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Jiří Tichota

Křesťan a evoluce
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Spirituál kvintet patří už déle než šede-
sát let k neopomenutelným souborům na 
naší hudební scéně. A celou tu dobu stojí 
v  jeho čele jako umělecký vedoucí mu-
zikolog, loutnista a zpěvák Jiří Tichota. 

Zpráva si všímá situace v letech 2018–
2020. V  62 ze 196 zemí světa nebyla 
v tomto období svoboda vyznání respek-
tována, ve 26 státech jsou lidé za svou 
víru pronásledováni, z  toho v 95 % se 
poměry zhoršily. ACN vytyčila pro sle-
dované období deset charakteristických 
bodů: patří sem vzestup nadnárodních 
islamistických sítí v zemích kolem rov-
níku od Mali po Filipíny, nárůst sexu-
álního násilí jako formy náboženského 
útlaku, represivní postupy autoritativ-
ních vlád či zneužívání nových technolo-
gií proti náboženským menšinám. Země 
jako Čína, Turecko či Pákistán zneužily 
podle ACN k omezení svobody vyznání 
koronavirovou pandemii. Nadace dále 

varuje před nástupem nových kulturních 
norem a rozšířených práv, které vytlačují 
náboženství a jeho projevy z veřejné sfé-
ry a mohou ohrozit svobodu svědomí. 
Naopak vyzdvihuje kroky papeže Fran-
tiška ve prospěch dialogu s islámským 
světem. „Zprávu o náboženské svobodě 
ve světě“ vydává ACN jednou za dva ro-
ky od roku 1999 (na webu acninternatio-
nal.org/religiousfreedomreport).

Na online tiskové konferenci k uvede-
ní zprávy vystoupila Asia Bibi – pákis-
tánská křesťanka, devět let zadržovaná 
v cele smrti pro falešné obvinění z rou-
hání. Nyní žije v azylu v Kanadě. Vyzvala 
ke zrušení kontroverzního zákona proti 
rouhání v Pákistánu, na jehož základě by-

la souzena, a mezinárodní společenství 
vybídla k větší ochraně svobody vyznání.

Zneužití pandemie

Na zneužití koronavirové pandemie pro-
ti náboženským menšinám v uplynulém 
roce upozorňuje také americká federál-
ní Komise pro mezinárodní nábožen-
skou svobodu (USCIRF). Ta minulý tý-
den zveřejnila svou výroční zprávu (na
uscirf.gov), kde mj. uvedla, že vlády ně-
kterých zemí přímo obvinily nábožen-
ské menšiny z podílu na šíření nákazy 
– například Srí Lanka či Vietnam. Na 
vzestupu je podle komise i antisemitis-
mus. Mezi země nejvíce potlačující svo-
bodu vyznání zařadila Čínu, Eritreu, 
Myanmar, Severní Koreu či Saúdskou 
Arábii, zmínila též Rusko, Sýrii, Indii či 
Vietnam.

Katolická církev věnuje modlitbám za 
pronásledované křesťany vždy 6. neděli 
velikonoční. Ta letos připadá na 9. květ-
na. (sch)

Náboženské svobody ubývá

Papež vyhlásil 
růžencový „maraton“
Papež František zahájí
modlitební „štafetu“
za konec pandemie, která 
po celý mariánský měsíc 
propojí věřící online skrze 
30 poutních míst. Mezi 
přizvanými svatyněmi jsou 
Čenstochová, Medžugorje, 
Lurdy či Fatima.

Papež modlitební maraton zahajuje v so-
botu 1. května v 18 hodin a před lurd-
skou jeskyní ve Vatikánských zahradách 
jej 31. května uzavře. K modlitbě se lze 
připojit v přímém přenosu na Vatican 
News. Už loni během první vlny pande-

mie papež vedl modlitbu růžence z Vati-
kánských zahrad.

Motto květnové iniciativy, kterou na 
žádost Svatého otce pořádá Papežská 
rada pro novou evangelizaci, zní: „Z celé 
církve ustavičně stoupala modlitba k Bo-
hu“ (srv. Sk 12,5). Tento verš odkazuje 
k modlitbě prvních křesťanů za apošto-
la Petra, jenž byl ve vězení, a to krátce 
po stětí apoštola Jakuba králem Hero-
dem. Podle Písma anděl Petra z vězení 
poté vysvobodil. „Tato iniciativa propojí 
zvláštním způsobem všechny mariánské 
svatyně světa, aby tak podpořila věřící, 
rodiny a společenství věřících v modlitbě 
růžence za konec pandemie,“ uvádí zmí-
něná rada podle Vatican News. 

Každý večer modliteb bude věnován 
úmyslu skupin obyvatel, na něž součas-
ná pandemie zvlášť dopadá – nemocní, 
chudí, nezaměstnaní, staří, lidé trpící 
válkami, vězni, učitelé, lékaři a zdravot-

níci, rodiny s dětmi, těhotné ženy nebo 
ti, kdo oplakávají své blízké, a v nepo-
slední řadě všichni zemřelí. 

Svatyně všech kontinentů

Do maratonu Papežská rada pro no-
vou evangelizaci pozvala poutní mís-
ta ze všech kontinentů. Jsou mezi nimi 
portugalská Fatima, francouzské Lur-
dy, italské Loreto či Pompeje, anglický 
Walsingham, bavorský Altötting či ukra-
jinská Zarvanica. Dále bazilika Zvěsto-
vání v Nazaretu, svatyně v Libanonu, Sý-
rii či v Turecku. Z asijských zemí jsou to 
Filipíny, Jižní Korea, Indie nebo čínský 
Šešan. Afriku zastoupí místa v Alžírsku 
a Nigérii. Nechybí ani Austrálie či Spo-
jené státy, Mexiko, Kuba a z  jihoame-
rických poutních míst je pozván třeba 
argentinský Luján či svatyně v Brazílii. 
 TEREZA ZAVADILOVÁ

Matku Boží Pannu Marii uctil papež František krátce před začátkem mariánského 
měsíce května ve vatikánské bazilice sv. Petra o minulé neděli Dobrého pastýře. Bylo to 
při mši svaté s obřadem svěcení devíti nových kněží pro římskou diecézi.  Snímek ČTK

Více na str. 16

Od 26. dubna se změnila pravidla pro 
bohoslužby. Nové opatření Ministerstva 
zdravotnictví je nezmiňuje, ale měl by 
se na ně vztahovat článek 17 (podmínky 
pro výkon práva pokojně se shromažďo-
vat). „Za podmínek, že každý účastník 
bude mít ochranný prostředek dýcha-
cích cest (tj. respirátor nebo nanorouš-
ku), budou dodrženy ve vnitřních pro-
storech rozestupy 2 metry – s výjimkou 
členů domácnosti – a účastníci si před 
vstupem do vnitřního prostoru dezinfi-
kují ruce, nebyla stanovena žádná další 
omezení,“ uvádí Tiskové středisko ČBK, 
které na webu cirkev.cz zveřejnilo i plné 
znění opatření. Nedělním přímým pře-
nosem z komunitního centra Matky Te-
rezy v Praze zároveň skončilo pravidelné 
vysílání nedělních bohoslužeb v České 
televizi.  (tok) 

Primas tisíciletí 
bude v září 
blahořečen
Blahořečení polského kardinála Stefana 
Wyszyńského se uskuteční 12. září ve 
Varšavě – sídle jeho někdejší arcidiecé-
ze. Slavnost byla původně plánována již 
na loňský rok, kvůli pandemii však mu-
sela být odložena. Během slavení bude 
Svatého otce zastupovat kardinál Mar-
cello Semeraro, prefekt Kongregace pro 
kauzy svatých. „Primas tisíciletí“ kardi-
nál Wyszyński (1901–1981) patří spolu 
se sv. Janem Pavlem II. k nejvýrazněj-
ším osobnostem novodobé polské cír-
kve. V 50. letech byl komunisty vězněn, 
vytrvale vzdoroval režimu a zasazoval 
se za lidská práva a  důstojnost člově-
ka. Papež František uznal jeho hrdinské 
ctnosti v roce 2017, o dva roky později 
byl potvrzen zázrak na jeho přímluvu – 
uzdravila se mladá žena postižená rako-
vinou štítné žlázy. (vaticannews)

Méně 
restrikcí při 
bohoslužbách

Mariánský měsíc

Ve třetině zemí světa se porušuje základní lidské 
právo svobodně vyznávat svou víru. Uvádí to 
čerstvá „Zpráva o náboženské svobodě ve světě“ 
papežské nadace Církev v nouzi (ACN).
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KRÁTCE
NEJVYŠŠÍM ÚSTAVNÍM ČINI-
TELŮM VČETNĚ PREZIDENTA 
napsal kardinál Dominik Duka mi-
nulý týden otevřený dopis. Reaguje 
v něm na události kolem vyšetřování 
výbuchu v moravských Vrběticích. 
„Vše nasvědčuje tomu, že byla z vel-
ké části odhalena pravda, a my jsme 
tak konečně získali odpověď na otáz-
ku týkající se katastrofických výbu-
chů v muničních skladech,“ uvedl 
kardinál a vyzval k jednotě: „Nebu-
deme-li hovořit jednotným hlasem, 
budeme-li využívat jak pandemie 
koronaviru, tak i  tohoto případu 
k vnitřním sporům, v nichž zapomí-
náme na společné dobro a společný 
osud této země, pak musíme počítat 
s tím, že zůstaneme opuštění. O tom 
nás poučuje celá naše historie.“ 

VENKOVNÍ AKTIVITY DĚTÍ 
a  mládeže chce podpořit Nadace 
Via. Vyhlásila proto „Dobro-družné
mikrogranty“ do dvou tisíc korun. 

Žádat o ně mohu žáci druhého stup-
ně základních škol a studenti střed-
ních škol na projekty širokého spek-
tra aktivit – od přípravy venkovních 
her přes výrobu krmítek a ptačích 
budek až po organizaci úklidu oko-
lí. „Cílem je podpořit děti a mladé 
lidi, aby pro druhé vymysleli akti-
vitu v offline prostředí, a udělali tak 
radost sobě i  jim. Zároveň v  nich 
chceme probudit zájem o  místo, 
kde žijí, a ukázat, že mohou pomá-

hat i těm, které neznají,“ říká mana-
žerka programu Dobro-druzi Ven-
dula Humlová. O mikrogrant se lze 
přihlásit až do října přes dotazník 
na webu Nadace Via, kde se popíše 
záměr. Nezletilí žadatelé potřebují 
podporu dospělého patrona. Projek-
ty, které dostanou grant, bude prů-
běžně vybírat komise. Celkem jich 
hodlá udělit až sto. Aktivity se musí 
uskutečnit do konce listopadu.

PO ROČNÍ ODMLCE se na ob-
razovky ČT vrací oblíbená taneční 
soutěž Stardance. Tančit v ní bude 
poprvé farářka. Mezi deset známých 
osobností zařadili dramaturgové hu-
sitskou farářku Martinu Viktorii Ko-
peckou. Kterého profesionálního ta-
nečníka jí vyberou do páru, se dozví 
na konci června. „Snažím se být po-
korná a znám své limity, nechci šo-
kovat. Ale myslím si, že tanec jako 
takový je bohulibá činnost,“ uved-
la Kopecká při představení soutěží-
cích. Zmínila při tom i biblické úryv-
ky, v nichž se tančí. (tok)
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Jde o první novodobou organizova-
nou cestu po této starobylé stezce. 
Z Velehradu se všichni vydají smě-
rem na Klimentek. „Další dny pů-
jdeme přes Křtiny, Brno, Rajhrad, 
Židlochovice, Popice, Mikulov, Sva-
tý kopeček na rakouské hranice. Zde 
předáme 21. května štafetu rakous-
kým poutníkům,“ popisuje plán tra-
sy známý poutník Mons. Jan Peňáz. 
Zájemci se mohou připojit i  jen na 
půl dne.

Romea Strata v  překladu zna-
mená „Římská cesta“ a je označe-
ním pro síť poutních stezek (www.
romeastrata.org), které v minulosti 
vznikly na uzlech obchodních cest. 
„Cesta poutníky proměňovala. Ved-
la je do jejich nitra, aby po přícho-
du do Říma dokázali pohlédnout 
na hroby apoštolů svatého Petra 
a Pavla jako noví lidé,“ upozorňuje 
vedoucí oddělení církevní turistiky 
brněnského biskupství Petra Dolí-
halová na duchovní rozměr putová-
ní, který fakticky přetrvává. 

Moravský úsek propojuje místa 
s velkou duchovní a kulturní tradicí. 
Trasa je nejdříve vedena členitou vr-
chovinou Chřibů s četnými vyhlíd-
kami a množstvím archeologických 
lokalit. Mezi Křtinami a Brnem bu-
dou poutníci procházet Moravským 
krasem. 

Jižní část cesty, která se napoju-
je na rakouskou trasu, zase lemují 
nekonečné vinohrady a  jedinečná 
dominanta Pálavy s vrcholky Pav-
lovských vrchů. Nejdelší úsek, kte-
rý během jednoho dne poutníci ab-
solvují, bude 21 kilometrů z Brna 
přes Rajhrad do Židlochovic. Na-
opak nejkratší trasa bude z Mikulo-
va přes Svatý kopeček na rakouskou 
státní hranici, což je 6,5 kilomet-
ru. V Rakousku povede pouť i přes
Mariazell. A  cílem putování bude 
severoitalské městečko Aquileia se 
slavnou antickou minulostí, pro niž 
je i zapsáno v UNESCO. „Severo-
východní Itálie byla od pradávna 
velkou křižovatkou, kam směřovaly 
cesty z východní Evropy a odtud dá-

le pokračovaly do Jeruzaléma, Říma 
a Santiaga de Compostela,“ připo-
míná Mons. Peňáz.

Na Moravě budou poutníci spát 
převážně na farách. Hlavní organi-
zátor české části pouti P. Pavel Lazá-
rek z Bílovic nad Svitavou odhaduje, 
že se na celou trasu vydá dvacet li-
dí. Vyzývá ale, aby se věřící připojili 
i třeba jen na den. „Půjdeme v men-
ších skupinkách a budeme dodržo-
vat všechna hygienická doporučení, 
která si vyžaduje epidemiologická 
situace. Na farách budeme přespá-
vat ve větších sálech nebo i ve více 
místnostech,“ nastiňuje kněz.  Při 
závěrečné etapě v  pátek 21. květ-
na vyjdou poutníci z Mikulova a na
hranicích předají štafetu rakouským 
organizátorům. 

Do Říma až příští rok

První novodobá organizovaná cesta 
po Romea Strata do Aquileiy propo-
jí poutníky ze tří zemí na trase dlou-
hé přes tisíc kilometrů. Další italský 
úsek cesty, který vede z Aquileie až 
do Říma, projdou poutníci v  roce 
2022. Severní úsek od Baltského 
moře na Velehrad potom mají absol-
vovat v roce 2023. Pouť se bude kaž-
doročně konat formou štafety. Bude-
-li to možné, plánují se na některých 
zastávkách i  večerní programy.

Evropská asociace Romea Strata 
(AERS) vznikla v roce 2018 s cílem 
znovuobjevit a udržovat starobylou 
poutní stezku Romea Strata, vedou-
cí od Baltského moře do Říma přes 
osm zemí (včetně tří pobaltských 
a Slovinska). AERS byla založena 
třiceti zakladatelskými členy z Pol-
ska, ČR, Rakouska a Itálie. Napo-
máhá poznání dědictví z  pohledu 
historie, archeologie, umění i gas-
tronomie spjatého s touto staroby-
lou stezkou a navrhne ji mezi Kul-
turní stezky Rady Evropy podobně 
jako již uznanou Cestu do Santia-
ga a Franckou cestu. Podrobnosti 
české trasy jsou na www.cirkevni-
turistika.cz. LENKA FOJTÍKOVÁ 

Římská 
stezka
se obnovuje

Prosebný průvod do polí za letošní úrodu a mírný pravidelný déšť po celé léto uspořádala o svátku sv. Marka
(25. dubna) farnost Šlapanice u Brna. Okolo tohoto svátku se chodívají farníci modlit k některému z křížů v polích. 
Letošní prosebný průvod od kaple v Bedřichovicích ke starému kříži v polích vedli místní farář P. Jan Nekuda a kaplan
P. Josef Vlček. Snímek Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra

YMCA, křesťanské 
sdružení mladých lidí, 
je nejstarší, největší 
a nejrozšířenější 
mládežnická organizace 
na světě. Letos slaví 
sto let působení na 
našem území.

Samostatná  Československá
YMCA vznikla v roce 1921 z inicia-
tivy prezidenta T. G. Masaryka. Ke 
stému výročí připravila web www.
ymca100.cz, kde si lze projít nejen 
dějiny organizace doplněné ilust-
racemi výtvarnice Lucie Seiferto-
vé, ale i  hlavní ideje a  zásady, na 
nichž YMCA staví dodnes. Které to 

jsou? Hrát fér, být užitečný, pečovat 
o vztahy s blízkými či hledat smysl
života.

„Slavíme po celý rok. Nyní není 
možné uspořádat velké veřejné ak-
ce, a tak jsme oslavy zaměřili více 
venkovně a  individuálně,“ ilustru-
je Julie Bergerová, koordinátor-
ka PR a  komunikace organizace.
YMCA připravila například lušti-
cí hru „Odhal tajemství“ v ulicích 
Prahy. Jde o geolokační aktivitu do-
stupnou 24 hodin denně zdarma 
přes mobilní telefon s  operačním 
systémem Android. Je vhodná pro 
jednotlivce, skupiny přátel i rodiny. 

Na čem záleží

Deset z 27 míst, kde YMCA v ČR pů-
sobí, pak navštíví venkovní putov-
ní výstava „Na čem záleží“. Její tra-
su lze sledovat na webu, kde si také 

můžete stáhnout plán k „Výzvě sto-
letí“ (hra pro jednotlivce i skupiny), 
lušticí list pro děti nebo sledovat, ja-
ké akce pro veřejnost nachystají ym-
kaři v lokálních sdruženích. Hlavní 
týden oslav proběhne v regionech 
29. května až 6. června.

YMCA dnes pořádá tábory, nabí-
zí oddíly a kroužky (sportovní, vý-
tvarné, skautské, vzdělávací), ma-
teřská centra pro rodiče s malými 
dětmi, hudebně-sociální dílny pro 
teenagery, podporuje děti a  mla-
dé lidi v  obtížných životních situ-
acích. „Cílem aktivit YMCA není 
jen kvalitně zaplnit volný čas, ný-
brž vytvořit prostor pro přátelství, 
seberealizaci, podpořit děti v obje-
vování vlastních talentů, naučit je 
spolupráci s druhými, odpovědnosti 
a předat jim hodnoty, na nichž stojí 
otevřená demokratická společnost,“ 
zakončuje Julie Bergerová. (tok)

Česká YMCA slaví 100 let

Prosby za dobrou úrodu

Starodávná stezka zvaná Romea Strata 
propojí poutníky z České republiky, Rakouska 
a Itálie. Pětidenní putování zahájí 16. května na 
Velehradě v 8.30 hodin mše s požehnáním poutníkům. 

I stopovací hru pro děti může podpo-
řit mikrogrant. Snímek Nadace Via

OCENĚNÍ O SVÁTKU SV. VOJTĚCHA uděloval kardinál Dominik 
Duka. Historik Marek Šmíd (vlevo) obdržel zlatou svatovojtěšskou 
medaili, stříbrnou pak lidovec činný ve skryté církvi Václav Ryneš ml. 
Medaili biskupa Antonína Podlahy získali archeologové Zuzana Thomová 
a Jiří Šindelář (uprostřed), bývalý ředitel školy pro handicapované 
dívky Luboš Hošek či skladatel Jaroslav Orel (†2008, in memoriam), za 
něhož převzal ocenění jeho syn (vpravo). Více v diecézním zpravodajství.
 Snímek Martina Řehořová / Člověk a Víra
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KRÁTCE

K MODLITBĚ A UMĚŘENOSTI VY-
ZVALI BISKUPOVÉ v americkém stá-
tě Minnesota poté, co zde minulý týden 
zazněl verdikt v kauze Dereka Chauvi-
na. Expolicistu prohlásila porota vin-
ným vraždou a zabitím Afroameričana 
George Floyda při zatýkání loni 25. květ-
na. Soudní líčení oživilo vášnivé poulič-
ní protesty, někdy provázené násilím, 
a požadavky na odstranění rasové dis-
kriminace. Biskupové všech šesti diecézí
Minnesoty proto připomněli „všem li-
dem víry“, aby jeden s druhým jednali 
uměřeně a laskavě a modlili se spolu i je-
den za druhého jako Boží děti stvořené 
k  jeho obrazu: „V  Božím království se 
nedělíme na oběti a utlačovatele.“ Zá-
roveň potvrdili poslání církve vykořenit 
strukturální hřích rasismu a odsoudili 
předsudky. Dále zdůraznili požadavek 
respektovat každý lidský život. Chauvin 
nyní ve vazbě čeká na rozhodnutí o výši 
trestu, mělo by padnout za osm týdnů. 
Hrozí mu v souhrnu až 75 let za mřížemi.

PŘED RIZIKEM „KLUZKÉHO SVA-
HU“ varují katoličtí vědci a etikové v re-
akci na zprávu ve vědeckém časopise 
Cell, že mezinárodní tým v Číně úspěš-
ně vytvořil tzv. „chimérické embryo“
(tj. embryo vzniklé ze dvou živočišných 
druhů), a to spojením blastocysty ma-
kaka a lidských kmenových buněk. Em-
bryo žilo dvacet dní, poté je badatelé 
usmrtili. Od počátku tisíciletí probíha-
jí podobné pokusy kombinovat lidské 
a zvířecí buňky, avšak poprvé byly vyu-
žity buňky opičí (z makaka). Cílem má 
být vytvoření zvířecích těl, která ovšem 
budou mít některé orgány lidské, určené 
např. k transplantacím. „Co se týká eti-
ky směšování lidských a zvířecích buněk 
za účelem vytvoření chimér, rozhodující 
jsou detaily, jak přesně vědci postupují,“ 
prohlásil P. Tad Pacholczyk za americké 
výzkumné katolické středisko National 
Catholic Bioethics Center. Experiment 
popsaný v magazínu Cell však podle něj 

probouzí „závažné etické výhrady“, pro-
tože vytváří zcela nový živočišný druh 
a propojuje opičí a lidský kognitivní sys-
tém. Tím zpochybňuje identitu lidské 
osoby a vyvolává nové etické problémy, 
včetně toho, jak s případnou vzniklou 
bytostí zacházet z morálního hlediska.

GREGOR JOHANN MENDEL,
SV. TEREZIE Z  LISIEUX, Mikuláš 
Koperník či arménský patriarcha ze
4. století sv. Nerses Veliký jsou mezi
60 osobnostmi, které v nadcházejících 
letech připomene UNESCO. V období 
2022–2023 tyto osobnosti oslaví kula-
tá výročí: brněnský augustinián a zakla-
datel genetiky Mendel se narodil 20. 7. 
1822. Do následujícího roku připadnou 
další výročí. Sv. Nerses (†373) se přiči-
nil o rozšíření křesťanství v Arménii me-
zi prosté lidi. Astronom a katolický kněz 
Mikuláš Koperník (1473–1543) je tvůr-
cem heliocentrického modelu vesmíru. 
Karmelitka Terezie z Lisieux (*1873) je 
uctívaná jako panna a  mystička, roku 
1997 byla prohlášena učitelkou církve. 
„Na zasedáních, z nichž vzešly tyto se-
znamy, se hovořilo o výchově k toleran-
ci a některé země se začaly ozývat, proč 
mluvíme pouze o kultuře a vzdělání a ni-
kdy o duchovní a náboženské výchově. 
UNESCO nyní dochází ke kulturnímu 
a mezikulturnímu dialogu zahrnujícímu 
náboženský rozměr, který není jen věcí 
počátku, nýbrž Evropu zformoval,“ ře-
kl stálý pozorovatel Svatého stolce při 
UNESCO, arcibiskup Francesco Follo.

TŘI RUKOJMÍ PROPUSTILI únos-
ci na Haiti. Skupinu dvou kněží, dvou 
řeholnic a  tří laiků odvlekli členové 
zločineckého gangu „400 Mawozo“
11. dubna a požadují vysoké výkupné. 
Mezi nadále zadržovanými jsou kněz 
a  sestra s  francouzským občanstvím. 
Minulý týden zvonily v kostelích napříč 
Haiti na protest zvony a zastavila se čin-
nost katolických organizací i škol.

(cna, crux, cell.com,
thegospelcoalition.org, vaticannews)

Terénní očkovací službu zahájila ko-
šická samospráva. Výjezdová jednotka 
jako první naočkovala proti koronavi-
ru klienty útulku pro lidi bez přístřeší, 
který provozuje organizace Oáza v čele 
s  P. Peterem Gombitou. Zařízení má
259 klientů. Nejchudší lidé mají přístup 
k vakcínám ztížený – např. jsou imobil-
ní nebo si nedokážou poradit s  regis-
tračním systémem. „V  uplynulém ro-
ce onemocnělo koronavirem přibližně
60 našich klientů, pět z nich zemřelo. 
Očkování nám pomůže vrátit se do za-
běhnutých kolejí a více ochrání zdraví 
těchto lidí,“ řekl P. Gombita. „Naši kli-
enti leckdy vybírají popelnice, potkává-
me je na ulici. Musíme se chránit všichni 
navzájem,“ dodal kněz. Terénní tým ny-
ní naočkuje především seniory v obcích 
s horší dostupností, imobilní lidi či oby-
vatele sociálně vyloučených osad.
 (sme, sch)

Mezi státy, které znepokojují 
papežskou nadaci Církev 
v nouzi v její čerstvé zprávě 
o porušování náboženské 
svobody (viz str. 1), figuruje 
mj. Bělorusko – země, 
která si právě připomíná
30 let obnovy po sovětském 
útlaku. Aktuální situaci 
přiblížil KT jezuitský kněz 
z Vitebsku P. Viktor Žuk.

Po loňských srpnových prezidentských 
volbách, kdy Alexandr Lukašenko silou 
prosadil své setrvání u moci, se katolí-
ci včetně hierarchie významně zapojili 
do masových protestů. Řada z nich byla 

zbita a uvězněna, prorežimní síly se po-
kusily o přerušení křesťanského vysílání 
či o uzavření minské katedrály. 

V prosinci byl pak nakrátko zadržen
i P. Viktor Žuk SJ: „Strávil jsem ve věze-
ní jednu noc, společně s jedním laikem 
a jedním řeckokatolickým knězem, pro 
‚účast na nepovolené akci‘. Ale to neby-
lo nic ve srovnání s tím, čím si prošli jiní 
– například několik dalších katolických 
kněží strávilo ve vězení deset, čtrnáct 
dní.“ 

Poté, co se proti represivnímu po-
stupu vlády hlasitě vymezil minský me-
tropolita Tadeusz Kondrusiewicz, zne-
možnily mu úřady vrátit se po návštěvě 
Polska do vlasti. Pětasedmdesátiletý ar-
cibiskup mohl zpět až po několikaměsíč-
ním diplomatickém úsilí Vatikánu, vzá-
pětí však s odvoláním na kanonický věk 
odešel do důchodu.

Podle P. Žuka se nyní odpor proti 
režimu přesunul z  ulic na sociální sí-
tě. Ministr vnitra Ivan Kubrakov, který 

nastoupil loni v říjnu, totiž nastavil ex-
trémní represe, a to i změnou zákonů. 
„Dnes můžete jít na několik let do vě-
zení dokonce za to, že se obléknete do 
určité kombinace barev!“ dokresluje
P. Žuk s poukazem na červenou a bílou, 
jež odkazují na vlajku svobodného Bělo-
ruska v letech 1918–1919 a jsou symbo-
lem protilukašenkovského odporu: „Je 
těžké žít pod neustálým tlakem a často 
slyšíte rady, abyste pečovali o své dušev-
ní zdraví, nebo dokonce abyste se od-
střihli od dramatických zpráv, které den-
nodenně přicházejí.“ Podle něj se ovšem 
systém nemůže dlouho udržet a většina 
lidí jen čeká na správný okamžik.

Zůstat prorockým hlasem

Od veřejné kritiky mírně ustoupila i cír-
kev – podle P. Žuka je to pravděpodob-
ně i výsledek vyjednávání Vatikánu s re-
žimem. „Život ale pokračuje – křtíme 
děti, oddáváme páry, připravujeme na 

první svaté přijímání… Nemluvil bych 
o únavě z protestů, jako spíše o předpo-
kladu, že ‚všichni rozumíme, o co jde, 
i když to neříkáme nahlas‘. Celá společ-
nost včetně církve je ve stavu očekávání, 
co bude dál. Ti, kdo se kloní ke spravedl-
nosti, trvají na pokojném a nenásilném 
odporu. Bohužel je však nyní jasné, že 
za šestadvacet let Lukašenkovy vlády li-
dé natolik zpasivněli, že dovolili, aby ze-
mi ovládl tak zkorumpovaný režim. Se 
současným systémem a  s  tím, jak jim 
propaganda vymývá mozky, nejednou 
souhlasí, protože je to pro ně pohodl-
né,“ dodává jezuita s přáním, aby bělo-
ruská církev byla více prorockým hlasem 
a zastala se všech ponižovaných či pro-
následovaných. „Do určité míry to dě-
láme, avšak mohli bychom udělat víc, 
abychom vydali skutečné svědectví o Je-
žíšově evangeliu,“ podotýká kněz.

Přesto se odvážné hlasy z řad církve 
ozývají i nyní. „Pomocný minský biskup 
Juryj Kacabucki vícekrát odsoudil ne-

spravedlnost a bezpráví, v nichž žijeme. 
P. Vjačeslav Barok se ve svých každotý-
denních videích na Youtube vyjadřuje 
k aktuální situaci z křesťanského hledis-
ka. Další tak činí ve svých kázáních,“ 
přibližuje P. Žuk. 

Emeritní arcibiskup Kondrusiewicz 
se vyslovil mj. v  homilii při oslavách
30 let oživené běloruské církve. Slav-
nostní mši koncelebroval 18. dubna v ka-
tedrále v  Minsku po boku papežského 
nuncia Anta Joziče a  dalších biskupů. 
Někdejší SSSR v homilii nazval „neko-
nečnou krajinou pracovních a koncent-
račních táborů, která se pro mnoho vě-
řících, biskupů a  kněží stala Kalvárií 
20. století“ – jak informuje portál Catho-
lic.by. Jako první biskup obnovené bělo-
ruské církve a jako přímý svědek i aktér je-
jí zdárné obrody pak zdůraznil, že „výzvy 
naší doby nám nedovolují, abychom setr-
vali u toho, čeho jsme dosáhli. Musíme jít 
dál, abychom na ně v pravý čas dokázali 
reagovat“. ALENA SCHEINOSTOVÁ

Jak se vede církvi v Bělorusku

V Košicích
očkují chudé

PAMÁTKU 1,5 MILIONU ARMÉNŮ zavražděných osmanskými Turky v letech 1915–1917 uctila ekumenická bohoslužba v řím-
ském kostele San Bartolomeo all’Isola ve výroční den vypuknutí masakru 24. dubna. Předsedali kardinál Kurt Koch, prefekt Papežské 
rady pro jednotu křesťanů, a arcibiskup arménské církve Khajag Barsamian. Tragické výročí si připomněli Arméni doma i po celém 
světě. Jako vůbec první prezident USA oficiálně označil vraždění Arménů za genocidu v projevu 24. dubna Joe Biden. Roku 2016 se při 
své apoštolské cestě do Arménie pomodlil za oběti v památníku genocidy v Tzitzernakaberdu papež František.  Snímek ČTK

SVÁTEK SVÉHO PATRONA SV. JIŘÍ prožili společně skauti z Velkopolska na pouti 
do baziliky v Licheni Starém na východě země. K odvaze a velkorysosti po vzoru svatého 
drakobijce je vyzval celebrant P. Janusz Kumala. Snímek Facebook Sanktuaria Licheń



Fantasta, který pletl poezii 
do přírodních věd. Zakázaný 
teolog. Prorok globalizace. Kde 
jsme dnes mohli být, kdybychom 
mu dokázali lépe porozumět? 

Když Pierre Teilhard de Chardin přijel v květ-
nu 1946 do Paříže, rázem se stal senzací. Jako 
by něco z atmosféry poválečné euforie ulpě-
lo i  na něm. Pětašedesátiletý specialista na
geologii Číny a spoluobjevitel předchůdce člo-
věka zvaného sinantrop dostával další a další 
pozvánky. Přednášel, diskutoval, vysvětloval 
nové objevy v paleontologii s nebývalým ohla-
sem. Byl totiž nejen uznávaným expertem, ale 
i buřičským interpretem tehdy se rychle rozví-
jejícího vědeckého oboru. Nedlouho po svém 
příjezdu byl dokonce za svou badatelskou čin-
nost vyznamenán – stal se důstojníkem Čest-
né legie (a později byl jmenován členem Fran-
couzské akademie). 

O  pařížských přednáškách „vynikajícího 
teologa“, který umně prezentuje katolickou 
věc, přinesl zprávu i oficiální vatikánský deník 
L´Osservatore Romano. Po několika týdnech 
se ovšem opravil s tím, že tento řeholník, jak 
je všeobecně známo, se v teologii příliš nevy-
zná. V té době také Teilhard v Římě znovu na-
razil s žádostí publikovat svůj pohled na vznik 
a vývoj kosmu. „Fantastické,“ zhodnotil jej se 
zřejmým sarkasmem vlivný vatikánský teolog 
Garrigou-Lagrange. Ale zájem o Teilhardovy 
myšlenky ochladl i jinde. 

Teilhard de Chardin byl označen za evo-
lucionistu a  jako takový za pátou kolonu
v  církvi. Vědecká obec zase těžce nesla, že 
„mluví vlastně jedním dechem o atomu a lid-
ské touze po nesmrtelnosti, o  vývoji života 
a zároveň o zákonu lásky k bližnímu, a dokon-
ce k Bohu“. V Evropě poblázněné komunistic-
kými idejemi bylo něco takového nepřijatelné. 
Zaskočen a zklamán odjel na další expedici do 
Afriky a něco málo svých osobních věcí poslal 

do Ameriky. Napříště se totiž vracel „domů“, 
na pokyn řádových představených, do newyor-
ské jezuitské rezidence. Tam také v roce 1955 
zapomenut zemřel. Bylo to na Hod Boží veli-
konoční, jak si vždycky přál.

Teprve potom mohly vyjít jeho zakázané 
práce. Několik z  nich, především poslední 
zavržený Fenomén člověka, Božské prostředí 

a Místo člověka v přírodě, obletělo svět. Vedle 
paleontologie je od té doby zmiňován v sou-
vislosti s teologií stvoření a s globální ekologií. 
Na popularitě jeho knížkám, jak už to bývá, 
dodalo i varování před jejich obsahem, vyda-
né Vatikánem na popud kardinála Ottavianiho 
v předvečer Druhého vatikánského koncilu. 
Až mnohem později, v roce 1968, respekto-
vaný Joseph Ratzinger cituje Teilhardovy my-
šlenky v knize Úvod do křesťanství. O čtyřicet 
let později už jako papež Benedikt XVI. zmínil 
přímo Teilhardovu kosmickou vizi při kázání. 
V roce 2017 Papežská rada pro kulturu (kam 
spadá i věda) požádala papeže Františka, aby 
monitum (varování) zrušil.

Marie-Joseph-Pierre se narodil roku 1881 
ve venkovské šlechtické rodině v kopcovité ob-
lasti střední Francie. Tam, na zámečku Sar-
cenat, jako čtvrté z jedenácti dětí vzdělaného 
katolíka Emmanuela Teilharda, pochytil svou 
samozřejmou zbožnost i odzbrojující důvěru. 
V jedenácti letech nastoupil na internátní je-
zuitskou školu. V šestnácti napsal rodičům: 
„Nic není rozhodnuto (…) ale domnívám se, 
že dobrý Bůh mi dal nabídku opustit svět.“

Dva roky nato vstoupil do jezuitského no-
viciátu. „I  za touto čínskou zdí jsem našel
poezii a přátelství,“ napsal odtud domů. Tro-
chu uzavřený premiant, který se podle jednoho 
z učitelů „choval až příliš vzorně“, překvapo-
val zájmem o filozofii, a především o kameny. 
Přitahovalo ho, jak později vzpomínal, to pod-
statné a neměnné. První výzkumy podnikal bě-
hem studií v Anglii na kopci za školou. První 
zkameněliny vykopal o pár let později, když 
vyučoval fyziku na řádovém gymnáziu v Egyp-
tě. A z koníčka se stalo povolání.

Bádání a psaní do šuplíku

Další studia mu překazila Velká válka. Den po-
té, co jeho bratr zahynul na frontě, byl Pierre 
povolán jako ošetřovatel. Prošel Ypry, Dun-
kerk, Verdun. Jeho pluk byl zmasakrován. Ta-
dy v bahně a kalužích krve započal promýš-
let svou odvážnou teorii evoluce, která začíná 
a končí v Kristu. Hned po válce v Paříži obhájil 

doktorát z geologie, botaniky a zoologie. Byl 
jmenován pomocným profesorem na Katolic-
kém institutu a zájem o něj měly další univerzi-
ty. Představení svůj souhlas podmínili tím, že 
nebude mluvit ani psát o svých náboženských 
vizích. Pro Teilharda to bylo nepřijatelné, 
a proto raději zvolil odchod do ústraní. Přes 
Cejlon, Sumatru, Hongkong a Šanghaj zamí-
řil s kolegy paleontology do Číny a Mongolska. 
Po osmnácti měsících se vrátil. Po několika 
přednáškách na Katolickém institutu byl však 
donucen odjet do Číny znovu. Tentokrát s pře-
stávkami na dvacet let. 

Práci v pekingském muzeu střídal s výpra-
vami. Mezi jiným zkoumal město mrtvých 
v poušti Gobi, naleziště zkamenělin v oblas-
ti Čou-kchou-tien, kde s kolegy nalezli lebku 
předchůdce člověka, která byla starší než teh-
dy známé pozůstatky neandrtálců. S Citroëno-
vou expedicí prošel napříč Čínou od Pamíru 
do Pekingu. Vzorky nasbírané cestou využil 
k vybudování nového muzea geobiologie. Me-
zitím se pokoušel získat povolení publikovat 
náboženské eseje, ovšem marně.

Psal tedy odborné články a do šuplíku růz-
né eseje, básně, deníkové záznamy. O své vize 
se dělil jen s přáteli prostřednictvím dopisů. 
Dokládají jeho smělou, zapálenou, ale i ukáz-
něnou povahu. Nikdy se nepovažoval za teo-
loga či filozofa. Hledal odpovídající křesťanský 
výklad objevů, jichž byl v rychle se rozvíjející 
paleontologii svědkem. „To, po čem lidé tou-
ží, je hlouběji pochopen ý Bůh křesťanství. Vý-
zvy dneška je třeba zbytečně neodsuzovat, při-
jmout a proměnit. Nemusíme se bát vzít vážně 
impulzy současné vědy, které – ač si mnozí 
mysleli, že pohřbí náboženství – ukazují na 
jeho univerzální platnost a potřebnost.“

Desetiletí umlčování snášel Teilhard na-
venek s nadhledem. „Co je tahle potíž proti 
budoucnosti, která nás čeká? Důvěřujte po-
zvolné Boží práci,“ říkával. Cítil se povolán 
ke službě vědě a Kristu a k tomu patřila věr-
nost církvi. Snadné to však nebylo, jeho deník 
končí slovy: „Všechna duchovní dobrodružství 
končí na Kalvárii.“ 

JOSEF BERÁNEK, publicista
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Má pravdu Bible, nebo 
soudružka učitelka? Jsme 
stvořeni rukou Pána Boha, 
nebo jsme povstali z opice? 
To bylo dilema, které za 
minulého režimu řešily 
mnohé děti z věřících rodin. 
Ale co když platí obojí?

Těm výpravným obrázkům od Zdeňka Buri-
ana mohly černobílé kresby v biblických dě-
jepravách jen těžko konkurovat. Neandrtálci 
na nich byli jako živí. A tak v hlavě nejednoho 
věřícího žáčka začaly klíčit pochybnosti, zda 
ho pan farář v hodinách náboženství nevodí 
za nos a nemá pravdu spíše soudružka učitel-
ka, zvláště když je to prý vědecky podloženo.

Ještě v 90. letech, když jsem učil nábožen-
ství a s dětmi probíral první kapitoly knihy Ge-
nesis, jsem v následující hodině od některých 
slyšel, jak byli jejich rodiče trochu zaskočeni, 
že bychom mohli mít s opicemi přece jen ně-
co společného. Byla to pro ně jakási třináctá 
komnata, kam raději s kritickým rozumem ne-
vstupovali, protože „je to přece psáno v Bibli“.

Biblická zpráva zde přitom vypovídá o ně-
čem jiném, nejde o výklad vzniku světa. Bůh 
ostatně stvořil člověka z prachu země, tedy 
z hmotných přírodních prvků, které mohly mít 
podobu společného živočišného prapředka. 
Podstatný je onen okamžik, kdy se z něj stává 
člověk, ono Boží „vdechnutí“ nesmrtelné lid-
ské duše (Katechismus 362–363).

Dnes s přísunem informací mizí i dřívější 
zdánlivý rozpor mezi vědou a vírou. Ostatně 
jak píše P. Marek Vácha ve své knížce Věda, 
víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy 
Genesis (Cesta 2014), „katolická církev nikdy 
a v žádném ze svých oficiálních textů nekon-
statovala, že evoluce neexistuje“. A u příleži-
tosti 137 let od vydání Darwinovy knihy O pů-

vodu druhů pronesl papež Jan Pavel II. krátký, 
zato důležitý projev k členům Papežské akade-
mie věd, kdy řekl, že „pravda nemůže jít proti 
pravdě“ a že existuje mnoho přírodovědných 
výkladů, jak evoluce probíhá. „Připomene, že 
rovněž existuje řada filozofických interpre-
tací, z nichž některé jsou s katolickou vírou 
zcela neslučitelné, a jiné zcela slučitelné,“ pí-

še kněz a přírodovědec Marek Vácha. Jedním 
z průkopníků křesťanského pohledu na evolu-
ci byl jezuita a přírodovědec Pierre Teilhard de 
Chardin, od jehož narození uplyne 1. května 
140 let (více také na str. 7). V tématu přiblíží-
me jeho nelehký životní osud.

Vývoj však nelze zastavit, zejména v evoluč-
ní biologii. Loni vydaná kniha lékaře a filozofa 

Jiřího Váchy Meze darwinismu (v anketě Dob-
rá kniha KT ji mezi knihy roku zařadili prá-
vě Marek Vácha či Jiří Grygar) poukazuje na 
nejnovější stav poznání i na přetrvávající ma-
nipulace, které se tváří jako nezvratný vědec-
ký výsledek. Víra stejně jako vědecké poznání 
zkrátka nesmí ustrnout v dětských kalhotách.
 JAN PAULAS

Odkud jsme se vzali? 

Důvěřoval pozvolné Boží práci

Kompletní dílo francouzského jezuity, fi-
lozofa a přírodovědce má v úmyslu vydat 
loni vzniklá Česká společnost Teilharda de 
Chardin. V češtině jsou dostupné zatím čty-
ři z plánovaných třinácti svazků sebraných 
spisů, které vyšly už dříve (Chuť žít 1970, 
Vesmír a lidstvo 1990, Místo člověka v pří-
rodě 1993 a částečně Jak věřím 1997). Na 
vydání čekají i Teilhardovy dopisy a deníky. 
Prvním titulem, jenž má díky této společ-
nosti vyjít už letos v nakl. Malvern, je právě 
Zrod myšlení – dopisy z první světové vál-
ky adresované sestřenici Marguerite. Inici-
átorkou projektu je spisovatelka Františka 
Jirousová, která se věnuje vědeckému studiu 
Teilhardových spisů (více na www.teilhard-
-de-chardin.cz). 

Teilhard de Chardin (1955)

Ilustrace a obrazy pravěkých lidí a zvířat malíře Zdeňka Buriana pamatuje snad každý školák. Vidět je bude možné na připravované výstavě ve znojem-
ském Domě umění. Tento obraz pravěké vesnice nedávno vystavovali na zámku v Holešově. Snímek ČTK
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Co vám pomohlo přijmout evoluční 
teorii a usmířit ji s biblickou 
zprávou o stvoření člověka?

JIŘÍ GRYGAR, astrofyzik
Na husovickém gymnáziu 
v Brně jsme měli v  letech 
1951–1954 nepovinné ná-
boženství, které přednášel 
„starý profesor“ P. Domi-
nik Pecka. Ten nás mj. se-
známil s opatem brněnské-
ho kláštera augustiniánů 
Gregorem Mendelem, jenž 
v letech 1856–1863 položil 

základy genetiky, které byly vědeckým prohloube-

ním Darwinovy evoluční teorie. Tehdy jsem se do-
zvěděl i o Teilhardovi de Chardin a jeho evoluci k bo-
du Omega. Stále platí citát významného italského 
kardinála Caesara Baronia (1538–1607): „Bible 
nám neříká nic o tom, jak nebesa fungují, ale učí, jak 
se máme do nebe dostat.“ 

MIREIA RYŠKOVÁ, biblistka
Vyrůstala jsem v době, kdy 
evoluční teorie byla běžnou 
součástí školní výuky, tak-
že jsem se s ní seznamovala 
v rámci školních předmě-
tů, především přírodopisu. 
Vlastně jsem nikdy žádný 
zvláštní rozpor nepociťo-
vala, protože poměrně br-
zo mi bylo jasné, že biblic-

ká zpráva není historickým podáním přírodního 
dění. Spíš jsem měla problém s odpůrci evoluční 
teorie. 

Když jsem se potom začala zabývat biblickým 
textem hlouběji a dostala se k jeho rozboru z hledis-
ka vzniku a zakotvení v dobovém myšlení, pochopi-
la jsem hloubku myšlenek, které jsou v textu ukryty 
a jež jsou jeho pravým posláním. Je to velkolepý text, 
který hovoří o smyslu světa, postavení člověka v něm 
a zacílení celého stvoření k Bohu. O tom vědecký vý-
klad vzniku světa nemluví a ani nemůže. Teologic-
ký a přírodovědecký výklad si tu nijak nekonkurují
ani neprotiřečí.

ŠÁRKA POSPÍCHALOVÁ,
středoškolská učitelka biologie
Když pohlédnu do květu libovolné rostliny, vždy 
s údivem sleduji různá upořádání a proměny květ-

ních částí. Ať už květních 
obalů poskládaných do 
kruhů či spirál, přeměny 
tyčinek, třeba ty s vrtivými 
prašníky trav pohupujícími 
se ve větru, bezobalné kvě-
ty u větrosnubných rostlin, 
krásně barevné koruny lá-
kající opylovače. Vždyť ta 
nádhera jen potvrzuje, že 

nemůže být dílem náhody, nýbrž dobře promyšlené-
ho díla. A každý nově nalezený druh jen vytvoří další 
větev či větvičku na fylogenetickém stromě, který se 
tak krásně rozrůstá a postupně jen ukazuje na krea-
tivitu, promyšlenost, obsáhlost a moudrost našeho 
Pána, který nám nejen díky květům rostlin dává na 
každém místě o sobě vědět.

(pau)

Bible nám neříká, jak nebesa fungují

O vztahu vědy 
a víry, Darwinově 
teorii a biblické 
zprávě o stvoření 
hovoříme 
s knězem 
a přírodovědcem 

MARKEM VÁCHOU.

S evoluční teorií nepřišel Charles Darwin jako první. 
V čem je jeho teorie jiná? 
Evoluční teorie zde byly dávno před Darwinem, tu 
zřejmě nejznámější předdarwinovskou formuloval 
Francouz Jean-Baptiste Lamarck v roce 1809, tedy 
v roce, kdy se Darwin narodil. Lamarck ponechává 
v přírodě teleologii, že všechno nutně směřuje k člo-
věku. Vyhubte savce a ptáky, a ono to z plazů pomalu 
zase k člověku dospěje. Vyhubte veškerý život krom 
prokaryot, pak to sice bude trvat déle, ale nakonec 
se evoluce zase dočvachtá až k člověku. 

To, čemu dnes říkáme Darwinova teorie, je ve 
své podstatě pět myšlenek, které spolu příliš nesou-
visí. 1. Druhy nejsou stálé, v průběhu času se mění.
2. Všechny organismy pocházejí ze společných 
předků, vývoj si tedy můžeme představovat v čase 
jako stále se rozvětvující strom. 3. Evoluce je gra-
dualistická, postupuje stálým tempem, bez sko-
ků a diskontinuit (zde se Darwin škaredě zmýlil). 
4. Nové druhy mohou stále vznikat. 5. Evoluce po-
stupuje principem přirozeného výběru.

Nejdůležitějším bodem je ten poslední. Darwin 
nejen řekl, že evoluce existuje, ale uhodl především 
mechanismus, přirozený výběr. Na rozdíl od La-
marcka nemá evoluce v Darwinově pojetí žádný cíl, 
a že vznikl člověk, je jen jeden z mnoha možných 
scénářů. Sluší se dodat, že od roku 1859 se biologie 
hodně posunula a dění v přírodě dnes považujeme 
za mnohem komplexnější a přírodní výběr za jeden 
z mnoha mechanismů evoluce.

Za minulého režimu býval Darwin zneužíván v boji 
proti náboženství. Víme, jak to měl Darwin s vírou 
v Boha?
Vlastně nevíme. V Darwinových textech lze najít 
vyjádření, kde se hlásí k teismu a jindy zase k agnos-
ticismu. Vše je komplikováno faktem, že Darwi-
nova manželka a zároveň sestřenice Emma Wed-
gwoodová byla hluboce věřící a Charles si zřejmě 
některé své neortodoxní úvahy o víře nechával pro 
sebe, aby ji nezranil. Darwin jako bystrý pozoro-
vatel ovšem těžko vnímal vesmír jako dílo náhody:
„…když o tomto přemýšlím, cítím se nucen pohlédnout 
k Prvotní Příčině mající inteligentní mysl do určité-
ho stupně analogickou mysli člověka; a zasluhuji si 
být nazýván teistou.“ Takže si vyberte.

Od Darwinovy doby zde existuje zásadní spor 
zastánců evoluce a kreacionistů – tedy těch, kdo věří, 
že svět vznikl přesně tak, jak popisuje kniha Genesis. 
Je ale pojetí kreacionistů slučitelné s biblickou 
zprávou o stvoření? 
Proti kreacionistům stojí fakta, jak ta biologická, tak 
ta teologická. Je jistě lákavé číst Bibli doslova, jak kre-
acionisté rádi činí. Pak se ovšem dostáváme do těžko 
řešitelných problémů: měli Adam s Evou pupík? Byla 
Eva geneticky Adamovým klonem? Měl Adam o jed-
no žebro méně? S kým se oženil Kain? Jak vypadal 
had, než ho Bůh za trest přinutil plazit se po zemi? 

První kapitola Genesis je pro mě jedním z nej-
krásnějších a nejpromyšlenějších textů, co byl kdy 

napsán, vesmírná katedrála stvoření, s trojím po-
žehnáním, s trojím poučením: autorem vesmíru je 
Bůh, vesmír je stvořen jako dobrý či krásný a zadá-
ním člověka je být obrazem Božím. Je to hymnus, 
písňový text, nikoli skripta z biologie.

Se stoupenci kreacionismu se dnes můžeme potkat 
spíše v Americe než u nás. Proč?
Je to opravdu tzv. Bible Belt na jihu či jihovýcho-
dě USA a jedná se spíše o křesťany různých protes-
tantských denominací. Jedna z  mnoha možných 
odpovědí může být, že debaty byly a  jsou často 
vyostřené ve smyslu Darwin, nebo Bible – a křes-
ťané si na místo revize otázky zvolili Bibli. Ale to 
trochu hádám. Sluší se dodat, že ateističtí odpůrci 
kreacionistů, z nichž je zřejmě nejznámější Brit Ri-
chard Dawkins, si s kreacionisty nemají co vyčítat 
– a Dawkins i  jeho žáci ve své horlivosti pro atei-
smus splňují definici náboženské sekty: vystupují 
jako majitelé konečné pravdy, mají své svaté kni-
hy, provádějí evangelizaci a své odpůrce anathemují
(zavrhují – pozn. red.). 

Jsme u nás v tomto směru dál?
Před čtyřiceti lety jsem si dělal naději, že porevo-
luční generace středoškoláků už se souzněním víry 
a vědy problémy mít nebudou, a byl jsem asi trochu 
optimista. Problém nedávno hezky shrnul Francis 
Collins, zakladatel platformy BioLogos: na začátku 
jsme si mysleli, že když mají lidé nesprávná data, 
stačí vysypat na stůl ta správná, a výsledek se dosta-
ví. Collins zde mluvil o důležitosti vakcinace proti 
covidu, jinak je tento evangelikální křesťan jakožto 
vědec – pochopitelně – evolucionista. Ale ani zde to 
nefunguje takto hladce. Možná nejsou třeba ani tak 
správná data, jako spíše uzdravení.

Dnes je to stále první otázka, kterou mi v televi-
zi a rozhlase kladou, celoživotní evergreen: Vy jste 
biolog a kněz, jak to jde dohromady? Pocházím při-
tom z města, kde vcelku nedávno otec Gregor použil 
cca 28 000 rostlinek hrachu na své pokusy, a všichni 
vnímali v řádu věcí, že augustiniánští mniši se na 
Starém Brně věnují vědě. Co se za těch sto šedesát 
let změnilo?

Jaké je vůbec stanovisko katolické církve k evoluční 
teorii dnes? 
Evoluční teorie není, evoluční teorie jsou. Je jich 
mnoho: lamarckovská, darwinovská, neutrální ne-
bo téměř neutrální teorie evoluce a podobně. Jde 
o přírodovědecké teorie, a tak k nim toho magiste-
rium katolické církve nemá moc co říct, stejně jako 
nekomentuje Archimédův zákon nebo teorii relativi-
ty. Zjednodušuji, je to vždy za podmínky, že přírodo-
vědci nepodnikají výlety do světa filozofie či teologie. 

Co se týče fyziky, chemie či biologie, každý křes-
ťan může zaujímat mnoho různých hypotéz. Teo-
logové nejsou k posuzování biologických hypotéz 
kompetentní a ani to po nich nikdo nechce, teolo-
gové rozumějí teologii. 

Jak tedy číst první kapitoly Bible? Co chtějí říct?
Je to text jako před startem rakety: kontrolují se jed-
notlivé obvody, gyroskopy, ciferníky – a vždy se od-
škrtne, že je to dobré. Pak raketa zapne motory a od 
druhé kapitoly začnou dějiny člověka. 

Tvoří se oddělováním, vyděluje se řád z chaosu. 
První tři dny vznikají domény, odděluje se světlo od 
tmy, vody nad klenbou a pod klenbou, souš a moře. 
Druhé tři dny se do prostorů dostávají pohybující 
se entity. Čtvrtý den souvisí s prvním, přijde velké 
a malé světlo a hvězdy; pátý den komunikuje s dru-

hým, ptáci a ryby; šestý den s třetím, živočichové 
a člověk. Zvláštní je, že člověk nedostává samostat-
ný den stvoření, je stvořen takříkajíc v jednom ba-
líčku s živočichy. Čtenář má jasno: nikdy víc nelze 
zbožštit zvíře ani člověka. Jsou Božím stvořením, 
nic víc, ale taky nic méně. Ovšem jen člověk je Bo-
žím obrazem, jen u něho je konstatováno, že je to 
velmi dobré. Stvoření člověka je posledním akor-
dem symfonie, muž a žena jsou Boží mistrovské 
dílo – pak musí přijít šabat, Bůh si musí po vichřici 
tvoření odpočinout. Pak se tvoří Slovem. Bůh řek-
ne, a stane se. Budiž světlo!

Ateista čte první kapitolu knihy Genesis jakoby 
s vypnutým zvukem, snad jako by neslyšel melodii 
za zvuky, jako by pro určité písně neměl hudební 
sluch. 

Co je oním Božím aktem „stvoření člověka“, ten 
bod přechodu mezi říší zvířat, kde máme s opicemi 
společné živočišné předky, a člověkem? 
Biologicky tomu nikdo moc nerozumí a asi ještě 
chvíli rozumět nebude. Slunce zasvítilo na bláto, 
a vznikli jsme, to zní jako hodně špatná fantasy, ale 
jsou to naše dějiny. Příběh našeho vesmíru je hodně 
výstřední: před čtyřmi a půl miliardou let je Země 
svítící žhavé těleso, pak se chvilku cosi děje a pak 
vyletí raketa Apollo. Že umíme přemýšlet, že má-
me své „já“, že milujeme, doufáme, toužíme, je ta-
jemství všech tajemství. Existence vědomí je, slovy
Davida Chalmerse, opravdu těžký problém. 

Společné předky ale nemáme jen s lidoopy a opi-
cemi, nýbrž i s žábami, rybami, hmyzem a pampeliš-
kami. Ale k vaší otázce – ano, kdybych si mohl vybrat 
ve stroji času jednu chvíli z dějin, pak tu, jak ten tvor 
poprvé začal nezištně milovat, poprvé se podíval na 
hvězdy s nevyslovenou otázkou.  JAN PAULAS

Náš příběh je hodně výstřední 

Jeskynní malby od pravěkých lidí, které vznikly před 15–20 000 lety (z jeskyně Lascaux ve Francii). Snímek wikipedie



O nedávno 
zesnulém 
teologovi 
Hansi Küngovi 
a o papežské 
neomylnosti 
jako článku 

víry hovoříme s teologem
P. PROKOPEM BROŽEM. Co 
se za tímto dogmatem skrývá? 

Nedávno jsme informovali o úmrtí švýcarského 
teologa Hanse Künga a připomněli, že v jednu 
chvíli přišel o kanonickou misi a ztratil možnost 
přednášet katolickou teologii. Bylo to především 
kvůli jeho odmítavému postoji k papežské 
neomylnosti. Co mu vadilo?
Nejprve je třeba pohled na Hanse Künga zbavit 
jakéhokoli zjednodušení a zúžení. Byl to velmi 
nadaný člověk, jemuž se dostalo skvělého zá-
kladního teologického studia na Gregorianě 
v Římě, výborné duchovní formace v Papežské 
koleji Germanicum, kdy si osvojil hlubokou 
modlitbu a pracovitost. Své teologické i spi-
sovatelské hřivny rozvíjel stále dál, studoval 
po celém světě a doktorát získal na Katolic-
kém institutu v Paříži. Účastnil se Druhého 
vatikánského koncilu coby peritus, s vahou 
své teologické autority spolu s např. Josephem 
Ratzingerem. S veřejností rád komunikoval, 
své názory uměl představit širokému publiku 
s bravurní strategií. 

Ve svých reflexích začátkem 60. let věno-
val pozornost církvi a její obnově, christolo-
gickým tématům či světovým náboženstvím. 
S precizností a poučeně poukazoval na nut-
nost obnovy církve. V tomto svém osobním 
vývoji – s optimismem 60. let – začal vytýkat 
církvi přílišnou zkostnatělost, kterou spojoval 
s jejím hierarchickým uspořádáním a trváním 
na církevní tradici. 

Prožitek koncilních jednání a  jeho další 
angažovanost na katolické teologické fakultě 
v Tübingen, kde se setkal s významným, svě-
tově známým teologickým prostředím, daly 
jeho teologické osobnosti a poslání dvě cha-
rakteristiky: bezvýhradné (rückhaltlos) nasa-
zení pro pravdu a bezohledné (rücksichtlos) 
vědomí vlastního poslání (K. Lehmann). 

Jak ho brali ostatní teologové?
Široká komunita teologů jeho tvorbu sledo-
vala s úctou, oceňovali jeho podněty a nové 
pohledy. Jeho potřebě zničit staletími utváře-
nou a zděděnou podobu církve ovšem přitakal 
málokdo. Známý teolog Yves Congar uzná-
val a vítal hlubokou inteligenci Hanse Künga, 
s lítostí však konstatoval, že v pojetí pravdy je 
třeba mít ještě „osvícené oči srdce“, jež vedou 
k pohledu na to, co je skutečně katolické. 

V  roce 1967 vychází Küngova zásadní 
kniha Die Kirche, kde podává ucelenou teo-
logicky propracovanou představu o církvi, te-
dy ještě předtím, než vyšla kniha Unfehlbar – 

Eine Anfrage (1970). V závěrečné části najde-
me pasáže o Petrově úřadě a jeho zesvětště-
ní v průběhu staletí. Myslím, že to byla obava 
z mocenského zneužití Petrova úřadu, která 
vedla Hanse Künga k úvahám o postupném 
odbourávání této instituce v církvi.

Vraťme se však k původní otázce, 
resp. k článku víry o papežské neomylnosti. 
Kdy byla vyhlášena a na co reagovala?
Práce Prvního vatikánského koncilu se věno-
valy dvěma velkým tematickým okruhům: jak 
chápat v kontextu 19. století katolickou víru 
a co je to církev. K prvnímu tématu se vyjadřu-
je konstituce Dei Filius (24. 4. 1870). Druhé 
téma věnované církvi uzrávalo několik stale-

tí. Proto bylo připraveno hned několik sché-
mat, která měla vystihnout bohatou strukturu 
církve. Schéma tzv. římské školy De ecclesia 
Christi předvídalo 15 kapitol, jež se v dubnu 
1870 z praktických důvodů rozdělily na dvě 
části. V první části se v 8. kapitole pojedná-
valo o neporušenosti církve (indefectibilitas), 
v následující kapitole o její neomylnosti (in-
fallibilitas). Ve druhé části se v 11. kapitole 
předkládalo téma papežského primátu. 

Z důvodu blížící se války a piemontských 
vojsk k Římu se narychlo připravilo schvále-
ní a vyhlášení tzv. První dogmatické konsti-
tuce o Kristově církvi Pastor aeternus (18. 7. 
1870) týkající se pouze papežského primá-
tu. Ucelený doktrinální kontext se uplatňoval 

v další teologické diskusi, v papežském magis-
teriu (např. v encyklice Pia XII. Mystici corpo-
ris, 1943), a především v dogmatické konsti-
tuci Druhého vatikánského koncilu o církvi
Lumen gentium (1964). 

Už na začátku byla ale papežská neomylnost 
mylně chápána. Mohl byste přiblížit, čeho se 
vlastně tento článek víry týká? O co v něm jde?
Ježíš Kristus v  rámci svého působení shro-
máždil učedníky a založil církev jako společ-
né dílo Boha a člověka. Kristus vede církev 
svým Duchem tak, aby se v konkrétním dějin-
ném průběhu utvářela vnitřně jednotná. Tu-
to službu jednotě církve svěřil Petrovi formou
tzv. Petrova úřadu. Konstituce Pastor aeternus 
uvádí: „Katedra sv. Petra se udržuje bez omylu 
v síle Božího příslibu našeho Pána a Spasitele, 
jejž dal knížeti svých učedníků: ‚Já jsem za tebe 
prosil, aby tvoje víra nezanikla. A ty potom, až 
se obrátíš, utvrzuj své bratry.‘ Toto neporušené 
charisma pravdy a víry bylo Boží cestou svěře-
no Petrovi a jeho nástupcům.“ 

Péče o jednotu církve je tedy skrze charis-
ma Petrova úřadu naplňována ve službě pape-
žů. Roztržky a diskuse, které se od roku 1870 
v církvi vedou, stále strhávají pozornost na 
formální stránku vyhlašování papežských vý-
roků, na kompetence jednotlivých autorit za-
hrnutých do tohoto procesu, takže často úpl-
ně vymizí podstata této služby. Petrův úřad je 
součástí Kristova poslání a představuje laska-
vou péči, kterou Kristus a jeho Duch dopřává 
církvi, aby rostla v jednotě a uchovávala ji. Jde 
o velmi dramatický rys církve a bez pomoci 
Ducha Svatého by žádný člověk nebyl schopen 
tento úřad zastávat.

Hodně lidí si spojuje papežskou neomylnost 
právě zúženě jenom s vyhlašováním závazných 
výroků ve věcech víry a mravů.
Ucelená podoba této služby v  církvi spo-
juje přitom trojí úřad či úkol: učit, posvě-
covat a  pastýřsky řídit či vést. Týká se tak 
služby v církvi na všech úrovních včetně pa-
peže. Učitelský úřad (magisterium) je vyko-
náván s vnitřní vazbou na kněžskou službu 
jednotě celé církve a v pastýřském nasazení 
– v lásce až do krajnosti – Petrova nástupce. 
Sledovat čistě výrokovou činnost papežské-
ho magisteria je jistě možné, nicméně ne-
poskytuje ucelený pohled ani na papeže, ani 
na učitelský úřad církve. Papež i biskupové 
uplatňují ve své službě učit Boží lid prorocká 
obdarování, ač se to neděje formou vyhlašování
dogmatu.

Nicméně kolikrát od té doby papež využil 
možnost vyhlásit něco dogmaticky závazného? 
Dogmata byla v církvi vyhlašována převážně 
v souvislosti se spory, které bylo třeba vyřešit. 
Tedy když šlo o uchování jednoty církve. Jinak 
činnost biskupů i papeže provází jejich řádné 
magisterium – služba učitelského úřadu, jež 
nachází své vyjádření v encyklikách, apoštol-
ských listech apod. Ale abych odpověděl na 
otázku: Papež Pius XII. vyhlásil 1. 11. 1950 
dogma o Nanebevzetí Panny Marie. Od té do-
by se žádné další formální vyhlášení dogmatu 
nekonalo.   (pau, mach)
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Papežskou neomylnost vyhlásil První vatikánský koncil roku 1870. Dogmatickou konstituci Pastor 
aeternus (v překladu Věčný pastýř) podepsal tehdy úřadující papež Pius IX.  Snímek ČTK

Rok před připomínkou 200 let 
od narození P. Gregora Johanna 
Mendela, augustiniána a světově 
uznávaného zakladatele 
genetiky, začíná soutěž 
i finanční sbírka na zhotovení 
jeho sochy v centru Brna. 

„Je to dosud největší a unikátní soutěž v ČR, 
kdy se na zhotovení díla kombinuje sbír-
ka a příspěvek z veřejných peněz. Vzhledem 
k osobnosti, která položila základy genetiky, 
jsou na tento projekt upřeny oči vědců a ar-
chitektů z celého světa. Mendel, od jehož na-
rození uplyne v příštím roce 200 let, proslavil 
naši zemi ve světě více, než si dokážeme před-
stavit,“ říká Jakub Carda, ředitel společnosti 
Společně, která vše organizuje.

„Jsme rádi, že se můžeme podílet na této 
historické události k poctě nejen našeho bra-
tra Gregora,“ sděluje představený augustini-
ánského řádu v ČR P. Juan Provecho. Ocho-
tu darovat peníze avizovali například genetici 
ze Společnosti lékařské genetiky a genomiky 
České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Augustiniánské opatství obešle své brat-
ry v zahraničních klášterech. Osloven bude 
mj. autor knihy o Mendelovi (Mendelův trpas-
lík) anglický spisovatel Simon Mawer. Sbírka 
by měla přinést 15 milionů korun, další pro-
středky dodá město Brno. „Socha bude stát 
na Mendelově náměstí, které se město u příle-
žitosti výročí vědcova narození rozhodlo opra-
vit. Chceme umožnit instalaci unikátního díla, 
jež vzejde z této soutěže, do krásného prostře-
dí. Na samotné dílo hodláme přispět 10 mili-
ony korun,“ uvádí náměstek brněnské primá-
torky Petr Hladík. 

Jak bude monument vypadat, se veřejnost 
dozví letos po 21. září, kdy má vítězný návrh 

vybrat porota. Ta se skládá z devíti porotců – 
ze zástupců augustiniánského opatství, biolo-
gů, etiků, historiků umění, architektů a města 
Brna. Jedním z členů poroty je bývalý před-
seda Norské akademie věd, genetik a biolog 
z univerzity v Oslu prof. Nils Christian Sten-
seth. Vítěz bude mít na zhotovení díla 18 měsí-
ců. Monument by pak měl stanout v centru již 
zrekonstruovaného Mendlova náměstí v Brně.

V soutěži obstojí návrhy děl odolných vů-
či klimatickým vlivům s vidinou trvanlivosti 
aspoň dvacet let. Do monumentu je možno 
zakomponovat i vodní prvek nebo elektřinu. 
Účastníci soutěže rovněž musí myslet na to, 
že dovnitř díla se umístí schránka s DNA nej-
větších donátorů. Další dárci budou jmenovitě 
uvedeni na plaketě u monumentu.

Gregor Johann Mendel (1822–1884) se vě-
noval experimentům s křížením rostlin (hra-
chu). Na základě svých pokusů formuloval tři 
pravidla, která vešla ve známost jako Mende-
lovy zákony dědičnosti. (tok)

Sbírka a soutěž na Mendelovu sochu v Brně

Zakladatel genetiky. Repro KT
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Teilhardova obrácená evoluce
Jan Sokol

Filozof Jan Sokol (1936–2021)
by se 18. dubna dožil 85 let. Při té 
příležitosti přinášíme jeho text,
v němž vysvětluje, jakou roli v jeho 
životě hrálo myšlení jezuity Pierra 
Teilharda de Chardin (1881–1955).
Od narození tohoto teologa 
a přírodovědce uplyne 1. května 140 let.

Setkání s  Teilhardem (tenkrát už pár 
let po jeho smrti) bylo pro mě život-
ním objevem tak silným, že musím za-
čít osobní vzpomínkou. Krátce potom, 

co mě moje budoucí žena seznámila s Jiřím 
Němcem, přišel Jirka s velkou novinou. Mlu-
vil o  francouzském vědci a  jezuitovi, který 
celou svoji myšlenkovou stavbu postavil na
myšlence evoluce. Otázka evoluce a  jejího 
vztahu k biblickému Stvoření mě už tenkrát 
zajímala i trápila, a tak jsem si nedočkavě pře-
četl kus textu, který do školního sešitu ruko-
pisně přeložil Ota Veselý. Bylo mi okamžitě 
jasné, že je to právě to, co hledám.

I když dnes už těžko dokážu rozlišit, co bylo 
z Jirkovy a co snad z mojí hlavy – jak to v mlá-
dí mezi přáteli bývá – snad se nemýlím, když 
řeknu, že jsme se ze dne na den stali Teilhar-
dovými oddanými žáky a stoupenci. A za sebe 
mohu říci, že jsem jím – přes všechno, co jsem 
od té doby prožil, různě pochytal a někdy zase 
opustil – zůstal dodnes.

Pevná víra a odvaha 
myslet
Teilhard pro nás znamenal mnoho věcí. Před-
ně to byl pevně a živě věřící člověk, který se 
přesto nebál myslet, a to myslet sám, vlastní 
hlavou – právě tak, jak to kdysi od osvícenců 
vyžadoval Immanuel Kant. To byl obrovský 
rozdíl proti všemu, co jsme četli dřív. Ne že by-
chom byli četli špatné věci, jenže všechno ka-
tolické myšlení 20. století – od Léona Bloye až 
po Maurice Blondela, Etienne Gilsona, � eo-
dora Haeckera a Jacquese Maritaina – bylo 
sice navenek apologeticky naježené a bojovné, 
ale vnitřně jaksi opatrné, ne-li přímo bázlivé. 
Jako by o to své katolictví stále mělo strach, že 
mu nějakou neopatrností ublíží nebo že si je 
rozhněvá. Trpělo tíhou církevní autority a ob-
rovské tradice, od níž se za žádnou cenu ne-
chtělo odchýlit a  jíž naopak prokazovalo až 
hrdinskou věrnost, jenže právě tím spíš ob-
divuhodnou než přitažlivou, nebo dokonce 
přesvědčivou.

Pro mě a snad i pro Jirku bylo na Teilhar-
dovi nové také to, že jeho myšlení vyrůstalo 
z vědy, z vědy o přírodě. Proti barokní vý-
mluvnosti i temným hloubkám duší u velkých 
katolických literátů, třeba u Durycha, Berna-
nose nebo Mauriaca, kteří jako by chtěli jen 
podtrhnout beznadějnost lidského údělu na 
tomto světě, u Teilharda to byla – při všech 
básnických licencích, které se mu vytýkaly – 
snaha o jasnost myšlenky a argumentu, o přes-
né vystižení věcných souvislostí, které přesvěd-
čují spíš samy sebou než výmluvností jazyka. 
Teilhardovo myšlení bylo samo plné naděje, 
která nejenom vyhovovala našemu tehdejšímu 
věku, ale také daleko lépe slušela živému křes-
ťanství, jak jsme se o ně chtěli pokoušet.

Svěží vzduch 
katolické obnovy
Tak pro nás Teilhard také předznamenával svě-
ží vzduch západní katolické obnovy, který na-
konec vedl ke koncilu, k ekumeně a k dialo-
gu, a to ještě výrazněji než slavní teologové té 
doby, Congar, Daniélou, Rahner nebo Schille-
beeckx, stále ještě příliš svázaní tridentinskou 
tradicí katolické teologie, jejími problémy,
pojmy a jazykem – i když třeba jen v polemice 
s ní. Tahle polemičnost asi vadila o něco méně 
Jirkovi, který se cítil víc doma v teologických 
sporech koncilové doby, kdežto mně se zdála 
jaksi zbytečná a odvádějící od jádra věci. 

I mně je už dnes dost těžké vmyslet se do 
té doby velkých nadějí i nadšení, které ostat-
ně podivuhodně rezonovaly s povznesenou 
a povznášející náladou šedesátých let po celé 
Evropě. A právě z  této vnitřní spřízněnosti 

pod stálým, i když decentnějším tlakem ko-
munistické moci mohl vzniknout zvláštní fe-
nomén „dialogu“, v němž zase hrál Teilhard 
významnou úlohu, nejenom pro nás. Trochu 
paradoxně nás sbližoval s živějšími marxisty, 
kteří se také velmi opatrně pokoušeli zbavit 
krunýře povinného myšlení, a na druhé straně 
byl Teilhard tím „trojským koněm“ (Dietrich 
von Hildebrand), kterého se báli konzervativ-
nější katolíci a na kterého naopak sázeli zavi-
lejší ateisté. Obojí byli totiž v hloubi duše po-
dobně přesvědčeni, že tak odvážnou reformu 
křesťanského myšlení a vnímání světa nemůže 
křehká kostra katolické církve a katolické víry
ve zdraví přežít.

Naše zkušenost padesátých let ve společnos-
ti komunistického Československa a důvěrné 
seznámení s hloubkou jejího odnáboženštění 
(a to zdaleka ne jen komunistického) nás ov-
šem vedla k postoji přesně opačnému. Může-li 
křesťanská a katolická víra v takové společnos-
ti vůbec přežít – a to znamená také: zaslouží-li 
si to, stojí-li za to, aby přežila – přežije jen na 
základech reformovaných možná ještě důklad-
něji, než jaké jí k tomu připravil Teilhard.

Stvoření v evoluci
Když se teď pokusím pár slovy říci, jak se na 
Teilharda dívám dnes, musím to sice učinit 
sám, přece mám ale pocit, jako bych to dě-
lal před Jirkovýma očima. Základní orienta-
ce, kterou mi kdysi Teilhard nabídl – pohled 
na svět jako Stvoření v evoluci, se mi osvědči-
la a neměl jsem nikdy důvod na ní něco mě-
nit. Jeho pohled na člověka a svět mi dovolil 
lépe pochopit, co se to s námi v poslední době 
děje, a vidět v těchto změnách nejenom hroz-
by, ale také možnosti a přísliby. Snažil jsem se 
tento náhled prohlubovat lepším chápáním 
biblických textů v jejich tematické a myšlen-
kové evoluci. Pokoušel jsem se vyjadřovat po-
vahu „personalizace Vesmíru“ a lidské osoby 
přesnějšími a jemnějšími prostředky německé 
i francouzské fenomenologie a zároveň obje-
vovat její často velmi nečekané paralely s po-
vahou života vůbec. 

Teilhardův život je strhující příběh hrdin-
ského a zcela nepatetického obětování, spíš 
život světce než cokoli jiného. Svoji bohatou 
a vřelou osobnost, své schopnosti i ctižádost 
vědce dal svému „kosmickému Kristu“ a sám 
si nenechal ani osobní život, ani vědeckou ori-

ginalitu a ani žádný stesk po nich. Dokonce 
ani černý nevděk svých představených jako 
by vůbec neviděl. Na rozdíl od svých vědec-
kých kolegů a vědomých i nevědomých násle-
dovníků žil Teilhard většinu života ve znač-
né izolaci, což jistě nepřispělo k tomu, aby se 
své myšlenky naučil vyjadřovat jemněji a pre-
cizněji. V  jeho čínském vyhnanství za války 
to byla izolace přímo fyzická, ale ani později 
v klidnějších letech ve Francii a v USA neměl 
patrně kolem sebe lidi, kteří by mu náležitě 
rozuměli – a i ti, kdo pak jeho myšlenky šířili 
a popularizovali, je vlastně také hodně zploš-
tili. U Teilharda je totiž vždycky ještě pod-
statně víc, i když to ne vždy dokázal vyjádřit 
s náležitou jemností a diferencovaností pojmů. 
Jeho největší objev jistě není evoluce: tu našel 
u Darwina a u Bergsona. Na rozdíl od Darwina 
– nebo třeba Dawkinse – se na ni ale dokázal 
podívat obráceným směrem.

Důsledné evoluční myšlení vždycky zna-
menalo oslabení, nebo dokonce prolomení té 
zdánlivě absolutní bariéry, která dělí člověka 
od zbytku přírody. Proto znamenal Darwin ta-
kovou revoluci a vyvolal takový odpor. Jenže 
teprve Teilhard si všiml, že to neznamená re-
dukci člověka na živočicha s rozumem či řečí 
„navíc“, jak tomu bylo už v aristotelském zóon 
logon echon, nýbrž právě naopak: že se tím 
celá ostatní příroda povyšuje na jakési dříma-
jící či zabráněné lidství. Zatímco reduktivní 
evolucionismus považuje za samozřejmé, že 
člověk není „nic než“ živočich s jakousi nad-
stavbou, kterou se jistě podaří vysvětlit z této 
pouze živočišné „základny“, nebo ji dokonce 
ukázat jako fi kci, vidí Teilhard věci právě ob-
ráceně. Má-li člověk své „pro sebe“ (s Teilhar-
dem řečeno „vnitřek“), což je jedna z mála 
věcí, které jako lidé bezprostředně a z vlastní 
zkušenosti víme, nemůžeme předpokládat, že 
to vzniklo z ničeho, nýbrž že to muselo být 
už i v před-lidské přírodě něčím připraveno 
– i když ne obsaženo či předurčeno. Živočich 
je potom něco jako „před-člověk“ a ani prostá 
hmota není neživá, nýbrž „před-živá“. Jak ji-
nak by se z ní ta živá mohla vyvinout?

Obrácený dalekohled
Na první pohled by se mohlo zdát, že v tom 
není žádný podstatný rozdíl, že je to něco 
jako známý spor pesimisty s optimistou, zda 
je láhev poloprázdná, nebo napůl plná. Tak by 

tomu asi mohlo být, kdyby šlo o „holá fakta“, 
oddělená zjištění bez souvislostí. Jenže v lid-
ském rozumění věcem, životu i sobě samému 
jde především právě o souvislosti. A zatímco 
reduktivní pojetí evoluce znamená, že konec 
konců není čemu rozumět – jsou přece jen ato-
my a prázdno, teprve v tomto obráceném po-
hledu může být myšlenka evoluce naopak klí-
čem k porozumění. Zatímco reduktivní pohled 
nevědomky prohlubuje propast mezi vposled-
ku nicotnou skutečností a mojí vlastní svrcho-
vanou myslí, která tuto nicotnost dokáže od-
halit a demaskovat jako „nic než“, Teilhardovo 
pojetí evoluce vede k respektu a k úctě vůči 
všemu jsoucímu, k celku a k hluboké vnitřní 
jednotě toho vesmírného dramatu, jemuž z ne-
dostatku lepšího pojmenování říkáme „evo-
luce“. Přesněji bychom měli mluvit o Stvoře-
ní a s Teilhardem si připomenout záhadnou 
Pavlovu myšlenku, že „celé tvorstvo toužeb-
ně vyhlíží a čeká…, společně sténá“ v nadě-
ji, že „bude vysvobozeno z otroctví zániku“
(Ř 8,19nn). 

Je to tedy trochu paradoxně právě redukcio-
nismus, který pěstuje a posiluje sebestřednou 
pýchu zkoumajícího člověka, jehož hlavním 
intelektuálním potěšením je demaskovat a tak 
„znicotňovat“ předměty jeho poznání, aby se 
na pozadí jejich „nicoty“ ujišťoval o své vlast-
ní výlučnosti. Jako kdyby se na ně díval obrá-
ceným dalekohledem, v němž se i blízké jeví 
jako vzdálené, až si nakonec připadá – slo-
vy francouzského biologa Francise Jacoba – 
„jako osamělý cikán (kočovník) v nekonečném 
a mrazivě prázdném Vesmíru“. Zrůdnost toho-
to počínání se samozřejmě projevuje už v tom, 
jak jsme si zvykli zacházet s „přírodou“, ale 
s konečnou platností se odhalí až tam, kde se 
takhle začne zacházet i s námi samými, s lidmi. 
Přesně v logice onoho „nic než“, které konec 
konců znamená právě „nic“. 

Hodně naivní člověk si mohl donedávna
myslet, že redukcionistické znicotňování živo-
ta a hmoty je jenom neškodný myšlenkový po-
stup, vědecká metoda poznávání, která niče-
mu neškodí. Od technické „redukce“ milionů 
lidí v nacistickém holokaustu si to už nemůže 
myslet nikdo: lidské myšlenky – jak dobře vi-
děl Nietzsche – se totiž dříve či později prosa-
dí do lidského jednání. Můžeme doufat, že se 
prosadí i ta Teilhardova?

Vyšlo v časopise Teologie a současnost 
(2/2005), kráceno a upraveno.

Teilhardovo pojetí evoluce vede k respektu a úctě vůči všemu živému. Snímek Jaroslav Tupý / Člověk a Víra



Poslední dny dokazují, že dlouhodobá 
varování před hybridními hrozbami 
ze strany autoritářských režimů 
nelze brát na lehkou váhu. Když 
se na ně nepřipravíme, mohou 
v budoucnu ohrozit naši svobodu, 
suverenitu i demokracii.

KOMENTÁŘ 
Heleny Langšádlové

Naše historie nám ukazuje, že svobo-
da a demokracie, k níž patří i naše 
svoboda vyznání, nejsou samozřej-
mostí. Zažili jsme dlouhé období, 

kdy nám jich nebylo dopřáno. Je velkým da-
rem, že již třicet let žijeme ve svobodě. O to 
více bychom měli být na pozoru, když se ode-
hrávají věci, které náš demokratický vývoj 
ohrožují. 

Mezi ně patří působení cizí moci formou 
hybridních hrozeb. Ty mohou mít velmi roz-
manitou podobu a  jejich působení není tak 
zřetelné jako jiné útoky (například kybernetic-
ké útoky nebo terorismus). Páteří hybridních 
hrozeb jsou totiž dezinformace, jejichž cílem 
je ovlivnit segmenty společnosti, jejich názory 
a postoje, či přímo činy. 

Dezinformace není pouhá lež. Stačí selek-
tivně pracovat s  informacemi, kreativně na-
stolovat veřejnou agendu, využívat distri-
bučních kanálů či posouvat kontexty, aby 
v  důsledku tyto aktivity zásadním způso-
bem ovlivnily veřejné mínění, vychýlily de-
mokratickou debatu a demokratické proce-
sy a v neposlední řadě ohrozily bezpečnost 
a suverenitu naší země – třeba tím, že část vo-
ličů zvolí antisystémové strany. Zásadní roli 
v tomto působení hrají technologický rozvoj
a sociální sítě. 

V tuto chvíli je velice důležité brát vážně zá-
věry našich zpravodajských služeb. Jejich va-
rování potvrzuje vývoj v posledních týdnech, 
kdy jsme svědky toho, jak ruské zpravodaj-
ské služby na našem území způsobily výbuch 
v areálu Vrbětice a současně probíhá zatýkání 
lidí, kteří na našem území s ruskými zpravo-
dajskými službami spolupracovali. 

Dlouhodobý problém
Všechny tyto aktivity jsou však pouze vrcho-
lem ledovce. Působení zejména Ruska a Číny 
je u nás dlouhodobé a v mnoha oblastech. Pro-
to jsme v roce 2018 s desítkami kolegů v Posla-
necké sněmovně iniciovali vznik vyšetřovací 
komise pro vyhodnocení vlivu autoritářských 
režimů na vnitřní záležitosti českého politické-
ho systému. Jejím cílem byla komplexní analý-
za působení především Ruska a Číny na našem 
území a návrh kroků, abychom jako společ-
nost byli vůči těmto hrozbám odolnější. Dopo-
sud bohužel ke zřízení vyšetřovací komise ne-
byla vůle, nicméně jsem velice ráda, že vznikla 
alespoň stálá komise pro hybridní hrozby. Ta 
již téměř rok pracuje a přichází s konkrétními 
návrhy, které bychom měli přijmout ke zvýše-
ní naší rezistence. Mezi konkrétní výsledky se 
řadí zákon o ochraně přímých zahraničních 
investic, dalším důležitým krokem je pak stra-
tegická komunikace státu. V tom náš stát, s po-
litováním řečeno, naprosto selhal, například 
při řešení koronavirové krize.

Koordinace 
i důležitost vzdělání
Mezi další navržené kroky patří, jak koordi-
novaně reagovat na hybridní působení, což 
v České republice bohužel doposud neexis-
tuje. Proto by do budoucna měla vzniknout 

pozice bezpečnostního zmocněnce na Úřadu 
vlády, jenž by měl mít ve své agendě sběr in-
formací a koordinaci následných kroků. Roz-
hodně se musí posílit a dobudovat Národní 
úřad pro kybernetickou bezpečnost, neboť ky-
bernetické útoky zejména na strategické cíle 
mohou paralyzovat celá odvětví. V uplynulých 
měsících jsme zaznamenali, že došlo k opako-
vaným útokům i na naše nemocnice.

Aby byla naše společnost odolnější a doká-
zala čelit dezinformacím, k tomu může beze-
sporu pomoci i systém občanského vzdělávání, 
který by se neměl týkat pouze žáků a studentů, 
nýbrž i dalších skupin ve společnosti. Česká 
republika je charakteristická tím, že jsou zde 
velmi rozšířeny takzvané řetězové e-maily, jež 
cílí zejména na starší ročníky. Občanské vzdě-
lávání by se mělo zaměřovat též na znalost de-
mokratického systému či novodobých dějin, 
protože dezinformační kampaně velmi často 
manipulují s historií dvacátého století, a v ne-
poslední řadě na mediální gramotnost i kritic-
ké myšlení, abychom si dokázali vyhledávat 
a prověřovat informace. 

Ochrana voleb
V souvislosti s hybridním působením je nemé-
ně důležitá ochrana voleb, abychom si o nich 
rozhodovali sami bez cizího působení, které 
jsme mohli zaznamenat při konání voleb a re-
ferend v zahraničí. Je dobře, že vláda minulý 
týden přijala strategii pro čelení hybridnímu 
působení, abychom proti těmto hrozbám byli 
odolnější a zachovali si i do 
budoucna svou svobodu, 
suverenitu a demokracii. 

Autorka je poslankyní
TOP 09 a místopředsedkyní  
Stálé komise pro
hybridní hrozby 
Poslanecké sněmovny.

je důležitější: Češi a Slovinci svou kulturou, 
tradicemi i mentalitou jsou bližší Rakušanům 
než Rusům.

Mezi západní a východní civilizací, původ-
ně západním a východním křesťanstvem, je 
rovněž jeden z politického hlediska zásadní 
rozdíl: západní církev, později církve, ať už 
katolická, nebo protestantské, se mnoho-
krát postavily státní moci, státům a režimům 
a představovaly k nim protiváhu (i když někdy 
s některými spolupracovaly, až kolaborovaly). 
Onen vzdor proti absolutnímu státu byl zdro-
jem všech našich západních svobod. Naopak 
východní církev se státem vždy kolaborova-
la a byla jeho služkou, ať už v Byzanci, či na 
Rusi. Proto se tam tak snadno ustavila despo-
tická vláda carů.

Tím nechci říci, že jednotliví pravoslavní vě-
řící nebyli heroičtí a že mezi nimi nejsou tisíce 
mučedníků komunistického režimu a světců. 
Jsou. Ale církev jako instituce již od carských 
dob byla služkou státu. Analogií může být 
obdiv k  ruské kultuře, která obdivuhodná 
je, a zároveň ostrá kritika ruského režimu, na 
němž nic hodno obdivu není.

Rusko jako zachránce 
civilizace?
Mnozí vnímají – mylně – Rusko, respektive 
Putina a jeho režim, jako spasitele a zachrán-
ce křesťanství, protože považují Západ za už 
beznadějně dekadentní a ztracený. Opomíjejí 
však, že plukovník KGB zneužívá křesťanství 
ke svým mocenským účelům a ruská církev mu 
v tom pomáhá.

A ano, z hlediska západní křesťanské civili-
zace lze mnohé v západní Evropě kritizovat. 
Její opuštění konsenzu platného ještě před 
pár lety, že manželství je mezi dvěma osoba-
mi opačného pohlaví nebo že imigrace z cizí 
civilizace má být regulována, činí ze západní 
Evropy už nikoli civilizační Západ, nýbrž civi-
lizační post-Západ. Východ je Východ, a kdo 
je tedy nyní civilizačním Západem? Odpověď 
u  některých populární je 
tato: My, Evropa střední. 
Visegrád. Ale to by bylo na 
jiný komentář.

Autor je publicista 
a vysokoškolský pedagog, 
ředitel Občanského
institutu
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Česko vždy patřilo na Západ

ANKETA:

Chodíte na májové pobožnosti?
a) pravidelně; b) občas; c) ne.
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Už jste vyplnili formulář
ke sčítání lidu?
a) ano (103); b) ne (11).

© Jan Hrubý

FEJETON
Kateřiny Lachmanové

Od jara minulého roku na nás ode-
všad vyskakoval slogan: „Spolu to 
zvládneme.“ Zajisté dobře myšle-
ný, k našemu povzbuzení v neleh-

ké době. Ač s ním obecně souzním, ta mediální 
masáž na mě působila spíš kontraproduktivně. 
Nejhorší bylo muset trpně snášet to neustálé 
povzbuzování v metru, kde není kam utéct, 
navíc s  těmi náhubky… Teď už nám zvedají 
morálku bez útoku na city jen nudným hlá-
šením o povinných respirátorech. A propos – 
kdosi mi nedávno říkal, že na nich našel jed-
nu výhodu: prý se člověk nemusí na nikoho 
usmívat (sic!).

Nedávno mě ale dostal rozhovor v dubno-
vém vydání časopisu Nový prostor (NP). Pro-
dejkyně Adriana v něm sděluje, jak kvůli co-
vidu přišla o dobrou práci a po třech měsících 
strádání vděčně přijala místo prodejkyně na 
Florenci. První den sice neprodala nic, ale 
vytrvala. Průměr mívá pět prodaných výtisků 
za šest až sedm hodin (přičemž prodejci zůstá-
vá polovina z ceny 50 Kč), ale má aspoň dů-
vod, proč ráno vstávat. Naštěstí jí přítel pla-
tí ubytovnu, takže nespí na ulici. Z výtěžku 
žije a splácí dluhy. Aspoň pár drobáky se snaží 
podpořit okolní bezdomovce, občas jim donese 
i vlastnoručně vařené jídlo. Cituji z její výpo-
vědi: „Díky NP jsem si taky znovu našla cestu 
k Bohu. Mám na něj dost času… Hlavně bych 
ale chtěla moc poděkovat lidem, kteří kolem 
mě chodí, že jsou milí, zastaví se a popovídají 
si. To je úplně super. Právě když je tak těžká 
doba, hodně si toho cením. Stačí, aby se na mě 
usmáli, a hned je líp. Dřív jsem si neuvědomo-
vala, jaká je to paráda, když můžete přijít do 
teplého domova a dát si horkou polévku. Člo-
věk má všechno a z ničeho nic to může ztratit… 
V dnešní době si musíme pomáhat.“

Nedávno mi k tomu zapadla i slova Lucie 
Trlifajové na téma problém chudoby (pořad 
V souvislostech na TV Noe). Poukázala na dů-
ležitou věc: Chudoba nesouvisí jen s nedostat-
kem peněz, ale s chybě-
jící základnou bližních 
(příbuzných i nepříbuz-
ných), jimž naše nouze 
není lhostejná. Takže ať 
se nám to líbí, nebo ne, 
jedině spolu to zvládne-
me – a prodejci Nového 
prostoru nás předejdou 
do Božího království!

Informační guláš
GLOSA
Karla Pučelíka

Co je pravda? Pilátova otázka 
nabývá v době masových fake 
news nových podob. Informa-
cí se na nebohého občana valí 

obrovské množství, které musí jako Po-
pelka důkladně přebrat. Na představite-
lích státu pak je, aby se drželi faktů a jako 
holoubci pomáhali třídit. Roli průvodců 
doslova minovým polem si politici moh-
li vyzkoušet při řešení vrbětické kauzy. 
I pražský arcibiskup kardinál Dominik 
Duka žádal představitele státu, a zejmé-
na prezidenta před jeho nedělním pro-
jevem, aby postupoval jednotně s  vlá-
dou. Ale dopadlo to jako vždycky: Miloš 
Zeman pojal vystoupení po svém. Práci 
zpravodajských služeb zpochybnil a při-
dal hned několik nepravd a zavádějících
tvrzení.

Polopravda bývá horší než očividná lež. 
Zaryje se pod kůži a vyvolává nedůvěru 
v  celý systém. Takové zamlžování pak 
působí jako jed, ve výsledku totiž ve ve-
řejném prostoru vznikne nestravitelný in-
formační guláš, v němž si každý najde tu 
svou „pravdu“, která se mu hodí. Navíc 
známe ono rčení, že „na každém šprochu 
pravdy trochu“.

Je tu ovšem i jiné úsloví: „Lež má krát-
ké nohy.“ Nedávno zesnulý fi lozof a mistr 
slova Jan Sokol to vystihl přesně: „Pravda 
je to, na co se můžeme spolehnout.“  A to 
i tehdy, když se někomu dočasně daří há-
zet jí klacky pod nohy. 

S novými informacemi o vrbětické 
kauze možná nastal okamžik 
zlomu, kdy se musíme jako 
země rozhodnout, do kterého 
civilizačního okruhu chceme patřit. 
Na Západ, nebo na Východ? 

KOMENTÁŘ
Romana Jocha

Je fascinující a zlověstné, že se stále klade 
otázka, jestli je Česko součástí Západu, 
nebo Východu. Je a vždy bylo součástí 
západní civilizace. Ten rozdíl byl původ-

ně náboženský: Západem bylo západní křes-
ťanstvo, katolické a protestantské. Východem 
bylo křesťanstvo východní, ortodoxní, pravo-
slavné, tj. Byzanc a Rus. A jak víme, Češi byli 
katolíci a protestanti.

Během studené války jsme však byli „unese-
ni“ na Východ. „Únos Evropy“ – tak jeden ma-
ďarský historik popsal naše područí pod sovět-
skou, komunistickou mocí. A nejen Kundera, 

ale i mnozí další trvali na tom, že my nejsme 
Evropa východní, nýbrž Evropa střední, což 
je pravda geografi cká, kulturní i civilizační. 
Nejsme Východ a ani jsme jím nikdy nebyli. 

Jaké jsou zdroje pokušení si to myslet? 
Krom toho komunistického je to panslavis-
mus, jeden z nejzhoubnějších mýtů našich dě-
jin: je vulgárně kmenový a sugeruje, že slovan-
ské národy jsou si vzájemně bližší než jakýkoli 
slovanský a neslovanský národ. Jsou-li si Slo-
vané tak blízcí a nejsilnějším slovanským náro-
dem jsou Rusové, měli bychom se přimknout 
k tomu dubisku…

Nepodřizovat
se despocii
V čem je faleš tohoto mýtu? Za prvé, ruská for-
ma vlády je a vždy byla despotická, podřídit se 
Rusku znamená podřídit se despocii. Na Zá-
padě jsou režimy svobodné, ústavní. Za druhé, 
je to bajka – Poláci a Rusové, Chorvati a Sr-
bové si nejsou blízcí, jsou jako voda a oheň, 
je mezi nimi historické nepřátelství. A za třetí, 
toto velebení kmene podceňuje kulturu, která 

Dezinformace není pouhá lež
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KNIŽNÍ TIP 
Mariána Sekeráka

Populismus je velké téma. A velmi 
oblíbené. Do různorodé a rozsáhlé 
debaty o něm se zapojili profesor 
ekonomie a kulturních dějin 
Walter Ötsch a novinářka Nina 
Horaczek knihou Populismus 

pro začátečníky, kterou vydalo 
nakladatelství Petrinum ve zdařilém 
překladu P. Tomáše C. Havla.

Jak už název knihy – obohacený o pod-
titul Návod k ovládání davů – napovídá, 
nejedná se o dílo určené pro odbornou 
veřejnost, proto je její promování jako 

„čtivé příručky“ ze strany populárního české-
ho youtubera Karla „Kovyho“ Kováře na zad-
ní straně obálky namístě. Takto je k ní nutno 
přistupovat. Publikace má řadu pozitivních, 
ale i negativních rysů. 

Z těch prvních je nezbytné ocenit přístupný 
text, který má místy podobu rešerší novějších 
i  starších výroků různých politiků. Autoři 
se přitom zaměřují zejména na německý, 
rakouský, americký a  francouzský prostor. 
Rovněž potěší přehlednost a celkově hezká 
grafi cká úprava, kdy například jednoduchý 
symbol balonku při jiném natočení evokuje 
bombu. Kniha vzhledem ke svému názvu a za-

měření určitě splňuje 
vytyčený cíl.

Zamrzí však zby-
tečné opakování ně-
kterých myšlenek na 
vícero stránkách, ja-
kož i  rozsáhlost pa-
sáží, které mohly 
být kratší a  jazykově 
úspornější. Tím by 
se docílilo větší jadr-
nosti a přesvědčivos-
ti textu. Jistě, kniha 
nechce být vědeckou 
publikací. Navzdory 
tomu v ní autoři užívají množství odborné lite-
ratury a odkazů na ni. Informovanější čtenáře 
pak zase může překvapit, že autorská dvojice 
nepracuje s koncepty slavného francouzského 
psychologa a antropologa Gustava Le Bona 
(1841–1931), který se zevrubně věnoval davo-
vému myšlení a chování. Toto téma se přitom 
táhne prakticky celou knihou. Vytknout lze 
také poněkud volné zacházení s pojmy „po-
pulismus“ a „demagogie“ i jejich směšování.

Přesto jde o čtivý a poutavý úvod do myšlení 
a jednání současných populistických vůdců – 
a to zejména těch pravicových.

Walter Ötsch – Nina Horaczek:
Populismus pro začátečníky.
Návod k ovládání davů (Petrinum 2020)

Autor je politolog a spolupracovník Institutu 
pro křesťansko-demokratickou politiku

Rozpoznat populistu 
snadno a rychle

Alena Scheinostová

Pod názvem Na poslední cestě připravilo 
Muzeum Českého ráje v Turnově 
pestrou výstavu dokumentující, 
jak se naši předkové v proměnách 
staletí loučili se svými zemřelými 
i jak rozuměli životu po smrti.

S komentářem autorů si lze zatím expo-
zici projít na webu muzeum-turnov.cz. 
Naživo bude zpřístupněna ihned po 
uvolnění hygienických opatření a bude 

otevřena ve výstavním sále hlavní budovy mu-
zea a v Kamenářském domě v Turnově až do 
začátku září. Opírá se o nálezy a výsledky vý-
zkumů, které se vážou právě k pojizerskému 
regionu – ať už se to týká období pravěku, 
středověku, baroka, nebo novověké kultury až 
takřka do dnešních dnů. 

V první části výstavy může návštěvník žas-
nout nad rituálně pochovanými ostatky děv-
čátka z Hruboskalska z mladší doby kamenné 
či nad trepanovanou lebkou starou čtyři tisíci-
letí a obhlédnout si model „pohanského“ po-
hřbu na hranici. Poté se přenese v čase a může 
si představit, jak se se svými zemřelými loučily 
křesťanské venkovské komunity. „Až do polo-
viny 20. století se život na vesnici odehrával 
mezi třemi základními místy – kostelem, hos-
podou a hřbitovem,“ popsal pro KT ředitel 
muzea Jan Prostředník a doplnil: „Vše se pro-
žívalo pospolitě, tedy i loučení se zemřelými. 
Celá komunita vyprovodila mrtvého z koste-
la na hřbitov a pak skončili v hospodě, kde 
ho tzv. ‚zadupali‘ do země.“ Výstava se věnuje 

i specifi ckým pohřebním rituálům, jako byly 
dětské pohřby nebo pohřby svobodných dí-
vek a mládenců.

Mimořádným exponátem je liturgická ko-
pie procesního kříže z Českého Dubu. Tuto 
cennou románskou památku archeologo-
vé nalezli počátkem tisíciletí zároveň s obje-
vem areálu johanitské komendy (opevněné-
ho kláštera), kterou v Českém Dubu založil 
ve 13. století Havel z Lemberka – manžel sv. 
Zdislavy. „Liturgickou kopii vytvořili restau-
rátoři z  turnovské šperkařské školy, takže ji 
prezentujeme o to raději. Až se výstava ote-
vře, chceme představit i  luxusní pohřební 
výbavu v naší klenotnici a  rádi bychom vy-
stavili originál,“ upřesnil Jan Prostředník. 
Procesní kříž doprovází menší ostatkový kří-
žek nalezený při výzkumu hřbitovního kos-
tela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích. Ten 
podle ředitele pochází z  okolí polské Pře-
myšle ze 40. let 13. století a patřil některému
knězi.

Římskokatolická farnost Kryštofovo Údo-
lí pak zapůjčila cyklus sedmi obrazů z místní 
márnice. Ty se vážou k období na konci sed-
mileté války (kolem r. 1760) a znázorňují ob-
líbené barokní téma „tance smrti“. „Tehdejší 
člověk si uvědomoval, že nezáleží, zda jsem 
šlechtic, voják, řemeslník nebo učenec – smrt 
je spravedlivá a přijde si pro každého,“ podot-
kl Jan Prostředník.

Záhadný rukopis 
z jezuitské knihovny
Druhá část výstavy se zaměřuje na výkon hr-
delního práva v Pojizeří či na pověrečné před-
stavy a  spiritismus. Autoři v celém regionu 
prozkoumali a určili místa, kde stávaly šibeni-
ce – tu podle nich mělo každé tamní městeč-
ko. Tu turnovskou přibližuje zmenšený mo-
del. Vystaveno je lámací kolo, popravčí meč 
i například smyčka, na níž byl v květnu 1947 
v Jičíně oběšen odsouzený příslušník místního 
gestapa. Na prezentovaných kosterních po-
zůstatcích je vidět odlišný způsob pochování 
popraveného a přirozeně zemřelého člověka. 
Novodobé poznatky podle Jana Prostředníka 
vrhají světlo i na upírské pověry starších dob. 
Právě Turnov označil za působiště „upíra“ Ště-
pána Hubnera kněz a historik Jan František 
Beckovský v kronikářském záznamu z roku 
1700. Tento měšťan (ve skutečnosti z Trutno-
va) měl po smrti v hrobě úpět, vstávat z něj 
a rdousit místní lidi, a proto bylo jeho tělo ex-
humováno a posmrtně sťato. „Třeba ono ‚úpě-
ní‘ lze ale dnes již poměrně dobře vysvětlit – 
nejspíše souvisí s tím, jak z rozkládajícího se 
těla pod tlakem odcházejí plyny a tekutiny,“ 
zmínil Prostředník.

Ani spiritismus není součástí expozice jen 
pro návštěvnickou atraktivitu, ale má přímou 

vazbu na region. „Nejenom v Podkrkonoší, 
ale i na Turnovsku byl až do poloviny minu-
lého století silně rozšířen,“ zdůraznil Jan Pro-
středník. Souvislost vidí zvláště s první světo-
vou válkou, kdy řada místních mužů zemřela 
v cizině, a pozůstalí ve spiritismu viděli alter-
nativní cestu, jak se se svými blízkými roz-
loučit. Ještě z pozdního 20. století však pochá-
zejí tzv. medijní kresby, které vytvořil patrně 
při svých transech semilský občan Robert
Haney.

V 90. letech je zachránili semilští archivá-
ři. Autoři výstavy jako jejich starobylý protěj-
šek prezentují tzv. Voynichův rukopis s řadou 
vyobrazení astrálních rostlin, která s  Ha-
neyovými obrazy překvapivě korespondují. 
Voynichův rukopis z  počátku 15. století je 
napsán v dosud nerozluštěném jazyce. První-
mi doloženými vlastníky byli pražští učenci,
v 17. století byl v držení německého orienta-
listy, jezuity Athanasia Kirchera, poté byl ulo-
žen v knihovně Papežské univerzity Grego-
riany a nese ex libris jejího rektora P. Petera 
Jana Beckxe (†1887). Kniha je pojmenována 
po litevsko-americkém sběrateli Wilfridu Voy-
nichovi, jenž ji roku 1912 odkoupil. Dnes ji 
uchovává americká Yaleova univerzita.

Na poslední cestě. Muzeum Českého 
ráje v Turnově (18. 3. – 5. 9. 2021), 
online na muzeum-turnov.cz

Cesty na onen svět v běhu staletí

Románský ostatkový kříž z Českého Dubu. Snímek 
 archiv Podještědského muzea v Českém Dubu

Expozice provede kulturou pohřbívání od pravěku do nedávných dob. Snímek Muzeum Českého ráje v Turnově

KNIŽNÍ TIP 
Aleny Scheinostové

„Pane, co nade vším vládneš, / 
všemohoucí dobrý Pane, / Tobě patří 
všechna sláva, / všechny chvály. / 
Tobě, Pane, / kterému se všechno 
klaní, / patří každé požehnání, 
/ všechna úcta.“ Tak začíná nový 
český překlad proslulé Chvály 

stvoření svatého Františka z Assisi. 
Jeho autorem je Petr Borkovec, 
známý český básník a překladatel, 
držitel řady literárních ocenění.

Volí současná, nepatetická slova, kte-
rá přesto odrážejí starobylý původ 
tohoto hymnu i ukotvení v biblic-
ké slovesné tradici a přebírají občas-

ný rým nebo aliteraci umbrijského originálu. 
Hymnus „Laudes Creaturarum“, známý též 
jako „Píseň bratra Slunce“, složil v prostých 
verších sv. František roku 1224, údajně když se 
léčil z nemoci v San Damianu v chýši, kterou 
pro něj postavila sv. Klára se svými spolusest-
rami. Pokládá se za básnické shrnutí Františ-
kovy pokory a spirituality a zároveň je jedním 
z nejstarších dokladů literatury v některém 
z italských dialektů. 

Původně se prý tato skladba o 33 verších 
mezi Františkovými společníky dokonce zpí-

vala a podle legendy přidal František poslední 
sloku o „sestře Smrti“ na vlastní smrtelné po-
steli. Někdejší melodie sice není dnes známá, 
ale existuje celá řada zhudebnění – u nás včet-
ně „vysoké“ kompozice Petra Ebena Cantico 
delle creature z roku 1987 i „nízkého“ přebás-
nění Jana Křtitele Nováka a P. Anastáze Opas-
ka na swingovém CD Úsměvy svatého Františka 
z roku 2014.

Originální ilustrace 
Borkovcův překlad vychází soukromým nákla-
dem Václava Havlůje hned ve dvou podobách. 
Ve čtvercovém formátu laděném do „přírodní“ 
zelené jej doprovází dětské kresby Anny Ha-
vlůjové a  ilustrace autorek různých generací 
Aleny Beldové a Viktorie Součkové. Druhé vy-
dání je svébytné obdélníkové leporelo v bar-
vách duhy, jež navrhla grafi cká designérka Zu-
zana Lednická a chce s ním prorazit v soutěži 
o nejkrásnější knihu roku.

„Vydáváme novou českou verzi, abychom se 
ke chvále všeho dobrého, co bylo stvořeno, 
mohli přidat současným jazykem i my. Dnes, 
stejně jako před osmi sty lety, kdy svatý Franti-
šek svou Chválu stvoření napsal, jsou ty nejdůle-
žitější věci v nás a kolem nás stále stejné. A stej-
ně tak je bratrský vztah svatého Františka ke 
všemu, s čím se na světě setkáváme, dobrý pro 
život i dnes,“ uzavírá vydavatel Václav Havlůj.

František z Assisi: Chvála stvoření.
Překlad Petr Borkovec (Václav Havlůj 2020)

Bratr Slunce
je chválen česky



P. Ludvík Grundman OP

Světci bývají natolik bohaté osobnosti, 
že zřejmě jen málokdy se nám podaří 
uchopit je v plné šíři. Různé kontexty 
a jejich změny nám pak pomáhají 
lépe proniknout do rozličných 
aspektů jejich života a činnosti. 

Ve sborníku věnovaném svaté Kateři-
ně Sienské africký dominikán Roger 
Houngbédji z Pobřeží slonoviny tref-
ně zdůraznil, že Evropané, těšící se 

dlouhá desetiletí trvalému míru, nevěnují pří-
liš pozornosti jedné z rolí sienské světice, která 
je přitom na jeho kontinentu velmi refl ektová-
na. K africkým věřícím, trpícím a ohroženým 
mnoha nejrůznějšími ozbrojenými konfl ikty, 
totiž silně promlouvá jakožto „mírotvůrkyně“.

Neúprosná kritika 
i neochvějná poslušnost
Naše nynější situace nám zase umožňuje plně-
ji chápat jiný rys její osobnosti, a to její snahu 
o překonání rozdělení církve. Kateřina zažila 
pouhé dva roky z desetiletí trvajícího západ-
ního církevního schizmatu. Přesto je celá její 
činnost konfl ikty uvnitř církve poznamená-
na. A nejednalo se jen o kanonické záležitosti 
(v daném případě nadmíru razantní – jak do-
kumentuje vyhlášení interdiktu nad celou Flo-
rencií)! V boji proti odbojným italským měs-
tům papežův legát neváhal použít ani brutální 
sílu – a to i proti loajálnímu civilnímu obyva-

telstvu. V tomto kontextu ještě více vynikají 
Kateřininy apely na poslušnost vůči papeži. 
Nejde o to, utěšovat se tím, že při současných 
církevních sporech neteče krev, ale spíše hledat 
inspiraci v Kateřinině jednání tváří tvář takto 
extrémním situacím.

Její přístup spočívá v zarážející kombinaci 
neúprosné kritiky neřádů v církvi (od papežo-
vy zbabělosti přes „páchnoucí a hnilobné“ kar-
dinály a biskupy až po běžné kněze a řeholní-
ky, jimž píše: „i satanovi je na zvracení z vašich 
hříchů“!) s výzvami k neochvějné poslušnosti 

vůči „Kristovým pomazaným“, i kdyby se cho-
vali „jak vtělený ďábel“. Dá se něco takového 
vůbec napodobit? 

Můžeme se nechat inspirovat alespoň v něko-
lika ohledech. Kateřina se nikdy neutíká k pří-
stupu „modlit se a mlčet“. Třebaže patří k nej-
významnějším mystičkám v dějinách církve, 
neuzavírá se do klauzury ani za hradbu mlčení. 
Mluví, mluví otevřeně, odhodlaně. Kateřina 
nevěří, že cestou ke smíření a jednotě je zakrý-
vat problémy a zarytě mlčet. Naopak často opa-
kuje, že mlčení zbaběle se vyhýbající konfron-
taci jen zhoršuje situaci a rány na těle církve. 

Zároveň nikdy nesklouzává k nesmiřitelné-
mu, až fanatickému přístupu, který by dštil 
oheň a síru na vše kolem. Její blízcí ji líčí jako 
osobu vlídnou, otevřenou a soucitnou, která 
trpělivě snáší nedostatky svých bližních.   
pak ani při nejtvrdších výtkách nemají důvod 
pochybovat o  její hluboké lásce. Její dopisy 
papežům zas názorně ukazují, že je schopná 
velmi citlivě volit vhodný jazyk podle povahy 
adresáta, aniž by slevila z náročných požadav-
ků evangelia!

Navzdory své mimořádné autoritě se Kate-
řina nesnaží nahrazovat církevní představené. 
Důrazně a naléhavě jim připomíná jejich po-
vinnosti, ale nechává na nich, jak se jich zhos-
tí, trochu v duchu výroku připisovaného svaté 
Bernadettě: „Mám Vám to říci, ne Vás o tom 
přesvědčovat.“ 

Konečně sienská světice nikdy nekritizuje 
z jakési odtažité, nadřazené pozice. Vždy sebe 
samu zahrnuje do problému v duchu Pavlo-
va: „Kdo cítí slabost, abych ji necítil i  já?“
(2 Kor 11,29). Rozdělení církve pro ni není 
v první řadě geopolitickou záležitostí nebo 
mocenským problémem, nýbrž palčivou bo-
lestí, již prožívala ve svém srdci a na svém těle. 
Není divu, že liturgie jejího svátku tolik zdů-

razňuje Pavlův verš: „Teď sice pro vás trpím, 
ale raduji se (z toho), protože tím na svém těle 
doplňuji to, co zbývá vytrpět (do plné míry) 
Kristových útrap; (má z toho prospěch) jeho 
tělo, to je církev“ (Kol 1,24).

Připojit se může každý
Jestliže nás současné rozdělení církve trápí či 
v něm prožíváme vlastní rozervanost, je to na-
konec dobré znamení. Tvrdíme-li o církvi, že 
je Kristovým tělem, je dozajista živým organis-
mem a její živé rány bolí a pálí. A dokud bolí 
a pálí i nás, svědčí to o našem spojení s ním: 
„Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní 
údy“ (1 Kor 12,26).

Ne všichni jsme povoláni, abychom zasedli 
ke stolu a začali psát dopisy papeži, kardiná-
lům a biskupům, jako to dělala svatá Kateřina. 
Nicméně to nebyl jediný způsob, jakým reago-
vala na rozdělení církve. Snažila se je léčit na 
všech úrovních – v jednotlivých městech, kláš-
terech i rodinách – včetně té vlastní. A k tako-
vému dílu se podle vlastních možností může 
připojit každý z nás.

Autor je český dominikán, nyní
dokončuje doktorát z dogmatické teologie 
v Toulouse. Působí v klášteře v Plzni 
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Mireia Ryšková

Janovo evangelium nepoužívá 
podobenství příliš často, nicméně 
vyobrazení vinného keře a vinaře 
k tomuto literárnímu žánru patří 
(viz Jan 15,1-8). Když si člověk 
vinný keř s kmenem a ratolestmi 
představí, uvědomí si demokratičnost 
tohoto modelu církve. 

Každá ratolest má přímé napojení na 
Krista – vinný kmen a  navzájem 
jsou ratolesti propojeny právě přes 
Ježíše Krista. On je tím nosným zá-

kladem, z něhož všichni mají čerpat sílu. Rato-
lesti jsou rovnocenné a povolány ke stejnému 
poslání: přinášet ovoce, být plodnými. Žádná 
ratolest není víc ani míň, což je krásné a po-
vzbudivé poselství.

Dobrý rodič bývá 
náročný
Podobenství má ovšem i druhou stránku, to-
tiž že vinař odřezává neplodné ratolesti. Kaž-
dý, kdo někdy pracoval s vinnou révou, ví, že 
ony neplodné větve jsou vlastně docela pěkné, 
zelené, a přesto je nutné je odříznout, aby ne-
vysilovaly vinný keř. Obraz Boha Otce, který 
likviduje neplodné ratolesti, se nám příliš ne-
zamlouvá a nezapadá do našeho obrazu hod-
ného Pána Boha. Je to jisté varování, na němž 
je důležité, že tím, kdo rozhoduje o kvalitě ra-
tolestí, není člověk, nýbrž jen vinař-Otec. Va-
rování má vést k nesení ovoce, na což se znovu 
objevuje důraz v dalším obraze podobenství. 

Obraz vinaře, který hodnotí ratolesti z hle-
diska jejich potenciálu přinášet plody, nás 
upomíná, že jsme v rukou Božích a podléhá-
me jeho hodnocení, jeho soudu. A jako dobrý 
vinař či dobrý rodič má Bůh na své syny a dce-
ry značné nároky. Při zdůrazňování všeobjíma-
jící Boží dobroty se občas zapomíná na to, že 
nejde o lacinou dobromyslnost, o nevýchov-
né „laissez-faire“, nýbrž o Boží vztah zodpo-
vědnosti vůči člověku. Dobří rodiče nejsou ti, 
kdo svým dětem všechno dovolí, rozmazlují je 
a tím z nich vychovají egoisty nepřipravené na 
život, nýbrž ti, kdo jim vymezují hranice, in-
spirují je a vedou k rozvoji jejich darů a k lid-
ské zralosti. 

Záměrem podobenství není vyvolávat v ad-
resátech strach či spekulace, kdo bude odříz-
nut a spálen, nýbrž je povzbudit, vyburcovat 

k nesení plodů. Do toho zapadá další akce, 
a to čištění, tedy zbavování všeho, co odčer-
pává sílu ratolesti, ale nic nepřináší. Proces 
očišťování je součástí opravdového lidského 
růstu. Je zapotřebí zbavit se toho, co člově-
ku bere síly, co ho odvádí od jeho pravého 
povolání. To je leckdy bolestné a namáhavé. 
V  životě člověka takovým čištěním mohou 
být všelijaké náročné situace, které ho donutí 

k přehodnocení vlastních priorit a ke vzdání 
se zbytečností. 

Ježíš své adresáty v evangeliu nicméně ubez-
pečuje, že jsou čistí jeho slovem. Ježíšovo slo-
vo má účinnou moc, proměňuje život, pokud 
je člověk přijme za své. Být čistý Ježíšovým 
slovem znamená moci stát v otevřenosti před 
Bohem. Nejde o soubor Ježíšových příkazů 
a ustanovení, nýbrž o to jediné, jak plyne z ná-

sledujícího kontextu kapitoly – o lásku, a to 
takovou, kterou Ježíš miluje své učedníky, lás-
ku, která je ochotná dát sebe sama k dispozici, 
dát vše, co má. Láska je tím prostředkem, který 
čistí. Učedníci jsou čistí, protože jsou neseni 
Ježíšovou láskou, tím však jsou zároveň zavá-
záni, aby ji realizovali ve svých životech, což 
vyžaduje velké nasazení. 

Největší Boží oslava
Další část perikopy poněkud mění obraz a nese 
se ve znamení zůstávání: učedníci mají zůstá-
vat jako ratolesti spojené s kmenem, protože 
jedině tak mohou být plodné. Toto zůstávání 
ve spojení s životodárným kmenem-Ježíšem 
vede k přinášení hojného ovoce (což hodnotí 
vinař!) a zároveň k podílu na jeho moci ply-
noucí z jeho vztahu k Otci. Ono ujištění, že ti, 
kdo zůstávají v Ježíši, mohou prosit o cokoli 
a dostanou to, není míněno tak, že Bůh jako 
kouzelník splní jakékoli přání věřícího člově-
ka. Zůstávat ve spojení s Ježíšem je „limitem“ 
lidské snahy „manipulovat“ Bohem ke splně-
ní třeba i zcela nezištných a užitečných přání. 
Ježíš přišel, aby světu zjevil Boží tvář, aby mu 
dal poznat Boží lásku a pozval ho do království 
svého Otce. V tomto duchu, v tomto zakotvení 
v Ježíši lze prosit o cokoli a Otec takovou pros-
bu vyslyší. Primární tedy je prosazení Boží vůle 
ve světě, nikoli splnění sebenezištnějšího přání 
člověka. Touto zornou optikou je třeba se dívat 
na prosebnou modlitbu a její vyslyšení.

Sjednocení s Ježíšem, zůstávání v něm nut-
ně vede k nesení ovoce, totiž ke zjevování Boží 
tváře, Boží lásky světu. To je největší Boží os-
lavou a smyslem učednictví.

Autorka přednáší biblistiku na KTF UK v Praze

Ježíš přišel, aby světu zjevil Boží tvář

Kateřina nazývala věci pravými jmény

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY
KVĚTEN
Všeobecný úmysl: 
Modleme se, aby ti, kdo nesou odpověd-
nost za fi nance, spolu s vládami usměrňo-
vali fi nanční oblast a chránili občany před 
nástrahami s nimi spojenými.
Evangelizační úmysl: 
Tento úmysl papež František zveřejní aktu-
álně při modlitbě Anděl Páně první neděli 
v měsíci.
Národní úmysl: 
Děkujeme za mariánská poutní místa 
a prosíme, aby na nich lidé skrze Pannu 
Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu.

Učedníci mají zůstávat jako ratolesti spojené s kmenem, protože jedině tak mohou být plodné.
 Snímek archiv KT

Kateřina Sienská prožívala rozdělení církve
ve svém srdci i na svém těle. Snímek archiv KT
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Ne 2. 5. 518 582 783 881 518 582 587 660 813 914 587 661 588 661 588 661 588 662 519 583 519 584 818 919 589 662 588 662 517 581 590 663 823 924 590 664 590 664 590 664 588 662 1242 1379

Po 3. 5. 1673 1892 783 881 1673 1893 1359 1512 813 914 1674 1512 1360 1512 1675 1512 1360 1513 519 583 519 584 833 935 1676 1895 1360 1513 1677 1897 1360 1513 1678 1897 1680 1514 1360 1514 1681 1514 1360 1513 1247 1384

Út 4. 5. 518 582 783 881 518 582 843 946 843 946 594 669 595 669 595 669 595 670 519 583 519 584 849 952 596 670 595 670 517 581 853 957 853 957 596 671 597 671 597 672 595 670 1250 1387

St 5. 5. 518 582 783 881 518 582 858 963 858 963 598 672 598 673 598 673 599 673 519 583 519 584 863 968 599 674 599 673 517 581 868 973 868 973 600 675 600 675 600 675 599 673 1254 1391

Čt 6. 5. 518 582 783 881 518 582 874 979 874 980 601 676 601 676 601 676 602 677 519 583 519 584 879 985 602 677 602 677 517 581 884 990 884 990 603 678 603 679 603 679 602 677 1257 1395

Pá 7. 5. 518 582 783 881 518 582 813 997 813 997 604 679 604 680 604 680 605 680 519 583 519 584 818 1003 605 681 605 680 517 581 822 1008 823 1008 606 682 606 682 606 682 605 680 1260 1398

So 8. 5. 518 582 783 881 518 582 906 1014 906 1014 607 683 607 683 607 683 608 684 519 583 519 584 911 1019 608 684 608 684 517 581 609 686 916 1025 609 686 610 686 610 687 612 689 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. 

Evangelium 5. neděle velikonoční 
nám představuje podobenství o vin-
ném kmeni a vinaři. Vinný kmen je 
Ježíš a starostlivý vinař je Bůh Otec. 
Větve, které chtějí dávat úrodu, krás-
né hrozny musí být napojeny na tento 
vinný kmen. Tím nám Ježíš chce říci, 
že má-li náš život dávat krásné a chut-
né plody, musíme být s ním spojeni. 
Jako správný vinař Bůh Otec, když 
je třeba, odstraňuje vše, co překáží 
k naší plodnosti. Někdy to může být 
bolestivé a nepříjemné. Bůh nám po-
máhá odstranit nadbytečné a parazi-
tující výhonky, které mohou být naše 
neuspořádané touhy, hříšné náklon-
nosti, zlozvyky…

Být spojen v Ježíši znamená dělat 
vše spolu, denně zvát Pána do své-
ho života. Zvát ho do své práce, do 
odpočinku, do starostí, do svých bo-
lestí, do svých radostí, do všeho, co 
prožíváme. Krásné na tom je, že Ježíš 
vždy tato pozvání přijímá, nikdy ne-
odmítne. Nikdy se ale ani nevnucuje. 
S trpělivostí čeká naše pozvání a při-

pomíná nám slova z dnešního evan-
gelia: „Beze mne nemůžete činit nic.“

Chtěl bych se ještě zastavit u věty: 
„Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li 
má slova ve vás, proste, oč chcete, 
a stane se vám.“ Je to velice krásný 
příslib. Člověk si může položit otáz-
ku, jestli to tak doopravdy funguje. 
Před nedávnem za mnou přišla jed-
na žena a řekla mi: „Přestala jsem se 
modlit, protože Bůh mé modlitby ne-
slyší. Modlila jsem se asi rok, aby moji 
dceru přijali na medicínu. Před týd-
nem dostala vyrozumění, že přijata 
není. Dokonce jsem slíbila Bohu, že 
dám 10 tisíc korun na chudé v Africe, 
vyslyší-li mé modlitby. Mé modlitby 
vyslyšeny nebyly, i když to Bůh slibu-
je. Už mu nevěřím a nebudu se více 
modlit. Je to ztráta času.“

Na tuto ženu jsem si vzpomněl, 
když jsem četl dnešní evangelium. 
Možná znáte někoho, kdo zažil to-
též, možná jste tuto zkušenost, že 
Bůh zkrátka nevyslyšel vaše modlit-
by, udělali i vy sami. I já mám tako-

vou zkušenost, přesto věřím, že Bůh 
mé modlitby slyší, své sliby plní a mé 
prosby nejsou zbytečné. Některé 
prosby nám Bůh nesplnil jednoduše 
proto, že nás má rád. Kdyby splnil 
všechny mé touhy, musel bych se stát 
zpěvákem, slavným fotbalistou, ale 
i popelářem. Dnes jsem rád, že žád-
nou z mých dětských tužeb nevysly-
šel, a tak jsem se mohl stát knězem. 
Bůh nás má rád, a proto ne všechny 
naše prosby plní podle našich před-
stav. Odpovídá na ně, ale někdy do-
cela jinak a lépe. Stejně tak tatínek 
malému synovi, kterého miluje, ne-
splní vše, oč ho žádá, protože ví, že 
to v danou chvíli není pro dobro jeho 
milovaného syna. 

Přeji vám i sobě, abychom nepře-
stávali Pána prosit a na konci každé 
prosby měli odvahu dodávat: „Ale ať 
je to podle tvé vůle, vždyť ty mne znáš 
a chceš pro mne jen to nejlepší.“

P. PETR CVRKAL SDB,
Kazanlak, Bulharsko

1. ČTENÍ Sk 9,26-31
Skutky apoštolů vypráví, co všechno 
se dělo po Velikonocích. S rostoucí 
komunitou křesťanů roste pronásle-
dování. Devátá kapitola obsáhle vy-
práví příběh obrácení Šavla na cestě 
do Damašku. Z toho dnes čteme až 
závěrečné verše, kdy obrácený Pavel 
sám zakusí pronásledování.

Čtení ze Skutků apoštolů
Když přišel Šavel do Jeruzaléma, po-
koušel se navázat styk s učedníky, ale 
všichni se ho báli. Nemohli uvěřit, že 
on je učedníkem. Ujal se ho však Bar-
nabáš. Uvedl ho k apoštolům a vypra-
voval, jak (Šavel) viděl na cestě Pána, 
který s ním mluvil, a jak v Damašku 
neohroženě vystupoval ve jménu Ježí-
šově. Od té chvíle byl s nimi v Jeruza-
lémě stále ve styku a směle vystupo-
val ve jménu Páně. Také rozmlouval 
s helénisty a přel se s nimi. Ti mu však 
začali ukládat o život. Jakmile se to 
bratři dověděli, doprovodili ho dolů 
do Césareje a odtamtud ho vypravili 
do Tarsu. Církev měla pokoj v celém 

Judsku, Galileji i Samařsku. S úspě-
chem se vyvíjela, žila v bázni před
Pánem a rostla přispěním Ducha
Svatého.

MEZIZPĚV Žl 22,26b-27.28+30ab.30c-32
Tento žalm známe v kontextu Kris-
tova ukřižování. Začíná: „Bože můj, 
proč jsi mne opustil…“ Text postupuje 
až ke zlomu: volající dochází vysly-
šení a zakusí proměnu situace, jak 
dnes čteme.

* Budu tě chválit, Hospodine,
ve velkém shromáždění. Nebo: Aleluja.
Své sliby splním před těmi, kdo ctí 
Hospodina. Chudí se najedí do sy-
tosti, kdo hledají Hospodina, budou 
ho chválit: „Navěky ať žije vaše srd-
ce!“ * Rozpomenou se, k Hospodi-
nu se obrátí všechny končiny země, 
před ním se skloní všechna lidská po-
kolení. Jen jemu se budou kořit všich-
ni, kdo spí v zemi, před ním se skloní 
všichni, kdo sestupují v prach. * I má 
duše bude pro něho žít, mé potom-
stvo bude mu sloužit. Bude vyprávět 

o Pánu příštímu pokolení, lidu, jenž 
se narodí, budou hlásat jeho sprave-
dlnost: „To udělal Hospodin!“ *

2. ČTENÍ 1 Jan 3,18-24
Jan píše dopis vyzývající k obraně 
proti gnostickému chápání víry. Ne-
stačí patřit ke křesťanům, je třeba ne-
hřešit a milovat bratry! Ale na druhé 
straně nemáme propadat úzkosti, 
aby v nás každá maličkost, v níž chy-
bujeme, nevyvolávala pocit, že jsme 
„z ďábla“ (srv. Jan 3,8).

Čtení z prvního listu
svatého apoštola Jana 
Děti, nemilujme jen slovem a jazy-
kem, ale činem, doopravdy! Podle 
toho poznáme, že jsme z pravdy, a to 
uklidní před ním naše svědomí, když 
by nám něco vyčítalo, neboť Bůh ví 
všechno dokonaleji a lépe než naše 
svědomí. Milovaní, jestliže nás svědo-
mí neobviňuje, dodá nám to radostné 
důvěry v Boha a dostaneme od něho 
všechno, zač prosíme, protože zacho-
váváme jeho přikázání a konáme, co 
je mu milé. A to je to jeho přikázání: 
abychom věřili ve jméno jeho Syna Je-
žíše Krista a navzájem se milovali, jak 
nám nařídil. Kdo zachovává jeho při-
kázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. 
A že v nás zůstává, poznáváme podle 
Ducha, kterého nám dal.

EVANGELIUM  Jan 15,1-8
Janovo evangelium má dvě části. 
Druhá je koncipována jako popis 
Velikonoc. Obsahuje Ježíšovu dlou-
hou řeč při Poslední večeři, kam 
patří i patnáctá kapitola. Podo-

benství o vinném kmeni a ratoles-
tech je neseno refrénem: „zůstaňte
ve mně“.

Slova svatého evangelia podle Jana
Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem 
pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. 
Každou ratolest na mně, která nenese 
ovoce, odřezává a každou, která nese 
ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě 
více. Vy jste už čistí tím slovem, které 
jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, 
a já (zůstanu) ve vás. Jako ratolest ne-
může nést ovoce sama od sebe, nezů-
stane-li na kmeni, tak ani vy, nezůsta-
nete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy 
jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já 
v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť 
beze mne nemůžete dělat nic. Kdo 
nezůstane ve mně, bude vyhozen ven 
jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí 
do ohně a hoří. Zůstanete-li ve mně 
a zůstanou-li ve vás moje slova, mů-
žete prosit, oč chcete, a dostanete to. 
Tím bude oslaven můj Otec, že pone-
sete mnoho ovoce a osvědčíte se jako 
moji učedníci.“

neděle 2. 5.  Jan 15,1-8
Mohu se soustředit na krásnou na-
bídku Pána: „zůstávat“… Spočinutí 
v jeho přítomnosti, oddech od pří-
lišných starostí, vědomí, že jsem jen 
ratolestí – nikoli kmenem.

pondělí 3. 5.  Jan 14,6-14
Cesta, pravda a život! Kolikrát jsem to 
již slyšel. Neplatí ale i o mně: tak dlou-
ho jsem s vámi, a neznáš mě? Denní 
tichá chvíle kéž mi pomůže k plněj-
šímu poznání a přátelství s Ježíšem!

úterý 4. 5. Jan 14,27-31a
Ježíš před svým utrpením cítí radost 

ze spojení se svým Otcem. Jeho pokoj 
ať je povzbuzením pro mě v těžkých 
chvílích.

středa 5. 5. Jan 15,1-8
Ořezávání a čištění je bolestný pro-
ces. Chci se snažit, abych byl opravdu 
napojený na mízu z kmene. Jen tak 
ponesu dobré ovoce.

čtvrtek 6. 5. Jan 15,9-11
Zůstávání v jeho lásce je přede-
vším radost. Snažím se, aby se můj 
vztah k Ježíši navenek projevo-
val radostí k mému okolí, k mým
nejbližším?

pátek 7. 5. Jan 15,12-17
I mě Ježíš volá k přátelství a spoluprá-
ci. Právě z tohoto vztahu musí vyplý-
vat plnění toho, co mi ukládá.

sobota 8. 5.  Jan 15,18-21
Spojení s Kristem v době pronásledo-
vání oživuje naši víru. Chci dnes proto 
myslet na ty, kdo trpí pro svou věr-
nost Kristu. A děkovat, že ve svobo-
dě (zatím) mohu svědčit jiným způ-
sobem.

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského 

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 1. týdne

3. 5. – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
Modlitba uprostřed dne 
má pondělní žalmy z 1. týdne.
Barva červená, mše vlastní, Gloria.
1. čtení 1 Kor 15,1-8 
Žl 19,2-3.4-5, 
odp.: Všude na zemi pronikl 
jejich hlas. Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 14,6-14
Preface o apoštolech. 
Nelze použít čtvrté anafory.

4. 5. – úterý po 5. neděli velikonoční
Barva bílá, mše feriální.
1. čtení Sk 14,19-28 
Žl 145,10-11.12-13ab.21, 
odp.: Ať tvoji zbožní, 
Hospodine, vypravují 
o slávě tvé vznešené říše. 
Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 14,27-31a

5. 4. – středa po 5. neděli velikonoční
Barva bílá, mše feriální.
1. čtení Sk 15,1-6 
Žl 122,1-2.3-4a.4b-5, 
odp.: Do domu Hospodinova 
půjdeme s radostí. Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 15,1-8

6. 5. – čtvrtek po 5. neděli velikonoční
Barva bílá, mše feriální.
1. čtení Sk 15,7-21 

Žl 96,1-2a.2b-3.10, 
odp.: Vypravujte mezi všemi národy 
o Hospodinových divech. 
Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 15,9-11
Nebo:
sv. Jana Sarkandra, kněze 
a mučedníka
Barva červená, mše z této památky.

7. 5. – pátek po 5. neděli velikonoční
Barva bílá, mše feriální.
1. čtení Sk 15,22-31 
Žl 57,8-9.10-12, 
odp.: Budu tě chválit mezi národy, 
Pane! Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 15,12-17
První pátek v měsíci:
Votivní mše je dnes dovolena jen 
s účastí lidu, uzná-li rektor kostela 
nebo sám celebrující kněz, že je to 
s ohledem na účastníky bohoslužby 
skutečně žádoucí.

8. 5. – sobota po 5. neděli velikonoční
Barva bílá, ranní mše feriální.
1. čtení Sk 16,1-10 
Žl 100,1-2.3.5, odp.: Plesejte Hospo-
dinu, všechny země. Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 15,18-21
Nebo:
Panny Marie, 
Prostřednice všech milostí
Barva bílá, ranní mše z této památky.
Nešpory 1. a večerní mše 
z následující neděle.

9. 5. – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Barva bílá, mše vlastní, Gloria. 
1. čtení Sk 10,25-26.34-35.44-48
Žl 98,1.2-3ab.3cd-4, 
odp.: Hospodin zjevil svou spásu 
před zraky pohanů. Nebo: Aleluja. 
2. čtení 1 Jan 4,7-10
Zpěv před evangeliem: Aleluja. Kdo 
mě miluje, bude zachovávat mé slo-
vo, praví Pán, a můj Otec ho bude 
milovat a přijdeme k němu. Aleluja. 
Evangelium Jan 15,9-17 
Krédo, preface velikonoční. 
Dnes není dovolena pohřební mše.
Žaltář 2. týdne (hfr)

Zvát Pána do práce,
odpočinku, bolestí i radostí
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
� Dne 6. 4. 2021 
se dožil 80 let pan 
Josef Medřický ze 
Štípy u  Zlína. Do 
dalších let hodně 
Božího požehná-
ní, ochranu Panny

Marie a  pevné zdraví přejí dcery
s rodinami. ŽV 18–2475

� Dne 18. 4. jsme si 
s vděčností připomně-
li a  alespoň na dálku 
oslavili padesátiny na-
šeho otce Nika. Ať mu 
Bůh dál žehná. Vděčné 
farnice. ŽV 18–2476

� Dne 22. 4. se dožila krásných 95 ro-
ků naše maminka, babička, prababič-
ka, paní Jiřina Beránková z Lysic. Boží 
požehnání a pevné zdraví do dalších let 
přeje z lásky celá rodina.  ŽV 18–2485

VÝROČÍ SVATBY

� Dne 30. dubna 2021 oslaví společ-
ných 55 let manželství Františka a Alois 
Hladcí z  Brna (rodáci ze Švábenic). 
Mnoho zdraví, lásky, radosti, Božího 
požehnání a ochranu Panny Marie jim 
do dalších let vyprošují děti s rodinami. 
 VS 18–2474

� Dne 2. 5. oslaví 40. výročí svatby man-
želé Věra a Laďa Zvonkovi. Děkujeme 
vám za lásku, kterou nás obklopujete, 
a vyprošujeme Boží požehnání pro dal-
ší každodenní prožívání svátosti man-
želství. Vlaďka a Jirka, Přemek a Maruš-
ka, Sabinka, Anička, Daneček, Maruška 
a Tomášek. VS 18–2445

VZPOMÍNÁME
� Dne 3. května 2021 
uplyne již 35 let ode 
dne, kdy Pán k  sobě
povolal svého služební-
ka P. Antonína Proke-
še, duchovního správ-
ce v  Železné Rudě,

 a 28. června 2021 tomu bude 25 let, kdy 
na věčnost odešla paní Marie Voráčko-
vá, roz. Prokešová. Děkuji za tichou 
vzpomínku v modlitbě. Sestra Julie.
 V 18–2499
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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)

RŮZNÉ
� Rodina s  dětmi, 8 a  11 let, v  by-
tové tísni hledá bydlení ve Středočes-
kém kraji. S možností odkupu, vypo-
můžeme i s prarodiči. Manžel zedník je 
k dispozici.  R 18–2489
� Věnuje někdo sběratelce kapesní 
kalendáříky? Mob.: 732 224 762.
 R 18–2498

PODNÁJEM – PRONÁJEM
� Pronájem chaty v Beskydech – ma-
lá, útulná chata pro max. 6 osob. Klid-
né prostředí s nádhernými výhledy. Po 
tel. domluvě 605 420 438 zašlu foto + 
veškeré informace. Cena chaty na tý-
den 7 000 Kč + energie. PP 18–2468
� Pronajmu částečně zařízený byt 
1+1 v Praze-Ďáblicích, 32 m2, pro 1 až 
2 osoby, za slušnou cenu. Mob.: 776 
187 167.  PP 18–2483
� Žena (27, v částečném ID) hledá 
pronájem malého bytu v Praze za pří-
znivou cenu. Mob.: 722 187 329. 
 PP 18–2486

KOUPĚ – PRODEJ
� Koupím knihy, mob.: 603 147 191.
 K 18–2339
� Staré odznaky, noty, gramodesky 
a pohledy koupím. Mob.: 602 336 945. 
 K 18–2350
� Křesťanský antikvariát koupí (du-
chovní, filozofie, umění, poezie, ces-
topisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti 
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. 
Mob.: 720 254 225.  K 18–2366

� Prodám: vlašské ořechy louska-
né světlé 230 Kč/kg, lískovce lousk. 
310 Kč/kg, sušené švestky 155 Kč, 
sušené meruňky 165 Kč, sušené 
višně 410 Kč/kg, min. odběr 5 kg. 
Pošleme. 774 180 070. K 18–2398

� Koupím z pozůstalosti z legií, ma-
riny, dopisy, šavli, mob.: 603 410 736. 
 K 18–2421

� Nabízíme křesťanskou pomoc 
a přátelskou radu ve vztahu k veš-
kerým nemovitostem či jejich čás-
tem včetně jejich prodeje či proná-
jmu. Řešíme i problémové vlastnické 
vztahy. KP reality, mob.: 602 966 
755. K 18–2437

� Koupím housle, mistrovské i oby-
čejné, v  jakémkoliv stavu, mob.: 775 
480 777.  K 18–2471

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

16 mm – 4 600 Kč, 19 mm – 7 900 Kč.
ŠKAPULÍŘ – zlatá medaile P. M. Kar-
melské 15 mm – 4 600 Kč. Zasíláme 
na dobírku do 3 týdnů + poštovné. 
L. Novotná Červená, Zikova 13, Olo-
mouc, mob.: 721 428 521, novotna.
lucia@seznam.cz  K 18–2470

� Věřící sběratel koupí do své soukro-
mé sbírky vojenské věci z 1. a 2. světové 
války. Platba ihned. Mob.: 731 307 032.
 K 18–2472

� Mladý věřící pár hledá byt ke kou-
pi v Praze pro založení rodiny. Mob.: 
+420 608 229 489. K 18–2478

� Rod. s  mal. dětmi hledá bydlení 
v Brně, s možností odkupu. Vypomůže-
me i s prarodiči. Mob.: 724 796 527.
 K 18–2442

DOPISOVÁNÍ
� Miluju pérko, násadku a inkoust a pí-
šu, píšu, píšu. Napíši té či oné. Letos budu 
dopisy dokonce vystavovat. Jsem prostě 
chodící, kreslící a píšící.  D 18–2496

SEZNÁMENÍ
� Vdova, 61/180, hledá muže do 
64 let, nad 184 cm, klidnější povahy. 
Prakt. katolík, nejlépe SM kraj nebo 
okolí Otrokovic. Mob.: 792 421 417,
e-mail: fotkamoje@seznam.cz S 18–2473

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
Právě

vyšlo

KDE KNIHU KOUPIT:

eshop.cirkev.cz – nejširší nabídka knih, liturgických předmětů, 
klášterních produktů, devocionálií a mešních vín

Karmelitánské nakladatelství, s.r.o. - zákaznický servis a velkoobchod:

eshop.cirkev.cz/kontakty, tel. 230 233 591, 731 633 355 (9-16.00 hod.), eshop@cirkev.cz
Karmelitánská knihkupectví (eshop.cirkev.cz/prodejny) - České Budějovice, Hradec 

Králové, Kostelní Vydří, Litoměřice, Olomouc, Opava, Ostrava, Plzeň, Praha, Velehrad, Zlín
P&A Nebojsa – 602 789 568, 517 367 656, pnebojsa@email.cz 

Hosana – 732 369 080, hosanavalmez@seznam.cz



„Až se k nám právo vrátí.“ Když 
za normalizace zněl sálem 
spirituál s těmito slovy, všichni 
věděli, o čem je řeč. Podobně 
jako když spolu s Václavem 
Havlem a Georgem Bushem st.
zpívali 17. listopadu 1990: 
„Jednou budem dál.“ Spirituál 
kvintet patří už déle než 
šedesát let k neopomenutelným 
souborům na domácí hudební 
scéně a celou tu dobu stojí 
v jeho čele JIŘÍ TICHOTA.

Když jste v roce 1960 zakládal Spirituál 
kvartet, co byste si pomyslel, kdyby vám někdo 
řekl, že jednou budete zpívat pro dva americké 
prezidenty (Bushe a Clintona)?
Vím, jak to myslíte, ale tenkrát bych si hlavně 
řekl: „Pozor, provokace!“ Kde by se tu v soci-
alistickém, ploty a ornými pásy obklopeném 
Československu vzali američtí prezidenti? 
A samozřejmě jsme nikdo neuvažovali o tom, 
že budeme hrát ještě po třiceti letech a nako-
nec to bude šedesátka. Jenom nás to naše hra-
ní bavilo.

Jak dovedl Spirituál kvintet unikat 
normalizačním cenzorům? O textech typu: 
„Archa má cíl, archa má směr, plaví se 
k Araratu na sever,“ se přece nedalo tvrdit,
že nemají křesťanský obsah.
Problémy s cenzurou – jako ostatně všichni 
viditelní – jsme měli pořád. Uvádíte ještě za-
šifrovaný případ, ale v našich textech vyvá-
děl Mojžíš svůj lid z otroctví despotů, zpívalo 
se o potřebě stát za svou pravdou, volalo se 
po návratu práva, četli jsme texty obrozenců 
vyzývající posluchače: „Nenechte se promr-
zeti, protože o to jde všem nepřátelům pravé 
svobody národů,“ a tak dál. V písních se ne-
smělo objevit slovo „Bible“ – bylo hned na-
hrazeno slovem „kniha“ a „Mojžíš“ slovem
„prorok“.

Byly případy, kdy jste cenzuře neunikli?
Celkem jsme „schytali“ osm zákazů činnosti, 
většinou půlročních krajových, dva byly oprav-
du tvrdé a celostátní – po koncertu pro evan-
gelickou bohosloveckou fakultu v pražských 
Jirchářích za připomenutí výročí smrti Jana 
Palacha a pak za představení o českém obro-
zení, kdy byla inscenace zakázána a my z diva-
délka Atelier navždy vyhoštěni.

Pro představu cituji kousek jiného udání: 
„Okresní výbor Komunistické strany Česko-
slovenska Litoměřice, připomínky ke kon-
certu Spirituálu kvintetu dne 26. srpna 1982. 
První část programu byly staré černošské spi-
rituály převážně zpívané anglicky, česky pouze 
komentované. Po hudební stránce byly spiri-
tuály velmi pěkné, v českém komentáři se ob-
jevovala celá řada narážek na naši společnost. 
Druhou část programu tvořily staré nábožen-
ské písně, při kterých si účinkující vyžadovali 
podporu obecenstva tleskáním – např. píseň 
‚Boží mlýny‘, ‚Víra tvá‘ (dále v textu ‚pomůže, 
uzdraví‘), ‚Svobodná zem tě láká‘… Žádám 
o projednání tak, aby další koncerty odpoví-
daly požadavkům na socialistické umění, aby 
i komentář naše posluchače vychovával a ne-
připouštěl dvojsmyslné vysvětlení různých na-
rážek.“ Mimochodem nás pobavil požadavek, 
aby narážky nebyly dvojsmyslné. Mají být tedy 
jednosmyslné?

Ano, po „hudební stránce jsou spirituály velmi 
pěkné“. Kde je nacházíte – a jak vypadalo toto 
pátrání bez internetu a za železnou oponou?
Dnes není v  tomto ohledu s hledáním velký 
problém, prakticky vše – zpěvníky, nahráv-
ky, odbornou literaturu – je možné vyhledat 
na internetu. V době našich začátků to bylo 
něco nepředstavitelného. Literatura ani na-
hrávky u  nás nebyly dostupné, a  navíc zá-
jem o cokoli, co patřilo do světa za železnou 
oponou, byl podezřelý. Protože jsme nesmě-
li vlastnit valuty, nemohli jsme si ani něco 
v  zahraničí objednat a  koupit. Takže jsme 
byli odkázáni na náhody, všelijaké soukro-
mé archivy našich známých a dobrou vůli lidí
kolem nás.

A jak vyhledáváte staré renesanční písně,
které také uvádíte do života? Jak poznáte,
co bude rezonovat i dnes?
To bylo vždy vlastně jednodušší, protože ten-
to repertoár byl od počátku náplní mé od-
borné činnosti na katedře hudební vědy Fi-
lozofické fakulty Univerzity Karlovy. Sám 
považuji za nejcennější písničky dávno zapo-
menuté, které jsme pro současný svět znovu 
objevovali, protože byly kdysi dávno zapsá-
ny notací, která už zanikla. Pro širokou ve-
řejnost byla tedy jakousi šifrou, kterou by-
lo třeba nejprve rozluštit. A  ukazovalo se, 
že to, co se líbilo našim předkům v rudolfin-
ské Praze, se po staletích líbí i  našim sou-
časníkům.

Jste evangelík. Bylo zaměření na spirituály 
v tomto ohledu programové?
Ne, tak jsem to nebral. Ale pravda je, že 
prvním podnětem, bez něhož by kape-
la nikdy nevznikla, bylo počátkem pade-
sátých let vystoupení afroamerického sbo-
ru Everyman Opera po bohoslužbách 
v pražském evangelickém kostele U Salváto-
ra, kam naše rodina chodila. Tam jsem sly-
šel spirituály poprvé a hned autenticky, což
rozhodlo.

Existuje křesťanská hudba, nebo jen hudba 
dělaná křesťany?
Víte, naše historické vědomosti stvrzují, že ev-
ropské hudební myšlení je pevně svázáno s ob-
dobím raného křesťanství, a v tomto smyslu 
by odpověď vlastně mohla znít: Ano, veškerá 
naše hudba je hudbou křesťanskou! Ovšem 
to je příliš obecný pohled. To, na co se ptáte, 
je věcí definic, ale křesťané samozřejmě pro-
vozují i hudbu nesvázanou s křesťanskou tra-
dicí, takže termín „duchovní hudba“ má svůj 
jedinečný obsah.

Spirituálem prošli špičkoví zpěváci. 
Jaké je o takové hvězdy přijít? 
Spirituál kvintet měl od samého počátku štěstí 
na výborné zpěváky a hudebníky. Bylo to vi-
dět na rychlém startu a také na tom, že žád-
ný odchod v naší historii nezpůsobil kolaps. 
Byl to podle mne ten nejdůležitější moment 
– síla kapely byla vždy ve schopnosti oslo-
vovat publikum jako těleso, na jehož sdělení 
se jednotlivé osobnosti podílely. Různé da-
nosti se na výsledku samozřejmě projevova-
ly, ale podstata zůstávala. Nikdy jsme nebyli 
doprovodnou kapelou hvězd – a za to, že to 
tak všichni brali, jsem kolegům všech sestav
vděčný!

Znamenaly personální změny také jisté změny 
v repertoáru? Nebo jste tuto linku určoval sám 
a pouze dosazoval zpěváky?
Samozřejmě, to je něco jiného. Reperto-
ár vycházel z  toho, co která sestava nabíze-
la, ale vlastně všechny přitom měly široké 
rozpětí – od renesance přes lidové písně po
spirituály.

Neměl jste někdy ambici přidat další nástroje, 
proměnit aranže, radikálně změnit zvuk? Nebo 
jste jednou dosáhli ideálu a jemu zůstali věrni?
Víte, folk vznikl na Západě v padesátých le-
tech jako reakce na hudební byznys – vnu-
cování hudby, kterou „pro vás“ vybral někdo 
jiný. A protože jsou za tím peníze, hudba čas-
to pokleslá vás pronásleduje na nahrávkách 
v rozhlase, kině, obchodech, později v televi-
zi apod. Odpovědí byl návrat k prosté lidové 
hudbě, k níž nepotřebujete velké orchestry ne-
bo elektrifikované nástroje, můžete si ji zpívat 
a doprovázet se sám.

Později, když už se obyčejné muzicírování 
trochu okoukalo, začali někteří hledači ma-
lé sestavy zase obohacovat – až po provozo-
vání písní třeba se symfonickým orchestrem. 
Nic proti tomu, ale osobně zastávám názor, 
že samo zmnožování ještě není přínosem. To 
se musí doopravdy umět a  mít k  tomu pat-
řičnou praxi a  invenci. Ale i pak se ztratí to 
cenné, že když mám chuť si zahrát, sáhnu po 
kytaře, banjo si dám do ruksaku, a až se do-
staví ta správná chvíle, může muzika spustit. 
Znovu zdůrazňuji: nechci tím nijak snižovat 
někdy skutečně skvělé nahrávky písní v  or-
chestrálních úpravách! My jsme takové na-
bídky také dostali, a dvakrát je i využili a by-
lo to parádní, ale přejít na to ve větší míře
jsme netoužili.

„Potřebujete“, aby na koncertech publikum 
zpívalo spolu s vámi? 
Podmínka to není, dokonce to někdy ani nejde, 
ale radost to je vždycky – při třicátém výročí 
listopadu jsme byli pozváni, abychom zpívali 
na pódiu na Národní třídě. To už byla krása 
sama o sobě, ale když se k nám připojili mladí 
staří od Můstku po Národní divadlo, nebylo 
to jen naše vystoupení, byl to skutečný obřad, 
vyznamenání.

Slyšel jsem vás v osmdesátých letech v malých 
klubech na poloofi ciálních akcích a pak 
v listopadu 1989 z balkonu Melantrichu zpívat 
desítkám tisíc demonstrantů. Kam Spirituál 
kvintet vlastně patří? Vzpomínáte na některý 
koncert obzvlášť silně?

Moc si vážíme toho, že jsme mohli – a  tak 
dlouho – zpívat v klubech, školách, polepšov-
nách, věznicích, nemocnicích, divadlech včet-
ně Národního, v chrámech včetně svatovítské 
katedrály, katedrály v Levoči, Košicích apod., 
doma i v různých cizích světadílech. Samozřej-
mě že zpěv z balkonu Melantrichu nebo pro 
prezidenty a jejich manželky patří k tomu, co 
se nezapomíná. Ale stejně jsme milovali zpívá-
ní pro pár přátel v Praze, Brně, na Slovensku, 
zkrátka opravdu kdekoli.

Jaké to je, chystat „poslední koncerty,“
které plánujete na září?
Vlastně jsme je původně chystali jako každé 
jiné. Patnáct rozlučkových Luceren bylo dlou-
ho dopředu vyprodáno, ale odehrát jsme stihli 
nakonec jen dvě. Zbytek byl přeložen na pod-
zim, ale ani to ještě nešlo, a tak podruhé byly 
koncerty přeloženy na letošní květen – už je 
ale jisté, že to také nepůjde. Jsou tedy potřetí 
přeloženy na letošní podzim. Mně osobně už 
bude pětaosmdesát a dál už bych to překládat 
nemohl.

Za těch šedesát, respektive jed našedesát 
let jsme se museli rozloučit s řadou kolegů, 
kteří nás již – věříme – poslouchají shora. 
Ze zakládající sestavy už zbývám sám. Ze-
mřeli Ivo Mach, Mirek Keller, Milo Kastelo-
vič, první zpěvačka „Odettka“ Helebranto-
vá, dále Jarka Hadrabová, Karel Zich, Olda 
Ortinský, z  poslední sestavy Dušan Vanču-
ra. Pokud koncerty budou, všechny je připo-
meneme.

A co bude potom? Co bude s těmi desítkami 
písní? Některé zlidověly, ale kdo se ujme těch 
ostatních?
To je vlastně dáno, funguje to tak po věky – 
písničky, které mají lidem co říct a potěší je, 
tu ještě dlouho zůstanou. S těmi ostatními to 
bude jako s lidmi – pamětníci si občas vzpome-
nou, ale potom je vystřídají jiné, nové. A na zá-
věr poděkování pro naše posluchače a diváky: 
Jen díky vám byla ta píseň tak dlouhá!

ALEŠ PALÁN
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JIŘÍ TICHOTA (* 18. dubna 1937) je 
muzikolog, loutnista a zpěvák. V roce 
1960 založil vokální skupinu Spirituál 
kvartet, záhy přejmenovanou na 
kvintet. Skupina vydala přes dvacet LP 
a CD, prošli jí zpěváci jako Karel Zich, 
bratři Nedvědové, Irena Budweiserová 
a další. Jiří Tichota je od počátku 
uměleckým vedoucím Spirituál kvintetu.

Archa má cíl. Už přes 60 let

Poslední sestava Spirituál kvintetu, Jiří Tichota v horní řadě druhý zleva.  Snímek archiv kapely
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Květen je měsíc zasvěcený 
Panně Marii. Navíc je během 
roku ještě patnáct svátků, 
slavností nebo dní, kdy si ji 
připomínáme. Jak její život 
přiblížit malým dětem?

Děti, zkuste si představit, jak moc Marii Bůh 
měl rád. Vybral si zrovna ji, ze všech milionů 
žen a dívek, které kdy žily.

Člověk by si mohl myslet, že když si ně-
koho Bůh vybere, bude se mít skvěle. Ma-
ria to však rozhodně neměla jednoduché. 
Měla se vdávat. Byla zasnoubená s Josefem, 
ale ještě neměli svatbu, a proto spolu neby-
dleli. V této chvíli k ní přišel archanděl Gab-
riel a ptal se, jestli všechno může být úplně 
jinak, než jak si představovala. Oznámil jí, 
že Boží syn, Mesiáš, na kterého všichni tak 
dlouho čekali a  kterého si Maria moc přá-
la vidět, se narodí zrovna jí. Obyčejné mladé 
dívce. A když řekla „ano“, sám Duch Svatý 
dal Panně Marii do bříška malinkého Ježíška. 
Tak malinkého, že ze začátku ani nebyl vidět. 
Ale jako každé miminko rostl devět měsíců,
než se narodil. 

A co na to řekl Josef, její ženich? Anděl ho 
navštívil ve snu, všechno mu vysvětlil a popro-
sil ho, aby se Marie i  jejího dítěte ujal. I pro
Josefa to bylo překvapení a docela velká změna 
plánu. Přesto slíbil, že se o Marii a dítě posta-
rá, že je bude vychovávat.

Mohli si oddechnout? Na moc dlouho ne. 
Čekalo je totiž sčítání lidu. I v naší zemi se 
v těchto dnech sčítáme. Jenže zatímco u nás 
stačí vyplnit dotazník přes internet nebo na 
papíře, dříve museli lidé dojít do města, od-
kud pocházel jejich rod. U Josefa a Marie to 
bylo několik dní cesty – do Betléma, odkud byl 
Josef. Tam se měli hlásit. Nikoho nezajímalo, 
jestli nastávající maminka porodí cestou tam, 
nebo zpátky. Maria nakonec porodila přímo 
v Betlémě.

Jak to bylo dál?

Ten příběh určitě znáte. Připomínáme si ho 
hlavně o Vánocích. Takže určitě víte, že v Bet-
lémě pro Josefa a Marii nebylo místo a noco-
vali ve chlévě, kde bydlely ovečky. A zrovna na 
tomhle místě se Ježíš narodil. Maria se ale vů-
bec nemusela bát, protože vedle Josefa se o ně 
všechny staral Bůh. Pastýři se přišli malému 
Ježíškovi poklonit a určitě i něco přinesli k jíd-
lu, nebo aby jim nebyla zima.

Dny plynuly. Přesněji – uplynulo čtyřicet 
dní. Po nich Josef s Marií poprvé vzali Ježíška 
do chrámu v nedalekém Jeruzalémě. Asi sem 
přicházelo hodně lidí na poutě, na modlitby. 
Nikdo z nich ale nic netušil. Svatá rodina vy-
padala jako jakákoli jiná. 

Do chrámu chodíval každý den i jeden sta-
rý muž, jmenoval se Simeon. Už dřív mu Bůh 
řekl: „Nezemřeš, dokud neuvidíš Hospodi-
nova Mesiáše.“ A zrovna ve chvíli, kdy tam 
malý Ježíšek byl, poslal Duch Svatý Simeona 
do chrámu: právě teď nastal ten okamžik, kdy 
může vidět Mesiáše! Jak se asi Simeon rado-
val! Vděčně bral Ježíška do rukou a děkoval 
Bohu. Ale pak řekl Marii, že bude hodně tr-
pět: „Tvou duší pronikne meč!“ Jako maminka 

Božího syna to zkrátka nebude mít jednodu-
ché. A pak přišla Anna, stařičká prorokyně, 
která žila v chrámě, modlila se a postila. I ona 
poznala, kdo je to dítě, a všem začala říkat, že 
Mesiáš už přišel na svět, že ho viděla.

Často se o syna bála
Maria s Josefem a Ježíškem se vrátili domů. 
Maria přemýšlela o všem, co zažila a co jí li-
dé povídali. Jednoho dne se u nich objevila 
zvláštní návštěva. Byli to bohatí muži v dra-
hém oblečení, cizinci z dalekých zemí, mudrci. 
Vyprávěli, jak na nebi viděli nezvyklou hvězdu. 
Věděli, že jim oznamuje narození židovského 
krále, a chtěli ho vidět a poklonit se mu. A tak 
za hvězdou putovali. A teď byli tu a přinesli 
dary: zlato, kadidlo a vzácnou mast – myrhu. 
Jenomže o malém „králi“ se dozvěděl také zlý 
král Herodes a chtěl ho zabít. Uprostřed no-
ci Josef vzbudil Marii a sdělil jí, co mu anděl 
řekl: aby se ihned sebrali a utekli do Egypta. 
Dovedete si představit, jak se asi Maria lek-
la? Vzali jen to nejnutnější, co pobrali. Rodina 
pak musela žít až v dalekém Egyptě. Josef si 

tam našel práci a dny plynuly. Až jednou… Za 
Josefem opět ve snu přišel anděl a on pak sdělil 
Marii radostnou novinu: „Maria, už se nemu-
síme bát. Anděl mi řekl, že Herodes je mrtvý. 
Můžeme se vrátit domů!“ A tak se rodina opět 
sebrala a vrátila do své vlasti. Usadili se v Na-
zaretě, odkud pocházeli Maria i Josef. A Ježíš 
rostl a sílil. 

Když mu bylo dvanáct let, stalo se něco, co 
Marii hodně vyděsilo. Bylo to zrovna o Veliko-
nocích, kdy lidé z celé země putovali do Jeru-
zaléma. Cesta byla dlouhá, mohla trvat týden. 
A když se vraceli zpět a ušli přibližně den ces-
ty, najednou Maria s Josefem zjistili, že Ježíš 
s nimi není. Ztratil se. Hledali ho celé tři dny 
a nikde nebyl. Co asi jedl? Kde spal? Co se mu 
stalo? Dovedete si představit, jak se Maria bá-
la? Boží dítě se jí ztratilo! Konečně ho našli. 
Víte kde? Byl v chrámě. Seděl mezi učiteli, po-
vídal si s nimi, ptal se jich a odpovídal jim na 
otázky. A divil se, že se o něj rodiče báli – vždyť 
byl v bezpečí, v chrámu svého nebeského Otce. 
Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal 
je. A všichni sousedé si celou dobu mysleli, že 
Ježíš je jenom syn tesaře.

Prosila o zázrak

Maria ale věděla, že Ježíš má na zemi svůj úkol. 
Když mu bylo třicet let, řekl jí, že nastal jeho 
čas. A odešel na poušť. Když se vrátil, začal li-
dem vyprávět o svém Tatínkovi v nebi. A začal 
dělat zázraky. Víte, že úplně první zázrak vyko-
nal, protože ho o to jeho maminka poprosila? 
Na svatbě, kam byli pozvaní, došlo víno. A tak 
proměnil vodu ve víno. Dovedete si představit 
tu radost, jakou Maria měla, když Ježíš takhle 
zachránil ženicha od ostudy? 

A pak se postupně dozvídala o dalších neu-
věřitelných věcech, které její syn dělal: uzdra-
voval slepé, chromé, pro pět tisíc hladových 
lidí rozmnožil pět chlebů a dvě ryby – a všich-
ni se najedli, chodil po vodě, dokázal zasta-
vit bouřku, vzkřísil dvanáctiletou holčičku, 
která už byla mrtvá,  a  potom Lazara, který 
čtyři dny ležel v hrobě. K tomu všemu mlu-
vil o Bohu – o svém Tatínkovi, o Božím krá-
lovství, o tom, abychom se změnili, přestali 
dělat špatné věci… A lidé se při setkání s ním 
neuvěřitelně měnili. Jenže byli i  lidé zlí, kteří 
nechtěli věřit, že Ježíš je slíbený Mesiáš. Ne-
chtěli se změnit, nechtěli se zlepšit. Považo-
vali se za dokonalé. Maria to věděla a měla
o svého syna strach. 

Ti lidé se nakonec rozhodli, že se Ježíše zba-
ví. Bylo to ještě mnohem horší, než si Maria 
dokázala představit. Bili ho, plivali na něj, zbi-
čovali ho do krve. Odsoudili k smrti na kříži, 
což byla smrt pro nejhorší zločince. Musel nést 
svůj kříž a Maria to viděla. A i když od Ježíše 
skoro všichni utekli, ona zůstala – od rána až 
do tří hodin odpoledne, kdy zemřel. Maria byla 
pořád pod křížem.

Napořád je s ním

Ale Ježíš vstal třetího dne z mrtvých. Jak se 
Maria musela radovat, když se s ním znovu 
potkala? Čtyřicet dní chodil za Marií i za apo-
štoly, za těmi, kdo ho měli rádi. Pak odešel do 
nebe a seslal svým učedníkům Ducha Svatého. 
I u toho Maria byla. Byla u toho, když vznikala 
první církev. A když nastal čas, kdy měla jít do 
nebe, vzal ji tam Bůh celou. Je jediným člově-
kem, který šel do nebe s tělem i duší. 

V nebi je jako „královna“. Ale s královnou, 
jakou známe z pohádek, nemá nic společné-
ho. Co chtěla celý život, chce i  teď: aby lidé 
měli rádi jejího syna. Aby v  něj věřili. Aby 
mu důvěřovali. Aby dokázali říkat jako ona:
„Bože, ať se stane, co chceš ty.“ A když může 
něco udělat pro to, abychom se Bohu přiblížili, 
s radostí to udělá. Když jsme smutní nebo nám 
není dobře, všímá si toho a snaží se nám po-
máhat. Když ji o něco prosíme, říká podobně 
jako v Káni Galilejské svému synovi, když do-
šlo víno: „Podívej, tenhle kluk, tahle holčička, 
její máma, táta, děda, babička potřebují tvou 
pomoc! Udělej něco!“

Stránku připravila KATEŘINA ŠŤASTNÁ
ve spolupráci s P. JIŘÍM KAŇOU 

Sám Bůh si ji vybral
Věděli jste, že Marie je nejčastější žen-
ské křestní jméno u nás? V hebrejštině 
to jméno znělo Miriam, latinsky je to Ma-
ria. Někde se píše, že to jméno znamená 
„Milovaná Bohem“ nebo „Milující Boha“, 
jinde zase, že Maria může znamenat 
i „krásná“ nebo „paní“. A to všechno ona
určitě je.

Víš, která je nejstarší modlitba k Panně Marii? Lidé se ji modlí už od třetího století: „Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí 
vysvoboď nás vždycky. Panno slavná, požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše. U syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď.“  Snímky Pixabay

 Ilustrační snímek Pixabay
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Život této světice byl životem milující 
manželky, matky a svědomité lékařky. 
Žádné zvláštní mystické milosti či aske-
tické formy zbožnosti. Něčím přesto byla 
tato sympatická Italka výjimečná: svou 
velkou láskou k Ježíši Kristu v eucharis-
tii, neochvějnou vírou v Boží prozřetel-
nost a důvěrou k Matce Boží. 

Jako patnáctiletá si zapsala do dení-
ku: „Ježíši, slibuji ti, že přijmu vše, co se 
mi stane. Jen mi dej poznat svou vůli.“ 
Po studiích medicíny chtěla odjet na mi-
sie. Její duchovní vůdci jí ale říkali: „Ne-
jsi zcela zdravá. Proč neuvažuješ o za-
ložení vlastní rodiny takové, v  jaké jsi 
vyrostla? Mysli na to, kolik dobrého tvá 
matka ve své rodině vykonala. Potřebu-
jeme dobré matky.“ Zanedlouho se při 
jedné primici potkala se svým budoucím 
manželem Petrem, inženýrem a vedou-
cím továrny nedaleko Milána. Po svatbě 
se jim brzy narodily děti – syn Petr Lud-
vík a dcery Maria Zita a Laura. 

V  čem spočívá heroická oběť svaté 
Jany? Ve druhém měsíci čtvrtého těho-

tenství lékaři v děloze našli nádor, kte-
rý rychle rostl a ohrožoval růst dítěte. 
Všechny možnosti „léčby“ – odstraně-
ní dělohy – by znamenaly smrt nena-
rozeného dítěte, Jana proto zvolila jen 
minimalistické odstranění nádoru v dě-
loze. A lékařům zdůraznila: „Budete-li 
se muset rozhodovat mezi mnou a dítě-
tem, vůbec neváhejte. Zachraňte mé dí-
tě!“ Následovaly měsíce bolestí a skrytá 
psychická a duševní trýzeň. Prognózu 
znala: šance na přežití nebyla ani 10 %. 
Bylo jí 39 let. Myšlenka, že by musela 
zanechat své děti a manžela samotné, ji 
velmi bolela. Trápily ji pochybnosti: „Tr-
pělo mé dítě při operaci? Narodí se po-
stižené?“ Nikdy však nedala nic najevo. 

Po dlouhém porodu se na Bílou sobo-
tu roku 1962 narodila zdravá holčička. 
Na památku na statečnou matku jí otec 
dal jméno Jana Emanuela. Přišly pře-
dem tušené a tolik obávané komplikace. 
Jana dostala horečky, pulz byl téměř ne-
hmatatelný a často ztrácela vědomí. Její 
pozemský život skončil v sobotu veliko-

nočního oktávu, doma byla obklopena 
svými nejbližšími. K modlitbě sv. Jany 
Beretty Mollové zvu zejména zdravot-
níky, kterým leží na srdci neúcta kolegů 
k počatému životu: „Pane Ježíši, slibuji, 
že přijmu vše, co mne potká, jen mi dej 
poznat svou vůli. Můj drahý Ježíši, ne-
konečně milosrdný Bože, nejdražší Otče 
duší. Ty, jenž přijímáš slabé, ubohé a ne-
mohoucí do své Boží náruče. Přicházím, 
abych tě, pro lásku a milosrdenství tvé-
ho Nejsvětějšího Srdce, požádal(a) o mi-
lost porozumět a dělat vše podle tvé sva-
té vůle. Přicházím s prosbou o milost, 
abych se ti mohl(a) svěřit a  bezpečně 
spočinout ve tvé 
milující náru-
či na věky věků. 
Amen.“ (více na 
www.modlitby-
zanejmensi.cz)

KATEŘINA 
UCHÁČOVÁ, 

Hnutí Pro život ČR

 Proč Panně Marii 
dáváme jiná 
jména, jako třeba 
Svatohostýnská, 
když jde pořád
o tutéž Pannu 
Marii?

Kde proudí život, tam vznikají různá 
jména. Také sobě blízcí lidé se oslovu-
jí stále nově. Napříč dějinami lidského 
života (a  tím i křesťanské spirituality) 
nás doprovází Ježíšova matka, na jejíž 
mnohotvárnou pomoc odkazují její nej-
různější tituly – třeba podle poutních 
míst nesoucích vždy určitý její rys. Rov-
něž v Litaniích loretánských vedle Matky 
dobré rady nalezneme třeba Růži tajem-
nou. Nepřekvapuje, že papež František 
do tohoto „seznamu“ přidal další ozna-
čení, odpovídající Mariině pomoci v sou-
časném světě: třeba Útěcho migrantů.

Že máme Marii Svatohostýnskou 
či Svatohorskou, odpovídá Písmu. 
V Betlémě je například poutní místo, kde 
se Maria při útěku zastavila, aby Ježíše 
nakojila. A zase jiná symbolika se pojí se 
středem historického Jeruzaléma, kde 
u palatinských stánků rozjímáme Matku 
Dolorosu (Bolestnou). Každé místo spo-
jené s matkou Kristovou má specifikum 
odkazující na bohatý život, který se tam 
předává. Je-li Maria Ježíši nezměrně na-
blízku, jak píše Bernard z Clairvaux, ko-
ná, co dává vtělující (a tím i sdílející) se 
Ježíš: promlouvá do našeho života, aby 
pomáhala objevovat Syna. Máme jedi-
nou Marii a  ta má rozmanité způsoby, 
jimiž přiléhavě odkazuje na svého Syna.

Přijdeme-li za Marií na poutní mís-
to, nejpůsobivějším svědectvím o  její 
přítomnosti tam jsou jak kněží, kteří tu 
dlouhá léta zpovídají, tak lidé vyznávají-
cí své hříchy: ti vědí, co konají a koho tu 
hledají. A tak nás stále stejná Matka zve 
k modlitbě a pokání, podle místa však 
zároveň vždy jedinečným způsobem. 
Specifikum daného prostoru nám tiskne 
do srdce pod nejrůznějšími jmény: Lur-
dy ponesou vždy rys uzdravení; Guada-
lupe přímost a jednoduchost; Litmanová 
věčnou Mariinu přítomnost a třeba Fati-
ma dětství, nezbytné pro nebeské králov-
ství.  sr.  LUISA KARCZUBOVÁ,
 teoložka a publicistka
 z olomouckého Centra Aletti Svatá Jana Beretta Mollová byla italská pediatrička (1922–1962) . Je patronkou hnutí pro-life. 

Již několik let v naší farnosti držíme 
službu u Božího hrobu od bohosluž-
by Velkého pátku do vigilie na Bílou 
sobotu. Přestože jsme malá farnost, 
vždy je o toto bdění s Pánem zájem. 
Každá chvíle v tichu kostela je krás-
ná. Můj čas strávený zde je vždy br-
zy ráno od půl páté do půl sedmé. 
Přicházím do tmy a odcházím, když 
první paprsky zaplaví sakristii. 

Jedním dechem jsem přečet-
la článek v  Katolickém týdeníku: 
„Čemu nás učí ptáci,“ a vzpomně-
la si, jak prožívám zázračnou chvíli 
u Božího hrobu. Je to čas, kdy okny 
a věží kostela začne do ticha a tmy 
pronikat zpěv ptáků, kteří skuteč-
ně radostně oslavují zázrak stvoření 
nového dne. Tma se začne měnit ve 
světlo, chlad začne ustupovat slu-
nečním paprskům. 

A to je chvíle, kdy Pán skrze tyto 
Boží tvorečky vlévá do mého srdce 
naději, že každý smutek, beznaděj, 
temnotu může taková zdánlivá ma-
ličkost, jako je ptačí zpěv, změnit 
v radost, úsměv, pohlazení na duši, 
odpuštění. 

Ptáci tímto oznamují příchod 
světla, nový den, nový začátek, stej-
ně jako Pán Ježíš nám nabízí nový 
život. Jak jsou krásně zbarvení, po-
jmenovaní, jak krásná pořekadla 
jsou s nimi po staletí spojována. Ja-
kou cestu mají za sebou, než nám 
oznámí změnu ročního období. Byla 
jsem svědkyní, jak začátkem března 
prolétala nad Betlémem hejna vlaš-
tovek, aby u nás radostně zacvrlika-
ly na svatého Jiří, jemuž je náš kos-
telík zasvěcen.

Když o slavnosti Zmrtvýchvstá-
ní Páně zazněl žalm: „Toto je den, 
který připravil Pán, jásejme a  ra-
dujme se z  něho,“ nezbývalo než 
pokleknout a poděkovat. Příležitost 
byla před námi, neděle Božího mi-
losrdenství. Těch 24 hodin pro Pána 
byl znovu krásně prožitý čas. Před 
rozedněním jsem opět zažívala pří-
tomnost Pána Ježíše i díky ptačímu 
zpěvu.

Čtenářka MARIE Š.

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

Dítě jako nejkrásnější dar
Připomínka sv. Jany Beretty Mollové (28. dubna)

Ptáčci 
v kostele

Bůh v mém životě
Jména 
Panny Marie

Odpovědna

O knížku Marka Váchy Selfíčka mohou soutěžit ti čtenáři, kteří správ-
ně vyluští tajenku naší křížovky a do týdne ji zašlou na e-mailovou
(krizovky@katyd.cz) nebo poštovní adresu redakce. Knihy do soutěže 
věnovalo nakladatelství Cesta.

Ukázka: Dnes si mladí fotí selfíčka, aby, snad, zachytili důležité mo-
menty života. Naučil jsem se selfíčka nikoli fotografovat, ale psát. Chci 
teď spíše ustoupit do pozadí a nechat čtenářovu fantazii… (viz tajenka). 

Tajenka z KT č. 16 zněla: „toto schéma je pak jejím základem“. Kníž-
ku Niny Horaczek a  Waltera Ötsche Populismus pro začátečníky,
Návod k  ovládání davů, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství 
Petrinum, získávají Jana Nováčková z Brna, Vít Dvořák z Jeseníku
a Jana Gabrhelová z Vápenic. Blahopřejeme! 
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Hlasitá modlitba je spolehlivá kotva 
Připravujeme

Role matky
Vstupujeme do měsíce května, kdy 
si zvláště připomínáme Pannu Ma-
rii, Matku Boží. V rodinné rubrice 
Doma se zaměříme na zdánlivě sa-
mozřejmou roli maminky: co zna-
mená být mámou? 

Biskup Vlastimil Kročil 
Ohlédnutí za šesti dekádami svého 
života (narozen 10. května 1951) 
a šesti lety biskupské služby (jme-
nován 19. března 2015) nabídne 
v rozhovoru třináctý českobudějo-
vický biskup. 

Motto dne 
prarodičů
První Světový den prarodičů a seni-
orů, který se bude z iniciativy pape-
že slavit čtvrtou červencovou neděli 
(25. 7.), ponese téma: „Já jsem s te-
bou po všechny dny“  (Mt 28,20). 
Svatý otec chtěl vyhlášením tohoto 
dne v blízkosti liturgické památky 
svatých Jáchyma a Anny, Ježíšových 
prarodičů, vyjádřit blízkost starším 
lidem. Od poloviny června vatikán-
ský Úřad pro laiky, rodinu a život na-
bídne konkrétní pastorační nástroje 
k oslavám, a to na webu amorislaeti-
tia.va. (vaticannews, tez)

Devět kněží vysvětil papež o neděli 
Dobrého pastýře v bazilice sv. Pet-
ra pro římskou diecézi. Tito absol-
venti římských seminářů pocházejí 
z Rumunska, Kolumbie či Brazílie, 
šest je jich z Itálie, jak uvádí Vati-
can News. 

Jejich cesta ke kněžství neby-
la vždy přímočará – nejstaršímu 
je 43 let a další, bývalý režisér, má
40 let. A 28letý novokněz P. Samuel 
Piermarini se pro Vatican News svě-
řil, že byl zasnoubený a měl našláp-
nuto do světa profesionálního fotba-
lu. „Klub AS Řím mě přizval na svou 
náborovou akci. Na konci tréninku 
si mě zavolali: ‚Můžeš to u nás pode-
psat!‘“ uvedl novokněz s tím, že do-

stal nabídku stát se druhým branká-
řem. Prožíval ale „vnitřní trápení, že 
není stvořen pro takový způsob živo-
ta“, a proto nakonec odmítl. Posléze 
se rozešel se svou dívkou a vstoupil 
do semináře. Podle něj být vysvěcen 
na kněze z rukou papeže je „jako být 
v nejsilnějším týmu na světě“. 

Giorgio de Iuri původně přijel do 
Říma studovat medicínu, přitom byl 
„tak trochu na útěku před povolá-
ním“, které pocítil během dospívá-
ní. „Ozvalo se ale znovu hned v prv-
ních letech pobytu zde díky přijetí 
ve farnosti. Zažil jsem, že Pán je tu 
a nic nežádá. V tom spočívá milost,“ 
vylíčil. A třeba 29letý Brazilec Ma-
teus Enrique Ataide da Cruz o své 

cestě ke kněžství uvedl: „V 15 letech 
jsem si začal přivydělávat jako po-
mocník jednoho starého pána. Po-
dle smlouvy jsem se s ním měl den-
ně modlit růženec. Co mi zpočátku 
přišlo jako vnucování, se mi stalo ži-
votní nutností.“ Další dva nové kně-
ze pak zásadně zformovala služba 
v římské charitě. Například Diego 
Armando Barrera Parra z Kolumbie 
působil jako dobrovolník ve vězení 
pro nezletilé a v nadaci pro drogo-
vě závislé. 

„Budete jako on (Ježíš): pastýř. 
Není to kariéra, ale služba,“ zdů-
raznil papež v kázání. A vyzval no-
vokněze k pozornému naslouchání 
lidem a k milosrdenství. (tez)

„Pandemie a klimatická 
změna ukázaly, že 
nemáme času nazbyt,“ 
apeloval papež o Dni 
Země 22. dubna. 
Světové lídry vyzval 
k „odvážnému jednání“ 
a k tomu, aby o klimatu 
„říkali lidem pravdu“. 

Každý člověk má na ochraně naší 
planety svůj podíl – podtrhl Sva-
tý otec minulý čtvrtek u příležitosti 
Dne Země. František promluvil rov-
nou na dvou online akcích k ochra-
ně přírody: na dvoudenním summi-
tu třiceti světových lídrů o klimatu, 
který organizoval americký pre-
zident Joe Biden jako „předehru“ 
k  listopadovému setkání COP26 
v  Glasgow (26. konferenci OSN 
o změně klimatu), a při setkání or-
ganizace Earth Day Network. Ta po-
řádá Den Země od roku 1970, letos 
už ve dvou stech zemí. 

Papež podle Vatican News zmínil 
staré španělské rčení: „Bůh odpou-
ští vždycky, my lidé odpouštíme ob-
čas, příroda neodpouští nikdy.“ Ve 
videoposelství varoval: „Pokud se 
spustí mechanismy ničení přírody, 
je velmi obtížné je zastavit.“ Krize 
související s pandemií nás podle něj 
mají inspirovat k inovacím. „Covid 
ukázal, že máme nástroje, abychom 
čelili porážce. Přišel čas jednat,“ 
zdůraznil František. Politiky při ře-

šení klimatické změny pak vyzval 
k „odvážnému jednání“ a všechny 
lidi, aby se z pandemie poučili.

Každodenní volba

Zanedlouho (24. května) skončí 
Rok Laudato si’ vyhlášený loni při 
pátém výročí vydání této sociální či 
ekologické encykliky. Kvůli pande-
mii se akce konaly převážně online. 
O hlavním tématu encykliky – eko-
logickém obrácení – minulé úterý 
promluvil kardinál Peter Turkson, 
prefekt vatikánského Úřadu pro in-
tegrální lidský rozvoj, na webináři 
o  biodiverzitě (druhové rozmani-
tosti) „Cesta k COP15“. Název od-
kazuje k 15. zasedání zástupců ze-
mí, které podepsaly Úmluvu OSN 
o biologické rozmanitosti; zasedání 
se má konat v říjnu v Číně. „Zdraví 
lidstva závisí na zdraví přírody. Je-li 
příroda znečištěna nebo jinak člově-
kem ničena, trpí také lidstvo. Kaž-
dé stvoření má vnitřní hodnotu a je 
projevem Boží slávy,“ vyzdvihl kar-
dinál Turkson a připomněl, že ročně 
mizí tisíce rostlinných a živočišných 
druhů. 

Webináře se zúčastnila mj. 87letá 
renomovaná britská bioložka Jane 
Goodallová, autorka přelomových 
poznatků o chování šimpanzů. Na 
setkání vyzvala k udržitelnému ži-
votnímu stylu. „Musíme přemýšlet 
o volbách, které činíme každý den,“ 
vybídla a odkázala například na eko-
logicky šetrně pěstované jídlo, které 
bývá dražší, ale člověk si ho podle ní 
víc váží. „Jedním z důvodů k naději 
do budoucna je pro mě papež Fran-
tišek,“ uvedla.  TEREZA ZAVADILOVÁ

KRÁTCE

„SVATÝ VOJTĚCH byl člově-
kem hluboké víry, odvahy a  sí-
ly,“ uvedl papež minulý týden 
při středeční generální audienci, 
dva dny před svátkem sv. Vojtě-
cha (23. dubna), biskupa a  mu-
čedníka,  druhého pražského 
biskupa v  letech 982–997 a zakla-
datele první polské arcidiecéze roku
1000. 

SLEPÁ LAICKÁ DOMINIKÁNKA 
Margareta z Castella (1287–1320) 
byla minulý týden prohlášena za sva-
tou. Jako 16letou ji rodiče zanecha-
li na tomto italském poutním místě 
s nadějí na zázračné uzdravení. Ujali 

se jí místní lidé a ona jako výraz díků 
založila školu pro děti. Kongrega-
ce pro svatořečení v dekretech po-
tvrdila též mučednictví Božích slu-
žebníků Vincenza Nicasia Renuncia 
Toribia a  jedenácti jeho druhů re-
demptoristů zabitých za španělské 
občanské války roku 1936. Hrdin-
ské ctnosti byly připsány také dvěma 
laičkám, dvěma laikům a jednomu
kardinálovi. 

N I G E R I J S K Ý  N O V O K N Ě Z
P. Livinus Esomchi, kterému papež 
1. dubna mimořádně umožnil dří-
vější vysvěcení kvůli postupující leu-
kémii, zemřel po 23 dnech minulou 
sobotu (více v KT 17). 

(vaticannews, cna; tez)

Příroda 
„neodpouští“

Noví římští kněží

SVÉ JMENINY PAPEŽ OSLAVIL 23. dubna na liturgickou památku sv. Jiří 
tak, že pozdravil 600 římských chudých a bezdomovců, kteří dostali druhou 
dávku vakcíny proti covidu-19 ve vatikánské aule Pavla VI. Celkem Úřad 
apoštolské charity poskytl očkování 1 400 znevýhodněným obyvatelům Říma.

Snímek ČTK

Katecheze o modlitbě 
– 21. dubna
Modlitba je rozhovor s Bohem a ve-
de jej v jistém smyslu každé stvoře-
ní. V lidské bytosti se modlitba stává 
slovem, vzýváním, zpěvem, básní. 
Boží slovo se stalo tělem a v těle kaž-
dého člověka se slovo k Bohu vrací 
v modlitbě.

Slova modlitby nám dovolují bez-
pečně projít temnotou rokle, vedou 
nás po travnatých nivách oplývají-
cích vodou, před zraky protivníků 
nám prostírají stůl. Slova povstávají 
z pocitů, avšak existuje také opačná 
cesta, na níž slova utvářejí city. Bib-
le člověka učí jednat tak, aby se vše 
dělo ve světle slova, aby nic lidského 
nebylo vyřazováno, cenzurováno. 
Zejména bolest je nebezpečná, zů-
stane-li uzavřená v našem nitru. Bo-

lest, která se nevyjádří a nedostane 
volný průchod, může otrávit duši. 
Je smrtelná. Právě proto nás Písmo 
svaté učí, abychom se modlili slovy 
někdy až troufalými. Svatopisci ne-
vytvářejí o člověku iluze, vědí, že je-
ho srdce obývají rovněž nepříliš po-
vznášející city, dokonce i nenávist. 
Nikdo z nás se nerodí svatý. V žal-
mech proto najdeme některé velmi 
tvrdé výrazy namířené proti nepří-
teli – výrazy, o nichž nás duchovní 
mistři učí, že je máme vztahovat na 
ďábla a na své hříchy. Kdyby neexis-
tovala slova, která tváří v tvář násilí 
usměrňují špatné city, aby neškodi-
ly, svět by se do nich zcela ponořil.

Jakkoli všichni víme, že modlit se 
neznamená opakovat slova, hlasitá 
modlitba je ta nejbezpečnější a vždy 
je možné k ní přistoupit. City, jakko-
li mohou být vznešené, jsou naopak 

vždy nejisté: přicházejí a mizí, opou-
štějí nás a vracejí se. A nejen to, rov-
něž milosti pocházející z modlitby 
jsou nepředvídatelné. V některých 
chvílích překypujeme útěchou, kte-
rá naopak jakoby zcela vyprchala 
v temnějších dnech. 

Modlitba srdce je tajemná a v ur-
čitých okamžicích skrytá. Modlit-
ba rtů, kterou šeptáme nebo reci-
tujeme společně, je vždy po ruce, je 
stejně nutná jako manuální práce. 
Všichni bychom měli mít pokoru li-
dí v pokročilém věku, kteří v kostele 
– snad proto, že jim sluch již doko-
nale neslouží – polohlasně recitu-
jí modlitby, jež se v dětském věku 
naučili, a naplňují loď kostela svým 
šepotem. Tato modlitba nenarušuje 
ticho, nýbrž dosvědčuje věrnost po-
vinnosti modlit se, naplňované po 
celý život. Tito lidé jsou často vel-

kými přímluvci farností. Jsou jako 
duby, jejichž větvoví je rok od roku 
rozložitější, aby poskytlo stín co nej-
většímu počtu lidí. Jenom Bůh ví, 
kdy a nakolik je jejich srdce spoje-
né s  těmito odříkanými modlitba-
mi. Bezpochyby také tito lidé mu-
seli projít nocí a okamžiky prázdna. 
Ústní modlitbě však můžeme vždy 
zůstat věrni. Je kotvou, jejíhož pro-
vazu se můžeme chytit, abychom 
zůstali věrní, děj se, co děj. Nesmí-
me tedy pohrdat hlasitou modlit-
bou. Někdo snad řekne: „Ale to je 
dětinské, to je pro nevědomé lidi; já 
usiluji o modlitbu mysli, o meditaci, 
vnitřní prázdno, do něhož by přišel 
Bůh…“ Prosím tě, neupadej do pý-
chy pohrdající ústní modlitbou. Je 
to modlitba prostých lidí, kterou nás 
naučil Ježíš: Otče náš…

(vaticannews; kráceno) 

Novokněží se radují s papežem Františkem. Snímek ČTK
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„S opravami jsme začali v břez-
nu roku 2019. Doposud se po-
dařilo dát do pořádku střechy, 
omítky, kamenické prvky fasád, 
vitráže, restaurátorsky vymalo-
vat celý kostel, zrekonstruovat 
rozvody elektřiny včetně osvět-
lení, vznikly nové sociální zá-
zemí, místnost pro návštěvníky 
a podařilo se restaurování dveří 
hlavního vstupu i umělých mra-
morů oltáře,“ informoval o prů-
běhu oprav vedoucí stavebního 
oddělení Biskupství brněnské-
ho Aleš Taufar. 

„Vylepšili jsme i elektronické 
zabezpečovací zařízení. Nová 
mříž a sklo v prostředních dve-
řích přepážky umožní návštěv-
níkům nahlédnout z předsíně 
do prostoru baziliky. Unikátem 
je také zprovoznění barokního 
umyvadla v sakristii,“ doplnil 
informace P. Josef Rybecký. 

Díky rolovací rampě bu-
dou nyní moci navštívit bazili-
ku snáz i lidé upoutaní na vo-
zík. V plném proudu jsou také 
sadové úpravy v okolí chrámu. 
„Po dokončení stavebních a re-
staurátorských prací je v plánu 
digitalizace památky. Připra-
vit chceme také expozici foto-
grafií z obnovy,“ přiblížil plány
P. Rybecký. Bazilika se též dočká 

nového vybavení presbytáře.
Oltář, ambon a sedes jsou zatím 
ve fázi návrhu.

Rovněž se dokončuje restau-
rování tří obrazů Ignáce Raaba. 
Oprav se dále dočká kazatelna, 
křtitelnice a 2 500 zlacených ře-
zeb na oltáři. Celkové náklady 
projektu činí téměř 47 milionů 
korun, přičemž dotace z EU po-
krývá 44,5 milionu korun. Zby-
tek farnost hradí ze sbírek věří-
cích. Jednotlivé opravy musela 

farnost předfinancovat, proto si 
musela vzít na opravy úvěr. Do-
taci je totiž možné čerpat pouze 
zpětně. Vše by mělo být hotové 
do konce příštího roku.

„Děkuji všem dárcům, kte-
rých si vážíme, zvláště v  této 
nesnadné době. Věřím, že s po-
mocí všech se nám podaří do-
financovat také zbývající podíl 
farnosti na dotacích i všechny 
neuznatelné náklady,“ uvedl fa-
rář. Na práce, které nejsou sou-
částí projektu dotovaného EU 
(rekonstrukce lavic) přispělo 
i město Tišnov a Předklášteří.

Podle P. Rybeckého je kláš-
ter Porta coeli z hlediska histo-
rie a architektury unikát evrop-
ského významu. Architektura 
i jedinečné sochařské a výtvar-
né umění zde tvoří výjimečný 
celek. „Krása, jak známo, po-
vznáší srdce člověka a probou-
zí v lidech dobro. Naši předko-
vé to nejlepší umění vytvářeli 
k oslavě Boží. Kostel je místem 
modlitby a bohoslužby, místem 
setkání člověka s Bohem. Umě-
ní otevírá srdce člověka Bohu, 
jenž je krása sama. Těší mě, že 
se kostel opět pomalu plní lid-
mi, kteří zde nacházejí Boží pří-
tomnost, rádi se na toto po sta-
letí promodlené místo vracejí 
a utěšují zde svou žízeň po Bo-
hu,“ připomněl kněz.

Po stavebních opravách se 
věřícím dveře chrámu poprvé 
otevřely o Velikonocích. Od té 
doby se zde provizorně slouží 
mše svaté v sobotu večer a v ne-
děli dopoledne.

LENKA FOJTÍKOVÁ

Skončily opravy v Porta coeli 

Pohled na jižní fasádu kostela, kde jsou vidět restaurované kamenné 
atiky, vitráže a kamenné prvky fasády.  

Pohled na západní portál opraveného chrámu.
Snímky Aleš Taufar

Unikátní je restaurované 
a zprovozněné barokní 
umyvadlo v sakristii.  

Za presbytářem byly objeveny 
pozůstatky dřívějšího objektu, 
pravděpodobně kaple. 

Rozsáhlá rekonstrukce kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Předklášteří, který je součástí 
památkově chráněného klášterního 
areálu Porta coeli, skončila. Uvnitř 
chrámu pracují už pouze restaurátoři. 

Největšími změnami jsou kom-
pletní restaurátorská výmalba 
a historicky první osvětlení lodi. 
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Lidé bez domova většinou do 
kostela na bohoslužby moc ne-
chodí, ale často jsou vidět před 
vraty, jak prosí o almužnu. Mi-
nulou středu si však do katedrá-
ly sv. Mikuláše v Českých Budě-
jovicích cestu našli, aby se zde 
naposledy rozloučili se svým 
kamarádem. P. Miroslav Štrunc 
obětoval mši svatou za Pavla 
K. (42), který trávil uplynulé 
zimní měsíce mezi katedrálou 
a děkanstvím u krytu parovodu 
a před dvěma týdny na Veliko-
noční pondělí zemřel. 

„Před několika dny nás za-
rmoutila zpráva o smrti člově-
ka, kterého jsme znali a který 
dlouhou dobu pobýval vedle 
nás – ve stínu a pod ochranou 
tohoto chrámu,“ uvedl P. Štrunc 
v  kázání. „Někdo jsme s  ním 

byli v kontaktu osobně, někdo 
jsme mu odpověděli na pozdrav, 
když jsme šli okolo, nebo jsme 
mu nabízeli pomocnou ruku 
formou darů či almužny. Když 
přicházíme do kostela, neutíká-
me před tímto světem, nenechá-
váme ho za dveřmi a jeho hluk 
nepřebíjíme hudbou varhan, ale 
vnášíme dovnitř všechno, co ve 
svých životech prožíváme,“ po-
kračoval kněz s  tím, že nikdo 
nejsme horší nebo lepší. 

„Nemůžeme si být nikdy jisti, 
jak to s námi bude a jak opustíme 
tento svět. Zda odejdeme v utě-
šeném stáří, nebo ne, jestli to bu-
de doma, v nemocnici, nebo na 
ulici a jestli přitom budeme mít 
v ruce růženec, nebo láhev,“ řekl 
kněz s tím, že Kristus přišel me-
zi nás do nebe pozvat hříšníky. 

Mše svaté se zúčastnili zá-
stupci Městské charity České 
Budějovice a deset klientů, kteří 
využívají jejich terénních služeb 
nebo se aktivně zapojují do úkli-
du města. Mezi ně Pavel K. pat-
řil. Při mši svaté zazněla jména 
i dalších čtyř charitních klientů, 
kteří během letošní zimy zemřeli. 

Mše svatá za lidi bez domo-
va spojená se sbírkou zimního 
ošacení a  potravin se každo-
ročně koná začátkem listopadu 
v českobudějovickém student-
ském kostele sv. Rodiny, ale loni 
na podzim kvůli pandemickým 
opatřením akce nebyla. „Jsem 
rád, že jsme se s bratrem Pav-
lem mohli důstojně rozloučit 
a vzpomenout těch, na které si 
nikdo, kromě nás, už nevzpo-
mene,“ dodal kněz. (rag) 

„V Braniborsku byl jako posled-
ní z vězňů tamní nacistické věz-
nice popraven 20. dubna 1945 
někdejší katovický římskokato-
lický farář P. Josef Jílek,“ uvedl 
farní vikář P. Miroslav Šašek mši 
svatou. „Byl zapojen v odbojo-
vé skupině, mnohé dělal skry-
tě, ba tajně, jeho motivem bylo 
znovunabytí svobody země a jis-
tě snaha pomoci mnohým, jak 
dokazují i vzpomínky a svědec-
tví jeho spoluvězňů z cely smrti. 
Snažil se povzbudit a posloužit 
všem, věřícím i ateistům, jistou 
úctu mu projevovali i věznite-
lé,“ připojil P. Šašek. Letošní 

připomínka smrti tohoto svěd-
ka víry promlouvá podle něj i do 
celospolečenské krize vyvola-
né působením ruských tajných 
služeb na území České republi-
ky. „Motivace jejich činnosti je 
zcela jiná než motivace Božího 
služebníka a mučedníka P. Jo-
sefa Jílka – snaha poškodit na-
ši zem, která se nezastavila ani 
před usmrcením dvou lidí. Pří-
klad, věrnost a snaha o dobro 
uprostřed nejistoty a možných 
důsledků rozhodnutí P. Jílka pro 
účast v odbojové skupině, ocho-
ta k obětem, i oběti života, jsou 
pro nás velkou výzvou, abychom 

vycházeli ze své uzavřenosti, 
snažili se i dnes nasazovat pro 
obecné dobro a nežili jen pro se-
be,“ doplnil P. Miroslav Šašek. 

Mezi účastníky bohoslužby 
byl učitel Miroslav Čapek, kte-
rý zdůraznil Jílkův příklad pro 
současníky: „Kněz Josef Jílek 
byl pevný ve víře, v osobních 
postojích i v lásce k lidem. Kvůli 
utrpení, které pro lidi podstou-
pil, ještě rostl a osobně ho ne-
zlomilo, protože věděl, komu 
uvěřil. Tyto vlastnosti se ukazu-
jí jako důležité i v dnešní době 
a i my se máme ptát, zda jsme 
pevní v osobním, společenském 
i duchovním životě a zda víme, 
komu jsme uvěřili.“ 

Farníci loni vydali sešitek 
s poštovními známkami s por-
trétem popraveného kněze 
i s kostelem sv. Filipa a Jaku-

ba, kde působil. Na zdi místní-
ho kostela jej připomíná des-
ka, stejně jako na zdi kostela 
v Česticích, kde krátce působil 
před zatčením. Rád a často na 
něj vzpomínal farář P. Martin 
František Vích z Dobrše, jehož 
sté výročí narození si připome-
neme v červnu. „V Česticích pů-
sobil sice jen krátce před svým 
zatčením, ale místní mu přirostli 
hluboko k jeho šlechetnému srd-
ci. Ve všech dopisech a motácích 
na všechna místa svého působe-
ní – Prachatice, Kunžak, Kato-
vice a Čestice – vzpomínal a za 
tamní farníky se modlil. Na ni-
koho nezapomněl. Nesmíme za-
pomenout ani my,“ psal P. Mar-
tin Vích farníkům v oblíbených 
Listech z Pošumaví s přáním, 
aby byl P. Jílek prohlášen za bla-
hoslaveného. RADEK GÁLIS

Kalendář
� ČESKÉ
BUDĚJOVICE
Křížová chodba bývalého 
dominikánského kláštera: 
Fotografická výstava auto-
rů společenství Člověk a Víra
do 14. 5.

KATOVICE
� Kostel sv. Filipa a Jakuba: 
Poutní mše sv. k  patronům 
farnosti 2. 5. v 8.30. 

NEPOMUK
� Komentovaná vycházka 
Okolo svatých Janů 6. 5. od 
13.30, trasa 12 km, sraz na 
hrázi Špitálského rybníka. 

Kontakt:
ragal@seznam.cz

Mše svatá za zemřelé bezdomovce

Uctili památku popraveného kněze

Mši svatou za popraveného kněze P. Josefa Jílka sloužil P. Miroslav 
Šašek.  Snímek Hana Čapková

P. Josef Jílek sloužil před válkou v Prachaticích. 
 Snímek archiv Miroslava Čapka 

P. Josefa Jílka, popraveného nacisty, si připo-
mněli věřící při mši svaté, která se konala v úterý 
v den smutného výročí v kostele sv. Filipa 
a Jakuba v Katovicích, kde za války působil. 
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Kalendář
HRADEC
KRÁLOVÉ
� Kurz moderní hebrejštiny 
online. Pořádá Centrum pro 
rodinu Biskupství královéhra-
deckého pro úplné začáteční-
ky. Probíhat bude jednou týd-

ně (vždy ve středu) od 5. 5. do
7. 7. od 20.00 do 21.30. Při-
hlášky na crhk@bihk.cz.
� Diecézní centrum pro seni-
ory zve na online duchovní ob-
novu Vyzvání k cestě s P. Janem 
Linhartem. Termín 3. – 5. 5. 
Odkaz k připojení na vyžádá-
ní: 737 215 328, 734 435 360, 
e-mail: dcs@bihk.cz.

� Diecézní centrum pro seni-
ory pořádá poutně-poznávací 
a  odpočinkový zájezd do Ně-
mecka a  Itálie: poutní místa 
a krásy Alp s pobytem u jeze-
ra Lago di Garda s biskupem 
Josefem Kajnekem. Termín
12. – 19. 7. 2021. Přihlášky: 
737 215 328, 734 435 360,
e-mail: dcs@bihk.cz.

DŘÍZNA
U PŘEPYCH
� Tradiční poutní mše svaté. 
Vždy v neděli ve 14.30. 2. 5. ce-
lebruje Mons. Jan Paseka, ge-
nerální vikář. 9. 5. biskup Jan 
Vokál. Další mše svaté 16. 5.; 
23. 5.; 30. 5. a 15. 8.

Kontakt: srsen@bihk.cz

Při koclířovské svatovojtěšské pouti se procesí věřících zastavilo
i u základního kamene budoucí kaple národů. 
 Snímek Hana F rančáková

Na svátek sv. Vojtěcha pověřil diecézní biskup Jan Vokál službou 
akolytátu jedenáct mužů, kteří se připravují sloužit církvi jako trvalí 
jáhni.  Snímek Pavel Sršeň

Poutě a mše svaté u příležitos-
ti svátku sv. Vojtěcha, patro-
na královéhradecké diecéze, 
se konaly v mnoha farnostech 
– ovšem kvůli pandemickým 
opatřením jiným způsobem 
než jiné roky. V rodišti svatých 
bratrů Vojtěcha a Radima ote-

vřela v sobotu 24. dubna far-
nost Libice nad Cidlinou kostel 
sv. Vojtěcha k soukromé mod-
litbě a adoraci před Nejsvětější 
svátostí. Návštěva tamního 
slavníkovského hradiště byla 
pro příchozí poutníky součástí 
soukromé pouti, při níž mohli 

Komorní oslavy sv. Vojtěcha v Libici i v katedrále

„Karel Otčenášek celý svůj život 
zdůrazňoval význam vzájem-
ného přátelství a porozumění. 
Často užíval výraz spřátelová-
ní. Nikdy neztratil víru v přá-
telství. Všude, kam přišel, se 

snažil lidi spojovat. Téma přá-
telství je velice aktuální i dnes. 
Co bylo dřív běžné, najednou 
není. Děti nemohou chodit do 
škol, do kroužků a s kamarády 
se setkávají pouze přes internet. 

Mít přátele, mít někoho, kdo 
vás vyslechne, pomůže, je velmi 
potřebné a důležité,“ přiblížila 
výběr tématu autorka projektu 
Petra Zíková.

Do výtvarné soutěže mohou 
děti posílat nejen obrázky, ale 
letos nově i fotografie. Malovat 
mohou temperami na čtvrtku 
A4 nebo A3, kreslit pastelka-
mi, voskovkami, vlastně čím-
koli. Termín doručení prací je 
do 10. července. Vyhodnoce-
ní obrázků proběhne v  úterý
22. září. 

V rámci soutěže mohou dě-
ti  fotografovat také přírodu. 
„Inspiruje nás, ovlivňuje, baví 

a učí pokoře i trpělivosti. Kaž-
dý den nás udivuje svými bar-
vami a proměnami. Dívejte se 
kolem sebe, fotografujte vše, co 
vás zaujme,“ povzbudila Petra 
Zíková. Soutěžící tak mohou 
posílat fotografie přírodnin, 
které připomínají lidský obličej 
nebo postavu, vyfotografovat 
však mohou i přírodní scenerie, 
zvířata, zkrátka zachytit život 
v přírodě. Výkresy i fotografie 
pak budou vystaveny od 20. září 
do 1. října v prostorách Krajské-
ho úřadu Královéhradeckého 
kraje a  na webu královéhra-
decké Charity. Více na webu
charitahk.cz. PAVEL J. SRŠEŇ

Malování a fotografování s Charitou
Oblastní charita v Hradci Králové vyhlásila 
soutěž: „Namaluj, vyfotografuj, oslav 
s námi Den charity“. K letošnímu podtitulu 
„Přátelství“ Charitu inspiroval tímto svým 
často vyzdvihovaným tématem arcibiskup 
Karel Otčenášek, který měl loni sté výročí 
narození a letos desáté od úmrtí.

přijmout eucharistii či svátost
smíření. 

Přímo na svátek sv. Vojtěcha 
pozval diecézní biskup Jan Vo-
kál do katedrály Svatého Du-
cha muže, které pověřil službou 
akolytů v rámci jejich přípravy 
k trvalému jáhenství. V Koclí-

řově u Svitav pak byla v rámci 
svatovojtěšské poutě zahájena 
novéna za nová duchovní povo-
lání, jež bude pokračovat kaž-
dou poslední sobotu v  měsí-
ci po devět měsíců od dubna 
do prosince, vždy v  10 hodin
dopoledne.   (srp)
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Pečovatelská služba
Farní charity Litomě-
řice pomáhá s vyplňo-
váním dotazníků
k probíhajícímu
sčítání lidu.

„Pomáháme především našim 
klientům. Pokud nás ale někdo 
zvenčí osloví, samozřejmě po-
můžeme i jemu,“ řekla KT ve-
doucí služby Alena Mohauptová. 

Vyplňovat dotazníky je mož-
né online na stránkách www.
scitani.cz a od 17. 4. do 11. 5.
také v papírové verzi. Právě v té-
to druhé fázi očekává litoměřická 
Charita větší zájem o nabízenou 
službu. „Například starší lidé 
často nemají přístup k internetu 
a čekají, až jim dotazník přijde do 
schránky,“ přiblížila Mohaupto-
vá. Charita také zdůrazňuje dů-
ležitost sčítání pro sociální sféru, 
například pro rozvoj pečovatel-
ských služeb a aktivit určených 
pro seniory v regionech. (puč) 

Dnes stavba září v původních 
barvách. Tato kopie jeruzalém-
ského Božího hrobu pochází 
z roku 1722. Dříve však stávala 
nedaleko arciděkanského kos-
tela sv. Antonína Velikého a na 
současné místo byla přesunuta 
až ve druhé polovině devatenác-
tého století. 

Od osmdesátých let, kdy pro-
šla poslední opravou, se stav 
památky výrazně zhoršil, a to 
až do kritického stavu. Barok-
ní kaple totiž dlouhá léta chát-
rala, do jejích útrob zatékalo 

a stala se cílem zlodějů a van-
dalů. Na konci minulého roku 
ji pak město nechalo komplet-
ně rekonstruovat. Oprava přišla 
v příhodnou dobu, neboť by po-
dle odborníků kaple další zimu 
nejspíš nepřežila. 

Kostel Nalezení sv. Kříže
i  přilehlá zahrada (a  kostel
sv. Antonína Velikého) jsou pro 
svou historickou a uměleckou 
hodnotu součástí mezinárodní 
poutní stezky Via Sacra, jež pro-
chází Německem i Polskem. Na 
české straně vede třeba do Hej-

Charita pomáhá se sčítáním

Zahrada se otevírá i s obnovenou kaplí

Kaple, jíž ještě nedávno hrozil zánik.  Snímek město Liberec

Benefi ční běh k dvacetinám hospice
Litoměřický hospic 
si letos připomíná 
dvacáté výročí 
od založení, 
které i v aktuální 
pandemické situaci 
oslaví benefičním 
během. 

Letošní ročník Běhu pro hos-
pic sv. Štěpána tak bude po-
někud nezvyklý. Závodníci se 

totiž nesejdou jako obvykle na 
Dómském náměstí, ale pobě-
ží se takzvaně virtuálně, tedy 
individuálně bez hromadného 
startu. „Běží sice každý sám, 
ale společně běžci pomohou 
hospici tím, že zašlou symbo-
lické startovné,“ uvedla mluv-
čí hospice Zuzana Legnerová. 
Hospic výtěžek věnuje na dovy-
bavení pokojů. Cílem je vybrat 
400 tisíc korun na nová poloho-
vací lůžka. 

Pořadatelé připravili něko-
lik tras, na které jednotlivci vy-
razí kdykoli mezi 1. a 21. květ-

nem. Trasy sportovce zavedou 
na různá místa v Litoměřicích 
nebo v blízkém okolí, například 
ke břehům Labe, k Žernosecké-
mu jezeru. Pro ty, kdo mají na-
trénováno, je tu i výběh na vrch 
Radobýl. 

Zapojit se odkudkoliv

Zúčastnit se mohou i sportov-
ci, kteří to mají do Litoměřic 
a na výše popsané trasy dale-
ko. Ti se také zaregistrují na 
určitou kilometrovou vzdále-
nost, své kilometry však mohou 

ve zmíněném časovém rozme-
zí uběhnout či ujít kdekoli na 
světě. Každý účastník (ať už 
poběží kdekoli) dostane po za-
placení startovného své číslo
i diplom. 

„Důležité je pak sdílet foto-
grafie, popřípadě výsledky z bě-
hu, a inspirovat tak své okolí,“ 
poukázala Legnerová. 

Registrovat se je možné na 
webu www.behyprohospice.
cz, další informace o běhu jsou 
k dispozici na stránkách www.
beh.prohospic.cz.

KAREL PUČELÍK

Veřejnosti se v minulých dnech otevřela 
zahrada při kostele Nalezení sv. Kříže v Liberci. 
Návštěvníci mají jednu z prvních možností 
prohlédnout si obnovenou kapli Božího hrobu, 
jednu z nejcennějších památek v krajském městě.

nic, Jablonného v  Podještědí
nebo Mnichova Hradiště. 

Kromě obnovené kaple ob-
vykle budí pozornost návštěv-
níků v zahradě Mariánský sloup 
Matyáše Bernarda Brauna, kte-
rý sochař postavil jako poděko-

vání za záchranu města před 
morovou epidemií roku 1680. 
K vidění je zde také křížová ces-
ta složená ze čtrnácti výklenko-
vých kapliček. Zahrada bude až 
do října otevřena každý den od 
8.00 do 19.00 hodin.  (puč)

Semilskému Domácímu hospici 14 pomocníků zapůjčilo litoměřické 
biskupství auto. Má pomáhat při péči o nemocné. V úterý 20. dubna
předal biskup Jan Baxant klíče ředitelce Marii Zahrádkové a vedoucí 
zdravotní péče Lucii Stránské.  Snímek Dominik Faustus
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Začaly přípravy dvou sester-
ských akcí, které se na morav-
ském poutním místě střídají 
vždy po roce. Zatímco organi-
zátoři Absolventského Velehra-
du mají o termínu i programu 
jasno a nyní shánějí dobrovol-
níky, pořadatelé Studentského 
Velehradu za sebou mají první 
schůzku základního týmu.

Třídenní setkání absolventů 
vysokých i  jiných škol plánují 

pořadatelé na druhou polovi-
nu letošního srpna a za téma si 
tentokrát zvolili samotu a spo-
lečenství. Zdánlivými proti-
klady provedou účastníky na-
příklad řeckokatolický kněz,
psychiatr a  spisovatel Max 
Kašparů nebo trvalý jáhen a vo-
jenský kaplan Milan Novotný. 
„Nyní až do 18. května probí-
há nábor dobrovolníků, kteří by 
při akci chtěli pomáhat. Po je-

ho skončení otevřeme registraci 
pro všechny účastníky,“ sdělují
pořadatelé.

Organizátoři Studentského 
Velehradu jsou oproti tomu po-
zadu. Nijak to ale nevadí – tato 
akce se totiž uskuteční až příští 
rok. Na minulé úterý proto vir-
tuálně sezvali všechny, kdo by se 
do příprav chtěli zapojit v nejuž-
ším týmu. „Zájem sice byl men-
ší než v předchozích ročnících, 

možná ale studenti už jen mají 
toho online setkávání dost,“ ří-
ká koordinátorka přípravného 
týmu Marie Stejskalová. Také 
proto podle ní pořadatelé dou-
fají, že konání akce už nic neo-
hrozí. „Na druhé straně jsme si 
ten náhlý přesun do online pro-
storu prožili už loni, a tak věřím, 
že bychom to o to snáz zvládli
tentokrát,“ podotýká.

(gra)

Nechat se vtáhnout do světa 
Božího slova a získat inspira-
ci, jak se jím nechat doprovázet 
na své cestě životem – takovou 
možnost nabízí Letní škola Bo-
žího slova, kterou v půli prázd-

nin uspořádá v Olomouci arci-
diecézní katechetické centrum. 

„Za téma prvního roční-
ku jsme zvolili Boží požehná-
ní a lidskou slabost. Přednáše-
jící se na biblických příbězích 

o Abrahámovi, Jakubovi a Jo-
sefovi budou snažit ukázat, 
jak Bible vypráví o životě ka-
ždého z nás,“ shrnuje vedou-
cí centra Martina Orlovská 
a dodává: „Program se skládá 

z přednášek, diskusí a modli-
teb. Letní škola Božího slova se 
uskuteční v budově kněžského 
semináře od 28. do 31. červen-
ce a hlásit se lze na webu  www.
katechetiolomouc.cz.“ (gra)

Kalendář
OLOMOUC
� Muzeum umění: online 
přednáška Jezuité v  českých 
zemích z přednáškového cyk-
lu Martina Pavlíčka začíná ve 
středu 5. 5. v  17.00, více na 
www.muo.cz.
� Katedrála: městská pouť

ke sv. Janu Sarkandrovi 6. 5.
od 18.00, arcidiecézní pouť bu-
de 8. 5. od 10.00 slavit arci-
biskup Jan Graubner. Podrob-
nosti k účasti na webu www.
katedralaolomouc.cz.

VELEHRAD
� Duchovní obnovu pro seniory 
od 17. do 19. 5. povede P. Mi-
roslav Jáně, bližší informace 

a přihlášky na www.stojanov.cz, 
tel. 572 571 420 a 733 741 896.

VNOROVY
� Nedělní mši svatou vždy od 
10.00 i další bohoslužby z kos-
tela sv. Alžběty Durynské lze 
sledovat online na Youtube ka-
nálu „vfmladez“ nebo na webu 
vnorovské farní mládeže www.
vfmladez.cz.

ZLÍN
� Společenství vdov a vdovců 
zve ke společné modlitbě za no-
vá kněžská povolání: připojit se 
lze každý první čtvrtek v měsíci 
– nejblíže tedy 6. 5. – ze svého 
domova, podněty k modlitbě 
na www.vdovyavdovci.cz.

Kontakt: 
gracka@katyd.cz

 Studenti i absolventi vyhlížejí Velehrad

Katechetické centrum nabízí léto s Božím slovem

 Bohoslovci prosili o nová povolání
Na návštěvy farností 
se kvůli pandemii 
vydat nemohli, zato 
bohoslovce kněžského 
semináře v týdnu 
před nedělí Dobrého 
pastýře povzbudila 
biskupská návštěva.

Oslavit s nimi závěr Týdne mod-
liteb za duchovní povolání při-
jel v sobotu brněnský pomocný 
biskup Pavel Konzbul a při mši 
svaté se zamyslel nad slovy so-
botního evangelia, že mnozí 
z učedníků Ježíše opustili, i nad 
odpovědí apoštola Petra: „Ke 
komu bychom šli?“ Seminaris-
tům popřál, aby i přes všechny 
nejistoty zůstali s Kristem.

K  intenzivním modlitbám 
za nová povolání podle rektora 
semináře P. Pavla Stušky pobí-
zela také vzpomínka na ty, kdo 

odešli ne od Krista, nýbrž na-
opak k němu a nadobro – na 
kněze, kteří podlehli koronavi-
ru. „V době, kdy umírají i mno-

zí kněží v produktivním věku 
a  klesá počet věřících v  kos-
telích, vidíme tuto modlitbu
jako ještě naléhavější,“ pozna-
menal.

Úmysl proseb za povolání 
provázel seminaristy celý tý-
den. „Každý den jsme při po-
lední modlitbě poslouchali za-
myšlení na téma povolání a při 
mši svaté používali tematické 
přímluvy,“ přiblížil Václav Sliv-
ka, jeden z  celkem 11 boho-
slovců studujících v  seminá-
ři pro olomouckou arcidiecé-
zi. Modlitby zakončila osla-
va neděle Dobrého pastýře. 
„Kvůli pandemii jsme sice ne-
vyjeli do farností jako v před-
chozích letech, někteří se pro-
to aspoň vydali na individuální 
pouť za nová povolání,“ uza-
vřel další seminarista Matěj
Maděra.

JIŘÍ GRAČKA

Modlitby za nová povolání prožili bohoslovci také s biskupem
Pavlem Konzbulem.  Snímek Matěj Adámek
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Nedělí Dobrého 
pastýře (4. neděle 
velikonoční) se završil 
Týden modliteb za 
duchovní povolání. 
Jak se daří těm,
kdo v ostravsko-
-opavské diecézi 
přijali kněžské svěcení 
v uplynulém roce?

Loňští novokněží vstoupili do 
svých prvních farností v  ro-
ce, kdy se zaběhnutý pasto-
rační provoz zadrhl. Většina 
jejich služby se zatím překrý-
vá s dobou omezení veřejných 
bohoslužeb a  mezilidských
setkání. 

Kaplan z  Oder P. Michal 
Krenželok kvůli přísnějším 
opatřením, která v létě platila 
na jeho rodném Jablunkovsku, 
dokonce přišel o  svou primi-
ci a slavnost je dál v nedohled-
nu: „Vzhledem k  velikosti mé 

jablunkovské farnosti a množ-
ství lidí nemohu nic naplánovat. 
Primice to však nebude, proto-
že první mši svatou jsem už sla-
vil,“ popisuje P. Krenželok. Při 
pohledu na poslední měsíce ne-
chce ani příliš bilancovat: „Kdy-
bych některou událost z minu-
losti nazval nej, okleštím tím 
zážitky budoucí. Zásadní bylo 
přestěhovat se, tím se mnohé 
věci změnily.“ Do dalších měsí-
ců si odnáší zkušenost, že chce, 
jak říká, zejména živit přátelství 
s Bohem a nepřekážet lidem, 
zvláště ve vztahu k Bohu.

Úsměvy starých lidí

P. Jakub Lasák po svěcení za-
kotvil v Kravařích. Když má ze 
své dosavadní služby vybrat je-
den moment, zmiňuje veliko-
noční vigilii: „Přiznám se, že 
na konci mše svaté, když zazně-
lo: ‚Jděte ve jménu Páně, alelu-
ja, aleluja‘, mi spadl kámen ze 
srdce, že se vše podařilo, a byla 
to krásná oslava Boží. S velkou 
radostí také chodím do Domo-
va sv. Hedviky, domova seniorů 
v naší farnosti. Úsměvy starých 
lidí, kteří jsou velmi vděční, 
že za nimi přijde kněz, jsou
k nezaplacení.“

Velikonoční triduum zapůso-
bilo nejsilněji rovněž na třetího 
novokněze v diecézi – minoritu 
P. Patrika Rygiela OFMConv., 
který působí v opavské farnosti 
u Sv. Ducha. „S bratry z komu-
nity jsme se prostřídali, takže 
každý den liturgii vedl někdo 
jiný, a já jsem předsedal té při 
slavnosti Vzkříšení. Máme ta-
dy velmi schopné ministranty, 
takže se liturgie vyznačovala 
velkým klidem a uvědoměním 
si jednotlivých úkonů,“ vyprá-
ví minorita a vyzdvihuje zkuše-

nost hmatatelné Boží přítom-
nosti při svátostech smíření 
a pomazání nemocných.

Potíže jako výzva
ke ztišení

Všichni tři muži se stali kněží-
mi v roce pandemie – a P. Lasák 
z Kravař to nepokládá za náho-
du: „Jedna paní ve farnosti mi 
říkala: ‚Vy o všechno to krásné 
díky tomu covidu přijdete. O náš 
odpust (posvícení – pozn. red.), 
o plný kostel farníků, o všech-
ny akce.‘ Beru to ale jako veli-
kou příležitost zamýšlet se nad 
novými cestami, jimiž se mohu 
k ostatním přiblížit, a hlavně jim 
přiblížit Boží lásku.“ Pro P. Mi-
chala Krenželoka z Oder je v no-
vé službě nejtěžší pozorovat, jak 
lidé pro „hlavně to zdraví“ zapo-
mínají na život. 

Minorita P. Rygiel se při po-
hledu na svůj novokněžský rok 
snaží hledat pozitiva, aby se člo-
věk obklopený zákazy nezbláz-
nil: „Jistě, vnímám omezení 
pastorační působnosti, zhor-
šující se ekonomickou situaci 
společnosti, mnohdy přehnaný 
strach u věřících a mnohé jiné 
výzvy. Ale také toto vše vidím ja-
ko výzvu ke ztišení. V tom všem 
máme možnost vidět příležitost 
k modlitbě, k pokání. Omeze-
ní nám mohou pomoci usměr-
nit naši pozornost k tomu, co 
je skutečně důležité,“ uvažuje 
opavský minorita.

V ostravsko-opavské diecézi 
se letos kněžské svěcení nechys-
tá. Trojice novokněží tak zůsta-
ne služebně nejmladší v diecé-
zi. „V plánu jsou letos ale dvě 
jáhenská svěcení,“ uzavírá bis-
kup Martin David.

ONDŘEJ ELBEL

Jak se žije novokněžím?

 Novokněz P. Jakub Lasák na rozdíl od svého spolužáka P. Michala 
Krenželoka o primici nepřišel. Snímek Roman Polach / Člověk a Víra

Kostel v Gutech už stojí
Replika dřevěného kostela Božího Těla v Gutech už stojí 
na místě někdejšího spáleniště chrámu. Práce na stavbě 
se pomalu chýlí ke konci, mnohé však ještě zbývá do 
slavnostního otevření dokončit. „V současné době probíhají 
v okolí kostela terénní úpravy,“ uvádí vedoucí stavebního 
odboru ostravsko-opavského biskupství Václav Kotásek. 
Instalovat se pak bude interiér, který je vyroben podle návrhu 
architekta Marka Štěpána, dále nové varhany a do báně 
ještě přijde zasadit kříž. Posvěcení kostela a požehnání 
čtyř nově vyrobených zvonů je naplánováno na 6. června.  

Snímek Josef Cinciala / Člověk a Víra
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V plzeňské diecézi 
má být v brzké době 
uvedena do života 
nová koncepce 
církevního školství. 
Biskupství ji dva 
roky připravuje 
a formuluje, aby 
stanovila identitu 
církevních škol, jejich 
poslání, hodnoty 
a přínos společnosti. 

„Nechceme nic bořit, ale do-
tvářet, co je dobré, na vyšší 
úroveň,“ předeslala školská 
koordinátorka biskupství Jana 
Černíková.

K  zahájení přípravy nové 
koncepce církevního školství 
vyzval biskup Tomáš Holub 
v  roce 2019 a  oslovil tým so-
ciálních antropologů vedený 
Barborou Spalovou, aby nej-

prve provedl výzkum. Při něm 
pracovníci postupně navštěvo-
vali školská zařízení zřizovaná 
biskupstvím, provedli přes osm 
desítek rozhovorů s řediteli, pe-
dagogy, rodiči, spirituály i žáky. 
Účastnili se výuky etiky a reli-
gionistiky, navštěvovali školní 
mše a  slavnosti. „Na základě 
toho vypracovali závěrečnou 
zprávu s výsledky a mnoha pod-

něty. A z ní vycházíme při nové 
koncepci,“ vysvětlila Jana Čer-
níková, která se společně s bis-
kupem Holubem a výzkumným 
týmem v uplynulém týdnu nad 
zprávou sešla.

„Teď přichází na řadu činnost 
pracovních skupin, jež mají po-
jmenovat, co jsou klíčové hod-
noty církevního školství, jak mů-
že církevní školství tyto hodnoty 

naplňovat, jaké k tomu využívat 
aktivity. Zapojí se ředitelé, spiri-
tuálové a pracovníci biskupství 
v čele s biskupem. Následovat 
budou další rozhovory s rodiči 
a pedagogickými sbory. Koneč-
ná podoba nové koncepce škol-
ství by měla být hotova do kon-
ce letošního roku. Ovšem nejde 
o to, aby se něco napsalo a tím 
to skončilo. Měl by to být doku-
ment, který bude uveden do ži-
vota,“ zdůraznila Černíková. 

Na všech úrovních

„Výzkum ukázal, že církev-
ní školy v naší diecézi mají své 
fungování i  klima velmi dob-
ře nastavené a jdou správným 
směrem. Chceme do toho coby 
zřizovatel aktivně vstoupit ja-
ko podpora a partner, přinášet 
impulzy k  diskusím na všech 
úrovních. Za pět šest let by-
chom opět nechali provést vý-
zkum zvenku, abychom zjisti-
li, co a jak se podařilo zlepšit,“
zakončila Černíková.

ALENA OUŘEDNÍKOVÁ 

Kalendář
CHEB
� Fotografická výstava Vla-
dimíra Kožíška, vznikající ve 
spolupráci s pacientskou or-
ganizací Maminy s  rakovi-
nou, bude k vidění od 1. 5. do
26. 6. v chrámu sv. Mikuláše 
a sv. Alžběty od úterý do nedě-
le od 10.00 do 17.00. 

PLZEŇ
� Velikonoční cesta – jak pro-

žít velikonoční dobu, kudy ve-
de cesta k Letnicím? K hledání 
odpovědí zve Biskupství pl-
zeňské prostřednictvím webu 
www.bip.cz, kde přibývá kaž-
dou velikonoční neděli video-
nahrávka se zamyšlením vy-
cházejícím z 2. čtení příslušné 
neděle. Autory jsou P. Pavel 
Petrašovský, P. Petr Hruška,
P. Petr Dombek OMI, P. Še-
bestián Smrčina OFM, P. Ma-
rek Sklenář SDB, P. Pavel Fořt 
a 23. 5. o Letnicích promlu-
ví biskup Tomáš Holub. Na-

hrávky lze na webu zhlédnout 
i zpětně.

SKOKY
� Tradiční prvomájová Pouť 
českoněmeckého porozumě-
ní začne 1. 5. v  kostele Na-
vštívení Panny Marie v 10.30 
dvojjazyčnou modlitbou rů-
žence. Poutní mši bude od 
11.00 celebrovat P. Zdeněk 
Filip Lobkowicz OPraem., 
opat Kanonie premonstrátů 
v Teplé. Poté bude pro pout-
níky přichystáno občerstvení 

před kostelem nebo na farní 
zahradě.

TĚNOVICE
� Pozor, změna termínu: 
Kreativní víkend pro mat-
ku a dceru se uskuteční 11. –
13. 6. na faře (oproti původně 
plánovému datu 7. – 9. 5.) Po-
řádá Centrum pro rodinu Bis-
kupství plzeňského, hlásit se 
lze na konarikova@bip.cz. 

Kontakt: 
ourednikova@katyd.cz

Poděkování a  uznání vyslovil 
biskup Tomáš Holub pedago-
gickým pracovníkům církev-
ních škol, které se stejně jako 
ostatní vzdělávací zařízení už 
přes rok kvůli pandemii potý-
kají s omezeními a uzavíráním.

„V březnu minulého roku na-
stala situace, kterou si nikdo ne-
uměl představit. Žáci nemohli 
do škol, vy jste se museli vy-
pravit za nimi,“ oslovil biskup 
Holub učitele. „Způsob online 

výuky je něco, co na vás kla-
de obrovské nároky a je spoje-
no s nesmírným nasazením, za 
které bych vám chtěl moc podě-
kovat. Je rozdíl zaujmout žáky, 
když stojíte před nimi ve třídě 
a oni vám dávají zpětnou vaz-
bu, a něco jiného je, když jsou 
někde na druhé straně online 
připojení. Máte můj obrovský 
respekt,“ zdůraznil biskup To-
máš Holub a připomněl záslu-
hy pedagogů o to, aby žáci, kte-

ří neměli odpovídající technické 
vybavení, je urychleně mohli 
získat. Neopomněl poděkovat 
ani studentům, kteří dobro-
volně pomáhali v nemocnicích 
a na dalších místech. V nepo-
slední řadě vzpomněl na ty, kdo 
kvůli covidu překročili práh 
věčnosti v nižším věku, než je
obvyklé. 

„Jsou chvíle, kdy ten, na ko-
ho se lze spolehnout, je jenom 
Hospodin, protože my sami 

jsme v mnoha věcech bezmoc-
ní. Děkuju a věřím, že se bude-
me setkávat v radostnějších si-
tuacích a že chodby a třídy škol 
zase budou znít radostným dia-
logem,“ uzavřel biskup Holub, 
který je současně předsedou 
Komise pro katolickou výcho-
vu ČBK neboli tzv. „školským
biskupem“.

Celou promluvu lze najít na 
webu plzeňské diecéze www.
bip.cz. (alo)

Biskup Tomáš Holub děkuje peda gogům

Vzniká nová podoba církevního školství

Jednou z posledních mimoškolních akcí, kde mohli studenti Církev-
ního gymnázia v Plzni před uzavřením škol veřejně prezentovat své 
dovednosti, byly Dny vědy a techniky.  Snímek archiv gymnázia
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Devět mužů uvedl do služby akolytů biskup Zdenek Wasserbauer v sobotu 17. dubna v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích. Připravují se ke službě 
trvalých jáhnů v pražské arcidiecézi. Snímek Jakub Šerých / Člověk a Víra

Kříž sv. Benedikta nakrátko ozdobil baziliku sv. Markéty na pražském
Břevnově. „Každý týden v postní době do něj přibývala písmena,
která tvoří začátky modlitby exorcismu,“ přiblížil jej arciopat břevnov-
ského kláštera P. Prokop Siostrzonek OSB. Písmena jsou zkratkami
slov zažehnávací modlitby: „Svatý kříž mi buď světlem. Drak ať mi
 není vůdcem. Odstup dále, Satane, a nikdy mi neraď. Marné je zlo,
které nabízíš, ten jed si vypij sám.“  Snímek farnost sv. Markéty

Kalendář
PRAHA
� O iluzi umění a umění iluze 
– online rozhovor s umělcem 
a cestovatelem Patrikem Pro-
škem 6. 5. v 19.00 na youtube.
com/kcmtpraha. 
� Dvouletý kurz pro varha-
níky při arcibiskupství přijí-
má zájemce. Uzávěrka přihlá-
šek 7. 5., přijímací zkoušky
22. 5. Bližší informace na pse-
nicka@apha.cz, podrobněji 
o kurzu v KT 9. 
� Mariánská pobožnost u kap-
ličky v lese na Baních (Praha-
-Zbraslav) 8. 5. v 15.00. Spo-
lečný odjezd autobusem 129 
ze stanice Smíchovské nádraží 

ve 14.10. Z konečné 10 minut 
pěšky do kopce ke kapličce.
� Putovní ikona sv. Ludmily 
k 1 110. jubileu světice je vy-
stavena do 9. 5. v kostele Kris-
ta Spasitele (více na centrum-
barrandov.cz).
� Mše svaté v katedrále pro 
veřejnost po–so v 7.00. Ne-
dělní mše sv. pro veřejnost 
v 8.30 a 10.00 (taktéž živě na 
facebook.com/svatovitska-
katedrala a katedrala.tv).

SVATÁ HORA
� 20. arcidiecézní pouť za du-
chovní povolání 1. 5., mši sv. 
v 11.30 slaví kardinál Domi-
nik Duka za účasti bohoslov-
ců Arcibiskupského semináře. 
Kontakt: zavadilova@katyd.cz

Šest oceněných osobností

Při mši svaté o svátku sv. Vojtě-
cha, patrona arcidiecéze, v ka-
tedrále sv. Víta zlatou medai-
li sv. Vojtěcha dostal historik 
Marek Šmíd. „Velmi si ocenění 
vážím. Je pro mě znamením, že 
mé knihy z oblasti církevních 
dějin 20. století – zejména tri-
logie o vztahu Vatikánu k ital-
skému fašismu, německému 
nacismu a sovětskému komuni-
smu – mají význam a nacházejí 
si své čtenáře i dnes,“ uvedl pro 

KT tento vyučující na Katolické 
teologické fakultě UK. Medaili 
obdržel mj. za odkrývání nedáv-
né minulosti perzekuce církve 
či zpřístupnění diplomatických 
dokumentů týkajících se první 
republiky.

Stříbrnou medailí sv. Vojtě-
cha vyzdvihl kardinál Duka li-
dovce Václava Ryneše ml., za 
komunistické totality činného 
v tzv. skryté církvi, a to za „věr-
nost víře a riskantní, statečnou 

účast na životě církve v době ne-
svobody“ a též „úctyhodnou pu-
blikační činnost“. Ocenění je zá-
roveň výrazem uznání jeho otci.

První ze čtyř medailí biskupa 
Antonína Podlahy získal Luboš 
Hošek, do loňského podzimu 
dlouholetý ředitel pražské Dív-
čí katolické střední školy pro 
handicapované žákyně, a  to 
jako projev díků za svou dosa-
vadní práci. „V  mém případě 
to možná není pouze ocenění, 
ale spíš rozloučení. Mám jen 
trochu obavy, abych jednou, 
až skončí můj čas na této ze-
mi, neslyšel – ‚už jsi svou od-
měnu dostal‘,“ dodal s úsmě-
vem a  zdůraznil, že ocenění 
náleží spíše než „vysloužilému 
řediteli“ kolegům ze školy, je-
jího krizového bydlení (Záti-
ší sv. Anežky České), pečova-

telské služby a chráněné dílny
Inspirace a také rodině. 

Tutéž medaili obdržel archeo-
log Jiří Šindelář, který mapuje 
historická naleziště, a to mj. dro-
nem. Podílel se na dokumentaci 
pražské katedrály či místa po-
sledního odpočinku bl. Jindři-
cha Libraria (prvního převora 
českobudějovického dominikán-
ského kláštera), a to ve spoluprá-
ci s další oceněnou, archeolož-
kou Zuzanou Thomovou. Loni 
Šindelář objevil hřeb z tzv. Pra-
vého kříže v premonstrátském 
klášteře v Milevsku. In memo-
riam získal ocenění Jaroslav Orel 
(†2008), varhaník, skladatel, za-
kladatel dosud působícího chrá-
mového pěveckého sboru AMA 
(Amici musicae antiquae) a od-
borník na gregoriánský chorál. 

TEREZA ZAVADILOVÁ

Historik, lidovec činný ve skryté církvi, bývalý 
ředitel školy pro dívky s handicapy, dva 
archeologové či odborník na gregoriánský
chorál – šest osobností ocenil kardinál
Dominik Duka minulý pátek medailemi
sv. Vojtěcha a biskupa Antonína Podlahy.



Televize / Rozhlas KT
2. — 8. května 2021 TIPY A PROGRAMY

NEDĚLE 2. 5. 
11.40 Sváteční slovo 
teologa Tomáše Čirže. 
Neúspěchy, nezdary 
a prohry jako životní výzvy
11.45 Křesťanský magazín
12.10 Uchem jehly. Setkání 
farářky Martiny Viktorie Ko-
pecké s dětským kardiolo-
gem Viktorem Tomkem 
12.40 Cesty víry
14.05 Na plovárně 
s Vladislavem Borovkou. 
Rozhovor Marka Ebena 
s hobojistou 
České filharmonie

NEDĚLE 2. 5. 
8.30 Jak to vidí... sociolog 
Martin Buchtík, ředitel ústa-
vu STEM. Sváteční setkání 
sestry Angeliky 
13.04 Pohádka. 
O tom ševci Jakubovi
17.04 Meteor. 
Populárně-vědecký magazín 
18.30 Dokuseriál. 
Třípatrový rozhlasový dort 
pro Jiřinu Bohdalovou (1/3)
22.00 Četba na pokračová-
ní. Václav Erben: 
Na dosah ruky (4/10)

NEDĚLE 2. 5. 
8.00 Spirituála. 
Duchovní Evropa. 
Skorosvatý 
František Skoryna Běloruský
8.30 Spirituála
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. 
Velikonoční hudba českých 
utrakvistů 15. století 
11.00 Radioseriál.
Robert Harris: Otčina (4/5). 
Berlín 1964
11.45 Alexej Fried: 
Concertino
12.00 Polední zvony. Z věže 
farního kostela sv. Michaela 
archanděla v Jistebnici
12.05 Svět poezie
12.20 Polední koncert
13.30 Povídka. David 
Herbert Lawrence: Křtiny
18.30 Četba na pokračová-
ní. Daniel Defoe: Deník 
morového roku (7/15)

NEDĚLE 2. 5. 
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století 

INICIATIVA SMÍŘENÍ K 400. VÝROČÍ BITVY NA BÍLÉ HOŘE
V roce 2020 jsme si připomněli výročí 400 let od bitvy na 
Bílé hoře, která je v české společnosti považována za zlomový 
okamžik dějin. V loňském roce plánovaná Iniciativa smíření se 
uskuteční letos v náhradním termínu, a to 8. května od 14.30 do 
15.55 hodin na návrší Bílé hory. Televize Noe vám zprostředku-
je přímý přenos setkání zástupců římskokatolické a protestant-
ské strany. Akce se kvůli epidemiologickým opatřením mohou 
účastnit pouze pozvaní hosté, vy ji ovšem budete moci sledo-
vat prostřednictvím našeho vysílání. Na programu budou spo-
lečné písně a modlitby, vzájemné vyznání vin, zřeknutí se dě-
dictví násilí, deklarace odpuštění a smíření a žehnání českému
národu. 

Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj 
bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se 
nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj 
dar (Mt 5,23-24).

U příležitosti 400 let od bělohorské bitvy byl 8. listopadu 2020 
odhalen v aleji Českých exulantů Kříž smíření, který má podo-
bu tří křížů spojených v jeden celek. Dva jsou rezavé a symbo-
lizují dvě znesvářené strany konfliktu. Třetí modrý kříž odkazuje 
k nebesům a ke smíření. 

TEREZIE HECZKO

PRAVOSLAVNÉ VELIKONOCE
Nedělní večer 2. 5. bude věnován pravoslavným velikonočním 
zpěvům. Podle juliánského kalendáře se v pravoslavné církvi sla-
ví Velikonoce právě v tento den. Proto Koncert vážné a duchovní 
hudby nabídne skladby, které byly v minulosti napsány, aby tyto 
sváteční bohoslužby provázely. Hudební díla zazní nejprve v nád-
herném provedení sboru Stevana Mokranjace. Bude se jednat pře-
devším o osm ód z Ostojičova „Velikonočního kánonu svatého Ja-
na Damašského“. Ty budou proloženy Ostojičovými dalšími sbory 
a skladbami anonymních autorů, ale také skladatelů Kornela Stan-
koviče, Nenada Baračkiho a Alexandra Glazunova. Další skladby, 
které jsou k pravoslavným Velikonocům připraveny, přednese No-
vopaský klášterní sbor. Jedná se o díla neznámých autorů, která 
natočili pod souhrnným názvem „Ruská Božská liturgie“. Nastu-
doval sbormistr Igumen Mitrofan. Nenechejte si ujít 2. 5. od 21.20.

STUDIO OLOMOUC
U příležitosti 10 let od založení církevní mateřské školy Oveč-
ka v Olomouci nabídne Proglas rozhovor s její ředitelkou Ilonou 
Hamplovou a biskupem Antonínem Baslerem. V pondělí 3. 5. se 
od 22.00 mimo jiné dozvíte, jak vypadalo založení školky a jakou 
roli zde plní školní kaplan. SABINA HAUSEROVÁ

POUŤ MARY’S MEALS 
A MŠE SVATÁ
Tradiční pouť příznivců Mary’s
Meals, organizace poskytující 
dětem v nejchudších zemích 
světa jedno jídlo denně, se ze 
Sv. Hostýna přesune do studia 
TV Noe. Během ní promluví
 K. Lachmanová na téma Mary’s
Meals pokračuje dál a po ní bu-
de slavena mše svatá za dílo 
Mary’s Meals v kapli na Břvích.
 (so 8. 5. v 10.00 a 11.15)

PĚŠKY HEZKY ČESKY
Nový dokumentární cyklus 
o putování po tuzemských ces-
tách s cílem poukázat na krá-
sy a historický kontext pout-
nictví v rámci ČR. Jednotlivé 
díly jsou tematicky zaměřené 
na cyrilometodějské a svato-
jakubské cesty, které jsou do-
plněny rozhovory s poutníky 
jakožto hlavními protagonisty 
dokumentů.
 (po 3. 5. ve 21.10)

STRÝČEK EMU
Novým zábavným pořadem 
vás provede Strýček Emu, Osel 
Jáchym a jejich háčkovaní ka-
marádi. Kromě písniček, bás-
niček a příběhů se můžete těšit 
na témata jako roční období, 
příroda, bylinky, společenské 
a historické události nebo ná-
stroje denní potřeby. Na kon-
ci každého dílu nebude chybět 
poselství či zajímavost.
  (ne 2. 5. v 18.45)

NA DŘEŇ
Aplikaci Nepanikař! představí 
další vydání pořadu. Redaktor 
J. Tomáš si bude povídat s au-
torkou tohoto svépomocného 
nástroje Veronikou Kamen-
skou. Ta prošla úzkostmi, de-
presí, sebepoškozováním i my-
šlenkami na sebevraždu. Právě 
lidem s takovýmito obtížemi je 
aplikace určena. Poslouchejte 
ve čtvrtek 6. 5. od 16.00, v re-
príze v sobotu 8. 5. od 16.55.

STUDIO OLOMOUC
Pro děti je v současné náročné 
době čím dál obtížnější zvlá-
dat online výuku, občasné na-
pětí v rodinách, výkyvy nálad 
a někdy i rostoucí pocit prázd-
noty. Organizace Hope4chil-
dren provozuje online porad-
nu a vytvořila novou mobilní 
aplikaci Zeptej.se jako bezpeč-
ný prostor, kde se děti mohou 
svěřit. Více se dozvíte v úterý
4. 5. od 22.00.

BARVÍNEK
V květnovém magazínu si Ver-
ča, Gabča a Štěpánka připo-
menou významného českého 
skladatele Bedřicha Smetanu, 
od jehož úmrtí letos uplyne 
137 let. Vypraví se také do br-
něnské Moravské galerie a po-
zvou vás na letní prázdninové 
Artcampy pro rok 2021. Ma-
gazín Barvínku poslouchejte
4. 5. od 16.00, v repríze v so-
botu 8. 5. od 11.00.

Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě.

Iniciativu smíření můžete v televizi Noe sledovat 8. května
od 14.30 do 15.55 hodin.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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16.55 Růst v manželské lásce 18.45 Strýček Emu 15.45 Fany

8.45 Gu100 (P) 9.05 LUXáreň 9.35 Nová 
kvalita života 10.00 Svätá omša (P) 11.05 
A teraz čo? 11.15 Spravodajský súhrn 
11.40 Katechéza (P) 12.00 Raduj sa, nebies 
Kráľovná (P) 12.20 Loretánske litánie 12.40 
Ruženec / Radostný ruženec 13.15 U Niko-
déma 14.35 Svedectvo 15.00 Hodina mi-
losrdenstva 15.30 Loretánske litánie 15.45 
Na tónoch vďačnosti (P) 16.30 Sieť slobody 
18.30 Svätá omša (P) 19.20 EkoKlbko 19.40 
GU100 20.00 Modlitba za odvrátenie epidé-
mie (P) 20.45 Quo vadis (P) 21.15 Medzi 
nebom a zemou (P) 22.00 Viera na hranici-
ach 23.00 Pod javiskom

8.05 Svět motorů: Speciál 8.25 M ČR v kar-
tingu 2021 Cheb 8.35 OffROAD Maraton 
2021 Sokolov 8.50 Svět motorů: Aktuálně 
9.10 Prvomájová steeplechase 10.30 Veslo-
vání: SP 2021 Chorvatsko 14.10 BasketMa-
nie 14.30 Magazín Evropské ligy UEFA 
14.55 Po trailech přes hory 15.15 Sokolský 
zpravodaj 15.30 Jezdectví: Světový pohár 
CSI-W Praha 17.50 Házená: Česko – Ukraji-
na 19.45 Judo: IPPON 20.00 Rally Chorvat-
sko 21.00 Magazín EURO 2020 21.30 Stu-
dio fotbal – Dohráno 22.35 Házená: Česko – 
Ukrajina 0.25 Branky, body, vteřiny 
 0.40 Veslování: SP 2021 Chorvatsko

9.05 Vetřelci dávnověku XII (2) 10.10 Neu-
věřitelné příběhy (49) 10.40 10 největších 
tajemství a záhad (1) 11.10 Legendy hlu-
bin (1) 12.05 Modravé hlubiny II (4) 13.10 
Válka ve Vietnamu (8) 14.30 Druhá světová 
válka v číslech (5) 15.30 Divoké chvíle (10) 
16.35 24 hodin v divočině II (5) 17.45 Vel-
ké vlakové putování po USA II (1) 19.00 An-
thony Bourdain: Neznámé končiny X (4) 
20.00 Z Ruska do Íránu: Cesta přes Kavkaz 
(2). Br. dok. 21.00 Černobyl: Skryté příbě-
hy. Izr. dok. 22.10 Výstavba obrů (1) 23.15 
Lidé a stroje II (1) 0.05 Neobjasněné přípa-
dy NASA (13) 1.05 Jak funguje vesmír IV (3)

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.25  Po stopách hvězd. Obrazový 

životopis slavných – tentokrát 
Radoslava Brzobohatého 

 6.55  Pro pamětníky... 
Jiřina Bohdalová – 90 let. 
Dáma na kolejích. Hud. veselohra

 8.10  Úsměvy Jana Čenského
 8.55  Polopatě. Moderní hobby 

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

zahraničních zajímavostí
 11.05  Tomáš Töpfer – 70 let. 

Život na zámku. Havárie 
 12.00  Otázky Václava Moravce
 13.00  Zprávy
 13.05  O víle Arnoštce. Poh. 
 14.00  Madla z cihelny. Čes. veselohra 
 15.45  Jiřina Bohdalová – 90 let. 

Fany. Čes. film
 17.25  Pošta pro tebe
 18.25  Co naše babičky uměly a na co my 

jsme zapomněli. Koně z Kladrub
 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 (4/6). 

Sekta. Kom. krimi
 21.05  168 hodin. Události týdne 

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

Jiřina Bohdalová – 90 let. 
Paní Piperová zasahuje 

 23.20  Případy detektiva Murdocha XIII. 
Mezi námi, ženami. Br./kan. krimi

 0.10  Manéž Bolka Polívky
 1.20  Žiješ jenom 2x. Pošťák v neoprenu
 1.50  Sváteční slovo 

teologa Tomáše Čirže
 1.55  Hobby naší doby
 2.20  Zkus mít vkus
 2.45  V kondici

 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 (1355/2379)
 9.15  Konec 2. světové války
 9.35  Blokáda Leningradu. Něm. dok.
 10.30  Tajné akce StB: Akce Alfa
 10.45  Nedej se plus
 11.10  Nedej se: Zadušeni reklamou
 11.40  Sváteční slovo 

teologa Tomáše Čirže
 11.45  Křesťanský magazín
 12.10  Uchem jehly. Setkání farářky 

Martiny Viktorie Kopecké 
s dětským kardiologem 
Viktorem Tomkem 

 12.40  Cesty víry: Aby nikdo nebyl sám
 13.05  Vynálezy Leonarda 

da Vinciho (1/2). Dok.
 14.05  Na plovárně s Vladislavem 

Borovkou. Rozhovor M. Ebena 
s hobojistou České filharmonie

 14.30  České fotbalové legendy (5/11)
 15.00  Serengeti (1/6). BBC Earth
 16.00  Na cestě po Sumatře
 16.30  S kuchařem kolem světa: 

Madagaskar. Fr. cyklus
 17.25  Nejúžasnější díla přírody: 

Řeky. Austr. cyklus
 18.15  Dílo Josipa Plečnika 

– Mezi Lublaní a Prahou
 18.45  Večerníček
 18.55  Náš venkov
 19.20  Zajímavosti z regionů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Poslední vlak z Gun 

Hillu. Am. western 
 21.40  Velikáni filmu: Lino Ventura. 

Svědek. Fr. film
 23.05  Konec 2. světové války
 0.40  Grantchester III (4/6) 

6.55 M*A*S*H (29, 30) 8.00 Druhá světo-
vá válka: Cena říše (9). Začátek konce. Br. 
dok. 9.10 Prima SVĚT 9.45 Rozpal to, šéfe! 
10.30 Prima Mazlíček 11.00 PARTIE Terezie 
Tománkové 11.50 Receptář prima nápadů 
12.45 Libovky Pepy Libického 13.10 Vychy-
távky Ládi Hrušky 13.50 Vychytávky Extra 
14.05 Jak se staví sen 14.55 Vrchní, prch-
ni! Čes. kom. 16.30 Příliš osobní známost. 
Čes./sl. kom. 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ 
ZPRÁVY 19.40 Krimi zprávy 19.55 SHOW-
TIME 20.15 Máme rádi Jiřinku 22.00 Zběsilý 
únos. Am. thriller 23.55 Dvanáctý muž. Fin. 
film 2.45 Cyklosalon.tv

12.00 Domácí štěstí 12.25 Klenoty naší kra-
jiny. Brdy 12.55 Klub přátel dechovky 13.30 
Dobrý večer s Waldemarem 14.05 Dva 
z jednoho města 16.00 Zpívá Hana Zagoro-
vá 16.30 Chvíle pro píseň trubky 17.35 Hry 
bez hranic 18.55 Události za okamžik a po-
časí 19.00 Události 19.52 Branky, body, vte-
řiny 20.05 Vysílá studio A po třiceti letech... 
21.10 Setkání s Waldemarem a jeho hosty 
21.40 Úsměvy 22.20 Zprávy v českém zna-
kovém jazyce 22.30 Sváteční slovo teologa 
Tomáše Čirže 22.35 Domácí štěstí 23.05 Hry 
bez hranic 0.25 Petr pátrá s námi 1.15 Cesta, 
která vede nikam 2.15 Po stopách

17.45 Mazalové (5/14) 18.10 Šmoulové 
18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 
Moji kamarádi Tygr a Pú II (31/39) 19.20 
Lví hlídka II (17/30) 19.40 Máša a med-
věd 19.45 Žížaláci 20.00 Události v kultu-
ře 20.15 Příběhy filmových legend. Ikonic-
ké páry Hollywoodu (4/10). Fr. dok. 21.05 
V záři seriálů. Útěk z vězení v Dannemoře 
(4/7). Am. krimi 22.05 Hudební klubová 
neděle. Dan Bárta & Robert Balzar Trio & 
Kornél Fekete-Kovács 23.05 Lístky vytrže-
né z památníku – Česká swingová písnička 
23.55 Velikáni umění: Rembrandt. Br. dok.
 0.45 W. A. Mozart: Requiem

 4.00 Jersey Boys. Am. hud. drama
 6.10 Kouzelníci. Am. kom. 
 7.55 Beethoven 3. Am. kom. 
 9.40 Teleshopping 
10.15 VALL-I. Am. anim. sci-fi
11.55 Šifra mistra Leonarda. Am. thriller
14.35 Toy Story 4: Příběh hraček. Am. anim 
16.30 Daphne a Velma. Am. akč. kom.
17.45 Jurský svět. Am. film
20.00  Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje. 

Am. vesm. sága
22.20 Nemilosrdná spravedlnost. Am. akč.
 0.05  Terminátor 3: Vzpoura strojů.

Sci-fi thriller 

7.10 Looney Tunes: Úžasná Show II (22). 
Am. anim. 7.35 Kačeří příběhy (15, 16). 
Am. anim. 8.20 Krok za krokem (19) 8.45 
Z pekla štěstí (1). Poh. 9.45 O dvanácti mě-
síčkách. Něm. poh. 10.50 Moje krásná ča-
rodějka. Am. kom. 12.45 Puberťačka. Am./
br./fr. kom. 14.30 Smrt krásných srnců. Čes. 
film 16.00 Byl jednou jeden polda. Čes. film 
17.40 Brácha za všechny peníze. Čes. kom. 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Tvoje tvář má známý hlas – Šampi-
oni 22.50 Střepiny 23.20 Brácha za všechny 
peníze 1.05 Smrt krásných srnců 2.35 Krok 
za krokem 2.55 Volejte Novu 

 6.05  Pro vita mundi (139. díl): 
Nejstarší oratorián Vojtěch Zezulka

 6.30  Řeckokatolický magazín
 6.45  Praha, neklidné srdce Evropy
 7.45  Likvidace lepry
 7.55  Letem jazzem (12. díl):

mladé naděje jazzové hudby
 9.10  Počasí [P]
 9.15  Večeře u Slováka
 9.40  Vezmi a čti: Duben 2021
 10.00  Mše svatá [L]
 11.15  Nebe nad hlavou
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba 

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

uplynulého týdne
 13.25  Muzikanti, hrajte
 14.00  Chaplin obchodním příručím
 14.35  Noční univerzita: P. Marek Vácha 

– Ochrana přírody – křesťanský 
svět po encyklice Laudato si´

 15.55  Jako hořčičné zrnko (4. díl) 
 16.50  Papež František a jeho umění vést
 17.40  ARTBITR – Kulturní 

magazín (110. díl)
 17.55  Počasí
 18.00  Sedmihlásky
 18.05  Cirkus Noeland (17. díl): Roberto, 

Kekulín a kouzelný flašinet
 18.30  Rozlomená pečeť
 18.45  Strýček Emu (1. díl) [P]
 18.55  Ovečky: 5. neděle velikonoční
 19.20  Rafael Kubelík
 19.35  Nejste na to úplně sami (3. díl): 

Rady a tipy pro pečující [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Dekalog IV: Čtvrté přikázání [P]
 21.05  Koncert Wihanova kvarteta
 22.10  Klapka: s Janem Otto Píplou
 23.15  Polední modlitba Sv. otce Františka
 23.30  Zpravodajské Noeviny: 29. 4. 2021
 23.55  Za obzorem
 0.25  Terra Santa News: 28. 4. 2021
 0.45  Za obzorem

 0.05   Kolem se toč! 1.05 Komorní hud-
ba 2.00 Zrcadlo týdne 2.15 Komen-
tář týdne (R) 3.00 Z archivu hudeb-
ních pořadů 5.00 Varhanní hudba 
5.30 Písně 5.57 Myšlenka na den
(R 11.57, 17.55) 6.05 Čteme z křesť. 
periodik 6.30 Evangelium: Jan
15,1-8 6.35 Ranní chvály 6.50 Du-
chovní slovo 7.00 Radio Vatikán (R)

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

J. Knöfel: Cantus choralis,
C. Cochi: Domine, probasti me

 9.00  Mše svatá (z kostela 
sv. Bartoloměje v Pardubicích)

 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Svaté královny 13/15: 

Svaté královny Velké 
francouzské revoluce (R)

 11.00  Proglaso (biblický kvíz)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

A. Rubinstein: Fantasie, 
W. A. Mozart: Symfonie

 13.30  Knihovnička: Iain MacGregor: 
Checkpoint Charlie

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka: O živém 

nebožtíkovi a O ztraceném čertovi
 14.30  Blahopřání
 16.00  Písničky z archivu
 16.30  A cappella na kanapi
 16.55  Dotýkání světla: Radost z lásky 

4/7: Růst v manželské 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 
 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Koncert vážné a duchovní 

hudby: Pravoslavné Velikonoce
 23.50 Duchovní slovo

12.10 Uchem jehly
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22.00 Deset let školky 21.10 Cyrilometodějská stezka 14.30 Obušku, z pytle ven! 9.55 Pozoruhodný svět mláďat

12.30 Krok za krokem (21) 12.50 Ordina-
ce v růžové zahradě 2 (937). Už sis užil dost 
14.05 Castle na zabití VIII (8) 15.00 Dr. Hou-
se V (6). Polibek na dobrou noc 15.55 Dr. 
House V (7). Proč to nejde 16.57 Odpole-
dní Počasí 17.00 Odpolední Televizní no-
viny, Sportovní noviny 17.30 Co na to Češi 
18.30 Ulice (4046) 19.30 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Specialisté 
(128). Nouzová operace 21.15 Specialisté 
(32). Vražda na objednávku 22.15 Námoř-
ní vyšetřovací služba XVI (12). Ten poslední 
23.05 Dr. House V (6, 7) 0.55 Castle na za-
bití VIII (8) 1.30 Střepiny 

 4.20 Únos v ráji. Am. film
 5.55 Pan tělocvikář. Am. kom. 
 7.30 Toy Story 4: Příběh hraček. Am. anim. 
 9.15 Moje krásná čarodějka. Am. kom.
11.15 Teleshopping 
11.45 Puberťačka. Am./br./fr. kom.
13.40 Teleshopping 
14.10 Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje
16.35 Smrt krásných srnců. Čes. film 
18.05 Jumanji. Am. film
20.00 Smrt a život Charlieho St. Clouda
21.55 Štěstí ve hře. Austr./am. kom. 
 0.20  Nemilosrdná spravedlnost.

Am. akč.

15.40 Teleskop 16.10 Planeta YÓ 16.45 
Dětská dopravní policie 16.55 Medvídko-
va poradna 17.05 Ptačí rodinky 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 18.55 
Moji kamarádi Tygr a Pú II (32/39) 19.15 
Lví hlídka II (18/30) 19.40 Nejkrásnější po-
hádky 19.45 Čtení do ouška 20.00 Události 
v kultuře 20.15 Z první řady... Jiřina Bohda-
lová – 90 let. Paní plukovníková 21.40 Konec 
2. světové války 23.10 Emoce v umění: Zlo-
mená srdce (17/24) 0.00 Sammy Davis Jr., 
hvězda mnoha talentů 1.35 ArtZóna

12.30 Klenoty naší krajiny 12.55 Klub přátel 
dechovky 13.30 Zázračné studánky (1/5) 
13.50 Setkání s Waldemarem a jeho hosty 
14.25 Jiřina Bohdalová – 90 let 15.50 Dá-
ma na kolejích 17.10 Nota bene 17.55 Sa-
lón Eliott II (8/12) 18.55 Události za oka-
mžik a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, 
body, vteřiny 20.05 Ring volný 21.20 Setká-
ní s Waldemarem a jeho hosty 21.55 Salón 
Eliott II (9/12) 22.45 Zprávy v českém zna-
kovém jazyce 23.00 Za svědky minulosti 
23.15 Příběh Rodinovy výstavy 23.30 Agen-
tura Pepa 0.15 Sova sídlí v dutém stromě 
1.10 Nota bene 1.50 Po stopách

8.20 BBV po 25 letech 8.25 Studio fotbal – 
Dohráno 9.10 Volejbal: Grupa Azoty ZAK-
SA Kedzierzyn-Kozle – Trentino Itas 11.25 
Olympijský magazín 11.50 Sokolský zpravo-
daj 12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprá-
vy 12.55 BasketManie 13.15 Paralympijský 
magazín 13.40 Házená: Česko – Ukrajina 
15.35 Můj fotbal 15.55 Magazín Evropské 
ligy UEFA 16.25 Volejbalový magazín 16.50 
Florbal: Livesport Superliga 19.20 Jezdec-
tví: Světový pohár CSI-W Praha 21.40 Stu-
dio fotbal – Dohráno Plus 22.40 Sportovní 
zprávy 23.00 Florbal: Livesport Superliga 
1.25 Branky, body, vteřiny

12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.20 
Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Bolestný 
ruženec 13.10 Na tónoch vďačnosti 13.50 
František Xaverský a cirkev v Japonsku 15.00 
Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec 
z Lúrd (P) 16.05 Vaticano (P) 16.55 Ma-
cedónsko – Vzkriesenie (P) 17.30 Doma je 
doma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ru-
ženec / Ruženec svetla 19.20 Loretánske li-
tánie 20.00 Krátke správy (P) 20.15 A teraz 
čo? (P) 20.30 V Samárii pri studni (P) 22.00 
Godzone magazín (Ježiš vstal z mŕtvych a ži-
je) 22.30 Moja misia – magazín 23.00 Hu-
dobné pódium 23.45 Z prameňa

6.15 Norské domy snů III (9) 7.10 Megato-
várny 8.10 Tajemný svět kvantové fyziky (2) 
9.35 Tajemství světových muzeí III (7) 10.30 
Dějiny zbraní (1) 11.45 Srdcaři na severu 
(2) 12.25 Přírodní zákony módy 13.30 Ve-
třelci dávnověku XII (13) 14.25 Záhadný 
vesmír (5) 15.25 Nejkrásnější ostrovy světa 
(5) 16.30 Modravé hlubiny III (4) 17.45 Na 
velikosti záleží (1) 18.50 Planeta koček (5, 
6) 20.00 Majestátní mosty (2). Něm. dok. 
21.05 Anthony Bourdain: Neznámé konči-
ny XI (7) 22.00 Souboj exoplanet 23.15 Ta-
jemství vesmíru IV (6) 0.10 KGB: Meč a štít 
(2) 1.25 Obyčejný nacista

 6.05  Pro vita mundi: 
Kostelník František Polster 
ze Strážnice (1928–2010)

 6.45  Slovanský Velehrad
 7.05  Klapka: s Janem Otto Píplou
 8.10  Mezi pražci: Květen 2021
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.20  Outdoor Films s Klárou 

Kolouchovou (93. díl): 
Nejtěžší hora světa – K2

 10.55  Vezmi a čti: Duben 2021
 11.15  Cínovec
 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  Poselství svatých:

Maria, matka Ježíšova
 13.00  Jak věří katolíci
 14.00  Za obzorem [L]
 14.40  Noční univerzita: Prof. PhDr. 

Vladimír Just – Konformisté, 
kolaboranti, nebo hráči s ohněm?

 16.00  V souvislostech
 16.20  Dekalog IV: Čtvrté přikázání
 17.15  Stavitelé měst
 17.30  Zachraňme kostely (5. díl)
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.15  Sedmihlásky 
 18.20  S Hubertem do lesa: 

Ptačí záchranáři
 18.35  Ťažká muzika
 19.00  Madalen na Mohelnickém 

dostavníku 2018
 19.20  Sýrie: uprostřed popela
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Biblická studna [L]
 21.10  Pěšky hezky česky: 

Cyrilometodějská stezka [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Kulatý stůl: 

Život v kněžském semináři
 23.40  Se salesiány na jihu 

Madagaskaru: Ankililoaka
 0.00  Výpravy do divočiny

10.10 Danielle Steelová: Příběh jednoho ži-
vota. Am. film 12.00 Walker, Texas Ranger 
VIII (7). V podezření 12.55 Policie Hamb-
urk I (13). Hořící svatební šaty 13.55 Policie 
Hamburk I (14). Srdce jako led 14.55 Ná-
mořní vyšetřovací služba XIII (11). Kolo osu-
du 15.55 Policie v akci. Čtyři případy, čtyři 
lidské osudy 16.55 Krimi zprávy 17.15 LI-
KE HOUSE 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Krimi zprá-
vy 19.55 SHOWTIME 20.15 Sestřičky (63). 
Dvě matky a dva otcové 21.35 Postav si sen! 
22.50 Policajt nebo spratek (3). Jizva. Rus. 
krimi 0.00 LIKE HOUSE

 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 14,6-14 6.05 Ranní 
chvály 6.20 Duchovní slovo 6.45 
Ranní zíváček 6.45 Ranní zíváček 
7.15 Pozvánky 7.45 Třikrát z Pro-
glasu 8.05 Ranní magazín

 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Stopy
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  F. Breindl: Kristovi služebníci 

z říše Mašukulumbů 4/8
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: F. Liszt: 

Koncert pro klavír a orchestr, 
R. Schumann: Symfonie

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

(z kostela Panny Marie 
Sněžné v Praze)

 18.45  Pohádky o vlastnostech 
17/23: O něžnosti

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí:

Žebříček WMCE v květnu 2021
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  F. Breindl: Kristovi služebníci 

z říše Mašukulumbů 4/8
 22.00  Studio Olomouc: 10. narozeniny 

Ovečky – Církevní mateřské školy
 22.30  Noční linka s šéfredaktorem 

Proglasu Pavlem Mikšů
 23.50 Duchovní slovo

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Kamera na cestách: 

Írán z výšky (2/2)
 9.55  Pozoruhodný svět mláďat (3/6)
 10.40  Napoleon Bonaparte 

– 200 let od úmrtí
 10.45  Cesta praporů. Dok.
 11.00  Jak se vyhrává bitva
 11.20  Já Napoleon Evropa
 11.50  Terezské údolí
 12.20  Cesty víry: Aby nikdo nebyl sám
 12.50  Klíč
 13.20  Československý filmový 

týdeník 1971 (1355/2379)
 13.35  Bavorsko, země hor 

a jezer. Fr. dok. 
 14.30  Letečtí stíhači v boji: 

Guadalcanal. Am. dok. 
 15.15  Dobrodružství vědy a techniky. 

Okno do... Isfahánu. Něm. dok. 
 15.45  Letecké katastrofy: 

Smrtící nedbalost. Kan. dok. 
 16.30  Když se hraje o čas (3/7) 
 17.00  Konec 2. světové války. Pátrání 

po lyonském řezníkovi. Fr. dok. 
 18.00  Velké stroje zblízka III: 

Ropný tanker. Br. dok. 
 18.45  Večerníček.

Pohádky z mechu a kapradí
 18.55  Design (9/17). Fr. dok. 
 19.25  Příběhy domů: 

Hospodáři ze Širokého Dolu
 19.40  Postřehy odjinud. Wales očima 

Petra Voldána. Lžíce lásky
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Mýty a fakta historie
 21.00  Velké stroje zblízka III: 

Létající auto. Br. dok. 
 21.50  Velikáni filmu: Jiřina Bohdalová 

– 90 let. Ucho. Čes. film
 23.25  V žáru slunce. Braz. drama 
 0.55  Vlak smrti. Něm. dok. 
 1.40  Cesta za kapitánem 

Janem aneb Eskymo

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  Dobrodružství Sherlocka 

Holmese. Modrá karbunkule
 9.55  168 hodin. 

Události týdne s Norou 
Fridrichovou

 10.35  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  Po stopách hvězd. 

Obrazový životopis slavných 
– tentokrát Jany Brejchové

 14.30  Obušku, z pytle ven! Čes. poh. 
 15.45  Zavolejte porodní sestřičky (3/6)
 16.40  Cestománie. Bulharsko: 

U českého moře
 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 SAZKAmobil šance
 20.10  Rapl (8/13). Agent. Det. série
 21.10  Reportéři ČT. Kauzy a reportáže 

s Markem Wollnerem
 21.50  Bilance: Auta už jen na baterky
 22.19  Výsledky losování Šťastných 10 

a Extra renty
 22.20  Musíme si pomáhat. Snímek ČT 
 0.20  Perličky P z Hovorů H
 0.50  AZ-kvíz
 1.25  Z metropole, Týden v regionech 
 1.50  Kalendárium
 2.05  Sváteční slovo

teologa Tomáše Čirže
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Žiješ jenom 2x.

Milovník ocelového města
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech



Ú
TE

RÝ
 4

. 5
. 

16.00 Barvínek 18.00 Mše svatá 16.40 Cestománie. Kypr 19.15 Cesty víry

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  Zavolejte porodní sestřičky (3/6) 
 9.55  Úsměvy Jaroslava Duška
 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. 

Vše pro dámu. Bakaláři 1999
 14.50  Všechnopárty
 15.45  Zavolejte porodní sestřičky (4/6)
 16.40  Cestománie. 

Kypr: Ostrov lásky
 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  Strážmistr Topinka (1/13). 

Zločin na poště
 21.00  Černí baroni (5/11). 

Vdova po hrdinovi
 21.54  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 21.55  Marta a Věra (7/8). 

Večírek. Čes. sitkom 
 22.25  Marta a Věra (8/8). 

Konkurz
 22.55  Jiřina Bohdalová – 90 let. 

Komici na jedničku
 23.55  Kriminalista. Dívka s ptáčkem
 0.55  AZ-kvíz
 1.25  Zajímavosti z regionů
 1.50  Na stopě
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Móda s Terezou Vu
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Zázračná planeta: Dokonalá 

planeta (3/5). Počasí. BBC Earth
 9.50  Heliopolis – město 

Slunce. Něm. dok. 
 10.45  Serengeti (1/6). BBC Earth
 11.45  Rituály Srí Lanky
 12.05  Nedej se plus
 12.30  Nedej se
 13.00  24 hodin pražského metra
 13.30  Konec 2. světové války. Poslední 

tajemství Třetí říše: Hitlerova 
pravá ruka (1/6). Něm. dok.

 14.20  Velká válka: Nové 
metody. Rus. dok. 

 15.15  Záchrana New Yorku. Fr. dok. 
 16.00  Království divočiny: 

Bělokur horský. Jap. dok. 
 16.30  Psi – úžasná zvířecí rodina (3/3) 
 17.20  Burgundsko, srdce Francie. Fr. dok. 
 18.15  Českem nejen za sportem 

(2/8). Ústecký kraj
 18.45  Večerníček. 

Pohádky z mechu a kapradí
 18.50  Vesnice Bohnice
 19.00  Cyklotoulky. Salcburský Saalachtal
 19.15  Cesty víry: Aby nikdo nebyl sám
 19.40  Postřehy odjinud. 

Wales očima Petra Voldána. 
Velšské oko Jana Kaplického

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Stealth: Neviditelná letadla. Fr. dok. 
 21.00  Konec 2. světové války.

Den vítězství v Evropě. Br. dok. 
 21.50  Konec 2. světové války. 

Provinční městečko E
 23.20  Grantchester III (5/6)
 0.05  McMafie (8/8).
 1.05  Střední Evropa je 

svobodná. Pol. dok. 
 2.00  Queer: Teufelsmauer 

– Život a smrt Heinze Ruthy
 2.30  Nepořádek po česku
 2.55  V zajetí železné opony

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.30 Krok za krokem (22) 
12.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (938). 
Překvapení! 14.05 Castle na zabití VIII (9) 
15.00 Dr. House V (8). Na vlastních nohách 
15.55 Dr. House V (9). Poslední možnost 
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední 
Televizní noviny, Sportovní noviny 17.30 Co 
na to Češi 18.30 Ulice (4047) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Anatomie života (17). Nalezenec. Čes. 21.30 
Mise nový domov 22.40 Víkend 23.40 Dr. 
House V (8, 9) 1.20 Castle na zabití VIII (9) 
 2.00 Mise nový domov

 7.25 Dr. House V (6, 7)
 9.10 Jumanji. Am. film 
11.05 Teleshopping 
11.35  Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje. 

Am. vesm. sága
13.55 Teleshopping 
14.30  Smrt a život Charlieho St. Clouda. 

Am./kan. drama
16.20 Brácha za všechny peníze. Čes. kom. 
18.05 Sestra v akci 2. Am. kom. 
20.00 Paříž 15:17. Am. drama 
21.50 Hacker. Am. thriller
 0.15 Ex Machina. Br. sci-fi 
 2.15 Štěstí ve hře. Austr./am. kom. 

13.05 Divoké umění II 13.35 Šmoulové 
13.55 Vynalézáme s přírodou 14.20 Želvy 
ninja IV 14.45 Lvíčata 15.15 Austin a Ally 
IV (10/20) 15.40 Kocour Mour poznává 
své příbuzné 15.50 Záhady Toma Wizar-
da 16.10 Planeta YÓ 16.45 Ty Brďo! Poušť 
17.10 Jogínci sportují 17.20 Kouzelná škol-
ka 17.50 Dynotrax Turbo 18.10 Šmoulové 
18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 
Moji kamarádi Tygr a Pú II (33/39) 19.15 
Lví hlídka II (19/30) 19.40 Nejkrásnější po-
hádky 19.45 Čtení do ouška 20.00 Události 
v kultuře 20.15 ArtZóna 21.05 Já, Paul Wal-
ker. Am. dok. 22.40 Patrick Melrose (1/5)

12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď poča-
sí, sportovní zprávy 12.30 Klenoty naší kra-
jiny. Český les 12.55 Klub přátel dechovky 
13.30 Setkání s Waldemarem a jeho hos-
ty 14.05 My dva a čas 14.35 Madla z cihel-
ny 16.20 Několik životů 17.10 Nota bene 
17.55 Salón Eliott II (9/12) 18.55 Události 
za okamžik a počasí 19.00 Události 19.56 
Branky, body, vteřiny 20.05 Šance 21.20 Se-
tkání s Waldemarem a jeho hosty 21.50 Sa-
lón Eliott II (10/12) 22.40 Zprávy v českém 
znakovém jazyce 22.55 Za svědky minulos-
ti 23.10 Příběh selského stolu 23.25 Krás-
ná vyhlídka aneb Bellevue 0.35 Nota bene

8.50 BBV po 25 letech 9.00 Florbal: Live-
sport Superliga 11.30 Spurt 12.05 Pano-
rama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 Bojo-
vé sporty 13.25 Olympijský magazín 13.50 
Archiv D: Hokej pro radost 14.20 Sokolský 
zpravodaj 14.35 Dostihy: Prvomájová steep-
lechase 15.50 Veslování: SP 2021 Chorvat-
sko 19.35 Cyklistika: Amstel Gold Race 2021 
20.05 Volejbal: A. Carraro Imoco Coneglia-
no – VakifBank Istanbul 21.10 Rally Chorvat-
sko 22.05 Sportovní zprávy 22.25 Magazín 
EURO 2020 23.00 Liga mistrů UEFA 
23.25 Jezdectví: Světový pohár CSI-W Praha 
 1.40 Branky, body, vteřiny

12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.20 
Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Ruženec 
svetla 13.15 Quo vadis 13.50 Katechéza 
14.05 A teraz čo? 14.10 Medzi nebom a ze-
mou 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 
Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Správy zo Svätej 
zeme (P) 16.30 V škole Ducha (P) 17.05 
Viera do vrecka 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 (P) 22.00 
Gréckokatolícky magazín (P) 22.15 Kumrán 
Pátranie po zvitkoch od Mŕtveho mora (P) 
23.15 Vaticano 23.45 Z prameňa

7.15 Neobjasněné případy NASA (2) 8.15 
Tajemství vesmíru III (9) 9.15 Neuvěřitelné 
projekty (1) 10.10 Vzducholodě: Zpátky do 
budoucnosti 11.25 Bear Grylls: Muž vs. di-
vočina VI (1) 12.25 Ocelová srdce V (10) 
13.25 Nejkrásnější paláce světa (4) 14.25 
Příběh Velké čínské zdi (1) 15.30 Láska 
v přírodě (1) 16.45 Přírodní kuriozity Davi-
da Attenborougha II (1, 2) 17.45 Namoro-
ka: Ztracený svět (1/2) 18.55 Malý Kavkaz. 
Něm. dok. 20.00 Největší lži historie (10) 
21.05 Berlín 1945 (1/3). Něm. dok. 22.15 
Megazoo (5) 23.20 Mláďata v divočině (2) 
 0.25 Mimo kontrolu II (4)

 6.05  Koncert Wihanova 
kvarteta: Šumperk

 7.05  Janomamové v Brazílii
 7.30  Sedm výprav Josefa Vágnera 

(1. díl): Sen safari
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.20  Pošta pro Holuba: Žena v církvi
 9.35  V souvislostech
 10.00  Noční univerzita
 11.10  Můj chrám
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Litanie loretánské Jakuba 

Jana Ryby: Obrazy pražské 
Lorety na Hradčanech

 12.25  Pražská Loreta. Dok. o historii 
a současnosti světoznámého 
pražského poutního místa 

 12.50  Ateliér užité modlitby
 14.00  Za obzorem [L]
 14.30  Počasí
 14.40  Jak potkávat svět (36. díl):

Ivo Hrachovec
 16.05  Muzikanti, hrajte
 16.35  V pohorách po horách: 

Bílá skála – Jizerské hory
 16.45  Průplav Božího přání
 17.25  Řeckokatolický magazín
 17.40  Živě s Noe [P]
 18.00  Mše svatá u příležitosti 

Dne hasičstva [L]
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

4. 5. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Buon giorno s Františkem [L] 
 20.50  Turiec, region magických vod
 21.15  Do varu s Maxem Kašparů (2. díl): 

Duchovní a duševní zdraví
 21.30  Za obzorem
 22.05  Svatováclavský koncert 

Václava Hudečka a jeho hostů: 
z Paláce Žofín v Praze

 23.05  Terra Santa News: 28. 4. 2021
 23.25  Jako hořčičné zrnko (4. díl)
 0.15  Poníky, Poníky

12.05 Walker, Texas Ranger VIII (8). Za-
biják 13.00 Policie Hamburk I (15). Únos 
14.00 Policie Hamburk I (16). Lstivá přítel-
kyně 15.00 Námořní vyšetřovací služba XIII 
(12). Sesterské město (1/2) 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 (102). Tajem-
ství 21.35 7 pádů Honzy Dědka 22.50 Roz-
pal to, šéfe! 23.35 LIKE HOUSE 0.10 Poli-
cie v akci 1.05 Námořní vyšetřovací služba 
XIII (12) 2.00 Policie Hamburk I (15, 16) 
4.00 Prostřeno! 

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Kukadlo (R) 
3.00 Z archivu hudebních pořa-
dů (R) 5.00 Písně 5.27 Myšlenka 
na den (R 11.57, 17.55) 5.45 Ra-
dio Vatikán (R) 6.00 Evangelium: 
Jan 14,27-31a 6.05 Ranní chvá-
ly 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  F. Breindl: 

Kristovi služebníci z říše 
Mašukulumbů 5/8

 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: A. Vivaldi: 

Koncert pro kytary a orchestr, 
G. P. Telemann: Suita 

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

Hudební výlet do Afriky (R)
 18.00  Mše svatá (z rozhlasové kaple 

Ducha Svatého, za zemřelé 
posluchače Proglasu)

 18.45  Pohádka o vlastnostech 
18/23: O trpělivosti

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Evritiki Zigia
 20.00  Modlitba živého růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  F. Breindl: 

Kristovi služebníci z říše 
Mašukulumbů 5/8

 22.00  Studio Olomouc: Zeptej.se
 23.50 Duchovní slovo
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19.15 Saxofonista Steve Slagl 18.55 Flešbeky 21.10 Hercule Poirot XII 11.40 Křesťanský magazín

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  Zavolejte porodní sestřičky (4/6) 
 9.55  Jiřina Bohdalová – 90 let. 

Na kus řeči
 10.35  Strážmistr Topinka (1/13). 

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

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Sama doma
 14.00  Tak neváhej a toč speciál
 14.55  Profesionálové. Zabiják 

s dlouhou rukou
 15.45  Zavolejte porodní sestřičky (5/6)
 16.45  Cestománie. 

Japonsko: v říši kontrastů
 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 
(5/10). Potkat Anděla

 21.10  Hercule Poirot XII. 
Vražda v Orient expresu 

 22.39  Výsledky losování Šťastných 10
 22.40  Příběhy slavných... 

František Husák – 85 let. 
Já se tam vrátím...

 23.40  Případy detektiva Murdocha XIII. 
Mezi námi, ženami

 0.25  AZ-kvíz
 0.55  Máte slovo s M. Jílkovou
 1.55  Veltrusy a Kačina
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Kluci v akci
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Nejúžasnější díla přírody: Řeky
 9.50  Psi – úžasná zvířecí rodina (3/3) 
 10.45  Náš venkov: 

Nový život v Nových Hradech
 11.10  Folklorika: Když se staví máj
 11.40  Křesťanský magazín
 12.05  Tuaregové, hrdí vládci 

pouště. Šp. dok.
 13.00  Uchem jehly. Setkání farářky 

Martiny Viktorie Kopecké 
s dětským kardiologem 
Viktorem Tomkem

 13.30  Domorodé kmeny, zvířata 
a já II (1/3). Dok. BBC

 14.20  Televizní klub neslyšících
 14.50  Velká válka:

Začátek konce. Rus. dok.
 15.45  Provinční městečko E
 17.10  Konec 2. světové války. 

Dámy na Spitfirech. Br. dok. 
 18.00  Pražské povstání v květnu 1945 

aneb Mezi Londýnem a Moskvou
 18.45  Večerníček. 

Pohádky z mechu a kapradí
 18.55  Expedice Grand Canyon
 19.20  Kus dřeva ze stromu (16/26)
 19.40  Postřehy odjinud. 

Wales očima Petra Voldána. 
Život na hradě a v podhradí

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

Řecko. Fr. cyklus
 21.05  Na cestě po Santo Domingu. S Jiřím 

Bartoškou a Miroslavem Donutilem
 21.35  České fotbalové legendy 

(6/11). Karel Poborský 
 22.00  Letecké katastrofy
 22.50  Gomora III (6/12)
 23.40  Touha po svobodě. Něm. dok. 
 1.15  Pátrání po lyonském řezníkovi 
 2.10  Údolí štěstí aneb Želivské memento
 2.40  V zajetí železné opony: 

Uloupené dětství

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.30 Krok za krokem II (1) 
12.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (939). 
Je to za námi 14.05 Castle na zabití VIII (10) 
15.00 Dr. House V (10). Ať jedí koláče 15.55 
Dr. House V (11). Radujme se, veselme se 
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední 
Televizní noviny, Sportovní noviny 17.30 Co 
na to Češi 18.30 Ulice (4048) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Utajený šéf III. PRO-DOMA 21.35 Výmě-
na manželek XI 22.45 Námořní vyšetřova-
cí služba XVI (13). Vzkaz 23.40 Dr. House 
V (10, 11) 1.25 Castle na zabití VIII (10) 

 5.25 Moje krásná čarodějka. Am. kom.
 7.10 Dr. House V (8, 9)
 8.55 Puberťačka. Am./br./fr. kom.
10.50 Teleshopping 
11.25 Byl jednou jeden polda. Čes. film 
13.10 Teleshopping 
13.40 Paříž 15:17. Am. drama
15.25 Jurský svět. Am. film 
17.45 Pošli to dál. Am. film 
20.00 Život je večírek. Am. film 
22.00  Keanu: Kočičí gangsterka.

Am. kom. 
23.55 Hacker. Am. thriller
 2.15 Přepadení 2: Temné území. Am. film 

16.10 Planeta YÓ 16.45 Tryskouni III 16.55 
Olí a Jůla 17.10 Tance z pohádkového rance 
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 (34/39) 19.15 Lví hlídka II (20/30) 19.40 
Nejkrásnější pohádky 19.45 Čtení do ouška 
20.00 Události v kultuře 20.15 Klobouk do-
lů. Ondřej Sekora – Práce všeho druhu 21.10 
Na plovárně s Pavlem Hobzou 21.35 Mě-
síc s českou legendou… Jiřina Bohdalová – 
90 let. Hvězda zvaná Pelyněk 23.00 Velikáni 
umění: Johannnes Vermeer. Br. dok. 
23.55 Peep Show VI (3/6)

12.20 Předpověď počasí, sportovní zprá-
vy 12.30 Klenoty naší krajiny. Blaník 12.55 
Klub přátel dechovky 13.35 Setkání s Wal-
demarem a jeho hosty 14.05 Dva z jedno-
ho města 16.05 Dixielandový club 16.30 
Bráška 17.15 Nota bene 17.55 Salón Eliott 
II (10/12) 18.55 Události za okamžik a po-
časí 19.00 Události 19.56 Branky, body, vte-
řiny 20.05 Předávání Fanoušů za rok 1989 
21.20 Setkání s Waldemarem a jeho hosty 
21.50 Salón Eliott II (11/12) 22.45 Zprávy 
v českém znakovém jazyce 22.55 Za svědky 
minulosti 23.15 Příběh krmítka 23.30 Nota 
bene 0.05 Zůstanu s tebou!

13.30 Cyklistika: Amstel Gold Race 2021 
14.00 Rally Chorvatsko 15.00 Svět moto-
rů: Speciál 15.20 MM ČR sajdkár a čtyřko-
lek 2021 Kaplice 15.40 MM ČR endurosprint 
2021 Úterý 15.55 Svět motorů: Aktuálně 
16.20 Olympijský magazín 16.50 FK Duk-
la Praha – FK Viktoria Žižkov. FORTUNA:-
NÁRODNÍ LIGY 19.05 Judo: IJF World Tour 
2021 Rusko 21.40 Sportovní zprávy 22.00 
Za oponou rallye Šumava 22.10 Svět moto-
rů: Speciál 22.30 MM ČR sajdkár a čtyřkolek 
2021 Kaplice 23.00 Liga mistrů UEFA 
23.50 FK Dukla Praha – FK Viktoria Žižkov 
 1.35 Branky, body, vteřiny 

12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Ra-
dostný ruženec 13.15 Godzone maga-
zín 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 GU100 16.55 Fa-
timské posolstvo (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 Funda-
menty (Rôzne formy apoštolátu) (P) 21.45 
Na tónoch vďačnosti 22.25 V Samárii pri 
studni 23.45 Z prameňa

6.00 Poslední ráje (12) 7.00 Starodávné 
cesty II (1) 8.00 Tajemství zámku Chamb-
ord 9.10 Neobjasněné případy NASA (13) 
10.10 Jak funguje vesmír IV (3) 11.10 Velké 
vlakové putování po USA II (1) 12.30 Antho-
ny Bourdain: Neznámé končiny X (4) 13.25 
Výstavba obrů (1) 14.25 Lidé a stroje II (1) 
15.25 Z Ruska do Íránu: Cesta přes Kavkaz 
(2) 16.25 Černobyl: Skryté příběhy 17.45 
Divoké chvíle 18.50 Král ještěrů. Austr./
něm./am. dok. 20.00 Nečekaná divočina. 
Něm. dok. 21.05 Do divočiny: Argentina (3) 
22.10 Mimo kontrolu III (8) 23.25 Králové 
šrotu II (4) 0.20 Válečné továrny (7)

 6.05  Zpravodajské Noeviny: 4. 5. 2021
 6.25  Pred muziku chasa stojí: 

MFF Myjava 2017
 7.40  Don Bosco: 

světec, který skákal salta
 8.15  Hlubinami vesmíru s prof. Janem 

Paloušem, výzkum galaxií 1. díl
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Počasí [P]
 9.20  Generální audience 

papeže Františka [L]
 10.20  Klauzura
 10.45  Čas pro Malawi
 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  Biblická studna
 14.00  Za obzorem [L]
 14.40  Královna a matka Chorvatů
 15.25  Zpravodajské Noeviny: 4. 5. 2021
 15.45  ARTBITR – Kulturní 

magazín (110. díl)
 16.00  Cenacolo: svědectví o Lásce, 

milosrdenství a přátelství
 16.40  Letem jazzem (12. díl):

mladé naděje jazzové hudby
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.15  Sedmihlásky
 18.20  S Hubertem do lesa: Botožrout
 18.35  Strýček Emu (1. díl)
 18.45  V pohorách po horách (18. díl): 

Rabštejn – Hrubý Jeseník
 18.55  Flešbeky
 19.30  Terra Santa News: 5. 5. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Adorace s chválami: 

s mládeží z Ostravy-Poruby
a P. Josefem Gazdou [L]

 21.15  Dolní Ročov [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Noční univerzita
 22.55  Generální audience 

papeže Františka
 23.15  Dopisy z rovníku
 0.00  Klapka: s Janem Otto Píplou

8.50 Slunečná (102). Tajemství 10.15 Dani-
elle Steelová: Kaleidoskop. Am. film 12.05 
Walker, Texas Ranger VIII (9). Bojuj, nebo 
zemři 13.00 Policie Hamburk I (17). Cho-
robná láska 14.00 Policie Hamburk I (18). 
Klam a mam 15.00 Námořní vyšetřovací 
služba XIII (13). Déja vu 15.55 Policie v ak-
ci 16.55 Krimi zprávy 17.15 LIKE HOU-
SE 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Krimi zprávy 19.55 
SHOWTIME 20.15 Sestřičky (64). Krev ne-
ní voda 21.35 Show Jana Krause 22.35 Cesty 
k úspěchu 22.50 Polda IV (16). Nebezpečná 
hra 0.00 LIKE HOUSE 

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Křesťan a svět 
(R) 3.00 Folklorní okénko 5.00 Pís-
ně 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 
17.55) 5.45 Radio Vatikán (R) 6.00 
Evangelium: Jan 15,1-8 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: Klika
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  F. Breindl: Kristovi služebníci 

z říše Mašukulumbů 6/8
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

A. P. Borodin: Polovecké tance, 
C. Saint-Saëns: Koncert pro klavír 
a orchestr, G. Bizet: Carmen

 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: 

Jedovatá růže
 16.55  Folklorní okénko: 

Ze střípků Antonína Konrádyho
 18.00  Mše svatá 

(z kostela Panny Marie Pomocnice 
v Brně-Žabovřeskách)

 18.45  Pohádka o vlastnostech 19/23: 
O čestnosti

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí:

Saxofonista Steve Slagl
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  F. Breindl: Kristovi služebníci 

z říše Mašukulumbů 6/8
 22.00  Studio Ostrava: Obnovený chrám 

Božího Těla v Gutech u Třince
 22.30  Noční cukrárna
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9.00 Otázky pro V. Moravce 20.05 Jak potkávat svět 10.00 Panoptikum Města pražského 9.45 Burgundsko, srdce Francie

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  Zavolejte porodní sestřičky (5/6) 
 10.00  Jiří Adamíra – 95 let. 

Panoptikum Města pražského 
(5/10). Potkat Anděla

 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  Jiřina Bohdalová – 90 let. 

Krabička. Bakaláři 1977
 14.20  Hercule Poirot XII. 

Vražda v Orient expresu
 15.50  Zavolejte porodní sestřičky (6/6)
 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  Strážmistr Topinka (2/13). 

Zločin v penzionu
 21.00  Gejzír. 

Geniální nápady, odvážné 
experimenty a vyprávění 

 21.35  Máte slovo s M. Jílkovou
 22.29  Výsledky losování Šťastných 10
 22.30  Na stopě
 22.55  Rocco Schiavone. 

Jarní úklid. It. det. 
 0.35  AZ-kvíz
 1.10  Banánové rybičky. 

Jak si užít víkend
 1.45  Pod pokličkou
 2.10  Dobré ráno
 4.40  Sváteční slovo teologa 

Tomáše Čirže
 4.45  Slavíme osmnáctiny
 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 (3/6)
 9.45  Burgundsko, srdce Francie
 10.40  Vynálezy Leonarda 

da Vinciho (1/2)
 11.35  Postřehy odjinud. 

Polsko očima Miroslava Karase. 
Za Prahou do Varšavy

 11.45  Konec 2. světové války. Ladislav 
Sitenský pohledem Jána Piroha

 12.00  Letečtí stíhači v boji: 
Poslední střelec

 12.45  Pátrání po lyonském řezníkovi 
 13.45  Velké stroje zblízka III: Létající auto 
 14.30  Stealth: Neviditelná letadla. Fr. dok. 
 15.25  Kvarteto
 15.55  Design (10/17) 
 16.20  Tuaregové, hrdí vládci pouště 
 17.15  Aljaška, nekonečná země
 17.45  České fotbalové legendy 

(6/11). Karel Poborský 
 18.15  Na cestě po Santo Domingu. S Jiřím 

Bartoškou a Miroslavem Donutilem
 18.45  Večerníček. 

Pohádky z mechu a kapradí
 18.55  Dobrodružství vědy a techniky. 

Okno do... Isfahánu. Něm. dok. 
 19.30  Na vrcholky hor s Vladimírem 

Čechem. Chata Radegast
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Kamera na cestách: 

Azorské souostroví, 
zahrada uprostřed oceánu

 21.00  Českem nejen za sportem 
(3/8). Liberecko

 21.30  Když se hraje o čas (4/7) 
 22.00  Konec 2. světové války. 

Krev zmizelého
 0.10  Queer: Země je moje milenka
 0.40  Vraždy ve Valhalle (7, 8/8)
 2.10  Děvčátka, na slovíčko!
 2.35  V zajetí železné opony: 

Smrt chlapečka
 2.50  Zašlapané projekty

12.30 Krok za krokem II (2) 12.50 Ordinace 
v růžové zahradě 2 (940). Jednou jsme rodi-
na 14.05 Castle na zabití VIII (11) 15.00 Dr. 
House V (12). Bez bolesti 15.55 Dr. House 
V (13). Velké dítě 16.57 Odpolední Poča-
sí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Spor-
tovní noviny 17.30 Co na to Češi 18.30 
Ulice (4049) 19.30 Televizní noviny, Spor-
tovní noviny, Počasí 20.20 Ordinace v růžo-
vé zahradě 2 (1020) 21.45 Život ve hvěz-
dách 22.15 Námořní vyšetřovací služba XVI 
(14). Byl jednou jeden Tim 23.10 Dr. House 
V (12, 13) 0.55 Castle na zabití VIII (11) 1.35 
Námořní vyšetřovací služba XVI (13, 14)

 5.00 Daphne a Velma. Am. akč. kom. 
 6.20 Dr. House V (10, 11)
 8.05 Pošli to dál. Am. film 
10.25 Teleshopping 
11.00 Paříž 15:17. Am. drama
12.45 Teleshopping 
13.15 Dítě z Marsu. Am. kom. 
15.15 Život je večírek. Am. film 
17.10 Bitva v Ardenách. Am. film
20.00 Iron Man 2. Am. akč. 
22.25 Exploze. Am. film
 0.00  Keanu: Kočičí gangsterka.

Am. kom.
 1.55 Hacker. Am. thriller 

15.40 Vynalézáme s přírodou 16.00 Život 
po dinosaurech 16.10 Planeta YÓ 16.45 
Tryskouni III 16.55 Olí a Jůla 17.10 Tance 
z pohádkového rance 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 (35/39) 19.15 
Lví hlídka II (21/30) 19.40 Nejkrásnější po-
hádky 19.45 Čtení do ouška 20.00 Událos-
ti v kultuře 20.15 Životy slavných. Bolest. Fr. 
drama 22.15 Konec 2. světové války. Ško-
da lásky 23.00 Třistatřicettři 23.55 Hudeb-
ní klub. Soundtracky: písně psané z paměti 
(3/8) 0.35 ArtZóna

12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 
12.30 Krajinou příběhů českých hradů zná-
mých i neznámých (1, 2/10) 13.10 Klub přá-
tel dechovky 13.45 Setkání s Waldemarem 
a jeho hosty 14.20 Zpívá celá rodina 16.00 
Viola 17.15 Nota bene 17.50 Salón Eliott II 
(11/12) 18.55 Události za okamžik a počasí 
19.00 Události 19.56 Branky, body, vteřiny 
20.05 Jiřina Bohdalová – 90 let. Televarieté 
21.30 Setkání s Waldemarem a jeho hosty 
21.55 Salón Eliott II (12/12) 22.50 Zprávy 
v českém znakovém jazyce 23.00 Za svědky 
minulosti 23.15 Příběh krystalu 23.35 Nota 
bene 0.10 Pravda neroste na višni

7.45 Panorama 8.20 BBV po 25 letech 
8.25 Liga mistrů UEFA 9.15 Judo: IJF World 
Tour 2021 Rusko 11.45 Olympijský maga-
zín 12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprá-
vy 12.55 Paralympijský magazín 13.15 Po 
trailech přes hory 13.35 Fotbal: Manchester 
United – AS Řím 15.30 Magazín Evropské li-
gy UEFA 16.00 IJF World Tour 2021 Rusko 
17.10 Hokej: Česko – Slovensko 20.10 Stu-
dio fotbal – Extra. FORTUNA:LIGY 20.40 
Evropská liga UEFA 23.30 Za oponou rallye 
Šumava 23.35 Golf Time 23.55 IJF World 
Tour 2021 Rusko 1.55 Branky, body, vteřiny 
 2.05 Evropská liga UEFA

14.35 Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš 
15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ru-
ženec z Lúrd (P) 16.05 Večera u Slováka (P) 
16.35 Slovo v obraze 16.45 Eucharistické zá-
zraky 17.00 Láska a rodičovstvo (Prirodzené 
metódy) (P) 17.15 Prehľad katolíckych peri-
odík 17.20 A teraz čo? 17.30 Doma je doma 
(P) 18.30 Svätá omša (P) 19.30 Krátke sprá-
vy (P) 20.00 Modlitba za odvrátenie epidé-
mie (P) 20.45 vKontexte (P) 21.20 Jeden na 
jedného 21.35 Hudobné pódium 22.20 Ka-
techéza 22.40 Správy zo Svätej zeme 23.05 
A teraz čo? 23.15 Macedónsko – Vzkriesenie 
23.45 Z prameňa

8.05 Sousedské noční můry IV (4) 9.05 KGB: 
Meč a štít (2) 10.10 Obyčejný nacista 11.25 
Na velikosti záleží (1) 12.40 Planeta koček 
(5, 6) 13.45 Souboj exoplanet 14.55 Tajem-
ství vesmíru IV (6) 15.55 Majestátní mosty 
(2) 17.00 Anthony Bourdain: Neznámé kon-
činy XI (7) 17.55 Legendy hlubin (2). Kan./
br. dok. 18.55 Modravé hlubiny II (5) 20.00 
Válka ve Vietnamu (9) 21.10 Druhá světová 
válka v číslech (6) 22.10 Zabiják netopýrů 
23.25 24 hodin v divočině II (6) 0.30 Vetřel-
ci dávnověku XII (3) 1.30 10 největších ta-
jemství a záhad (2, 3) 2.45 Dynastie: Rodi-
ny, které změnily svět (1)

 6.05  Kambodža pohledem 
zblízka. Příběh dvacetileté 
kambodžské dívky Sokkheng 
hledající realizaci v životě

 6.30  Sedm výprav Josefa Vágnera 
(2. díl): Ráj antilop

 8.05  Jako hořčičné zrnko (4. díl)
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.20  V pohorách po horách (25. díl):

Volovec – Roháče
 9.30  Kulatý stůl: 

Život v kněžském semináři
 11.05  Terra Santa News: 5. 5. 2021
 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  Koncert Wihanova kvarteta
 14.00  Za obzorem [L]
 14.40  V pohorách po horách 

(75. díl): Ondřejník – 
Moravskoslezské Beskydy

 14.50  Hlubinami vesmíru s prof. Janem 
Paloušem, výzkum galaxií, 1. díl

 15.35  Generální audience 
papeže Františka

 16.00  Mezi pražci: Květen 2021
 16.45  Noční univerzita: P. Ladislav 

Heryán SDB – Je Bůh? A jaký?
 17.55  Počasí
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.10  S Hubertem do lesa: 

Záhada medvědí jeskyně
 18.25  Sedmihlásky: Babka a kozlík
 18.30  Ovečky: 6. neděle velikonoční [P] 
 19.00  Večeře u Slováka: 

6. neděle velikonoční [P]
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

6. 5. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Jak potkávat svět (84. díl): 

s Radkem Baborákem [P]. 
Přední český hornista 

 21.30  Za obzorem
 22.05  Pod lampou [P]
 0.10  Harfa Noemova

8.50 Sestřičky (64). Krev není voda 10.10 
Danielle Steelová: Dvojí tvář požehnání. Am. 
film 12.00 Walker, Texas Ranger VIII (10). 
Chopit se příležitosti 12.55 Policie Hamb-
urk I (19). Nevěra 13.55 Policie Hamburk 
I (20). Otřesy 14.55 Námořní vyšetřovací 
služba XIII (14). Dekomprese 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 (103). Princ 
z Arábie 21.30 TEMNÝ KRAJ (2). Čaroděj-
nice (2/2) 22.55 Polda II (5). Páté přikázání 
0.10 LIKE HOUSE 0.50 Policie v akci

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Dotýkání svět-
la (R) 3.00 Hrajte, kapely! (R) 

 5.00 Písně 
 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 17.55) 
 5.45 Radio Vatikán (R)
 6.00  Evangelium:

Jan 15,9-11 
 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: 

Otázky pro Václava Moravce
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Nejen chlebem
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  F. Breindl: Kristovi služebníci 

z říše Mašukulumbů 7/8
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: Z díla G. Rossiniho, 

J. Myslivečka a J. Ch. Bacha
 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu 
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Na dřeň: S Veronikou Kamenskou 

o projektu Nepanikař! 
 16.55  Hrajte, kapely! 

Rozkvetla mně růžička
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny 

Marie Sněžné v Praze)
 18.45  Pohádka o vlastnostech 

20/23: O poslušnosti
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Tykráso
 20.00  Modlitba živého růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  F. Breindl: Kristovi služebníci 

z říše Mašukulumbů 9/8
 22.00  Studio Olomouc: Vlny solidarity
 23.50  Duchovní slovo
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15.10 Litanie 20.05 Noemova pošta 20.10 Četníci z Luhačovic 20.00 Zázračná planeta

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  Zavolejte porodní sestřičky (6/6) 
 9.50  Ivo Paukert – 90 let. 

V Praze bejvávalo blaze. 
Kdo to neví – je tu revue

 10.40  Strážmistr Topinka (2/13). 
Zločin v penzionu

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

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

Kauzy a reportáže 
s Markem Wollnerem

 15.05  Cestománie.
Portugalsko – Azorské ostrovy: 
Sopečný ráj v srdci Atlantiku

 15.35  Příběhy slavných... 
František Husák – 85 let. 
Já se tam vrátím...

 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 (5/12). 

Evička 
 21.35  Všechnopárty
 22.29  Výsledky losování Šťastných 10
 22.30  Profesionálové. Hrdinové
 23.25  Kriminalista. Vina a trest
 0.25  AZ-kvíz
 0.50  Toulavá kamera
 1.25  Objektiv
 1.50  Banánové rybičky. Jak si užít žízeň
 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: 
 9.55  Velká válka:

Začátek konce. Rus. dok. 
 10.50  Domorodé kmeny, zvířata 

a já II (1/3). Dok. BBC
 11.45  Království divočiny: Bělokur horský
 12.10  Postřehy odjinud. Malta očima 

Petra Voldána. Autobus krasavec
 12.20  Psi – úžasná zvířecí rodina (3/3)
 13.10  Kus dřeva ze stromu (17/26)
 13.30  Terezské údolí
 14.00  Záchrana New Yorku. Fr. dok.
 14.45  Poslední tajemství Třetí říše:

Hitlerova pravá ruka 
(1/6). Něm. dok.

 15.40  Konec 2. světové války.
Ořechov 1945

 15.55  Kluk z barikády
 16.25  Nejúžasnější díla přírody: Řeky
 17.15  Štíty království českého 

(1/10). Jak rostly hrady
 17.45  Serengeti (1/6). BBC Earth
 18.45  Večerníček.

Pohádky z mechu a kapradí
 18.55  24 hodin pražského metra
 19.25  Příběhy domů: Moldavské nádraží
 19.40  Postřehy odjinud. Wales očima 

Petra Voldána. Velšské rarity
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Zázračná planeta: Dokonalá 

planeta (4/5). Moře. BBC Earth
 21.00  Bílá princezna (7/8). Dva králové 
 21.55  Bodyguard (1, 2/6). Br.
 23.55  Sviňák. Br. film
 1.30  Letečtí stíhači v boji: 

Poslední střelec 
 2.20  Krásy evropského pobřeží: 

Vzpomínka na 
 2.25  Český Babylon
 2.50  V zajetí železné opony
 3.05  Zašlapané projekty: Vrtulník HC-4 
 3.25  Hranice dokořán 

– Rozmówki polsko-czeskie

11.00 Co na to Češi 11.50 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.35 Krok za krokem II (3) 
12.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (941). 
Příliš pozdě 14.10 Castle na zabití VIII (12) 
15.00 Dr. House V (14). V zájmu vyšší-
ho dobra 15.55 Dr. House V (15). Nevěří-
cí 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpoled-
ní Televizní noviny, Sportovní noviny 17.30 
Co na to Češi 18.30 Ulice (4050) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Andělé a démoni. Am. thriller 22.45 Anthro-
poid. Čes/br./am./fr. film 1.00 Dr. House 
V (14, 15) 2.30 Život ve hvězdách

 4.50 Pošli to dál. Am. film 
 6.55 Dr. House V (12, 13)
 8.45 Generál MacArthur. Am. film
11.10 Teleshopping 
11.45 Život je večírek. Am. film
13.40 Teleshopping 
14.10 Planeta pokladů. Am. anim. 
16.00 Iron Man 2. Am. akč.
18.20 Kněz je poděs. Am. kom.
20.00 Pocahontas. Am. anim. 
21.30 Cellular. Něm./am. thriller 
23.15 Exploze. Am. film 
 0.50 Keanu: Kočičí gangsterka. Am. kom. 
 2.15 Hacker. Am. thriller

16.10 Operace JAUU! 16.35 DVA3 16.50 
Terčin zvířecí svět 17.05 Tance z pohádko-
vého rance 17.20 Kouzelná školka 17.50 
Dynotrax Turbo 18.10 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 Moji ka-
marádi Tygr a Pú II (36/39) 19.15 Lví hlíd-
ka II (22/30) 19.40 Nejkrásnější pohádky 
19.45 Čtení do ouška 20.00 Události v kul-
tuře 20.15 Linka 20.40 Pop-rockové pódi-
um. Olympic slaví 55 let 21.45 Příběhy svě-
tové hudby. Slavná alba: Bob Marley – Catch 
A Fire. Br. dok. 22.35 Medicejové: Lorenzo 
Nádherný (7/8) 23.35 Ikonické páry Holly-
woodu (4/10) 0.25 Patrick Melrose (1/5)

12.20 Předpověď počasí, sportovní zprá-
vy 12.30 Krajinou příběhů českých hradů 
známých i neznámých (3, 4/10) 13.10 Klub 
přátel dechovky 13.50 Setkání s Waldema-
rem a jeho hosty 14.10 Dva z jednoho města 
15.55 V takový krásný společnosti 16.05 Pří-
zrak. Krimi příběh 17.10 Nota bene 17.55 
Salón Eliott II (12/12) 18.55 Události za oka-
mžik a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, 
body, vteřiny 20.05 Kufr 20.55 Dluhy Hany 
Zagorové 21.55 Salón Eliott III (1/10) 22.50 
Zprávy v českém znakovém jazyce 23.00 Za 
svědky minulosti 23.15 Příběh kabrioletu 
27-10-69 23.30 Nota bene

8.40 Evropská liga UEFA 10.30 Studio fot-
bal – Extra. FORTUNA:LIGY 10.55 Maga-
zín EURO 2020 11.20 Sokolský zpravodaj 
11.30 Panorama 11.55 V šachu 12.30 Jez-
dectví: CSIO3* Prague Cup 2021 14.15 Ho-
kej na zemi 14.45 Jezdectví: CSIO3* Prague 
Cup 2021 16.00 IJF World Tour 2021 Rusko 
17.35 55. Rallye Šumava Klatovy 17.50 FK 
Jablonec – FK Teplice 19.55 Hokej: Česko – 
Slovensko 22.45 55. Rallye Šumava Klatovy 
22.55 Za oponou rallye Šumava 23.05 Hor-
ská kola: SP 2021 Německo 0.00 Branky, bo-
dy, vteřiny 0.10 IJF World Tour 2021 Rusko 
 2.40 Hokej: Česko – Slovensko

13.15 Vaticano 13.50 V škole Ducha 14.20 
Gréckokatolícky magazín 14.35 Litánie 
k predrahej Kristovej krvi 15.00 Hodina mi-
losrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd 16.05 
STOPovanie (P) 16.40 vKontexte 17.10 No-
vá kvalita života (P) 17.30 Moja misia – ma-
gazín (P) 18.00 Správy zo Svätej zeme 18.30 
Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou 
(P) 20.00 Krátke správy (P) 20.10 Svedec-
tvo 20.15 Eucharistické zázraky 20.30 Fre-
derik Ozanam: Svetský svätý (P) 21.30 Viera 
do vrecka 21.50 Macedónsko – Vzkriesenie 
22.20 Quo vadis 22.45 Večera u Slováka 
23.15 V škole Ducha 23.45 Z prameňa 

6.05 Tatra kolem světa 2 (10) 7.10 Africké 
šelmy II (3) 8.10 Vzdušní válečníci VII (3) 
9.15 Mimo kontrolu II (4) 10.30 Demolice: 
Nový Zéland I (7, 8) 11.20 Namoroka: Ztra-
cený svět (1/2) 12.35 Malý Kavkaz 13.50 
Největší lži historie (10) 15.00 Berlín 1945 
(1/3) 16.05 Megazoo (5) 17.05 Mláďata 
v divočině (2) 18.15 Srdcaři na severu (3) 
18.55 Moderní dinosauři (1). Něm. dok. 
20.00 Nejkrásnější ostrovy světa (6) 21.05 
Poslední mohykáni korálových útesů. Br. 
dok. 22.10 Vetřelci dávnověku XII (14) 
23.15 Záhadný vesmír (6) 
 0.05 Tajemství světových muzeí III (8)

 6.05  Zpravodajské Noeviny: 6. 5. 2021
 6.25  Bol som mimo: Ján Kolár
 7.30  Kmochův Kolín 2019: 

Monsterkoncert blok A
 8.20  Bible pro Severní Koreu
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Počasí [P]
 9.20  Sedm divů v Těrchové
 9.55  Biblická studna
 11.00  Na větrné hůrce
 11.20  Poselství svatých: Ignác z Loyoly
 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  Dolní Ročov
 13.00  Madalen na Mohelnickém 

dostavníku 2018
 13.25  Bulharsko
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře: 
Folk it – lidový tanec netradičně

 15.35  Credo: korouhve Karla Rechlíka
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 6. 5. 2021
 16.20  Pěšky hezky česky: 

Cyrilometodějská stezka
 16.40  Záblesky nad Andami
 17.10  Buon giorno s Františkem
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.20  S Hubertem do lesa: Lesní siláci
 18.35  Sobecký obr. It. muzikál pro děti 

na motivy pohádky Oscara Wilda
 19.15  V pohorách po horách: Bystrá
 19.25  Nebe nad hlavou
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Noemova pošta [L]
 21.15  Víra do kapsy: 

Magnifikat, jak jej (ne)známe
 21.30  Za obzorem
 22.05  Ich bin: Já jsem
 23.05  Letem jazzem: 

mladé naděje jazzové hudby
 0.15  Fatima: Poselství Rusku
 0.55  Noční repríza 

dopoledních pořadů

6.15 Astro Boy I (25). Dolní město 7.00 No-
vý den 8.10 M*A*S*H (35) 8.50 Slunečná 
(103). Princ z Arábie 10.15 Danielle Steelo-
vá: Není větší lásky. Am. film 12.05 Walker, 
Texas Ranger VIII (11). Ztráta paměti 13.00 
Policie Hamburk I (21). Dlouhá cesta zpát-
ky 14.00 Policie Hamburk I (22). Karlotta 
15.00 Námořní vyšetřovací služba XIII (15). 
React tým 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 Má-
me rádi Česko 22.05 Obecná škola. Čes. film 
0.15 LIKE HOUSE 0.55 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 15,12-17 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 8/8
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

E. Suchoň: Serenáda, 
A. Honegger: Koncert pro 
violoncello a B. Martinů: Symfonie

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Litanie k Duchu Svatému 

a májová pobožnost
 16.00  Křesťan a svět (R) 
 16.55  Oktáva: 150 let od narození 

skladatele Vojtěcha Říhovského
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny Marie 

Pomocnice v Brně-Žabovřeskách)
 18.45  Pohádky o vlastnostech 

21/23: O podlosti
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Hot Club du Nax
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  F. Breindl: Kristovi služebníci 

z říše Mašukulumbů 8/8
 22.00  Svaté královny 14/15: 

Řeholnice modré krve
 23.50  Duchovní slovo



16.55 Projekt Nepanikař! 11.15 Mše sv. z kaple na Břvích 16.35 Princ a Večernice 17.00 Kamera na cestách

 6.00  Raníček. Vlaštovičky
 6.05  Zvonečkovi
 6.30  Prasátko Peppa
 6.40  Olí a Jůla. Fr. anim.
 6.50  Máša a medvěd
 7.05  Pan Jezevec a paní Liška
 7.20  Méďa a lumíci
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Cyklotoulky. Region Seefeld
 9.10  Náš venkov: Jan a Lucie
 9.40  Folklorika: Majstr Martin Hrbáč
 10.05  Českem nejen za sportem 

(3/8). Liberecko
 10.35  Když se hraje o čas (4/7)
 11.00  Letecké katastrofy: 

Ztracené letadlo. Kan. dok. 
 11.50  Konec 2. světové války. 

Wolfram – Robert Matula
 12.15  A jitra jsou zde tichá. Sov. film 
 14.55  Osvětimský svědek
 15.20  Pražské povstání v květnu 1945 

aneb Mezi Londýnem a Moskvou
 16.05  Heliopolis – město Slunce.

Něm. dok. 
 17.00  Kamera na cestách: 

Azorské souostroví, 
zahrada uprostřed oceánu

 17.55  Zázračná planeta: Dokonalá 
planeta (4/5). Moře. BBC Earth

 18.45  Večerníček. 
Pohádky z mechu a kapradí

 18.55  Štíty království českého 
(1/10). Jak rostly hrady

 19.20  Curriculum vitae: Děti na nás hledí
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Konec 2. světové války. 

Přeběhlík (1/2). Drama
 21.30  Jasné nebezpečí. Am. akč.
 23.50  Gomora III (6/12)
 0.40  McMafie (8/8)
 1.40  Poslední tajemství Třetí říše: 

Hitlerova pravá ruka (1/6) 
 2.30  Zámky na odpis?
 2.55  V zajetí železné opony: 

Václav Havel, vězeň číslo 9658
 3.10  Zašlapané projekty: Kinoautomat

6.00 Zig a Sharko III 6.15 Tlapková patrola 
(17, 18) 7.10 Looney Tunes: Úžasná Show 
II (23) 7.35 Kačeří příběhy (17, 18). Am. 
anim. 8.25 Krok za krokem II (2) 8.50 Tvo-
je tvář má známý hlas – Šampioni 11.30 Ko-
ření 12.25 Volejte Novu 13.00 Rady ptáka 
Loskutáka 14.10 Utajený šéf III 15.30 Plán 
hry. Am. kom. 17.35 Šest dní, sedm nocí. 
Am. kom. 19.30 Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 20.20 Jurský svět: Zánik ří-
še. Am. film 22.35 Terminator Salvation. Am. 
akč. 0.45 Šest dní, sedm nocí. Am. kom. 2.25 
Castle na zabití VIII (12) 3.10 Volejte Novu 
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (941)

 4.40 Bitva v Ardenách. Am. film 
 7.00 Dítě z Marsu. Am. kom. 
 8.50 Dr. House V (14, 15)
10.35 Teleshopping 
11.05 Kněz je poděs. Am. kom.
12.50 Iron Man 2. Am. akč. 
15.05 Pocahontas. Am. anim.
16.30 Beethoven 4. Am. kom. 
18.20  Dvě nevěsty a jedna svatba.

Čes. kom. 
20.00 Dunkerk. Am./br./fr./niz. film 
22.00 Uteč! Am./jap. horor
 0.00 Anthropoid. Čes/br./Am./fr. film 
 2.10 Cellular. Něm./am. thriller

15.35 Copinka se učí zachraňovat 15.50 Pa-
pírový přístav 16.15 Zvláštní skvadra 16.40 
Dynotrax Turbo 17.25 Méďa a lumíci 17.35 
MasterChef Junior VI (3/16) 18.15 Šmoulo-
vé 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 
Moji kamarádi Tygr a Pú II (37/39) 19.15 
Lví hlídka II (23/30) 19.40 Máša a med-
věd 19.45 Žížaláci 20.00 Události v kultu-
ře 20.15 Je nám ctí... Bajadéra 21.50 Kino 
Art... Konec 2. světové války. Majordomus 
0.15 Olympic slaví 55 let 1.15 Peep Show VI 
(3/6) 1.40 Já, Paul Walker 3.15 Soundtrac-
ky: písně psané z paměti (3/8) 3.55 Charlie 
malířem 4.10 Ladí neladí

11.40 V takový krásný společnosti 12.00 
Domácí štěstí. O lázních 12.30 Krajinou pří-
běhů českých hradů známých i neznámých 
(5, 6/10) 13.10 Klub přátel dechovky 99 
13.45 Dluhy Hany Zagorové 14.45 Kdo 
s kým, o čem, pro koho 16.00 Klec. Drama 
17.30 Hry bez hranic 18.55 Události za oka-
mžik a počasí 19.00 Události 19.52 Branky, 
body, vteřiny 20.05 Divá Bára 21.20 Dluhy 
Hany Zagorové 22.05 Úsměvy 22.45 Zprá-
vy v českém znakovém jazyce 23.00 Sváteční 
slovo zpěvačky Hany Fialové 23.05 Po Karlo-
vě mostě s prof. Františkem Dvořákem 23.15 
Domácí štěstí 23.45 Hry bez hranic

8.40 Archiv D: Jak se měří sport 9.15 Evrop-
ská liga UEFA 9.45 Vodní slalom: ME 2021 
Itálie 12.35 55. Rallye Šumava Klatovy 12.50 
Po trailech přes hory 13.05 Panorama 13.30 
55. Rallye Šumava Klatovy 13.45 Vodní sla-
lom: ME 2021 Itálie 15.35 FC Hradec Králo-
vé – FK Dukla Praha 17.40 55. Rallye Šuma-
va Klatovy 17.50 Kooperativa NBL 20.05 
Florbal: Livesport Superliga 22.30 55. Ra-
llye Šumava Klatovy 22.40 Za oponou rallye 
Šumava 22.50 Vodní slalom: ME 2021 Itálie 
0.20 Branky, body, vteřiny 0.35 FC Hradec 
Králové – FK Dukla Praha. FORTUNA:NÁ-
RODNÍ LIGY 2.20 Kooperativa NBL

12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.20 Lo-
retánske litánie 12.40 Ruženec / Bolestný 
ruženec 13.15 Večera u Slováka 13.50 Lás-
ka a rodičovstvo 14.05 Prehľad katolíckych 
periodík 14.10 Akatist požehnania rodín (P) 
15.00 Hodina milosrdenstva 15.30 Grécko-
katolícky ruženec (P) 16.00 Kumrán. Pát-
ranie po zvitkoch od Mŕtveho mora 16.50 
Nová kvalita života 17.00 LUXáreň 17.30 
Frederik Ozanam: Svetský svätý 18.30 Svä-
tá omša (P) 19.20 GU100 19.40 EkoKlbko 
20.00 Spravodajský súhrn (P) 20.30 Svätý 
Peter (P) 22.20 Eucharistické zázraky 22.40 
vKontexte 23.20 Medzi nebom a zemou

6.20 Svět pod hladinou (1, 2) 7.30 UFO: 
Ztracené důkazy II (8) 8.40 Neuvěřitelné pří-
běhy (29) 9.05 Válečné továrny (7) 10.05 
Asie ve Velké válce (1) 11.10 Divoké chvíle 
(1) 12.25 Král ještěrů 13.40 Mimo kontrolu 
III (8) 14.45 Králové šrotu II (4) 15.45 Ne-
čekaná divočina 16.50 Do divočiny: Argenti-
na (3) 18.00 Bear Grylls: Muž vs. divočina VI 
(2) 19.00 Ocelová srdce V (11) 20.00 Láska 
v přírodě (2). Fr. dok. 21.15 Přírodní kuriozi-
ty Davida Attenborougha II (3, 4) 22.05 Nej-
krásnější paláce světa (5) 23.15 Příběh Velké 
čínské zdi (2) 0.10 Neuvěřitelné projekty (2) 
 1.10 CRISPR: Genetické inženýrství

 6.05  Bol som mimo: Branislav Škripek
 7.20  Opavská inspirace
 7.35  Služebnice Boží, Matka Vojtěcha
 7.55  Cirkus Noeland: Roberto, 

Kekulín a kouzelný flašinet
 8.20  Strýček Emu (1. díl)
 8.30  Rozlomená pečeť
 8.45  Ovečky: 6. neděle velikonoční
 9.25  ARTBITR – Kulturní 

magazín (110. díl)
 9.35  Zachraňme kostely: 

poutní kostel Navštívení Panny 
Marie ve Skocích u Žlutic

 10.00  Online pouť Mary´s Meals 
[L]. Tradiční pouť netradičně

 11.15  Mše sv. z kaple 
na Břvích v rámci online 
poutě Mary´s Meals [L]

 12.00  Angelus Domini
 12.05  Přejeme si… [P]
 12.20  Pod lampou
 14.30  Iniciativa smíření [L]
 16.00  Transport. Mladí po 

stopách Etty Hillesum 
 16.35  Turiec, region magických vod
 17.00  Stalingradská Madona
 17.55  Počasí
 18.00  Jak věří katolíci: Cesta k jádru 

naší víry: Tělo trpící i oslavené: 
Mystické spojení Krista a církve

 18.50  Průplav Božího přání. 
Dok. o 34. světovém dni 
mládeže v Panamě 2019

 19.30  V souvislostech [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Dobrodružství před 

kamerou (21. díl) [P] 
 21.10  Chaplin hasičem [P]
 21.40  V pohorách po horách: 

Chabenec – Nízké Tatry [P]
 21.55  Varšava 1943–1944:

boj za svobodu
 22.55  Za obzorem
 23.25  Koncert skupiny Kamelot
 1.20  Za obzorem
 1.50  Noční repríza dopoledních pořadů

6.35 Psí život (5). Dům na prodej 7.00 M*A-
*S*H (36) 7.30 Autosalon.tv 8.30 Cyklo-
salon.tv 9.05 Hudson a Rex II (11). Smrt 
v podzemí. Kan. krimi 10.00 Máme rádi Čes-
ko 11.50 Vraždy podle Agathy Christie (2). 
Jsem nevinná. Fr. krimi 14.10 Záhady Emmy 
Fieldingové: Ztracená osada. Am. myst. film 
16.05 Hrátky s čertem. Čes. poh. 17.55 Na 
houpačce 18.40 Eva testuje 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Krimi zprávy 
19.55 SHOWTIME 20.15 Einstein – Přípa-
dy nesnesitelného génia (1). Kinetika. Kom. 
akč. krimi 22.00 Polda III (5). Samí zrádci 
23.15 Sicario 2: Soldado

 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: Květnový magazín (R)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: Z díla 

F. V. Kramáře, W. A. Mozarta, 
M. Krafta a L. Boccheriniho 

 13.30  Knihovnička: Iain MacGregor: 
Checkpoint Charlie

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Sváteční pohádka: 

Proč má volavka dlouhý krk
 14.30  Písničky pro hezké odpoledne
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.15  Jak se vám líbí: Trio Tekke (R)
 16.00  Čteme z křesťanských periodik
 16.15  Hudební listování
 16.55  Na dřeň: S Veronikou Kamenskou 

o projektu Nepanikař! (R)
 18.00  Zprávy a Zrcadlo týdne
 18.20  Komentář týdne
 18.30  Folklorní sedmička
 19.00  Pohádky o vlastnostech 

22/23 O lakomosti
 19.15  Slyšte, lidé! 

Hudební výlet na Balkán
 20.15  Dotýkání světla: 

Radost z lásky 5/7: Vášnivá láska
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Tóny ze scény: 

Vincenzo Bellini: Náměsíčná 1/2
 22.30  Modlitba živého slavného růžence
 23.50  Duchovní slovo

 6.00  Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli

 6.25  Polopatě
 7.15  Pohádka pro pamětníky. 

Honza a Růžová panenka
 7.40  Jiřina Bohdalová – 90 let. 

Kačenka a zase ta 
strašidla. Poh. kom. 

 9.05  Pan Tau (7/33). 
Pan Tau a Claudie

 9.40  Gejzír. 
Geniální nápady, odvážné 
experimenty a vyprávění 

 10.10  Dobrodružství 
Sherlocka Holmese. 
Dům U měděných buků

 11.05  Všechnopárty
 12.00  Z metropole, Týden v regionech 
 12.25  Hobby naší doby
 12.50  Postřehy odjinud. Malta očima 

Petra Voldána. Sůl nad zlato
 13.00  Zprávy
 13.05  Jak si zasloužit princeznu. Poh. 
 14.15  Perníkářka a Větrný mládenec. Poh. 
 14.50  Pro pamětníky... Vyšší princip
 16.35  Princ a Večernice. Čes. film 
 18.00  Móda s Terezou Vu. Plus size
 18.25  Kluci v akci
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.05  Jiřina Bohdalová – 90 let. 

Zázraky přírody. Záb. show
 21.15  Jiřina Bohdalová – 90 let. 

Minišou Karla Šípa
 22.10  Televarieté 45 let
 23.29  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 23.30  Rocco Schiavone. Jarní úklid 
 1.10  Manéž Bolka Polívky
 2.20  Zahrada je hra
 2.45  Bydlení je hra
 3.05  Sama doma
 4.40  Pod pokličkou
 5.00  Moravské choutky
 5.30  Z metropole
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V Mansapuru se školáci modlí za Indii i za nás

Most 
k  lepšímu 

životu

Hledáme
tisíc
Marií

Inzertní příloha Katolického týdeníku 18/2021 27. dubna – 3. května 2021

Milí čtenáři,
otvíráte přílohu KT,
která bývá věnována
různým projektům,
jež pomáhají zmírňovat 
bolesti a nedostatky
naší společnosti
doma i v různých
koutech světa. Pokaždé 
se setkáváme s vaší 
štědrostí a zájmem. 
Chci vám tímto 
velmi poděkovat. 

Dnes, když sedím u počítače a píšu ty-
to řádky, chtěl bych se s vámi podě-
lit o velmi důležitou větu, která mi od 
2. neděle velikonoční stále zní v hla-
vě. Řekl ji Ježíš Kristus Tomášovi po 
zmrtvýchvstání, když navštívil apošto-
ly: „Dotkni se mých ran.“ Potom dodá-
vá: „Nebuď nevěřící, ale věřící.“ To je 
ta věta, co mi nedá spát a musím na ni 
pořád myslet.

Rány Kristovy nejsou jen rány Ježí-
še z Nazareta. Jsou to rány celého svě-
ta. Jsou to i bolesti našich přátel v Indii 
i všude jinde.

Věřím, že ta výzva patří nejen To-
mášovi, ale mně i nám všem. Do-
tknout se znamená nejen uvidět, usly-
šet, dozvědět se, ale jít tak blízko, že se 
dotýkám, že konám. Kristus nám nabí-
zí tyto své rány, abychom se rozhodli, 
co s nimi uděláme. Ten dotyk působí 
onen obrat, kdy se z ustrašené a para-
lyzované bytosti stává apoštol – nosi-
tel Krista – věřící.

Nezachráníme všechny na světě, 
ale konkrétním dotykem zachráníme 
sebe, své lidství. Ten dotyk nevyřeší 
celý problém, ale postaví nás do spo-
lečnosti pomáhajících. Těch, kdo jsou 
viditelným obrazem milujícího a laska-
vého Boha. Toho Boha, pro kterého 
není nic nemožné. Toho, jenž nabízí: 
„Dotkni se mých ran.“ Po těch letech 
a možnosti dotýkat se Kristových ran 
už věřím. Věřím, že Bůh dokáže použít 
jako nástroj své pomoci kohokoli a co-
koli – i něco tak nedokonalého, jako 
jsem já. A co víc, činí mne tím šťastným.

Máte před sebou několik stránek 
popisujících naši práci při dotýkání se 
Kristových ran v Indii. Některé se už 
hojí díky vaší podpoře sbírky: „Hledá-
me tisíc Marií“. Jiné stále potřebují in-
tenzivní péči. Je v nich vložena Kristo-
va výzva – Dotkni se mých ran. Díky, 
že se dotýkáte.

S úctou a požehnáním 
Mons. JOSEF SUCHÁR

Dotkni se mých ran! Díky, že se dotýkáte

Hledáme
1 000 Marií 

Když tisíc Marií 
(s podporou Josefů) 

daruje po tisíci 
korunách, pomohou 
doplatit novou školu 
pro chudé děti v Indii 

i její financování 
v těžké době 

pokračující pandemie. 
Najděte si svou 

Marii, s níž přispějete 
na tuto sbírku! 

Děkujeme!

 Snímek Šárka Šimková

Požehnání Mons. Josefa Suchára.
 Snímky archiv PONS 21
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Ovšem paradoxně díky propojenosti 
světa zažíváme ve stejných okamžicích 
to, co zažívají třeba lidi v Indii – bojíme 
se neznámé nemoci, máme strach o ro-
dinu, blízké, známé, jsme omezováni 
v pohybu, setkáních, nákupech, má-
me zavřené školy, máme obavy o ztrá-
tu práce, máme obavy z toho, co bude 
dál, jak to bude s očkováním, jaké další 
následky bude mít celá tato pandemie 
pro náš život. A dalo by se pokračovat.

Odlišnost je v tom, že my žijeme 
v zemi, která se řadí mezi nejvyspě-
lejší země světa, a máme velmi silný 
zdravotní a sociální systém. Zřejmě 
bychom o této větě mohli na vlastní 
půdě široce diskutovat, ale určitě ne 
s člověkem, který žije z úst do úst, ne-
může jít k doktorovi a neumí si ani pře-
číst, co se vlastně děje.

Naštěstí je v naší zemi celá řada lidí, 
kteří přes všechny výše popsané oba-
vy dovedou myslet na druhé a pomá-
hat jim ze svého. Díky nim jsme mohli 
v minulých měsících pomoci s udrže-
ním provozu školy i se zajištěním zá-

kladních životních potřeb pro chudé 
indické rodiny. Naši indičtí přátelé za 
to moc děkují a modlí se za vás!

Přes těžké doby, které nyní zažívá-
me, máme víru, že díky „Mariím“ bu-
deme moci pomoci i v tomto roce, 
protože milosrdenství nezná hranic 
a nedá se omezovat ani viry…

Naše média ohlašují opětovné re-
kordní růsty počtu pozitivně testova-
ných lidí v Indii. Nedovedu si před-
stavit, jak probíhá testování v zemi se
1,3 miliardy obyvatel, a nedělám si 
iluze. Pravda je, že naši indičtí přáte-
lé nám druhou vlnu potvrzují, a cítím 
z nich velké obavy, jak ji přežijí. Do-
mnívám se, že skutečnost bude ná-
sobně horší, než si vůbec dovedeme 
představit. Ještě že máme víru, naději 
a lásku. ANTONÍN NEKVINDA,
 člen výkonné rady PONS 21

Víte, že…?
...Číslo „pí“ poprvé spočetl indický matematik Budhayana v 6. století a vysvětlil koncept Pythagorovy věty?

Tak blízko jsme k sobě ještě neměli

PONS 21 znamená most 21. století. Už deset 
let ho s přáteli budujeme, a kdyby se po něm 
mělo opravdu chodit, v minulém roce by ho 
kvůli uzavření hranic nepřešel nikdo. 

Ranní nástup žáků před školou, když nejsou monzunové deště a může se vyučovat.

Karel Kratochvil a Antonín Nekvinda (vpravo) při zatím poslední návštěvě
Indie a projektů, které PONS 21 podporuje. 
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Víte, že…?
 ...Indie každoročně prožívá šest období – léto, podzim, zimu, jaro, letní monzun a zimní monzun?

Ti sice volné zařízení neměli, ale vědě-
li o někom, kdo by je mohl mít, a oslo-
vili jej. A tak se stalo, že se nám ozval 

Jan Mach z firmy Mediprax a věno-
vali nemocnici v Honavaru ventilátor
a odsávačku!

Na nás zbylo ji tam dopravit. Což 
k našemu překvapení nebylo vzhle-
dem ke speciálním opatřením v Indii 
vůbec jednoduché. Sestra Marie Go-
retti kvůli tomu musela jet například 
dvakrát do města Bangalore vzdálené-
ho cca 500 km od Honavaru. Při jejím 
zdravotním stavu (má kardiostimulá-
tor a silnou cukrovku) a stavu dopra-
vy v Indii je to obdivuhodný výkon! 
Ovšem co by neudělala pro své chudé 
a možnost jim pomoci.

Vše se nakonec podařilo a my mů-
žeme jen s obdivem poděkovat zá-
chranářům, že naplňují své motto 
„o lidech a pro lidi“ daleko přes hrani-
ce kraje, a firmě Mediprax za její tolik 
potřebný dar a velkorysost.

(an)

Zdravotnická záchranná služba 
Jihomoravského kraje pomáhá i v Indii

Karel Kratochvil z PONS 21 zařizoval přepravu balíku a byl velmi rád, když ho po mnoha týdnech uviděl na stole Marie Goretti (v modrém oblečení).

Do nemocnice směřují lidé z širokého okolí, těžším případům nyní mohou pomoci i plicní ventilací. Na další přístroje poskytla sestrám peníze
Arcidiecézní charita Praha. 

V Indii bohužel havaroval sanitní vůz nemocnice. Díky pomoci několika firem a jednotlivých dárců jsme mohli poslat peníze na zakoupení nové sanitky.
Ta bez vybavení přišla na 350 000 Kč. 

Když se na nás obrátila sestra Marie Goretti
s prosbou, zda nemůžeme pomoci s vybavením
její nemocnice plicními ventilátory, napadlo nás
využít spolupráce Sdružení Neratov 
se záchrankou z Brna. 
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Víte, že…?
 ...Indové tradičně považovali toaletní papír za špinavý a dávali přednost očistě levou rukou? 

Kvůli tomu je v Indii levá ruka považována za nečistou a nikdy se nepoužívá k jídlu.

Ze života v naší škole v Mansapuru

Školní chodba bez žáků a po dezinfekci snad i bez virů. 

Pokud to šlo, střídali se žáci ve třídách v nižších počtech. 

Rodičům se dostává informací o dětech i protikoronavirových opatřeních. 

Vydezinfikovaná chodba slouží i jako jídelna, 2 metry jsou v Indii stejně krátké 
jako v ČR. 

V zdravém těle zdravý duch – tělocvik na školním hřišti. 

A když se nemůže učit ve škole, jde se domů na dvorky. 
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Pomohli jsme sestrám zajistit jídlo pro nejchudší 

Přes všechny potíže si žena odnáší trošku potravin vzpřímeně
a s úsměvem.

Přes obdržené potraviny se v jejich očích zračí obavy z budoucnosti.

Při vší skromnosti večeře – úsměv na tváři maminky. 

Potravinová pomoc připlouvá do vesnic i po řekách.
S její další distribucí opravdu není problém – potřebných je mnoho. 

Zásobování vesničanů se využívá i k jejich školení ohledně koronaviru.

Jídlo zdarma pro hladové – pod patronací sv. Matky Terezy.
Její odkaz je stále v Indii naplňován skutky. 

Víte, že…?
...V průměru se v Indii vyprodukuje okolo 1 100 filmů ročně, což je dvojnásobek 

americké produkce, a dokonce desetinásobek britské?



Po přečtení titulku si 
zřejmě řada čtenářů 
řekne, že by v KT měli 
více dbát na kontrolu 
pravopisu. Ale ono je 
to napsáno správně! 
Kdyby Epydemye mohla 
docestovat do Indie, 
znamenalo by to velmi 
dobrou zprávu pro 
indické přátele i pro 
nás! Už bychom totiž 
měli tu hrůzu s měkkým 
i, která se šíří celým 
světem, pod kontrolou 
a třeba i za sebou.

Hudební příznivci vědí, že Epydemye 
je název pro folkovou skupinu z Týna 
nad Vltavou, která hraje neobyčejnou 
hudbu neobyčejným způsobem. Je ra-
dost ji slyšet, vidět, přijímat energii ší-
řící se z pódia do hlediště. Pravda, její 
název je v dnešní době poněkud vý-
střední a nenavozuje pozitivní pocity 
(ovšem dnes je dobré být negativní…), 
nicméně důvodem jejich názvu byla 
skutečně chřipková epidemie a nut-
nost rychle označit nové hudební usku-
pení. A pořadatel byl vtipálek a na-
psal všude tvrdé y a už jim to zůstalo.

Texty, které nutí přemýšlet
Co jim také zůstává, jsou chytré tex-
ty, které nutí přemýšlet a společně 
s hudbou pozvedají ducha. Shodou 
okolností v létě minulého roku hráli 
při poutních slavnostech v Neratově 
a málem pozvedli i jedinečnou skleně-
nou střechu kostela, jak jich bylo plno 
a jakých ovací se jim dostávalo. A pro-
tože se po koncertu posedělo u dob-
rého neratovského piva Prorok, začalo 

se po druhém pivu prorokovat o spo-
lečném díle. A kromě podpory tvor-
by nového CD jsme navrhli společnou 
cestu do Indie. 

Při svých návštěvách jakéhoko-
li místa patřícího do působnosti na-
šich přátel se totiž několikrát za den 
setkáváme s požadavkem, abychom 
po dlouhých a krásných vystoupeních 
plných tance, zpěvu, scének či cviče-
ní jógy sami něco předvedli. A to bývá 
hodně špatné, i když je to velmi krát-
ké. Ovšem překvapit je profesionál-
ním hudebním vystoupením a chvíli se 
tvářit, co Čech – to muzikant, by bylo 
něco. Má to sice malý zádrhel v tom, 
jak letecky přepravit basu. Ale oni ji 
tam případně přes noc stlučou – žád-
ný problém! A taky si budeme muset 
poradit s překladem některých textů 
do několika řečí. Ovšem to bude za-
se na našich vltavotýnských přátelích, 
protože překlad do řeči konkani bude 
proti zpěvu v této řeči drobnost.

Je to skutečně výzva hodná jen těch 
nejodvážnějších a nejšikovnějších, 
ale kdo z českých skupin hrál v Indii 

před tisíci potencionálních příznivců? 
A možná jich budou miliony. Času na 
přípravu zřejmě bude bohužel dost.

A my se už nemůžeme dočkat, jak 
budeme společně stát před „naší“ ško-
lou večer na pódiu, před námi budou 
stovky těch velkých bílých očí a jejich 
rodiče si budou v řeči konkani napříč 
vyznáním, barvou pleti i politickou 
příslušností prozpěvovat refrén pís-
ně, kterou si můžou zpívat rodiče po 
celém světě:

Milé děti, obracíte životy naruby
 Těch pár let, než si zase sami
zbudem
 Milé děti, usínáme, padáme
na huby
Ale milujeme vás a milovat budem!

Více o skupině se dozvíte na www. 
epydemye.cz (an)
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Víte, že…?
 ...Indie je největším světovým výrobcem čaje a čaj (chai) je tam nejoblíbenějším nápojem?

Vydáme se s „Epydemyí“ do Indie?

Koncert skupiny Epydemye v neratovském kostele. Snímek Vladimír Halm
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Těšíme se, že opět uvidíme v naší škole 
spoustu dětí, a hlavně jejich originální 
vystoupení. V barevných kostýmech, 
bez roušek, s hudbou pouštěnou 
z mobilu do mikrofonu a všechno 
bude řádně dlouhé, jak je v Indii 
zvykem. Vystupující na dále uvede-
ných fotografiích budou sice o něja-
ký rok starší, ale doufáme, že pořád 
většina bude chodit do školy a ještě
nás poznají. 

A pak si na zdraví připijeme jejich 
neuvěřitelně sladkou limonádou a my 
je překvapíme naší Epydemyí, z které 
nepůjde strach, nýbrž radost z toho, 
že dokud se zpívá… (an)

Na co se můžeme po koronaviru těšit?

Snad nebudou tyto tanečnice
při naší další návštěvě stejně velké
jako ty na další fotografii. 

Snad tito zpěváčci budou zpívat nějaký hit v angličtině a my budeme
rozumět.

Snad tito tanečníci budou mít i jiné oblečení a my jim je nebudeme muset
pomáhat získat. 

Snad budou děti pokračovat ve svých originálních tancích a chrániče
(či co to je) budou mít jen na hlavách. 

Snad se tyto dívky vrátí k tradičním tancům, při nichž jim to tak sluší.

Snad budou tyto tanečnice stejně krásné jako při naší minulé návštěvě…

Víte, že…?
...Indie má nejnižší spotřebu masa na osobu na světě?
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Vydání této přílohy KT podpořili:

Víte, že...?
...Indická džungle byla předlohou ke slavným Knihám džunglí 

spisovatele R. Kiplinga, který v Indii strávil dětství?

LAMAR Trading, s. r. o.

Provádění staveb, jejich změn a od-
straňování. Nabízíme zemní práce, za-
kládání, svislé a vodorovné konstrukce 
pozemních staveb a monolitické stropy. 
Na prvním místě je u nás spokojenost 
zákazníka.

Adresa: Horníkova 2059/2 
628 00 Brno-Líšeň 
Jihomoravský kraj 
Okres Brno-město
Mobil: +420 777 899 831
E-mail: kozubik@lamartrading.cz

Auto-elektro servis
Servis klimatizací
Odtahová služba

Autodoprava

Autoservis
Pneuservis

Autokarosárna

Diagnostika

Maříkova 2098/28; Brno-Řečkovice 621 00
tel:+420 739 081 188

fax: +420 541 214 870
e-mail: servis@transervis.com

web: www.transervis.com

PŮJČOVNA
ZDRAVOTNICKÝCH
POMŮCEK 

•  oxygenerátory –
koncentrátory kyslíku 

• lůžka elektrická polohovací 
• antidekubitní matrace
• klozetová křesla
• invalidní vozíky 
• chodítka a další… 

ROZVOZ A MONTÁŽ: 
pondělí až pátek 9.00–17.00 hod. 

775 948 955 

pujcovna@anpora.cz 

Anpora, s.r.o.
Poděbradova 143, 612 00 Brno 
IČ 29293740,
DIČ CZ29293740 

NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME 
I FORMOU NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ.

www.anpora.cz

Vyrábíme a nabízíme keramické výrobky, koše a košíky z proutí, 
textilní hračky, vlněné tašky, tkané koberečky a mnoho dalšího.

Zajistíme úklidové a zahradnické práce, potisk propagačních 
předmětů, praní prádla, kompletační práce, firemní akce.

SDRUŽENÍ NERATOV NABÍZÍ
výrobky a služby chráněných dílen pro veřejnost i firmy

sdruzeni@neratov.cz
+420 494 530 058
www.neratov.cz

Provozujeme i pivovar!
V sortimentu je pivo 

Prorok 10°, 11° a 12°.
www.pivovarneratov.cz

NA VŠECHNY 
PRODUKTY A SLUŽBY 

LZE UPLATNIT 
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Bohužel poslední zprávy z Indie ohled-
ně koronaviru nejsou dobré. Drama-
ticky roste počet nakažených a začí-
ná se opět omezovat běžný život. Do 
konce května mají děti prázdniny. Ja-
ký režim bude mít škola po nich, lze 
nyní jen těžko odhadnout. Sestry se 
jistě budou potýkat s nedostatkem 
financí na běžný provoz, udržením 
učitelů, zajištěním alespoň minimál-
ní výuky, pomocí chudým rodinám
jejich žáků…  

I my s tím už máme své zkušenos-
ti a snad v krátké době lepší vyhlíd-
ky. A tak věříme, že se znovu najdou 
„Marie“, které v tichosti a přes vlast-
ní těžkosti dovedou nezištně pomoci 
v daleké zemi, kde se děti chtějí učit 
a pomáhat svým rodinám. A že se i dí-
ky této pomoci budeme moci brzy vrá-
tit k připravovanému záměru výstavby 
školky a rozšíření „naší“ školy! (an)

INFORMACE
A KONTAKT:
mobil: 724 643 102, 

603 558 260
E-mail: pons21@email.cz,

www.pons-21.cz

Podpořte sbírku 
„Hledáme 1 000 Marií“ 
finančním darem na účet 

258254075/0300 

A co bude dál? Plány se nemění, jen posouvají


