak dosáhnout spravedlivého společenského 
zřízení a zda se to slučuje se soukromým vlast-
nictvím. Kněz Troschke tak při čtení zřejmě 
myslel na sociální nerovnosti uvnitř feudální-
ho systému, v němž jako venkovský kněz žil 
– míní Orlita.

Na výstavě mezi projekcemi z dílny Ateliéru 
animace Ostravské univerzity, obrazy a kniha-
mi plyne příběh, který jezuité vytvářeli po 150 
let. Expozice nastiňuje obtížné začátky, kdy 
srůstání nové společnosti trvalo nejméně jed-
nu až dvě generace. Ukazuje misály, kostely 
či kaple, jež po sobě Tovaryšstvo zanechalo. 
A všímá si detailů, jako třeba knížky nalezené 
v novojičínské farní knihovně, kterou si kdysi 
někdo vypůjčil v jezuitské olomoucké knihov-
ně a už ji nikdy nevrátil.

Černé roucho. Muzeum Novojičínska, 
virtuální přístup přes sekci „Muzeum 
z domova“ na webu www.muzeumnj.cz 

Barokní jezuité 
a jejich stopa

Výstava o působení jezuitů na Novojičínsku bude podle vývoje protipandemických opatření přístupná
až do konce října.  Snímek Muzeum Novojičínska

Svého vítěze zná mezinárodní soutěž o nejlepší reportážní fotografii roku World Press Photo. Je jí 
snímek dánského fotografa Madse Nissena (nahoře) dokumentující pandemii. Pětaosmdesátiletá 
Brazilka Rosa Luzia Lunardiová na ní po několikaměsíční izolaci objímá přes fólii svou ošetřovatelku 
v domově seniorů v São Paulu. „Je to příběh o naději a lásce v těch nejsložitějších časech,“ popsal sám 
autor. Mezi pětačtyřiceti oceněnými fotografiemi jsou letos vedle koronavirové krize záběry z exploze 
v Bejrútu, invaze kobylek v Africe, z bojů o Náhorní Karabach, uprchlických táborů a mnoho 
společenských témat. 

„Fotografického Oscara“ – vítězství v jedné z dalších významných světových fotosoutěží Sony World 
Photography Awards pak získal český fotograf Tomáš Vocelka, jehož snímky čtenáři znají i ze stránek 
KT. Stal se prvním Čechem, který zvítězil v profesionální části této soutěže. Oceněný soubor „Věčná 
loviště“ (ukázka na snímku dole) vznikl pro online deník Aktuálně.cz v prostorách drnovského 
krematoria pro domácí mazlíčky. Reflektuje loučení, pomíjivost i proměňující se vztah lidí ke 
zvířatům. Snímky Mads Nissen / World Press Photo a Tomáš Vocelka

Oceněné snímky refl ektují naději i ztrátu



Karel Schulz

Následující text známého českého 
spisovatele pochází ze sbírky 
Pochvala svatých patronů českých, 
která poprvé vyšla ve Florianově 
Staré Říši v roce 1937. Do výboru 
Schulzových textů Legendy a invokace 
ji v roce 1987 pro londýnské 
Rozmluvy zařadil Jiří Němec.

Svatý Vojtěch jest slza Božího milosrden-
ství, skanuvší ve vyprahlé líchy země 
tvrdé a vzpurné, svatý biskup trestající 
s nejvroucnější něhou lásky, zklenutí 

duhy a katedrály nad naší zemí. Čím jsou po-
cty císaře v zemích jiných, čím jsou sladkosti 
ticha a rozjímání v samotě cizích klášterních 
chodeb, v nichž jásavé slunce zlaté zlatí fresky, 
když vlastní zem rodná sténá pod jařmem tmy 
a povalena je do stínů smrti? Je slyšet kroky 
světce nesoucího pokoj a mír, je slyšet kroky 
Bojovníka, nesoucího meč. Trnitá cesta, stez-
ky skalní a pěšiny mezi hložím a ostré hrany 
kamení; padejte na kolena a zpívejte o Zna-
mení Spásy přinášeném, zpívejte Vexilla Regis 
prodeunt (Korouhve královské jdou vpřed…  ), 
pamětlivi buďte, že vítězství je pouze v tomto 
znamení a bez něho zahynutí a zkáza neod-
vratná, číhající, aby pohltila. Já, Vojtěch, chci 
srdce této země pro Krista, já, Vojtěch, nechci 
její bohatství a slávu a pocty a pýchu a důstoj-

nost a veškerou nádheru, chci její srdce a se 
mnou neusmlouváte, byť byste šli na mne s li-
chocením či zbraní, ani maličko neusmlouvá-

te se mnou a neustanu, dokud je nebudu míti. 
Zda nevědí pachatelé nepravostí, že hltají lid 
můj jako chleba? 

„Rozmnožena jest nepravost těch, kteří za 
modlami chvátají. Nebudu jejich krvežízni-
vých shromáždění účasten a na rtech svých ani 
jejich jména nevzpomenu. Pán je část dědictví 
mého a kalicha mého, Ty jsi, který obnovuješ 
úděl můj.

Pouta má spadla na místech přeskvoucích, 
podíl můj přeslavný jest. Dobrořečím Pánu, 
který vědomím toho mne obdařil, ba i v noci 
mne k tomu nabádá srdce mé“ (Žalm 16,4-7).

Jde zemí Českou svatý biskup kajícník, jde 
žehnající jejím rozkvetlým jarem, mezi huče-
ním vod a vonícím rašením stromů, polehají 
květiny pod krvácením jeho nohou, jde, usta-
vičný nositel Kříže do naší země a mír stále 
vyháněný, světlý dárce, stále zapuzovaný, sva-
tý Vojtěch, kopí v krvi tavené a pravda našeho 
poslání, našeho osudu, našeho příští, sedmero 
Amen maje na rtech, jako měl v slastném úsmě-
vu své smrti mučednické. Amen našich mod-
liteb, svatý Vojtěch, náš Patron nejvzácnější.

Karel Schulz: Legendy a invokace. Uspořádal 
a k vydání připravil Jiří Němec (Rozmluvy 1987)
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Čtvrtá neděle velikonoční je nazývána 
také nedělí Dobrého pastýře. Ježíš 
o sobě v úryvku z evangelia této 
neděle (Jan 10,11-18) prohlašuje, 
že on je dobrý pastýř, který za své 
ovce dává svůj život. Na rozdíl od 
pastýře, který je najatý za mzdu 
a jemuž na ovcích nezáleží. 

Jako chlapec jsem dostal několik „svatých 
obrázků“ s Ježíšem, dobrým pastýřem. 
Až příliš sladce, doslovně, ba kýčovitě 
zobrazovaly vlastní slova potulného mi-

stra z Nazareta: „Já jsem dobrý pastýř; znám 
své ovce a ony znají mne…“ (Jan 10,14-16). Pro 
Ježíšovy současníky byl tento obraz výmluvný, 
ale má takový obraz smysl ještě dnes? Může 
být srozumitelný i pro člověka městského, kte-
rý doma může chovat nanejvýš psa, kočku, 
želvu či hada?

Obraz dobrého pastýře 
od počátku křesťanství
Čtvrtá neděle velikonoční nese název neděle 
Dobrého pastýře. Ježíš tímto přirovnáním po-
ukázal na svůj důvěrný vztah k učedníkům. 
A jak jsme si o Velikonocích opět připomně-
li, nejde o  romantické zasnění, akademický 
humanismus či klišé. Ježíš nám zjevuje milo-
srdného Boha tím, že je navzdory nestálosti 
a nevěře svých učedníků ochoten projevit svou 
lásku až do krajnosti, všeho se pro ně vzdát, ba 
za ně položit svůj život. 

Obraz dobrého pastýře se v křesťanské iko-
nografi i objevoval od raných dob. Snad proto, 
že antika tento obraz dobře znala. Nachází-
me ho například u Vergilia v jeho bukolických 
zpěvech, mnozí antičtí hrdinové vyšli z pas-
teveckého prostředí. Raně křesťanský naučný 
spis Hermův Pastýř toto přirovnání dále rozví-
jí. Mezi nástěnnými malbami v katakombách 
najdeme Ježíše jako pastýře, někdy nesoucího 
ovečku v náručí či na ramenou. Křesťané si 
uvědomovali, že jako dobrý pastýř brání ovce 
proti nebezpečným šelmám, je Kristus jejich 
ochráncem před zlem. Toto přirovnání se záhy 
začalo objevovat i v zádušní liturgii, protože 
věřící doufali, že Kristus přenese duše zesnu-
lých do nebeského království. 

Ježíš ale pravděpodobně tímto příměrem 
odkazoval na mesiánskou předpověď, kterou 
nacházíme v knize Ezechiel. Prorok v ní varu-
je před vůdci, jimž na lidu nezáleží. Jejich so-
bectví výstižně vyjadřuje obraz pastýřů, kteří 
místo aby pásli ovce, pasou sami sebe. Ovce se 
proto rozptýlily, bloudí po horách, avšak není 
nikoho, kdo by je hledal. A protože se předá-
ci lidu zpronevěřili svému poslání, Hospodin 

jim hrozí soudem. Zároveň však slibuje, že se 
sám ujme svého lidu a znovu jej shromáždí. 
Součástí tohoto příslibu je obraz mesiáše jako 
pastýře, který má být na blízku ovcím, aby se 
o ně s láskou staral: „Ustanovím nad nimi jed-
noho pastýře, který je bude pást“ (Ez 34,23).

Všichni pokřtění 
královským kněžstvem
Jan se k tomuto příměru znovu vrací na kon-
ci svého evangelia. Při setkání učedníků se 
Zmrtvýchvstalým je Petr třikrát postaven před 
osobní otázku, zda Krista miluje. Právě tehdy 
dostává on a s ním ostatní apoštolové úkol, 
aby se stal pastýřem. Pastýřské službě ovšem 
může dostát jen ten, kdo Krista opravdu mi-
luje a následuje v jeho nezištné službě ovcím.

Někdo by mohl říci: Ale tohle se mě netýká. 
Nejsem jáhen, kněz ani biskup. Ale copak ne-
jsme my všichni pokřtění povoláni, abychom se 
stali „královským kněžstvem“? Na tomto poslá-
ní mají podíl všichni, kdo se křtem vydali Krista 
následovat a stali se jeho učedníky. A je tak snad-
né v tomto úkolu selhat! Bohužel i dnes často 
má společenství věřících pastýře, kteří pasou 
spíše sami sebe než stádo, k němuž byli posláni. 

V podobenství o ztracené ovci je dobrý pas-
týř představen jako ten, kdo hledá ovci, kte-
rá zabloudila, přestože to znamená na chvíli 
opustit zbývajících devětadevadesát ovcí. Pak 
se s ní vrací ke stádu a raduje se, že ztracené 
bylo znovu nalezeno (Lk 15,4-7). Pro Boha 
není nikdo defi nitivně ztracen, stále hledá zra-
něné ovce, jež zabloudily. Hospodin je stále na 
cestě, aby hledal hříšníky, aby jim běžel vstříc, 
objal je, políbil na uvítanou a vystrojil jim ve 
svém domě tučnou hostinu. Zve proto svou 

církev, aby se stejnou péčí a něhou přijímala 
ty, kdo se od ní vzdálili.

Stále platná výzva
Papež František se k tomuto obrazu rád vrací, 
když varuje před církví, která se stará o po-
slední ovci, jež zůstala, zatímco zbývajících 
devětadevadesát nechává bloudit po horách. 
Varuje před církví uzavřenou do ovčince, kte-
rý už není cítit po ovcích, nýbrž páchne za-
tuchlinou. Proto generální audienci před pěti 
lety zakončil papež František výzvou: „Všich-
ni jsme znovu nalezenými ovcemi, které shro-
máždilo Pánovo milosrdenství, a jsme povolá-
ni shromáždit spolu s ním celé stádce!“

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

Všichni jsme znovu nalezenými ovcemi 

Svatý Vojtěch
Jan Zahradníček

 síc let tísní se mezi tvou smrtí a námi,
hukot úlů odešlých pokolení hřmí mezi tvým
 dechem a námi,
řev bitev a požárů řičí mezi tvým tichem a námi,
pochody válečné duní mezi tvou chůzí a námi,
ale jak slunce, jež Jozue zdržel,
 ty nad námi svítíš,
ty příbuznější než příbuzný každý rodinám
 našim,
ty ochrannější než ochránce každý národům
 našim.
Tvůj poslední výdech rozpoutal vichřici síly,
 již slýcháme dosud,
tvůj poslední pohled nás vroucností dlouhou
 objímá dosud,
tvá poslední prosba nás pásy řek ze šíra
 zemí těch spíná,
kde všude lid jeden jsi zkoušíval v úchvatech 
 misionáře,
kde všude řeč jednu, vždy jinou,
 vždy stejnou, jsi hlaholit slýchal,
a zvonoviny z ní poprvé nabral
 pro chorálů dvojzpěv,
pro zvony ty horoucně k obloze vyzvánějící
Hospodine, pomiluj ny a Bogarodzica…  

(úryvek)

Svatý Vojtěch, náš patron nejvzácnější

Ikona sv. Vojtěcha, českého zemského patrona
 Snímek archiv KT

„Pro Boha není nikdo definitivně ztracen, stále hledá zraněné ovce, jež zabloudily,“ uvádí P. Jan Regner SJ. Snímek Pixabay
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Ne 25. 4. 518 582 783 881 518 582 563 633 1137 1264 563 634 563 634 564 634 564 635 519 583 519 584 1142 1269 564 635 564 635 517 581 565 636 1146 1274 565 636 566 637 566 637 564 635 1242 1379

Po 26. 4. 518 582 783 881 518 582 1151 1279 1152 1280 567 638 567 638 567 638 568 639 519 583 519 584 1157 1286 568 639 568 639 517 581 1161 1290 1161 1290 569 640 569 640 569 641 568 639 1247 1384

Út 27. 4. 518 582 783 881 518 582 1167 1296 1167 1297 570 641 570 642 571 642 571 642 519 583 519 584 1172 1302 571 643 571 642 517 581 1177 1307 1177 1307 572 644 572 644 572 644 571 642 1250 1387

St 28. 4. 518 582 783 881 518 582 1183 1313 1183 1313 573 645 574 645 574 646 574 646 519 583 519 584 1188 1319 574 646 574 646 517 581 1193 1324 1193 1324 575 647 576 648 576 648 574 646 1254 1391

Čt 29. 4. 1741 1961 783 881 1742 1961 1742 1962 813 914 1743 1962 1355 1507 1744 1963 1355 1507 519 583 519 584 1204 1336 1745 1964 1355 1507 1746 1965 1747 1073 1747 1073 1749 1968 1356 1507 1750 1969 1355 1507 1257 1395

Pá 30. 4. 518 582 783 881 518 582 1214 1347 1214 1347 580 652 580 653 580 653 581 653 519 583 519 584 1219 1353 581 654 581 653 517 581 1224 1358 1224 1359 582 655 582 655 582 655 581 653 1260 1398

So 1. 5. 518 582 783 881 518 582 1229 1364 1229 1364 583 656 583 656 584 657 584 657 519 583 519 584 1234 1370 584 657 584 657 517 581 585 659 808 908 586 659 586 659 586 660 588 662 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. 

1. ČTENÍ Sk 4,8-12
Dnešní text navazuje na událost z mi-
nulé neděle, kdy Petr a Jan uzdravili 
chromého v chrámě. Vzbudilo to po-
zornost a oba byli zatčeni. Nyní musí 
svůj skutek obhájit. Petr mluví velmi 
otevřeně a svědčí o tom, kdo Kristus 
je a jaký má zásadní význam. To ne-
přestalo platit ani dnes.

Čtení ze Skutků apoštolů
Petr, naplněn Duchem Svatým, řekl: 
„Přední mužové v lidu a starší! Když 
se dnes musíme odpovídat z dobrého 
skutku na nemocném člověku, kým že 
byl uzdraven, tedy ať to víte vy všichni 
a celý izraelský národ: Ve jménu Ježí-
še Krista Nazaretského, kterého jste 
vy ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil 
z mrtvých: skrze něho stojí tento člo-
věk před vámi zdravý. On je ten ‚ká-
men, který jste vy stavitelé odhodili, 
ale z kterého se stal kámen nárožní‘. 

V nikom jiném není spásy. Neboť pod 
nebem není lidem dáno žádné jiné 
jméno, v němž bychom mohli dojít 
spásy.“

MEZIZPĚV Žl 118,1+8-9.21-23.26+28-29
Tento žalm zní ve velikonoční době 
často. Jde o text velmi jasně předpo-
vídající události Velikonoc. Právě slo-
va tohoto žalmu Petr v předchozím 
úryvku cituje. Proměňme tato slova 
v modlitbu vyznání Boží moci.

* Kámen, který stavitelé zavrhli, 
stal se kvádrem nárožním. Nebo: Aleluja.
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, 
jeho milosrdenství trvá navěky. Lépe 
je utíkat se k Hospodinu než důvěřo-
vat v člověka. Lépe je utíkat se k Hos-
podinu než důvěřovat v mocné.
*
Děkuji ti, žes mě vyslyšel a stal se 
mou spásou. Kámen, který stavitelé 

zavrhli, stal se kvádrem nárožním. 
Hospodinovým řízením se tak stalo, 
je to podivuhodné v našich očích.
*
Požehnaný, kdo přichází v Hospodi-
nově jménu. Žehnáme vám z Hospo-
dinova domu. Ty jsi můj Bůh, 
děkuji ti; budu tě slavit, můj Bože! 
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, 
jeho milosrdenství trvá navěky.
*

2. ČTENÍ 1 Jan 3,1-2
Janovská komunita zažila silné poku-
šení myslet si, že uvěřením a přijetím 
křtu již dosáhli cíle. Domnívali se, že 
jde o zvláštní vyvolení jen pro zasvě-
cené, kteří už všechno vědí. Tento pří-
stup se nazývá gnózí. Jan ale brání 
křesťanství: Ano, máme velikou vý-
sadu – jsme děti Boží! Ale u cíle ještě 
nejsme.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana 
Milovaní! Hleďte, jak velikou lás-
ku nám Otec projevil, že se (nejen) 
smíme nazývat Božími dětmi, ale (že 
jimi) také jsme! Proto nás svět nezná, 
že nepoznal jeho. Milovaní, už teď 
jsme Boží děti. Ale čím budeme, není 
ještě zřejmé. Víme však, že až on se 
ukáže, budeme mu podobní, a proto 
ho budeme vidět tak, jak je.

EVANGELIUM  Jan 10,11-18
První část desáté kapitoly Janova 
evangelia je vyprávěním o pastýři. 
Text navazuje na příběh o uzdrave-
ní slepého od narození. Farizeové 
slepce vyhnali jako hříšníka a pros-
ťáčka, ale Ježíš se ho ujal jako mesi-
áš. V našem textu je řada význam-
ných konstatování, která mají dopad 
na pochopení Kristovy lásky k Otci 
i k lidem.

Slova svatého evangelia podle Jana
Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dob-
rý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo 
je najatý za mzdu a není pastýř a je-
muž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet 
vlka, opouští ovce a dává se na útěk 
– a vlk je uchvacuje a rozhání – vždyť 
(kdo) je najatý za mzdu, tomu na ov-
cích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; 
znám svoje (ovce) a moje (ovce) zna-
jí mne, jako mne zná Otec a já znám 
Otce; a za ovce dávám svůj život. 
Mám i jiné ovce, které nejsou z to-
hoto ovčince. Také ty musím přivést; 
a uposlechnou mého hlasu a bude jen 
jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto 
mě Otec miluje, že dávám svůj život, 
a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi 
ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám 
od sebe. Mám moc (život) dát a mám 
moc ho zase přijmout. Takový příkaz 
jsem dostal od svého Otce.“

neděle 25. 4. 
 Jan 10,11-18
Pastýř, který za mě dal život, který mě 
zná, a přesto mě miluje. Chci pocítit 
radost, že je zde někdo, komu mohu 
svěřit i své těžkosti. Spolu s druhými.

pondělí 26. 4.
 Sk 11,1-18
Nebýt Petrova vidění a jeho odhod-
lání, nerozšířilo by se Kristovo evan-
gelium mimo židovský národ, tedy 
ani k nám. I dnes chce být Pán hlá-
sán všude tam, kam se nám možná 
nechce jít.

úterý 27. 4. Sk 11,19-26
Barnabášovi se podařilo získat Šavla 

ke spolupráci. Kéž dovedu i já zapojit 
druhé do Kristova díla!

středa 28. 4.
 Sk 12,24-13,5a
Při pohledu na nově pokřtěné o Veli-
ké noci si s radostí uvědomuji, že Boží 
slovo se šíří i v dnešní obtížné době.

čtvrtek 29. 4.
 – svátek sv. Kateřiny Sienské
 1 Jan 1,5-2,2
Spolupatronka Evropy, žijící v bouřli-
vém 14. století s jeho temnými i svět-
lými stránkami. Dokázala nežít ve 
tmě, ale ve světle. Usmiřovala, obno-
vovala. Vzor pro nás! Co mohu udělat 
pro evropské hodnoty?

pátek 30. 4.
 Sk 13,26-33
Dějiny spásy vrcholí ve vzkříšení! Kéž 
dovedeme podobně jako Pavel přiblí-
žit radostnou zvěst těm, kdo o ni dnes 
stojí. Není jich málo.

sobota 1. 5.
  Sk 13,44-52
Pohané „se radovali a velebili slovo 
Páně“. Naproti tomu ti, kterým bylo 
hlásání v první řadě určeno, žárlili 
a poštvali zbožné ženy. Není nám to 
povědomé?

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského 

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

26. 4. – pondělí po 4. neděli velikonoční
Barva bílá, mše feriální.
1. čtení Sk 11,1-18 
Žl 42,2-3; 43,3.4, 
odp.: Má duše žízní po živém Bohu. 
Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 10,1-10

27. 4. – úterý po 4. neděli velikonoční
Barva bílá, mše feriální.
1. čtení Sk 11,19-26 
Žl 87,1-3.4-5.6-7, 
odp.: Chvalte Hospodina, 
všechny národy!
Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 10,22-30

28. 4. – středa po 4. neděli velikonoční
Barva bílá, mše feriální.
1. čtení Sk 12,24-13,5a 
Žl 67,2-3.5.6+8, 
odp.: Ať tě, Bože, velebí národy, 
ať tě velebí kdekterý národ! 
Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 12,44-50
Nebo:
sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
Barva červená, mše z této památky.
Nebo:
sv. Ludvíka Marie Grigniona 
z Montfortu, kněze 
Barva bílá, mše z této památky.

29. 4. – svátek sv. Kateřiny Sienské, 
panny a učitelky církve, patronky Evropy
Modlitba uprostřed dne má čtvrteční 
žalmy ze 4. týdne.

Barva bílá, mše vlastní, Gloria.
1. čtení 1 Jan 1,5-2,2 
Žl 103 (102), 1-2.3-4.8-9.13-14.
17-18a, odp.: Veleb, duše má, 
Hospodina. Nebo: Aleluja.
Evangelium Mt 11,25-30
Preface o pannách a řeholnících. 
Nelze použít čtvrté anafory.

30. 4. – pátek po 4. neděli velikonoční
Barva bílá, mše feriální.
1. čtení Sk 13,26-33 
Žl 2,6-7.8-9.10-11, 
odp.: Ty jsi můj syn, 
já jsem tě dnes zplodil.
Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 14,1-6
Nebo:
sv. Zikmunda, mučedníka
Barva červená, mše z této památky.
Nebo:
sv. Pia V., papeže
Barva bílá, mše z této památky.

1. 5. – sobota po 4. neděli velikonoční
Barva bílá, ranní mše feriální.
1. čtení Sk 13,44-52 
Žl 98,1.2-3ab.3cd-4, 
odp.: Uzřely všechny končiny země 
spásu našeho Boha. Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 14,7-14
Nebo:
sv. Josefa dělníka
Barva bílá, ranní mše z této památky: 
evangelium vlastní, 
preface o sv. Josefovi.
Nelze použít čtvrté anafory.
Nešpory 1. a večerní mše
z následující neděle.

2. 5. – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Barva bílá, mše vlastní, Gloria. 
1. čtení Sk 9,26-31
Žl 22,26b-27.28+30ab.30c-32, 
odp.: Budu tě chválit, Hospodine, 
ve velkém shromáždění. 
Nebo: Aleluja. 
2. čtení 1 Jan 3,18-24
Zpěv před evangeliem: 
Aleluja. Zůstaňte ve mně, 
a já zůstanu ve vás, praví Pán; 
kdo zůstává ve mně, 
ten nese mnoho ovoce. Aleluja. 
Evangelium Jan 15,1-8 
Krédo, preface velikonoční.
Dnes není dovolena pohřební mše.
Žaltář 4. týdne (hfr)

Přáli byste si mít sebe samotné za 
syna či dceru? Takovou otázku nej-
spíš nelze jednoznačně zodpovědět, 
ale když dnes sv. Jan ve druhém čtení 
píše, že se nejen smíme nazývat Boží-
mi dětmi, ale že jimi také jsme – a Bůh 
je přece svobodný a všemohoucí, tu-
díž nás klidně mohl ztvárnit i jinak, 
možná neuškodí, když nad dětmi 
a rodiči trochu popřemýšlíme.

V mládí jsem v jedné  povídce četl 
příhodu z jakési galerie. Visel v ní ob-
raz starší ženy. Kolem něho se shluk-
li kritikové a vytýkali výběr modelu 
– portrétovaná žena prý není ničím 
zajímavá, proč ji malovat? Kritika na-
bývala na síle. Pak se davem prodral 
mladší muž – byl to autor. Prohlásil 
jen: „To je má matka.“ Kritici se ro-
zešli, nikdo už žádný slovní šíp nevy-
střelil.

Bůh se k nám hlásí, propůjčuje 
nám své jméno. Možná si to tolik ne-
uvědomujeme, ale kolikrát je slyšet: 
oni chodí do kostela – a chovají se 
takhle! Často jde zřejmě o alibismus, 
aby si komentátoři omluvili vlastní 
kompromisy se svědomím, ale z nás 

křesťanů to zodpovědnost nesnímá. 
Někdy ji ze strany Pána Boha vnímá-
me jako omezení a zátěž, nekřesťané 
nám mohou připadat svobodnější. 
Ovšem je na tom dědic hůře než ne-
dědic?

Dědit lze různé věci – majetek, 
dobré či špatné vztahy se sousedy, 
dluhy… Boží děti dědí život, ale i pro-
životní postoje, smysluplnou lásky-
plnou životní náplň, vodítka pro 
vydařený život i živé průvodce. Ne-
dědí dokonalost, nadřazenost, pa-
tent na rozum, bezchybné rodinné 
ani církevní společenství – v tom se 
od ostatních nijak neliší. Hlavně však 
jsou těmi, jež má Otec rád a chce 
s nimi být – navzdory trvajícím chy-
bám. Chce s nimi být a hlásí se k nim 
jako ke svým. Kritika – byť umělec-
ky, logicky, výkonově či jakkoli jinak 
oprávněná – pak umlká. Bůh nám 
kryje záda a dělá to způsobem, na 
který ani jeho nepřátelé nemají co 
říct.

Vedle toho se ovšem asi málokte-
rý rodič u svého potomka spokojí se 
zakrňováním – a Bůh v tom není jiný. 

Z dětství vyrůstáme (alespoň někdy 
a v některých oblastech), do dětství 
vůči Bohu však dorůstáme. Náš kláš-
terní spirituál P. Tadeáš Řehák to vy-
stihl v jednom komentáři: „Slavná 
minulost není omluvou průměrné 
či podprůměrné současnosti.“ Velký 
rodič zpřístupňuje svému dítěti velký 
potenciál. Dobrému Bohu, který nás 
přijal za své děti, odpovídá, když se 
jako jeho děti učíme myslet, vnímat 
a chovat, když se učíme hospodařit 
s hřivnami podle něho – aby podpo-
rovaly pravý život. Nejde o diktatu-
ru ani lámání naší osobnosti či origi-
nality, nýbrž o hledání života a jeho 
Dárce.

Jako pozemšťané vždy na někoho 
navazujeme – na rodiče, učitele, přá-
tele, předchůdce v nejrůznějším slo-
va smyslu. Bůh se nás ujímá a jako 
svým dětem nám nabízí, abychom 
na něj navazovali. Hlásí se k nám sla-
bým tak, že ho to stojí život. Vyjdeme-
-li z dnešního žalmu – činíme z Pána 
při budování svých životů nárožní ká-
men, nebo o něj klopýtáme?

P. AMBROŽ PETR ŠÁMAL OPraem.

Jsem ti podobný, Otče?
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
� Dne 27. 4. 2021 
slavíme 90. naroze-
niny naší milované 
maminky a babičky, 
paní Věry Herma-
nové, rozené Baro-
šové, z Brna – Krá-

lova Pole. K  Tvým narozeninám Ti 
z celého srdce přejeme hodně zdraví, 
štěstí, Božího požehnání a  ochranu 
Panny Marie do dalších let. Děkuje-
me Ti za lásku, vychování a starostli-
vost. S láskou a úctou děti s rodinami.
 ŽV 17–2452

� Naše milá babičko, 
jsi stále naše sluníčko. 
Ať Bůh Tě chrání víc 
než do 100 let a dopřá-
vá Ti radost, zdraví, 
požehnání, ať jsi dlou-
ho mezi námi – vždyť 

Ty víš, jak moc Tě všichni máme rádi. 
Přeje vnučka Petra s Toničkou, Jirkou 
a celá Tvoje velká rodina.
 ŽV 17–2480

VÝROČÍ SVATBY

� Dne 28. 4. 2021 oslaví krásných 
65 let společného života Marie a Ji-
ří Horňáčkovi z  Veselí nad Mora-
vou. Žijí spolu v lásce, úctě, věrnosti 
a obětavosti. Za vzácný příklad man-
želské a rodičovské lásky Vám, drazí 
rodiče, děkujeme a do dalších let ži-
vota přejeme zdraví, hodně sil a Boží 
požehnání. Dcery Marie, Anna a Ji-
řina s rodinami, 10 vnoučat a zatím
13 pravnoučat. 
 VS 17–2425

VZPOMÍNÁME
� Dne 23. dubna 
2021 si připomíná-
me 10. výročí úmr-
tí Mons. Vladimíra 
Vyhlídky, sídelního 
kanovníka na Vy-
šehradě a  čestného 

občana Chýnova. S láskou Ing. Hana 
Novotná, neteř.
 V 17–2457

� 25. 4. uplynou tři 
roky, co nás opustila 
naše maminka, paní 
Jitka Vranová z  Dří-
nova. Vzpomeňte s ná-
mi. Všechny děti s ro-
dinami. 

 V 17–2436
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Každý nový roční 
předplatitel získá knihu 

P. René-Luc:
Patnáct podobenství
od nakladatelství DORON

a Immun44, doplněk stravy
s rostlinnými výtažky pro normální 
fungování imunitního systému 
od společnosti VEGALL Pharma

Mám zájem o dárek 
(zaškrtněte)

� Dne 26. 4. by se 
dožil 100 let vzác-
ný člověk, obětavý 
kněz P. Jan Šru-
bař. S úctou a vděč-
ností na pana dě-
kana vzpomínají 

farníci z Krásenska, Podomí, Studnic 
a Ruprechtova. V 17–2460

� Dne 28. 4. by se do-
žil 50 roků pan Petr 
Vykydal z Brna – Žide-
nic. S láskou vzpomíná 
tatínek a sestry Marie 
a Katka s rodinami.
 V 17–2487

SLUŽBY – PRÁCE
� Vyšívání kostelních plachet. Mo-
bil: 777 068 043. B 17–2453

KOUPĚ – PRODEJ
� Koupím knihy, mob.: 603 147 191.
 K 17–2339
� Staré odznaky, noty, gramodesky 
a pohledy koupím. Mob.: 602 336 945. 
 K 17–2350
� Křesťanský antikvariát koupí (du-
chovní, filozofie, umění, poezie, ces-
topisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti 
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. 
Mob.: 720 254 225.  K 17–2366

� 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. 
774 180 070.  K 17–2398

� Koupím: stará křesla s  dřevěnými 
područkami, květinové stěny z ohýba-
ného dřeva, sakristijní kredence, obra-
zové rámy, okna do oblouku, věžní cifer-
níky. Mob.: 603 520 013.  K 17–2416
� Koupím z pozůstalosti z legií, ma-
riny, dopisy, šavli, mob.: 603 410 736. 
 K 17–2421
� Vykoupím Váš les, popř. dřevní hmo-
tu. Peníze hotově. Mob.: 605 541 814. 
 K 17–2429

� Nabízíme křesťanskou pomoc 
a přátelskou radu ve vztahu k veš-
kerým nemovitostem či jejich částem 
včetně jejich prodeje či pronájmu. Ře-
šíme i problémové vlastnické vztahy. 
KP reality, mob.: 602 966 755.
 K 17–2437

� Rod. s  mal. dětmi hledá bydlení 
v Brně, s možností odkupu. Vypomůže-
me i s prarodiči. Mob.: 724 796 527.
 K 17–2442
� Mladá rodina koupí stavební poze-
mek/dům k  rekonstrukci v okolí Čes-
kých Budějovic, Českého Krumlova. 
Mob.: 607 193 876.
 K 17–2465
� Koupím housle, mistrovské i obyčej-
né, v  jakémkoliv stavu, mob.: 775 480 
777.  K 17–2471

Kontaktní adresy:

Hovory s Jiřím Zajícem o víře,
společnosti a výchově
Tereza Zavadilová, Martin T. Zikmund
Skaut, pedagog, mediální analytik a publicista Jiří Za-
jíc 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 rozhovorů, v níž nejen upřímně a velmi otevřeně 
bilancuje svůj život, své zdary i prohry, ale především 
dává spoustu podnětů k přemýšlení – třeba o naší ne-
dávné minulosti, o stavu české společnosti po pádu 

komunismu, o výchově mládeže, médiích, občanských postojích či křesťanské pří-
tomnosti ve 21. století. Svěží hovory zakončují Zajícovy vybrané eseje, v nichž tato 
témata promýšlí do hloubky. „Jiří má mnoho darů, ale za nejdůležitější pokládám 
dar věrohodnosti,“ píše v předmluvě Petr Pithart.
 248 stran, brož., 319 Kč

Pojďme ještě kousek

Karmelitánské nakladatelství, s.r.o.

eshop.cirkev.cz – nejširší nabídka knih, liturgických předmětů, klášterních produktů, 
devocionálií a mešních vín tel. 230 233 591, 731 633 355 (9-16.00 hod.),

zasilky@kna.cz / velkoobchod: obchod@kna.cz, tel. 230 233 591
P&A Nebojsa – 602 789 568, 517 367 656, pnebojsa@email.cz / Hosana – 732 369 080, 

hosanavalmez@seznam.cz

Právě

vychází

SEZNÁMENÍ
� Hledám ženu pro vážný vztah, VŠ, 
54/173, nekuř., mlad. vzhledu. Zázemí 
na jižní Moravě. Mob.: 728 650 803.
 S 17–2462

Inzertní oddělení 
upozorňuje inzerenty,
že v roce 2021 nejsou 

shodná čísla týdnů
v roce s čísly vydání 

Katolického týdeníku.
Prosíme, aby 

inzerenti uváděli
ve formulářích 

telefonní kontakt
pro případné 

upřesnění termínů.



Když se MIREIA RYŠKOVÁ 
rozhovoří o Písmu, srdce vám 
začne hořet. Zapaluje je i svým 
studentům v rámci přednášek 
biblistiky na pražské Katolické 
teologické fakultě, píše o něm 
pravidelně v Katolickém 
týdeníku. Minulý týden 
oslavila kulaté narozeniny. 

Nedá mi to se nezeptat: proč vám rodiče dali 
tak neobvyklé jméno? 
Můj tatínek studoval ve Francii, kde po vál-
ce pracoval jako obchodní atašé a kde jsem se 
měla v roce 1951 narodit. Než jsem ale přišla 
na svět, komunisté zavřeli jeho bratra kněze, 
církevního právníka odsouzeného v procesu 
s biskupem Stanislavem Zelou. A rázem bylo 
po Francii. Tatínek vždycky říkal, že moje jmé-
no je vzpomínka na tuto krásnou zemi. Pokřtě-
ná jsem totiž jako Mireille, stejně jako slavná 
šansoniérka Mireille Mathieu. Pak táta vedl 
rok zápas s matrikou o moje jméno. Nakonec 
z toho vznikla Mireia, neboť Jaroslav Vrchlický 
toto jméno v Mistralově eposu Mireio přeložil 
právě jako Mireia. 

Z jaké rodiny pocházíte?
Jsme klasická pražská rodina, která pochází 
z Moravy. Tatínek ze severní a maminka z Vy-
sočiny. Když tátu vyhodili z diplomacie, pra-
coval jako úředník. Maminka nedostudovala 
francouzštinu a klasickou filologii, protože za 
války zavřeli vysoké školy. Mám ještě sestru, 
a jelikož se můj táta podruhé oženil, mám i dva 
nevlastní sourozence.

Vyrůstala jste v katolickém prostředí? 
Rodiče se mnou zhruba do pěti let chodili do 
kostela, pak je to přešlo. Ve mně však touha 
po víře a po Bohu z dětství zůstala. V osmnácti 
letech jsem se rozhodla, že když jsem dospělá, 
cestu víry si budu razit sama. 

Takže jste si ji prorazila až ke studiu teologie? 
Chtěla jsem ji studovat, už když mi bylo šest-
náct let. Vůbec to ale nepřicházelo v  úvahu, 
protože fakulta byla tehdy určená jen pro bo-
hoslovce. Přesto mě nikdy nenapadlo studovat 
u evangelíků. Měla jsem dokončeny francouz-
štinu a dějiny umění a již během studia na fi-
lozofické fakultě jsem se seznámila se salesiá-
nem P. Liborem Ovečkou. A hned jak se díky 
mým přátelům vyskytla možnost tajně studovat 
se salesiány, pustila jsem se do toho. Mezi lety 
1983 a 1988 jsme v šesti pokračovali nástavbou 
v Erfurtu a po revoluci jsme s Liborem Ovečkou 
odešli do Pasova dokončit doktorské studium.

Které osobnosti vás v teologii ovlivnily? 
Pro mě bylo důležité, že je vědecké poznání 
slučitelné s mou vírou. Všechno se odehrává 
v dějinách, a proto i každé slovo má svou histo-
rickou, lidskou dimenzi. Navíc jsem vystudo-
vala dějiny umění, tedy historický obor, a k to-
mu literární vědu. Obojí mi nešlo dohromady 
s neoscholastikou, která čte Písmo fundamen-
talisticky. Pro svobodu v teologickém poznání 
mi otevřely oči dvě výrazné postavy: v dogma-
tice P. Josef Zvěřina a v biblistice bývalý pro-
vinciál salesiánů P. František Míša, kterému 
se říkalo Dominus. V Erfurtu jsem pak měla 
výtečné profesory na Starý i Nový zákon. Tou-
žila jsem po kněžství. 

Jak se to projevovalo? 
Studovala jsem společně se salesiány a byla 
neustále konfrontovaná rozhovory o kněžské 
službě: jak je skvělá a důležitá. Myslelo mi to 
stejně jako těm klukům, v tom mezi námi ne-
byl žádný rozdíl – stejně jako v zájmu o Boha 
a lidi. Nechápala jsem, proč oni můžou, proto-
že jsou muži, ale já, která se jim ve všem vyrov-
nám, ne?! Jen proto, že jsem žena… 

Trápí vás to ještě?
Dnes je mi sedmdesát. 

A co tedy?
Nemůžu říct, že mě to ještě trápí. Chtěla jsem 
jít tou cestou, ale nebylo to a není možné. Beru 
to tak, že ona toužená služba se dá uskutečňo-
vat i jinak. Nakonec mi nic jiného nezbylo, než 
to přijmout, protože přeci nebudu celý život 

sedět a naříkat. To nemá smysl. Ale přála bych 
ženám, které cítí povolání podobně jako já, 
aby je mohly ve svém životě uskutečnit. 

Pracovala jsem v nakladatelství Odeon s na 
slovo vzatými odborníky, kde nebylo rozdílu 
mezi muži a ženami. A pak jsem přišla do cír-
kevního prostředí, kde jsem neustále poslou-
chala, že je to Boží vůle, aby žena podporovala 
muže, byla mu zázemím a realizovala se v rodi-
ně. Zkrátka buď vstoupí do řádu, nebo má mít 
rodinu. Já jsem ale nebyla ani jedno. 

Proč jste si jako specializaci vybrala biblistiku? 
Moje studium v zahraničí bylo součástí salesi-
ánské přípravy na zkvalitnění vzdělání jejich 
bohoslovců, a protože mi biblistika docela šla 
a připadala mi zajímavá, v rámci studia jsem se 
pro ni rozhodla. Bylo nás šest a obory jsme si 
mezi sebou rozdělili. Dominus studoval tento 
obor v Itálii a přinášel nám nejnovější poznat-
ky, k nimž se mu podařilo dostat v zahraniční 
literatuře.

V knihovně za vámi vidím Úvod do Nového 
zákona, na němž jste se autorsky podílela už 
v 70. letech. Proč je tak důležité uvádět do četby 
Písma?
Psali jsme ji pro tzv. parťácké studium. Do čet-
by Písma je důležité uvádět, protože jsme ztra-
tili schopnost číst příběhy, nechat se jimi oslo-
vit. Spousta věřících má pocit, že Bible je něco, 
čemu se v zásadě nedá rozumět. Kvůli před-
sudku, že Bible je složitá kniha, se do ní hodně 
lidí nikdy pořádně nezačte. Je pravda, že když 
otevřou Bibli, dříve či později narazí na věci, 
s nimiž si nevědí rady. A proto je potřeba lidi 
uvádět do historických souvislostí, že je to také 
historicky podmíněné lidské slovo. A zároveň 
je to Boží slovo s trvalou platností. Ten rozpor 
je pro spoustu lidí opravdu velmi těžko zpra-
covatelný. Když řeknete, že Noemova archa na 
Araratu nepřistála nebo že Pán Bůh opravdu 
svět nestvořil v sedmi dnech, bývá první reakcí 
některých studentů, že když se vše zpochybní, 
můžeme zpochybnit i Krista. Snažím se jim vy-
světlit, že ani to, jak evangelia líčí příběh spá-
sy, nemusí být historicky dokonale přesné. Pro 
mnohé je to těžké přijmout, jelikož mají po-
cit, že to zničí jejich víru. A víra je něco hodně 
vzácného. Člověk musí být velmi opatrný, aby 
ji někomu nezodpovědně nezničil.

Vaší oblíbenou postavou je pisatel epištol Pavel 
z Tarsu. Čím vás tak zaujal? 
On mě nejdřív naštval tím, co píše o ženách: 
žena se vdá za muže, miluje rozděleným srd-
cem, má při bohoslužbě mlčet. Námitky pro-
ti aktivní roli žen v církvi jejich nositelé často 
podpírali právě Pavlem a předhazovali mi ta-
to slova. Pak jsem o sv. Pavlu psala disertační 
práci a začala se jím víc zabývat – a pochopila, 
že můj prvotní pohled na něj byl hodně for-
mován skoro fundamentalistickým vztahem 
k jeho textům. 

Jak jste se tedy se sv. Pavlem smířila?
Podle mého názoru to byl člověk vznětlivý 
a temperamentní. Vždycky mi byla velmi blíz-
ká jeho žízeň po Bohu, která čiší z každého 
jeho listu. Fascinuje mě jeho lidský charakter 
– nebyl to svatý, který stojí na mostě a usmívá 
se, nýbrž člověk, který zápasil. Byl uchvácen 
Kristem. 

Dobrá, ale ten jeho pohled na ženy. 
Za tím je falešná interpretace. Když se podívá-
te do jeho textů a vidíte mezi jmény jeho spo-
lupracovníků i ženy a když si uvědomíte, že 
jeho listy jsou příležitostné a reagují na pro-
blémy jednotlivých církevních obcí, tedy od-
povídají na jejich aktuální otázky, pochopíte, 
proč a jak píše například o strastech manžel-
ství. My jsme svou interpretací některé věci ze
sv. Pavla vypreparovali. Neodpovídají tak reali-
tě tehdejší doby. A ta mě nesmírně zajímá, pro-
tože je do jisté míry podobná tomu, co žijeme
dnes.

Co by tedy dnes napsal české církvi?
Něco podobného jako už jednou Korinťanům: 
že jsme ztratili živou víru. Hrozně ráda jsem 
vyprávěla studentům, co znamená jeho po-
jednání o eucharistii, když cituje slova jejího 
ustanovení. Neopakuje je pouze proto, že by je
Korinťané neznali, ale staví jim je před oči jako 
kritiku. Říká: tak dobře, vy slavíte Večeři Páně, 
Kristovu oběť, která vás k něčemu zavazuje, 
ale podívejte se, jak to u vás vypadá! Hádáte 
se mezi sebou, zdůrazňujete sociální rozdíly, 
pro druhé nemáte žádné uznání. A u nás je to 
dnes stejné. 

Vaše jméno je spojeno nejen s pražskou 
teologickou fakultou, ale i se salesiánskou
Vyšší odbornou školou Jabok. 
Patřila jsem mezi zakladatele a byla to obrov-
ská zkušenost, zřejmě ta nejkrásnější, jakou 
jsem v životě zažila. Na školu přicházeli do-
zrávající lidé, někdy naivní a všelijací, ale od-
cházeli vesměs dospělí, krásní, schopní a neu-
věřitelně kreativní. Navíc se pak velmi dobře 
uplatnili v sociální práci, v rodině, nebo do-
konce v politice. Nemám vlastní rodinu, a tak 
vidět, moci zažívat a účastnit se toho, jak vám 
před očima rozkvetou a dozrávají lidé, je to 
nejkrásnější, co se vám v  životě může stát. 
A taky vám to dovoluje nestárnout. 

Prožíváte něco podobného na teologické 
fakultě? 
Na seminářích bibliodramatu ano. Ale vyso-
ká škola je trochu jiná, tam se nedaří vytvá-
řet takové společenství studentů, protože spo-
lu nejezdí na kurzy, na vodu, společně nesedí 
u ohně, neopékají buřty. Na Jaboku jsme měli 
hodně slavností, které chystali sami studenti. 
A největší odměnou pro nás pedagogy bylo, 
když studenti nachystali program, v němž si 
z nás dělali opravdu nevázanou legraci. 

Jste řadu let členkou redakční rady
Perspektiv KT. Jaký k nim máte vztah?
Ráda do nich píšu, docela mě zajímá, s čím 
přicházejí druzí. Je to jedna z mála platforem 
v našem katolickém rybníku, kde se dá říci ně-
co víc a  lákat lidi k dalšímu poznání. Přijde 
mi, že se u nás hrozně málo svobodně mluví 
a kladou se moc nízké nároky na intelektuální 
stránku víry. Perspektivy se to přece jen snaží 
čtenářům zprostředkovat. 

A nevadí vám, když se na vás KT obrací 
s žádostmi o texty či odpovědi na otázky 
čtenářů, kdy musíte sestoupit z prostředí 
fakulty o několik pater níže? 
Mě to baví. Navíc to má mnohem větší dosah, 
než když píšu odborné články, které čte jen 
hrst lidí. Katolický týdeník lidé čtou. Mám ra-
dost, když se daří otevírat lidem obzory, je to 
větší dobrodružství. 

Je dobré odpovídat na otázky, které si li-
dé kladou. I na ty provokativní. Své studenty 
pak také učím, že žádná otázka není hloupá. 
Hloupí jsou jen ti, kdo se jim smějí. Jakkoli 
se některé otázky mohou zprvu jevit jako pri-
mitivní, ve skutečnosti se za nimi skrývá pro-
blém konkrétního člověka. A někteří čtenáři 
svou náročností až překvapí. Jednou mi ujelo 
pero v odpovědně – zkrátka jsem se vyjádřila 
nepřesně. Poté mi napsal jeden čtenář z Brna 
a ukázalo se, že je to profesor, lékař. A dodnes 
si spolu v dobrém píšeme. Když udělám chybu, 
přiznám ji a omluvím se. 

Z čeho má Mireia Ryšková v životě radost? 
Teď žiju na faře, kde se starám o dva kněze. Rá-
da vařím, takže neustále. Ráda také čtu a píšu. 
A obrovskou radost mi dělá být v tichu a pří-
rodě, kam ráda chodím. Dolní Počernice jsou 
nádherné, fara stojí v historickém jádru, ale 
hned naproti, asi sto metrů, je obrovský ryb-
ník. A také jsem ráda s lidmi. To je to nejlepší, 
co se mi na konci života mohlo stát, a doufám, 
že to ještě nějaký rok vydrží. Musím říct, že 
jsem docela šťastný člověk. JIŘÍ MACHÁNĚ 
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MIREIA RYŠKOVÁ (* 13. dubna 1951) 
je přední česká biblistka. Katolickou 
teologii vystudovala v rámci tajného 
studia pořádaného Salesiánskou 
provincií v Praze, dále v Erfurtu a po 
pádu komunistického režimu v Pasově, 
kde získala doktorát. Habilitovala 
se před patnácti lety na Univerzitě 
Palackého v Olomouci. Nový zákon 
učila na Teologické fakultě Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích, 
podílela se na vybudování a vedení 
Jaboku – Vyšší odborné školy sociálně 
pedagogické a teologické. Od roku 
2005 působí na Katedře biblických 
věd a starých jazyků Katolické 
teologické fakulty UK v Praze. Je 
členkou redakční rady Perspektiv KT.

Žádná otázka není hloupá

„Víra je něco hodně vzácného. Člověk musí být velmi opatrný, aby ji někomu nezodpovědně nezničil,“ zdůrazňuje Mireia Ryšková. Snímek autor 
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Projekt Vlčí doupě kněze-
youtubera Romana Vlka
se po roce těší čím dál větší 
popularitě. Každé video 
s poselstvím zhlédne více než 
tisíc lidí, na každou soutěž mu 
od malých diváků přichází
až sto odpovědí. A rodiče
si pochvalují, že co by dětem 
opakovali třeba desetkrát, 
od P. Vlka platí napoprvé. 

Pandemie donutila mnohé aktivity včetně cír-
kevních přesunout do světa internetu. Mezi 
kněžími, katechety i farníky se objevili zdat-
ní organizátoři a youtubeři. K těm nejúspěš-
nějším se řadí projekt týmu kolem P. Romana 
Vlka z farnosti Laškov na Prostějovsku. Už dé-
le než rok se děti přes sociální sítě mohou se-
tkávat s knězem, který se po loňském prvním 
uzavření kostelů rychle přizpůsobil zákazu ko-
nání veřejných bohoslužeb. 

Jeho projekt Vlčí doupě (na stejnojmenném 
webu či Youtube kanálu), jehož název si po-
hrává s příjmením kněze i náboženským ob-
sahem, oslovil mnoho rodin napříč celou re-
publikou. Online vysílání sledují nejen děti, 
ale i rodiče, jimž může pomoci v náboženské 
výchově a v hlubším prožívání víry v domácí 
církvi.

Oživení domácí bohoslužby 

„Mnoho rodičů mi psalo, jak řeší, že omezení 
ovlivnila jejich prožívání neděle. Řada rodin se 
do kostela stále nedostane, a tak slaví domá-
cí bohoslužby,“ přibližuje nynější stav P. Vlk. 
Rodiny se modlí růženec, sledují online přeno-
sy mší svatých, společně zpívají, děti vymýš-
lejí své prosby, přečtou si evangelium a pak 
si pustí videokázání z Vlčího doupěte. Často 
si pak o něm společně povídají a přemýšlejí, 
jak se situace ve videu podobají jejich životům 
a tomu, v čem se sami nacházejí. „Moudří ro-
diče nenechají slova zapadnout, ale snaží se je 
oživovat a připomínat i během týdne. Na videa 
se děti těší a podle slov rodičů činí bohosluž-
by pro děti ‚přitažlivější‘. Každý si ve videích 
najde to své, na věku nezáleží,“ vychází kněz 
z ohlasů, které má. 

S omezením bohoslužeb a školní docházky 
přišlo omezení výuky náboženství. „Někteří 
rodiče mi psali, že se díky videokázáním mo-
hou s dětmi bavit o důležitých tématech a zá-
roveň se zaštítit někým, koho děti mají rády 
a  uznávají,“ vysvětluje P. Vlk. A  pokračuje: 
„Jsou rádi, když mohou dětem nabídnout al-
ternativu k jiným světským youtuberům, kteří 
svým obsahem videí příliš dobře neformují. 
Jeden tatínek mi psal: ‚Co musím opakovat 
desetkrát, od kněze-youtubera přijmou děti 
napoprvé.‘“

Jaký je skutečný pokoj?

P. Roman Vlk v dílu zvaném V jeho pokoji, kte-
rý uvádí do tématu 2. neděle velikonoční, na-
příklad hodlá vzít s sebou diváky na pohodo-

vý výlet. Jenže změna počasí, „že by vlka ven 
nevyhnal,“ ho zažene zpět. Co teď s volným 
časem? Chce si pustit hudbu přes internet, ale 
ten právě nejde. Tak telefonuje kamarádovi, 
který ovšem telefon  nezvedá. Když chce zapá-
lit krb, nejde to, všecko navlhlo. A knížku, co si 
chtěl číst, vlastně někomu půjčil. Pokojný den 
se kazí a to je příležitost promluvit o tom, co 
dává člověku pokoj a co ne, když se věci kazí, 
když máme strach nebo si nevěříme. 

Opravdový pokoj je jako pevný útes, svět 
ho dát nemůže, a máme-li ho od Boha, svět 
ho ani nemůže vzít – přibližuje dětem (a ne-
jen jim) jednoduše P. Vlk: „Pokoj je od tebe 
na vzdálenost jedné modlitby. Protože všude, 
kam pozveš Ježíše, s ním přichází pokoj, on 
je pokoj sám. Žádné zavřené dveře strachu, 
zmatku, obav nejsou pro Ježíše problémem 
a překážkou. Pane Ježíši, děkuji ti, že od nás 
nechceš mít pokoj, že nejsi nad věcí, mimo 
naše věci, ale že vstupuješ do každého naše-

ho problému jako Kníže pokoje, že mi chceš 
dát pokoj…“ A  dětem na konci krátkého
videa požehná.

Aktivně
se někam vydat

Každé video, které P. Vlk s týmem vytváří, ne-
má vést jen k pasivnímu přijímání informací, 
nýbrž k aktivnímu vykročení a spolupráci. „Je 
vystavěno na čtyřech pilířích: na příkladech ze 
života, které jsou dětem blízké a mohou si je 
snadno představit nebo je chtějí zažít; na evan-
geliu – Božím slovu, stále platné a neměnné 
pravdě, jež vnáší světlo právě do této situace, 
tady a teď; na aplikaci pro život, kdy dětem 
dává návod, jak s Bohem mohou zakusit něco 
podobného; na modlitbě – prvním a nejdůleži-
tějším kroku na cestě k uskutečnění toho, k če-
mu v průběhu videa zveme. A poslední dobou 

přidáváme na závěr vtip – je to bonus, na který 
se děti moc těší a ukazuje jim, že i Pán Bůh se 
rád směje,“ ozřejmuje P. Vlk.

Vysílání z Vlčího doupěte bývají zábavná 
i náročná s nečekanými zvraty v ději. A proklá-
dají se soutěžemi. „Ty děti milují!“ zdůrazňuje 
kněz. Na každou z nich chodí přes sto odpo-
vědí z celé republiky, ale i ze zahraničí. „Často 
se v úkolech zaměřujeme na osvědčenou ná-
boženskou praxi, jež vždy lidem pomáhala žít 
jejich víru,“ poznamenává. 

Děti mají za úkol například vyfotit Boží 
muka, kříž, kapličku, nakreslit obrázek Panny 
Marie, oblíbené poutní místo, vyrobit růženec 
nebo napsat své postní předsevzetí a vyfotit, 
jak se jim je daří plnit. „Jde nám mj. o zno-
vuobnovení lidové zbožnosti, která je hlubo-
ká a pravdivá, ale často na ni zapomínáme. 
To vše chceme předávat nenásilným, moder-
ním a přitažlivým způsobem. Nesmíme však 
dopustit, aby kvůli snaze o přitažlivost došlo 
k  vyprázdnění či zředění obsahu,“ zmiňuje 
P. Vlk.

Učit děti i rodinu modlitbě
za někoho

Na začátku postní doby spustilo Vlčí doupě 
modlitební síť dětí a  rodin za ty, kdo zatím 
Krista neznají. „Bylo úžasné vidět, jak dětem 
záleží na lidech z okolí, kteří Ježíše hledají,“ 
raduje se kněz. Děti díky tomu mohou zaku-
sit, jaké to je, společně a vytrvale se za někoho 
modlit. „Mnoho rodin se tak scházelo k mod-
litbě i u rozsvícené hromničky, kterou jsme jim 
jako poděkování z  Vlčího doupěte poslali,“ 
doplňuje.

Nyní se od neděle Božího milosrdenství 
(11. dubna) až do Letnic v obdobné modliteb-
ní síti rodiny spojují v prosbách za vylití Du-
cha Svatého na kněze. Každá rodina obdržela 
z Vlčího doupěte přívěšek, který pak může da-
rovat knězi, za něhož se modlí.

Cílem celého projektu je naučit děti, že Je-
žíš není někdo vzdálený, někde v nebi, nýbrž 
je přítomný v jejich kostelích, domovech, na 
hřištích, v srdcích lidí a vztazích mezi nimi. Že 
je všude tam, kam ho člověk pozve. „Toužíme 
vytvořit dětem most mezi posvátným a lidsky 
obyčejným v jejich životě, protože právě tam 
chce Ježíš vstupovat. A každý je povolán udě-
lat s ním osobní zkušenost,“ míní P. Roman 
Vlk. „I my v týmu Vlčího doupěte zakoušíme 
Boží blízkost a péči například v tom, jak se Pán 
podivuhodným způsobem stará o pokračování 
projektu. Často říkáme, že každé nové video 
je takový malý-velký zázrak, jenž mohl vznik-
nout jen díky Boží režii a štědrosti našich dár-
ců, kteří nás finančně podporují. A my jsme 
jim za to opravdu vděčni,“ uzavírá kněz.

RENATA LORENCOVÁ

Ka
te
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e Evangelium z Vlčího doupěte

Internet za „skvělou příležitost pro hlásání 
evangelia“ označil již v roce 2002 papež Jan 
Pavel II. ve svém poselství ke Světovému 
dni sdělovacích prostředků. „Církev v kaž-
dé době navazuje na dílo započaté v den 
Letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Sva-
tého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali 
evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky,“ 
připomněl svatý papež a závěrem položil 
otázku, která je aktuální i pro dnešního 
křesťana: „Vynoří se z této galaxie obrázků 
a zvuků Kristova tvář? Zazní jeho hlas?“

Videa P. Romana Vlka zaujala i žáky ze Základní školy sv. Voršily v Olomouci, tuto svíčku
(hromničku z Vlčího doupěte) používají při společné modlitbě. Snímek Zuzana Smékalová

Z naplánované procházky sešlo kvůli počasí, „že by vlka nevyhnal“. Všecko se kazí, kde najít pokoj? Za svá rozhodnutí neseme odpovědnost. Vybrat svačinu patří k těm snazším, říká P. Vlk.  Repro KT
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Od dětství mě fascinovalo, že sv. Marek 
je zobrazován se lvem. Dodávalo mi to 
vnitřní sílu a odvahu. Kde se ten lev vzal? 
Markovo evangelium začíná na poušti 
mohutným kázáním Jana Křtitele. Cí-
lem tohoto evangelia je mocně burco-
vat k obrácení srdce ke Kristu. Jako mo-
hutný řev lva, který se nese nad pouští.

Marek, zvaný též Jan – což bylo jeho 
původní hebrejské jméno, zřejmě byl ja-
ko mladík očitým svědkem Ježíšova pů-
sobení. U jeho matky Marie se Ježíš se-
tkával se svými učedníky ve večeřadle. 
Pouze Markovo evangelium zachycuje 
zajímavou historku z  Getseman (tato 
zahrada totiž možná patřila jeho mat-
ce). V noci, kdy Ježíše zatýkali, mihne 
se zde jistý mladík, který chce být Ježíši 
nablízku, ale nakonec uteče zcela nahý. 
Předpokládá se, že se jedná o Markův 
podpis – odzbrojující podpis muže s čis-
tým srdcem. 

Pozorováním Markových dobrodruž-
ství ve spisech Nového zákona (Skutky 
apoštolů, listy sv. Petra i Pavla) objevu-
jeme dynamiku rychlého růstu prvotní 
církve a  také nezakrývanou náročnost 
vzájemných vztahů. Pavel nejprve Marka 
bere s sebou a pak se kvůli němu pohádá 
a rozejde na čas se svým blízkým příte-
lem Barnabášem. Později se zase usmí-
ří. Marek má také blízko k Petrovi, jehož 
kázání v Římě zaznamenává pro římské 
křesťany, což je základem jeho evange-
lia. Markova cesta končí v Egyptě, kde 
se stává biskupem a zakladatelem místní 
církve a rovněž zde nalezne mučednic-
kou smrt (zřejmě usmýkáním na prova-
ze). V Egyptě je dodnes sv. Marek uctí-
ván jako hlavní patron křesťanské víry.

Jeho ostatky ale můžeme navštívit 
také v  Benátkách v  nádherné bazilice
sv. Marka. Vzpomínám, jak mi bušilo 
srdce hrdostí nad mým patronem, když 

jsem toto místo před mnoha léty poprvé 
navštívil. Onehdy jsem se ptal své ma-
minky, proč mi vlastně dala jméno Ma-
rek. Řekla mi, že si přála, abych byl slu-
žebníkem evangelia, ale že Petr by byl 
příliš – a že Marek jí připadal tak akorát. 
Ano, Marek nepatří mezi ústřední posta-
vy prvotní církve, nikam se necpal, dlou-
ho naslouchal apoštolům, než sám začal 
být aktivní. Učí mne trpělivě naslouchat, 
učit se vždy u těch nejlepších, být stále 
otevřen novým výzvám a mít odvahu dát 
do služeb evan-
gelia všechno. 
A  nakonec – 
jít vstříc smr-
ti, která oslaví
Krista.

P. MAREK 
JARGUS,

farář v Ostravě-
-Radvanicích

Děti si doma 
někdy hrají na 
„mši svatou“, 
kdy jeden je 
kněz a dává 
ostatním 

„hostie“. Je to špatně?

Věřím, že není. Také moje cesta ke kněž-
ství možná začala ve chvíli, kdy jsme 
s  mladší sestrou vyrovnali plyšáky na 
připravené židle, „četli“ z  obrázkové
Bible a  lámali piškoty… Myslím, že je 
přirozené, že si děti hrají na paní učitel-
ku, maminku, hasiče, řidiče autobusu 
nebo třeba na pana faráře. Co by měli ro-
diče v takové chvíli dělat? Domnívám se, 
že by udělali nejlépe, kdyby přijali pravi-
dla hry a spokojili se s rolí věřícího lidu, 
zatímco jejich děti poskakují kolem ol-
táře a žmoulají dětskou Bibli nebo jinou 
knihu, která se pro tu chvíli může stát 
lekcionářem.

Dokonce bych řekl, že i  tato hra na 
„mši svatou“ může něco přinést pro du-
chovní život celé rodiny. Vždyť ne vždy 
je snadné shromáždit domácnost ke 
společné modlitbě a vtisknout jí formu, 
jež by byla přitažlivá pro všechny. Vní-
maví rodiče by mohli tuto hru využít ke 
společné modlitbě Otče náš, ke „kázá-
ní“ o tom, jak si máme pomáhat, proč 
chodíme do kostela a podobně. Vzhle-
dem k tomu, že si děti hrají především na 
to, co zaujme jejich pozornost, mohou 
být rodiče rádi, že se vedle kosmonautů 
a popelářů, princezen a rytířů dostává 
prostoru „mši svaté“.

Jisté úskalí nicméně může spočívat 
v tom, že starší děti začnou mši svatou 
parodovat a dělat si legraci z gest či slov, 
jež si ze mše svaté pamatují. Tehdy by 
měli rodiče zakročit a jak s  láskou, tak 
důrazně dětem vysvětlit, že jsou věci, 
kterým třeba úplně nerozumíme, ale 
máme je v  úctě a  neděláme si z  nich 
legraci. Dobře si vzpomínám, jak jsme 
jednou se sestrou měli srandu z komo-
lení modlitby. Maminka rázně zakroči-
la a my jsme s pomocí kuchyňského ná-
činí na sedm písmen pochopili, že tudy
cesta nevede.

P. PETR SOUKAL

 Svatý Marek je patronem italského města Benátky, obracejí se k němu i notáři, zedníci, 
sklenáři, malíři na sklo či písaři.  

V polovině května roku 1995 jsem 
se přihlásil na zájezd do Medžu-
gorje. V  Mostaru a  okolí se ještě 
bojovalo, proto jsem musel v  po-
jišťovně podepsat čestné prohlá-
šení, že se nezúčastním bojů. 
Teprve na základě takového prohlá-
šení mě pojistili a mohl jsem odjet. 
Jel jsem tam proto, abych se uzdra-
vil. Před lety, přesněji v roce 1965, 
se mi stal úraz, zranil jsem si no-
hy, měl jsem strženou kůži na obou
holeních.

Byla to nepříjemná, živá rá-
na a  nechtěla se hojit. Kožní lé-
kař si s tím nevěděl rady. Tak jsem 
mu ještě před zájezdem řekl, kam 
jedu a  proč. A  taky že v  chorvat-
ském městě Makarská plánujeme 
asi dvouhodinovou zastávku na 
koupání v  moři. Na cestu mi dal 
mast a  obinadla, abych si s  nimi
obvazoval nohy. 

A  tak jsem odjel. Vše proběhlo 
podle plánu, dokonce jsem se v tom 
moři snad hodinu koupal, měli 
jsme čas kvůli technickým potížím 
autobusu. Před vstupem do moře 
jsem si obvazy sundal – a už jsem 
je na nohy nikdy nevrátil. Od kou-
pání za tři dny jsem totiž začal po-
zorovat, jak se mi nohy uzdravují. 
Skoro před očima se mé rány sta-
hovaly, až do středu! A pak docela
zmizely. 

Po návratu jsem se šel rych-
le ukázat lékaři, ten jen nevěřícně 
kroutil hlavou. Ptal se mě, zda mě 
to nesvědí, ale nic mě netrápilo. 
Když jsem nohy ještě ukázal sna-
še, která je též lékařka, řekla, že 
uzdravení způsobila mořská voda.
Ať si každý myslí, co chce. Já vím 
své a děkuji Panně Marii za uzdra-
vení. Nohy mám od té doby oprav-
du v  pořádku, a  i  když se teď ně-
kdy trochu poraním, vše se mi hojí. 
Svědkem je můj kamarád. Kdyko-
li tento příběh vyprávím, lidé tomu
nechtějí věřit.

Čtenář VÁCLAV

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

Světec „tak akorát“
Svátek sv. Marka (25. dubna)

Moje 
uzdravení

Bůh v mém životě

Dětská
hra

Odpovědna

O knížku Maxe Kašparů Deset kroků k radosti mohou soutěžit ti 
čtenáři, kteří správně vyluští tajenku naší křížovky a do týdne ji 
zašlou na e-mailovou (krizovky@katyd.cz) nebo poštovní adresu 
redakce. Knížku do soutěže věnovalo nakladatelství Cesta. 

Ukázka: Byli jsme povoláni k životu a součástí jeho dobré kvality je 
pocit radosti a štěstí. Knížka Desatero kroků je spíše nabídkou, jak 
být šťastnější, než kompasem, který by… (viz tajenka).
 
Tajenka z KT č. 15 zněla: „do kostela se chodit zřejmě nemusí“. 
Knížku Proč chodíme do kostela?, kterou do soutěže věnovalo 
Karmelitánské nakladatelství, získávají Jaroslava Vítková z No-
vého Veselí, Karel Stoll z Líbeznice a Pavel Kroupa z Borovan. 
Blahopřejeme. 
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Společná mod-
litba a  práce 
posouvají svět 
kupředu, jsou 
jeho motorem. 
V církvi se vše 
rodí z  modlit-
by a díky mod-
litbě vše roste. 
Když chce ne-

přítel – ďábel – na církev zaútočit, 
usiluje především o vysušení jejích 
pramenů, snaží se jí zabránit v mod-
litbě. Všímáme si toho například 
u jistých skupin, které se dohodnou, 
že uskuteční církevní reformy, změ-
ny v životě církve a jejích organiza-
cích, přičemž o tom všem informují 

sdělovací prostředky. Ale nemodlí 
se. Dožadují se změn, zásadních 
rozhodnutí a jejich návrhy jsou zají-
mavé, skutečně zajímavé! Kde ale 
zůstala modlitba? 

Právě modlitba totiž otevírá brá-
nu Duchu Svatému, jenž podně-
cuje k cestě vpřed. Změny v církvi 
bez modlitby nejsou změnou církve. 
A když chce nepřítel bojovat s církví, 
nejprve se snaží zabránit modlitbě 
za nové návrhy. Ustane-li modlitba, 
nějaký čas se jeví, že vše bude pokra-
čovat jako odjakživa, jakousi setr-
vačností, ale zakrátko si církev všim-
ne, že se z ní stala prázdná schránka, 
že ztratila svůj opěrný pilíř, že již ne-
vlastní zdroj tepla a lásky.

Silou svatých je modlitba, kterou 
ustavičně čerpají z bezedné „stud-
nice“ matky církve. Modlitbou sy-
tí plamen své víry, jako to dříve či-

nil olej v  lampách. A tak pokračují 
v cestě a putují ve víře a naději. Svět-
ci, kteří často v očích tohoto světa 
nemají valnou cenu, jsou ve skuteč-
nosti jeho oporou a jejich zbraněmi 
nejsou peníze, moc ani média, nýbrž 
modlitba.

V Lukášově evangeliu klade Ježíš 
dramatickou otázku, která nás vždy 
přivede k zamyšlení: „Nalezne Syn 
člověka na zemi víru, až přijde?“
Anebo najde jenom skupinu dobře 
organizovaných „podnikatelů s ví-
rou“, kteří se věnují dobročinnosti 
a mnohému dalšímu? 

Lampa víry bude na zemi svítit, 
dokud v ní bude olej modlitby. Právě 
modlitba totiž nese vpřed víru i náš 
ubohý život – slabý a hříšný, avšak 
díky modlitbě bezpečně pokračují-
cí. Jako křesťan bych si měl položit 
otázku: Modlím se? Jak? Mechanic-

ky něco odříkávám, nebo se modlím 
srdcem? Modlím se v jistotě, že jsem 
součástí církve, a modlím se „s cír-
kví“, nebo se modlím podle svých 
představ? Taková modlitba je totiž 
pohanská, nikoli křesťanská. 

Zásadní úloha církve spočívá 
v  tom, že se modlí a  vychovává 
k  modlitbě, předává z  pokolení 
na pokolení lampu víry s  olejem 
modlitby, jež vnáší světlo a pořádek 
do věcí, jak mají být. Bez světla té-
to lampy bychom neviděli na cestu 
k hlásání evangelia, a dokonce ani 
na cestu víry, nespatřili bychom tvá-
ře bratrů, k nimž máme přistupo-
vat a sloužit jim, nemohli bychom 
osvítit místnost, kde se scházíme ve 
společenství. Bez víry se vše bortí 
a bez modlitby víra vyhasíná. Víra 
a modlitba jdou ruku v ruce. 

(vaticannews; kráceno)

Kde ale zůstala modlitba?
Připravujeme

Křesťan a evoluce 
Má pravdu Bible, nebo ji měla sou-
družka učitelka? Stvořil nás Bůh, 
nebo „jsme z opice“? Tohle dilema 
za minulého režimu řešilo mnoho 
dětí z věřících rodin. Jak dnes křes-
ťané rozumí evoluční teorii? 

Děti a Panna Maria
Ač tomu počasí příliš nenapovídá, 
už za pár dní začíná květen, měsíc 
Panny Marie. Jak Spasitelovu mat-
ku přiblížit těm nejmenším, napoví 
rodinná strana Doma.

KRÁTCE
S  VYSOKÝM KOMISAŘEM 
ÚŘADU OSN PRO UPRCHLÍKY 
Filippem Grandim hovořil papež 
na osobní audienci o válkách, hla-
du, chudobě, pandemii a ekonomic-
kých důsledcích jako důvodech po-
hybu mnoha lidí. Mluvili o situaci 
v Libanonu, ale i ve Střední a Jižní 
Americe, zejména o exodu Venezu-
elanů, ale též o integraci uprchlíků 
v Evropě. „Utrpení těchto zástupů 
se příliš často zneužívá, aby se zís-
kávaly hlasy, vyhrávaly volby a rost-
la moc některých politiků,“ řekl 
Grandi. „Jejich přijetí by mělo být 
humanitárním gestem,“ dodal šéf 
úřadu založeného roku 1950 s tím, 
že jeho pohled se s papežovým „plně 
ztotožňuje“. 
PRŮLOMOVÝ OBJEV VE VÝ-
ZKUMU RAKOVINY se podařil 
vatikánské dětské nemocnici Bam-
bino Gesù s římskou univerzitou Tor 
Vergata a dalšími výzkumnými cen-
try. Odhalení mechanismu dělení 
buněk a vzniku zhoubných nádorů 

(konkrétně poznatek o vztahu me-
zi bílkovinami Ambra1 a Cyklin D)
otevírá cestu k terapii na principu 
zablokování obranného systému ne-
mocných buněk. Výsledky publiko-
val prestižní časopis Nature. 

OBOR JUDAISMUS A  ŽIDO-
-KŘESŤANSKÉ VZTAHY oteví-
rá Papežská univerzita Gregoriana 
poté, co získala souhlas Kongrega-
ce pro katolickou výchovu. „Posled-
ních 2 000 let se křesťanství a židov-
ství rozvíjelo ve vzájemné opozici, 
proto jsme ztratili povědomí o spo-
lečných prvcích, které jsou podsta-
tou naší identity,“ uvedl koordiná-
tor studia P. Etienne Vetö SJ. Téměř 
polovina přednášejících jsou židé. 
Minulý týden též uplynulo 35 let 
od historicky první návštěvy pape-
že v římské synagoze. Jan Pavel II. 
tehdy židy nazval „staršími bratry 
ve víře“.

ALTERNATIVOU K  POPULIS-
MU – POLITICKÉMU PATER-
NALISMU – JE „POPULARIS-
MUS“, sdělil papež účastníkům 

online konference „Politika zako-
řeněná v lidu“. Organizovalo ji mi-
nulý týden londýnské Centrum pro 
teologii a komunitu. Setkání inspi-
rovala loňská kniha „Vraťme se ke 
snům“ (Ritorniamo a sognare; za-
tím není česky), kterou papež sepsal 
s britským publicistou a životopis-
cem Austenem Ivereighem. „Politi-
ka, která se obrací zády k periferiím, 
nikdy nepochopí centrum a bude si 
plést budoucnost se sebe-projek-
cí jako v zrcadle,“ zdůraznil papež 
a varoval: „Pohrdání lidovou kultu-
rou je počátkem zneužívání moci.“ 
VATIKÁNSKÁ MUZEA SE ZNO-
VU OTEVŘOU 3. května se zmír-
něním protipandemických opatře-
ní v Itálii, a to za podmínky nákupu 
vstupenek online na určený čas, no-
šení roušek a rozestupů. Přístupné 
budou i Vatikánské zahrady. Během 
pandemie se muzea musela zavřít už 
třikrát. Ředitelka Barbara Jatta dou-
fá, že se v září uskuteční odložené 
sympozium k loňskému 500. výročí 
úmrtí Raffaela Santiho. 

(vaticannews, cna, ncr; tez)

Opět z okna Apoštolského paláce pozdravil papež věřící na náměstí sv. Petra před modlitbou Regina caeli (Vesel se, ne-
bes Královno) minulou neděli. Stalo se tak poté, co se v Itálii po déle než měsíci opět uvolnila protipandemická opatření. 
Po modlitbě papež apeloval na smíření na východě Ukrajiny. Nynější situaci, kdy jsou vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou 
nejvyostřenější od roku 2014, protože ruská strana hromadí vojenské síly u hranic státu, a kdy se „v posledních měsících 
opakovaně porušovalo příměří“, papež popsal jako „smutnou“. Zdůraznil též tragickou humanitární situaci na tomto 
území. V sedmiletém konfliktu zahynulo 14 tisíc lidí a stovky tisíc jich bylo vysídleno.  Snímek ČTK

„Navzdory pěti stoletím, která 
nás dělí od jejího pozemského ži-
vota, plamen, který jí Ježíš zaže-
hl v  srdci, nepřestává zářit,“ na-
psal Svatý otec v dopise ávilskému 
biskupu Josému Gilovi Tamayovi. 
A  pokračoval: „Její odvaha, tvoři-
vost a dokonalost jako reformátor-
ky jsou plody vnitřní přítomnosti
Boha.“ 

Ve dnech 12. až 15. dubna se 
o španělské mystičce a zakladatelce 
reformovaného Karmelu konal tří-
denní kongres, který spolupořádaly 
katolické univerzity v  jejím rodišti 
i německém Eichstättu-Ingolstadtu 
a řád bosých karmelitánů. Vystoupil 
na něm Svatý otec ve videoposelství, 
v  němž připomněl, jak sv. Terezie 
spolusestry varovala, že „modlitba 
není nástrojem k prožívání mimo-
řádných věcí, nýbrž ke sjednocení 
s Kristem. A znamením tohoto spo-
jení jsou skutky činné lásky“. Ve své 
knize Hrad v  nitru světice spolu-
sestrám klade na srdce: „Pán chce 
skutky.“

Papež dále uvedl: „Svatost není 
jen pro jakési ‚specialisty na božské 
záležitosti‘, ale je povoláním všech 
věřících. Spojení s  Kristem, které 
mystici jako svatá Terezie prožíva-
jí zvláštním způsobem prostřed-
nictvím čisté milosti, získáváme ve 
křtu. Svatí nás povzbuzují a moti-
vují, ale nemáme se je snažit kopí-
rovat, protože i to by nás mohlo od-
vést od svébytné cesty, kterou má 
Pán pro každého z nás.“

Boží láska stačí

Svatý otec vzkaz uzavřel Tereziinou 
modlitbou Nada te turbe: „Ničím 
se neznepokojuj, ničím se nermuť, 
všechno pomíjí, Bůh se ale nemění. 
Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, 
jeho láska stačí.“ Těžištěm mystic-
kých spisů Terezie z Ávily, svatoře-
čené roku 1622, je tzv. vzestup duše 
ve čtyřech stupních: od vnitřní mod-
litby (kontemplace) přes modlitbu 
ticha, sjednocení s Bohem až po vy-
tržení či extázi. TEREZA ZAVADILOVÁ

PAPEŽ UMOŽNIL DŘÍVĚJŠÍ SVĚCENÍ nigerijskému seminaristovi s leu-
kémií. Livinius Esomchi Nnamani (31) byl vysvěcen 1. dubna biskupem Da-
nielem Libanorim přímo v římské nemocnici, kde se léčí, a to na osobní žádost 
zaslanou papeži Františkovi o pouhý den dříve. Nnamani vstoupil v rodné ze-
mi do Řádu Požehnané Panny Marie již ve 20 letech, avšak krátce po složení 
řeholních slibů mu diagnostikovali smrtelnou nemoc. Následovala léčba. Před 
dvěma lety pak odjel do Itálie za lepší zdravotní péčí a studiem na Papežské 
univerzitě sv. Tomáše Akvinského (zvané Angelicum). Loni v září složil sliby 
věčné. Zdravotní komplikace ho vedly, aby požádal papeže o tuto výjimku. 
 Snímek Facebook římské diecéze

Svatost je 
pro všechny

Pozdravení znovu z okna

„Výjimečná žena“ se jmenoval mezinárodní kongres 
k 50. výročí prohlášení sv. Terezie z Ávily (1515–1582) 
první učitelkou církve. Papež připomněl, že svatost 
„není jen pro ‚specialisty na božské záležitosti‘“.
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Kalendář
BRNO
� Projekt Live 4G nabízí na 
Youtube každé ráno minutové 
zamyšlení pro Boha. V archivu 
lze nalézt Chvály 4G z obýváku 
o neděli Božího milosrdenství, 
příspěvky o proroctví či o Veli-
konocích pro děti. 

� Milosrdní bratři  chystají 
pro mladé muže akci s názvem 
Pět dní s  řeholníky ve Vyso-
kých Tatrách. Cílem je rozpo-
znání povolání a  seznámení
s řeholním životem. Termín je 
25. – 29. 8. Přihlášky a další 
informace na e-mailu prevor@
milosrdni.cz. 

HODONÍN
� Členové Dobrovolnického 
centra Dobromysl při Centru 
pro rodinu a sociální péči po-
máhající v domovech pro se-
niory, nemocnici a  dětském 
domově hledají nové zájemce 
o dobrovolnickou službu. Více 
informací na e-mailu husek@
cprhodonin.cz.

VELKÉ NĚMČICE
� Na webu farnosti www.
paxvobis.cz v  sekci „Pro dě-
ti“ nová videa P. Petra Havláta 
o Velikonocích s názvem Kdo 
je nejsilnější a o sv. Terezii od 
Dítěte Ježíše.

Kontakt:
fojtikova-l@seznam.cz 

Sochu sv. Barbory, 
patronky horníků 
a razičů tunelů, 
požehnal minulý 
týden brněnský 
biskup Vojtěch Cikrle. 
Stavbaři ji umístili 
k budovanému 
tramvajovému 
tunelu v brněnské 
ulici Netroufalky.

 
Od minulého týdne tak má
sv. Barbora zaštiťovat stavbu 
i bezpečnost provozu vznikající-
ho tunelu k univerzitnímu kam-
pusu. Biskup pod její přímluvu 
i ochranu svěřil pracující dělní-
ky a techniky a po dokončení ta-
ké řidiče a cestující, kteří budou 
tunelem nebo nad ním projíž-
dět. Než minulé úterý Doprav-
ní podnik města Brna sochu 

u portálu vznikajícího tunelu 
instaloval, zamířila do katedrály
sv. Petra a Pavla na Petrově, kde 
ji brněnský biskup Vojtěch Cikr-
le požehnal. Slavnosti se zúčast-
nili mj. primátorka města Mar-
kéta Vaňková, zástupci vedení 

Dopravního podniku města Br-
na a zhotovitelských firem. 

„Iniciativa dopravního pod-
niku umístit na tramvajové trati 
sochu svaté Barbory, která je po-
važována mimo jiné za patron-
ku důlních staveb, mne upřímně 

potěšila. Naši předkové stavěli 
podél cest sochy světců, což mě-
lo pro jejich život velký význam. 
Obdivovali Boží působení v li-
dech, kteří s ním dokázali žít 
a zvládat životní situace. Dnes 
jsou podél cest nepřehlédnu-
telné reklamy. Sochy světců ale 
vždy byly a stále jsou reklamy 
na to, jak správně žít. Kéž svatá 
Barbora provází všechny, kdo ji 
prosí o přímluvu v těžkých život-
ních situacích,“ uvedl před sa-
motným požehnáním brněnský 
biskup Vojtěch Cikrle. 

Socha je vysoká 90 centime-
trů, váží 120 kilogramů a byla 
zhotovena z italského mramoru 
z oblasti Carrara. Jejími autory 
jsou pracovníci Kamenoprů-
myslu Komárek v Letovicích ve 
spolupráci se sochařem Alber-
tem Sotem. 

Podle mluvčí biskupství Mar-
tiny Jandlové požehnal brněn-
ský biskup – na rozdíl např. od 
kapliček – vůbec poprvé sochu 
k tunelu u tramvajové trati.

 LENKA FOJTÍKOVÁ

„Farnosti se podařilo získat 
grant z Fondů EHP, respektive 
z Norských fondů, ve výši téměř 
15,7 milionu korun. Tato částka 
představuje devadesát procent 
celkových nákladů na projekt 
s názvem Restaurování varhan 

a revitalizace kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie v  Bučovi-
cích,“ informoval administrátor 
farnosti P. Tomáš Fránek. 

Díky farníkům, místním ob-
čanům i firmám se podařilo dát 
dohromady už také přes polovi-

nu potřebných peněz ke zbylé 
desetiprocentní účasti. „Všich-
ni dárci tak dali jasně najevo, 
jak moc jim na připravovaných 
opravách záleží,“ uvedl místo-
starosta Bučovic Jan Růžička. 

Farnost od počátku veškeré 
práce svěřila přímluvě svaté-
ho Josefa. Slavnostní mši sva-
tou u příležitosti zahájení oprav 
proto sloužil slavkovský dě-
kan P. Milan Vavro právě v den 
svátku tohoto světce. Součástí 
projektu je vedle restaurování 

a opravy vytvoření stálé expozi-
ce o P. Václavu Drbolovi a koná-
ní několika akcí. To vše ve spo-
lupráci s  partnery Občanské 
sdružení Paměť, Musica Sacra 
a  norským partnerem Urval 
Oslo Art. Od letošního roku se 
navíc zpřístupní interiér kostela 
široké veřejnosti zavedením ná-
vštěvních hodin. Do budoucna 
budou na webu farnosti k dis-
pozici virtuální prohlídka kos-
tela. Hotovo by mělo být do ro-
ku 2024. (lef) 

V Bučovicích se pustili do opravy varhan a střechy kostela

Pod ochranou svaté Barbory

Varhany s památkově chráněnou skříní 
v bučovickém kostele Nanebevzetí 
Panny Marie projdou restaurováním. 
Opravy se dočká také střecha kostela. 

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle požehnal sochu sv. Barbory, kterou 
poté Dopravní podnik města Brna umístil na tramvajové trati.

Snímek Dušan Kadlec / Člověk a Víra
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Kalendář
ČESKÉ BUDĚJOVICE
� Sál děkanství u sv. Mikuláše: 
Příprava snoubenců k uzavření 
církevního sňatku 4. 5. – 29. 6., 
každé úterý od 18.00 do 19.30. 

Více informací a přihlášky na 
www.pripravanamanzelstvi.cz.

NEPOMUK
� Kostel sv. Jakuba Staršího: 
Výstava Ústavu pro studium 
totalitních režimů Velehrad 
Vás volá, do 4. 5. 

ZELENÁ HORA
U NEPOMUKU
� Kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie a sv. Vojtěcha: Svato-
vojtěšská mše sv. 25. 4. v 10.30, 
celebruje P. Vojtěch Soudský, 
účinkuje pěvecký sbor Canto 
Nepomucenum, sbormistryně 

Jana Vopalecká, varhany Pe-
tr Vopalecký. Obě akce v rámci 
oslav 300. výročí blahořečení 
sv. Jana Nepomuckého, aktu-
ální program na www.svaty-
nepomuk.cz/nepomuk-2021/.

Kontakt: ragal@seznam.cz

Snímky skautů přivážejících 
vlakem Betlémské světlo, ad-
ventní večeře v křesťanské ro-
dině či záběry osiřelých kněží 
v prázdných kostelích během 
pandemie. To jsou některé chví-
le a události zachycené fotogra-
fy společenství Člověk a Víra. 

Snímky jsou od minulého 
pondělí až do poloviny května 
vystaveny v  ambitech křížové 
chodby bývalého dominikán-
ského kláštera v Českých Budě-
jovicích. Návštěvníci zde uvidí 

80 vytištěných snímků od 44 fo-
tografů. Celých sto fotek od dal-
ších autorů je pak nachystáno 
v elektronické verzi na velkoploš-
né obrazovce. „Letošní ročník 
diecézních výstav je pozname-
nán vládními opatřeními a po-
prvé za mnoho let se nekonala 
hlavní vernisáž v pražské kated-
rále,“ říká za organizátory Petr 
Polanský. Po Ostravě a Svatém 
Hostýně expozici hostí České 
Budějovice, odtud poputuje do 
Brna, Bratislavy a na další místa. 

„Každý ze 140 členů spole-
čenství Člověk a Víra v ČR i na 
Slovensku mohl nominovat své 
snímky, z nichž všichni vybíra-
li hlasováním. Fotografie mu-
sí nést sdělení radostné zvěsti 
a zprostředkovat hlavní záměr 
společenství, jímž je evange-
lizace obrazem,“ dodává Petr 
Polanský s tím, že mezi sebe rá-
di přijmou další nadšence, kteří 
mají zájem sloužit fotografová-
ním. Více na www.clovekavira.
cz.  (rag)

Výstava ukazuje prožívání víry za pandemie

Před několika dny 
předali zástupci 
diecézního Pastorač-
ního střediska na tři 
sta balíčků od farníků 
zdravotníkům na
oddělení s covidovými 
pacienty a v očkova-
cím centru českobu-
dějovické nemocnice. 

Balíčky se sladkostmi, kávou 
nebo džusy, ale i květiny v kvě-
tináčích přinášeli lidé během 
Svatého týdne do kostelů a kan-
celáře Pastoračního střediska. 
Každý obsahoval i vzkaz, podě-
kování a povzbuzení od dárců.

„Doufáme, že balíčky potě-
ší zdravotníky v první linii bo-
je s pandemií, kteří se již rok 
obětavě starají o naše nemoc-
né spoluobčany a  blízké,“ ří-
ká Martina Fürstová, ředitelka 
Diecézního centra pro rodinu. 
„Práce je to velmi těžká jak po 
fyzické, tak po psychické strán-
ce. Mám s ní zkušenost, protože 
od listopadu pomáhám o víken-
dech v nemocnici v Jindřichově 
Hradci jako zdravotní sestra. 
Lidé si všeobecně služby zdra-

votníků velmi váží, a tak jsme 
umožnili, aby vděčnost vyjádři-
li hmatatelně. Proto jsme v čes-
kobudějovických farnostech 
zorganizovali akci Balíčky pro 
zdravotníky,“ pokračuje ředitel-
ka s tím, že k akci je inspiroval 
pražský příklad Hnutí fokoláre.

Stejnou akci zorganizova-
li i vděční farníci v Zubčicích, 
odkud balíčky putovaly do ne-
mocnice v Českém Krumlově, 
a v Lomnici nad Lužnicí, odkud 
balíčky předali do nemocnice 
v Jindřichově Hradci.

Po Velikonocích se vydali 
s dárky za seniory i pečovate-
li organizátoři projektu Pošli 

velikonoční pozdrav nemoc-
ným a jejich pečovatelům. Dě-
ti malovaly obrázky pro babič-
ky a dědečky, psaly jim přání či 
adresovaly pečovatelům slova 
poděkování. 

„Celkem se nám sešlo ko-
lem 200 obrázků a přání,“ vy-
počítává Iva Hojková, vedoucí 
Diecézního centra pro senio-
ry. Obrázky vytiskli a mohli je 
použít víckrát, takže podělili 
1 062 obyvatel domovů pro se-
niory v Českých Budějovicích, 
Vodňanech, Strakonicích, Pís-
ku i Pelhřimově. Obrázky s přá-
ním putovaly prostřednictvím 
pečovatelek a sester i ke klien-

tům Městské charity České Bu-
dějovice, Domácího hospice
sv. Veroniky a do Hospice sv. Ja-
na Neumanna v Prachaticích. 

„Jsme vděční za pomoc, dět-
ské úsilí a jejich kreativitu i ra-
dost, kterou předaly do svých 
obrázků,“ sděluje Iva Hojková. 
„Byli jsme překvapeni, když 
nám v nadité obálce přišly ob-
rázky od paní z  Plzně, která 
pomáhá v tamní městské cha-
ritě, a když pandemická opat-
ření dovolí, chodí dělat babič-
ku do Domova sv. Zdislavy pro 
matky s dětmi. O naší aktivitě 
se dočetla v KT, a tak nám po-
slala obrázky. Na rozdíl od nás 
tuto aktivitu provozují ve spo-
lupráci s nemocničními kapla-
ny a charitou už několik let,“ 
dodává Iva Hojková. Jak říká, 
s úžasem pročítala i e-mailové 
zprávy ze ZŠ Čestlice, odkud jí 
jedna z učitelek zaslala obrázky 
svých třeťáků. Ozvaly se i skaut-
ky z Prahy. 

„Dostali jsme přání a obráz-
ky ze ZŠ Grünwaldova, která je 
v blízkosti českobudějovické ne-
mocnice, kde se v době uzavře-
ní škol soustřeďovaly děti zdra-
votníků. Přišla i přání ze zdejší 
ZŠ Nerudova, kde je vychova-
telky s dětmi stihly vyrobit ještě 
před uzavřením škol,“ uzavírá 
Iva Hojková.  RADEK GÁLIS

Farníci připravili balíčky pro zdravotníky

Výstava zve lidi do ambitů
bývalého kláštera.  Snímek autor

Velikonoční přání od dětí seniory potěšilo. 
 Snímek archiv Pastoračního střediska
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Akce je propojená s Nocí koste-
lů. „Noc kostelů, jinak geniální 
akce, nám byla časově i prosto-
rově těsná. Proto jsme nabídku 
programů rozšířili na celý týden. 
Rozběhli jsme se do více kostelů 
v rámci ekumeny, pozvali jsme 
královéhradecké farnosti a sbo-
ry,“ připomíná P. Jan Linhart, za-
kladatel Týdne otevřených kos-
telů (TOK). Podle jeho slov se 
„malý pramínek“ po pár letech 
proměňuje v docela velkou akci, 
která si našla své nadšené orga-
nizátory, příznivce i účastníky. 

V průběhu celého týdne pro-
bíhá interaktivní program pro 

školy v  kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. Cílem je srozumi-
telnou a zajímavou cestou při-
blížit dětem účel kostela. Prů-
vodce je zavede do míst, kam se 
běžně nedostanou, a vysvětlí, 
proč jsou kostely v dnešní době 
důležité. Letošní již sedmý roč-
ník nese tematický název Odva-
ha. Kromě jiného se účastníci 
mohou těšit na tradiční úterní 
koncert v kostele Nanebevze-
tí Panny Marie, kde vystoupí 
Hana Medková – soprán, Karel 
Houdek – trubka, Václav Uhlíř 
– varhany, nebo na svatodušní 
koncert Exulta Filia v kostele 

sv. Antonína na Novém Hradci. 
V husitském Sboru kněze Am-
brože pak například zazní svě-
dectví duchovních Aleše Toma-
na a Davida Smetany o službě 
v nemocnici v době pandemie. 
Pozvání dále přijali kapely Yes, 
Goji a Prostoj.

Akce má podle organizátorů 
ukázat co nejširší rozsah křes-
ťanských aktivit a tím pomoci 
odbourat zažité předsudky, roz-
šířit povědomí o historicko-kul-
turním dědictví křesťanství, jež 
nabízejí sakrální stavby, a prak-
ticky připomenout, že jsou cen-
trem společenského a kulturní-
ho života města i dnes. 

„Když jsem se v létě 2013 nad 
tímto nápadem sešel s několika 
dávnými přáteli, nečekal jsem, 
že se bude takhle dařit. Náš roz-
hovor se tehdy stočil na oblíbe-

né téma – evangelizace, hledání 
způsobu, jak oslovit ‚mimokos-
telní lidi‘, jak přirozeně a nevtí-
ravě pozvat kohokoli, kdo bude 
mít zájem, do křesťanského pro-
středí, nabídnout něco, co zau-
jme, odbourá předsudky a po-
skytne impulz k  zamyšlení,“ 
vzpomíná na začátky projektu 
P. Linhart s tím, že TOK není zá-
vislý na jednom konkrétním člo-
věku a vyvíjí se. „Moc bych přál 
organizátorům, kteří jdou do 
toho celým srdcem, ať jim vydr-
ží nadšení a elán, a hlavně Boží 
požehnání,“ vzkazuje P. Linhart 
a doplňuje: „Všem účastníkům 
přeji otevřenou mysl i srdce, aby 
Bůh mohl každému nabídnout 
novou sílu i směr v hledání toho, 
který je Pravda a Dobro.“ Více 
na https://www.tok-hk.cz/. 

PAVEL J. SRŠEŇ 

Zrestaurovaný
oltářní obraz 
Nanebevzetí Panny 
Marie od Petra 
Brandla v kostele 
sv. Vavřince ve 
Vysokém Mýtě získal 
ve své kategorii 
nejvyšší hodnocení 
v krajském kole 
soutěže Památka roku 
2020. Postoupil tak 
do celostátního kola. 

„Mám z  toho velkou radost, 
protože Brandlův obraz patří 
ke zlatému fondu památek ve 
Vysokém Mýtě. Jsem rád, že 
ho farnost za naší pomoci zre-
staurovala a že to členové kraj-
ské sekce Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska 
a  zástupci kraje a  památko-
vé péče ocenili,“ komentoval 
umístění díla starosta Franti-
šek Jiraský. 

Obraz je podle odborníků 
unikátem nejen v rámci Brand-
lovy tvorby, ale i v celém středo-
evropském barokním umění. 

Zrestaurován byl v uplynulých 
dvou letech za 1 123 550 ko-
run. Největší podíl byl zaplacen 
z Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací 
a městských památkových zón, 
10 % nákladů uhradilo město 
Vysoké Mýto a na opravě obra-
zu se finančně podílela vysoko-
mýtská farnost. Podle starosty 
města by se v podpoře obnovy 
kostela sv. Vavřince mělo po-
kračovat, ve výhledu jsou oltář 
a sakristie. Jak doplnila Rad-
ka Blajdová z vysokomýtské-
ho děkanství, také farnost je 
připravena se na chystaných 
restaurátorských pracích po-
dílet – a  to 64 % z celkových
nákladů. 

O cenu se ucházela 
také Kalvárie

Ocenění Památka roku se kaž-
doročně uděluje za nejlepší 
projekt a realizaci obnovy mo-
vitých i nemovitých věcí, které 
mají významné památkové, ar-
chitektonické či urbanistické 
hodnoty. V krajském kole této 
soutěže byly kromě Brandlova 
obrazu přihlášeny např. mobili-
ář sakristie kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Jevíčku či souso-
ší Kalvárie u kostela v Dolních 
Boříkovicích.  (srp)

Nejen noc, ale týden otevřených kostelů
Týden otevřených kostelů se letos v Hradci 
Králové uskuteční ve dnech 23. – 30. května. 
Pakliže to pandemická nařízení umožní.

Oltářní obraz se stal krajskou památkou roku

Petr Brandl, Nanebevzetí Panny Marie, 1728, olej na plátně,
rozměry 703 x 296 cm. Obraz byl původně vytvořen pro cisterciácký
klášter v Sedleci.  Snímek archiv Diecézního konzervátorského centra
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Do interiéru kostela Čtrnác-
ti svatých pomocníků se po-
stupně vrací zrestaurovaná 
umělecká díla a  zařízení, na 
svém místě je už i oltářní ob-
raz Zvěstování Páně od Fran-
tiška Kašpara Fahrenschona 
z roku 1751. Obnovou prošel 
také o rok mladší oltář se so-
chařskou výzdobou Karla 
Waitzmanna.

„Při té příležitosti byly od-
straněny nepůvodní vrstvy la-
ků a přemaleb, takže se oltář 
barevně navrátil do stavu z po-
loviny 18. století,“ uvedl Lukáš 

Kadaňský kostel má opět oltář

Pedagogové jiříkovského Schrö-
dingerova institutu neustále 
hledají možnosti, jak se navzdo-
ry pandemii věnovat dětem. Při-
pravují už i letní tábory, o něž je 
velký zájem.

Volnočasová centra v posled-
ních měsících působí hlavně 
prostřednictvím internetu. Ne-
jinak je tomu v případě Schrö-
dingerova institutu, který sídlí 
v Jiříkově a další centra má na 
Šluknovsku. Jeho zřizovatelem 
je litoměřické biskupství. „Sna-
žíme se, abychom ani my neza-
čali upadat do trudomyslnosti. 
Pedagogové zpočátku hodně 
pracovali s dětmi online – tréno-
vali, odpoledne se učili, vyráběli 
spolu zajímavé dekorace, vařili 
a pekli, věnovali se výuce hry na 
hudební nástroje či zpěvu,“ po-
pisuje ředitelka Gabriela Dou-
šová. „U těch dětí, kde víme, že 
mají malé sociální kontakty, že 
žijí v nefunkčních rodinách, tak 
vidíme, že se jim stýská a cítí se 
osaměle. V  těchto případech 
začali naši pedagogové inten-
zivně komunikovat prostřed-
nictvím telefonu a e-mailových 
zpráv, ale i  videosetkávání,“
připojuje. 

Neustálá přítomnost před ob-
razovkou počítače je však nároč-
ná pro děti i pedagogy a vedoucí 
kroužků. „Později, když už děti 
začaly být z online výuky i z on-
line setkávání unavené, začali 
jsme si s nimi dopisovat, protože 
jsme zjistili, že dnešní děti už ani 
neumí napsat papírový dopis, 
a hlavně neznají tu radost z oče-
kávání odpovědi,“ upozorňuje 
Doušová s tím, že aktuální situ-
ace umožňuje alespoň setkávání 
jednoho žáka s jedním učitelem.

Vedení Schrödingerova in-
stitutu plánuje s  blížícími se 
prázdninami už i program na 
léto. „Co se týká táborů, zazna-
menáváme neobvyklou poptáv-
ku. Dokonce jsme u některých 
z nich museli navýšit kapacitu, 
ať už se jedná o tábory pobyto-
vé, nebo příměstské. Již teď jsou 
některé tábory zcela obsazeny 
a stává se nám, že několik hodin 
po zveřejnění nabídky je kapa-
cita vyčerpaná,“ uvádí ředitelka 
a zakončuje: „Rádi bychom těch 
táborů udělali víc, jenže už na to 
nemáme dost lidí, ale i tak, po-
kud situace dovolí, bychom se 
měli v létě postarat o několik set 
dětí.“  (puč)

Dopisy i plánování léta

Obnova kostela 
bývalého 
františkánského 
kláštera v Kadani se 
blíží ke konci. Pandemie 
však práce zpozdila 
o několik měsíců. 

Mši sv. společně se skauty slavil v sobotu 17. dubna v Roudnici nad 
Labem litoměřický biskup Jan Baxant, který od minulého léta patří 
do jejich řad.  Snímek Kryštof Waněk / Člověk a Víra

Gavenda z Městského muzea 
v  Kadani, které v  klášteře za
obvyklých podmínek provozuje 
tři prohlídkové okruhy.

„Zajímavými detaily jsou 
dokonale provedené iluzivní 
mramorování a hojně užité stří-
bření. Jedním z největších pře-
kvapení se pak stal objev zu-

bem času nedotčené sametové 
výstelky v nice pro monstranci 
v otočném bubnu svatostánku. 
Její červenohnědý tón je zdoben 
stříbrnou výšivkou IHS a roko-
kovými ornamenty,“ poukázal 
odborný poradce muzea.

Nyní se do kostela vrací zpo-
vědnice, lavice a varhany. „Sou-

běžně probíhá dokumentace 
celkového prostoru a  detailů 
jeho výzdoby pro účely digita-
lizace, jejíž výsledky budou ná-
vštěvníci chrámu moci používat 
na zvláštních, k tomu určených 
tabletech,“ uzavírá Gavenda 
příslibem novinky pro budoucí 
návštěvníky. KAREL PUČELÍK

Do kostela se vrátil oltář a probíhá skenování náhrobků, které zakryjí lavice. 
 Snímky Městské muzeum v Kadani

Kalendář
HORNÍ POLICE
� Online přenos nedělní bo-
hoslužby v 15.00 na faceboo-
kovém profilu Farnost Horní 
Police. 

LIBEREC-RUPRECHTICE
� Online přenos  nedělní 
bohoslužby v  9.00 na you-
tubovém profi lu Farnost 
Ruprechtice.

TEPLICE
� Online přenos nedělní bo-
hoslužby v 9.00 na fac ebooko-
vém profilu Římskokatolická 
farnost Teplice. 

RASPENAVA
� Online přenosy bohoslu-
žeb v neděli v 10.30 a v úterý 
v 18.00 na youtubovém profi-
lu Farnost Hejnice.

Kontakt:
pucelik@katyd.cz
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Kalendář
KROMĚŘÍŽ
� Arcibiskupské gymnázi-
um: mše svaté ze školní kap-
le se vysílají v neděli od 8.00 
a v pondělí, čtvrtek a pátek od 

7.15, sledovat je lze na školním
Youtube kanálu „AGKM“.

OLOMOUC
� Kostel Neposkvrněného po-
četí (dominikáni): fatimská 
první sobota s katechezí a spo-
lečnou modlitbou i možností 

účasti na mši svaté začíná 1. 5. 
od 17.20.

SVATÝ HOSTÝN
� Mše svatá, kterou bude 2. 5. 
od 9.00 za všechny živé a ze-
mřelé členy a příznivce Matice 
svatohostýnské celebrovat ar-

cibiskup Jan Graubner, zahájí 
letošní poutní sezonu. Sledo-
vat ji lze také online na adrese 
www.hostyn.cz. Valná hromada 
matice s poutí členů a setkáním 
důvěrníků se přesouvá na 5. 9.

Kontakt: gracka@katyd.cz

Jako pomůcku k prožití letoš-
ních májových pobožností na-
bízí arcibiskupství elektro-
nickou brožuru s životopisem 
Antonína Cyrila Stojana, od 
jehož jmenování olomouc-
kým arcibiskupem letos uply-

nulo právě sto let. Padesáti-
stránková publikace vychází 
ze Stojanova životopisu od teo-
loga Františka Cinka. Čtenáře
v  31 kapitolách nejen se-
znamuje s  životem bývalé-
ho olomouckého arcibiskupa, 

obnovitele poutních míst a po-
slance, ale i popisuje, třeba jak 
zpovídal nebo učil náboženství. 
Čerpá přitom ze vzpomínek pa-
mětníků nebo ze Stojanových 
vlastních zápisků a cituje na-
příklad jeho první pastýřský 

list, v němž se postupně obrací 
k jednotlivým skupinám od dě-
tí až po úředníky. PDF soubor 
s brožurou „Stojanův květen“ 
je možné stáhnout z webových 
stránek arcibiskupství na www.
ado.cz. (gra)

„V měsíci dubnu se modlíme za 
to, abychom v našich rodinách 
dokázali druhé brát takové, ja-
cí jsou, abychom všechny členy 
rodiny přijímali i s jejich chyba-
mi a nedokonalostmi. Nebo za 

ještě těžší případy přijetí – třeba 
dítěte s postižením,“ nastiňuje 
Jarmila Škrdlíková z uhersko-
brodského děkanátního Cen-
tra pro rodinu téma pro měsíc
duben.

Stejně jako motivy k ostatním 
měsícům je převzali ze života sv. 
Josefa. Tentokrát vyzdvihli, že se 
nebál přijmout Marii s dítětem, 
které nebylo jeho. Téma násle-
dujícího měsíce se zase inspiruje 
svátkem Josefa Dělníka, který se 
slaví 1. května, a bude směřovat 
k modlitbě za vztahy mezi rodi-
nou a světem práce. Náměty pro 
další měsíce postupně budou 
přibývat na webu centra, kde je 
možné se přihlásit k účasti.

Řetěz modlitby růžence vzni-
kl jako součást oslav letošního 

Roku rodiny podle Škrdlíkové 
tak trochu jako z nouze ctnost: 
„Původně jsme se chtěli se vše-
mi zájemci scházet při společ-
né modlitbě v kostele, jenže to 
kvůli pandemii není možné. Po 
zkušenostech z  předchozích 
měsíců se nám ale zdá, že ten-
to způsob, kdy si lidé rozebe-
rou třicetiminutové intervaly 
v rámci dvanácti hodin a modlí 
se tam, kde zrovna jsou, a tře-
ba i s celou rodinou, má něco
do sebe.“ 

JIŘÍ GRAČKA

Dobu před zahájením poutní sezony i příhodné jarní počasí 
využili členové Matice zašovské mj. k terénním úpravám zahrady 
v sousedství zdejšího kláštera a k přípravě základů pro křížovou 
cestu. „Před několika lety se majitelem podstatné části kláštera 
stala obec a matice nyní dbá o to, aby i nadále zůstal zřejmý jeho 
duchovní význam,“ říká Josef Krůpa z matice a dodává: „S pomocí 
obce jsme proto obnovili mariánskou kapličku v klášterní 
zahradě a letos díky štědrosti donátorů areál obohatí křížová 
cesta. Věříme, že se vše stihne do hlavní pouti 4. července.“ 
 Snímek Josef Krůpa

 Rok rodiny se sv. Josefem i růžencem

Májové pobožnosti s arcibiskupem Stojanem

K modlitbě růžence „spolu i za sebe“ se 
v uherskobrodském děkanátu scházejí 
vždy 19. dne v měsíci věřící při oslavě Roku 
rodiny. Kvůli epidemii sice jen virtuálně, 
přesto si i tento způsob pochvalují.

Vynahraďte si
zrušené třídní pobyty 
alespoň v létě – 
s takovou nabídkou 
přicházejí salesiáni 
provozující Dům 
Ignáce Stuchlého 
ve Fryštáku.

Přišli jste o kontakt se spolu-
žáky? Měli jste někam jet a kvů-
li nouzovému stavu to nevy-
šlo? Těšili jste se na spolužáky 
a místo toho jste celý rok strávili 
u počítače? „Prázdniny pro tří-
du“ nabízejí ve Fryštáku všem, 
kdo měli ve školním roce někam 
společně vyrazit a kvůli korona-
viru se to nepodařilo. „Snad 

se v létě situace zlepší,“ doufá 
Thomas Strohbach z pořada-
telského týmu.

Prázdninové pobyty vyu-
žijí skautskou základnu Zik-
mundov nedaleko zříceniny 
hradu Lukova. „Víme, že ško-
la prázdninový program zaští-
tit nemůže, a  tak to uděláme 
za ni. Kdyby se našel nadšený 
učitel, schopný žák či angažo-
vaný rodič schopný zorganizo-
vat aspoň část třídy, i to bude 
veliké plus po roce stráveném 
před počítačem,“ poukazuje
Strohbach.

Program se podle něj při-
způsobuje dané skupině a má 
nabídnout nejen zábavu, ale ta-
ké možnost hledat odpovědi na 
zásadní životní otázky. „Zájem-
ci se dozví víc na našem webu 
www.disfrystak.cz,“ doplňuje.
 (gra)

Se spolužáky na prázdniny
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Od posledního prázdninové-
ho víkendu do června následu-
jícího roku se budou účastníci 
jedenkrát za měsíc scházet na 
různých místech diecéze. Če-
ká je tedy devět setkání napl-
něných katechezemi, sdílením, 
společnou modlitbou a adorací. 

„Mají možnost jak rozhovorů, 
tak duchovního doprovázení, 
ale dostávají i úkoly na doma, 
čímž jsou vedeni k pravidelné 
modlitbě a práci s Božím slo-
vem,“ zve jedna z organizátorek 
sestra M. Františka Kroupová 
a  dodává: „Při zahájení o  ví-

kendu 28. – 29. srpna v klášte-
ře sester alžbětinek v Jablunko-
vě nastoupí mladí lidé na cestu 
prohlubování vztahu s Bohem, 
aby pak dokázali zodpovědně 
rozlišit své povolání.“ Součás-
tí kurzu je pěší pouť na poutní 
místo a závěrečné desáté setká-
ní v podobě exercicií na Maria 
Hilf.

„Jak říkají sami absolventi 
kurzu, toto setkávání a vede-
ní přibližuje k Bohu, dává im-
pulzy a učí mladé lidi nachá-
zet si pravidelný čas pro Pána 
na modlitbu, hledat, naslou-
chat a některým i odpovídat na 
otázku, kam je Bůh volá. Máme

radost, když vidíme absolventy 
jako šťastné manžele, manželky, 
kandidátky v řeholi. Co upřím-
ně hledali, našli a Bohu aktivně 
odpověděli,“ pochvaluje si sest-
ra Františka a připojuje, že i or-
ganizátory Samuel obohacuje:  
„Myslím, že u nás všech platí, 
že kdo dává, dostává. Společně 
jdeme kus cesty za Pánem, vzá-
jemně se obdarujeme. Nechá-
me-li se vést Duchem Svatým, 
můžeme žasnout, jak si nás
používá.“ 

Na kurz se lze přihlásit do 
25. května, více informací na 
www.kurzsamueldoo.wz.cz. 

JANA PRAISOVÁ

Černé roucho je 
název výstavy, kterou 
Muzeum Novojičínska 
ukazuje, jak se do 
místní historie zapsali 
jezuité. Tuto 150 let 
trvající etapu dodnes 
připomínají i některá 
místa v krajině.

Expozice v Rytířských sálech 
novojičínského zámku své prv-
ní návštěvníky zatím vyhlíží. Už 
teď se ale můžou zájemci projít 
mezi vitrínami aspoň virtuálně. 
Výstava se na působení řádu ve 
městě (1624–1773) snaží dívat 
bez předsudků a barokní Nový 
Jičín sleduje z různých úhlů po-
hledu (více na str. 9 ve velkém 
sešitě). Autoři se nesoustře-
dili jen na rekatolizaci protes-
tantské většiny obyvatel, vy-
právějí spíš o soužití místních 

s nově příchozími katolickými
správci.

Jezuité kladli důraz na po-
božnosti pod širým nebem 
a stopy tohoto barokního tren-
du mohou nalézt lidé i při jar-
ních výletech na území bývalé-

ho panství. Pahorkatina mezi 
Novým Jičínem a Štramberkem 
totiž jezuitům připomínala kra-
jinu novozákonních událos-
tí a vrch Kotouč u Štramberka 
byl v  jejich očích „Olivetskou 
horou“. Z poutního místa však 

zbyla jen křížová cesta, která 
ke kopci vede z Nového Jičína. 
Její zastavení v minulých letech 
obnovili mladí lidé z novojičín-
ského děkanátu. Stejnou cestou 
kdysi směřovala velká procesí, 
o nichž dokonce vznikl spis Ho-
ra Olivetská z pera jezuity Ma-
těje Tannera. „Je to poutnická 
příručka pro účastníky velko-
pátečních procesí, která dává 
návod, jak zbožně putovat, jak 
rozjímat,“ poukazuje ředitel 
Muzea Novojičínska Zdeněk 
Orlita. 

Další sakrální stavby vybu-
dované jezuity v  okolí města 
ukazuje na výstavě krátký film, 
který vznikl v Ateliéru animace 
na Ostravské univerzitě. Z éry
Tovaryšstva Ježíšova totiž po-
chází jak barokní přestav-
ba farního kostela, tak poutní 
Španělská kaple s ambity (u ne-
mocnice) nebo již neexistující 
kostelík sv. Františka Xaverské-
ho, jenž do roku 1940 stával na 
kopci nad městem. 

 ONDŘEJ ELBEL

Už podruhé znemožnila pande-
mie pravidelné a tradiční shro-
máždění skautek a  skautů ze 
všech koutů České republiky na 
Ivančeně. Nelze tedy uspořá-
dat ani společnou mši svatou na 
tomto pietním místě, jak dosud 
bylo zvykem. Od skautů však 
přišel návrh využít současných 

mediálních možností a mši sva-
tou nabídnout alespoň ve strea-
mované podobě. Bohoslužba se 
tedy uskuteční v termínu výstupu 
na Ivančenu, tedy v den památ-
ky sv. Jiří, patrona skautů, v so-
botu 24. dubna v 15.30 v koste-
le sv. Jiří v Dobré. Vzhledem ke 
kapacitním omezením daným 

zákonem nebude tato mše ve-
řejně přístupná. Sledovat ji lze 
online přenosem na Youtube. 
Hlavním celebrantem bude bis-
kupský vikář pro pastoraci o s-
travsko-opavské diecéze P. Vít 
Zatloukal. „Povzbuďme se ale-
spoň tímto virtuálním setkáním 
a vzpomeňme na zemřelé skauty, 

kteří v minulosti nasadili vlastní 
životy za naši svobodu. Zároveň 
vyprošujme sobě i všem součas-
ným skautkám a skautům Bo-
ží pomoc, ochranu a přímluvu 
Panny Marie i sv. Jiří v náročných 
časech,“ vyzývá P. Pavel Marek, 
diecézní rádce skautů v ostrav-
sko-opavské diecézi. ( jap)

K jezuitské „Olivetské hoře“

Najít životní cestu pomáhá mladým lidem kurz Samuel

Mše svatá namísto výstupu na Ivančenu

Na intenzivní celoroční doprovázení kněžími 
a řeholníky při hledání životní cesty se 
mohou těšit mladí lidé od 17 do 30 let 
z ostravsko-opavské diecéze. Připraven je 
pro ně kurz Samuel, který jim má pomoci 
při rozpoznávání jejich životního povolání. 

Animace na výstavě ukazuje i morovou kapli, která se v Novém Jičíně 
z jezuitských dob zachovala dodnes.  Snímek Muzeum Novojičínska
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Kalendář
PLZEŇ
� Výstava Nad slunce krásněj-
ší – Plzeňská madona a krás-
ný sloh, která je instalována 
v prostorách Masných krámů 
Západočeské galerie, je kvůli 
protiepidemickým opatřením 

uzavřena, ale lze ji navštívit on-
line na webu www.zpc-galerie.
cz, kde jsou ke stažení i komen-
tované prohlídky.

SKOKY
� Tradiční prvomájová Pouť 
českoněmeckého porozumění
1. 5. v  poutním kostele Na-
vštívení Panny Marie. V 10.30 

dvojjazyčná modlitba rů-
žence, mše sv. v 11.00, hlav-
ní celebrant P. Zdeněk Filip 
Lobkowicz OPraem . Tradice 
prvomájové pouti pochází z pa-
desátých let minulého století, 
kdy byla protipólem komuni-
stických oslav Svátku práce. 
Program se může měnit dle si-
tuace.

TĚNOVICE
� Kreativní víkend pro mat-
ku a dceru pořádá 7. až 9. 5. 
Centrum pro rodinu Biskup-
ství plzeňského na místní faře 
v případě, že to umožní pro-
tiepidemická opatření. Hlá-
sit se lze na e-mailu petra.
konarikova@bip.cz.
Kontakt: ourednikova@katyd.cz

Meditační zahrada s  Památ-
níkem obětem zla v  Plzni-
-Doudlevcích je po zimním 
spánku a nezbytné údržbě opět 
připravena přijímat návštěvníky 
a poskytnout jim svou zelenou 
náruč k odpočinku, zamyšlení, 
zklidnění či modlitbě.

„Letošní otevírání Meditač-
ní zahrady proběhlo ve středu 
14. dubna vzhledem k okolnos-
tem jen symbolicky, a sice vysa-
zením nového keře azalky, který 
rozšířil zdejší bohatou květe-
nu a jehož patronkou se stala
Petra Benešová, vedoucí od-
dělení Majetkové a  investiční 
správy Biskupství plzeňského,“ 
přiblížila správkyně objektu
Jaroslava Straková.

Unikátní parkový areál s pís-
kovcovou křížovou cestou z díl-
ny akademického sochaře Ro-
mana Podrázského a  s  kaplí 

sv. Maxmiliána Kolbeho začal 
vlastními silami budovat už 
v době totality někdejší politic-
ký vězeň Luboš Hruška. Slib 
vytvořit na pozemku ovocného 
sadu, zděděném po předcích, 
duchovní prostor připomínající 
oběti totalitních režimů dal sám 
sobě během jedenácti let stráve-
ných v komunistických žalářích 
a pracovních táborech, kde se 
nechal i  tajně pokřtít. V  roce 
1995 věnoval dokončený areál 
plzeňskému biskupství. 

„Vzhledem k  tomu, že jde 
o  venkovní prostory, mohou 
sem lidé za dodržení příslušných 
opatření přicházet denně od 
10.00 do 18.00, v pondělí a úte-
rý je zavřeno. Hromadné akce 
jako koncerty či divadelní před-
stavení se tu samozřejmě až do 
odvolání nekonají,“ připomněla 
Jaroslava Straková. (alo)

O střechu nad 
hlavou přišla během 
chvíle kvůli požáru 
domu pětičlenná 
rodina ve Švihově. 
Nebýt všímavých 
a pohotových 
sousedů, přišli by 
možná i o život. 
Pomoc v nouzi 
poskytli přátelé, 
farnost i město.

Střecha rodinného domu zača-
la hořet v noci z Velikonoční-
ho pondělí na úterý, kdy rodiče 
s devítiletým synem a prarodiči 
už spali. 

„Naštěstí si ohně všimli dva 
chlapci ze sousedství, běželi nás 
vzbudit a zároveň zavolali hasi-
če,“ líčí Hana Česáková noc, na 
niž podle svých slov nikdy ne-
zapomene. „Vyběhli jsme jen 
v pyžamu, přijely tři zásahové 
jednotky. Shořel sice jen krov, 
ale přišli jsme o všechny elek-
trospotřebiče, nábytek a další 
věci v našem bytě v prvním pa-
tře, které bylo kvůli hašení zce-
la vytopené,“ dodává. Celková 
škoda byla odhadnuta na milion 
korun. Požár způsobil pravdě-
podobně zkrat elektroinstalace.

Okamžitě se zvedla velká vl-
na solidarity. Přístřeší rodině 
zdarma poskytl penzion Švihov-
ský dvůr, který se poškozeným 
společně s restaurací U Lišků
postaral i  o  stravu, městský 
úřad dal bezplatně k dispozici 
kontejnery a  jednoho člověka 
na pomoc při vyklízení.

„Ekonomická rada naší far-
nosti rozhodla, že rodině Česá-
kových věnujeme celou letošní 
Postní almužnu, která činí zhru-
ba třicet tisíc korun. Kromě toho 

už nám pro ně přicházejí další 
příspěvky,“ konstatuje s potěše-
ním  duchovní správce švihovské 
farnosti P. Tomasz Kowalik. 

Kromě toho jak farníci, tak 
ostatní sousedé a kamarádi při-
ložili ruku k  dílu a  konstruk-
ce nového krovu spálené stře-
chy už je hotova. „Ta pomoc 
od všech je úžasná. Ani neví-
me, jak máme poděkovat všem, 
a zejména těm dvěma klukům,“ 
říká Hana Česáková. Její syn 
Jaroslav chystá jako poděková-
ní koncert na akordeon v míst-
ním kostele, ale také v plzeňské 
Meditační zahradě, jakmile epi-
demická situace dovolí.

Případné finanční příspěvky 
na pomoc rodině je možné za-
sílat na účet farnosti s poznám-
kou Dar pro postižené požárem 
nebo odevzdávat na recepci 
Biskupství plzeňského.

ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

Postní almužna pro rodinu po požáru

Začala sezona v Meditační zahradě

Monumentální křížová cesta z hořického pískovce vytvořená 
Romanem Podrázským obvykle zanechává v návštěvnících 
Meditační zahrady v Plzni-Doudlevcích silný dojem. Obdivoval ji 
i prezident Václav Havel.  Snímek Jiří Strašek 

Požár střechy  rodinného domu 
švihovských farníků způsobil 
škodu za milion korun.  Snímek

archiv rodiny Česákových
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Dílo kněze a literáta 
Jindřicha Šimona 
Baara oživí nový 
spolek na faře 
v Ořechu. Cílí na 
místní obyvatele, 
školy i tisíce řidičů 
projíždějících 
denně obcí.

Básník a spisovatel venkovské-
ho realismu a  katolický kněz 
Jindřich Šimon Baar (1869–
1925) působil v  Ořechu ne-
daleko Prahy deset let. Tamní 
duchovní správce P. Mariusz 

Kuźniar, jenž pokračuje v oži-
vování farního areálu, by nyní 
Baarův odkaz rád zpopularizo-
val. Spolu s devíti farníky a dal-
šími odborníky proto nedávno 
založil Spolek Jindřicha Šimo-
na Baara. „Chceme zdigitalizo-
vat knihovnu z doby jeho půso-
bení, pořádat na faře komorní 
koncerty spojené s četbou jeho 
textů nebo tematická pásma 
a přednášky,“ plánuje původem 
polský kněz, který v Ořechu pů-
sobí pět let a vede Katechetic-
kou sekci ČBK. 

Jak zamýšlí, spolek naváže 
kontakt  i s Baarovým rodným 
Klenčím pod Čerchovem, kde je 
kněz pohřben a kde se nachází 
jeho muzeum. Dále se chystá na-
bízet programy pro školy v okolí. 

„Postupně to ve mně zrálo, 
až jsem se odhodlal hledat spo-
lupracovníky k založení spol-
ku,“ svěřuje se P. Kuźniar, který 
obdivuje hlavně šíři literátova 
kulturního rozhledu a kontaktů 
s uměleckou scénou. „Mám tu 
po Baarovi několik knih i foto-
grafií a ptám se na něj v každém 
antikvariátu,“ podotýká. 

Kněz, jenž má právě roze-
čteny Baarovy Osmačtyřicát-
níky, tedy román, kde spisova-
tel na pozadí revolučního roku 
1848 vylíčil život na chodské 
vesnici, přiznává, že je to pro 
něj místy těžká četba. „Měl 
hluboký vhled do reality života 
a společenských poměrů. Lec-
cos z  toho je aktuální dodnes 
– třeba mezilidské konflik-

ty, závist a pomluvy,“ zamýšlí
se. 

V čele zmíněného spolku sto-
jí Magda Tušlová a spolupracu-
je s ním architekt Václav Hlavá-
ček ze Studia acht. P. Kuźniar by 
totiž z farního areálu postupně 
rád vybudoval komunitní cen-
trum. „Jsou tu krásné zahrady, 
starý sad, a dokonce strom, kte-
rý Baara pamatuje. A jak jsem 
zjistil, měl i vztah ke včelám – 
‚dušičkám‘, jak o nich psal. I já 
tu mám tři včelstva. Je to tady 
klidná oáza, kterou chceme 
zpřístupnit veřejnosti,“ zmiňu-
je. Přes jinak rušný Ořech totiž 
denně projíždí tisíce aut. Navíc 
leží v těsné blízkosti jihozápad-
ní části Pražského okruhu.

TEREZA ZAVADILOVÁ

Kalendář
HÁJEK
� Prvomájová pouť  1.  5. 
v 11.00. Poutní mši sv. slaví 
P. Filip Rathouský OFM. Ak-
tuality na hajek.ofm.cz.

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). 
Nedělní mše sv. nově i pro ve-
řejnost v 8.30 a 10.00 a živě na 
facebook.com/svatovitskaka-
tedrala a katedrala.tv.
Mše sv. na svátek sv. Vojtěcha 
23. 4. v 18.00. Hlavní cele-
brant kardinál Dominik Duka 
při ní ocení několik osobností 
arcidiecéze.
� Putovní ikona sv. Ludmi-
ly 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  koste-
le Krista Spasitele (více na
centrumbarrandov.cz).
� Zastavení u Matky Terezy 
s Ivou a Tomášem Petříčko-
vými 6. 5. v 19.00 na youtube.
com/kcmtpraha. Na tomtéž 
kanálu Knižní koutek – krátké 
ukázky z knih.
� Rozhovor s biblistkou a teo-
ložkou Mireiou Ryškovou 
k 70. narozeninám připravil 
„HUTný podcast“ Katolické 
teologické fakulty UK. K po-

slechu na Spotify a v dalších 
aplikacích.
� Celibát – debata Evy Klípo-
vé, biskupa Václava Malého
a P. Tomáše Petráčka, mode-
ruje P. Benedikt Mohelník OP. 
Záznam na Youtube kanálu 
„Dominikánská 8“.

STARÁ BOLESLAV
� Putovní výstava o sv. Ludmi-
le v ambitech baziliky Nane-
bevzetí Panny Marie do 30. 5. 
denně v 10.00–17.00. 
Kontakt: zavadilova@katyd.cz

Mramorový stolec svatostánku osadil v kostele Krista Spasitele na pražském Barrandově tým sochaře Petra Váni (vlevo), který je rovněž
autorem nově umístěné sochy Panny Marie (vpravo). K dokončení svatostánku zbývá už jen osadit svrchní schránu a věčné světlo. 
 Snímky Martina Řehořová / Člověk a Víra

V Ořechu oživují Baarův odkaz



Televize / Rozhlas KT
25. dubna — 1. května 2021 TIPY A PROGRAMY

NEDĚLE 25. 4. 
9.35 Mše svatá 
4. neděle velikonoční. 
Skaut, horolezec a spisova-
tel Josef Prokeš v přímém 
přenosu z KCMT v Praze 
12.35 Sváteční slovo 
evangelického faráře 
Pavla Rumla. 
O tom, co nám covid-19 vzal
12.40 Křesťanský magazín
13.10 Uchem jehly.
Setkání Z. Czendlika se 
soudkyní Ústavního soudu 
ČR Kateřinou Šimáčkovou 
13.35 Cesty víry
14.05 Papež – nejmocněj-
ší člověk na planetě (6/6). 
Odvaha, změna a moderní 
papežství

NEDĚLE 25. 4. 
8.30 Jak to vidí... 
Sváteční setkání Zbigniewa 
Czendlika se zajímavými 
lidmi nad neotřelými tématy
13.04 Pohádka. 
Václav Čtvrtek: 
Narození princezny Malenky
18.30 Dokuseriál.
Genius loci – Nový Jičín
22.00 Četba na pokračová-
ní. Robert Lacey: 
Koruna (7/10)

NEDĚLE 25. 4. 
8.00 Spirituála. 
Duchovní Evropa
8.30 Spirituála
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. 
Chrámová díla 
W. A. Mozarta (4/20)
11.00 Radioseriál. 
Robert Harris: Otčina (3/5). 
Berlín 1964
12.00 Polední zvony
12.05 Svět poezie. 
Jakub Hron: 
Veš zvěr, jazún radost čúje
12.20 Polední koncert. 
Z Čech až na konec Evropy 
(7/7)
13.30 Povídka. Julius Zeyer: 
Legenda pražská
18.30 Četba na pokračová-
ní. Anna Bolavá: 
Před povodní (10/10)

NEDĚLE 25. 4. 
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století 

NEBOJÍM SE NIČEHO, DRAHOUŠCI
Černobyl. 35 let. Utajování. Barevný déšť. Ekologická katastrofa. 
Ne jzávažnější havárie jaderné energetiky. Zásah do mnoha lid-
ských životů. Smrt a zra nění. Rakovina. Pusto.

Černobyl. Místo duchů. Ano, touto tematikou se zabývala 
spousta dokumentů, vznikla řada seriálů a scénář katastrofy se 
stal předlohou pro mnohé akční filmy. Avšak jaká byla, a co více, 
jaká je situace lidí, kteří si tímto děsivým zážitkem prošli? Na to od-
povídá autentický dokument Bábušky z Černobylu. Před pěti lety 
se přímo do uzavřené zóny vydal filmový štáb. Ačkoli je zóna přís-
ně hlídána a je zde zakázáno jíst venku či dotýkat se rostlin a sta-
veb, byl jeho cíl jasný. Zdokumentovat osudy několika žen, které 
byly z oblasti násilně evakuovány, ale rozhodly se do svých domo-
vů vrátit. Neprozradím více. Nechám promluvit bábušky samy… 
„Zde v uzavřené zóně se život nezastavil. Řeka teče stejně jako 
dřív. Žijí tu i ryby jako předtím. Nikam bych nešla, i kdyby mě chtěli 
zastřelit.“ „Měla jsem pocit, že mám před očima příšery nelidské-
ho vzhledu s ďábelskýma očima. Tehdy jsme nesměli nikomu nic 
říct. Říkali nám, že to nebyla žádná radiace. Tak to bylo.“ „Poté, co 
jsem se vrátila, poklekla jsem a nabrala hrst půdy. Dala jsem ji do 
úst a řekla: ‚Už to tu nikdy neopustím.‘“ (ne 25. 4. ve 21.05)

 TEREZA MENŠÍKOVÁ

POEZIE
MILENY FUCIMANOVÉ
Milena Fucimanová se narodila na sklonku války v Praze, vyrůsta-
la však u svých prarodičů v Brumově. Je absolventkou Filozofické 
fakulty UJEP Brno, dnešní Masarykovy univerzity. Lingvistka, spi-
sovatelka, recenzentka, překladatelka. 

Je členkou Českého centra Mezinárodního PEN klubu v Praze 
a Sdružení Q Brno. Zakladatelka Divadla hudby a poezie Agadir. 
Učila na gymnáziu ve Valašských Kloboukách a na Biskupském 
gymnáziu Brno. Její poezie i próza vycházejí také v Německu, 
Rusku a na Ukrajině. 

Nositelka Mezinárodní ukrajinské Ceny Nikolaje Gogola. Ži-
je a pracuje v Brně. Přijměte pozvání k setkání redaktora Jana 
Novotného s Milenou Fucimanovou a její poezií.

První část Na barokních schůdkách k soše svaté Trojice uvede 
Proglas v úterý 27. dubna 2021 ve 22 hodin, druhou část Snímá-
ní v porubaném lese následující den – tedy ve středu 28. dubna 
2021 – taktéž od 22 hodin. Poté oba pořady najdete v našem 
audioarchivu na www.proglas.cz. 

SABINA HAUSEROVÁ

NOVINKY
O GALAXIÍCH
Krmí se masivní černé díry vý-
buchy supernov? Co nového 
je ve výzkumu galaxií? Prof. 
RNDr. Jan Palouš, emeritní 
řed itel Astronomického ústa-
vu Akademie věd ČR, v bese-
dě nejen zodpoví tyto otázky, 
nýbrž i přiblíží nové výzkumy 
v galaktické astronomii.

 (so 1. 5. ve 20.05)

NEJSTE
NA TO ÚPLNĚ SAMI!
Začali jste se starat o blízkého 
člověka a nevíte, jak na to?  Má-
te snad dokonce pocit, že jste 
na to sami? Pak je tento nový 
pořad určen právě vám! Od-
borníci vám poradí, kam se 
jako pečovatelé obrátit, o ja-
ké sociální a zdravotní služby 
můžete žádat, kam zavolat pro 
konkrétnější pomoc a jaký web 
navštívit. (čt 29. 4. v 19.15)

UMĚNÍ FOTOGRAFIE
Jen opravdový f otograf si dá 
za cíl ukázat lidi takové, jací 
skutečně jsou. Zachytit na je-
diném snímku veškeré nuance 
okamžiku a osobnost člověka 
či spletitost situace není pro 
každého. O svůj životní i pro-
fesní příběh se s vámi v Poutní-
cích času podělí přední český 
fotograf a vysokoškolský pro-
fesor Jindřich Štreit.
 (ne 25. 4. v 11.15)

STUDIO PRAHA
Andrei Danciu žije se svou ro-
dinou v Praze. Je knězem pra-
voslavné církve pro rumunsky 
mluvící komunitu, která se do 
podzimního požáru scházela 
v dřevěném kostele svatého 
Michaela na Petříně. Dozvíme 
se od něj, jak se jim u nás ži-
je a jak se připravují na Veliko-
noce. Pořad pražského studia 
poslouchejte ve čtvrtek 29. 4. 
od 22.00.

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Každý všední den v 11.00 a ve 
21.30 vám nabídneme repor-
táže Filipa Breindla z africké 
Zambie z jeho podzimní ces-
ty v roce 2011. Akce se usku-
tečnila s podporou národní 
kanceláře Papežských misij-
ních děl v ČR. Deník s podti-
tulem Kristovi služebníci z říše 
Mašukulumbů je rozdělen na 
osm částí. Začínáme ve stře-
du 28. 4.

NOČNÍ LINKA
V pondělí 26. 4. od 22.30 bude-
te moci diskutovat s redaktor-
kou K. Beránkovou o věrnosti 
– především o věrnosti manžel-
ské, ale také o věrnosti v povo-
lání, v němž žijeme, o věrnosti 
ideálům, pro něž jsme se roz-
hodli, i o tom, co způsobuje ne-
věra. Zda a proč je věrnost dů-
ležitá, co nám přináší a co s ní 
ztrácíme. Zapojit se můžete te-
lefonicky, SMS nebo e-mailem.

Dva pořady brněnského studia budou věnovány poezii básnířky 
Mileny Fucimanové – v úterý 27. a ve středu 28. dubna od 22.00.

35 let od katastrofy připomenou Bábušky z Černobylu.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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5.57 Myšlenka na den 11.15 Poutníci času 16.15 Pekařův císař

9.50 Spravodajský súhrn 10.10 A teraz čo? 
10.30 Svätá omša z Brezna (P) 11.40 Ka-
techéza (P) 12.00 Raduj sa, nebies Kráľov-
ná (P) 12.20 Loretánske litánie 12.40 Ru-
ženec / Radostný ruženec 13.15 V Samárii 
pri studni 14.35 Svedectvo 15.00 Hodina 
milosrdenstva 15.30 Ruženec z Lúrd 16.05 
Z javora 16.40 Filip Néri 18.00 Nová kvali-
ta života 18.10 Eucharistické zázraky 18.30 
Svätá omša (P) 19.20 Tvorivo 19.40 EkoKlb-
ko (O ohni) 20.00 Modlitba za odvrátenie 
epidémie (P) 20.45 Spojení vierou (P) 21.15 
Medzi nebom a zemou (P) 22.00 Vatikánsky 
tajný archív 23.00 Pod javiskom

9.15 Svět motorů: Aktuálně 9.40 FK Mladá 
Boleslav – FC Slovan Liberec 11.30 Panora-
ma 11.50 Sokolský zpravodaj 12.00 Hokej: 
Česko – Rakousko 14.00 Dostihy: Memoriál 
Jaroslava Maška, Memoriál prof. Václava Mi-
chala 16.20 Spurt 17.00 Basketbal: Koope-
rativa NBL 19.15 Archiv D: Tenkrát v Mel-
bourne 19.35 Vlasta Vopičková. Medailon 
19.50 Magazín EURO 2020 20.15 Magazín 
Evropské ligy UEFA 20.45 Fotbal: Gól roku 
2020 21.30 Studio fotbal – Dohráno 22.15 
Sportovní zprávy 22.35 Dostihy: Memori-
ál Jaroslava Maška, Memoriál prof. Václava 
Michala 23.55 Kooperativa NBL 

9.25 Vetřelci dávnověku XII (1) 10.20 Ne-
uvěřitelné příběhy (47, 48) 11.20 Hlubi-
ny oceánu: Světla v propasti 12.30 Modra-
vé hlubiny II (3) 13.35 Válka ve Vietnamu 
(7) 14.50 Druhá světová válka v číslech (4) 
15.50 Divoké chvíle (9) 17.00 24 hodin v di-
vočině II (4) 18.05 Grónsko s Nikolajem Cos-
ter-Waldauem (5) 19.00 Anthony Bourdain: 
Neznámé končiny X (3) 20.00 Z Ruska do 
Íránu: Cesta přes Kavkaz (1). Br. dok. 21.00 
No Wave Back. Čes. dok. 22.00 Takumi: Mis-
tři řemesla 23.05 Rychlejší než světlo 
 0.10 Neobjasněné případy NASA (12) 
 1.10 Jak funguje vesmír IV (2)

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.30  Pohádka pro pamětníky. 

O třech ztracených princeznách
 6.50  Pro pamětníky...

Ideál septimy. Čes. veselohra 
 8.15  Úsměvy Jaroslavy Obermaierové
 8.55  Polopatě. Moderní hobby 

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

zahraničních zajímavostí
 11.05  Tomáš Töpfer – 70 let. 

Život na zámku. Ředitelka 
 12.00  Otázky Václava Moravce
 13.00  Zprávy
 13.05  Hospoda U bílé kočky. Poh.
 14.05  Pavel Kříž – 60 let. 

Lolinka a kníráč. Poh. 
 14.55  Robinsonka. Film. adaptace 
 16.15  Pekařův císař. Kom.
 17.25  Pošta pro tebe
 18.25  Co naše babičky uměly a na co 

my jsme zapomněli. Domovar
 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 (3/6). Splacený dluh 
 21.05  168 hodin. Události týdne 

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

Nahá pastýřka
 23.15  Případy detektiva Murdocha XIII. 

Případ Terrence Meyerse
 23.55  Kufr plný nadějí
 1.15  Banánové rybičky. Jak využít smích
 1.45  Žiješ jenom 2x. 

Napovídat povoleno
 2.10  Sváteční slovo evangelického 

faráře Pavla Rumla
 2.20  Hobby naší doby
 2.45  Zkus mít vkus
 3.10  Bydlení je hra
 3.35  Zahrada je hra

 6.00  Raníček. O panence Blažence
 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 (1354/2379)
 9.15  Konec 2. světové války
 9.35  Mše svatá 4. neděle velikonoční
 10.30  Hitlerjugend
 11.15  Nedej se plus
 11.45  Nedej se: Sestry v akci
 12.10  Království divočiny
 12.35  Sváteční slovo evangelického 

faráře Pavla Rumla. 
O tom, co nám covid-19 vzal

 12.40  Křesťanský magazín
 13.10  Uchem jehly
 13.35  Cesty víry: Moravský halál
 14.05  Papež – nejmocnější člověk 

na planetě (6/6)
 14.50  České fotbalové legendy 

(4/11). Tomáš Ujfaluši 
 15.15  Modrá planeta – další expedice 

(4/4). Projekt BBC
 16.00  Na cestě po etiopském 

jižním riftu. S Jiřím Bartoškou 
a Miroslavem Donutilem 

 16.30  S kuchařem kolem světa: 
Vietnam. Fr. cyklus

 17.25  Nejúžasnější díla přírody: 
Ledovce. Austr. cyklus

 18.15  Velká Morava – 
Kolébka našich dějin

 18.45  Večerníček. 
O loupežníku Rumcajsovi

 18.55  Náš venkov: Šardice
 19.20  Zajímavosti z regionů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Zlato Apačů. Am. western
 21.45  Velikáni filmu: Gian Maria Volonté. 

Giordano Bruno. It./fr. film
 23.40  Dokumentární klub. Nikotin
 0.35  Grantchester III (3/6) 

8.10 Druhá světová válka: Cena říše (8) 9.20 
Prima SVĚT 9.55 Fachmani 10.30 Prima 
Mazlíček 11.00 PARTIE Terezie Tománko-
vé. Prezident Miloš Zeman 11.55 Receptář 
prima nápadů 12.50 Libovky Pepy Libické-
ho 13.15 Vychytávky Ládi Hrušky 13.50 Vy-
chytávky Extra 14.10 Libovky Pepy Libické-
ho 14.30 Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec 
vodníků v Čechách. Čes. kom. 16.45 Román 
pro muže. Čes. kom. 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Krimi zprávy 19.55 
SHOWTIME 20.15 Příliš osobní známost. 
Čes./sl. kom. 22.35 Otcové a dcery. Am./it. 
film 0.55 Smrtelná aliance

12.00 Domácí štěstí. O hasičích 12.30 Kle-
noty naší krajiny. Železné hory 12.55 Klub 
přátel dechovky 13.30 Dobrý večer s Wal-
demarem 14.05 Pět přání z Kavčích hor II 
15.25 Zajíc v pytli 16.35 Rumburak (2/2). 
Čárymáry v počítači 17.30 Hry bez hranic 
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 
Události 19.52 Branky, body, vteřiny 20.05 
Vysílá studio A po třiceti letech... 21.10 
Dobrý večer s Waldemarem 21.55 Úsmě-
vy 22.35 Zprávy v českém znakovém jazyce 
22.45 Sváteční slovo evangelického faráře 
Pavla Rumla 22.55 Domácí štěstí 23.20 Hry 
bez hranic 0.45 Malá podmínka štěstí

16.30 Dynotrax Turbo 17.15 Méďa a lumí-
ci 17.25 Friends: Kámošky z Heartlake Ci-
ty 17.50 Mazalové (4/14) 18.15 Šmoulo-
vé 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 
Moji kamarádi Tygr a Pú II (24/39) 19.15 
Lví hlídka II (10/30) 19.40 Zvířáci 19.45 Ží-
žaláci 20.00 Události v kultuře 20.15 Příbě-
hy filmových legend. Ikonické páry Holly-
woodu (3/10). Fr. dok. 21.05 V záři seriálů. 
Útěk z vězení v Dannemoře (3/7). Am. krimi 
22.05 Hudební klubová neděle. Ondřej Pi-
vec Project 23.10 Doktor Thorne (3/3) 0.05 
Pocta Alžbětě II. 1.35 Velikáni umění: Miche-
langelo – Láska a smrt

5.20 Trhák pana Bowfingera. Am. kom. 7.00 
Turner a Hooch. Am. kom. 8.50 Medvědí 
bratři. Am. anim. 10.20 Teleshopping 
10.55 Herkules. Am. anim. 
12.35 Rafťáci. Čes. kom. 
14.45 Mrazík. Rus. film 
16.20 Čarodějnice. Br. kom. 
18.05  Velká čínská zeď.

Am./čín./hong./austr./kan. film 
20.00 Rogue One: Star Wars Story. Am. sci-fi 
22.30 Kontraband. Fr./am./br. film 
 0.35  Barry Seal: Nebeský gauner.

Am./jap./kol. film 
 2.25 Z cizího krev neteče. Am. film 

6.00 Tlapková patrola (11, 12) 6.55 Loo-
ney Tunes: Úžasná Show II (20). Am. anim. 
7.20 Kačeří příběhy (11, 12). Am. anim. 8.10 
Krok za krokem (14) 8.30 Princezna ze mlej-
na (3). Poh. 9.20 O zlatém tolaru. Něm. poh. 
10.30 Tohle u nás neděláme. Am. film 12.10 
Život podle Dana. Am. kom. 13.55 Já to te-
dy beru, šéfe...! Čes. kom. 15.50 Dvě nevěsty 
a jedna svatba. Čes. kom. 17.35 Můj brácha 
má prima bráchu. Čes. kom. 19.30 Televizní 
noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Tvoje 
tvář má známý hlas – Šampioni 23.00 Střepi-
ny 23.30 Můj brácha má prima bráchu. Čes. 
kom. 1.20 Já to tedy beru, šéfe...!

 6.05  Pro vita mundi: Marie Urbánková
 6.45  Neoblomný kardinál
 7.35  Řeckokatolický magazín
 7.50  Víra do kapsy
 8.05  Cvrlikání (71. díl): AG Flek
 9.15  Počasí [P]
 9.20  Večeře u Slováka:

4. neděle velikonoční
 9.45  V pohorách po horách (44. díl): 

Boubín – Šumava
 10.00  Mše svatá [L]
 11.15  Poutníci času (11. díl): 

s Jindřichem Štreitem [P]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba 

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

uplynulého týdne
 13.25  Muzikanti, hrajte
 14.05  Outdoor Films s Radimem 

Grzybkem
 15.35  Zachraňme kostely: 

kostel Nalezení sv. Kříže 
a kaple sv. Anny v Pelhřimově

 16.00  Noční univerzita: P. Bogdan 
Stępień – Modlitba za uzdravení

 17.00  Jako hořčičné zrnko (3. díl)
 18.05  Cirkus Noeland (16. díl): 

Roberto, Kekulín a lupič Cukrouš
 18.30  Purpurová perla [P]
 18.45  Ovečky: 4. neděle velikonoční
 19.15  Made in Ružomberok
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Dekalog III: Třetí přikázání [P] 
 21.05  Bábušky z Černobylu. Třicet let 

po černobylské katastrofě se 
štáb filmařů vydává do uzavřené 
zóny, aby zdokumentoval život 
několika starých žen, které byly 
z oblasti násilně evakuovány, ale 
tajně se vrátily a žijí tam dodnes

 22.20  Má vlast
 23.10  Za obzorem
 23.40  Polední modlitba Sv. otce Františka
 0.00  Za obzorem

 0.05   Kolem se toč! 1.05 Komorní hudba
2.00 Zrcadlo týdne 2.15 Komen-
tář týdne (R) 3.00 Z archivu hudeb-
ních pořadů 5.00 Varhanní hud-
ba 5.30 Písně 5.57 Myšlenka na 
den (R 11.57, 17.55) 6.05 Čteme 
z křesť. periodik 6.30 Evangelium: 
Jan 10,11-18 6.35 Ranní chvály 6.50 
Duchovní slovo 7.00 Radio Vatikán 
(R) 7.30 Komentář týdne

 7.45 TWR: Studna slova
 8.00  Duchovní hudba: 

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

sv. Jana Křtitele v Šumperku)
 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Svaté královny 12/15: 

Královny lidských srdcí (R)
 11.00  Proglaso (biblický kvíz)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

A. Dvořák: Pražské valčíky, 
J. Brahms: Koncert pro housle, 
F. Mendelssohn-Bartholdy:
Symfonie

 13.30  Knihovnička
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka
 14.30  Blahopřání
 16.00  Písničky z archivu
 16.30  A cappella na kanapi
 16.55  Dotýkání světla: Radost z lásky 

3/7: Všednost v lásce (R)
 17.20  Písničky z archivu
 18.00  Modlitba za rodiny
 19.00  Pohádky o vlastnostech 9/23: 

O soucitném Standovi
 19.15  Hitparáda Kolem se toč
 20.15  Křesťan a svět: 

Boží dítě a obchodnice
 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Koncert vážné a duchovní 

hudby: Z díla J. S. Bacha,
A. Vivaldiho, G. F. Händela,
J. Haydna a W. A. Mozarta

13.10 Uchem jehly
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22.30 Věrnost 16.55 Dekalog III 16.45 Cestománie. Uganda – Kongo 11.20 Pozoruhodný svět mláďat

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.35 Krok za krokem (16) 
12.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (932). 
Chytit příležitost 14.10 Castle na zabití VIII 
(3) 15.05 Dr. House IV (12). Nikdo se ne-
mění 15.55 Dr. House IV (13). Už nikdy ví-
ce slušňák 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.30 Co na to Češi 18.25 Ulice (4041) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Specialisté (127) 21.15 Specialis-
té (31). Poslední rande 22.20 Námořní vy-
šetřovací služba XVI (9) 23.15 Dr. House IV 
(12, 13) 0.55 Castle na zabití VIII (3)

5.00 Táta lump. Am. krimi kom. 6.25 Ně-
co jako láska. Am. kom. 8.20 Čarodějnice. 
Br. kom. 10.05 O zlatém tolaru. Něm. poh. 
11.15 Teleshopping 11.45 Tohle u nás ne-
děláme. Am. film 13.30 Teleshopping 14.00 
Život podle Dana. Am. kom. 15.50 Rogue 
One: Star Wars Story. Am. sci-fi 
18.15 50 x a stále poprvé. Am. kom. 
20.00 Jak na věc. Br./am./fr./něm. film 
21.55  Insider: Muž, který věděl

příliš mnoho. Am. thriller 
 0.55 Kontraband. Fr./am./br. film 
 2.55  Barry Seal: Nebeský gauner.

Am./jap./kol. film 

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 škol-
ka 17.50 Dynotrax Turbo 18.15 Šmoulové 
18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 
Moji kamarádi Tygr a Pú II (25/39) 19.15 Lví 
hlídka II (11/30) 19.40 Nejkrásnější pohád-
ky 19.45 Čtení do ouška. Zbojnické pohád-
ky II 20.00 Události v kultuře 20.15 Z první 
řady... Oscar 2021 21.45 Konec 2. světové 
války. Polnočná omša. Sl. film 23.15 Emoce 
v umění: Melancholie (16/24) 0.10 Artmix 
1.00 ArtZóna 1.55 Chaplin se žení

14.35 Dobrý večer s Waldemarem 15.20 
Cesta, která vede nikam 16.20 Klukovina 
17.15 Šest ran do klobouku 18.00 Salón 
Eliott II (3/12) 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, body, 
vteřiny 20.05 Abeceda F plus S 21.00 Dob-
rý večer s Waldemarem 21.45 Salón Eliott II 
(4/12) 22.35 Zprávy v českém znakovém ja-
zyce 22.50 Za svědky minulosti. Ať žije pára 
23.05 Příběh fotografické kazety 23.20 Šest 
ran do klobouku 0.00 Smrt z laboratoře 0.50 
Poutník Václav Vydra 1.25 Po stopách 1.35 
Skanzeny 2.05 Zvláštní vydání – Kocar 
 2.30 V takový krásný společnosti

9.55 Generali Česká pojišťovna play off 
Tipsport extraligy 11.50 Cyklotoulky 12.05 
Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 
Basketbal: Kooperativa NBL 15.10 Dosti-
hy: Memoriál Jaroslava Maška, Memoriál 
prof. Václava Michala 16.40 Hokej: Generali 
Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy 
20.15 Volejbalový magazín 20.35 Boys 1970 
aneb vteřiny věčnosti 21.30 Studio fotbal – 
Dohráno Plus 22.30 Sportovní zprávy 22.50 
Generali Česká pojišťovna play off Tipsport 
extraligy 0.45 Branky, body, vteřiny 
 0.55 Házená: Švýcarsko – Česko 
 2.45 SK Líšeň 2019 – FK Viktoria Žižkov 

12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Bo-
lestný ruženec 13.15 Z javora 13.50 Funda-
menty (Dekrét o apoštoláte laikov) 15.00 
Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec 
z Lúrd (P) 16.05 Vaticano (P) 16.55 Bolí-
via – Misia (P) 17.30 Doma je doma (P) 
18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ruženec / Ru-
ženec svetla 19.30 Dobrodružstvá chrobá-
čikov (Proti múru) 20.00 Krátke správy (P) 
20.15 A teraz čo? (P) 20.30 U Nikodéma (P) 
22.00 STOPovanie 22.30 Moja misia – ma-
gazín (Zo športovkyne misionárka) 23.00 
Hudobné pódium (Antonio Vivaldi – Štyri 
ročné obdobia) 23.45 Z prameňa

7.25 Tajemný svět kvantové fyziky (1) 8.50 
Tajemství světových muzeí III (6) 9.45 Hitle-
rův kruh zla (10) 10.55 Srdcaři na severu (1) 
11.40 Nespoutané Rumunsko 13.35 Vetřel-
ci dávnověku XII (12) 14.30 Záhadný ves-
mír (4) 15.30 Nejkrásnější ostrovy světa (4) 
16.35 Modravé hlubiny III (3) 17.45 Medvě-
dí abeceda 18.50 Planeta koček (3, 4) 20.00 
Majestátní mosty (1). Něm. dok. 21.05 An-
thony Bourdain: Neznámé končiny XI (6). 
Berlín 22.05 Pleseck: Kosmodrom na seve-
ru 23.05 Tajemství vesmíru IV (5) 0.05 KGB: 
Meč a štít (1) 1.15 Postavili bychom to dnes? 
(8) 2.15 Mimo kontrolu (3)

 6.05  Pro vita mundi: Josef Vlček (1. díl)
 6.40  Naše cesta: 

Salesiáni na Madagaskaru
 7.10  V pohorách po horách: 

Roklina Piecky – Slovenský ráj
 7.20  Buon giorno s Františkem
 8.00  Chléb náš vezdejší
 8.10  Poletuchy: na skok na Plzeň
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.20  Outdoor Films s Liborem Duškem
 11.00  Oživení studené války?
 11.30  Počasí
 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  Liběšice
 12.55  Pošta pro Holuba: Ekologie
 13.05  Jak věří katolíci: Osamělá chlouba 

našeho pádu: Maria, Matka Boží
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Bačkorám navzdory: 

Richardis, miluješ mne...?
 14.50  Noční univerzita:
 16.30  V souvislostech
 16.55  Dekalog III: Třetí přikázání
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.20  S Hubertem do lesa: Čupakabra
 18.35  Zachraňme kostely: kostel 

sv. archanděla Michaela v Jiříkově
 19.00  O létajícím faráři
 19.10  Jaroslav Samson Lenk na 

Mohelnickém dostavníku 2018
 19.30  Vezmi a čti: Duben 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Ateliér užité modlitby [L]. Orko 

Vácha hovoří se svým hostem
 21.05  Nebe nad hlavou [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  ARTBITR – Kulturní 

magazín (110. díl) [P]
 22.15  Kulatý stůl: 

Situace církve v Polsku
 23.50  Cimbal Classic: 

kostel sv. Šimona a Judy v Praze
 1.05  Noční repríza dopoledních pořadů

10.10 Zmatkářky: Nevěsta řekla ne 12.00 
Walker, Texas Ranger VIII (2) 12.55 Poli-
cie Hamburk I (3) 13.55 Policie Hamburk 
I (4). Šedé zóny 14.55 Námořní vyšetřova-
cí služba XIII (6). Virál 15.55 Policie v akci. 
Čtyři případy, čtyři lidské osudy 16.55 Krimi 
zprávy 17.15 LIKE HOUSE 17.50 Prostřeno! 
18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 
Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME 20.15 Se-
střičky (61). Pohroma 21.30 Postav si sen! 
22.35 Policajt nebo spratek (2). Sebevražda. 
Rus. krimi 23.55 LIKE HOUSE 0.25 Policie 
v akci 1.25 Námořní vyšetřovací služba XIII 
(6) 2.20 Policie Hamburk I (3, 4)

 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) 
5.45 Radio Vatikán (R) 6.00 Evan-
gelium: Jan 10,1-10 6.05 Ranní 
chvály 6.20 Duchovní slovo 6.45 
Ranní zíváček 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: Stopy
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Z. Kossaková:

Úmluva 45/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

Z díla P. I. Čajkovského, 
I. Moschelesa a A. Dvořáka

 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 10/23: 

O dobrosrdečnosti
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Sto zvířat
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 45/46
 22.00  Studio Olomouc: Zubní víla 

a pes v dětské ordinace
 22.30  Noční linka 

s Klárou Beránkovou: 
Věrnost

 23.50 Duchovní slovo

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Kamera na cestách: 

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

 9.55  Pařížské břicho vzpomínek
 10.50  Kanada, ve stopách zlatokopů
 11.20  Pozoruhodný svět mláďat 

(2/6). Cyklus BBC
 12.10  Babylon. Dok. 
 12.35  Cesty víry: Moravský halál
 13.05  Televizní klub neslyšících
 13.30  Československý filmový 

týdeník 1971 (1354/2379)
 13.45  Normandie, země hojnosti. Fr. dok. 
 14.40  Letečtí stíhači v boji: 

Létající tygři. Am. dok. 
 15.25  Dobrodružství vědy a techniky. 

Okno do... Tel Avivu. Něm. dok. 
 15.55  Letecké katastrofy: 

Útok nad Egyptem. Kan. dok. 
 16.40  Když se hraje o čas (2/7). Dok. 
 17.10  Konec 2. světové války. Válečné 

epizody z archivů: Thunderbolt 
 18.00  Velké stroje zblízka III: 

Létající člun. Br. dok. 
 18.45  Večerníček. 

Pohádky z mechu a kapradí
 18.55  Design (8/17). Fr. dok. 
 19.25  Příběhy domů: Slavonická Besídka
 19.40  Postřehy odjinud.

Wales očima Petra Voldána. 
Gramodeskové opojení

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

Magalhãesova plavba 
kolem světa. Něm. dok. 

 21.00  Velké stroje zblízka III: 
Ropný tanker. Br. dok.

 21.50  Velikáni filmu: Lino Ventura. 
Taxi do Tobruku. Fr. drama

 23.20  Silnější. Am. drama 
 1.15  Tajemství Maginotovy linie 
 2.05  Žijeme s vírou
 3.05  Designtrend

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  Dobrodružství Sherlocka 

Holmese. Strakatý pás
 10.00  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 10.35  Pavel Kříž – 60 let. Všechnopárty
 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  Jiřina Bohdalová – 90 let. 

Primář. Bakaláři 1985
 14.20  V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN. 

Nahá pastýřka
 15.55  To je vražda, napsala XII. 

Pomsta paní Parkerové 
 16.45  Cestománie. Uganda – Kongo: 

Za ledovcem na rovníku
 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 (7/13). Krvavý revír 
 21.10  Reportéři ČT. Kauzy a reportáže 

s Markem Wollnerem
 21.49  Výsledky losování Šťastných 10 

a Extra renty
 21.50  Jiřina Bohdalová – 90 let. 

Návštěva staré dámy. 
TV film 

 23.45  Slavné dialogy
 0.35  AZ-kvíz
 1.10  Zapomenutý Bečov
 1.25  Z metropole, Týden v regionech 
 1.55  Kalendárium
 2.10  Sváteční slovo evangelického 

faráře Pavla Rumla
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Žiješ jenom 2x. Pošťák v neoprenu
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech
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19.15 Mezinárodní den jazzu 20.05 Klapka 10.05 Po stopách hvězd 19.15 Cesty víry

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

Pomsta paní Parkerové
 9.45  Jiřina Bohdalová – 90 let. 

Primář. Bakaláři 1985
 10.05  Po stopách hvězd. Obrazový 

životopis slavných – tentokrát 
Radoslava Brzobohatého 

 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  Jiřina Bohdalová – 90 let. 

Taška. Bakaláři 1980
 14.50  Jiřina Bohdalová – 90 let. 

Tak neváhej a toč – speciál!
 15.55  To je vražda, napsala XII. 

Riziko sledovanosti 
 16.45  Cestománie. Francouzská 

Polynésie: Nebe na zemi
 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 (16/16). Doktorka Diana
 21.00  Černí baroni (4/11). Škodná
 21.54  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 21.55  Marta a Věra (5/8). 

Odhalení. Čes. sitkom 
 22.25  Marta a Věra (6/8). Vstřebávání
 22.55  Komici na jedničku. 

František Filipovský
 23.50  Kriminalista. Stíny minulosti
 0.50  AZ-kvíz
 1.25  Zajímavosti z regionů
 1.50  Na stopě

 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  Magalhãesova plavba 

kolem světa. Něm. dok. 
 10.45  Modrá planeta – další expedice 

(4/4). Projekt BBC
 11.30  Krásy evropského pobřeží: 

Baskicko. Fr. dok. 
 11.35  Minuta ticha. Dok. 
 12.10  Nedej se plus
 12.35  Nedej se
 13.00  Z kraje Praděda a krále Ječmínka
 13.30  Konec 2. světové války. 

Hitler: Poražený. Br. dok. 
 14.15  Velká válka: Konsolidace. Rus. dok. 
 15.10  A400M: Univerzální 

transportní letoun. Fr. dok. 
 16.05  Království divočiny: 

Psouni prérioví. Jap. dok. 
 16.30  Psi – úžasná zvířecí rodina 

(2/3). Br. dok.
 17.20  Bavorsko, země hor 

a jezer. Fr. dok. 
 18.15  Českem nejen za sportem 

(1/8). Karlovarsko
 18.45  Večerníček. 

Pohádky z mechu a kapradí
 18.55  Krásy evropského pobřeží: 

Perly Egejského moře. Fr. dok. 
 19.00  Cyklotoulky. Drávská 

cyklostezka v Rakousku
 19.15  Cesty víry: Moravský halál
 19.40  Postřehy odjinud. Wales očima 

Petra Voldána. Velšské Lidice
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Konec 2. světové války. 

Blokáda Leningradu. Něm. dok. 
 21.00  Zemřel vestoje aneb 

Partyzáni bez legend
 21.55  Vlak smrti. Něm. dok.
 22.40  Grantchester III (4/6). Br. det.
 23.30  McMafie (7/8)
 0.30  Hledání lilie

11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.35 
Krok za krokem (17) 12.55 Ordinace v růžo-
vé zahradě 2 (933). Falešné obvinění 14.10 
Castle na zabití VIII (4) 15.05 Dr. House IV 
(14). Splněný sen 15.55 Dr. House IV (15). 
Houseova hlava a Wilsonovo srdce (1) 
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední 
Televizní noviny, Sportovní noviny 17.30 Co 
na to Češi 18.25 Ulice (4042) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Anatomie života (16). Havárie 21.30 Mise 
nový domov II 22.45 Víkend 23.40 Dr. Hou-
se IV (14, 15) 1.25 Castle na zabití VIII (4)

5.10 Turner a Hooch. Am. kom. 6.40 Med-
vědí bratři. Am. anim. 8.10 Dr. House IV (12, 
13) 9.55 Tohle u nás neděláme. Am. film 
11.40 Teleshopping 12.10 50 x a stále popr-
vé. Am. kom. 14.00 Teleshopping 14.30 Jak 
na věc. Br./am./fr./něm. film 16.20 Můj brá-
cha má prima bráchu. Čes. kom. 
18.10 Sestra v akci. Am. kom. 
20.00  Velká čínská zeď.

Am./čín./hong./austr./kan. film 
21.50 V domě. Am. horor 
23.30 Dokonalá bouře. Am. film 
 1.45  Insider: Muž, který věděl

příliš mnoho. Am. thriller

15.40 Kocour Mour poznává své příbuz-
né 15.50 Záhady Toma Wizarda 16.10 Pla-
neta YÓ 16.45 Ty Brďo! Kroj 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 Tygr 
a Pú II (26/39) 19.15 Lví hlídka II (12/30) 
19.40 Nejkrásnější pohádky 19.45 Čtení do 
ouška 20.00 Události v kultuře 20.15 ArtZó-
na 21.05 Kino Art. Hanele 22.40 Victor Hu-
go, nepřítel státu (4/4). Fr. 23.30 W. A. Mo-
zart: Requiem 0.30 Linka 0.55 Útěk z vězení 
v Dannemoře (3/7). Am. krimi 
 1.55 Pierre Boulez – život pro hudbu

12.20 Předpověď počasí, sportovní zprá-
vy 12.30 Klenoty naší krajiny. Bílé Karpaty 
12.55 Klub přátel dechovky 13.30 Dobrý 
večer s Waldemarem 14.10 Dáda v zimním 
království 14.45 Kabaret U dobré pohody 
16.00 Robinsonka 17.15 Šest ran do klo-
bouku 18.00 Salón Eliott II (4/12) 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Událos-
ti 19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 Šance. 
Hud. záb. pořad 21.20 Dobrý večer s Wal-
demarem 22.10 Salón Eliott II (5/12) 23.05 
Zprávy v českém znakovém jazyce 23.15 Za 
svědky minulosti 23.35 Příběh někdejších vi-
nic 23.50 Šest ran do klobouku

7.50 Panorama 8.25 BBV po 25 letech 8.35 
Generali Česká pojišťovna play off Tipsport 
extraligy 10.35 Olympijský magazín 11.00 
Studio fotbal – Dohráno Plus 12.00 Pano-
rama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 Hokej: 
Česko – Rakousko 14.55 Házená: STRABAG 
RAIL Extraliga 16.50 Basketbal: Kooperativa 
NBL 19.05 Po trailech přes hory 19.20 Do-
stihy: Memoriál Jaroslava Maška, Memoriál 
prof. Václava Michala 20.45 Tour de France 
2020 22.10 Sportovní zprávy 22.30 Ma-
gazín EURO 2020 23.00 Liga mistrů UEFA 
23.25 TCL Gól roku 2020 0.05 Branky, bo-
dy, vteřiny 0.15 Kooperativa NBL

13.50 Katechéza (Digitálne prostredie) 
14.05 A teraz čo? 14.10 Medzi nebom a ze-
mou 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 
Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Správy zo Svätej 
zeme (P) 16.30 V škole Ducha (Maroš Lovič: 
Pomôcť zachrániť človeka) (P) 17.05 Vie-
ra do vrecka (Ako sa neunaviť z dobra) (P) 
17.30 Doma je doma (P) 18.30 Svätá omša 
(P) 19.30 Krátke správy (P) 20.00 Modlitba 
za odvrátenie epidémie zo Šaštína (P) 20.55 
Pod javiskom 21.55 Peter medzi nami (Filip 
evanjelizuje vedený Duchom Svätým) (P) 
22.15 Viera na hraniciach (P) 23.15 Vatica-
no 23.45 Z prameňa

6.05 Pod hladinou 6.50 Anthony Bourdain: 
Neznámé končiny VIII (8) 7.50 Neobjasně-
né případy NASA (1) 8.50 Tajemství vesmíru 
III (8) 9.45 Jak fungují stroje (10) 10.45 Ma-
teriály moderní doby 12.00 Neil Armstrong 
osobně 13.00 Ocelová srdce V (9) 14.00 
Nejkrásnější paláce světa (3) 15.00 Tajem-
ství čínského Zakázaného města 16.05 Ří-
še hmyzu 17.15 Přírodní kuriozity Davida 
Attenborougha (5) 17.45 Výprava po Evro-
pě (2) 18.55 Velký Kavkaz. Něm. dok. 20.00 
Největší lži historie (9). Fr. dok. 21.05 První 
civilizace (4). Obchod 22.15 Megazoo (4) 
23.20 Mláďata v divočině (1)

 6.05  Pro vita mundi: Josef Vlček (2. díl)
 6.40  Neřež v Cooltouru 2011
 7.00  Rok vína
 7.25  Outdoor Films s Radimem 

Grzybkem: Nadějný režisér 
nejen outdoorových filmů

 9.00  Živě s Noe [L]
 9.20  V souvislostech
 9.40  Vít Kašpařík, koncovky, fujarky, 

grumle a jiné hudební nástroje
 10.05  Noční univerzita: P. Bogdan 

Stępień – Modlitba za uzdravení
 11.00  Irák – Ninivské pláně: Exodus
 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  Víra do kapsy
 13.10  Zázrak v pralese
 13.40  V pohorách po horách: 

Roklina Piecky – Slovenský ráj
 14.00  Za obzorem [L]
 14.30  Počasí
 14.40  Město Leopoldov
 14.55  Na pořadu rodina: Prožívání 

církevního roku se staršími dětmi
 16.00  Muzikanti, hrajte
 16.30  Hriňovský kostelík na Islandu
 17.05  Putování po evropských klášterech: 

klášter trapistek v Gjerrild, Dánsko
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Uzdrav naši zem [L]
 19.05  Sedmihlásky 
 19.10  S Hubertem do lesa: 

Malí a fascinující
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

27. 4. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Klapka: s Janem Otto Píplou [P] 
 21.10  Můj chrám: Prof. Royt, 

prorektor Univerzity Karlovy 
v katedrále sv. Víta

 21.30  Za obzorem
 22.05  Má vlast: Uherský Brod
 23.15  Řeckokatolický magazín [P]
 23.35  Terra Santa News: 21. 4. 2021

7.00 Nový den 8.05 M*A*S*H (25) 8.50 Se-
střičky (61). Pohroma 10.05 Danielle Stee-
lová: Srdce si nedá poroučet. Am. film 11.55 
Walker, Texas Ranger VIII (3). Úkryt 12.55 
Policie Hamburk I (5). Odcizená dcera 13.55 
Policie Hamburk I (6). Velké ryby, malé ryby 
14.55 Námořní vyšetřovací služba XIII (7). 
16 let 15.55 Policie v akci 16.55 Krimi zprávy 
17.15 LIKE HOUSE 17.50 Prostřeno! 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Kri-
mi zprávy 19.55 SHOWTIME 20.15 Sluneč-
ná (100). Nenechat se dojmout 21.45 7 pá-
dů Honzy Dědka 22.55 Ano, šéfe! 0.00 LIKE 
HOUSE 0.35 Policie v akci

 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 10,22-30 
 6.05 Ranní chvály 
 6.20 Duchovní slovo 
 6.45 Ranní zíváček 
 7.15 Pozvánky 
 7.45 Třikrát z Proglasu
 8.05 Ranní magazín
 9.00 Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu 
 10.15  TWR: Tichá pošta
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Z. Kossaková:

Úmluva 46/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

Z díla G. F. Händela, 
P. Locatelliho a G. Tartiniho

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

výlet do Belgie (R)
 18.00  Mše svatá (Radio Lumen, 

z baziliky sv. Kríža v Kežmarku)
 18.45  Pohádka o vlastnostech 

11/23: O moudrosti
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

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

Úmluva 46/46
 22.00  Studio Brno:

Poezie Mileny Fucimanové 1/2
 23.50 Duchovní slovo



ST
ŘE

D
A 

28
. 4

. 

11.00 Čtení na pokračování 14.35 Zvěčněné šupolím 22.50 Neobyčejné životy 13.00 Křesťanský magazín

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

Riziko sledovanosti 
 9.45  Klukovina
 10.40  Miroslav Donutil – 70 let. 

Doktor Martin 2 (16/16). 
Doktorka Diana

 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  Všechnopárty
 14.55  Profesionálové. Starý pes 

se novým kouskům nenaučí
 15.50  Zavolejte porodní 

sestřičky (1/6). Br.
 16.45  Cestománie. Itálie – 

Kampánie: Sladký život
 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 
(4/10). Letní přeháňka

 21.20  Hercule Poirot XII.
Viděla jsem vraždu. Br. film

 22.49  Výsledky losování Šťastných 10
 22.50  Jiřina Bohdalová – 90 let. 

Neobyčejné životy
 23.45  Případy detektiva Murdocha XIII. 

Případ Terrence Meyerse
 0.30  AZ-kvíz
 0.55  Máte slovo s M. Jílkovou
 2.00  Pohádková Dobříš
 2.15  Dobré ráno
 4.50  Kluci v akci
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Nejúžasnější díla přírody: 

Ledovce. Austr. cyklus
 9.50  Psi – úžasná zvířecí rodina (2/3) 
 10.40  Vlak smrti. Něm. dok. 
 11.30  Jura Pavlica
 12.05  Náš venkov: Šardice
 12.35  Folklorika: Když se pálí čarodějnice
 13.00  Křesťanský magazín
 13.30  Himálajská království. Šp. dok. 
 14.20  Uchem jehly.

Setkání Zb. Czendlika 
s Kateřinou Šimáčkovou

 14.50  Střední Evropa je 
svobodná. Pol. dok. 

 15.45  Klíč. Magazín nejen pro 
zdravotně postižené

 16.15  Velká válka: 
Nové metody. Rus. dok.

 17.05  Papež – nejmocnější člověk 
na planetě (6/6). Odvaha, 
změna a moderní papežství

 17.50  Zemřel vestoje aneb 
Partyzáni bez legend

 18.45  Večerníček. 
Pohádky z mechu a kapradí

 18.55  Babylon. Dok. 
 19.25  Kus dřeva ze stromu (15/26)
 19.40  Postřehy odjinud. 

Wales očima Petra Voldána. 
Papír z lejna a dům ze slámy

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

Madagaskar. Fr. cyklus
 21.00  Na cestě po Sumatře. S Jiřím 

Bartoškou a Miroslavem Donutilem
 21.30  České fotbalové legendy 

(5/11). David Rozehnal 
 22.00  Konec 2. světové války. 

Bitva o Ostravsko 1945
 22.50  Letecké katastrofy: 

Smrtící nedbalost. Kan. dok. 
 23.35  Gomora III (5/12)
 0.20  Nikotin. Fr. dok. 

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.35 Krok za krokem (18) 
12.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (934). 
Zázrak 14.10 Castle na zabití VIII (5) 15.05 
Dr. House IV (16). Houseova hlava a Wilso-
novo srdce (2) 15.55 Dr. House V (1). Umí-
rání všechno mění 16.57 Odpolední Počasí 
17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny 17.30 Co na to Češi 18.25 Ulice 
(4043) 19.30 Televizní noviny, Sportovní no-
viny, Počasí 20.20 Utajený šéf III. Zásilkovna 
21.35 Výměna manželek XI 22.45 Námořní 
vyšetřovací služba XVI (10). Co je to za dítě? 
23.40 Dr. House IV, V (16, 1)

 5.05  Aldabra: Byl jednou jeden ostrov.
Čes. dok. 

 6.20 Dr. House IV (14, 15) 
 8.10 Jak na věc. Br./am./fr./něm. film 
10.00 Teleshopping 
10.30 Život podle Dana. Am. kom. 
12.20 Teleshopping 
12.55 Dokonalá bouře. Am. film 
15.15 Já to tedy beru, šéfe...! Čes. kom. 
17.10 Bídníci. Br. drama 
20.00 Dvojí hra. Am./něm. thriller 
22.20 Vzteklej pes a Glorie. Am. kom. 
 0.10 Rogue One: Star Wars Story. Am. sci-fi 
 2.35 V domě. Am. horor 

15.20 Austin a Ally IV (6/20) 15.40 DějePIC! 
Praotec a jeho parta 16.10 Planeta YÓ 16.45 
Tryskouni III 16.55 Olí a Jůla 17.10 Jogínci 
sportují 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dyno-
trax Turbo 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.50 Moji kamarádi Tygr 
a Pú II (27/39) 19.15 Lví hlídka II (13/30) 
19.40 Nejkrásnější pohádky 19.45 Čtení do 
ouška 20.00 Události v kultuře 20.15 Klo-
bouk dolů. Bořivoj Zeman 21.10 Na plo-
várně s Vladislavem Borovkou 21.35 Měsíc 
s českou legendou… Jiří Adamíra. Poločas 
štěstí 23.05 Velikáni umění: Rembrandt. Br. 
dok. 0.00 Peep Show VI (2/6)

12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď poča-
sí, sportovní zprávy 12.30 Klenoty naší kraji-
ny. Slavkovský les 12.55 Klub přátel dechov-
ky 13.30 Dobrý večer s Waldemarem 14.20 
Jak se lítá vzhůru 15.40 Zajíc v pytli 16.20 
Sova sídlí v dutém stromě 17.15 Šest ran do 
klobouku 18.00 Salón Eliott II (5/12) 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Událos-
ti 19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 Každý 
má šanci 21.15 Dobrý večer s Waldemarem 
21.55 Salón Eliott II (6/12) 22.50 Zprávy 
v českém znakovém jazyce 23.00 Za svědky 
minulosti 23.15 Příběh zatoulaného hrobu 
23.30 Šest ran do klobouku

11.20 Spurt 11.50 Sokolský zpravodaj 12.05 
Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.50 
Cyklotoulky 13.00 Archiv D: Tenkrát v Mel-
bourne 13.20 Golfista roku 2020 14.10 TCL 
Gól měsíce 14.20 Fotbal: MOL Cup 16.40 
Hokej: Generali Česká pojišťovna play off 
Tipsport extraligy 20.15 Svět motorů: Spe-
ciál 20.35 M ČR v kartingu 2021 Cheb 20.45 
OffROAD Maraton 2021 Sokolov 21.00 Svět 
motorů: Aktuálně 21.25 Sportovní zprávy 
21.40 Olympijský magazín 22.05 Paralym-
pijský magazín 22.25 Magazín Evropské ligy 
UEFA 23.00 Liga mistrů UEFA 23.50 MOL 
Cup 1.35 Branky, body, vteřiny

10.55 Doma je doma 12.00 Raduj sa, ne-
bies Kráľovná 12.20 Z prameňa (P) 12.40 
Ruženec / Radostný ruženec 13.15 STOPo-
vanie 13.50 Hudobné pódium (P) 14.35 Li-
tánie k svätému Jozefovi 15.00 Hodina mi-
losrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 
16.05 EkoKlbko 16.25 Tvorivo 16.55 Ukra-
jina – svedectvo viery (P) 17.30 Doma je do-
ma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ruže-
nec / Bolestný ruženec 20.00 Krátke správy 
(P) 20.15 Prehľad katolíckych periodík (P) 
20.30 Jeden na jedného (P) 20.50 František 
Xaverský a cirkev v Japonsku (P) 21.50 Z ja-
vora 22.25 U Nikodéma 23.45 Z prameňa

8.35 Utajené příběhy českých dějin III (8) 
9.00 Pátrání po egyptských hrobkách (2/2) 
10.00 Neobjasněné případy NASA (12) 
11.00 Jak funguje vesmír IV (2) 12.00 Grón-
sko s Nikolajem Coster-Waldauem (5) 12.55 
Anthony Bourdain: Neznámé končiny X (3) 
13.55 Země za 1 000 let 14.55 Rychlejší než 
světlo 16.00 Z Ruska do Íránu: Cesta přes 
Kavkaz (1) 17.00 No Wave Back 18.05 Po-
slední zvířata 20.00 Mytické hory Bulhar-
ska (2). Am./něm. dok. 21.05 Do divočiny: 
Argentina (2) 22.20 Mimo kontrolu III (7) 
23.30 Králové šrotu II (3) 0.30 Válečné to-
várny (6) 1.30 Tajné nacistické základny (6)

 6.05  Pro vita mundi: Eva Hudečková
 6.50  Zpravodajské Noeviny: 27. 4. 2021
 7.10  Noční univerzita: 

Prof. MUDr. Cyril Höschl – 
Vrozené a naučené v chování

 8.45  V pohorách po horách (18. díl)
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Počasí [P]
 9.20  Generální audience 

papeže Františka [L]
 10.20  Odkaz předků (4. díl): Morávka
 10.30  Začátek konce jaderných zbraní
 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  Zpravodajské Noeviny: 27. 4. 2021
 13.10  Mezi pražci (96. díl): Duben 2021
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Zvěčněné šupolím
 15.00  Ateliér užité modlitby
 16.05  Poutníci času (11. díl): 

s Jindřichem Štreitem
 16.25  Dopis z Indie. 

Dok. o misionáři Janu Medovi SDB
 16.45  Cvrlikání (67. díl): 

Jindra Černohorský
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.15  Sedmihlásky 
 18.20  S Hubertem do lesa: 

Překvapení vydří zátoky
 18.35  Dáváme lidem naději: Charita 

Valašské Meziříčí a její činnost
 19.15  Cínovec [P]. Dok. o mariánském 

poutním místě na severu Čech
 19.30  Terra Santa News: 28. 4. 2021 [P] 
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Nebojte se... [L]. 

Vírou proti všem pochybnostem
 21.05  Adorace [L]
 22.10  Za obzorem
 22.45  Noční univerzita: P. Marek Vácha 

– Ochrana přírody – křesťanský 
svět po encyklice Laudato si’

 0.00  Generální audience 
papeže Františka

10.10 Danielle Steelová: Osudy 12.05 Walk-
er, Texas Ranger VIII (4) 13.05 Policie Ham-
burk I (7). Všechno má svůj čas 14.00 Po-
licie Hamburk I (8). Ujetí z místa nehody 
15.00 Námořní vyšetřovací služba XIII (8). 
Zachránci 15.55 Policie v akci 16.55 Krimi 
zprávy 17.15 LIKE HOUSE 17.50 Prostřeno! 
18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 
Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME 20.15 Ses-
třičky (62). Detektiv Bambula 21.35 Show 
Jana Krause 22.35 Cesty k úspěchu 22.50 
Polda IV (15). Přes moji mrtvolu 0.00 LIKE 
HOUSE 0.35 Policie v akci 
 1.30 Námořní vyšetřovací služba XIII (8)

 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) 
 5.45 Radio Vatikán (R) 
 6.00 Evangelium: Jan 12,44-50 
 6.05 Ranní chvály 
 6.20 Duchovní slovo 
 6.45 Ranní zíváček 
 7.15 Pozvánky 
 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Klika
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  F. Breindl: Kristovi služebníci 

z říše Mašukulumbů 1/8
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: L. Janáček: 

Šumařovo dítě, M. Bruch: 
Koncert pro housle a orchestr, 
E. Elgar: Serenáda pro smyčce

 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: Balvan
 16.55  Folklorní okénko: Zpěváčci
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny Marie 

Pomocnice v Brně-Žabovřeskách)
 18.45  Pohádka o vlastnostech 

12/23: O kráse
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Barbora Botošová
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  F. Breindl: Kristovi služebníci 

z říše Mašukulumbů 1/8
 22.00  Studio Brno: 

Poezie Mileny Fucimanové 2/2
 22.30  Noční cukrárna
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22.00 Studio Praha 10.55 Barva lásky 14.20 Hercule Poirot XII 10.40 Papež

 5.59  Studio 6. 
Ranní infoservis ČT

 9.00  Zavolejte porodní sestřičky (1/6) 
 9.55  Jiří Adamíra – 95 let. 

Panoptikum Města pražského 
(4/10). Letní přeháňka

 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  Překvapení. Bakaláři 1997
 14.20  Hercule Poirot XII. 

Viděla jsem vraždu. 
Br. film

 15.50  Zavolejte 
porodní sestřičky (2/6)

 16.45  Všechno, co mám ráda 
 17.15  AZ-kvíz. Soutěž pro každého
 17.40  Černé ovce. 

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

Zábavná vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.10  Doktor Martin: 

Záhada v Beskydech
 21.45  Máte slovo s M. Jílkovou
 22.45  Gejzír. Geniální nápady, 

odvážné experimenty 
 23.14  Výsledky losování 

Šťastných 10
 23.15  Na stopě
 23.40  Rocco Schiavone. 

Bylo to v květnu 
 1.20  AZ-kvíz
 1.50  Olomouc, město květin
 2.10  Dobré ráno
 4.40  Sváteční slovo evangelického 

faráře Pavla Rumla
 4.45  Francouzské variace
 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 

(2/6). Cyklus BBC
 9.45  Bavorsko, země hor a jezer. Fr. dok. 
 10.40  Papež – nejmocnější člověk 

na planetě (6/6). Odvaha, 
změna a moderní papežství

 11.25  Nikotin. Fr. dok. 
 12.20  Letečtí stíhači v boji: 

Guadalcanal. Am. dok. 
 13.05  Konec 2. světové války. 

Bitva o Ostravsko 1945
 13.55  Velké stroje zblízka III: 

Ropný tanker. Br. dok. 
 14.40  Blokáda Leningradu. Něm. dok. 
 15.30  Evropa dnes. Pašeráci 

odpadu (2/2). Nor. dok. 
 16.00  Design (9/17). Fr. dok. 
 16.30  Himálajská království. Šp. dok. 
 17.25  Havaj, ostrovy uprostřed Pacifiku
 17.45  České fotbalové legendy 

(5/11). David Rozehnal 
 18.15  Na cestě po Sumatře. S Jiřím 

Bartoškou a Miroslavem Donutilem
 18.45  Večerníček. 

Pohádky z mechu a kapradí
 18.55  Dobrodružství vědy a techniky. 

Okno do... Tel Avivu. Něm. dok. 
 19.30  Na vrcholky hor s Vladimírem 

Čechem (3/13). Chata Portáš 
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Kamera na cestách:

Írán z výšky (2/2). Stopy historie 
a nespoutané pouště. Fr. dok. 

 21.00  Českem nejen za sportem (2/8). 
Ústecký kraj

 21.30  Když se hraje o čas (3/7) 
 22.00  Jiřina Bohdalová – 90 let. 

Kat nepočká
 23.45  Queer: Teufelsmauer 

– Život a smrt Heinze Ruthy
 0.15  Vraždy ve Valhalle (5, 6/8)
 1.50  Rodinné křižovatky: 

Ultrazvukový večírek 

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.35 Krok za krokem (19) 
12.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (935). 
Nemám co ztratit 14.10 Castle na zabití 
VIII (6) 15.05 Dr. House V (2). Nerakovina 
15.55 Dr. House V (3). Nežádoucí účinky 
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední 
Televizní noviny, Sportovní noviny 17.30 Co 
na to Češi 18.25 Ulice (4044) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Ordinace v růžové zahradě 2 (1019). Famí-
lie 21.45 Život ve hvězdách 22.20 Námořní 
vyšetřovací služba XVI (11). Dřina a potíže 
23.10 Dr. House V (2, 3) 

 4.20 Čarodějnice. Br. kom. 
 5.55 Dr. House IV (16) 
 6.45 Dr. House V (1) 
 7.40 Bídníci. Br. muz. drama 
10.35 Teleshopping 
11.05 Dokonalá bouře. Am. film 
13.30 Teleshopping 
14.05 Únos v ráji. Am. film 
15.45 Dvojí hra. Am./něm. thriller 
18.05 Memphiská kráska. Am. film 
20.00 Iron Man. Am. akč. 
22.25 Čistokrevné zlo. Am. thriller 
 0.00 Vzteklej pes a Glorie. Am. kom. 
 1.50 Přepadení v Pacifiku. Am./fr. thriller 

15.20 Austin a Ally IV (7/20) 15.45 Vyna-
lézáme 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 Dyno-
trax Turbo 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.50 Moji kamarádi Tygr 
a Pú II (28/39) 19.15 Lví hlídka II (14/30) 
19.40 Nejkrásnější pohádky 19.45 Čtení do 
ouška 20.00 Události v kultuře 20.15 Jar-
ní hvězdy České filharmonie živě IV 21.35 
Talent. Dok. 22.30 Sammy Davis Jr., hvěz-
da mnoha talentů. Am. dok. 0.05 Hudeb-
ní klub. Soundtracky: písně psané z paměti 
(2/8) 0.55 ArtZóna

11.40 Chvíle pro písničku 12.00 Zprávy ve 
12 12.20 Předpověď počasí, sportovní zprá-
vy 12.30 Klenoty naší krajiny. Poodří 12.55 
Klub přátel dechovky 13.30 Dobrý večer 
s Waldemarem 14.10 Svatební cesta 14.55 
Kabaret U dobré pohody 16.00 Krásná vy-
hlídka aneb Bellevue 17.15 Šest ran do klo-
bouku 18.00 Salón Eliott II (6/12) 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Události 
19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 Televari-
eté 21.40 Dobrý večer s Waldemarem 22.30 
Salón Eliott II (7/12) 23.25 Zprávy v českém 
znakovém jazyce 23.40 Za svědky minulosti 
23.55 Příběh cestovního pasu

11.25 Olympijský magazín 11.50 Volejbalo-
vý magazín 12.05 Panorama 12.25 Sportov-
ní zprávy 13.00 Los FIBA EuroBasket 2022 
13.40 NN Night Run Hradec Králové 13.50 
Svět motorů: Speciál 14.10 M ČR v kartingu 
2021 Cheb 14.20 OffROAD Maraton 2021 
Sokolov 14.35 Svět motorů: Aktuálně 15.00 
Sokolský zpravodaj 15.15 Hokej: Generali 
Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy 
17.10 TCL Gól měsíce 17.20 Studio fotbal – 
Extra 17.50 Hokej: Německo – Česko 20.40 
Evropská liga UEFA 23.35 Golf Time 23.55 
Hokej: Německo – Česko 1.50 Branky, body, 
vteřiny 2.00 Studio fotbal – Extra

15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ru-
ženec z Lúrd (P) 16.05 Večera u Slováka 
(5. veľkonočná nedeľa) (P) 16.35 Slovo 
v obraze 16.45 Zabudnuté poklady 17.00 
Láska a rodičovstvo  (P) 17.15 Prehľad kato-
líckych periodík 17.20 A teraz čo? 17.30 Do-
ma je doma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.30 
Krátke správy (P) 20.00 Modlitba za odvrá-
tenie epidémie (P) 20.45 vKontexte (Miloš 
Lichner SJ: Účasť laikov na voľbe biskupa) 
(P) 21.20 Jeden na jedného 21.35 Hudob-
né pódium 22.20 Katechéza 22.40 Správy 
zo Svätej zeme 23.05 A teraz čo? 23.15 Bo-
lívia – Misia 23.45 Z prameňa

6.00 Skagerrak: Svět dvou moří 7.05 Mimo 
kontrolu (3) 8.15 Sousedské noční můry IV 
(3) 9.15 KGB: Meč a štít (1) 10.30 Postavi-
li bychom to dnes? (8) 11.35 Medvědí abe-
ceda 12.45 Planeta koček (3, 4) 13.55 Ple-
seck: Kosmodrom na severu 14.55 Tajemství 
vesmíru IV (5) 15.55 Majestátní mosty (1) 
17.05 Anthony Bourdain: Neznámé konči-
ny XI (6) 18.00 Legendy hlubin (1). Kan./
br. dok. 18.55 Modravé hlubiny II (4) 20.00 
Válka ve Vietnamu (8) 21.10 Druhá světová 
válka v číslech (5) 22.20 Divoké chvíle (10) 
23.25 24 hodin v divočině II (5) 
 0.30 Vetřelci dávnověku XII (2) 

 6.05  Pro vita mundi: Pavel Žák
 6.50  Vezmi a čti: Duben 2021
 7.10  Krasňany
 7.45  Terra Santa News: 28. 4. 2021
 8.05  Jako hořčičné zrnko (3. díl)
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.20  Kulatý stůl: Situace církve v Polsku
 10.55  Barva lásky
 11.30  Počasí
 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
 13.45  V pohorách po horách (9. díl)
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Generální audience 

papeže Františka
 14.55  Do varu s Maxem Kašparů (2. díl):

Duchovní a duševní zdraví
 15.10  Bulharsko – Život ve skrytosti
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 27. 4. 2021
 16.25  Večeře u Slováka: 

5. neděle velikonoční [P]
 16.55  S Hubertem do lesa: 

Přízračný jezdec
 17.10  Sedmihlásky 
 17.15  Ovečky: 5. neděle velikonoční [P]
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Uzdrav naši zem [L]
 19.05  Pošta pro Holuba: Kněžství 

dnes. Biskup Holub odpovídá 
na zvídavé otázky mladých

 19.15  Nejste na to úplně sami (1. díl): 
Rady a tipy pro pečující [P]

 19.30  Zpravodajské Noeviny: 
29. 4. 2021 [P]

 19.50  Přejeme si…
 20.05  Letem jazzem:

mladé naděje jazzové hudby [P]
 21.15  Domov v Bortnykách
 21.30  Za obzorem
 22.05  Pod lampou [P]
 0.10  Zpravodajské Noeviny: 29. 4. 2021
 0.30  Bolívie – V srdci Bolívie
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

10.05 Danielle Steelová: Táta. Am. film 
12.00 Walker, Texas Ranger VIII (5). Klub 
Tall Cotton! 13.00 Policie Hamburk I (9). 
Jackpot 14.00 Policie Hamburk I (10). Pod-
zimní bouře 14.55 Námořní vyšetřovací 
služba XIII (9). Den u soudu 15.55 Policie 
v akci 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 Slunečná (101). Konec 
pohádky 21.35 Kapitán Exner (1). Osamě-
lý mrtvý muž (1/2) 22.55 Polda II (4). Čaro-
dějky 0.05 LIKE HOUSE 0.35 Policie v akci 
 1.35 Námořní vyšetřovací služba XIII (9)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Dotýkání 
světla (R) 3.00 Hrajte, kapely! (R) 
5.00 Písně 5.27 Myšlenka na den (R 
11.57, 17.55) 5.45 Radio Vatikán 
(R) 6.00 Evangelium: Mt 11,25-30 
6.05 Ranní chvály 6.20 Duchovní 
slovo 6.45 Ranní zíváček 7.15 Po-
zvánky 7.45 Třikrát z Proglasu 

 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Nejen chlebem
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  F. Breindl: Kristovi služebníci 

z říše Mašukulumbů 2/8
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

Z díla J. W. Hertela, 
J.-M. Leclaira, J. J. Quantze 
a J. A. Haase

 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: Zkušenosti lidí 

s přímluvnou modlitbou
 16.55  Hrajte, kapely! 

Století s Blučiňáky
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny 

Marie Sněžné v Praze)
 18.45  Pohádka o vlastnostech 13/23: 

O hloupém Pepánkovi
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Nikolaj Nikitin
 20.00  Modlitba živého růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  F. Breindl: Kristovi služebníci 

z říše Mašukulumbů 2/8
 22.00  Studio Praha: Jak prožívá 

největší svátky v roce rumunská 
pravoslavná komunita v Praze

 23.50  Duchovní slovo
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16.55 Pražské jaro 2021 12.50 Putování modrou planetou 20.10 Četníci z Luhačovic 18.00 Modrá planeta 

 5.59  Studio 6. 
Ranní infoservis ČT

 9.00  Zavolejte 
porodní sestřičky (2/6) 

 9.50  Doktor Martin: 
Záhada v Beskydech

 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. 

Kostarika: 
Švýcarsko Střední Ameriky

 15.40  Jiřina Bohdalová – 90 let. 
Neobyčejné životy

 16.35  Polopatě. 
Moderní hobby magazín 
Filipa Čapky

 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 (4/12). 

Tabačka 
 21.35  Všechnopárty
 22.29  Výsledky losování Šťastných 10
 22.30  Profesionálové. 

Zabiják s dlouhou rukou
 23.25  Kriminalista. 

Dívka s ptáčkem
 0.25  AZ-kvíz
 0.50  Toulavá kamera
 1.20  Objektiv
 1.50  Banánové rybičky. 

Jak si užít bouři
 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: 

Madagaskar
 9.55  Velká válka: 

Nové metody. Rus. dok.
 10.50  Střední Evropa je 

svobodná. Pol. dok. 
 11.45  Království divočiny:

Psouni prérioví. Jap. dok. 
 12.10  Cesta za kapitánem Janem 

aneb Eskymo 
 13.00  Postřehy odjinud. 

Malta očima Petra Voldána
 13.10  Psi – úžasná zvířecí 

rodina (2/3). Br. dok.
 14.00  Kus dřeva ze stromu (16/26) 
 14.15  A400M: Univerzální 

transportní letoun. Fr. dok. 
 15.10  Hitler: Poražený. Br. dok. 
 15.55  Historie.cs
 16.40  Nejúžasnější díla přírody: Ledovce
 17.30  Hranice v srdci (16/16). 

Dyjský trojúhelník
 18.00  Modrá planeta – další expedice 

(4/4). Projekt BBC
 18.45  Večerníček.

Pohádky z mechu a kapradí
 18.55  Z kraje Praděda a krále Ječmínka
 19.20  Příběhy domů: 

Dům U sedmi lomenic
 19.40  Postřehy odjinud. 

Wales očima Petra Voldána. 
Škola pasteveckých psů

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Zázračná planeta: Dokonalá 

planeta (3/5). Počasí. BBC Earth
 21.00  Bílá princezna (6/8). Anglická 

krev na anglické půdě. Br./am.
 22.00  Vraždy ve Valhalle (7, 8/8) 
 23.30  Voják v modrém. Am. western
 1.25  Letečtí stíhači v boji: Guadalcanal 
 2.10  Uchem jehly. 

Setkání Zbigniewa Czendlika 
s moderátorkou Ester Janečkovou

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 (20) 
12.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (936). 
Návštěva z Ameriky 14.10 Castle na za-
bití VIII (7) 15.05 Dr. House V (4). Mateř-
ská znamínka 15.55 Dr. House V (5). Šťast-
ná třináctka 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.30 Co na to Češi 18.25 Ulice (4045) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Šifra mistra Leonarda. Am. thriller 
22.55 Přepadení 2: Temné území. Am. film 
 0.45 Dr. House V (4, 5)

 4.15 Bídníci. Br. muz. drama
 6.45 Dr. House V (2, 3) 
 8.35 Jersey Boys. Am. hud. drama 
11.05 Teleshopping 
11.35 Dvojí hra. Am./něm. thriller 
13.55 Teleshopping 
14.25 Kouzelníci. Am. kom. 
16.15 Iron Man. Am. akč. film 
18.30  Pan tělocvikář.

Am. kom. 
20.00 VALL-I. Am. anim. sci-fi 
21.50 Tajemná řeka. Am. film 
 0.25 Čistokrevné zlo. Am. thriller 
 2.00 Vzteklej pes a Glorie. Am. kom. 

16.10 Operace JAUU! 16.40 DVA3 16.55 
Terčin zvířecí svět 17.10 Jogínci sportují 
17.20 Kouzelná školka 17.50 Dynotrax Tur-
bo 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 
Večerníček 18.50 Moji kamarádi Tygr a Pú 
II (29/39) 19.15 Lví hlídka II (15/30) 19.40 
Nejkrásnější pohádky 19.45 Čtení do ouška 
20.00 Události v kultuře 20.15 Linka 20.40 
Pop-rockové pódium. Ray Charles – Live 
at Montreux 21.55 Příběhy světové hud-
by. Slavná alba: The Doors – The Doors. Br. 
dok. 22.45 Medicejové: Lorenzo Nádherný 
(6/8). Spojenectví 
23.45 Ikonické páry Hollywoodu (3/10)

12.55 Klub přátel dechovky 13.30 Dobrý 
večer s Waldemarem 14.20 Z melodie do 
melodie aneb Revue na střeše 15.05 Hity 
89 16.10 V takový krásný společnosti 16.25 
Pravda neroste na višni 17.15 Šest ran do 
klobouku 18.00 Salón Eliott II (7/12) 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Udá-
losti 19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 Ku-
fr 20.50 Dobrý večer s Waldemarem 21.35 
Salón Eliott II (8/12) 22.30 Zprávy v českém 
znakovém jazyce 22.45 Za svědky minulos-
ti 23.00 Příběh módního salonu 23.15 Šest 
ran do klobouku 23.55 Šach mat 1.15 Krejčí 
Šajtle Dobrodruh 1.55 Po stopách

6.00 MOL Cup 7.45 Panorama 8.15 BBV 
po 25 letech 8.20 Hokej: Německo – Čes-
ko  10.15  Evropská l iga UEFA  12.05 
Panorama 12.20 Sportovní zprávy 12.55 So-
kolský zpravodaj 13.05 Fotbal: TCL Gól ro-
ku 2020 13.50 Studio fotbal – Extra 14.20 
Fotbal: FK Ústí nad Labem – 1. SK Prostě-
jov 16.40 Hokej: Generali Česká pojišťovna 
play off Tipsport extraligy 20.15 Kooperati-
va NBL 22.30 Sportovní zprávy 22.50 Golf 
Time 23.10 Evropská liga UEFA 1.00 Bran-
ky, body, vteřiny 1.10 FK Ústí nad Labem –
1. SK Prostějov 2.55 Generali Česká pojiš-
ťovna play off Tipsport extraligy

13.50 V škole Ducha 14.20 Peter medzi na-
mi 14.35 Litánie k predrahej Kristovej krvi 
15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ru-
ženec z Lúrd 16.05 Godzone magazín 16.40 
vKontexte 17.10 Nová kvalita života (Ja som 
vinič, vy ste ratolesti) (P) 17.30 Moja misia 
magazín (P) 18.00 Správy zo Svätej zeme 
18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ruženec / Sláv-
nostný ruženec 20.00 Krátke správy (P) 
20.10 Svedectvo 20.15 Zabudnuté poklady 
20.30 Hildegarda z Bingenu – Božie svetlo 
(P) 21.30 Viera do vrecka 21.50 Bolívia – Mi-
sia 22.20 Spojení vierou 22.45 Večera u Slo-
váka 23.15 V škole Ducha 23.45 Z prameňa 

6.05 Pod hladinou 7.00 Africké šelmy II (2) 
8.00 Vzdušní válečníci VII (2) 9.10 Mimo 
kontrolu II (3) 10.25 Demolice: Nový Zéland 
I (5, 6) 11.15 Výprava po Evropě (2) 12.30 
Velký Kavkaz 13.50 Největší lži historie (9) 
14.55 První civilizace (4) 16.05 Megazoo 
(4) 17.05 Mláďata v divočině (1) 18.15 Srd-
caři na severu (2) 18.50 Přírodní zákony mó-
dy 20.00 Nejkrásnější ostrovy světa (5). Br. 
dok. 21.05 Modravé hlubiny III (4) 22.05 
Vetřelci dávnověku XII (13) 23.05 Záhadný 
vesmír (5) 0.05 Tajemství světových muzeí 
III (7) 1.00 Dějiny zbraní (1) 2.05 Megato-
várny 3.05 Tajemný svět kvantové fyziky (2)

 6.05  Zpravodajské Noeviny: 29. 4. 2021
 6.30  Zachraňme kostely (4. díl): kostel 

sv. archanděla Michaela v Jiříkově
 6.50  V Kristu zapusťte kořeny
 7.35  Jak potkávat svět (26. díl): 

s Josefem Zajíčkem
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.20  Transport
 9.55  ARTBITR – Kulturní 

magazín (110. díl)
 10.05  Ateliér užité modlitby
 11.05  Se salesiány na jihu Madagaskaru: 

IJELY – Misijní stanice 
na náhorních rovinách

 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  Putování modrou 

planetou: Austrálie
 13.35  Jaroslav Samson Lenk na 

Mohelnickém dostavníku 2018
 14.00  Za obzorem [L]
 14.30  Počasí
 14.35  Turiec, region magických vod
 15.00  Básník oravské přírody Zdeno 

Horecký. Dok. o akademickém 
malíři, který se setkal 
s papežem Janem Pavlem II.

 15.30  Vezmi a čti: Duben 2021
 15.45  Cínovec
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 29. 4. 2021
 16.20  Klapka: s Janem Otto Píplou
 17.20  Manželská setkání
 17.30  S Hubertem do lesa: Tygřík
 17.45  Sedmihlásky 
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.15  Outdoor Films s Radimem 

Grzybkem (99. díl): Nadějný 
režisér nejen outdoorových filmů

 19.50  Přejeme si…
 20.05  Kulatý stůl [L]
 21.40  Za obzorem
 22.15  Godzone Tour 2020 online
 0.00  Noční univerzita: 

Johanna Šujanová – Porno je lež

6.15 Astro Boy I (18). Pád 7.00 Nový den 
8.10 M*A*S*H (28) 8.50 Slunečná (101). 
Konec pohádky 10.15 Amazonka. Šp./fr. 
kom. 12.00 Walker, Texas Ranger VIII (6). 
Sestry Lynnovy 13.00 Policie Hamburk 
I (11). Otcové a synové 14.00 Policie Ham-
burk I (12). Boje v podezření 14.55 Námoř-
ní vyšetřovací služba XIII (10). Pokrevní bra-
tři 15.55 Policie v akci 16.55 Krimi zprávy 
17.15 LIKE HOUSE 17.50 Prostřeno! 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Krimi 
zprávy 19.55 SHOWTIME 20.15 Máme rádi 
Česko 22.15 Vrchní, prchni! Čes. kom. 23.55 
LIKE HOUSE 0.25 Policie v akci

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Z archivu slo-
vesných pořadů (R) 3.00 Z archi-
vu hudebních pořadů (R) 5.00 Pís-
ně 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 
17.55) 5.45 Radio Vatikán (R) 6.00 
Evangelium: Jan 14,1-6 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  F. Breindl: Kristovi služebníci 

z říše Mašukulumbů 3/8
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: B. Martinů: 

„Inkantace“, I. Stravinskij: Symfonie
 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: 

Boží dítě a obchodnice (R)
 16.55  Oktáva: Pražské jaro 2021
 18.00  Mše svatá 

(z kostela Panny Marie Pomocnice 
v Brně-Žabovřeskách)

 18.45  Pohádky o vlastnostech 14/23: 
O vzteklé Fridolíně

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Jiná hudba
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  F. Breindl: Kristovi služebníci 

z říše Mašukulumbů 3/8
 22.00  Svaté královny 13/15: 

Svaté královny Velké 
francouzské revoluce

 23.50  Duchovní slovo



7.00 Mše svatá z Brna 14.40 Pred muziku chasa stojí 16.15 Nesmrtelná teta 17.50 Zázračná planeta

 6.00  Raníček. O panence Blažence
 6.05  Zvonečkovi
 6.30  Prasátko Peppa
 6.40  Olí a Jůla
 6.50  Máša a medvěd
 7.00  Máša a medvěd
 7.05  Pan Jezevec a paní Liška
 7.20  Méďa a lumíci
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Cyklotoulky. Salcburský 

Saalachtal v Rakousku
 9.10  Náš venkov: 

Nový život v Nových Hradech
 9.40  Folklorika: Když se staví máj
 10.05  Terezské údolí
 10.35  Postřehy odjinud. Paříž očima Jana 

Šmída. Tanec na Rue Mouffetard
 10.40  Českem nejen za sportem 

(2/8). Ústecký kraj
 11.10  Když se hraje o čas (3/7) 
 11.35  Letecké katastrofy: 

Smrtící nedbalost 
 12.25  Páni mají radši blondýnky. 

Am. kom. 
 13.55  Pouť krkonošská. Dok. 
 15.20  Magalhãesova plavba kolem světa
 16.15  Pozoruhodný svět mláďat 

(3/6). Cyklus BBC
 17.00  Kamera na cestách:

Írán z výšky (2/2). Stopy historie 
a nespoutané pouště. Fr. dok. 

 17.50  Zázračná planeta: Dokonalá 
planeta (3/5). Počasí. BBC Earth

 18.45  Večerníček. 
Pohádky z mechu a kapradí

 18.55  Hranice v srdci (16/16). 
Dyjský trojúhelník

 19.20  Curriculum vitae: Maják v mlze
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Konec 2. světové války. 

Churchill. Br. film 
 21.50  Odnikud. Thriller
 23.35  Gomora III (5/12)
 0.20  McMafie (7/8)
 1.20  Hitler: Poražený 
 2.05  Před půlnocí

6.00 Zig a Sharko III. Fr. anim. 6.10 Tlapko-
vá patrola (13, 14) 7.05 Looney Tunes: Úžas-
ná Show II (21). Am. anim. 7.30 Kačeří pří-
běhy (13, 14) 8.15 Krok za krokem (17, 18) 
9.00 Tvoje tvář má známý hlas – Šampioni 
11.40 Koření 12.35 Volejte Novu 13.10 Ra-
dy ptáka Loskutáka 14.05 Tipy ptáka Losku-
táka 14.20 Utajený šéf III. Zásilkovna 15.35 
Jumanji. Am. film 17.30 Sestra v akci 2. Am. 
kom. 19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-
ny, Počasí 20.20 Jurský svět. Am. film 22.30 
Terminátor 3: Vzpoura strojů. Sci-fi thriller 
0.25 Sestra v akci 2. Am. kom. 2.35 Víkend 
3.25 Co na to Češi 4.05 Specialisté

 4.35 Memphiská kráska. Am. film 
 6.10 Únos v ráji. Am. film 
 7.45 Dr. House V (4, 5) 
 9.30 Teleshopping 
10.00 Pan tělocvikář. Am. kom. 
11.30 Iron Man. Am. akč. 
13.45 VALL-I. Am. anim. sci-fi 
15.30 Beethoven 3. Am. kom. 
17.20  Šifra mistra Leonarda.

Am. thriller 
20.00 Toy Story 4: Příběh hraček. Am. anim. 
21.55 Ex Machina. Br. sci-fi 
23.50 Přepadení 2: Temné území. Am. film 
 1.35 Tajemná řeka. Am. film 

14.30 Šikulové 15.00 Šmoulové 15.25 Fil-
muj! 15.50 Papírový přístav 16.15 Zvláštní 
skvadra 16.40 Dynotrax Turbo 17.20 Méďa 
a lumíci 17.30 MasterChef Junior VI (2/16) 
18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Ve-
černíček 18.50 Moji kamarádi Tygr a Pú II 
(30/39) 19.15 Lví hlídka II (16/30) 19.40 
Máša a medvěd 19.45 Žížaláci 20.00 Udá-
losti v kultuře 20.15 Je nám ctí... Evropský 
koncert 2021 21.55 Kino Art. Happy End. 
Fr. drama 23.45 Ray Charles – Live at Mon-
treux 1.00 Peep Show VI (2/6) 1.25 Camille 
Pissarro 2.20 Soundtracky: písně psané z pa-
měti (2/8) 3.00 Čtenářský deník... 

11.45 V takový krásný společnosti 12.00 Do-
mácí štěstí 12.30 Klenoty naší krajiny. Šuma-
va 12.55 Klub přátel dechovky 13.30 Dob-
rý večer s Waldemarem 14.15 Dnes je u nás 
country bál 15.15 Kabaret U dobré pohody 
16.40 Oheň ve dřevě 17.35 Hry bez hranic 
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 
Události 19.52 Branky, body, vteřiny 20.05 
Pytlákova schovanka 22.00 Dobrý večer 
s Waldemarem 22.35 Úsměvy 23.15 Zprá-
vy v českém znakovém jazyce 23.25 Sváteč-
ní slovo ředitele Radia Proglas Martina Holí-
ka 23.30 Domácí štěstí 0.00 Hry bez hranic 
1.20 Ženitba 2.45 Hercův večer

9.20 Sokolský zpravodaj 9.35 Archiv D: Ho-
kej pro radost 10.05 Magazín EURO 2020 
10.35 Evropská liga UEFA 11.00 Judo: 
IPPON 11.20 Po trailech přes hory 11.40 
Panorama 12.00 Prvomájová steeplechase 
13.20 Hokej: Německo – Česko 16.10 Můj 
fotbal 16.40 Fotbal: FORTUNA:LIGA 19.20 
Volejbal: A. Carraro Imoco Conegliano – Va-
kifBank Istanbul 20.25 Volejbal: Grupa Azo-
ty ZAKSA Kedzierzyn-Kozle – Trentino Itas 
22.45 Golf Time 23.05 Dostihy: Prvomájo-
vá steeplechase 0.20 Branky, body, vteřiny 
 0.35 Hokej: Německo – Česko 
 2.30 1. FC Slovácko – FK Mladá Boleslav

8.20 Tvorivo 8.45 Nová kvalita života 9.00 
Fatimská sobota (Obišovce) (P) 11.00 Pod 
javiskom 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 
12.20 Litánie k svätému Jozefovi 12.40 Ru-
ženec / Bolestný ruženec 13.05 Hildegarda 
z Bingenu – Božie svetlo 14.00 Prehľad ka-
tolíckych periodík 14.10 Akatist k sv. Jozefovi 
(P) 15.00 Hodina milosrdenstva 15.30 LUX-
áreň (P) 16.00 Fatimská sobota (P) 18.00 
Nová kvalita života 18.30 Svätá omša (P) 
19.20 Tvorivo 19.40 EkoKlbko 20.00 Spra-
vodajský súhrn (P) 20.30 Sieť slobody (P) 
22.20 Zabudnuté poklady 22.40 vKontexte 
23.20 Medzi nebom a zemou

6.00 Pod hladinou 6.15 Lovec rybích obrů II 
(12) 7.15 UFO: Ztracené důkazy II (7) 8.25 
Neuvěřitelné příběhy (27, 28) 9.30 Válečné 
továrny (6) 10.30 Tajné nacistické základny 
(6) 11.40 Poslední zvířata 13.30 Mimo kon-
trolu III (7) 14.35 Králové šrotu II (3) 15.45 
Mytické hory Bulharska (2) 16.55 Do divoči-
ny: Argentina (2) 18.00 Bear Grylls: Muž vs. 
divočina VI (1) 19.00 Ocelová srdce V (10) 
20.00 Láska v přírodě (1). Fr. dok. 21.15 
Přírodní kuriozity Davida Attenborougha II 
(1, 2) 22.05 Nejkrásnější paláce světa (4) 
23.15 Příběh Velké čínské zdi (1) 0.10 Ne-
uvěřitelné projekty (1) 1.05 Vzducholodě

 6.05  Pro vita mundi: 
MUDr. Marián Hošek

 6.50  Cestujeme regionem Záhorie
 7.50  Purpurová perla
 8.05  Ovečky: 5. neděle velikonoční
 8.30  Cirkus Noeland (16. díl)
 8.55  Sedmihlásky 
 9.05  GOODwillBOY VI. (5. díl)
 9.45  V posteli POD NEBESY (7. díl)
 10.35  Flešbeky [P]
 11.10  Poutníci času: s Jindřichem Štreitem
 11.30  Poselství svatých
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Angelus Domini [P]
 12.10  Pod lampou
 14.15  Mwebare kwija – Klinika v buši
 14.40  Pred muziku chasa stojí:

MFF Myjava 2017
 16.00  Nebe nad hlavou
 16.25  Portréty krajiny
 16.50  Jak věří katolíci: 

Nepostradatelní muži: 
Petr, Pavel a misijní dobrodružství

 17.55  Počasí
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.55  Nejste na to úplně sami (2. díl): 

Rady a tipy pro pečující [P]
 19.10  Litanie loretánské Jakuba 

Jana Ryby: Obrazy pražské 
Lorety na Hradčanech

 19.30  V souvislostech [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Hlubinami vesmíru 

s Prof. Janem Paloušem, 
výzkum galaxií 1. díl [P]

 20.50  V pohorách po horách: 
Bílá skála – Jizerské hory

 21.00  Mezi pražci: Květen 2021 
[P]. Pravidelný magazín 
o zajímavé muzice

 21.50  Chaplin obchodním příručím [P]
 22.20  Fatima – Poslední tajemství
 23.40  Za obzorem
 0.15  Harfa Noemova
 0.40  Za obzorem
 1.10  50 let Boží milosti

6.25 Astro Boy I (19). Robokluk 6.50 Psí ži-
vot (3). Chuťovka 7.20 M*A*S*H (28, 29) 
8.25 Autosalon.tv 9.25 Cyklosalon.tv 10.00 
Hudson a Rex II (10). Obětní beránek. Kan. 
krimi 11.05 Vraždy podle Agathy Chris-
tie (1). Kočka mezi holuby. Fr. krimi 13.20 
Královna pouště. Am./mar. film 16.05 Byl 
jednou jeden král. Čes. poh. 17.55 Na hou-
pačce 18.40 Eva testuje 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Krimi zprávy 19.55 
SHOWTIME 20.15 Polda IV (16). Nebez-
pečná hra 21.30 Polda III (4). Čeština pro 
začátečníky 22.45 Svatá čtveřice. Čes. kom. 
0.25 Nevěsta přes internet. Am. kom. 

 0.05  Noční bdění 1.00 Komorní hudba 
2.00 Oktáva (R) 3.00 Z archivu hu-
debních pořadů (R) 5.57 Myšlenka 
na den (R 11.57, 17.55) 6.30 Evan-
gelium: Mt 13,54-58 6.35 Ranní 
chvály 6.50 Duchovní slovo

 7.00 Mše svatá (z kostela sv. Augustina) 
 7.30 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 ke svátku sv. Josefa (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: 
Karin Lednická: Šikmý kostel 2

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Sváteční pohádka: 

Ptačí hlava a srdce
 14.30  Písničky pro hezké odpoledne
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.15  Jak se vám líbí: Shai Maestro (R)
 16.00  Čteme z křesťanských periodik
 16.15  Hudební listování
 16.55  Na dřeň: Zkušenosti lidí 

s přímluvnou modlitbou (R)
 18.00  Zprávy a Zrcadlo týdne
 18.20  Komentář týdne
 18.30  Folklorní sedmička
 19.00  Pohádky o vlastnostech 

15/23 O prolhanosti
 19.15  Slyšte, lidé! Hudební výlet do Afriky
 20.15  Dotýkání světla:

Radost z lásky 4/7:
Růst v manželské lásce

 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Tóny ze scény: Sergej Prokofjev: 

Láska ke třem pomerančům 2/2
 22.30  Modlitba živého slavného růžence
 23.50  Duchovní slovo

 6.00  Co naše babičky uměly 
a na co my jsme zapomněli

 6.25  Polopatě
 7.15  Pohádka pro pamětníky. 

Pomeranč a kachna
 7.35  Jiřina Bohdalová – 90 let. 

Kačenka a strašidla. Poh. kom. 
 9.00  Pan Tau (6/33). 

Pan Tau a samá voda
 9.40  Gejzír. Geniální nápady, 

odvážné experimenty 
 10.10  Dobrodružství Sherlocka 

Holmese. Modrá karbunkule
 11.05  Všechnopárty
 12.00  Z metropole, Týden v regionech
 12.25  Hobby naší doby
 12.50  Postřehy odjinud. Malta očima 

Petra Voldána. Autobus krasavec
 13.00  Zprávy
 13.05  Obušku, z pytle ven! 

Čes. poh. 
 14.15  Nezbedná pohádka
 14.55  Pro pamětníky... 

Jiřina Bohdalová – 90 let. 
Dáma na kolejích. Hud. veselohra

 16.15  Jiřina Bohdalová – 90 let. 
Nesmrtelná teta. Čes. poh. 

 18.00  Móda s Terezou Vu. Svatba
 18.25  Kluci v akci. Sváteční menu 

pro naše maminky
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.10  Zázraky přírody. Záb. show
 21.20  Minišou Karla Šípa
 22.14  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 22.15  Maigret se mýlí 
 23.40  Rocco Schiavone. Bylo to v květnu 
 1.20  Banánové rybičky
 1.50  Sama doma
 3.20  Chalupa je hra
 3.45  Pod pokličkou
 4.05  Meleme, meleme... maso
 4.35  Strejda Čtvrtek
 5.30  Z metropole
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