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Jubilant biskup Kročil

Inspirace uměním
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Řada umělců využívala talent při zvěč-
ňování křesťanských motivů. Umění 
a víra spolu vedou dialog. V právě otví-
raných galeriích se o tom lze přesvědčit.Svatojánské zvonění

v sobotu 15. května 2021, mezi 19.30 až 20.00 hodin

VÝZVA
Rozezvoňte zvony ve vašich kostelech a kaplích spojených 

se svatým Janem Nepomuckým a uctěme tak našeho milého 
světce u příležitosti 300 let od jeho blahořečení.

Zvonit se bude například na Kubě, v Chorvatsku 
v Polsku, Německu, Itálii, Indii, Austrálii, USA, Brazílii, 

Španělsku atd.

Pošlete nám, prosím, videa se Svatojánským zvoněním. 
Tel: 737 799 740, info@navalis.cz

Na přání Svatého otce probíhá letos 
v květnu „maraton“ modlitby růžence 
s prosbou za ukončení pandemie. Před-
seda ČBK Jan Graubner vybízí poutní 
místa u nás, aby se také připojila. Lidé 
jsou zváni, aby se modlili za obnovu spo-
lečenského života, práce a dalších čin-
ností, které se během pandemie poza-
stavily. „Tato společná výzva má vytvořit 
řetěz stálé prosby rozdělený podle po-
ledníků celého světa, aby na přímluvu 
Panny Marie od celé církve nepřetržitě 
stoupal k Otci,“ uvádí v prohlášení arci-
biskup Graubner. Na každý den připadá 
společný úmysl modlitby, najít ho lze na 
webu cirkev.cz. Iniciativa je inspirována 
biblickým citátem: „Církevní obec se na-
léhavě modlila k Bohu“ (srov. Sk 12,5).

Přidat se k papeži

„Modlitba růžence, i  za ústup pande-
mie (přenášená online), je na Svatém 
Hostýně už tradicí a  rádi se přidáme 
k úmyslům papeže Františka,“ reaguje 
nový duchovní správce poutního mís-
ta P. Ladislav Nosek SJ. Dále se třeba 
v chrudimské farnosti připojí do růžen-
cové štafety postupně třicet domácnos-
tí, farníci se registrují na webu. V neděli 
16. května se vydají také na poutní rů-
žencovou cestu. „Maraton“ modliteb 
zakončí 31. května na svátek Navštíve-

ní Panny Marie mší svatou a májovou 
pobožností v chrudimském kostele Na-
nebevzetí Panny Marie.

Májové pobožnosti jsou na mno-
ha místech tradiční modlitební aktivi-
tou. Například v olomoucké arcidiecé-
zi se konají ve většině farností, mnohde 
i denně – ve spojení se mší svatou, nebo 
samostatně. Letos je věřící budou proží-
vat také v úvahách nad životem a dílem 
Antonína Cyrila Stojana, který byl prá-
vě před 100 lety jmenován olomouckým 
arcibiskupem. Elektronickou brožuru 
s jeho životopisem rozděleným do čte-
ní na jednotlivé dny si zájemci mohou 
stáhnout z webu arcibiskupství. Text vy-
chází ze Stojanova životopisu od teologa 
a jeho současníka Františka Cinka. Ve-
dle životopisných údajů obsahuje i vzpo-
mínky pamětníků nebo citace Stojano-
vých zápisků.

Na řadě míst budou lidé při pobož-
nostech pamatovat také na dalšího 
„oslavence“ roku. „Májový měsíc bude-
me prožívat s Pannou Marií a se svatým 
Josefem v rámci Roku sv. Josefa, který 
vyhlásil papež František,“ upozornil své 
farníky třeba P. František Eliáš ze Zvole 
u Zábřehu. Jako průvodce třicetidenní 
pobožností k Ježíšovu pěstounovi nabídl 
lidem i brožuru a ke společné modlitbě 
se budou scházet v kostele každý den.

JIŘÍ GRAČKA, TOMÁŠ KUTIL

Májová i se svatým Josefem Noc kostelů
se blíží  

Týden pro rodinu

Nejen věřícím, kteří 
chodí na bohoslužby, 
ale zejména ostatním 
zájemcům by se měla 
28. května večer otevřít 
asi tisícovka chrámových 
prostorů při Noci kostelů. 

Už s předstihem posílá pozdrav vídeňský 
arcibiskup, kardinál Christoph Schön-
born. Právě z rakouské metropole totiž 
nápad před lety dorazil i do našich far-
ností. „Otevřené kostely pomáhají lidem 
zažít rozmanitost křesťanské víry a oteví-
rají naše srdce pro setkání s lidmi a s Bo-
hem. Jsou symbolem naděje v čase, kdy 
naše životy silně ovlivňuje pandemie,“ 
zdůrazňuje kardinál Schönborn a  do-
dává: „Vyprošuji všem, kteří navzdory 
pandemii Noc kostelů připravují s obe-
zřetností a důrazem na bezpečí lidí, hoj-
nost Božího požehnání a úspěch akce.“ 

Ani Katolický týdeník při Noci koste-
lů nezůstane pozadu. „Vytiskneme vět-
ší počet KT 22 a zašleme těm organizá-
torům, kteří nám do středy 12. května 
napíší, o kolik kusů by měli zájem, na 
e-mail distribuce@katyd.cz,“ nabízí šéf-
redaktorka Kateřina Koubová. Zvýšený 
náklad rozdělí distribuce novin organi-
zátorům Noci kostelů až do vyčerpání 
zásob, limit je 20 kusů na jednu adre-
su. „Pro návštěvníky, které organizátoři 
Noci kostelů obdarují naším výtiskem, 
máme připravenou akci ‚tři vydání KT 
zdarma ‘,“ upřesňuje. (mach)

„Žít v rodině není volnočasová aktivita. 
Vytvářet vztahy je pěkná fuška: lidé po-
třebují motivaci, trpělivost, vzory a také 
vzdělávání,“ popisuje Jan Zajíček z po-
řádajícího Rodinného svazu ČR. Týden 
pro rodinu s heslem „Rodinná pohoda 

není náhoda“ (8. – 16. května) má být 
oslavou toho, že se to v řadě rodin daří, 
i nabídkou akcí na jejich podporu, které 
se věnují péči o vztahy, výchově, kultuře 
i hrám (více na tydenprorodinu.cz).

Letošní rok vyhlásil papež František 
také Rokem rodiny, aby podpořil jejich 
pastoraci. Minulý týden k němu vatikán-
ský Úřad pro laiky, rodinu a život vydal 
už druhý krátký film. Papež v něm říká: 
„Rodina je skutečnost, která nám vidi-
telně ukazuje Boží lásku.“ (tok)

Jedno z  největších setkání katolíků 
a evangelíků v Německu – 3. ekumenic-
ký Kirchentag – letos proběhne převážně 
online. Ekumenická rada církví (ERC) 
a  Česká biskupská konference (ČBK) 
při té příležitosti uspořádají s podporou 
Česko-německého fondu budoucnosti 
virtuální setkání mezi českými a němec-
kými křesťany. 

Pomocí videokonference se v sobo-
tu 15. května od 19.00 propojí evange-
lický kostel v Kelsterbachu u Frankfur-
tu nad Mohanem, kde se měl festival 
konat, a římskokatolický kostel sv. Jiljí 
v Nymburce. Proběhne zde ekumenic-
ká bohoslužba s překladem do češtiny. 
Odkaz na ni a následné online setkání 
je na webu www.ekumenickarada.cz/
kirchentag.

(čbk, tok)

Svatý Josef, 
průvodce 
těžkými časy
Papež schválil o svátku sv. Josefa Děl-
níka 1. května sedm nových invokací 
do litanií k Ježíšovu pěstounovi u pří-
ležitosti 150. výročí prohlášení sv. Jo-
sefa Ochráncem všeobecné církve. No-
vě jej lze vzývat také jako „Ochránce 
Vykupitele“, „Božího služebníka“ či 
„Služebníka spásy“ (jak Josefa nazý-
val sv. Jan Zlatoústý). Další čtyři in-
vokace pocházejí z  apoštolského listu
Otcovským srdcem (Patris corde) pape-
že Františka: „Průvodce těžkými časy“, 
„Ochránce vyděděných“, „Ochránce za-
rmoucených“ či „Ochránce chudých“. 
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti 
při jejich tvorbě čerpala z učení papežů 
Pavla VI., Jana Pavla II. a Františka. Ofi-
ciální překlad zajistí místní biskupské
konference. 

(tez)

Češi a Němci 
spolu na 
Kirchentagu

Inzerce

PO 76 LETECH OPUSTILA PLZEŇSKÁ MADONA své obvyklé umístění na hlavním
oltáři katedrály sv. Bartoloměje a vydala se do výstavních prostor Západočeské galerie 
v Masných krámech v Plzni. Památka vytvořená před rokem 1384 ve svatovítské kated-
rální huti Petra Parléře zde obohatí výstavu Nad slunce krásnější – Plzeňská madona 
a krásný sloh, veřejnost ji bude moci obdivovat od 20. do 29. května. Sochu ochránkyně 
Plzně převezla 30. dubna odborná přepravní společnost za spolupráce restaurátora 
Davida Blahouta. Na cestu ji promluvou vyprovodil biskup Tomáš Holub, který
u madony též povede 20. května modlitby přímo v galerii. „Dlouhé generace předků 
nemohly pohlédnout do očí Plzeňské madony z takové blízkosti, jako můžeme my právě 
teď. Přeji si, aby její krása byla pro nás inspirací a nadějí v této nelehké době,“
řekl biskup Holub. Výstava se stejně jako řada dalších galerií a muzeí nejen
v Plzeňském kraji otevírá po koronavirové odmlce v úterý 4. května. Snímek Jiří Strašek Kardinál Christoph Schönborn. 

České a moravské farnosti i poutní místa organizují
tradiční májové pobožnosti. Nově také 
reagují na výzvu papeže Františka a připojují 
se k růžencové celosvětové štafetě.

Organizátoři Týdne pro 
rodinu chtějí ocenit úsilí, které 
páry investují do vztahů.
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Voňavé koláčky a zákusky či snída-
ňová menu lákaly od počátku ne-
jen místní studenty a kolemjdoucí. 
Záhy si kavárna získala věhlas širší 
veřejnosti. Jenže po třech měsících, 
jako mnoho jiných, musela svůj pro-
voz kvůli pandemii uzavřít. 

Kavárna, která je ve správě Kon-
gregace Milosrdných sester III. řá-
du sv. Františka pod ochranou Svaté 
rodiny, nyní funguje přes okénko. 
„Sortiment jsme upravili a  sní-
daňové menu, které ve chvíli, kdy 
studenti nechodí na výuku do ško-
ly, nemá význam, jsme zrušili. Ale 
děláme třeba plněné bagety, které 
jsou velmi oblíbené. Učitelé z Filo-
zofické fakulty naproti nám si sem 
chodí pro jídlo – objednají si třeba 
patnáct baget, což je pro nás hod-
ně, a k  tomu koláče,“ líčí zaměst-
nankyně Věra, která má na starosti 
výrobu. „Inspirujeme se, kde se dá. 
Někde objevíme něco, co nám chut-
ná, a hned to vyzkoušíme, třeba dort 
podle ukrajinské kamarádky. A když 
je po novince poptávka, zařadíme 
ji do sortimentu, který se snažíme
obměňovat,“ vysvětluje.

Čerstvé pečivo musí pekařky na-
péct do otevírací doby, proto začína-
jí brzy ráno. Na odbyt jdou hlavně 
vánočky, mazance, koláče a frgály. 
Oblíbeným artiklem jsou také bagety 
a housky. Někdy se stane, že mají do 
hodiny vyprodáno, to pak po obědě 
zadělávají další várku. Sestry se po-
dílejí také na výrobě vlastních pro-
duktů, jako jsou mošty, džemy a vína.

Že se kavárně i v této době daří, 
paní Věru překvapuje. „Se sestrou 
Editou, která se stará o chod kavár-
ny, si říkáme, že nás udivuje, jak po-
kryjeme všechny náklady. Přispíváme 
i na dobré účely sestrám františkán-
kám,“ přibližuje Věra. Peníze posílají 
do nadačního fondu sester františká-
nek, který podporuje domovy pro se-
niory, církevní střední zdravotnickou 
školu nebo internát. „Myslím, že je 
to všechno dílo Boží. Sestřičky se to-
tiž modlí, i když pečou dortíky. Třeba 
růženec nebo korunku k Božímu mi-
losrdenství,“ vypráví paní Věra. 

Přiložit ruku k  dílu dochází do 
kavárny i sestra Ivana. „Když mám 
volno, chodím sem velmi ráda, na-
plňuje mě to. Každé ráno se pomod-

lím a  prosím svatou Filoménu, ať 
se nám daří,“ svěřuje se řeholnice. 
A  přidává zážitek: „Věra před ne-
dávnem nabídla odvoz paní, která si 
u nás objednala dort. Venku se spus-
til silný déšť. Přece nenecháme paní 
zmoknout i s dortem… A na druhý 
den nám přistála u dveří obrovská 
kytice s poděkováním. Mám pocit, že 
k nám chodí lidé se zlatým srdcem.“ 

O  zážitky v  kavárně není nou-
ze, další přidává paní Věra: „Jedna 

mladá paní vykoupila všechny kolá-
če lékařům do nemocnice. Jiný pán, 
který pracuje v  očkovacím centru 
na výstavišti, řekl: ‚Kolik tu máte 
zákusků? Dejte mi všechny!‘ Měl je 
také pro zdravotníky. Měla jsem ta-
kovou radost!“ usmívá se Věra.

Sestry z  kavárny chtějí vytvo-
řit zázemí a místo, kam se lidé rádi 
vracejí. A to nejen proto, aby si ně-
co koupili a odešli. „Pán, který nám 
vozí kávu, není praktikující věřící. 

Velmi si ale cení sestry Edity, že mě-
la odvahu otevřít kavárnu ve stře-
du města, kde jsou takových stovky. 
Řekl mi: ‚Já vám tak fandím, já se 
snad začnu za vás modlit. A když je 
teď to sčítání, přihlásil jsem se jako 
katolík.‘ Setkávám se tu s lidmi, kte-
ří mají k Bohu velice blízko, blíž, než 
si sami myslí. Chovají se tak čistě, 
a když vidí řeholní sestru, často se 
otevřou duchovním hovorům,“ uza-
vírá paní Věra. RENATA LORENCOVÁ

Tři sta let od blahořečení 
sv. Jana Nepomuckého 
si v květnu připomenou 
v jeho rodišti 
v Nepomuku i v centru 
Prahy při tradičních 
slavnostech Navalis.

Oslavy v Nepomuku měly být letos 
velkolepé – od mší svatých přes kon-
certy až po výstavy. Pandemie plány 
omezila, přesto se řada akcí zřejmě 
v omezeném režimu uskuteční. Aktu-
ální informace se objevují na speciál-
ně zřízeném webu svatynepomuk.cz.
Hlavní slavnostní poutní mše sva-
tá by se měla konat v  Nepomuku 
16. května od 10 hodin. Zúčastnit 

se mají téměř všichni čeští a  mo-
ravští biskupové, kteří zde budou 
mít i plenární zasedání. Téhož dne
v 16 hodin bude následovat Modlitba 
ke sv. Janu Nepomuckému s Plzeň-
skou filharmonií v kostele sv. Jakuba 
Většího. Dopolední mši svatou i tuto 
modlitbu bude přenášet TV Noe. 

V Nepomuku by se pak 30. květ-
na měla konat také Světová svato-
jánská pouť za účasti tuzemských 
i zahraničních kněží z oblastí svato-
jánského kultu. Účast bude závislá 
na protipandemických opatřeních. 
Téhož dne by měli na zdejším ná-
městí v 17 hodin vystoupit sopra-
nistka Eva Urbanová a  hosté za 
doprovodu Komorního orchestru 
Národního divadla (diriguje David 
Švec). Koncert by měl vysílat ČT art 
od 20.15 hodin.

Na 25. května je naplánovaná 
mše svatá ke cti sv. Jana Nepomuc-

kého i ve Vídni. V Karlskirche by ji 
měli společně slavit dva kardinálov-
bé – Christoph Schönborn a Domi-
nik Duka – za hudebního doprovo-
du Boni Pueri z Prahy. Mši by měla 
vysílat rakouská televize ORF.

Výroční oslava sv. Jana Nepo-
muckého se v Praze konala v roce 
1929 u příležitosti 200 let od jeho 
svatořečení, další oslavy jubileí zne-
možnil komunistický režim. Ctitelé 
tohoto patrona mostů a vod obnovi-
li slavnosti od roku 2009 a později
založili Svatojánský spolek. 

Letošní oslavy omezuje pande-
mie, ale konat se budou. V sobotu 
15. května je zahájí od 17.30 slav-
nostní mše ve svatovítské katedrá-
le v přímém přenosu České televize. 
Po bohoslužbě půjde svatojánské 
procesí na Karlův most. Na počest 
letošního výročí složil skladatel a di-
rigent Kryštof Marek symfonii Sva-

tojánské zvony, jejíž premiéra zazní 
v rámci barokních slavností Nava-
lis ve 20.30 na plavidle na hladině 
Vltavy.

Slavnosti v minulých letech na-
vštívilo až 25 tisíc lidí, což ovšem 
není letos možné. Pořadatelé ne-
budou ani ozvučovat břehy Vltavy 
a naopak vybízejí ke zvonění. „Ini-
ciovali jsme akci svatojánské zvoně-
ní, kdy zazní zvony nesoucí jméno 
tohoto světce a další zvony z koste-
lů a kaplí jemu zasvěcených. Chtěli 
bychom, aby jich bylo nejméně 300 
– podle letošního výročí blahoře-
čení. Ke zvonění se připojí chrámy 
u nás i v zahraničí. Vyzvali jsme, aby 
nám byla posílána videa ze zvoně-
ní, z nichž bychom pak chtěli udělat 
dokumentární film,“ uvádí za po-
řadatele Vojtěch Pokorný. Více na 
www.navalis.cz.

 TOMÁŠ KUTIL

KRÁTCE
POUŤ MARY’S  MEALS letos
8. května odvysílá TV Noe ze své-
ho pražského studia ve Břvích. Pro-
gram zahájí v deset hodin premiéra 
jejich čtvrtletního magazínu. Násle-
duje přednáška Kateřiny Lachma-
nové s názvem Příběh Mary’s Meals 
žije dál. Pouť zakončí v 11.15 hodin 
mše svatá celebrovaná P. Leošem 
Ryškou. Organizace se snaží zajistit 
jedno teplé jídlo denně dětem v nej-
chudších zemích světa. Průměrně to 
pro jedno dítě na rok stojí 459 Kč.

OSLAVY SVĚTOVÉHO DNE 
MLÁDEŽE na diecézní úrovni se 
v  ČR budou konat v  sobotu před 
slavností Ježíše Krista Krále, která 
pro letošní rok připadá na 20. lis-
topadu. Přesouvá se tak z  jarního 
termínu a předchází mu týden mod-
liteb za mládež – od 14. do 21. listo-
padu. Dvě diecéze (brněnská a lito-
měřická) plánují ještě letní setkání 
mládeže od 10. do 15. srpna. (tok)

Oslavy sv. Jana Nepomuckého

Pro dort i dobré slovo do klášterní kavárny

Manželství ve sněmovně

Pavlova je oblíbený zákusek návštěvníků klášterní kavárny. Na jeho přípravě se podílejí paní Věra a Veronika.
 Snímek autorka

Téměř před rokem a půl sestry františkánky v centru 
Brna otevřely útulnou kavárnu nazvanou podle
sv. Filomény. V pandemii muselo „Vincafé 
Filomenka“ několikrát zavřít, podnik však 
ztíženou situaci zdolal. A zákazníci se vracejí.

NOVOU KAPLI SV. JOSEFA v areálu kláštera na Hoře Matky Boží 
u Králík požehnal 1. května biskup Josef Kajnek. Kaple, v níž je dřevo domi-
nantním prvkem, odkazuje na tesařské povolání snoubence Panny Marie.
 Snímek Alois Neruda

Sněmovna dala minulý čtvrtek
v tzv. prvním čtení šanci uzákoně-
ní manželství pro stejnopohlavní 
páry. Zároveň však podpořila ná-
vrh zakotvit do ústavy formulaci, že 
manželství je svazkem muže a že-
ny. Jednání provázela čtyřhodinová 
emotivní debata. Nyní oba návrhy 
míří k posouzení do výborů, na něž 
budou mít 80 dnů namísto stan-
dardních 60 dnů. Je tedy málo prav-
děpodobné, že se o věci rozhodne 
do říjnových voleb (pokud se to ne-
stihne, vrátí se vše opět na začátek).

Manželé stejného pohlaví by po-
dle návrhu „manželství pro všechny“ 
měli stejná práva a povinnosti jako 
heterosexuální páry. Jde například 
o společné jmění, nárok na vdovský 

a  vdovecký důchod, o  práva a  po-
vinnosti k dětem, které vychovávají, 
a o přístup k náhradní rodinné péči.

Opačný návrh chce zakotvit man-
želství jako výlučný svazek muže 
a ženy a doplnit tuto formulaci do 
Listiny základních práv a svobod, 
která je součástí Ústavy ČR. Občan-
ský zákoník už tuto formulaci obsa-
huje a právě to chtějí předkladate-
lé prvního návrhu změnit na slovní 
spojení „manželství dvou lidí“.

V minulém volebním období byl 
ve Sněmovně návrh, který by regis-
trované partnerce nebo partnerovi 
umožnil adopci dítěte jejího protějš-
ku. Ani o tom dosud poslanci neroz-
hodli. (tok)

Komentář na str. 8

Jubilejní 100. schůze Poslanecké sněmovny měla 
jako hlavní téma manželství. V prvním čtení nakonec 
prošly dva vzájemně si odporující návrhy.

Brokofova socha sv. Jana Nepomuc-
kého na Karlově mostě. Repro KT
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SOBOTA 15. KVĚTNA 2021

17.30 /  Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta,  
Vojtěcha a Václava

19.00 / Svatojánské procesí na Karlův most
19.30 /  300 světových zvonů zvoní na památku  

sv. Jana Nepomuckého
19.40 /  Regata lodí, plavba otužilců (Karlův most)
19.50 /  Závěrečná pobožnost v kostele sv. Františka 

(Křižovnické nám.)
20.30 / Koncert na hladině Vltavy (Karlův most)

Rukojmí
na svobodě
Na svobodě je všech deset rukojmích, 
které unesl na Haiti 11. dubna zločinec-
ký gang a žádal za ně závratné výkupné 
milion dolarů (viz KT 17). Zprávu po-
tvrdila Kněžská společnost sv. Jakuba, 
která na Haiti působí a jejíž čtyři členo-
vé, včetně Francouze P. Michela Brian-
da, byli mezi unesenými. Dalšími byli 
místní kněz, dvě řeholnice (z toho jed-
na osmdesátiletá Francouzka) a tři lai-
ci. Byli uneseni cestou na slavnost uve-
dení nového faráře do farnosti poblíž 
metropole Port-au-Prince. Všichni jsou 
v pořádku a zdraví. Kněžská společnost 
sv. Jakuba v prohlášení poděkovala vel-
vyslancům Francie a USA, kteří se na 
osvobození podíleli. Výkupné zaplace-
no nebylo. „Platit za svobodu jde pro-
ti našim hodnotám,“ podotkl za Spo-
lečnost pro deník La Croix P. Georgino
Rameau. (sch)

Po USA či Mexiku překonala v  těchto 
dnech i 1,4miliardová Indie dvousettisí-
cový počet obětí covidu. Oficiálně se zde 
nakazilo už takřka 20 milionů lidí, může 
jich však být až desetkrát více. Současná 
vlna nákazy v nové mutaci viru raketově 
roste a zvláště ve velkých městech má 
drtivé následky. 

„Po zklidnění po první vlně lidé příliš 
polevili v dodržování opatření, navštěvo-
vali velká náboženská shromáždění, ote-
vřela se veřejná místa a konala se davo-
vá předvolební shromáždění – to vše se 
podílelo na nárůstu nákazy,“ vysvětlila 
pro KT sestra Maria Goretti z Honavaru 
v  jihozápadním indickém státě Karná-
taka, spolupracovnice pražské Charity, 
která ve své domovině v 90. letech ini-
ciovala vznik a rozvoj českého projek-
tu Adopce na dálku. „Znepokojivé zprá-
vy o lidech umírajících bez přístupu ke 
včasné péči přicházejí z celé země. Na-
léhavě se nedostává nemocničních lů-
žek, kyslíku a základních léků. Vidíme 
přeplněná krematoria obložená mrtvými 
těly. Všechno to jsou srdcervoucí výjevy. 
Nákaza se prokazuje i u dětí a mladých 
lidí,“ popsala sestra Goretti.

Podle ACHP nyní patří Karnátaka 
k deseti nejpostiženějším indickým stá-
tům. V partnerské nemocnici v Honava-
ru, kam loni ACHP poslala prostředky 
na nákup tří plicních ventilátorů, je co-
vidové oddělení plně obsazené. Mno-
ho pacientů však přichází už ve stavu, 
který nelze zvrátit. To potvrzuje i další 
spolupracovník Charity P. Shantharaj R 
z křesťanské organizace CMSSS na po-
moc ženám, postiženým a dětem. „Od
4. května karnátacká vláda vyhlásila úpl-
ný lockdown, bez shromáždění, oslav, 

zcela zavřené budou i kostely. Jsem vel-
mi rád, že všechny děti, o které pečuje-
me, jsou nyní v bezpečí svých domovů,“ 
sdělil KT P. Shantharaj.

Češi chystají podporu

Jak informoval David Flak z ACHP, Če-
ši nyní připravují zaslání pomoci na ná-
kup léků, ochranných pomůcek, vakci-
naci a  potravinové balíčky pro rodiny 
zapojené do projektu Adopce na dálku. 
Ostatní projekty jsou dočasně zastaveny, 
neboť je nezbytné zaměřit se na záchra-
nu životů a pomoc těm, koho lockdown 
odřízl od živobytí. Do pomoci je možné 
se zapojit prostřednictvím dárcovských 
účtů na webu praha.charita.cz.

Vzhledem k tomu, že má v Indii inter-
netové připojení pouze čtvrtina domác-
ností (a mimo města dokonce jen 4 %), 
musí se spolupracovníci ACHP popaso-
vat také se ztíženým vzděláváním. To je 
přitom pilířem Adopce na dálku. Školy 
v Indii byly uzavřeny již loni, letos v led-
nu byla výuka částečně obnovena, avšak 
nyní je znovu pozastavena. Zda a jak bu-
dou žáci a studenti moci dokončit školní 
rok, se podle spolupracovníků Charity 
momentálně neví. Prozatím děkují za 
veškerou podporu a modlitby.

Celonárodní lockdown nicméně fe-
derální vláda zatím nechce vyhlásit, ač 
to národní pracovní skupina proti covi-
du-19 naléhavě doporučuje. Jak upozor-
nila tisková agentura Papežského insti-
tutu zahraničních misií Asia News, Indie 
též trpí nedostatkem vakcín, ačkoliv pa-
tří k jejich největším výrobcům na světě, 
dává však přednost jejich prodeji do za-
hraničí. (sch)

Sv. Josefa Dělníka uctili
1. května františkáni
ze Svaté země přímo 
v Betlémě – v jeskyni, kde se 
pěstounu Páně zjevil anděl.

Mši svatou k  jeho cti celebroval 
v  den jeho svátku kustod Svaté země
P. Francesco Patton OFM a doprovázeli 
jej bratři z komunity i několik místních 
řeholnic. „V roce zasvěceném sv. Josefu 
a tohoto 1. května se k němu zde v Betlé-
mě chceme obrátit, aby nás učil spiritua-
litě práce, jako k ní vedl vtěleného Boží-
ho Syna,“ povzbudil P. Patton v homilii, 
kterou přinesl web custodia.org. „A co 
se můžeme od Josefa naučit? Především 
nebát se, když během našeho života vy-
vstanou nové a nepředvídané skutečnos-
ti. Nechat se osvítit Božím slovem, které 

nám pomáhá hlouběji porozumět tomu, 
co by náš lidský rozum vyhodnotil jen 
jako problém k vyřešení. A konečně, od-
povídat praktickým způsobem na rozlič-
né situace a obtíže a čelit jim s důvěrou,“ 
shrnul kustod Svaté země.

Po stopách svatého Josefa

Jeskyně sv. Josefa přiléhá k jeskyni Na-
rození, odkud je přístupná úzkým prů-
chodem vedle oltáře. Josefovi zde vstou-
pil do snu anděl a vyzval ho, aby s Marií 
a děťátkem utekli do Egypta před He-
rodovými vojáky. Během Roku sv. Jo-
sefa, který vyhlásil papež František 
8. prosince 2020, se františkáni chtějí 
modlit na místech spojených se svět-
covým životem. V jeho svátek 19. břez-
na slavili liturgii v Nazaretě, kde Ježíš 
s  matkou a  pěstounem prožil dětství
a mládí.

ALENA SCHEINOSTOVÁ

Indie prosí o pomocKRÁTCE
NABITÁ PLATEBNÍ KARTA předsta-
vuje novou formu pomoci, kterou posky-
tuje polská Charita ve spolupráci s dal-
šími organizacemi 10 tisícům seniorů 
po celém Polsku. Starší či invalidní li-
di ve finančních problémech vytipova-
ly diecézní Charity a na rok jim zajistily 
měsíční nabití karty částkou 150 zlotých 
(cca 850 korun). Každému z klientů je 
též k ruce dobrovolník, který mu v pří-
padě potřeby pomůže s nákupem nebo 
dopravou na něj. Ač se darovaná část-
ka může jevit nízká, 84 % klientů potvr-
dilo, že pro ně jde o významné přilep-
šení. Zpravidla takto kupují potraviny 
nebo léky. Neméně oceňují, že mohou 
sami rozhodovat, co si koupí, a nepři-
padají si tolik jako „příjemci sociální 
pomoci“, nýbrž jako běžní zákazníci. 
Většina je též vděčná za možnost platit 
bezhotovostně.

DVA NEZNÁMÍ ÚTOČNÍCI v Jižním 
Súdánu přepadli v jeho domě a postřelili 
comboniánského misionáře P. Christia-
na Carlassareho, v březnu jmenovaného 
do čela zdejší diecéze Rumbek jako nej-
mladší biskup italského původu na světě 
(*1977). Vysvěcen měl být 23. května. 
Po útoku byl převezen do nemocnice a je 
již mimo ohrožení života. Z nemocnič-
ního lůžka zaslal svým budoucím diecé-
zanům videovzkaz: „Bude to trvat, než 
budu znovu chodit, ale jsem si jist, že se 
k vám vrátím. Zůstaňme prosím jednot-
ní v modlitbě a připraveni navzájem si 
odpouštět.“ Sám svým útočníkům od-
pustil. O modlitbě jej prostřednictvím 
vatikánského mluvčího Mattea Bruni-
ho ujistil papež František. Převážně 
křesťanský Jižní Súdán sužují etnické 
konflikty, které rozdělují i místní věří-

cí, komentátoři je kladou do souvislos-
ti se střelbou na biskupa. V roce 2019 
obletělo svět gesto papeže Františka, 
jenž při své zdejší návštěvě poklekl před 
politickými lídry v zemi a políbil jim no-
hy s prosbou o vzájemný smír. Jihosú-
dánský prezident Salva Kiir nyní vyzval 
k rychlému vyšetření útoku a dopadení 
pachatelů. Zatčeny už byly dvě desítky
podezřelých.

KARDINÁL REINHARD MARX OD-
MÍTL VYSOKÉ STÁTNÍ VYZNA-
MENÁNÍ. Arcibiskup německé diecé-
ze mnichovsko-freisinské a někdejší šéf 
episkopátu (v  letech 2014–2020) měl 
30. dubna převzít spolkový Záslužný 
řád. V dopise prezidentu Franku-Wal-
teru Steinmeierovi ovšem napsal, že tu-
to „vysokou poctu“ nepřijme s ohledem 
na ty, kdo byli zraněni sexuálním zneu-
žíváním v církvi. Prezident Steinmeier 
jeho rozhodnutí přijal s  pochopením. 

Záměr vyznamenat kardinála Marxe os-
tře kritizovali obhájci obětí zneužívání, 
zvláště s poukazem na to, že jako trevír-
ský biskup v letech 2001–2007 údajně 
nedostatečně vyšetřoval podezřelé pří-
pady, či je měl dokonce krýt, a že dosud 
nebyla zveřejněna vyšetřovací zpráva 
z  trevírské diecéze, na rozdíl např. od 
arcidiecéze kolínské (viz KT 13). Letos
1. ledna začala v Německu pracovat Ne-
závislá komise pro uznávání odškodně-
ní, zřízená biskupy, která k  dnešnímu 
dni obdržela již přes 900 žádostí. Zá-
služný řád měl kardinál Marx obdržet 
za vytrvalý dialog mezi církví a společ-
ností a za zřetel k potřebám uprchlíků. 
Mezi nositeli tohoto vyznamenání jsou 
i  Češi, např. kardinál Miloslav Vlk či
Mons. Tomáš Halík.

ONLINE NOVÉNU ZA EVROPU se 
modlí každý večer od 21 hodin křesťan-
ská hnutí a komunity sdružené v iniciati-
vě „Společně pro Evropu“ od 29. dubna 
do 7. května. Scházejí se na platformě 
Zoom, na odkaze uvedeném na webu 
focolare.cz, jehož prostřednictvím se 
lze k modlitbě připojit. Novénu uspo-
řádali zástupci Schönstattského hnutí, 
Komunity Sant’Egidio a Hnutí fokolá-
re k příležitosti letošního Dne Evropy. 
Ten se slaví každoročně 9. května ja-
ko den evropského míru a  jednoty, na 
památku tzv. Schumanovy deklarace. 
Kandidát blahořečení, tehdejší fran-
couzský ministr zahraničních věcí Ro-
bert Schuman, tohoto dne roku 1950 
vyzval k nové formě evropské spoluprá-
ce, jež by napříště vyloučila nebezpečí 
války. Ekumenická iniciativa „Společ-
ně pro Evropu“ sdružuje tři sta křes-
ťanských hnutí a  komunit z  celého
kontinentu.

(kai, fides, vaticannews, kathpress, cna, sch)

Do Betléma za pěstounem Páně

Inzerce

P. Christian Carlassare.
 Snímek comboni.org

Katastrofální rozmach koronavirové pandemie ochromil 
Indii. Dotýká se i děl zřízených Arcidiecézní charitou 
Praha (ACHP), jak svědčí pro KT jejich místní partneři.

Indie nyní patří k nejzasaženějším zemím světa. 500 kyslíkových lahví poslala na po-
moc česká vláda.  Snímek Lukáš Kantor

„Svatý Josef byl praktický člověk, ale dokázal i snít,“ vyzdvihl při mši P. Francesco Patton.  Snímek Nadim Asfour / CTS
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Umění doprovází člověka 
od nepaměti. A jako ostatní 
součásti lidské společnosti má 
své dějiny, za nimiž se vydávají 
nejen historici umění. Proč 
nevykročit na tuto cestu s nimi? 

Odborníci to mají jasně dané. Pečovat o umě-
lecké předměty a památky a uchovávat je pro 
další generace mohou jen díky svým znalos-
tem a  studiu do hloubky. Až pak je mohou 
představovat a vysvětlovat veřejnosti v publi-
kacích a na výstavách. Proč se však k pocho-
pení umění a jeho dějinám mají vydávat laici? 
A konkrétněji: Může například 400 let starý 
obraz či socha z našeho kostela promlouvat 
k věřícímu 21. století?

Inspiraci při hledání odpovědi můžeme na-
jít opět v historii. Nicméně začněme u opo-
nenta drahocenných předmětů v liturgickém 
prostoru, u známého kritika bohaté výzdoby 
kostelů a klášterů, který varuje před okáza-
lostí umění – tedy u sv. Bernarda z Clairvaux 
(1090–1153). Bohatá výzdoba podle jeho 
úvah člověka ruší při rozjímání a odvádí od 
klidného obrácení do vlastního nitra. Sv. Ber-
nard vyloženě varuje před prostory plnými ob-
razů divokých lvů, nečistých opic či tygrů se 
skvrnitou kůží. Nutno ovšem podotknout, že 
promlouvá především ke svým spolubratrům, 
tedy k mnichům. V případě „prostého lidu“ 
si je vědom, že obrazy mohou jeho zbožnost 
spíše podporovat. Ve svém spisu Apologie pro 
opata Viléma to však připouští jako pouhou 
marginální poznámku. 

Jeho velkým oponentem a zastáncem dů-
ležitosti výtvarného umění byl francouzský 
opat Suger (1081–1151). Ten ve svých Spi-
sech o Saint-Denis popisuje osobní zkušenost 
z rozjímání nad drahými kameny zdobícími 
kříž sv. Eligia. Toto drahocenné a rozměrné 
dílo bylo pravděpodobně umístěno za hlavním 
oltářem chrámu Saint-Denis, kde se opat pra-
videlně pohyboval a opakovaně se u něj mohl 
modlit. Kvality tohoto kříže nám bohužel do-
svědčují pouze dobové záznamy, jelikož byl 
za Velké francouzské revoluce zničen. Opat 
Suger měl s kontemplací zcela opačné zkuše-
nosti než sv. Bernard. Krása drahých kamenů 
a zalíbení v nádheře samotného Božího příbyt-
ku, tedy kostela, ho naopak odvádí od vnějších 
strastí a dodává mu odhodlání setrvávat v me-
ditaci. A tím se více přibližovat Bohu. Způsob 
rozjímání opata Sugera doplňuje mezi mno-
ha dalšími příklady spis Meditationes Vitae 
Christi, tedy rozjímání o životě Krista, který 
vznikl snad v okruhu františkánské spirituali-
ty. Zde je čtenář přímo vybízen, aby používal 
skutečné obrazy okolo sebe jako hmotnou in-
spiraci pro vlastní meditaci. 

Písmo nevzdělaných

Nejen období středověku si bylo vědomo vý-
znamu uměleckých předmětů pro duchovní ži-
vot člověka. Barokní umění bylo velmi ovlivně-
no Tridentským koncilem (1545–1563), který 
spolu s dalšími církevními dokumenty jasně 
stanovil způsob výzdoby sakrálních prostor. 
Viděl, že umělecké předměty plní funkci pís-
ma pro nevzdělané, připomínky Boha a světců 
i okrasy Božího domu. 

O dobovém smýšlení krásně svědčí obha-
joba obrazů v  kostelech od českého spiso-

vatele a kněze Jana Františka Beckovského
(1658–1725) v knize Druhý sloup nepohnu-
telnýho základu katolického živobytí. Píše v ní: 
„K čemu jsou obrazy svatých? Aby v nás křes-
ťanech pobožnost vzbudily; neboť jestli obraz 
smilný a chlípný ke zlé žádosti pohybuje, proč 
by také obraz pobožný pobožně na ně patřící 
k pobožnosti nevzbuzoval? Pes vida psa malo-
vanýho aneb v zrcadle sám sebe bude štěkati. 
A pták vida sebe v zrcadle začne zpívati. A jest-
li tedy živočich nerozumný tím vzbuzen bývá, 
proč by rozumný člověk obrazem pobožným 
nemohl k pobožnosti vzbuzen býti?“

Pohled do historie nám tedy ukázal, jak bylo 
pro naše předky důležité umění v liturgickém 
prostoru. Umělecká díla používali buď jako 

písmo chudých, tedy jako pomůcku k výkladu 
Bible, nebo jako podnět pro osobní zbožnost 
a hlubokou meditaci. Stejně můžeme s umě-
leckými díly pracovat i my dnes. Obrazy stře-
dověké, barokní, z 19. století, ale i ty současné 
mohou být podkladem pro naši modlitbu, in-
spiračním zdrojem rozjímání, které můžeme 
propojit s naší aktuální životní situací a zku-
šenostmi.

Umění jako klíč

Nyní nám může vyvstat otázka, zda nám tedy 
nestačí pouze umění, zda skutečně potřebuje-
me znát i jeho dějiny. Anebo otázka dovedená 
do krajnosti, zda by nestačily pouze soudobé 
ilustrace biblických příběhů. Musím přiznat, 
že sama dodnes mám v hlavě uložený obrázek 
přechodu Izraelitů přes Rudé moře, který do-
provázel tento příběh v Ilustrované Bibli pro 
mládež (1982), a s láskou na něj vzpomínám. 

Faktem ovšem zůstává, že umění v celé své 
historii vznikalo na základě určitých pravidel, 
vycházelo z dobových hodnot, konkrétní spi-
rituality, odráželo vývoj teologického myšlení 
a společnosti i osobní zkušenost věřících při 
modlitbě. Historie umění nám tento často po-
zapomenutý svět hodnot pomáhá odkrývat, 
vysvětlovat a interpretovat. Díky ní můžeme 
pochopit nejen historický a umělecký obsah 
děl, ale právě i ten duchovní. Už opat Suger si 
byl vědom, že pouze znalý člověk dokáže oce-
nit bohatost kamenů v kříži sv. Eligia, a doce-
nit tak krásu Božího příbytku. Pro mě osobně 
jsou tedy dějiny umění nejen nesmírně krás-
nou a hlubokou vědou, nýbrž také možností, 
jak vykročit k Bohu či jak výukou dějin umění 
tuto cestu ukazovat.  MARIE VYMAZALOVÁ,
 historička umění a proděkanka KTF UK

Potřebujeme umění a jeho dějiny?

Papež František nazývá umělce „strážci krásy“ 
a je si přitom vědom významu uměleckých děl 
pro pastoraci i evangelizaci. Nejednou použil 
obraz, fotografii či pohlednici, aby přiblížil ur-
čitou situaci: „něhu“ církve, utrpení uprchlíků 
či hrůzy jaderného konfliktu. 

Umění má v církvi po staletí místo. Ve služ-
bách katolické církve tvořili ti nejznámější 
umělci – ať to byli malíři, hudebníci, či stavi-
telé. Samotné papeže portrétovali třeba Raffa-
el Santi, od jehož úmrtí minulý rok uplynulo 
500 let, El Greco nebo Velázquez. Florenťan 
Michelangelo Buonarroti pak stojí za výzdo-
bou Sixtinské kaple a podílel se na stavbě nej-
známějšího křesťanského chrámu – baziliky 
sv. Petra. Ve službách církve tvořili i Sandro 
Botticelli nebo Filippo Brunelleschi, který za-
se rozlouskl desítky let neřešitelný problém 
stavby kopule chrámu Santa Maria del Fiore 
ve Florencii, hlavním městě italské renesance.

Prostor pro evangelizaci

Vztah víry a kultury není jen slavnou historií, 
nýbrž je nadčasový. Kultura je prostorem, kde 
se církev potkává s vnějším světem a má šanci 
jej ovlivnit, proměnit či pohnout jeho srdcem. 
Ostatně ani dnešní papež to nepodceňuje: „Va-
tikánská muzea musí být tím nejkrásnějším 
a nejpohostinnějším místem. Musí mít dveře 
dokořán otevřené světu,“ uvedl František ve 
své knize My Idea of Art (Moje pojetí umění; 
česky zatím nevyšla) z roku 2015. O dva ro-
ky později byl podle ní natočen unikátní doku-
ment, v němž papež František otevírá dveře Va-
tikánu: jeho muzeí, Svatopetrského náměstí, 
baziliky i Sixtinské kaple. A přibližuje díla, kte-
rá jsou mu zvláště blízká, jako je Caravaggiovo 
Ukládání do hrobu (1603), ale i tvorbu aktuál-
ního argentinského umělce Alejandra Marmy 
s názvem Kristus Dělník a Madona z Lujánu – 
soch, které stvořil z vyhozených předmětů jako 
symbol vzdoru proti nynější kultuře „plýtvání“. 

Svatý otec vyzdvihuje umění jako nástroj 
evangelizace, ale i neocenitelného pomocní-
ka v duchovním růstu. Snad každý zná jeho 
úctu k obrazu Panny Marie rozvazující uzly. 
Poprvé ho spatřil, když mu ho jedna řeholnice 
poslala z Bavorska na vánočním přání. Dílo 
barokního malíře Johanna Schmidtnera před-
stavuje Pannu Marii, jíž anděl vkládá do rukou 
zauzlovaný provaz, a ona jej rozvazuje. Malíř 
vytvořil obraz v roce 1700 v Augsburgu na za-

dání augustiniánského mnicha, jehož praro-
diče trápily manželské rozepře. Místní kněz 
se modlil k Panně Marii, „aby jejich uzly roz-
pletla“. A jako zázrakem se přesně to z ničeho 
nic stalo a vnuk tuto scénu z vděčnosti nechal 
namalovat. O rozvázání svých vlastních uz-
lů prosí před obrazem také papež František. 
Tento mariánský kult rozšiřoval už v Argenti-
ně a jedna z kopií obrazu mu dělá společnost 
i v Římě v Domě sv. Marty, kde žije.

Jeden z jazyků víry

Pro prosté i vzdělané věřící byla výtvarná díla 
vždy též klíčem a prostředkem k poznávání ta-
jemství víry, jak přibližuje ve svém textu kunst-
historička Marie Vymazalová. Výtvarnice a od-
bornice na vztah umění a víry, dominikánka 
Pavlína Marie Kašparová, pak připomíná, že 
křesťanské umění není žádné muzeum. Na-
opak, stále se vyvíjí a díla přibývají.

Po dlouhých měsících se pomalu otevírají 
galerie a muzea. Za tu dobu si mnozí všimli, 
nakolik chybějí v denním životě. Více oceňu-
jeme krásu i na jiných místech: Boží muka při 
okrajích cest, ale i rozkvétající jarní přírodu. 
Samotní umělci v pandemii prožívali těžkos-
ti i finančního rázu a někteří začali přemýšlet 
o nových cestách tvorby, jak uvádí v rozhovoru 
výtvarník Roman Brichcín.  KAREL PUČELÍK

Když obrazy zasáhnou do života
Michelangelo, Raffael nebo Leonardo da Vinci. Ti všichni 
využívali svůj talent ke zvěčňování křesťanských motivů. 
Umění a víra spolu vždy vedly dialog. V právě otvíraných 
galeriích se o tom opět budeme moci přesvědčit.

Panna Maria rozvazující uzly na známce
k 50. výročí papežova kněžství (2019).

Vitráže v bazilice Saint-Denis na předměstí
Paříže. Snímek Wikimedia

Papež chce, aby umění bylo branou do světa víry.  Snímek Instagram papeže Františka
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Málokdo nezná Michelangelovu 
výzdobu Sixtinské kaple nebo 
Poslední večeři Leonarda da 
Vinciho. Může dnešní umělec 
oslovovat stejně jako tito velikáni?

Jakým jazykem by měl mluvit umělec dneška? Sou-
časným. To je totiž jazyk, jemuž rozumí každý. Sa-
mozřejmě se bude lišit dialektem nebo místními 
„zvláštnůstkami“, které budou známé jen určitým 
skupinám lidí, ale důležité je, aby to byl jazyk jas-
ný a srozumitelný. V poslední době se často mluví 
o tom, že člověk musí nalézt vlastní „hlas“ (anglicky 
„voice“), jímž se bude vyjadřovat a díky němuž bude 
rozpoznatelný ostatním. V umění se pak často mluví 
o osobním stylu nebo manýře, která tvoří jedinečnost 
každého umělce. Neznamená to ovšem, že jakmile 
svůj styl neboli hlas naleznou, už se dále nerozvíjí. 

Toto hledání a pilování k dokonalosti je celoživot-
ní proces. Nicméně, i když mluvíme o uměleckém 
jazyku, často narážíme na problém (ze strany jak 
umělců, tak jejich obecenstva), jak takový jazyk in-
terpretovat. Někteří kritici, jako třeba Roland Bar-
thes nebo Susan Sontag, tvrdí, že by se lidé neměli 
snažit hledat původní význam díla, který umělec 
zamýšlel, protože to pak dílo omezí. S tím souhla-
sím. Divák je totiž stejně důležitý jako autor. To, co 
vidí každý z nás v konkrétním uměleckém díle, je 
jedinečné a svým způsobem výjimečné, protože ne-
opakovatelné. Například pokud jsme zrovna ztratili 
někoho milovaného, bude pro nás zobrazení piety 
znamenat něco jiného než pro dítě, které ještě nemá 
se smrtí osobní zkušenost.

Další otázkou je, co si má vzít umělec z tradice 
a co nového přidat. Ale co je vlastně tradice? Když 
něco nazveme tradičním, často přemýšlíme o for-
mách a věcech, na něž jsme si zvykli a považujeme 
je za přínosné a prověřené časem. V umění by se ta-
kovou tradicí daly nazvat třeba osvědčené výtvarné 
techniky a postupy, témata, kompozice a symboly. 
Ale každé umělecké dílo, ať už vzniklo před staletí-
mi, nebo včera, je originální. A to je něco, co každý 
umělec přidává.

Opakující se tradice

Technologické možnosti jsou dnes na takové úrov-
ni, že už nemáme potřebu zkoumat, jak namalovat 
zátiší, aby bylo co nejpodobnější skutečnosti. Zkrát-
ka vezmeme mobilní telefon a objekt vyfotíme. Mů-

žeme se ptát, zda by staří mistři dotáhli techniku 
malby k takové dokonalosti, kdyby měli k dispozi-
ci dnešní technologii. Ráda si myslím, že ano. Oni 
totiž často překračovali hranice reality a vytvářeli 
příběhy, kterým rozuměli jen oni a třeba jejich sou-
časníci. Realita denního života a otázky, jež si klad-
li, se odrážely v jejich dílech stejně, jako se odrážejí 
v práci dnešních umělců. Ale jedna tradice se opa-
kuje pokaždé: umělci se učí od sebe navzájem, a to 
i napříč časem a prostorem. O Pablu Picassovi se ří-
kalo, že někteří jeho současníci před ním schovávali 
rozdělaná díla, protože si od nich často „vypůjčil“ 
nápady, které dotahoval do nových a nečekaných ře-
šení. Přestože je umění často záležitostí jednotlivců, 
je běžné, že se učí a inspirují navzájem. 

Mohou ale dnešní umělci oslovovat podobně jako 
kdysi Michelangelo nebo Leonardo da Vinci? Odpo-

věď zní: samozřejmě. Nejenom mohou, ale i musí. 
Umění je totiž jejich „mateřským jazykem“ a nepo-
užívat ho by znamenalo být němí. Nesmíme si však 
myslet, že umění je tajný jazyk dostupný jen vybra-
ným členům klubu nebo elitám. My všichni jsme 
byli stvořeni se schopností vnímat vizuální podněty 
a reagovat na ně. Někdy ani nedokážeme vysvětlit, 
proč a jak na nás některé věci působí, a přesto tomu 
tak je. Své o tom ví například věda známá jako psy-
chologie zákazníků, která se soustředí na podvědo-
mé impulzy, podle nichž se rozhodujeme. 

Proč pláčeme před obrazy

Z poněkud jiného úhlu se na téma vlivu umění na 
člověka podíval kunsthistorik James Elkins v kni-
ze Proč lidé pláčou před obrazy. Na několika vy-

braných dílech demonstruje, jakým způsobem nás 
ovlivňují emocionálně i duchovně. Dá se říct, že 
umělci vždy byli a jsou „influenceři“ své doby (te-
dy ti, kdo ji ovlivňují – pozn. red.). V dnešním glo-
bálním světě je možné oslovovat společnost oka-
mžitě a  plošně prostřednictvím sociálních medií 
a různých online platforem. Dříve jsme za uměním 
museli putovat. Dnes ho máme na dosah v mobil-
ním telefonu nebo počítači. Možná proto máme 
tendenci staré umění považovat za hodnotnější
než současné. 

Jedna věc se však nemění: na umění je třeba se 
pořádně dívat. A  to chce čas. Kdybych měla dát 
současnému člověku jedinou radu, jak přistupo-
vat k umění, řekla bych: dívejte se pozorně, trpělivě 
a bez předsudků.

PAVLÍNA MARIE KAŠPAROVÁ OP, výtvarnice

Galerie jsou 
zavřené. Zdá se, 
jako by umělecký 
život utichl. I přes 
tíhu tohoto času 
však výtvarníci 
tvoří dál. Jedním 

z těch, kdo ve skrytosti pokračují ve 
svém díle, je českobudějovický malíř 
ROMAN BRICHCÍN (*1958). V jeho 
tvorbě se odráží jeho křesťanské 
vyznání i hloubka osobního hledání.

Jak na vás působí to, co přináší pandemie?
Člověk přemýšlí o hodnotách, které bral dřív jako 
samozřejmost a které se dnes stávají vzácností – 
zvláště setkávání. Onen zneklidňující pocit, který 
z této krize člověk má, může mít dvojí výstup: buď 
konstruktivní, nebo se tím člověk nechá zválcovat. 
Nemyslím si, že se svět vrátí do starých kolejí. 

Změnila se témata vaší tvorby a vaše každodenní 
návyky? 
Snažím se, aby ne. Připomínám si osudy vojáků 
v zajateckých táborech, jimž zachraňovala duševní 
zdraví právě všední rutina. Trvali na obyčejných vě-
cech a na pravidelnosti. Já se snažím jít každý den 
aspoň na tři čtvrtě hodiny na procházku a věnovat 
se duševnímu zdraví. Tematicky se tento čas obráží 
třeba v novém obraze ztroskotané lodi, přes kterou 
jde cesta, po níž se lidé stále snaží jít dál. Téma cesty, 
cesty životem, je v mé tvorbě hodně důležité.

V ateliéru vám hraje hudba – Mahlerovo Vzkříšení. 
Má pro vaše dílo hudba zvláštní význam? 
Ano, velký. Třeba jazz, který mě zajímá v improvi-
zační rovině, v  tom neustálém procesu vznikání, 
začínání, souhry i solitérnosti hudebníků. I ty mo-
je jazzové obrazy vznikaly spontánně. Při práci ale 
poslouchám různou hudbu. Kromě Mahlera mám 
rád třeba Janáčka.

Ve vašem díle se často objevují náboženské motivy. 
Souhlasil byste, že jste křesťansky orientovaný 
umělec? 
Zřejmě ano, jsem křesťansky orientovaný člověk, 
takže to ze své tvorby neodpářu. Neumím to udě-
lat. Ale třeba ve srovnání s  Bohuslavem Reyn-
kem je v  mém díle více profánních motivů. Líbí 
se mi, když i v nejobyčejnějším námětu prosákne 

křesťanský duch. I  programově náboženský ob-
raz či báseň mohou být ploché, falešné nebo hys-
terické, zatímco v  díle toho, kdo se vůbec nepo-
važuje za nábožensky smýšlejícího člověka, se 
může objevit velká duchovní hloubka a citlivost. 
Zásadní mi přijde vnitřní pravdivost. Nalézám ji 
třeba ve filmech Andreje Tarkovského či v  díle 
Adrieny Šimotové. Otisky těla. Čím tělesnější, tím
duchovnější.

Jak těžké je dotýkat se jako umělec tabuizovaných 
témat a jak obtížné je přicházet ke hranicím 
Tajemství? 
Pokud to člověk myslí se životem, potažmo s tím, 
co dělá, vážně, dostane se na hranici různých ta-
bu a  tajemství rychle. Při tvorbě se pak objevují 
otázky, zdali je možné určité věci ještě zveřejňo-

vat nebo zda budou jeho úmysly a  samotné dílo 
pochopeny. V  osmdesátých letech jsem při tvor-
bě pracoval s nahou figurou. Vlastně jsem si ne-
kladl otázku po tabu. Šlo mi hlavně o to, být před 
sebou i  budoucím divákem pravdivý. Teď dělám 
obraz jako poctu třem umělkyním, kterých si vá-
žím: Kiki Smith, Louise Bourgeois a Tracey Emin. 
Třeba Bourgeois se ve svém díle vypořádávala se 
sexuálním zneužíváním, aby se zbavila vlastního
traumatu. 

Jedním z mých nejčastějších malířských témat 
je návrat marnotratného syna. Pravděpodobně 
i skrze něho se vyrovnávám s tím, co jsem jako dítě 
a dospívající chlapec prožíval ve vztahu k pracov-
ně velmi vytíženému tátovi (psychiatrovi a sexu-
ologovi Slavoji Brichcínovi – pozn. red.). Zřejmě 
je přirozené, že si v této situaci člověk hledá jaké-
hosi duchovního otce. V mém případě to byl ma-
líř a profesor výtvarné výchovy Jiří Zeman a pak 
můj pozdější přítel, filozof Karel Groulík, kteří 
mi pomáhali v mém duchovním a intelektuálním
vývoji.

Mělo by se, i na pozadí stávající krize, objevovat ve 
veřejném prostoru nábožensky orientované umění? 
Rozhodně. Myslím si, že veřejný i  vnitrocírkev-
ní prostor by si zasloužily reformu, abychom se 
lidem zvenku jevili autentičtí. Vedle několika vě-
cí pro komunitu Koinonia Jan Křtitel jsem udělal 
například obrazy pro zastavení křížové cesty v Ka-
menici nad Lipou či kamennou menoru na mís-
tě bývalé synagogy v  Českých Budějovicích. Pro 
tento účel by se mi líbilo zpracovat motiv otevře-
nosti, cesty, samoty, téma Božího milosrdenství, 
přijetí a  sebepřijetí. Člověk by měl mít rád sám 
sebe, aby dovedl milovat druhé. Rád bych na ten-
to námět vytvořil obraz i  pro zajímavý sakrální
prostor.
 ZDENĚK A. EMINGER, teolog a publicista

Dívejte se bez předsudků

Zásadní je vnitřní pravdivost

Obraz nazvaný „Vzkříšení“.  Snímek archiv Romana Brichcína

Moderní umění ve starobylém prostoru. Na snímku umělecká intervence autora Choie Jeonghwy „Beautiful! Beautiful Life“ v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze 
z roku 2012 jako „výbuch čisté radosti“. Snímek Petr Neubert



DOPISY
Ad Vždy jsem byla v Božích rukou
KT 16/2021 
Fotografie otištěná v  rozhovoru s  Eleonore 
Schönbornovou není paní Eleonore, nýbrž je-
jí švagrová. Vím to jistě, znám se s ní osobně, 
přál jsem jí právě k 101. narozeninám. Přeji 
vám hezké dny.

ROMAN LEVY, Vídeň

Milí čtenáři, přihodila se nám chyba, kte-
ré je nám upřímně velmi líto a která může po-
sloužit jako příznačná ukázka toho, jaké obtíže 
musí redakce zdolávat za pandemie. Rozhovor 
s maminkou vídeňského arcibiskupa, rakous-
kého kardinála Christopha Schönborna (a ta-
ké brněnskou rodačkou) jsme připravovali už 
od loňského jara mj. kvůli jejím 100. naroze-
ninám. Vzhledem ke známým okolnostem ne-
mohl proběhnout tzv. naživo. Skládal se tedy 
postupně prostřednictvím tlumočení a telefo-
nátů s překlady do němčiny a češtiny a ve spo-
lupráci s Radiem Proglas, aby rozhovor vyšel
i v audioverzi. 

Bylo to pracné pro mnoho lidí. Když nám 
sepsaný rozhovor doputoval den před uzávěr-
kou vydání, do něhož spadaly 101. narozeni-
ny respondentky, urychleně jsme jej umísti-
li do aktuálního vydání. Nastala ovšem potíž 
s  technickou kvalitou dodané fotky. Urputně 
jsme hledali jinou, a  to i  prostřednictvím ví-
deňského arcibiskupství. Nikdo ji však neměl 
v té rychlosti po ruce, a tak jsme použili dostup-
ný snímek z Wikipedie s patřičným uvedením 
autorství. Zároveň jsme oslavenkyni zaslali vy-
dání KT včetně gratulace. 

Jenže pár dní poté vyšlo najevo, že je na 
fotce někdo jiný, a o nás se pokoušely mráko-
ty. Kdyby býval mohl autor, náš skvělý spo-
lupracovník Jan Oulík, jet do Rakouska po-
dle plánu, tento přešlap by se nestal. Na 
snímku je ve skutečnosti švagrová paní Eleo-
nore: vdova po jejím bratru Wolfgangu 
Doblhoffovi (1917–2013), paní Christiane 
Doblhoffová. 

S omluvou jsme kontaktovali přímo tiskové 
oddělení vídeňského arcibiskupství i s upozor-
něním na chybu na Wikipedii. Omlouváme se 
také všem čtenářům a alespoň takto uvádíme 
věc na pravou míru snímkem z knihy vzpomínek 

paní Schönbornové „Život se nedá plánovat“ 
(Academia 2018).

Příběh tímto nekončí. Právě minulý pátek do-
razilo do redakce psaní z Rakouska. Po oslovení 
následují tyto řádky: „Děkuji za zaslání aktuál-
ního výtisku Katolického týdeníku s vydařeným 
článkem v rubrice Rozhovor, který vznikl z tele-
fonického interview a který vytvořil Váš spolu-
pracovník Jan Oulík s přesností a stylem. Moje 
101. narozeniny tím získaly velmi slavnostní 

ráz. Vaše osobní blahopřání mne dojalo a jsem 
Vám za ně vděčná. Zůstávám s upřímným dí-
kem a  srdečnými pozdravy. Eleonore Schön-
born“

Jak se překládá do češtiny to úsloví Noblesse 
oblige? Vznešenost zavazuje? V každém pří-
padě děkujeme čtenářům za pochopení a paní 
Schönbornové za ukázku noblesy.

Za redakci KATEŘINA KOUBOVÁ,
šéfredaktorka
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Všem maminkám 

děkujeme, děláte pro 

nás to nejcennější, 

nejkrásnější a také 

si vážíme vaší těžké práce. 

Zejména v dnešních dnech 

všichni potřebujeme 

mateřské objetí.

SPOLU

Devět let trvala příprava 
výroby Kapucínského balzámu. 
Komunisté jeho výrobu 
zakázali v padesátých letech. 
Po staletí se přitom vyvážel 
do mnoha zemí světa.

„Kapucíni mě o spolupráci požádali zhruba 
před dvěma lety. Měli recept, ale nebyl kom-
pletní. Podle původních záznamů, které obsa-
hovaly pouze složení, jsme od té doby praco-
vali na technologii výroby,“ líčí náročnou cestu 
ke Kapucínskému balzámu majitel Klášterní 
officíny v moravském Rousínově Marek Mo-
tyčka a pokračuje: „Vyplatily se nám zkušenos-
ti se zpracováním léčivých rostlin. S použitím 
moderních technologických výdobytků se nám 
podařilo znovu uvést v život legendu mezi bal-
zámy.“ Poslední lahvičku s bylinným extrak-
tem, který lidé užívali při žaludečních křečích, 
bolesti zubů, bolesti svalů a kloubů i na hojení 
ran, vyrobil bratr Christinus v roce 1950. 

Letos se novinka v 50ml lahvičkách s etike-
tou podobnou té z dob našich prababiček ob-
jevila v nabídce officíny (klasterniofficina.cz). 
Ta má sice sídlo v rajhradském klášteře, ale vý-
robna se nachází v rousínovské budově bývalé 
školy. První lahvičky Kapucínského balzámu 
se zde naplnily už před Vánoci. „Ty jsme ale 
z větší části rozdali bratřím, zaměstnancům 
a spolupracovníkům. Druhá várka je určena 
na trh už nyní v květnu,“ poukazuje provinciál 
kapucínů P. Dismas Michael Tomaštík. 

Podle historických zdrojů se balzám připra-
voval přímo v kapucínském klášteře u pražské 
Lorety, kde byla již od roku 1679 v provozu vy-
hlášená lékárna v péči kapucínských lékární-
ků. O obnovu výroby se zasloužil provinciálův 
předchůdce P. Bonaventura. „Já už jsem to jen 
dotáhl do konce,“ doplňuje P. Dismas.

Receptura ukrytá v trezoru

Kapucínský balzám obsahuje na padesát by-
lin, ale také pryskyřice. „Součástí receptu je 
dokonce jantar. Vše se maceruje v osmdesáti-
procentním lihu zhruba dva měsíce. Díky vy-
sokému obsahu alkoholu se v roztoku rozpustí 
právě i pryskyřice,“ zmiňuje Marek Motyčka. 
„Vše je patentováno a  podrobná receptura 
je uložena v trezoru. Jedinečnou zásluhu na 
uchování tohoto kapucínského ‚pokladu‘ má 
náš bratr Eliáš Svatek. Za komunismu se mu 

podařilo recept ukrýt u svých známých a po 
pádu režimu ho předal nově zvolenému pro-
vinciálovi Jiřímu Paďourovi,“ prozrazuje pro-
vinciál.

Kapucíny těší pozitivní reakce lidí, kteří 
už balzám užili. „Chválí si ho a shánějí se po 
něm,“ pochvaluje si bratr Dismas. Zároveň ale 

oba s Markem Motyčkou upozorňují, že dnes 
jde pouze o doplněk stravy, i když v minulosti 
byl našimi předky považován za lék. O tom, že 
jde o unikát mezi klášterními bylinnými recep-
ty, není pochyb. Věhlas Kapucínského balzá-
mu v průběhu 19. a v první polovině 20. století 
prakticky „dobyl“ svět. Prodával se v kapucín-

ských klášterech po celé Evropě a vyvážel se 
i do Spojených států. O objemu výroby infor-
mují zachovalé výkazy příjmů a výdajů výro-
by. Podle nich se v polovině 19. století měsíč-
ně vyrobilo okolo tisíce lahviček, tedy zhruba 
30 litrů. Čistý zisk z prodeje tehdy činil okolo 
150 zlatých měsíčně. Výtěžek kapucíni využí-
vali na financování oprav kláštera a bohověd-
né studium.

Slavné kapky

Počátky slavných kapek sahají až do ča-
sů panování císaře Rudolfa II. na přelomu 
16. a 17. století. Doba nejrůznějších alchymis-
tů a hledačů elixírů mládí přivedla do Prahy 
řadu středověkých farmaceutických velikánů. 
Mezi nimi osobního císařova lékaře Oswalda 
Crolla, s nímž pražský klášter kapucínů, kte-
rý stojí nedaleko Hradu, svou recepturu spo-
juje. Když pak v roce 1680 otevřeli kapucíni 
svou vlastní klášterní lékárnu, brzy se tento 
bylinný přípravek stal jejich nejslavnějším
produktem.

Přesné datum zahájení výroby Kapucínské-
ho balzámu historici ovšem neznají. Nejstarší 
nalezenou datovanou zmínkou je spis Medici-
na castrensis chirurgica z roku 1745. K tomuto 
datu se blíží i záznam z roku 1948, kdy kapucí-
ni v daňovém přiznání uvádějí, že výroba jejich 
balzámu je přes 200 let stará.

Posledním řeholníkem, jenž znal tajemství 
přípravy receptu, byl zmíněný bratr Christi-
nus. Narodil se jako Josef Jonáš v roce 1878. 
Do kláštera vstoupil ve svých pětadvaceti le-
tech. Poslední kapky vyrobil před uzavřením 
klášterů v 50. letech. 

„Částečná receptura se dostala také do Pol-
ska už v 18. století, kdy naši bratři pomáhali 
zakládat polskou provincii. Tam se podařilo 
výrobu udržet nepřetržitě i za komunistické-
ho režimu, ale složení surovin bylo a je značně 
ochuzené. Například chybějí pryskyřice, které 
by se v jejich 50% alkoholu nemohly rozpus-
tit,“ informuje bratr provinciál. 

V kapucínské rodině se dnes vyrábí celá řa-
da různých balzámů po celém světě. „Na jeden 
z nich od bratrů kapucínů v Jeruzalémě byly 
provedeny klinické testy. Zjistilo se, že jejich 
balzám je účinný proti dnes velmi problema-
tickým multirezistentním zlatým stafyloko-
kům,“ uvádí Marek Motyčka. 

A na závěr připomíná, že Kapucínský bal-
zám bude možné zakoupit v  pražské Lore-
tě, v hrobce na Kapucínském náměstí v Br-
ně, v  Klášterní officíně v  Rajhradu a  také 
na e-shopu. LENKA FOJTÍKOVÁ 

Kapucíni obnovili výrobu balzámu

Majitel Klášterní officíny v moravském Rousínově Marek Motyčka nalévá balzám. Lahvičky
s etiketou podobnou té, jak ji znaly naše prababičky, se v nabídce objevily letos. Snímky autorka

Eleonore Schönbornová se svými dětmi (vlevo 
syn Christoph) při oslavě svých 95. narozenin.
 Repro KT



Křesťanství
Svět
Kultura P E R S P E K T I V Y 19
Katechismus, poklad církve
P. Tomáš Cyril Havel

Sv. Petr Kanisius byl ve své době 
velký inovátor. Jeho katechetická 
metoda otázek a odpovědí se stala 
osvědčeným průvodcem mnoha 
generací křesťanských vychovatelů. 
Co by ale připravil pro dnešní dobu?

Pán Bůh má smysl pro humor! Dlou-
ho jsem to odkládal a nakonec píšu 
tyto řádky věnované Petru Kanisiovi, 
od jehož narození uplyne 8. května

500 let, na evangelické faře v předvečer se-
mináře věnovaného metodám katechetic-
ké práce. Jsem tady už poněkolikáté, zve 
mě skupina evangelických farářek a  farářů. 
Časy se mění – v době, kdy tento jezuitský 
kněz žil, by bylo něco takového naprosto
nemyslitelné. 

Petr Kanisius zřejmě prožil velmi dynamic-
ký život v dynamické době a pro jeho nasaze-
ní ve školství, v duchovním doprovázení nebo 
v politice jej lze právem s církevním histori-
kem Mathiasem Moosbruggerem nazvat „ztě-
lesněním katolické reformy v 16. století“. Žil 
v době, kdy se lámal středověk v novověk a re-
formační hnutí způsobovalo v církvi i v politi-
ce nervózní neklid. Jezuita Kanisius chytal tyto 
dobové výzvy za správný konec a vytvořil dílo, 
které si dodnes zaslouží pozornost.

Bylo období, kdy na svých cestách Evropou 
od severu na jih, od východu na západ, mezi 
politiky a obyčejnými lidmi, katedrální kaza-
telnou a prostým kostelem, univerzitní kated-
rou a venkovskou školou nachodil i 2 000 km 
ročně. A protože s katolictvím přinášel osvětu 
a vzdělanost, nazývá jej Moosbrugger „pout-
níkem mezi světy“. Jedna z cest ho pak zavedla 
do Prahy, kde s dalšími dvanácti spolubratry 
založil jezuitskou kolej, dnešní Klementinum. 
Petr Kanisius sem přichází bezprostředně 
poté, co dokončil katechismus – dílo, které jej 
proslavilo především. 

Otázka
a odpověď
Získalo si takovou oblibu, že dokonce zastí-
nilo svého ofi ciálního souputníka, Římský ka-
techismus sepsaný po Tridentském koncilu. 
V obou případech šlo o soubory základních 
pravd křesťanské víry, přesto byl ten Kanisiův 
podstatně jiný. 

Čím? Tím, co se vám dnes zřejmě vybaví 
jako první, když slyšíte slovo katechismus. 
Správně! Otázka a  odpověď. Tento ve své 
době geniální metodický fenomén způsobil 
jeho čtivost i srozumitelnost. A ruku na srdce: 
Umíme si dnes představit jinou prvoplánovou 
odpověď na otázku, jak mluvit s dětmi o víře, 
než právě katechismus – otázka a odpověď? 

Kanisius sepsal katechismus prozíravě ve 
třech verzích, které v průběhu let opakovaně 
revidoval. „Velký“ katechismus byl určen kně-
žím, „malý“ katechismus se uplatnil především 
ve školách a časem se nejvíce rozšířil. Konečně 
„nejmenší“ katechismus byl určen dětem, které 
se na něm učily číst. Mimochodem Kanisiův
„velký“ katechismus obsahoval 213 otázek 
a odpovědí a ten „nejmenší“ jich měl 59. 

Od prvního vydání do Kanisiovy smrti, což 
je nějakých čtyřicet let, se dočkal 347 vydání 
a k počátku 21. století jich bylo dalších 832. 
Existuje vydání v etiopštině nebo japonštině 
a je přeložen – možná trochu kuriózně – i do 
starořečtiny či hebrejštiny, tedy do původ-
ních biblických jazyků. Ještě v 16. století vyšel 
i v ilustrované podobě, aby byl srozumitelný 
také těm, kdo neuměli číst. Zkrátka – ať se nám 
to líbí, nebo ne – dílo tohoto rodáka z holand-
ského města Nijmegen patří zřejmě k nejčte-
nějším a nejvlivnějším za posledních 500 let. 

Kanisiův přínos ovšem není jen v autorství. 
To, co jej proslavilo, byla forma. Způsob vý-
běru, rozčlenění podle věku čtenářů a struk-
tura otázka-odpověď ve své době zafungovaly 
a svým způsobem fungují dodnes, ale…  

Kurikulum víry
Vydávání katechismů pokračuje. Ten Kanisi-
ův vystřídal po Druhém vatikánském koncilu 
Katechismus katolické církve a v návaznosti 
na něj vznikla celá řada katechismů pro mlá-

dež, pro děti, o modlitbě, pro přípravu k biř-
mování nebo ke svátosti smíření – a je velmi 
pravděpodobné, že nějaký ten Youcat, Docat, 
Kidcat nebo některý další, možná i ten vtipně 
ilustrovaný a se spoustou fotografi í, budete 
mít doma. 

Takže pojďme si to zkusit podle katechismu! 
Otázka: Co způsobilo, že katechismy přetrvaly 
tolik staletí? Odpověď: Jejich úspěch zřejmě 
způsobuje, že jsou přehledné, strukturované, 
mají podobu úplného souhrnu obsahů, tedy 
řečeno slovy současné pedagogiky: shrnují jis-
té kurikulum víry a snadno vzbudí dojem, že 
kdo má katechismus v knihovně, má na dosah 
ruky všechny pravdy (i tajemství) víry. A když 
je bude znát, bude „dobrým“ křesťanem, který 
se po zásluze dočká nebe. To nemusí být špat-
ně, ovšem má to háček.

Vědět,
komu jsem uvěřil
Jako kněze mě nedávno potěšilo, když mi je-
den z farníků s nadšením děkoval, že katechis-
mus, který jsem farníkům po bohoslužbě před 
několika týdny rozdal, rád čte a nachází v něm 
souvislost, podporu a smysl. Mohl bych se ra-
dovat, že vše je v pořádku, ale mě to vedlo spíš 
k zamyšlení.

Zatímco v Kanisiově době bylo náboženství 
tématem číslo jedna ve společenských souvis-
lostech i v každodenním životě, dnes žijeme – 
až na některé regiony v naší zemi – v situaci, 
kdy náboženská praxe nikoho moc nezajímá. 
U převážné většiny dětí i dospělých probíhá 
setkání s křesťanstvím jako sporadické sbírání 
zážitků – tu příležitostná návštěva bohosluž-
by, tu vyslechnutí přednášky oblíbeného kaza-
tele, tu návštěva poutního místa při výletě na 
kole. Četba katechismu rozvíjí víru, která je 
žitá, jenže tady nelze rozvinout něco, co není. 
Kde nic není, ani smrt nebere, a těžko tu za-
bere katechismus.

Víra dnes už dávno není součástí každoden-
ního života. Současnými hodnotami jsou spí-
še samostatnost, kritické myšlení, zodpověd-
nost za vlastní život. Odpůrcům katechismu, 
kteří říkají, že forma otázek a odpovědí a je-
jich mentorování potlačuje možnost aktivního 
přemýšlení o víře, dobře rozumím. Souhlasil 
bych i s historikem Moosbruggerem, že me-
toda otázka-odpověď z věřících dělá „objekty 
vyučované katechismu, nikoliv subjekty žijící 
víru“, tedy ty, kdo by z vlastního přesvědčení 

s apoštolem Pavlem řekli, „vím, komu jsem 
uvěřil“ (2 � m 1,12).

Zkušenost
s živou vírou
Strukturovanost, jednoduchost a přehlednost 
katechismů svým způsobem odpovídá duchu 
doby. Stačí vyhledat či online zadat klíčové 
slovo nebo číslo požadovaného paragrafu, 
kliknout, a hledanou větu máme před očima. 

Přesto jako kněz velmi zvažuji, koho na ka-
techismus upozorním a dám mu ho do ruky 
a koho ne. Vždy se snažím odhadnout, zda 
dotyčný člověk pochází z prostředí, kde se 
víra žije. Jestli je naděje, že se bude objevovat 
v kostele při bohoslužbách a zda budou lidé 
v jeho okolí vlastním příkladem křesťanského 
života dotyčnému oporou a inspirací. 

Když vnímám, že mu za zády stojí třeba 
„jen“ prarodiče, přemýšlím, kam bych ještě 
dotyčného přizval, aby mohl udělat zkušenost 
s živou vírou, a  to nejlépe opakovaně. Jsou 
možnosti setkání s vrstevníky? Je možné odká-
zat jej do společenství křesťanů, kde by mohl 
s ostatními sdílet své otázky a rozvíjet svou 
zkušenost s modlitbou, četbou Bible a s živo-
tem podle křesťanských hodnot? Až při tom 
nebo potom bude smysluplné, aby se začetl do 
katechismu a své zkušenosti si mohl vhodně 
s jeho pomocí zformulovat a uspořádat.

Nejzřetelnější je to při přípravách na křest 
dospělých. Tehdy jsem zvláště rád i za oporu 
farníků, kteří se s dotyčným člověkem znají. 
S nimi si totiž může o tom, jak žít křesťanství, 
popovídat mnohem přirozeněji než za sto-
lem na faře. Pro mě je důležité, aby informace 
o křesťanství „netekly“ jen prostřednictvím ka-
techismu nebo kněze, nýbrž mnohem bezpro-
středněji – jako sdílené zkušenosti, které mo-
hou být podobně jako život velice rozmanité, 
někdy i rozporuplné a hraniční. 

Podobně to mám při výuce dětí. Mnohé ne-
mají zázemí věřící rodiny a je pro ně náročné 
pochopit i základní pravdy víry, nemohou-li 
si je spojit s konkrétními věcmi – kříž na stě-
ně, slavení křesťanských svátků doma, hovory 
o Bohu i s Bohem v radostných i těžkých chví-
lích života. Mluvte například o hostině, když 
je z rodinných poměrů daného dítěte jasné, 
že si s tímto slovem nedokáže nic konkrétní-
ho spojit a  jeho představa o hostině vychází 
ze scény z animovaného seriálu. Než v takové 
situaci vyučovat nebo si číst, že eucharistie je 

hostinou, k níž nás zve Ježíš, je vhodnější dě-
tem nejprve hostinu připravit, aby si ji prožily, 
a pak na tento zážitek odkázat. 

Když se víra učí odtrženě od života – což se 
dnes snadno stane, sáhneme-li pouze po kate-
chismu – časem se snadno vytratí, protože má 
jen formální podobu a život se ukáže mnohem 
složitější. Zažil jsem už ale i druhý neblahý 
extrém, kdy si dotyčný podle pravd víry začal 
zjednodušovat svůj vlastní život: vždyť není 
nic jistějšího než víra! A vzápětí následovalo 
poučování blízkých: stačí přece věřit, a všech-
no bude v pohodě.

Petr Kanisius dnes
Myslím, že dnes by to měl Kanisius mnohem 
těžší, a docela by mě zajímalo (protože o jeho 
genialitě nepochybuji), jak by si s tím poradil. 
Do jakého metodického vzorce by pro nás po-
skládal katolické kurikulum? A vystačil by si 
vůbec s jedním? Ale možná by neměl potřebu 
takový typ díla vytvořit a dělal by něco úplně 
jiného. Jestli ano, co asi? Také jste zvědaví?

Katechismus je veliký poklad církve, avšak 
dnes bude podle mého názoru života schopný 
a život přinášející pouze ve chvíli, kdy katechi-
smová odpověď vyvolá u čtenáře další otázky. 
Co tato teze znamená? Jak ji žít? Nebo co kon-
krétního znamená pro mě a mou životní situa-
ci? Ideálně když si někdo přečte, že „přímluv-
ná modlitba spočívá v  prosbě ve prospěch 
druhého, nezná hranic a zahrnuje i nepřátele“ 
(KKC 2647), aby například na životě své ba-
bičky viděl, že se dokáže modlit i za někoho, 
koho vlastně nemá ráda, a  inspirovalo ho to 
k otázkám, jestli něco takového sám dokáže, 
nebo ne – a proč.

Po obsahu katechismu se dá nejen ptát, ale 
také o něm přemýšlet, rozvíjet jej vlastními 
otázkami, hledat argumenty pro i proti. Jed-
noduše být v dialogu s ním i s těmi, kdo vírou 
žijí a víru hledají – a tak se vzájemnou oporou 
ve víře růst. Konečně je právě toto „obrácení“, 
po němž volá papež František ve své exhortaci 
Evangelii gaudium.

Nebojme se ptát a odpovídat si, abychom se 
znovu ptali. Mám naději, že právě díky tomu 
katechismus přežije. V dnešní době, kdy je jis-
té, že vše je nejisté, je to dobrá cesta!

Autor je náboženský pedagog.
Vyučuje na Teologické fakultě Jihočeské 
univerzity. Představený petrinů 
a šéfredaktor časopisu pro děti Duha

Jakým způsobem by sv. Petr Kanisius oslovil dnešní mladé lidi? Ilustrační snímek Dušan Kadlec / Člověk a Víra



Poslanci minulý týden jednali 
o návrhu tzv. manželství pro 
všechny a také o novele Listiny 
základních práv a svobod, která 
chce zakotvit manželství muže 
a ženy do ústavního pořádku.

KOMENTÁŘ
Marka Výborného

Oba návrhy poslanci propustili do 
druhého čtení, nicméně s ohledem 
na blížící se konec volebního ob-
dobí je jisté, že ani k jedné změně 

nyní nedojde.
Potřeba poskytnout manželskému svazku 

muže a ženy coby jednomu ze základních ka-
menů společnosti zvláštní uznání a ústavní 
ochranu je v dnešní turbulentní době, v níž se 
setkáváme s všudypřítomnými snahami o rela-
tivizaci a bourání vzorů, ať již sebelépe osvěd-
čených, aktuálnější než kdy dříve. 

Jde jednoznačně o  debatu hodnotovou, 
manželství je do značné míry symbolem. Já 
osobně, KDU-ČSL a  skupina dalších před-
kladatelů se jasně, srozumitelně, ale zároveň 
slušně a kultivovaně stavíme na stranu stabil-
ní rodiny postavené a defi nované jako táta, 
máma a děti. Jednoznačně odmítáme relati-
vizaci hodnoty manželství a představu, že by 
mohlo být svazkem kohokoliv.

Realita bohužel nedopřává štěstí v podobě 
úplné rodiny a šťastného manželství každé-

mu. Prožívá-li rodina v dnešním světě, naši 
zemi nevyjímaje, určitou krizi a erozi, není 
úlohou státu na její podporu rezignovat, ný-
brž naopak rodinu tím více a  intenzivněji 
podporovat. K  tomuto cíli, k  vytváření 
pozitivních vzorů, směřuje i náš návrh. Man-
želství muže a ženy má typicky potenciál napl-
nit všechny hlavní funkce rodiny, zvláště pak 
přivést na svět další generaci a vychovat ji v ne-
nahraditelné, vzájemně nezastupitelné a kom-
plementárně působící mateřské i otcovské lás-
ce i vzoru. Institut manželství muže a ženy, 
který se v průběhu dějin a takto mimořádným 
a dlouhodobým způsobem osvědčil, si zaslu-
huje tu nejvyšší ochranu a úctu, nikoliv své-
volné experimenty a pokusy „vylepšit“ a pře-
tvořit jej podle momentálních krátkodobých
trendů. 

Manželství
je poslání
Manželství není právem, jeho účelem není oše-
třit vztah dvou lidí, kteří se mají rádi. Man-
želství je jedinečné společenství muže a ženy, 
které má svoji nezastupitelnou hodnotu, je to 
dar a poslání. Nevedeme debatu o právech 
menšin, ale o hodnotách! V tomto smyslu na 
nikoho neútočíme. A to i proto, že si vážíme 
každého člověka, respektujeme různé formy 
lidského soužití a  jejich hodnotu, ale hájíme 
manželský svazek, který je základem stabil-
ní rodiny. A je nutno se ohradit proti někte-
rým výrokům kolegů poslanců i mnoha reak-

cím na sociálních sítích. Diskuse se má vést 
věcně a  slušně, i  když s  opačným názorem 
nesouhlasím. Velmi mi vadí osobní útoky plné 
agresivity a nenávisti, bohužel z obou dvou 
stran. Když někdo hájí tradiční manželství po-
dobnými prostředky, poskytuje mu jen medvě-
dí službu. Na druhou stranu to, že odmítám 
relativizaci manželství, ještě přece neznamená, 
že jsem xenofob, homofob či fašista. Bohužel 
tyto výroky více svědčí o jejich autorech než 
o skutečnosti samotné. 

Zároveň je třeba připomenout, že se neve-
de debata o právech dítěte.  Přece i dítě má 
právo na to, znát svého otce a matku. Dítě, 
lidský život, je dar. A jako takový se nesmí stát 
předmětem obchodu, objednávky, sociálního 
inženýrství, vyvzdorovaného práva. Odmítá-
me směřování k hédonistické společnosti, kde 
nikomu není upřeno vůbec nic a pod pojem 
„právo na“ se schová úplně vše. Na dítě není 
nárok či právo. Je plodem vzájemné lásky 
manželů. A my se hlásíme k tomu, aby to tak-
to i zůstalo.

Celou debatu krásně vystihl jeden tweet: 
„Jsem vdaná. Za muže. Pořád jednoho, toho 
samého už 27 let. Máme tři děti a všechny jsou 
naše. Vlastní. Vím, jsem rebel!“ Toto se nesmí 
stát v naší společnosti nor-
mou. Hájit to, co je staletí-
mi osvědčené a tvoří základ 
a kontinuitu rodiny, je na 
místě. 

Autor je poslanec, člen 
ústavně právního výboru PS  
a bývalý předseda KDU-ČSL
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Potřebuje Rusko nepřátele?

ANKETA:

Prohloubilo nějaké umělecké dílo
váš duchovní život?
a) ano; b) ne.
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Chodíte na májové pobožnosti?
a) pravidelně (29); b) občas (24);
c) ne (24).

© Jan Hrubý

FEJETON
P. Ladislava Heryána 

Nedávno mi vyšla nová kniha – 
Exotova abeceda. Jedna paní mi 
napsala, jestli bych jí knihu nepo-
slal s věnováním pro její kamarád-

ku, ráda by jí knihu dala k narozeninám. Jiná 
paní mi napsala, že její kamarádka bude mít 
narozeniny, a  tedy by jí ráda dala netypic-
ký dárek: jestli bych jí nenapsal rukou přání, 
vyfotil to chytrým telefonem a poslal přes Me-
ssenger. Ukázalo se, že obě žijí ve stejném městě 
a jsou to právě ony. Jedna mi psala nezávisle 
na druhé.

Jsme si tím největším bohatstvím. Na na-
šich vztazích je hezké především to, co si mezi 
sebou sdílíme. Jsou věcí tak podivuhodnou, že 
je můžeme navazovat dokonce s  lidmi, které 
osobně vůbec neznáme. Můžeme sdílet jejich 
lidské bohatství jakoby na dálku, ale ta vlastně 
vůbec neexistuje. 

Jednou jsem v rozhlase poslouchal krásnou 
besedu Terezy Kostkové s pivovarníkem Stani-
slavem Bernardem. Stanislavovi změnila život 
prodělaná leukemie. Po ní se mu největším 
životním adrenalinem staly hledání odpovědí 
po smyslu života a radost z objevování dalších, 
dosud netušených duchovních skutečností. 

„Jak to souvisí s penězi,“ ptá se redaktorka, 
„chcete-li provozovat pivovar, potřebujete jich 
zřejmě hodně, ne?“

„Když jsem byl mladý, myslel jsem si, že až 
budu mít hodně peněz, budu šťastný, ale ob-
jevil jsem, že takto to vůbec nefunguje,“ říká 
na to pan Bernard. Neznám ho, ale musí to 
být sympaťák. 

Jiným sympaťákem je mi třeba americký ky-
tarista Julian Lage. Stačí se na něj dívat, a do 
života člověku začne proudit světlo. A mohl 
bych pokračovat stovkami dalších jmen, lidí 
živých i dávno zemřelých, přátel skutečných 
i virtuálních, z nichž většina mne nikdy ne-
potkala.

Jsem přesvědčen, že toto úžasné lidské uni-
verzum, na němž máme všichni podíl a které 
je tak fascinující a obohacující, je takovým 
proto, že všichni jsme v Bohu a Bůh v nás. 
Právě proto to tak fun-
guje a  právě takto to 
bylo stvořeno. A i když si 
to občas hodně kazíme, 
vždy se objeví Boží posel 
a ukáže cestu k životu. 
Jména si dosaď každý 
sám, stačí se rozhléd-
nout kolem. 

Hrdinky, díky
GLOSA 
Tomáše Kutila

Docela by mě zajímalo, jaké by 
to bylo, kdyby Eva nezhřešila 
a my teď nemusely rodit v bo-
lestech. Jak to asi Bůh původně 

zamýšlel?“ uvažovala v nedělní podvečer 
má žena. Téma velmi aktuální: vezl jsem 
ji zrovna do porodnice, kde se o sedm ho-
din později narodilo naše třetí dítě a prv-
ní syn – Zachariáš. 

Byl jsem u porodu všech našich dětí 
a  pokaždé je to zázrak. Avšak zázrak 
vykoupený velkou bolestí. Když se dí-
vám na obličej své ženy, vidím v něm při 
kontrakcích utrpení a zároveň odhodlá-
ní touhle strastiplnou zkušeností projít 
znovu. I když už se jí vyčerpáním chvě-
jí ruce a  nohy, nevzdává to. A  o  to je 
krásnější chvíle, když už pak drží naše 
dítě v náručí a usmívá se na něj. „Ta bo-
lest musela být,“ uvažuje později, když 
čeká na propuštění z  porodního sálu, 
„protože až se mi k němu nebude chtít 
v noci vstávat a budu unavená, můžu si 
říct, že proti porodním bolestem to nic
není.“

Má můj veliký obdiv, stejně jako ostat-
ní maminky – hrdinky. To nejmenší, co 
pro ně můžeme udělat, je být jim vděční 
za vše, co pro nás podstoupily, a to nejen 
při porodu. Tato neděle je k tomu skvě-
lou příležitostí: Vše nejlepší k svátku, naše 
drahé maminky!

Rusko minulý týden zařadilo 
Česko na seznam nepřátel. Proč 
má Putinův režim potřebu hledat 
stále nové soky za hranicemi?

KOMENTÁŘ 
Ondřeje Soukupa

Začal bych citací: „Neměli bychom za-
pomínat, že západní rusofobie ne-
vznikla včera, má dlouhou historii. 
Naši zemi se snažili pošpinit už před 

mnohými stoletími. Vezměme si například Iva-
na Hrozného, kterého za Západě bůhvíproč 
nazývají Strašným. Černá legenda o něm coby 
o krutém tyranovi začala vznikat ještě při jeho 
životě kvůli západním kronikářům, kteří chtě-
li odvést pozornost Evropanů od toho, co se 
dělo v jejich zemích. Nelíbilo se jim, že ruský 
car neuznává jejich politické a morální prven-
ství,“ prohlásil nedávno někdejší dlouholetý 
šéf ruské tajné služby FSB a dnes předseda 
klíčové Bezpečnostní rady státu Nikolaj Pa-
trušev. Pomiňme, že tento jeden z nejmocněj-
ších mužů Kremlu ignoruje dokumenty, včetně 
slavného pokání, které sám Ivan IV. Hrozný 
sepsal před smrtí (1584) a kde se přiznává k to-
lika hříchům, že by dokázal trumfnout i krvavé 
diktátory 20. století.

Nikolaj Patrušev, jenž patří do zhruba čtve-
řice mužů, kteří rozhodovali o anexi Krymu 
a o dalších zásadních krocích, se proslavil také 

výrokem, že někdejší americká ministryně za-
hraničí Madeleine Albrightová tvrdila, že Zá-
pad musí odebrat Rusku Sibiř, protože není 
spravedlivé, když jedna země má sama území, 
které je tak bohaté na nerostné suroviny. Je to 
poměrně bizarní příhoda, protože tato legen-
da vznikla kvůli rozhovoru Borise Ratnikova, 
generálmajora Federální služby ochrany, která 
má na starosti bezpečnost ruského prezidenta 
a dalších vysokých představitelů. Ten tvrdil, 
že ruské tajné služby vyvinuly psychotropní 
zbraň umožňující číst sny. Podle něj byla v pří-
padě Albrightové při analýze jejích snů od-
halena „patologická nenávist vůči Slovanům“ 
a „rozhořčení, že Rusku patří nejvíce nalezišť 
ropy a plynu na světě“. Přitom zrovna kdo jiný 
než Patrušev, který byl devět let ředitelem kon-
trarozvědky FSB, by měl mít možnost zjistit, 
jak to vlastně s výrokem Albrightové bylo.

Podstatné ale je, že jako leitmotiv se jeho vý-
roky táhne přesvědčení, že Západ se snaží Rus-
ko ponižovat a v konečném výsledku zlikvido-
vat jeho státnost a rozdělit si jeho bohatství. 
A to tím, že ho zavede na „scestí“ západního 
vývoje a nakonec ho kolonizuje.

Dlouhá tradice
Vztahy Ruska a Západu jsou historicky kompli-
kované a pohybují se od obdivu po ostré odmí-
tání. Rusko se považovalo za dědice Byzance 
a představitelé ruské pravoslavné církve hovoři-
li o Moskvě jako o Třetím Římu. Za cara Petra 
I. Velikého nastal velký obrat k Evropě, kdy se 

mladý car rozhodl zlikvidovat zaostávání Ruska 
vůči Evropě, aniž by přitom měnil podstatu ab-
solutistického režimu. Naopak, tehdy si podří-
dil pravoslavnou církev, která se stala (i za cenu 
rozkolu starověrců) státní církví a byla řízena 
státním ministerstvem. Rusko také porazilo Na-
poleona a nikoliv poprvé ani naposledy se cítilo 
odstrčeno při poválečném uspořádání. Podle 
Moskvy ostatní evropské velmoci nedostatečně 
ocenily vklad Ruska při tomto vítězství. Stejně 
tak se Rusko cítilo zrazeno západními spojenci 
během krymské války v polovině 19. století, kdy 
Moskva očekávala, že Francie a Británie nebu-
dou podporovat Osmanskou říši.

Odstrčená velmoc
A tak můžeme pokračovat. Třeba při zapojení 
Západu do snah o potlačení bolševické revolu-
ce po roce 1918, kdy svůj díl obviňování schy-
távají i československé legie. Přirozeně nejcit-
livější je druhá světová válka, v Rusku zásadně 
přezdívaná jako Velká vlastenecká válka, kdy 
Moskva argumentuje, že zatímco celý svět je 
nadšený z fi lmu Zachraňte vojína Ryana, o ob-
rovském vkladu Sovětského svazu na porážce 
Hitlerova nacistického Německa se příliš ne-
mluví. V česk ém případě kremelští publicis-
té zdůrazňují, že v protektorátu byl vlastně 
klid a čeští dělníci vyráběli spokojeně zbraně 
pro wehrmacht. O atentátu na Heydricha vědí 
v Rusku jen specializovaní historici.

Další kapitolou je rozpad Sovětského svazu, 
kdy se Kreml cítí podveden nedostatečnou po-
mocí ze strany Západu a v následném odstrčení 
Ruska z pozice globální velmoci. Není spo-
ru, Západ nejspíš mohl a měl udělat podstatně 
více pro zmírnění obrovského ekonomického 
a sociálního propadu Ruska po rozpadu Sovět-
ského svazu v roce 1991. Ovšem je otázka, zda 
by to skutečně změnilo nálady ruské veřejnos-
ti a zejména jejích politických elit. Po prvotní 
fascinaci vším západním totiž ruské elity za-
čaly cítit rozčarování z budoucího vývoje. Ně-
kteří to spojují s postkoloniálním syndromem, 
který si prožila třeba Velká Británie a Francie
v 50. a 60. letech. Najednou už nejste světová 
velmoc a není to příjemný pocit. Současně to 
můžete využít vnitropoliticky, protože nostal-
gie po dobách, kdy SSSR vládl nad šestinou svě-
tové pevniny, je dodnes silná. Političtí techno-
logové s tím dokážou pracovat více než dobře. 

Hlavní otázkou je, zda lidé, kteří dnes 
v Kremlu rozhodují, skutečně věří tomu, co 
veřejně říkají, nebo je to jen 
hra pro domácí publikum. 
Pokud je pravdivá první va-
rianta, máme skutečný pro-
blém.

Autor je redaktor 
Hospodářských novin, 
zaměřuje se na Rusko 

Rodina nepotřebuje experimenty
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KNIŽNÍ TIP 
Jana Paulase

Během četby knížky Cesto(do)pis máte 
nutkavou potřebu sednout na kolo 
a vyrazit do světa. Kolo je zde ale 
jen prostředkem k mnoha zážitkům, 
a především k vlastní proměně. 

Knížka mladé lékařky a  básnířky 
Anny Dejmkové je vlastně jakýmsi 
cestovním dopisem – proto ten tro-
chu krkolomný název Cesto(do)pis – 

který píše kamarádovi, jímž je vlastně každý 
čtenář. Už podtitul Na kole v hidžábu i v pyžamu 
prozrazuje, že se vydáme hodně daleko. Nejen 
do jiných zemí, ale i do jiných kultur.

Cesty, které autorka líčí, jsou vlastně tři. Na 
jeden zátah se dostat z Prahy přes Balkán, Tu-
recko, Írán a Čínu až k Indickému oceánu na 
nejlacinějších kolech z Decathlonu byste o let-
ních prázdninách nestihli. Autorka na tyto 

cesty vyrazila ve třech etapách ještě jako stu-
dentka medicíny spolu se svým přítelem, geo-
grafem Františkem.

První cyklovýlet vedl z pražského Hloubětí-
na přes Rakousko a balkánské země až do tu-
reckého Istanbulu a měřil čtyři tisíce kilome-
trů. Podruhé začínali přímo v Istanbulu a na 
pětitisícové trati projeli Tureckem, Gruzií, Ar-
ménií až do Íránu. Další léto pak zaletěli do 
Kazachstánu, aby našlapali šest tisíc kilome-
trů napříč Čínou. A čtenář všechny tyto cesty 
může „šlapat“ v duchu s nimi a oceňovat jejich 
odvahu, cyklistický výkon i trpělivost při desít-
kách lepení duší. 

Knížka je však něčím mnohem víc než ces-
topisným deníkem. Jak píše v  předmluvě
P. Marek Orko Vácha: „Není to běžný cestopis 
s radami, jak jet a kam, tady je především vy-
stižen důvod, proč jet. Jména tureckých nebo 
gruzínských měst zapomenu. Co nezapome-
nu, je vzkaz, že je normální se s neznámými 
lidmi rozdělit o úsměv nebo o jídlo, že je nor-
mální se pozdravit, že je normální někoho po-
zvat na čaj…“ Ano, právě tento rozměr lidské-
ho setkávání je na knize nejdůležitější. Je sice 

zajímavé, jaké druhy jídel oba „cyklovýletníci“ 
okusili a jakými přírodními sceneriemi projeli, 
ale fascinující je především otevřenost a po-
hostinnost lidí různých kultur, s nimiž se po-
tkali. Dalo by se říci, že čím více se vzdalovali 
české kotlině, tím více se setkávali se štědrostí 
a otevřenými dveřmi domovů.

Nejzajímavější jsou pro mě zážitky z Tu-
recka a Íránu, tedy z muslimských zemí. Au-
torka se netají svou křesťanskou vírou, ač ta 
je zde zmiňována jen okrajově – její oči jsou 
otevřené především pro poznávání jinakosti, 
která naší vlastní víře nastavuje někdy až ne-
příjemné zrcadlo. Opravdu by mě zajímalo, 
jaký dojem by měl z naší kultury přijímání 
druhého takový íránský cyklista, kdyby pod-
nikl podobnou cestu bez zajištěných noclehů 
opačným směrem. Snad si to raději ani nechci
představovat.

Je pravda, že Anna i František projížděli re-
lativně bezpečnými oblastmi, kde neřádili žád-
ní povstalci, únosci či islámští radikálové, a že 
dva mladí Evropané na kolech zde působili 
trochu exoticky. Ale i  ta zvědavost tamních 
lidí jde ruku v ruce s podanou rukou, která 

nečeká nic na oplát-
ku. Teprve posled-
ní cesta napříč Čí-
nou ostře kontrastuje 
s předchozími zážit-
ky. I  zde sice cesto-
vatelé potkávají lidi 
ochotné pomoci, ale 
všechno je protkáno 
neustálou kontrolou, 
byrokracií a atmosfé-
rou nesvobody. I pří-
tel na kole, kterého 
„náhodně“ potkají 
a  který s  nimi urazí 
kus cesty, je možná nakonec „dohlížitel“ tam-
ního režimu. 

Těch 15 tisíc kilometrů člověka změní, 
všechny ty objevy, překážky a denní zázraky, 
kdy mají Anna a František zřetelný pocit, že 
se Bůh stará, člověka někam posunou. Mož-
ná díky této knížce někdo vstane od počítače 
a vyrazí na svou vlastní cestu.

Anna Dejmková: Cesto(do)pis (Kalich 2020)

Alena Scheinostová

Nejstarší český hudební festival 
Pražské jaro zahájí 12. května 
svůj už 76. ročník. Vzhledem 
k pandemii nabídne pozměněný 
program, všech třiadvacet letošních 
koncertů však bude možné 
vyslechnout zdarma na internetu.

Program, který předkládáme, je průsečí-
kem toho nejlepšího možného, co nám 
dovolují protiepidemická opatření 
platná nejenom v České republice, ale 

s ohledem na hostování zahraničních umělců 
i v zahraničí,“ vysvětlil médiím ředitel festiva-
lu Roman Bělor. Nezbytná „náhradní“ řešení 
však přinesou nejedno osvěžující překvape-
ní. Týká se to hned zahajovacího koncertu
12. května a jeho reprízy následující den: tra-

diční Smetanovu Mou vlast měl původně před-
nést berlínský Rundfunk-Sinfonieorchester, 
protože však němečtí umělci vzhledem k tam-
ním epidemiologickým opatřením nemohou 
dílo nazkoušet, zahraje místo nich český sou-
bor Collegium 1704 pod vedením Václava
Lukse. Ten si přitom vybudoval jméno pře-
devším poučenou interpretací staré hudby na 
dobové nástroje, a jak Václav Luks přiznal pro 
magazín Opera+, pro hudebníky je to neob-
vyklá výzva, kterou dokonce zvažovali odmít-
nout. Pro tuto příležitost se soubor navíc rozší-
ří o hráče na historické dechové nástroje.

„Mou vlast tentokrát uslyšíme tak, jak ji moh-
li slyšet lidé kolem roku 1882, kdy byl cyklus 
poprvé uveden v kompletní podobě,“ shrnul 
mluvčí festivalu Pavel Trojan. Ostatně již roku 
1996 Pražské jaro zahájili Mou vlastí na histo-
rické nástroje London Classical Players, jak 
připomínají pořadatelé.

Letošní pestrý program dále zahrnuje hud-
bu od renesance po 20. století, od vážné hud-
by po jazz, od nadaných dětských interpretů 

z mentorského programu MenArt po věhlasné 
profesionály. Nechybějí ani skladby duchovní.

Dne 15. května vystoupí v pražském kostele 
sv. Anny belgický soubor staré hudby Huel-
gas Ensemble a přednese výběr z duchovních 
děl významného renesančního komponisty 
Josquina Despreze. Na letošní rok připadá 
500. výročí úmrtí tohoto předního představi-
tele polyfonního stylu vokální hudby, jemuž 
se připisuje na čtyři sta světských i duchov-
ních skladeb. 

Ze Smetanovy síně Obecního domu zaznějí 
21. května vedle Brahmsovy Symfonie č. 1 c moll 
slavné Biblické písně Antonína Dvořáka, a  to 
v podání německé pěvkyně Gerhild Romber-
gerové. Doprovodí ji Symfonický orchestr Ba-
vorského rozhlasu pod vedením Jakuba Hrůši.

Pozoruhodný hudebně-recitační projekt 
představí český vokální soubor staré hudby 
Cappella Mariana 1. června. Zpřítomní odkaz 
jednoho ze sedmadvaceti českých pánů po-
pravených právě před čtyřmi sty lety na Staro-
městském náměstí – Kryštofa Haranta z Polžic 

a Bezdružic. Humanistický spisovatel, cesto-
vatel a hudebník zanechal literární i hudební 
dílo, které se však dochovalo jen ve zlomcích. 
Torza jeho mše či mariánských motet nebo 
žalmů Capella Mariana souhrnně představí 
v autentických aranžích a doplní je hudbou 
mimoevropských tradic – přizvala například 
hráče na perský setar. Herec Saša Rašilov pro-
gram dotvoří přednesem Harantova cestopi-
su z roku 1608 s obsáhlým názvem Putování 
aneb Cesta z Království českého do Benátek a od-
tud do země Svaté, země judské a dále do Egypta 
a velikého města Kairu, potom na horu Oreb, Sinai
a sv. Kateřiny v pusté Arábii ležící.

Kompletní program je na webu festival.cz, 
kde budou také koncerty streamovány. Všech-
ny se mají – dovolí-li situace – odehrát i s di-
váky v sálech, již zakoupené vstupenky proto 
zůstávají v platnosti. 

Pražské jaro. 76. mezinárodní 
hudební festival. 12. 5. – 3. 6. 2021, 
program a přenosy na festival.cz

Pražské jaro online pro každého 

Cesty za poznáním světa i sebe sama

Lukáš Jirsa

Dánský fi lm s provokativním 
názvem Chlast nabízí dojemný, 
vtipný i naději probouzející příběh 
o hledání ztracené chuti do života. 
Snímek minulý týden získal Oscara 
za nejlepší neanglicky mluvený fi lm.

Chytlavé vyprávění o přínosech alko-
holového opojení, jež se rozhodne 
experimentálně prozkoumat čtveřice 
mužů v krizi středního věku, vyniká 

humorem i citlivostí. A přestože začíná s gus-
tem natočenou pijatikou kodaňské mládeže, 
fi lm ani zdaleka alkohol neglorifi kuje.

„Co je mládí? Sen. Co je láska? Náplň toho 
snu.“ Citát dánského fi lozofa a teologa Sørena 
Kierkegaarda snímek Chlast otevírá a  je jed-
ním z klíčů, jak jej číst. Jedenáctý fi lm před-
ního dánského fi lmaře  omase Vinterberga 
(*1969) totiž vposledku není o alkoholu, nýbrž 
o touze žít. A právě schopnost žít, a tedy také 
milovat svůj vlastní život chybí čtveřici znave-
ných učitelů jednoho kodaňského gymnázia. 

Martin (hvězdný Mads Mikkelsen) učí dě-
jepis na střední škole, děti odrůstají, s manžel-
kou se míjí, není čas. Martin nepociťuje štěstí, 
naplnění ani smysl. A jeho přátelé a kolegové 
také ne: ženatý otec tří dětí Nikolaj, rozvedený 
tělocvikář Tommy, nezadaný učitel zpěvu Pe-
ter – ti všichni jako by zůstali zaseknuti v ži-
votním bezčasí. Vleklou životní nudu dokážou 
narušit díky narozeninové večeři právě čtyři-
cetiletého Nikolaje. Ten své přátele obeznámí 
se (skutečně existující) svéráznou hypotézou 
psychoterapeuta Finna Skårderuda: podle něj 
je pro navození psychické pohody nutné dlou-
hodobě udržovat 0,5 promile alkoholu v krvi. 
Jediné, co zbývá, je tuto teorii ověřit v praxi. 

Vinterberg je mistrem charakterové zkratky: 
k vykreslení duševního rozpoložení hrdinů mu 

stačí několik detailních záběrů tváře, pohled, 
pohnutí rtů, gesto. Světoznámý Mads Mikkel-
sen podává další ze svých excelentních výko-
nů a jeho fi lmoví přátelé za ním nijak nezaos-
távají. A třeba herec  omas Bo Larsen jako
Tommy díky vlastní zkušenosti vyléčeného al-
koholika nejspíš dobře věděl, do jakých hlou-
bek svého nitra sáhnout.

Vinterberg se spolu s kameramanem Stur-
lou Brandthem Grøvlenem rozhodli celý fi lm 
natočit z ruky, čímž dosáhli bezprostřednosti 
i dojmu dokumentu. Kamera také odráží aktu-
ální stav hrdinů: střízlivost je charakterizována 

i obrazově – větší neohrabaností, zatímco stav 
opilosti je zachycen jemnějšími a plynulejšími 
pohyby.

Chlast je ve své domovině označován za fi lm, 
jenž věrně zachycuje nejednu stránku dánské 
národní identity. Scénář Vinterberg napsal se 
svým pravidelným spolupracovníkem Tobia-
sem Lindholmem na základě vlastní divadelní 
hry. Děj fi lmu byl také ovlivněn osobní tra-
gédií: Vinterbergova dospívající dcera, která 
měla ve fi lmu hrát, čtyři dny po začátku natáče-
ní zemřela při autonehodě. Scénář pak doznal 
důležitých změn. Jako celek nicméně Chlast 

vyznívá zásadně pozitivně a namísto oslavy 
alkoholu je upřímnou, nekýčovitou a nanejvýš 
chytlavou oslavou života samotného.

Film od svého loňského uvedení sbírá řadu 
cen. Vrcholem je zlatá soška Oscara, stojí za 
to ale připomenout i tu úplně první – cenu ka-
tolické poroty Signis na loňském festivalu ve 
španělském San Sebastianu.

Chlast. Režie 	 omas Vinterberg (Dánsko 2020), 
do 12. 5. 2021 lze zhlédnout na kinaspolu.cz 

Autor je dramaturg TV Noe a fi lmový kritik

Oscarové drama o žízni po životě

Parta učitelů ve středním věku hledá opojení – a objeví opojnost života.  Snímek Henrik Ohsten



P. Michael Martinek SDB

P. Josef Zvěřina, jeden z největších 
českých teologů, nazval své hlavní 
dílo „Teologie agapé“. V úvodu 
říká, že „teologie se musí rozšířit 
v theofi lii, lásku k Bohu, a o této 
lásce nejen spekulovat, ale zpívat, 
trochu i básnit, ale především ji 
otevřít těm, kdo potřebují lásku“.

Východiskem takové teologie jsou ja-
novské texty v Novém zákoně. Dva 
z nich nám církev předkládá při bo-
hoslužbě této neděle (1 Jan 4,7-10 

a Jan 15,9-17). Zvěřina z nich odvozuje „jevy 
a kategorie agapé“. Je jich celkem jedenáct 
a zdají se mi natolik aktuální, že si dovolím 
je zde uvést a přidat k nim stručný komentář.

Otevřenost: Být otevřený vůči druhému člo-
věku i vůči Bohu. Slyšet, co ten druhý říká, 
ale i co neříká. Vnímat, co cítí, umět se „vcítit“ 
(empatie). Ve vězení se setkávám s lidmi, kteří 
trpí neschopností empatie, totální uzavřenos-
tí. Nevnímají nikoho jiného než sebe. Vidíme 
je i mezi celebritami a politiky. Přitom otevře-
nost je prvním předpokladem lásky. Uzavření 
lidé nejsou schopni milovat. Ale ani vládnout.

Očekávání: Láska začíná očekáváním – tou-
žím po této dívce a očekávám, že i ona bude 
toužit po mně. Bůh se skrze Ježíše vydal do 
rukou člověka a očekával, že i člověk bude pro 
něj ochoten obětovat svůj život. Zároveň člo-
věk očekává Boha, neboť touha po něm je mu 
vryta do srdce. A očekává i člověka, protože 
mu není dobře samotnému. Ten, kdo nikoho 
neočekává, je nejchudší člověk na zemi.

Blízkost: Bůh nás nenechává dlouho čekat; 
je zároveň vzdálený i blízký, transcendentní 
i imanentní. Je nám bližší než my sami sobě. 
A  je-li Bůh blízký všem lidem, jsou si i  lidé 
blízcí navzájem. Jak tíživá byla doba, kdy jsme 
si kvůli pandemii nemohli být fyzicky blízko! 
Jak těžko se žije lidem, kteří nemají nikoho 
blízkého! Jak velký úkol pro nás, kteří si uvě-
domujeme Boží blízkost: být blízko i těm, kdo 
jsou vzdálení!

Přítomnost: Láska přijímá druhého v sebe – 
a tak blízkost mezi milovanými přerůstá v pří-
tomnost jednoho ve druhém. Ta je možná i bez 
fyzické blízkosti: matka nepřestává milovat své 
děti, i když žijí daleko od ní. Je v jejich životě 
přítomná a ony jsou přítomny v ní. Podobně 

život v Boží přítomnosti je podstatou křesťan-
ské spirituality. 

Setkání: Každé setkání v sobě nese možnost 
překvapení, nového objevu, odlišné zkušenos-
ti. I člověk, kterého dobře znám, mě může pře-
kvapit něčím nečekaným. Tím spíše mě může 
překvapit Bůh. Stále nová setkávání jsou záru-
kou, že budu vždy ochoten vydat se na cestu 
ze své zabydlenosti.

Sebesdílení: Sdílet s  druhým hlubinu své-
ho bytí předpokládá důvěru. Bůh měl tako-
vou důvěru k člověku, že mu sdělil nejhlub-
ší tajemství svého bytí. Člověk sdílí svou 
vlastní hlubinu se svými nejbližšími. Mnozí 
ji však nesdílejí s nikým – k nikomu nemají 
důvěru. Život bez důvěry je ovšem život ve
strachu. 

Účast: Jsem-li schopen sdílet sám sebe s dru-
hými, měl bych také být schopen reagovat na 
to, že druzí sdílejí svůj život se mnou. Tím 

získávám účast na jejich životě. To je pro mě 
čest i závazek. 

Milosrdenství: Ve všech dosud uvedených for-
mách lásky lze předpokládat vzájemnost, ale-
spoň ve smyslu dobré vůle. Bůh však jde dál: 
jeho láska se projevuje i k člověku hříšnému, 
k nevěrnému partnerovi. To je milosrdenství. 
Vztahy narušené hříchem nelze narovnat spra-
vedlností. Lze je narovnat jedině odpuštěním, 
pokud ovšem obě strany na něm mají upřím-
ný zájem. 

Společenství: Poslední tři projevy lásky před-
stavují výsledný stav, trvalé klima lásky, bož-
ské prostředí. Společenství je propojením 
osob, které už prošly předchozími podobami 
lásky. Vytvoří-li milující lidé skupinu, bude lás-
ka proudit mezi všemi jejími členy navzájem. 
A její síla se bude nikoli sčítat, nýbrž násobit. 

Jednota: Možná jsme někdy prožili onu exta-
tickou zkušenost jednoty – s lidmi, s Bohem, 

s přírodou, s vesmírem. To je jeden z vrchol-
ných prožitků lásky. Vím, cítím, že celý exis-
tující svět tvoří jednotu; že Bůh je všechno ve 
všem; že jsem součástí lidství a že v mé duši se 
zrcadlí tvář všech lidí na zemi. V této jednotě 
není prostor pro nenávist, násilí, válku.

Plnost: Bůh je absolutní plnost. A účast na pl-
nosti Boží je nejvyšším cílem člověka. Neexis-
tuje nic většího, nic vyššího než Boží plnost. 
K této plnosti nelze dospět jinak než láskou. 
Pokud jsme lidmi milujícími, máme na ní po-
díl, ale bytostně zakusit ji můžeme jen ve výji-
mečných chvílích. Plně naplněni plností bude-
me až na věčnosti. 

Apoštol Jan se podle tradice dožil asi deva-
desáti let. Moudrost, k níž ve svém dlouhém 
životě dospěl, prý dal najevo tím, že svá po-
slední kázání zjednodušil na tři slova: „Milujte 
se navzájem!“

Autor přednáší na Jaboku
a působí jako vězeňský kaplan

P. Josef Zvěřina

Připomněli jsme si vzácné výročí:
23. dubna uplynulo 120 let od narození 
prof. Růženy Vackové, významné 
české historičky umění, „ženy statečné 
a věřící“ – jak se o ní kdysi vyjádřil 
Oto Mádr, který s ní v červnu 1952 
usedl na lavici obžalovaných ve 
známém procesu s Katolickou akcí. 
Na Růženu Vackovou vzpomíná 
Josef Zvěřina v následujícím textu. 

Étos a charakter byla nejen její často 
užívaná slova, ale páteří jejího živo-
ta. Leccos jí vytýkali, ale nikdy bez-
páteřnost. Její mravní neúplatnost ji 

přivedla za okupace do ilegální práce. Ačkoliv 
již byl popraven její bratr dr. Vacek a švagr
dr. Gjurič – také neznámé oběti tohoto národa 
– neváhala nosit části tajné vysílačky skupiny 
Voláme č. 15, kde bylo třeba. Skupina dosta-
la cenné zprávy o místech výroby zbraně V-2, 
v kterou německé vojenské velení kladlo velké 
naděje pro „rozhodující úder“. Skupina slo-
žená z české inteligence, většinou sociálních 
demokratů (malíř Šourek aj.), vypracovala též 
velmi pozoruhodné plány na hospodářskou 
obnovu země po válce. Nakonec byla Růžen-
ka zatčena (v únoru 1945). Jen konec války ji 
uchránil konce života, který neváhala vydávat 
– a zase nesplacený dluh.

Po krátkém, ale intenzivním působení na 
univerzitní půdě r. 1945 byla postavena před 
novou zkoušku svého charakteru. Za únoro-
vých událostí r. 1948 šla se studentskou de-

monstrací na Pražský hrad. Na první schůzi 
nového profesorského sboru se objevili též stu-
denti – idea drahá Růžence, neboť vždy sni-
la o vysokoškolském společenství profesorů 
a studentů – universitas magistrorum et schola-
rium – jak původně i Karlova univerzita byla. 
Jenže to byli zástupci akčního výboru. Začalo 
se mluvit jiným jazykem, který napotom upadl 
v dokonalý stereotyp. Mluvilo se o nové době, 
nových možnostech, které budou dány, o no-
vých úkolech, které budou zvládány atd. Rů-
žena Vacková položila otázku kritérií všeho 

toho nového. Sklidila uznání dvojího druhu: 
uznání statečnosti i prudký odpor, který vedl 
Arnošt Kolman (za dva roky zmizel z Karlovy 
univerzity tak tiše, jak tam přišel). Akční výbor 
pak Růženku vyakčnil tímto památným a ja-
zykově pozoruhodným výnosem: „Žádáte se, 
abyste ve školním roce 1948/49 v přednáškách 
nepokračovala.“

Za další tři roky byla Růženka Vacková po-
ctěna rozsudkem, který zněl na trest odnětí 
svobody na 22 let a ztrátu občanských práv 
na dalších deset let pro velezradu a vyzvědač-
ství. Proces byl jedním z oněch monstrproce-
sů, které „proslavily“ naše soudnictví. Konal se 
v Brně v červnu 1952; pro zvýšení dojmu byli 
k té skupině kněží, řeholnic a studentů přidá-
ni dva studenti, kteří byli odsouzeni k  tres-
tu smrti. Růženka si odpykala plných 15 let. 
Když se vrátila a dozvěděla se, že její prokurá-
tor z procesu je nemocen, chtěla jej navštívit, 
aby věděl, že nechová v srdci nenávist; proto-
že se však obávala, že by ten ubožák takovou 
mravní vstřícnost neunesl, upustila od svého 
úmyslu. Byla pak mezi prvními, kdo podepsali 
Prohlášení Charty 77.

Buď nic – anebo Bůh
„Vnitřní formantou“ – užívám jejích vlastních 
výrazů – Růženčina života byla víra. Pronik-
nuta étosem a patosem Nietzscheho nemohla 
žít v konvenci a prostřednosti. Ale jejím ideá-
lem nemohl být „nadčlověk“ – proti tomu měla 
v sobě příliš pokory a lásky. Její další vnitřní 
kroky řídila neúprosná vůle k pravdě. Roz-
hodný moment její konverze byla právě smrt 
jejího bratra a švagra. Tehdy se jí se vší ostrostí 
zjevilo dilema: buď důsledný nihilismus, ane-
bo důsledný klad, buď nic – anebo Bůh; buď 

defi nitivní smrt, anebo vzkříšení. „Není těžké 
Boha poznat, ale je těžké se mu vzdát,“ řekla 
později. Růžena Vacková zvolila – jako vždyc-
ky – to, co bylo těžší. Byla tak prostá, že si šla 
koupit katechismus; byla tak pokorná, že jím 
nepohrdla; byla tak vnitřně tvořivá, že byla 
schopna jej domyslit; byla tak rozhodná, že 
jí nezbylo než radikální následování chudého 
a současně velkého Ježíše Krista. To byla její 
cesta k „něžnému Bohu“, jak to osvědčil u její 
rakve P. M. Máša. Vydala celý svůj život jemu, 
vydávala z něho lidem. Noblesní a prostá mi-
lovala babičky v kostele, prosté kněze a sest-
řičky, synovce a prasynovce, blízké i vzdálené, 
do poslední chvíle přitahovala k sobě i mladé.

Bála se sakristií – jako pravá intelektuálka. 
Ale jednou se přemohla, donesla mi Huysman-
sovu Katedrálu, neboť jsem u sv. Mikuláše pro 
pražskou smetánku v kázání navazoval na to, 
co tam bylo vidět. „Není to k dostání, může 
Vám to posloužit, i když jsou tam bludy.“ – „Vy 
tomu rozumíte?“ ptal se povýšeně mladý kněz 
– podle indického přísloví Mladé tele se ani 
lva nebojí. S nevinným holčičím pohledem mi 
řekla: „To je totiž můj obor.“ Tak začalo naše 
přátelství.

Úryvek z delšího příspěvku 
(Teologické texty 5/1994)
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Zadlužený život Růženy Vackové

Růžena Vacková v mladších letech.
 Snímek archiv KT

Milujte se navzájem!

Každé setkání v sobě nese možnost překvapení, nového objevu, odlišné zkušenosti. Snímek Pixabay
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Ne 9. 5. 518 582 783 881 518 582 611 687 921 1030 611 687 611 688 612 688 612 689 519 583 519 584 926 1036 612 689 612 689 517 581 613 690 930 1040 613 690 614 691 614 691 612 689 1247 1379

Po 10. 5. 518 582 783 881 518 582 935 1046 936 1046 615 692 615 692 615 692 616 693 519 583 519 584 940 1052 616 693 616 693 517 581 945 1057 945 1057 617 694 617 694 617 694 616 693 1250 1384

Út 11. 5. 518 582 783 881 518 582 950 1062 950 1063 618 695 618 695 619 696 619 696 519 583 519 584 955 1068 619 696 619 696 517 581 960 1073 960 1073 620 697 620 698 621 698 619 696 1254 1387

St 12. 5. 518 582 783 881 518 582 965 1079 965 1079 621 699 622 699 622 699 622 700 519 583 519 584 971 1085 622 700 622 700 628 707 629 708 629 708 630 710 631 710 631 710 634 713 1238 1374

Čt 13. 5. 632 711 783 881 632 711 633 712 813 914 633 712 633 712 633 712 634 713 634 713 635 714 635 714 637 716 634 713 628 707 638 717 638 717 639 719 640 719 640 720 634 713 1242 1379

Pá 14. 5. 1673 1892 783 881 1365 1525 1674 1893 813 914 1674 1894 1365 1526 1675 1894 1366 1526 643 723 643 723 1004 1121 1676 1895 1366 1526 1366 1527 1678 1897 1678 1897 1680 1900 1367 1527 1681 1900 1366 1526 1260 1398

So 15. 5. 642 722 783 881 642 722 1014 1132 1014 1132 649 730 649 730 650 731 651 732 643 723 643 723 1019 1138 651 732 651 732 641 721 652 734 1025 1144 652 734 653 734 653 735 655 737 1238 1374

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

1. ČTENÍ Sk 10,25-26.34-35.44-48
Čteme úryvek z dlouhého bloku vě-
novaného křtu pohanského vojá-
ka Kornélia (Sk 9,32-11,18); text 
řeší otázku, zda mohou být pokřtě-
ni i pohané. Výběr veršů zachycuje 
dar Duch Svatého, který je setníkovi 
a jeho lidem dán. Klíčové ovšem je, 
že se tak stane ještě dříve, než jsou 
pokřtěni. To zboří poslední Petrovu 
pochybnost o křtu pohanů!

Čtení ze Skutků apoštolů
Když Petr přišel do Césareje, Korné-
lius mu šel vstříc a padl mu v hluboké 
úctě k nohám. Ale Petr ho zvedl se 
slovy: „Vstaň! Vždyť i já jsem jen člo-
věk.“ Tu se Petr ujal slova a promluvil: 
„Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu 
nestraní, ale v každém národě je mu 
milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je 
správné.“ Když ještě Petr mluvil, se-
stoupil Duch Svatý na všechny, kdo tu 

řeč poslouchali. A žasli věřící obráce-
ní ze židovství, kteří přišli s Petrem, že 
i na pohany byl vylit dar Ducha Sva-
tého. Slyšeli totiž, jak mluví (cizími) 
jazyky a velebí Boha. Tehdy Petr řekl: 
„Může někdo odpírat křestní vodu 
těm, kteří jako my přijali Ducha Sva-
tého?“ Pak rozkázal, aby je pokřtili ve 
jménu Ježíše Krista. Potom ho prosili, 
aby (u nich) zůstal ještě několik dní.

MEZIZPĚV Žl 98,1.2-3ab.3cd-4
Žalm odpovídá na první čtení: i vzdá-
lené „končiny“ země, tedy nejposled-
nější pohané, poznaly spásu. To je 
důvod k chvále!

* Hospodin zjevil svou spásu před zraky 
pohanů. Nebo: Aleluja.
Zpívejte Hospodinu píseň novou, 
neboť učinil podivuhodné věci. 
Vítězství je dílem jeho pravice, 
jeho svatého ramene.

*
Hospodin uvedl ve známost svou 
spásu, před zraky pohanů zjevil svou 
spravedlnost. Rozpomenul se na svou 
dobrotu a věrnost Izraelovu domu.
*
Všechny končiny země 
uzřely spásu našeho Boha. 
Jásejte Hospodinu, všechny země, 
radujte se, plesejte a hrejte!
*

2. ČTENÍ 1 Jan 4,7-10
Jan zřejmě chce uchránit komunitu 
křesťanů před působením falešných 
hlasatelů a vzájemnými rozbroji. 
Společenství s Bohem a s ostatními 
křesťany je jeden celek a nelze je od-
dělit. Jan tím nastiňuje, kým Bůh je.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana 
Milovaní, milujme se navzájem, pro-
tože láska je z Boha, a každý, kdo 

miluje, je zrozen z Boha a poznává 
Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, 
protože Bůh je láska. V tom se ukáza-
la Boží láska k nám, že Bůh poslal na 
svět svého jednorozeného Syna, aby-
chom měli život skrze něho. V tom 
záleží láska: ne že my jsme milovali 
Boha, ale že on si zamiloval nás a po-
slal svého Syna jako smírnou oběť za 
naše hříchy.

EVANGELIUM  Jan 15,9-17
Navazujeme na minulou neděli. 
Ocitáme se při Poslední večeři. Ježíš 
v dlouhé řeči vysvětluje, že jeho od-
chod neznamená opuštění učedníků, 
ale budou moci žít z Ducha Svaté-
ho. Nyní se hlavní důraz posouvá na 
„milovat“.

Slova svatého evangelia podle Jana
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako 
Otec miloval mne, tak já jsem miloval 

vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-
-li moje přikázání, zůstanete v mé lás-
ce, jako jsem já zachovával přikázání 
svého Otce a zůstávám v jeho lásce. 
To jsem k vám mluvil, aby moje radost 
byla ve vás a aby se vaše radost napl-
nila. To je mé přikázání: Milujte se na-
vzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo 
nemá větší lásku než ten, kdo za své 
přátele položí svůj život. Vy jste moji 
přátelé, když děláte, co vám ukládám. 
Už vás nenazývám služebníky, proto-
že služebník neví, co dělá jeho pán. 
Nazval jsem vás přáteli, protože vám 
jsem oznámil všechno, co jsem slyšel 
od svého Otce. Ne vy jste si vyvoli-
li mne, ale já jsem vyvolil vás a určil 
jsem vás k tomu, abyste šli a přiná-
šeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. 
Potom vám Otec dá všechno, oč ho 
budete prosit ve jménu mém. To vám 
přikazuji: Milujte se navzájem!“

neděle 9. 5.  Jan 15,9-17
Úryvek Ježíšovy řeči při Poslední ve-
čeři nás naplňuje radostí a odvahou. 
Odvahou k otevřenosti, jakou proje-
vil Petr, když zakusil působení Ducha 
mezi pohany.

pondělí 10. 5. Sk 16,11-15
Lydie zve Pavla a jeho doprovod do 
svého domu. Kéž je nám tato srdeč-
nost a pohostinnost vzorem. Chci 
dnes prosit za spolupráci představi-
telů církve s rodinami!

úterý 11. 5. Sk 16,22-34
Nebýt věznění pro Krista, mnozí by 

se o víře nedozvěděli. O tom jsme se 
mohli přesvědčit i v našem národě 
v době pronásledování církve. 

středa 12. 5. Sk 17,15.22-18,1
Mnozí vzdělaní posluchači Pavlova 
slova nepřijímají. Jaký kontrast opro-
ti prostému žalářníkovi z včerejšího 
příběhu!

čtvrtek 13. 5. – slavnost Nanebevstoupení 
Páně Sk 1,1-11
Ježíšův odkaz i pro naše dny: při-
jmout Ducha Svatého a vydávat 
o něm svědectví! To je smysl a úkol
církve.

pátek 14. 5. – svátek sv. Matěje
 Sk 1,15-17.20-26
Doplnění počtu do dvanácti je zna-
mením návaznosti církve na Boží Iz-
rael. Hlásání velikonoční události je 
prvořadým úkolem apoštolů. I dnes!

sobota 15. 5.  Sk 18,23-28
Apollos byl dobrým řečníkem. Pris-
cilla a Akvila mu vykládají Boží 
nauku ještě dokonaleji. Povzbuzení 
pro mě, abych věnoval víc času vzdě-
lání ve víře!

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského 

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

10. 5. – pondělí po 6. neděli velikonoční
Barva bílá, mše feriální.
1. čtení Sk 16,11-15 
Žl 149,1-2.3-4.5-6a+9b, odp.: Hospo-
din miluje svůj národ. Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 15,26 16,4a

11. 5. – úterý po 6. neděli velikonoční
Barva bílá, mše feriální.
1. čtení Sk 16,22-34 
Žl 138,1-2a.2bc-3.7c-8, 
odp.: Zachraňuje mě tvá pravice, 
Hospodine. Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 16,5-11
V pražské katedrále:
Nešpory 1. z následující slavnosti. 
Modlitba před spaním 1. nedělní.

12. 5. – středa po 6. neděli velikonoční
Barva bílá, mše feriální.
1. čtení Sk 17,15.22-18,1 
Žl 148,1-2.11-12.13-14a.14bc, 
odp.: Nebe i země jsou plny tvé slávy. 
Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 16,12-15
V pražské arcidiecézi:
svátek Výročí posvěcení katedrály 
(v katedrále: slavnost)
Modlitba uprostřed dne 
má středeční žalmy z 2. týdne 
(v katedrále z doplňovacího cyklu).
Barva bílá, mše vlastní, Gloria 
(v katedrále i Krédo), preface vlastní. 
Nelze použít čtvrté anafory.
Modlitba před spaním 1. nedělní.

13. 5. – Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ 
PÁNĚ – doporučený svátek
Barva bílá, mše vlastní, Gloria. 
1. čtení Sk 1,1-11
Žl 47,2-3.6-7.8-9, odp.: Bůh se vznáší 

za jásotu, Hospodin vystupuje 
za hlaholu trub. Nebo: Aleluja. 
2. čtení Ef 1,17-23
Zpěv před evangeliem: Aleluja. 
Jděte a učte všechny národy, 
praví Pán; já jsem s vámi po všechny 
dny až do konce světa. Aleluja. 
Evangelium Mk 16,15-20 
Krédo, preface o Nanebevstoupe-
ní Páně, v římském kánonu vlastní: 
V tomto společenství.
Nelze použít čtvrté anafory. 
Dnes není dovolena pohřební mše. 
Modlitba před spaním 2. nedělní.
Začíná devítidenní příprava 
na slavnost Seslání Ducha Svatého.

14. 5. – svátek sv. Matěje, apoštola
Modlitba uprostřed dne 
má páteční žalmy z 2. týdne.
Barva červená, mše vlastní, Gloria.
1. čtení Sk 1,15-17.20-26 
Žl 113,1-2.3-4.5-6.7-8, odp.: Pán 
ho posadil vedle knížat svého lidu. 
Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 15,9-17
Preface o apoštolech. 
Nelze použít čtvrté anafory.

15. 5. – sobota po 6. neděli velikonoční
Barva bílá, ranní mše feriální.
1. čtení Sk 18,23-28 
Žl 47,2-3.8-9.10, odp.: Bůh je králem 
celého světa. Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 16,23b-28
Nešpory 1. a večerní mše 
z následující neděle.

16. 5. – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Den modliteb za sdělovací prostřed-
ky: vzpomenout vhodným způsobem 
v přímluvách.
Barva bílá, mše vlastní, Gloria. 
1. čtení Sk 1,15-17.20-26
Žl 103,1-2.11-12.19-20ab, 
odp.: Hospodin si zřídil na nebi trůn. 
Nebo: Aleluja. 
2. čtení 1 Jan 4,11-16
Zpěv před evangeliem: Aleluja. 
Nenechám vás sirotky, praví Pán,
 jdu a zase k vám přijdu a vaše srdce 
se bude radovat. Aleluja. 
Evangelium Jan 17,11b-19 
Krédo, preface velikonoční 
nebo o Nanebevstoupení Páně. 
Dnes není dovolena pohřební mše.
Žaltář 3. týdne (hfr)

Chtěl bych položit jednu otázku: 
Chcete být šťastní, chcete prožívat 
opravdovou radost?

Co je to za hloupé vyptávání? – 
řekne si nejeden čtenář. Vždyť každý 
chce být šťastný a radostný. Je to tak. 
I já chci být šťastný a radostný. Skoro 
bychom mohli říct, že takové vyptává-
ní je zbytečné. 

Jenže další moje otázka bude smě-
řovat k původu této radosti: Kde hle-
dáme toto štěstí? Někdo si může říci, 
že bude šťastný, když bude mít hod-
ně peněz, když bude zdravý, když ho 
všichni budou mít rádi, když si ho 
druzí budou vážit. Každý z nás má 
svou představu, jak může být šťastný 
a radostný. 

Evangelium šesté neděle veliko-
noční však nabízí ještě jeden recept 
na štěstí či radost: „Zachováte-li 
má přikázání, zůstanete v mé lásce, 
jako já zachovávám přikázání své-
ho Otce a zůstávám v jeho lásce. To 
jsem vám pověděl, aby moje radost 
byla ve vás a vaše radost aby byla
plná.“ 

Nejdůležitější jsou poslední slova. 
Bůh nám nabízí plnou radost, nejen 
částečnou či chvilkovou. A co pro to 
můžeme udělat? První úkol je, aby-
chom uvěřili, že Ježíš chce, abychom 
byli šťastní už zde na zemi a jednou 
v nebi. Kristus nám připomíná, že mů-
žeme být opravu šťastní, když bude-
me žít s Bohem, když budeme žít po-
dle jeho vůle. Jedna z věcí, která z nás 
může udělat radostné lidi, je Ježíšem 
nabídnuté přátelství. Je to přátelství, 
které nemůže zde na zemi nikdo jiný 
nabídnout, protože je jiné, než je to 
lidské. Jistě máte zkušenost, že někdy 
jste byli zklamáni někým, koho jste po-
kládali za svého přítele. Možná jste si 
pak řekli, že to vlastně nebyl přítel, že 
ten člověk se tak jenom tvářil, protože 
z vašeho přátelství „něco měl“. 

Jedna farnice, která onemocně-
la leukemií a musela být často v ne-
mocnici, si jednou postěžovala, kolik 
jí tato nemoc vzala přátel. Jak někteří 
lidé, s nimiž se vídala, se už tak často 
neozývali a s některými úplně ztratila 
kontakt. V jednu chvíli se cítila zraze-

na a sama. Jak se říká, pravý přítel se 
pozná podle toho, že je nám nablízku 
především ve chvílích, kdy prožíváme 
něco těžkého, potřebujeme pomoc. 
Právě takové přátelství nám nabízí
Ježíš – a to všem bez ohledu na to, 
jestli na ně odpovíme a přijmeme je. 

Jistě jste někdy měli touhu stát se 
přítelem někoho, koho znáte či po-
tkáváte. Stejnou touhu má chlapec, 
který se zamiluje do krásné dívky. 
Udělá všechno možné, jen aby si 
ho všimla a aby se stal jejím příte-
lem. I Bůh je do nás zamilován a na-
bízí nám své přátelství. I on dělá vše 
možné, abychom si všimli jeho lásky, 
jeho přátelství k nám. Dokonce říká: 
„Už vás nenazývám služebníky, pro-
tože služebník neví, co činí jeho pán. 
Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem 
vám dal poznat všechno, co jsem sly-
šel od svého Otce.“ To znamená, že 
Bůh není vzdálen, nýbrž naopak – je 
tak blízko, že ho někdy můžeme pře-
hlédnout. 

P. PETR CVRKAL SDB, 
Kazanlak, Bulharsko 

Bůh je tak blízko,
že ho můžeme přehlédnout 
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VZPOMÍNÁME
� Dne 1. 5. by se dožil 100 let náš tatí-
nek František Zloch ze Sádku, rodák 
z Velkých Janovic. Dožil se požehnané-
ho věku 86 let a  jeho nelehký život byl 
naplněný poctivou prací, tvořivostí, tou-
hou po vzdělání a obdivem k Božímu dí-
lu okolo nás. S láskou a vděčností vzpo-
mínají děti s rodinami. V 19–2477
� Dne 1. 5. před 10 lety odešel na věč-
nost vzácný charismatický kněz P. Bo-
humír Čuhel, rodák z Březové. V mod-
litbách vzpomínají farníci z Hradce nad 
Svitavou.  V 19–2484

� Dne 2. května uply-
ne 5 roků, kdy odešel 
na věčnost pan Jaro-
slav Janů z Nové Vsi. 
S  láskou, vděčností 
a  modlitbou vzpomí-
nají manželka a 5 synů 

s rodinami. V 19–2448

� Dne 6. 5. 2021 
by se dožil 70 let
P. Daněk Josef 
SDB. Působil v Br-
ně-Žabovřeskách. 
Vzpomeňte, prosím, 
v modlitbě.
 V 19–2451

� Dne 8. 5. 2021 to je 10 let, co odešel 
na věčnost Jan Bruna, nasycen slovy: 
„Vaše srdce ať se nechvěje… jdu vám 
připravit místo.“ Odešel v pokoji, s dů-
věrou, že ho čeká Ježíšova náruč. Věří-
me, že i on nás spolu s Kristem bude če-
kat s otevřenou náručí, kterou měl pro
mnohé otevřenou i na této zemi. Vděč-
ně pamatuje manželka Marta a  dcery
s rodinami. V 19–2488

� Čas, který jsi mu, 
Bože, dal, Ti vrátil, 
Pane, jak sis přál. 
V úterý 11. 5. 2021 
vzpomínáme první-
ho výročí, kdy ode-
šel na věčnost a  do 

Boží náruče námi milovaný pan Petr 
Revenda ze Slušovic. S láskou, vděč-
ností a v modlitbě vzpomíná rodina. 
 V 19–2467

� Před 20 lety ode-
šla na věčnost pí prof. 
M. Mourková – duše 
hodolanské farnosti, 
seniorských setkání 
a  naše milovaná teta 
Manka. S láskou Lex-

maulovi. V 19–2464

KOUPĚ – PRODEJ
� Koupím knihy, mob.: 603 147 191.
 K 19–2339
� Staré odznaky, noty, gramodesky 
a pohledy koupím. Mob.: 602 336 945. 
 K 19–2350
� Mladá rodina koupí stavební poze-
mek/dům k  rekonstrukci v okolí Čes-
kých Budějovic, Českého Krumlova. 
Mob.: 607 193 876. K 19–2465
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Řádkový inzerát
zadávejte přes

elektronický kupon
na webových stránkách 

www.katyd.cz nebo zašlete 
tištěný kupon na adresu 

redakce. Inzerát bude 
zveřejněn po uhrazení 

částky na účet KT.

Inzertní oddělení upozorňuje inzerenty,
že v roce 2021 nejsou shodná čísla týdnů

v roce s čísly vydání Katolického týdeníku.
Prosíme, aby inzerenti uváděli

ve formulářích telefonní kontakt
pro případné upřesnění termínů.

Pokud objednávku vyplňujete na www.katyd.cz
a máte zájem o nabízený dárek nebo dárkový 
certifikát, odešlete spolu se žádostí kopii potvrzené 
objednávky na e-mail podhorska@katyd.cz.

Datum a podpis:

..........................................................

Objednávka předplatného
PLÁTCE  Roční předplatné 780 Kč   Zahájení odběru1) ................................

ZPŮSOB
PLATBY:

Poukázkou: SIPO spoj. č.:

Převodem, zadejte e-mail:

Jméno
a příjmení: Telefon:

Adresa a PSČ:

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

Jméno
a příjmení: Telefon:

Adresa a PSČ:

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

Předplaťte si Katolický týdeník
na jeden rok a ZÍSKEJTE DÁREK!

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

zásob, případně do zveřejnění nové.

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

nebo e-mailem: podhorska@katyd.cz

Každý nový roční 
předplatitel získá knihu 

P. René-Luc:
Patnáct podobenství
od nakladatelství DORON

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

Mám zájem o dárek 
(zaškrtněte)

Ovocný čaj s bylinkami bio sv. Josef
Mešní víno sv. Josef
Chardonnay 2019
pozdní sběr, suché

Bylinný čaj bio sv. Josef 

sleva 15 %
v e-shopu

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

0,75 l
239 Kč

80 Kč
85 Kč

SPECIÁLNÍ EDICE ČAJE 
A VÍNA K ROKU SV. JOSEFA

� Křesťanský antikvariát koupí (du-
chovní, filozofie, umění, poezie, ces-
topisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti 
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. 
Mob.: 720 254 225.  K 19–2366

� Prodám: vlašské ořechy louska-
né světlé 230 Kč/kg, lískovce lousk. 
310 Kč/kg, sušené švestky 155 Kč, su-
šené meruňky 165 Kč, sušené višně 
410 Kč/kg, min. odběr 5 kg. Pošleme. 
Mob.: 774 180 070. K 19–2398

� Koupím z pozůstalosti z legií, ma-
riny, dopisy, šavli, mob.: 603 410 736. 
 K 19–2421
� Koupím housle, mistrovské i obyčej-
né, v  jakémkoliv stavu, mob.: 775 480 
777.  K 19–2471
� Věřící sběratel koupí do své soukro-
mé sbírky vojenské věci z 1. a 2. světové 
války. Platba ihned. Mob.: 731 307 032.
 K 19–2472
� Mladý věřící pár hledá byt ke kou-
pi v Praze pro založení rodiny. Mob.: 
+420 608 229 489.  K 19–2478

� Mladý lékař hledá dům ve Znojmě či 
těsném okolí. Mob.: 603 457 010.
 K 19–2479
� Koupím žiletkové obaly – odloženou 
sbírku nebo pozůstalost. Mob.: 723 714 
301 – večer. K 19–2508

RŮZNÉ
� Hledám znalce obrazů, který je 
věřící a určil by mi zhruba cenu obra-
zů, které jsem nakoupil na burze. Za 
dohodnutou odměnu, jsem důchodce 
z Prahy. Mob.: 720 658 976.
 R 19–2507

� ANTIKVARIÁT „Přečtené-knihy.
cz“. Náboženské knihy můžete věnovat 
nebo prodat, a podpořit tak myšlenku 
tiskového apoštolátu. Josef Míček, mob.: 
732 261 067, www.prectene-knihy.cz 
 R 19–2455
� Vydejte se na poutní zájezd vašich 
snů! Do 15. 5. navíc se slevou. Sv. ze-
mě, Lurdy, Fatima, Compostela, Řím, 
Medžugorje, Guadalupe aj. Více: www.
poutnizajezdy.cz  R 19–2501

SLUŽBY – PRÁCE
� Vyšívání kostelních plachet. Mo-
bil: 777 068 043. B 19–2453

DOPISOVÁNÍ
� Píšu rád, ale hledám tu, co odpoví. Jde 
o kvalitu myšlenek. Do 70 let...
 D 19–2497 

PODNÁJEM – PRONÁJEM
� Žena (27, v  částečném ID) hledá 
pronájem malého bytu v Praze za příz-
nivou cenu. Mob.: 722 187 329. 
 PP 19–2486

SEZNÁMENÍ
� Mladík z vesnice, 40 let, neprakti-
kující katolík. Svobodný bez závazků. 
Mob.: 731 477 179. S 19–2481
� Hledám ženu se smyslem pro rodin-
ný život, pro synovce, VŠ, 38 let, vyšší 
postavy. Brno a okolí, Vysočina – není 
podmínkou.  S 19–2490

� Jsem osamělý katolík důchodce 
a hledám hodnou katoličku pro přá-
telský vztah, která by mne doprováze-
la i na poutě. Jsem z Prahy. Mob.: 720 
658 976.  S 19–2506

� 63letá vdova hledá spolehlivého 
praktikujícího katolíka, který by s  ní 
sdílel život každý den v péči o mentálně 
postiženou dceru. Nejlépe střední nebo 
východní Čechy nebo Vysočina, ale i od-
jinud. Mob.: 734 120 934. S 19–2509

� Hledám pohodo-
vého muže se smy-
slem pro humor, 
který má rád turis-
tiku, cestování, kul-
turu. Praha. E-mail: 
m.mazůrková@se-
znam.cz S 19–2510

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

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

Pojďme ještě kousek

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
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Třináctý českobudějovický 
biskup VLASTIMIL KROČIL 
oslaví 10. května šedesátiny. 
K bilančnímu rozhovoru nás 
přijal na biskupství, kde se 
v těchto dnech společně se 
zaměstnanci zabydluje po 
rozsáhlé rekonstrukci.

Vidím, že jste docela v dobrém rozpoložení. 
Z čeho? 
Mám radost, že se podařilo završit dlouho-
době odkládanou opravu biskupství. Minu-
lý týden jsme stěhovali celý úřad z provizorií 
a konečně budu moci vybalit všechny své věci 
z krabic. Je to pro mě velký milník, vzpruha do 
další práce i velká satisfakce. 

Když jsem před pěti lety přišel z  fary ve
Veselí nad Lužnicí do Budějovic na biskupství, 
bylo mi hned jasné, že nejprve bude nutné se 
pustit do zásadních oprav. Teď už to tady po-
stupně ožívá a je pro mě radost vidět nadšení 
spolupracovníků. Začíná pro nás nová éra pod 
jednou střechou, protože jsme tři roky žili ve 
stísněných podmínkách, rozesetí na čtyřech 
místech po městě. 

Co se vám během posledních let podařilo?
A co vás naopak vyčerpalo a štvalo?
Svůj hlavní úkol jsem viděl ve stabilizaci diecé-
ze. Konkrétně ve školství, aby církevní školy 
měly adekvátní prostory, což se povedlo – kou-
pili jsme internát, který je spojen s biskupským 
gymnáziem, a nechali vybudovat nové učebny 
v podkroví, čímž jsme pomohli chodu biskup-
ského gymnázia. Ukončena je i dostavba no-
vých učeben na církevní základní škole. 

Také Charita pracovala v  nedůstojných 
podmínkách, a proto jsme koupili nový objekt 
v sousedství kanovnických domů, aby mohla 
svou službu nejen rozšířit, ale řízení své čin-
nosti také lépe centralizovat. 

Už rok zápasíme s pandemií, která napá-
chala spoustu problémů a těžkostí i v duchov-
ní správě. Teprve časem budeme poznávat, 
kolik lidí se vrátí zpátky do kostela a do farnos-
tí. Jinak mě tíží nedostatek kněží, nemožnost 
obsadit a zajistit duchovní správu pro všechny 
farnosti. Záleží mi na tom, aby se každý člověk 
mohl dostat k živému Božímu slovu a k eucha-
ristii. Ne všude je to možné. 

A  pak jsem byl postaven do nepříjemné 
a vyčerpávající situace v souvislosti s knězem 
obviněným ze sexuálního zneužívání. V době, 
kdy se to mělo odehrát, jsem byl ještě na stu-
diích v Římě, a tak jsem k této kauze přišel na-
prosto nepřipraven. Teprve jsem se musel učit, 
jak k tomu problému přistupovat. 

Co je naopak před vámi, co je potřeba ve vaší 
diecézi udělat?
Mám starost o kněze, kteří žijí osamoceni. Přál 
bych si, aby do budoucna tvořili živá spole-
čenství – proto je stále vybízím, aby si zvolili 
spiritualitu, o kterou by se mohli opírat, třeba 
i společně s laiky. Stále mám před očima úkol 
dát do pořádku fary, které si ponecháme ve 
vlastnictví a stanou se centrem našich kme-
nových farností, aby tam mohli kněží opravdu 
důstojným způsobem přebývat a farnost měla 
kde rozvíjet svůj život. Zredukovali jsme počet 
farností z 354 na 241, aby se naše síly soustře-
dily do míst, kde církev žije. 

V neposlední řadě jsou to záležitosti eko-
nomické. Snažíme se investovat tak, abychom 
do budoucna zajistili dostatek finančních pro-
středků na platy našich kněží a zaměstnanců. 

Říkáte, že vybízíte kněze, aby si zvolili 
spiritualitu. Copak spiritualita diecézního 
kněze nestačí?
Farnosti už nejsou taková společenství, jak 
jsme je znali z minulosti. Pastorace vyžaduje 
nové přístupy, je potřeba misionářského du-
cha, abychom vyšli za lidmi. Kněz nemůže če-
kat v kostele, až za ním lidé přijdou, protože 
nepřijdou. Musí jít za nimi a hledat je jako dob-
rý pastýř. Ne každý kněz to svede a má k tomu 
odvahu, tudíž potřebuje zázemí spolupracovní-
ků. Využijme toho, že nám pandemie otevřela 
úplně nové horizonty, jak komunikovat spolu 
i navenek, jak pracovat s lidmi a jak se setkávat. 

Jakého biskupa k tomu potřebuje 
českobudějovická diecéze?

Snažím se v rámci svých možností číst zname-
ní času a dělat pro věřící na jihu Čech to nejlep-
ší. Ale jediný, kdo spasil svět, je Ježíš Kristus, 
ne biskup. To je jen služebník, jak vyjadřuji 
i ve svém biskupském hesle: „Milovat a sloužit
Bohu“. Musím se naučit prvně milovat všech-
ny a všechno, čímž v důsledku sloužím Bohu. 
A  to je celé, protože biskupa „programuje“ 
Duch Svatý. A jak se to daří, záleží na tom, jak 
se biskup jeho působení otevírá. 

Než jste se stal biskupem, duchovně jste 
doprovázel Fatimský apoštolát, hnutí 
Neokatechumenátu. Ovlivňují tyto duchovní 
směry v církvi vaši biskupskou službu?
Stále. Trávím spoustu času administrativou, 
a tak se snažím být každý večer mezi lidmi – ať 
už je to Fatimský apoštolát, Neokatechumenát, 
nebo řeholní společenství. Zvlášť teď za pande-
mie jsem každé odpoledne odjížděl do některé 
komunity, kde jsme se společně modlili růže-
nec, měli mši svatou, meditaci a pak večeři. Je 
pro mě velmi důležité, abych si uchoval ducha 
modlitby, ducha společenství, abych večery ne-
trávil sám. Každou neděli v době pandemie jez-
dím za některým knězem, projedu s ním celé 
jeho nedělní „kolečko“ bohoslužeb a pak jsme 
spolu na obědě. Můžu se tak setkat i s  lidmi 
v malých farnostech, kam se jinak nedostanu. 
Je to zcela zásadní i pro můj duchovní život. 

V čem konkrétně?
Mám radost, když se mohu setkat s lidmi, kte-
ří kráčí na cestě víry, a můžu se s nimi modlit. 
Mám radost, když se snaží žít podle křesťan-
ských hodnot (což nejde samo od sebe), když 
se v rodinách modlí růženec, když se snaží vést 
děti k víře. Můžu toho být svědkem, což je pro 
mě potěšením. 

Jak vás vůbec napadlo stát se knězem?
Když se mi v roce 1983 podařilo sehnat lyžař-
ský zájezd do francouzských Alp, vycestoval 
jsem s úmyslem emigrovat do Švýcarska a za-
ložit si tam hotel. Jenže v těch horách se mi 
tenkrát stalo něco, co mě zasáhlo na celý ži-
vot. Rozum mi jasně říkal, že se nemám vracet 
zpátky do Československa. Ale hlas v srdci na 
mě naléhal, že se vrátit naopak musím. Pro-
žíval jsem obrovské drama. Ten hlas byl tak 
silný, že jsem cestou zpátky z vlaku v Ženevě 
nevystoupil. Když jsem přijel domů a potkal 
svého otce, řekl mi, že jsem ho zklamal, že když 
jsem se jednou rozhodl, měl jsem to dotáhnout. 
Uvědomil jsem si, že mám ještě duchovního 
otce, a tak jsem šel za ním, abych to s ním pro-
bral. Po asi tříhodinovém rozhovoru jsem po-
prvé uslyšel otázku, jestli jsem někdy přemýš-
lel, že mě vlastně volá Bůh. Ke kněžské službě.

A kdo se vás takhle zeptal?
Můj farář P. Alois Pernička, který před dvěma 
roky zemřel. To on mi otevřel cestu ke kněž-

ství, což pro mě bylo něco naprosto nedozír-
ného, nikdy jsem se totiž necítil být hoden to-
ho, že bych se mohl stát knězem. Zhroutil se 
mi svět: vždyť jsem chtěl emigrovat, zařídit si 
život podle svých představ a snů! Třikrát jsem 
se pak hlásil do semináře. Třikrát mě nevzali, 
protože jsem se asi hlásil ze „špatné adresy“ – 
tedy od zbožného kněze. Dokonce řekli, že mi 
nikdy na kněze studovat nedovolí, vysmívali 
se mi. Bylo mi už 27 let a můj biologický otec 
říkal, že když mě třikrát nevzali, dokdy chci 
ještě čekat – a ať se tedy ožením. Můj duchov-
ní otec mi zase radil: „Musíš to vydržet, musíš 
mít trpělivost a uvidíš, že Pán Bůh se postará.“

To nebyla jednoduchá situace. 
Za pět let jsem se rozhodl pro emigraci znovu. 
Tentokrát to ale bylo úplně naopak než popr-
vé: srdce mi říkalo, abych odešel za povoláním 
ke kněžství. Rozum mě naproti tomu varoval, 
abych neodcházel, protože je to příliš riskant-
ní, a že mě za to můžou dokonce zavřít. Ale už 
podruhé zvítězil hlas srdce. 

Prý jste ani neuměl italsky. 
Přiletěl jsem do Říma letadlem 20. září 1988 
a předpokládal, že se třeba půl roku nebo rok 
budu učit jazyk, abych mohl nastoupit na uni-
verzitu. Jenže na uvítanou mi rektor řekl, že 
doba je zlá a peníze, které zahraniční studen-
ti z  Východu dostávají z  nadace Renovabis
a Kirche in Not na podporu studia, jsou pod-
míněné zápisem do prvního ročníku na uni-
verzitě. Říkal jsem rektorovi, že umím říci jen 
„dobrý den“ a „dobrý večer“. „Nedá se nic dě-
lat,“ povídá, „budeš se to muset naučit hod-
ně rychle.“ Tři týdny nato jsem nastupoval na 
Lateránskou univerzitu a rozuměl každé tři-
cáté slovo. Na první zkoušky jsem se učil věci 
nazpaměť. Kdybych tohle dopředu jen tušil, 
nikdy bych se do toho asi nepustil. Když ale 
člověk vstupuje do nejistoty s důvěrou v Boha, 
že to zvládne, Pán ho neopustí.

Když vám bylo 27 let, musel jste se předtím 
něčím živit, pracovat. 
Hlásil jsem se sice na střední elektrotechnic-
kou školu, ale nevzali mě, a tak jsem se vyučil 
elektromontérem. Osm let jsem pracoval vět-
šinou v Brně v kolektorech – v tunelech pod 
zemí, kudy vedou rozvody plynu, elektřiny 
a páry. Bylo to místo, kde jsem vlastně v re-
lativním tichu posiloval svou víru. Třeba celé 
měsíce jsem pracoval úplně sám. Zanechalo to 
ve mně obrovskou zkušenost a umění postavit 
se k práci. 

Jak to bylo s vaším návratem z Říma do Čech? 
Student-emigrant se naučil žít s  vědomím, 
že se nikdy nebude moci vrátit zpátky. Když 
se u nás zhroutil politický systém, stáli jsme 
najednou před velkou otázkou: Vrátit se, ne-
bo zůstat v cizině? Někteří spolubratři, s ni-

miž jsem studoval, řekli, že se nevrátí, proto-
že v Československu nemohli ani vystudovat. 
Náruč jim otevřeli v zahraničí a oni by to rádi 
vrátili a poděkovali svou službou. Já si však 
uvědomoval, že mé místo je ve vlasti. 

Co vám studium v Římě dalo?
A přenesl jste zkušenost do českých poměrů? 
Některé farní aktivity jsem se snažil přenést 
do své farnosti ve Veselí nad Lužnicí – třeba 
májové pobožnosti v zahradách. Italská zku-
šenost mi totiž otevřela horizont, ukázala, co 
všechno je možné. Začínali jsme skromně, ale 
když jsem z Veselí odcházel, což bylo při mé 
„primiční biskupské mši svaté“ spojené s biř-
mováním, sešlo se ve farním areálu pět set lidí. 
Celou slavnost včetně pohoštění připravilo pa-
desát dobrovolníků. Bylo to nádherné poděko-
vání za téměř dvacetiletou službu ve farnosti. 

Jak jste prožil povolání k biskupské službě?
V diecézi tehdy kolovala spousta řečí a tipů, 
kdo má nebo nemá být biskupem. Když jsem 
byl povolán na nunciaturu, bylo mi jasné, že 
jde do tuhého. Člověk ale není schopen dopře-
du obsáhnout, v čem spočívá biskupská služ-
ba. Sice víte, jak biskup jedná, co má za agen-
du, ale realitu si vůbec nedokážete představit. 
Takže je to zase skok do Božího dobrodružství. 
Podobně jako emigrace. 

A  když jsem se 10. března 2015 vracel 
z nunciatury, kde jsem na to panu nunciovi, 
tedy i Svatému otci, kývl, bylo právě výročí
750 let od založení Českých Budějovic. Přijíž-
děl jsem do města, které se radovalo, práskaly 
tady ohňostroje. A já měl až do slavnosti sv. Jo-
sefa 19. března uchovávat v srdci tu novinu…

Jak se cítíte jako čerstvý šedesátník?
Především pociťuji velikou vděčnost Pánu ne-
jen za 60 let života, ale také za vše, co jsem 
mohl z jeho milosti prožít, zvláště ve službě je-
ho církvi. Díky Pánu Bohu mám ve svém srdci 
pokoj. JIŘÍ MACHÁNĚ 

Skoky do Božího dobrodružství

Biskup VLASTIMIL KROČIL (* 10. května
1961) pochází z věřící rodiny z Modřic 
u Brna. Po třech marných pokusech 
dostat se na kněžská studia emigroval 
do Itálie, kde se stal studentem na 
Papežské lateránské univerzitě a na 
Papežské gregoriánské univerzitě. 
Kněžské svěcení přijal 16. července 
1994 v Českých Budějovicích. Vyučoval 
patristiku a starokřesťanskou literaturu 
na Teologické fakultě Jihočeské 
univerzity. Působil v Jindřichově 
Hradci a okolních farnostech a od 
roku 1997 ve Veselí nad Lužnicí. 
V pořadí 13. českobudějovickým 
biskupem jej jmenoval papež František, 
svěcení přijal 13. června 2015.

Do výklenku své pracovny si biskup Vlastimil Kročil nechal vepsat Žalm 141, aby měl jeho slova, jak říká, stále na očích. „Hospodine, postav 
stráž k mým ústům, přede dveře mých rtů hlídku, nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu, ať se nedopustím svévolnosti,“ překládá biskup z latiny. 
 Snímek autor
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Být máma – role někdy 
nevděčná, často neviditelná, 
většinou nedoceněná, ale 
nepostradatelná. Párová 
terapeutka Dagmar 
Güttnerová povzbuzuje, že 
i kdyby si nikdo nevšiml, co 
všechno maminka pro své 
děti dělá, Bůh to vidí vždy.

Spolu s manželem Jakubem připravuje snou-
bence na manželství, organizují Manželské ve-
čery i kurzy Výchova dětí a Výchova teenagerů 
v rodině (více na www.manzelskevecery.cz). 
Sami mají čtyři děti. Už při přípravě na man-
želství mluví se snoubenci o tom, aby si roz-
dělili „role“, aby si navzájem řekli, jak to bylo 
u každého z nich doma, co měla na starosti 
maminka, co tatínek a jak by si představova-
li svůj budoucí domov oni. „Neexistuje obec-
ný návod, ale ve spoustě praktických věcí se 
dá rozhodnout, na co je kdo šikovnější a co si 
vezme na starost,“ říká Jakub a Dagmar do-
plňuje: „Někdo má tzv. ‚ministerstva‘ a za ta 
zodpovídá – třeba manžel se stará o minister-
stvo zahraničí a financí a žena o zdravotnictví 

a školství. Důležité je, když už si ta minister-
stva rozdělí, aby jeden druhému důvěřoval, že 
to bude dělat dobře, i když to bude dělat jinak. 
Což ale neznamená, že si nemohou pomáhat.“ 
Zásadní je chovat k sobě úctu a respekt – sho-
dují se Güttnerovi. 

Něha a hranice

Představme si například náctiletou dceru, kte-
rá má za úkol vysávat. Jenže drobky se kupí – 
a dcera se k úklidu nemá. Oba rodiče se snaží 
upomínat, ale dcera nic. Když to trvá několik 
dní, může přijít matka a opakovaně nenásilně 
ji pobízet, protože na dceru nechce být drsná. 
Jenže se dál nic neděje. Možná matka sama 
sobě dceru omlouvá: dnes toho měla hodně 
do školy, bolela ji hlava, možná jsem byla moc 
náročná, každý má přece práh pro „uklizeno“ 
jinde. Může se také stát, že „tajně“ vezme koš-
tě a podlahu smete... A pak je tu otec, který 
přijde z práce, vidí, že úkol není splněn, a dceři 
zabaví mobil. Na celý den, aby si to pamato-
vala. Matce se to zdá tvrdé – mohl ji alespoň 
předem varovat, že jí ten mobil vezme. Mohou 
tyto přístupy fungovat pospolu? 

„Často se uvádí, že žena je něžná a muž je 
ten, který dává hranice a pravidla. Někdo to 
nazývá ženským a mužským principem, ale 
obecně řečeno je to láska a pravda nebo hrani-
ce a něžnost. Důležité je, aby bylo v rodině obo-
jí,“ konstatuje Dagmar Güttnerová a z praxe 

líčí příklady, kdy rodiče kladli přehnaný důraz 
na hranice a pravidla. Výsledkem je, že jejich 
děti v dospělosti žijí s pocitem nedostatečnos-
ti a stále se za něčím ženou. Lidé, kteří však 
měli v  dětství jen něhu bez hranic, mohou
být zase méně spolehliví…

Jakub Güttner k tomu dodává, že by to ne-
měly být dva póly: když se cítíš špatně, pů-
jdeš za maminkou, a když máš podat výkon, 
jdeš za tatínkem – aby potom maminka neby-
la jen něžná a tatínek jen přísný. „Myslím, že 
je strašně destruktivní, když si otec nedovolí 
být taky něžný. I Bůh se v Bibli objevuje v ro-
li kvočny, která schovává pod křídly kuřátka, 
nebo pastýře, který vede malé ovečky. Rodič 
potřebuje umět hranice i něhu spojit a využít 
toho, v čem je lepší.“ A oba manželé doplňují, 
jak je to u nich doma: pro každého je jedno-
dušší nastavovat hranice nebo být trpělivější 
k jiným z jejich čtyř dětí. Někdy by maminka 
jednala rázně a tatínek šel „vyjednávat“, jin-
dy naopak. „Uvědomili jsme si, jak je důležité 
v tomhle spolupracovat. Zvlášť u teenagerů je 
to výzva,“ nastiňuje Dagmar a dodává: „Když 
řešíme problém, předem se domluvíme. Řek-
neme třeba: já na to teď nemám, běž ty a  já 
tě podpořím – a naopak. Je důležité si pořád 
uvědomovat, že jsme tým. A když ten druhý 
řekne ‚ne‘, musím to před dětmi respektovat 
a podpořit ho, i když s tím třeba nesouhlasím.“ 
Směje se, že si takhle s manželem střídají role 
hodného a zlého policajta.

Její manžel popisuje dvě extrémní situace, 
které ženu rozhodně nepodpoří: Když je máma 
celý den s dětmi doma, unavená, vyčerpaná, 
vystresovaná – a tatínek přijde z práce a začne 
děti chlácholit a „vynahrazovat“ jim, že je na 
ně „máma zlá“. Nebo naopak, když vejde do 
bytu a hned začne kontrolovat, jestli je uklize-
no, navařeno, jestli mají všichni splněné úkoly, 
„jinak si mě nepřejte“… 

„Důležité je, aby se muž nestavěl do opo-
zice k  ženě, nýbrž ocenil, co celý den dělá, 
a  podpořil ji,“ doporučuje Jakub, protože 
ve výsledku je maminka spokojenější a  tím 
je dobře i celé rodině. A připojuje výzvu pro 
všechny tatínky: vzhledem k  tomu, že ma-
minky tráví s malými dětmi více času, muži 
by si měli všímat, kde žena dodává hranice 
a spravedlnost a kde lásku a něhu. Je-li někde 
málo přísná, mají doplnit tu přísnost, a  je-
-li málo milosrdná, mají doplnit něhu: „Ale 
vždy v respektu k manželce s tím, že ty děláš 
jednu polovinu a  já doplním druhou, aby to
bylo kompletní.“

A Dagmar zase povzbuzuje maminky: „Je 
dobré si uvědomovat jedinečnost matky. Ženy 
potřebují mít samy k sobě vyrovnaný vztah, 
přijímat se takové, jaké jsou, a pak jsou samy 
sebou i ve výchově. Mám přijmout, jak mě vidí 
Bůh, neboť to se pak odráží do všech oblastí 
– i do výchovy. Když přijmu identitu, kterou 
mám od Boha, mohu sama sebe přijmout jako 
ženu i jako matku.“ (kš)

„Když se mazlím s některým 
ze svých dětí, vím, že mu 
projevuji mateřskou péči, ale 
když utírám prach na topení, 
nejsem si tím už tak jistá,“ 
napsala v jedné ze svých knih 
britská spisovatelka Anna 
Melchiorová a dodala, že právě 
ta praktická stránka mateřství 
vyžaduje spoustu času i úsilí.

Ale jak pod oním nánosem „prachu“, staros-
tí, nepořádku, nákupů či vaření najít to hlav-
ní? Co znamená být matkou a jaká je „role“ 
matky? „Možná bych nemluvil o roli, ale spíš 
o specifickém úkolu nebo bytí matky,“ kon-
statuje kněz a psychoterapeut P. Lukáš Engel-
mann. A doplňuje, že ženy mají jiný specific-
ký úkol než muži, a vybízí, aby se toho nikdo 
nebál. 

Máma může být taxikářka, zdravotnice, 
pečovatelka, kuchařka a mnoho dalšího, ale 
podle psychoterapeuta jde o to, aby jednoho 
či druhého nebylo příliš a aby se nezapomí-
nalo na to podstatné: hlavním úkolem mámy 
je vytvářet základní pouto s dítětem, chovat, 
objímat, utěšovat, pečovat. „Ženy mají daleko 
větší dar než muži v tom, že se dokážou vcítit 
a vycítit, co dítě v danou chvíli potřebuje, na-
ladit se na ně. Ženy mají schopnost víc dávat 
než brát, odsunout kvůli dítěti vlastní přání. 
Zvlášť když je dítě malé a potřebuje zažít tuto 
bezpodmínečnou mateřskou lásku. Potom je 
naděje, že bude schopno takovou podobu lás-
ky dávat dál,“ říká P. Engelmann.

Objímat a chránit

Kněz matky povzbuzuje, že se nemusí bát své 
děti chránit a mazlit se s nimi, ale je potřeba 
říct, že je to jen jedna stránka výchovy, která 
sama nestačí. „Máma díky své touze být něžná 
má v sobě tendenci uchránit dítě od bolestí. Ja-
ko by bolest dítěte byla i bolestí matky. A tady 
je potřeba nechat si pomoci mužem-otcem,“ 
uvádí psychoterapeut s tím, že otcova výcho-
va je trochu jiná. Specifikum mužské výchovy 
je láska vyžadující. Tátové rádi dětem ukazují 
realitu života takovou, jaká je, a chtějí, aby se 
s ní utkaly. Chtějí z dítěte vydolovat to nejlepší. 
„Pro otce není až takový problém vystavit dítě 
překážce, kterou musí překonat, ale matka to 
vnímá jako vystavení bolesti – a tady mohou 
vznikat konflikty. Dítě však potřebuje zažít 
obojí. Potřebuje se vystavit překážce, kterou 

musí překonat, a zároveň potřebuje máminu 
něhu a podporu,“ zdůrazňuje kněz. Všem mat-
kám doporučuje přijmout a pochopit roli otce, 
a že je jeho výchova jiná, doplňující – a že to 
není špatně.

Když je máma i tátou

Mohou ovšem nastat situace, kdy na sebe 
žena musí vzít roli obou – tedy i otce, není-
-li přítomný nebo „nefunguje“ (např. příliš 
pracuje nebo neumí uchopit svůj úkol). „Že-
ny umí zastat obě role, ale vede to k tomu, že 
dítě může být zmatené. Tady je potřeba, je-li 
to možné, aby si to partneři mezi sebou vy-
jasnili a aby si máma nechala pomoci od tá-
ty – a také aby snesla, že ten druhý to bude 

dělat jinak než podle jejích představ a  oče-
kávání,“ radí kněz. Popisuje i příklady příliš 
něžných otců, kdy se jejich potomci stávají je-
jich „kopií“, aby je nezklamali, nebo matek, 
které se příliš upnou na děti, protože jim to
v manželství skřípe. 

Pokud druhý z páru ve výchově chybí ne-
bo je upozaďován, vždycky je to pro dítě ne-
výhodné. Pak dochází například i  k  situa-
cím, kdy matka nechce péči o své dítě nikdy 
ukončit, protože by už neměla o koho pečo-
vat. „Když si žena myslí, že je něco pro dí-
tě nejlepší, ještě to neznamená, že to pro ně 
nejlepší skutečně je. Je to neustálé balanco-
vání a hledání rovnováhy v tom úkolu, který 
člověk při výchově má. Proto je úlevné vědět, 
že jsou na to dva a že na matce je jen polo-

vina úkolu, druhou doplňuje otec,“ uzavírá
kněz. 

A když tomu tak není, existují ještě další
tzv. kompenzační osoby: prarodiče, další pří-
buzní, dobří přátelé, společenství manželů či 
matek, odborná pomoc. A na duchovní úrov-
ni maminkám P. Engelmann doporučuje mít 
vztah k Panně Marii nebo jiné světici, která 
žila mateřství. KATEŘINA ŠŤASTNÁ

Dovolit si být k dětem něžná

Střídáme role hodného a zlého policajta

Papež František v jednom ze svých kázání řekl, 
že ctnost, v níž žena vyniká, je něha. Vidíme 
ji například v Lukášově popisu betlémských 
událostí: „Maria porodila syna, zavinula do 
plének a položila do jeslí (Lk 2,7). Pečova-
la o něho s jemnocitem, laskavě a pokorně 
– toto jsou mocné charakteristiky maminek.“ 

Mámin úkol je vytvářet pouto s dítětem, chovat, objímat, utěšovat, pečovat.  Snímek Pixabay
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Někdy se mi zdá, že mnohdy chápeme 
světce jako lidi, kteří se snad už jako 
svatí narodili. Ale není tomu tak! I sva-
tý Jan z Ávily má svůj „obyčejný“ život-
ní příběh. A jako každý z nás dostal od 
Boha mnoho darů, ale využil je tak, aby 
se přiblížil Bohu. Narodil se na začátku
15. století do chudé španělské rodiny. 
Jeho největší hřivnou byl dar řeči. Na-
učil se vnímavosti, pozornosti ke všemu 
kolem sebe – ke studiu, k lidem. Ovšem 
tato schopnost vnímání okolního světa 
ho někdy přiváděla i do problémů – tře-
ba když se snažil přivést lidi na správný 
směr, na cestu Božích přikázání. 

Umění použít slovo, aby výsledek jeho 
sdělení byl prospěchem tomu, kdo toto 
slovo poslouchá, bylo zásadním mottem 
tohoto světce. I přestože vyslechnutí ta-
kového slova bylo někdy bolestivé a „ne-

rado se poslouchalo“. Šlo o  nastavení 
zrcadla. Slova sv. Jana tak byla někdy 
ostrá jako meč a horká jako oheň. Ale 
jen tak mohl přivést na cestu obrácení 
i zakladatele milosrdných bratří – sv. Ja-
na z Boha a mnoho dalších posluchačů. 

Tato vlastnost je pro mne tím nejcen-
nějším, co si na sv. Janu z Ávily cením 
– umět promluvit, aby z toho měl druhý 
člověk užitek. My se občas rozmýšlíme, 
zda něco říci. Je totiž mnoho situací, kdy 
máme mlčet. Ale je též mnoho situací, 
kdy je dobré se ozvat. Tím, že nás Bůh 
stvořil na planetě Zemi jako lidi, kteří 
žijí ve společenství, máme odpovědnost 
jeden vůči druhému. Jsou momenty, kdy 
se nám hov ořit nechce, ale měli bychom. 
I v situacích, kdy nevíme, co říci. I v mo-
mentech, kdy netušíme, jaká volit slova, 
abychom druhé nezranili. 

Sv. Jan z Ávily čerpal hlavně z Písma 
svatého, jež ho vedlo a formovalo. Tako-
vá inspirace může pomoci i nám – Boží 
slovo postupně vroste do našeho života 
a pomůže nám v situacích, kdy netuší-
me, co říci, jak v naší řeči pokračovat. 
A když naši snahu podpoříme modlit-
bou k tomuto světci, Duch Svatý nám 
jistě poskytne své dary. Právě toto vám, 
milé děti, ze srdce přeji: Abyste umě-
ly jako sv. Jan 
použít vhodná 
slova, a  hlavně 
vždy našly to 
správné.

MARTIN MACEK, 
provinční delegát 

Milosrdných
bratří v ČR

Za jakých 
podmínek 
uznává církev 
mariánská 
zjevení za pravá?

Připomeňme si, co o úloze Panny Ma-
rie říká koncil: „Maria vstoupila hluboko 
do dějin spásy. Proto když je oslavová-
na a uctívána, volá věřící ke svému Synu 
a jeho oběti i k lásce k Otci.“ Tato úcta 
nás vede celým srdcem věřit v Krista, mi-
lovat ho a věrně mu sloužit. Maria je naší 
Matkou, která od nás žádá, abychom jí 
plně důvěřovali.

Jednotlivci i celá společenství ji často 
prosí o přímluvu, zvláště na některých 
poutních místech, jako jsou Guadalupe, 
Lurdy, Fatima a mnohá další. Boží lid 
tak hledá setkání s Bohorodičkou, kte-
rá se při zvěstování pojmenovala „slu-
žebnicí Páně“, aby v mateřské přítom-
nosti „té, která uvěřila“, posílil vlastní 
víru ve vyslyšení svých proseb. A jsme 
u problému mariánských zjevení, sku-
tečných, nebo domnělých. Rozhodující 
slovo má zásadně církev, která podrobně 
přezkoumává jednotlivé případy, uznává 
jen některé, které nelze přirozeně vysvět-
lit, a ani ty nejsou pro věřícího závazné, 
takže jim nemusí věřit, nechce-li. V tom 
má plnou svobodu. 

Ke každému uznanému případu cír-
kev prohlásí, že neodporuje žádnému 
z článků křesťanské víry a je v náležitém 
souladu nejen s učením víry, ale ani s Bo-
žím slovem. Ovšem nic neříká o nadpři-
rozené podstatě toho kterého zjevení. 
Ve Vatikánu je dnes nahlášeno několik 
tisíc případů různých zjevení, a proto je 
nutná při jejich posuzování krajní opatr-
nost, neboť je mezi nimi mnoho soukro-
mých vizí, často nesprávně vykládaných.

Podobná opatrnost provází postoj 
církve k zázračným uzdravením. Např. 
v hojně navštěvovaných Lurdech je do-
sud oficiálně uznáno 70 uzdravení. Úřad 
složený z odborníků věřících i skeptiků, 
hlasujících pro i proti, skutečně pečlivě 
a dlouho zkoumá každý případ. Ovšem 
počet „údajných“, tedy úředně neuzna-
ných, a přitom nevysvětlitelných vyléče-
ní je mnohem vyšší – k lurdskému zázra-
ku se hlásí až 7 000 nemocných. 

P. MILOSLAV FIALA OPraem.

Jan z Ávily (1500–1569) je autorem mnoha cenných spisů, např. pojednání o Nejsvětější 
svátosti a mariánských promluv. Papež Benedikt XVI. ho v roce 2012 prohlásil za učitele 
církve spolu se sv. Hildegardou z Bingenu. 

Knihobudka
Občas cítím, že mě Bůh vede. Jsou 
to momenty, kdy tuším, že mám 
něco udělat, i  když zdánlivě jde 
o holý nesmysl. A  jakoby někdy jde 
i  o  „legraci“, jindy o  velmi dobré
překvapení. 

Třeba nedávno. Kousek od našeho 
kostela je knihobudka, blízko lavi-
ček, kde posedávají lidé bez domova. 
Jednou jsem šla kolem a měla nesmy-
slné puzení podívat se do ní a „vylu-
xovat“ ji. Ten pocit byl zvláštní proto, 
že budka bývá často prázdná a také, 
přiznám se, lidí bez domova se tro-
chu bojím. Občas bývají agresivní. 

Nicméně jsem do budky nakonec 
vstoupila, a co jsem nenašla – mno-
ho duchovní literatury! Byly to pře-
krásné knihy ze začátku minulého 
století (včetně svazku z roku 1900, 
který pojednával o žalmech). Knihy 
jsem odnesla do nedalekého kostela 
do sakristie, zrovna tam byla paní, 
která měla službu a z knih měla vel-
kou radost. Rozdělily jsme se a zby-
tek „úlovku“ daly do farní knihovny. 
Jaká radost!

Čtenářka MARTINA

Přímluvy
za uzdravení
Nedávno jsem prodělal covid-19. 
Nemoc ze začátku nevypadala zle, 
zdálo se, že vše bude dobré. Ale v led-
nu se dostavily komplikace – obou-
stranný zápal plic a pohrudnice. Dva 
měsíce jsem se léčil doma antibioti-
ky, ale nález se horšil a hrozil pobyt 
v nemocnici. Prosili jsme tedy přátele 
o modlitby za uzdravení a radu, co 
dál. Do nemocnice se mi nechtělo… 

Byl pátek 12. března. Ze soboty 
na neděli se mi ve snu zdálo, že jsem 
uzdraven. A  opravdu – ráno jsem 
cítil velikou úlevu a silnou Boží pří-
tomnost! Do nemocnice jsem nešel, 
následující vyšetření plic a krve bylo 
opravdu v pořádku.

Děkuji Pánu Ježíši za uzdravení, 
ale i přátelům za jejich přímluvy. 

Čtenář VOJTĚCH M.

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

Dar vhodně vyřčeného slova
Připomínka sv. Jana z Ávily (10. května) Bůh v mém životě

Zjevení
Panny Marie

Odpovědna

O knížku Kateřiny Šťastné  KáPéZetka proti strachu, Neboj se! mo-
hou soutěžit ti čtenáři, kteří správně vyluští tajenku naší křížovky 
a do týdne ji zašlou na e-mailovou (krizovky@katyd.cz) nebo poštov-
ní adresu redakce. Knížku do soutěže věnovalo nakladatelství Cesta. 

Ukázka: Proč se neustále znepokojujete a staráte? Přenechejte mi… 
(viz tajenka) a všechno se uklidní. Říkám vám popravdě, že se vyřeší 
všechny spletité situace, když se mi opravdově, slepě a úplně odevzdá-
te. „Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“ 
 
Tajenka z KT č. 17 zněla: „ukazoval směr k dokonalému štěstí“. Kníž-
ku Maxe Kašparů Deset kroků k radosti, kterou do soutěže věnovalo 
nakladatelství Cesta, získávají Jaroslava Vítková z Nového Veselí, 
Pavel Pastorek z Čejkovic a Josef Běhal z Olomouce. Blahopřejeme. 
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Dnes budeme hovořit o  oné for-
mě modlitby, kterou je rozjímá-
ní. „Meditovat“ pro křesťana zna-
mená, že hledá syntézu: znamená 
to postavit se před knihu Boží-
ho zjevení, abychom se ji pokusili 
osvojit. Křesťan přijaté Boží slovo
neuzavírá do sebe, protože ono slo-
vo se musí setkat s „jinou knihou“, 
kterou Katechismus nazývá „kni-
hou života“. Pokoušíme se o to po-
každé, když rozjímáme nad Božím
slovem.

Meditační praxe si v těchto letech 
vydobyla velkou pozornost. Neho-
voří o ní jen křesťané, existuje v té-
měř všech náboženstvích světa. Jde 
ovšem také o  činnost rozšířenou 

mezi lidmi, kteří náboženský pohled 
na svět nemají. Všichni potřebujeme 
rozjímat, uvažovat, nacházet sami 
sebe. Především v nenasytném zá-
padním světě se meditace vyhledá-
vá jako hráz vztyčená proti každo-
dennímu stresu a  všudypřítomné 
prázdnotě. Proto tedy ony obrazy 
mladých lidí a dospělých, kteří use-
braně a tiše sedí s přivřenýma oči-
ma. Na tento jev je třeba pohlížet ja-
ko na něco příznivého. Nejsme totiž 
stvořeni k ustavičnému spěchu, ale 
vlastníme vnitřní život, který nelze 
trvale pošlapávat. Meditaci potře-
bují všichni. Lze ji přirovnat k za-
stavení, během kterého se v životě 
nadechneme. 

Všímáme si ale, že meditace 
v křesťanském prostředí nabývá vý-
jimečnosti, kterou nelze zrušit. Ve-
liká brána, jíž prochází modlitba 

pokřtěného člověka, je Ježíš Kris-
tus. Také rozjímání sleduje tuto 
cestu; pro křesťana vstupuje medi-
tace branou Ježíše Krista. Když se 
křesťan modlí, netouží plně pro-
hlédnout sám sebe ani nehledá 
nejhlubší jádro svého ega. To vše 
je oprávněné, avšak křesťan hle-
dá něco jiného. Jeho modlitba je 
především setkáním s někým Dru-
hým. Hledá přesahující setkání
s Bohem. 

Jestliže nás pak modlitba obda-
řuje vnitřním pokojem, sebeovlá-
dáním a  jasným poznáním cesty, 
po níž se vydat, jedná se takříkajíc 
o vedlejší účinky milosti v křesťan-
ské modlitbě, která je setkáním s Je-
žíšem. Meditovat tedy znamená vy-
dat se na setkání s Ježíšem, který je 
v našem nitru, a to pod vedením ně-
jaké věty či slova z Písma.

Výraz „meditace“ měl v dějinách 
rozmanité významy. Také v  rámci 
křesťanství se vztahuje k odlišným 
duchovním zkušenostem, které ov-
šem mají něco společného. V  tom 
nám přichází na pomoc Katechis-
mus, který uvádí: „Metody rozjímá-
ní jsou tak různé, jak různí jsou du-
chovní učitelé. (…) Avšak metoda 
je pouze průvodce; důležité je po-
stupovat s Duchem Svatým po je-
diné cestě modlitby, kterou je Ježíš 
Kristus“ (KKC 2707). Křesťanská 
meditace bez Ducha Svatého ne-
ní možná. Právě on nás totiž vede 
k  setkání s  Ježíšem, který přislí-
bil, že sešle Ducha, jenž nás vše-
mu naučí a vše nám oznámí. A tak 
také v  rozjímání nás Duch vede, 
abychom pokračovali v  setkávání
s Kristem. 

(vaticannews; kráceno)

Meditace je setkání s Ježíšem
Připravujeme

Sv. Jan Nepomucký 
Na konci května uplyne 300 let od 
blahořečení tohoto národního pa-
trona. Slavit se bude nejen v  jeho 
rodném Nepomuku, výročí připo-
menou i slavnosti Navalis.

Jiří Zajíc
Známý publicista, mediální analy-
tik, pedagog a duší i tělem skaut. Při 
příležitosti životního jubilea a vydá-
ní knižního rozhovoru jsme se ho 
ptali (nejen) na jeho životní role. 

Na řádné konzistoři svolané pape-
žem Františkem toto pondělí kar-
dinálové přítomní v Římě rozhodli 
o svatořečení sedmi kandidátů – pě-
tici mužů a dvou žen. „O dni se roz-
hodne později,“ uvedl papež. A to 
podle pandemické situace, upřesňu-
je Vatican News. 

I Charles de Foucauld

Nejznámějším kandidátem svatoře-
čení mezi nimi je francouzský misio-

nář a trapistický mnich bl. Charles 
de Foucauld, který žil jako poustev-
ník mezi Tuaregy na Sahaře v Alžír-
sku, naučil se jejich jazyk, a dokonce 
vytvořil první tuarežsko-francouz-
ský slovník. V roce 1916 jej ale před 
poustevnou zavraždili nájezdní lu-
piči. Dále se rozhodlo o svatořečení 
historicky prvního Inda, bývalého 
hinduisty a konvertity ke katolictví, 
laika a mučedníka bl. Lazara zva-
ného Devasahayam (1712–1752). 
Zbývající pětice kandidátů jsou za-

kladatelé a zakladatelky kongrega-
cí a  institutů, které jsou činné též 
u nás: bl. César de Bus (Otcové křes-
ťanské nauky, tzv. doktrinariáni),
bl. Luigi Maria Palazzolo (Kongre-
gace Chudých sester – Institut Pa-
lazzolo), bl. Giustino Maria Russo-
lillo (Společnost Božích povolání,
tzv. vokacionisté), bl. Maria Fran-
tiška od Ježíše (Řád kapucínských 
sester Matky Rubatto) a bl. Maria 
Domenica Mantovani (Institut Ma-
lých sester Svaté rodiny). (tez)

Zaměstnanci kurie budou smět no-
vě přijímat dary nanejvýš do 40 eur 
(v  přepočtu kolem 1030 korun). 
Papež to ukládá v prvním ze dvou 
apoštolských listů motu proprio (te-
dy „z vlastní iniciativy“), které vy-
dal minulý týden a které směřují ke 
zprůhlednění finančních transakcí. 

Agentura AP připomíná, že v mi-
nulosti si třeba americký kardinál 
Theodore McCarrick, kterého papež 

v roce 2019 laicizoval kvůli obvinění 
ze sexuálního obtěžování, udržoval 
ve Vatikánu pozici právě za pomoci 
darů, ačkoliv kurie měla zprávy o je-
ho zločinech už od 90. let – jak uvádí 
vyšetřovací spis. 

Podle nového motu proprio bu-
dou nyní muset vysocí vatikánští 
úředníci předkládat také prohlášení 
o čistém trestním rejstříku. V tom 
doloží, že se nedopustili korupce, 

praní špinavých peněz, financová-
ní terorismu či daňových úniků, ne-
obohacovali se na obchodu s lidmi 
či nezneužívali nezletilé. Prohláše-
ní budou podepisovat při nástupu 
do funkce a poté každé dva roky, vě-
rohodnost bude prověřovat Ekono-
mický sekretariát. 

Tento postup následuje po loň-
ském schválení zákona o veřejných 
zakázkách. Svatý stolec, který vloni 
také přistoupil k Úmluvě OSN pro-
ti korupci, tak nyní činí další krok 
směrem k mezinárodním standar-
dům – transparentnosti za účelem 
„prevence a potírání střetu zájmů, 
klientelismu a korupce všeobecně“, 
jak píše papež v motu proprio. Úřed-
níkům kurie se zakazují též kontak-
ty nebo investice v zemích, kde hrozí 

praní špinavých peněz, v daňových 
rájích a také ve firmách, jejichž čin-
nost je v rozporu se sociálním uče-
ním církve. „Věrnost v maličkostech 
se podle Písma vztahuje k věrnosti 
ve velkých věcech (srov. Lk 16,10),“ 
zdůrazňuje papež František.

Rovnost
před zákonem

K  naplnění mezinárodních stan-
dardů, tentokrát vícestupňového 
soudního řízení, směřuje i  druhé 
papežovo motu proprio. Týká se 
případného vyšetřování kardinálů 
a biskupů. Nově budou tyto proce-
sy spadat do kompetence tribuná-
lu Městského státu Vatikán, zatím-

co dříve kardinály a biskupy soudil 
Nejvyšší kasační soud, jemuž před-
sedali duchovní. František změnu 
soudního řádu zdůvodňuje závěry 
Druhého vatikánského koncilu – 
věroučnou konstitucí o církvi Lumen 
gentium (Světlo národů) a pastorál-
ní konstitucí o církvi v dnešním světě 
Gaudium et spes (Radost a naděje), 
upřesňuje Vatican News. „Tyto prin-
cipy se plně zrcadlí v Kodexu kano-
nického práva, podle něhož jsou si 
všichni věřící rovni co do své důstoj-
nosti a činnosti,“ zdůrazňuje v mo-
tu proprio Svatý otec. Zůstává jedna 
výjimka, a to, když se soud týká zá-
ležitostí ryze duchovních nebo s du-
chovními věcmi souvisejících – pak 
má kardinály a biskupy právo soudit 
sám papež. TEREZA ZAVADILOVÁ

Přísnější pravidla v římské kurii

RŮŽENCOVÝ „MARATON“ za ukončení pandemie zahájil minulou sobotu 
večer papež v Gregoriánské kapli baziliky sv. Petra, a to před ikonou Panny 
Marie Matky ustavičné pomoci. Ta se v kapli uchovává od roku 1578, ale řím-
ští věřící ji uctívali již od 7. století. Denně v 18 hodin se k modlitbě, do níž se na 
výzvu Svatého otce zapojí mariánská poutní místa z celého světa, mohou při-
dat věřící po celý květen také online, a to na YouTube kanále „Vatican News“. 
Do zapojených svatyní papež odeslal požehnané růžence.  Snímek ČTK

Přibude sedm svatých

KRÁTCE

SESTRY KLARISKY z obce Paga-
nika poblíž italské L’Aquila přijal 
minulý týden papež František a po-

děkoval jim za darovaný paškál do 
kaple Domu sv. Marty. Jejich klášter 
roku 2009 postihlo zemětřesení, při 
němž zemřela abatyše. Po obnově se 
klarisky předloni nastěhovaly zpět. 

„Při tragédiích je třeba hledat nový 
začátek v Bohu a bratrské solidari-
tě,“ sdělil jim Svatý otec.

CENTRUM PRO OCHRANU NE-
ZLETILÝCH při Papežské grego-
riánské univerzitě se od září promění 
v Institut antropologie, který nabíd-
ne pro odborníky mnoha zemí mezi-
oborové vzdělávání v oblasti preven-
ce sexuálního zneužívání (bude zde 
možné získat licenciát či doktorát). 
Jiná vatikánská instituce zaměřená 
na prevenci, Papežská komise pro 
ochranu nezletilých, minulý týden 
rozhodla, že v září se bude ve Varšavě 
konat vloni odložená čtyřdenní kon-
ference pro církve střední a východní 
Evropy. Její motto bude „Naše spo-
lečné poslání v ochraně Božích dětí“. 
Česko zde zastoupí pražský pomocný 
biskup Zdenek Wasserbauer, který 
má na starosti Kontaktní místo pro 
ochranu nezletilých a zranitelných 
v církvi.  (vaticannews, tez)

Papež vydal minulý týden dva dokumenty
motu proprio. První povede k finanční 
průhlednosti římské kurie, druhý rozšiřuje 
působnost tribunálu Městského státu Vatikán 
i na vyšetřování kardinálů a biskupů. 

Klarisky na audienci u papeže. Snímek Youtube Vaticannews
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Dubnová Sbírka 
potravin pro potřebné 
byla v Jihlavě opět 
projevem velké 
solidarity a štědrosti 
široké veřejnosti.

Lidé, kteří navštívili jeden z jih-
lavských supermarketů, nakou-
pili a darovali celkem 1 156 kg 
trvanlivých potravin a drogerie.

Tyto hmotné dary prostřed-
nictvím Oblastní charity Jihla-
va poputují především k lidem, 
kteří se kvůli pandemii ocitli 
v krizové situaci. „Nepřekona-
li jsme sice rekord z podzimní-
ho kola Potravinové sbírky, ale 
výsledná suma přes tunu daro-

vaných potravin a hygienických 
prostředků je perfektní,“ míní 
koordinátorka sbírky Ida Kopa-
lová Mitisková. 

Dobrovolníci za poklad-
nami nashromáždili plné ná-
kupní koše různých konzerv, 
polévek, kartony trvanlivého 

mléka, oleje, těstoviny i  dět-
ské výživy. Z  drogerie dárci 
věnovali například pleny, kos-
metiku, zubní kartáčky i pas-
ty, mýdla, šampony či toaletní
papír. 

„Vlivem dlouhotrvající pan-
demie a následných ekonomic-
kých dopadů se stále více oby-
vatel ocitá v  krizové životní 
situaci. Roste tím i počet našich 
klientů, kteří potřebují pomoc. 
Z darovaných věcí připravuje-
me balíčky především rodičům 
samoživitelům, seniorům a ro-
dinám i jednotlivcům v nouzi,“ 
informuje terénní pracovnice 
jihlavské Charity Michaela Kul-
hánková. „Děkujeme všem, kdo 
se do sbírky zapojili, ať už jako 
dárci, organizátoři či dobrovol-
níci,“ připomíná Ida Kopalová 
Mitisková. LENKA FOJTÍKOVÁ

Letošní maturanti Cyrilome-
todějského gymnázia a střed-
ní odborné školy pedagogické 
v Brně mohli navzdory pande-
mii prožít svou Stužkovou mši 
svatou. „Vlastně to minulý pá-
tek v  kostele svatého Augus-
tina byly hned tři mše svaté, 
protože máme jednu maturit-
ní třídu osmiletého gymnázia, 
třídu předškolní a mimoškol-
ní pedagogiky a pedagogické 
lyceum,“ informoval ředitel 
školy Štěpán Policer. Tradiční 
Stužková mše svatá, kdy jsou 

studenti slavnostně označeni 
stužkou podobně jako na ma-
turitních plesech, se v  letech 
před koronavirovou pandemií 
slavila vždy v podzimních mě-
sících. Letos se přesunula do 
týdne, kdy studenti pedago-
gických oborů úspěšně složi-
li praktické maturitní zkoušky 
z výtvarné, hudební, dramatic-
ké a tělesné výchovy. V druhé 
polovině května budou násle-
dovat písemné maturitní zkouš-
ky a od začátku června navážou
ústní maturity. (lef)

Kalendář
BRNO
� Poslední Žabovřeské roz-
mlouvání v tomto školním ro-
ce je možné sledovat on-line
12. 5. od 19.00 na Youtube 
kanále Salesiáni Žabovřesky. 
Hostem P. Zdeňka Jančaříka 
bude Miroslav Kalousek.
� V rámci Týdne pro rodinu 
je možné 12. 5. vyrazit vlakem 
za sv. Zdislavou a památkami 
Kraje Vysočina. Odjezd v 7.30 

z vlakového nádraží v Králově 
Poli. Více informací a přihláš-
ky na e-mail. adrese: renahorka
@seznam.cz nebo na tel. 774 
892 087.
� Salesiáni v  Žabovřeskách 
připravují v rámci Týdne pro 
rodinu od 3. do 16. 5. tradiční 
ministezku pro rodiny s plně-
ním úkolů na jednotlivých sta-
novištích. Ministezka začíná 
u autobusové zastávky Palac-
kého vrch a povede i přes Tech-
nologický park Brno. Od 7. do 
17. 5. chystají salesiáni akci 

s názvem Hledá se Kešák. Do-
zvíte se možná něco i o vlastní 
rodině a nakonec čeká účastní-
ky sladká odměna. Více infor-
mací na brno.sdb.cz/stredisko. 

HODONÍN
� Centrum pro rodinu a sociál-
ní péči Hodonín zve na online 
setkání s Milenou Mikulkovou, 
které nese název: Aby bylo do-
ma dobře všem. Uskuteční se 
10. 5. od 17.00. Po vyplnění 
přihlášky (do 7. 5.) účastníci 
obdrží podrobnější informace 

a odkaz na online vysílání. Více 
na markovicova@cprhodonin.
cz nebo na tel. 774 650 138.
� Centrum pro rodinu a so-
ciální péči Hodonín zahajuje
20. 5. od 17.00 do 19.00 cyklus 
online setkání pro muže: Tré-
nink rodičovských dovedností 
otců. Dále každý čtvrtek nebo
dle domluvy. Celkem půjde 
o šest po sobě jdoucích setká-
ní. Přihlášky na kristova@
cprhodonin.cz, tel. 606 415 329.

Kontakt: fojtikova-l@seznam.cz

Tuna potravin a drogerie pro potřebné

Dobrovolníci v Jihlavě rychle naplnili košíky darovanými potravinami 
i hygienickými prostředky.  Snímek archiv Oblastní charity Jihlava

Maturanti o Stužkovou mši nepřišli

Maturantům požehnal P. Jan Pacner, který mši svatou sloužil.
 Snímek Ladislav Bušek / Člověk a Víra
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Kalendář
ČESKÉ BUDĚJOVICE
� Křížová chodba bývalého 
dominikánského kláštera: Fo-
tografická výstava autorů spo-
lečenství Člověk a Víra, do 14. 5.

ŘÍMOV
� Ambity poutního areálu: 
Římovská jarní pouť ke svát-
ku nalezení svatého Kříže, 9. 5.
v 9.00 mše sv. s gregoriánským 
chorálem, v 11.00 mše sv. s lido-
vým zpěvem, v 15.00 májová po-
božnost a svátostné požehnání. 

ZELENÁ HORA
U NEPOMUKA
� Kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie a sv. Vojtěcha: Kon-
cert pro zázrak narození – ke 
Dni matek, 9. 5. od 15.00, 
pod uměleckým vedením Pav-
la Tylšara vystoupí Vojtěch 

Jouza (hoboj), Lukáš Koří-
nek (fagot), Edita Keglerová 
(cembalo) a studenti Pražské
konzervatoře. 

Kontakt:
ragal@seznam.cz

S příchodem jarního 
počasí začaly 
práce na obnově 
vyhlášeného poutního 
areálu v Římově. 

Od počátku 90. let 20. století 
se zdejší poutní místo stalo cí-
lem zlodějů a vandalů. Některé 

cenné sochy z tzv. Římovských 
pašijí zmizely, jiné jsou bezpeč-
ně uchovány v ambitech koste-
la. V kaplích křížové cesty je na 
určitý čas nahradily fotografie. 
Projekt rekonstrukce je hrazený 
hlavně z prostředků Evropské 
unie a dokončen má být v září 
příštího roku. Měl by obnovit 
krásu poutního místa, kam mí-
řily každoročně desítky tisíc vě-
řících již od poloviny 17. století.

Administrátor farnosti P. Ja-
kub Václav Zentner FSSP uvá-
dí, že v rámci projektu obnovy 
poutního areálu v Římově a pa-
šijové cesty odborníci opraví 
krovy kostela Sv. Ducha, Lore-
tánské kaple a ambitů, vymění 
také střešní krytinu a zrestauru-
jí malby na Loretě i v ambitech. 
Opravou projdou i kaple a ori-
ginální sochy z jednotlivých za-
stavení pašijové cesty. Cílem 

rozsáhlých oprav je především 
zlepšit stav těchto 24 zasta-
vení křížové cesty, zrestauro-
vat sochy z křížové cesty a vy-
tvořit tak v  ambitech cennou
expozici. 

Pro poutníky má být zpří-
stupněna také zahrada v zadní 
části poutního areálu a po sa-
dových úpravách zde vznikne 
klidová zóna určená k modlitbě 
a rozjímání.  RADEK GÁLIS

Počátkem minulého týdne lá-
kal diváky s romantickou duší 
k večerní procházce tzv. růžový 
úplněk. Vypravil se za ním i fo-
tograf Petr Moravec z Českých 
Budějovic, který se zaměřuje 
na přírodní scenérie, církevní 
stavby v diecézi a právě úplň-
ky ve spojení např. s  kostely 
a kláštery, dominujícími kra-
jině. 

„V pondělí večer jsem s kole-
gou fotografoval Měsíc v centru 
Českých Budějovic nad býva-
lým dominikánským klášterem 
a  v  úterý jsem se vypravil do 
Svatého Jana nad Malší, leží-
cího v  nadmořské výšce přes 

600 metrů, abych superúplněk 
zachytil za zdejším kostelem
sv. Jana Nepomuckého,“ svěřil 
se Petr Moravec. 

Dopředu si zjistil, kde se Mě-
síc bude nacházet, a pak už jen 
čekal na devátou hodinu večer-
ní, aby pořídil výjimečný sní-
mek. A jaké byly parametry fot-
ky pro ty, kteří chtějí zkusit něco 
podobného? „Clona 7,1, čas
5 sekund, ISO 320, ohnisko
600 mm,“ dodává s úsměvem 
zkušený fotograf, který své 
snímky vystavoval např. loni 
v létě v klášterní chodbě býva-
lého dominikánského kláštera 
v Českých Budějovicích.  (rag)

Odkaz lze nalézt na cka-tabor.
nazory.cz. „Potkal jsem jej jako 
moudrého a vzdělaného kněze 
právě v době, kdy jsem začínal 
pracovat v církvi,“ svěřuje se 
za organizátory Václav Mikula. 
„Byl ke mně laskavý, i když do-

kázal říct, co se mu nelíbí. Pro 
farnosti Tábor a Sezimovo Ús-
tí zařídil mnoho rekonstrukcí 
budov a zahájil zde mnoho ak-
tivit a setkávání,“ doplnil Vác-
lav Mikula. První letošní pro-
gram ČKA v  Táboře zájemci 

najdou, když si zadají na inter-
netu ve vyhledávání slovní spo-
jení „Vladimír Vyhlídka vzpo-
míná“. 

Mons. Vladimír Vyhlídka 
(20. 11. 1925 Chýnov – 23. 4. 
2011 Praha) byl český římsko-
katolický kněz, překladatel, 
sekretář kardinála Tomáška, 
vyšehradský kanovník a papež-
ský kaplan. V 50. letech sloužil 
u  PTP, v  emigraci vystudoval 
Papežskou lateránskou univer-
zitu v Římě, kde by vysvěcen na 
kněze.

 (rag)

Římov čeká rozsáhlá rekonstrukce

Růžový úplněk za kostelem sv. Jana Nepomuckého 

Superúplněk ve Svatém Janu nad Malší na Českobudějovicku. 
 Snímek Petr Moravec

Táborští vzpomínají na Mons. Vladimíra Vyhlídku

Mons. Vladimír Vyhlídka 
v rodném Chýnově, jehož 
čestným občanem se stal.
  Snímek Ludmila Mikulová 

Na Mons. Vladimíra Vyhlídku, táborského 
kněze, od jehož úmrtí uplynulo před 
několika dny 10 let, vzpomínají vděční farníci 
prostřednictvím on-line pořadu, pořádaného 
Českou křesťanskou akademií (ČKA) v Táboře.
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Kalendář
ČESKÁ TŘEBOVÁ
� Pouť neslyšících. Návště-
va poutního místa, mše sva-
tá, společné hry a  zábava, 
biblická čajovna, svědectví, 
táborák. Přihlášky na www.
neslysicikatolici.cz; 15. – 16. 5.

HRADEC
KRÁLOVÉ
� Kurz moderní hebrejštiny. 
Centrum pro rodinu Biskup-
ství královéhradeckého  zve 
na on-line kurz moderní heb-
rejštiny pro začátečníky. Bude 
probíhat jednou týdně (vždy 
ve středu) v období 5. 5. – 7. 7. 

2021 od 20.00 do 21.30. Při-
hlášky na crhk@bihk.cz.
� Cestovatelský přednáškový 
cyklus. Již tento rok v Jeruzalé-
mě – životní cesta Jiřího Chvál-
ka do Svaté země pohledem 
majitele cestovní kanceláře. 
Online setkání 6. 5. ve 14.00. 
Přihlášení na www.dcshk.cz.

� Duchovní „josefovská“ ob-
nova. Svatý Josef, muž vnitř-
ního mlčení a  odevzdanos-
ti. Vede Andy Loos. Přihlášky 
na  crhk@bihk.cz.  Následně 
bude zaslán přihlašovací link. 
Online 31. 5. v 19.00. 

Kontakt: srsen@bihk.cz

V Koclířově u Svitav, 
v národním centru 
Českomoravské 
Fatimy, se lidé 
občerstvují 
nejen na duchu. 
Vyhlášeným cílem 
poutníků a dalších 
návštěvníků jsou 
i fatimské pekařské 
a cukrářské výrobky. 

Přímo v hlavní budově bývalého 
kláštera Školských sester, kde 
Fatima sídlí, je nejen kavárna, 
ale také výrobna cukrárny, kte-
rá je nyní i tak trochu vlajkovou 
lodí Českomoravské Fatimy. Se 
svými produkty totiž Fatimští 
vyjíždí i na farmářské trhy. Pri-
oritou však zůstává uspokojení 
poptávky těch, kdo do Koclí-
řova přijíždějí, a také místních 
obyvatel. „Naše obětavá Dra-
huška bere každou neděli vo-
zík, aby rozvezla, a to i v době 
pandemie, zákusky v hygienic-
kých krabičkách do jednotlivých 
domů v obci. Stoupá tak pres-
tiž Fatimy mezi obyvateli Koc-
lířova a okolí, kteří se běžných 
poutních programů neúčastní,“ 
vysvětluje místní pastorační asi-
stentka Hana Frančáková a do-
dává: „Těší nás také objednávky 
zákusků na rodinné slavnosti 
a oblíbené jsou velikonoční per-
níkové variace či nyní v Roce
sv. Josefa náš Perník svatého
Josefa z Hřebče.“

V pandemii nezavřeli

Během pandemie byla cukrář-
ská výrobna před uzavřením – 
nebylo komu prodávat. A v tu 
chvíli přišel od spokojené zá-
kaznice finanční dar s výzvou, 
aby nezavírali, ale vydrželi. 

Přes všechny nesnáze po-
slední doby tu zejména nechtě-
jí slevit z kvality. „Jednou jsem 
jela domů k rodičům a zjistila, 
že zákusky už v naší cukrárně 
nejsou. Nakoupila jsem je tedy 
jinde a tatínek tehdy pozname-
nal, že jsme si hodně pohoršili. 
Na kvalitu tedy dbáme a vyrábí-
me je stále podle našich recep-
tur,“ říká Lenka Palkovičová, 
vedoucí koclířovského cukrář-
ství. A jestli cukrářky a pekařky 
baví „patlat se“ celé dny s těs-
ty? „V každém zaměstnání jsou 
činnosti, které baví, ale je po-
třeba dělat i ty činnosti, které 
až tak příjemné nejsou. Když je 
odezva, že lidem chutná, hned 
je vše příjemnější. Nejraději 
připravujeme těsta na perníky, 
cukroví a koláče. Koláče jsou 
nejlepší, když je můžeme dát 
přímo z  pece na tác a  nabíd-
nout ještě teplé hostům. Je to 
něco, co umíme. Už máme svůj 
styl a těší nás, když lidem naše 
výrobky chutnají,“ těší místní 
pracovnici Petru Štoudkovou. 

Její kolegyně Hana Bartošová 
doplňuje: „Stává se, že je prá-
ce velmi vyčerpávající, hlavně 
když pečeme koláče na akce na 
první sobotu v měsíci a končí-
me po několika dnech dlouhých 
směn. Ale když potkáme něko-
ho, kdo nás pochválí, zapome-
neme i na naše bolavé nohy – za 
ty roky jsme se tu nastály hodi-
ny a hodiny při pečení, zdobení 
či míchání.“ 

Koclířovské koláče

Zdejší cukrárna nenabízí jen 
zákusky, ale spoustu dalšího 
sortimentu, který přijde vhod 
náhodným i  pravidelným ná-
vštěvníkům Koclířova. „Rádi 
vyhledávají klášterní kavár-
nu. Kromě klasických zákusků 
všeho druhu nabízíme vyhlá-
šené fatimské koláče, jablkové 
štrúdly, máslové trubičky plně-
né sněhem či karamelem, ale ta-
ké různé druhy teplých i stude-
ných nápojů a unavený poutník 
u nás najde i chlebíčky, polév-

ky a další sortiment,“ ilustruje
Hana Frančáková. Často se po-
dle jejích slov stává, že do Koc-
lířova přijede někdo, kdo chce 
vidět, kde se pečou koclířovské 
koláče. „Pak navštíví kostely, 
projde si areál a příště přiveze 
své blízké a zase se vrací,“ na-
stiňuje Frančáková, podle níž 
v  tomto provozu nerozhodu-
je cena, nýbrž spokojenost zá-
kazníků. A na tu si v Koclířově 
nemohou stěžovat. Objednávky 
vánočního cukroví prý překra-
čují stovky kilogramů. 

Fatimský apoštolát přijal 
v roce 1995 nabídku Školských 
sester a převzal opuštěný kláš-
ter v Koclířově. A to byl začá-
tek nejen působení Fatimské-
ho apoštolátu, ale také celkové 
obnovy kláštera a celého areálu 
o pěti hektarech. Postupně se 
z Koclířova stalo moderní pout-
ní místo se zázemím pro pout-
níky, s kapacitou 120 lůžek ve 
standardních pokojích s příslu-
šenstvím a stravováním.

PAVEL J. SRŠEŇ

Pandemie poutní cukrárnu neporazila

Hana Bartošová a Petra Štoudková při přípravě perníků.  Snímek Václav Kašík
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V Jablonném 
v Podještědí 
o uplynulém víkendu 
začala poutní sezóna. 
V plném proudu 
je pak příprava 
rekonstrukce 
interiéru baziliky.

V sobotu 1. května tu slavil prv-
ní poutní mši svatou farář ze 
Cvikova P. Rudolf Repka. Dal-
ší slavnosti budou následovat 
v  květnu a  červnu. Své místo 
v  letošním programu má Noc 
kostelů i  oslava 800. jubilea 
sv. Zdislavy, které se původ-

ně chystalo na minulý rok, te-
dy na kulaté výročí narození 
severočeské světice. Ani letos 
ovšem velkým oslavám doba 
nepřeje, a  jubileum tedy pro-
běhne v  omezené formě při 
hlavní pouti ke sv. Zdislavě 
29. května, tedy v  předvečer 
svátku patronky litoměřické 
diecéze. Vedení farnosti sle-
duje protiepidemická naříze-
ní vlády a  zatím jsou v  plánu 
čtyři slavnostní bohoslužby. 
Mezi celebranty by se měli ob-
jevit litoměřický biskup Jan Ba-
xant či provinciál dominikánů
P. Lukáš Fošum OP. 

Své oslavy výročí světice z re-
gionu mělo v plánu i město, ale 
z důvodu vleklé pandemie nako-
nec historický průvod i další ak-
ce jeho vedení odvolalo. Jubile-

um tedy oslaví starosta Jiří Rýdl 
alespoň symbolicky. „Domluvi-
li jsme se, že do zahrady klášte-
ra pan starosta zasadí okrasný 
strom,“ sdělil místní farář P. Pa-
vel Mayer OP s tím, že v zahra-
dě už po jednom stromu zasa-
dili dominikáni a dominikánky 
a kromě olše za obec přibude 
ještě jedna za farnost.

Uzavření kostela

Kromě slavností se v poutním 
místě připravuje velká rekon-
strukce tamější baziliky sv. Vav-
řince a sv. Zdislavy. Opravu už 
mají za sebou historicky i umě-
lecky hodnotné varhany, kte-
ré se do Jablonného vrátily po 
dvou letech strávených ve var-
hanářské dílně. V  chrámu už 

jsou nainstalovány, ale bude je 
potřeba ještě naladit. Slavnost-
ní požehnání proběhne při hlav-
ní pouti či o týden dříve. 

Nový vstup do krypty
sv. Zdislavy

Poté se pozornost naplno pře-
sune k  obnově interiéru ba-
ziliky, která bude podle slov 
P. Mayera rozsáhlá a důkladná. 
Renovací dále projdou krov, lu-
cerna nad klenbou, osvětlení 
a elektroinstalace. Novou po-
dobu získá i  vstup do krypty
sv. Zdislavy. „Bazilika bude kvů-
li opravám uzavřená na dva roky. 
Předpokládám, že se s pracemi 
začne již v průběhu července,“ 
řekl P. Mayer. KAREL PUČELÍK

Poutníky vystřídají řemeslníci

Galerie a muzea
se pomalu otvírají,
ale některé 
expozice zachovají 
také virtuální verze.

Výstava „Krušnohoří / Erzge-
birge. Umění pozdního stře-
dověku“ pořádaná Ústeckým 
krajem ve spolupráci s Oblast-
ním muzeem v Chomutově bu-
de přístupná až do 29. května. 
Původně měla skončit v polo-
vině dubna, ale kvůli pandemii 
by zůstaly dveře muzea pro mi-
lovníky umění zavřené. Ze stej-
ného důvodu také vznikla vir-
tuální 3D verze výstavy, která 
je dostupná na stránkách Ús-
teckého kraje (www.kr-ustec-
ky.cz) a  muzea v  Chomuto-
vě (www.muzeumchomutov.
cz).

Česko-saská
spolupráce

Expozice je završením příhra-
ničního česko-saského projek-
tu. „Na výstavě představujeme 
výsledky projektu na české stra-
ně a spolupráci mezi Ústeckým 
krajem a Vysokou školou výtvar-
ných umění Drážďany,“ uved-
la kurátorka Jitka Šrejberová. 

„Klíčových je pět uměleckých 
děl ze sbírek Ústeckého kraje 
restaurovaných v rámci tohoto
projektu. 

Ústředním symbolem vzá-
jemné česko-německé spolu-
práce se stala socha sv. Anny 
Samotřetí ze sbírky Oblastního 
muzea a galerie v Mostě, kte-
rou restaurovala právě Vysoká 
škola výtvarných umění v Dráž-
ďanech. Mezi stěžejní díla pat-
ří také Votivní deska mostecká 
a Trůnící Madona z mostecké 
sbírky, retábl se sv. Barborou 
z  chomutovské sbírky a  dále 
Madona z  Krupky z  teplické-
ho muzea,“ dodala historička 
umění.

Díla ze svých sbírek do Cho-
mutova zapůjčila i řada dalších 
muzeí či institucí včetně Bis-
kupství litoměřického a Arci-
biskupství pražského.

Olomoucké muzeum 
v Litoměřicích

Trojrozměrné on-line verze se 
dočkala také expozice Arci-
diecézního muzea Olomouc, 
které bylo hostem v  Severo-
české galerii výtvarného umě-
ní v Litoměřicích. Výstavu se 
ale nepodařilo zpřístupnit, lze 
si ji tedy prohlédnout alespoň 
virtuálně na webu www.sgvu.
cz. (puč)

Česko-německá výstava gotiky je prodloužená

Zrestaurovaná Madona z Krupky. Snímek archiv krajského úřadu
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Poutní místa zahájila sezónu

Materiál v hodnotě desítek ti-
síc eur předali koncem dub-
na zástupci Charity v ukrajin-
ské Kolomyji zdejší okresní
nemocnici. 

Pětitunovou zásilku pro ni 
shromáždila Arcidiecézní cha-
rita Olomouc (ACHO) od růz-
ných dárců: například lůžka 
a zdravotnický materiál doda-
la Krajská nemocnice Tomáše 
Bati ve Zlíně a oděvy pro dě-
ti i dospělé Centrum materiál-
ní pomoci Charity Olomouc. 
Rychlost a objem zásilky, kte-

rou tvořily například defibrilá-
tory, inkubátor nebo chirurgic-
ké, gynekologické a další sady, 
přitom obdarované zaskočily. 
„Po novém roce jsme požádali 
Charitu o pomoc s vybavením 
nemocnice. Ani jsme nečekali, 
že to bude tak rychlé a v tako-
vém množství,“ vyjádřil vděč-
nost ředitel nemocnice Andrij
Koškin.

Zásilka je jednou z  mnoha 
způsobů pomoci, kterou ACHO 
poskytuje Charitě Kolomyja již 
jedenáctým rokem. (gra)

 Jak hlásat evangelium ve svém 
okolí, ukáže zájemcům seminář 
o farních evangelizačních buň-
kách, který se uskuteční v sobo-
tu 15. května. Kvůli pandemii si-
ce jen online, zato otevřený pro 
kohokoli. „Farní evangelizační 
buňky jsou jedním z projektů, 
jak proměnit život farnosti skr-
ze malá společenství, která vědí, 
odkud kam jdou, a hledí k lidem 
okolo,“ říká jeden z pořadatelů 
P. Kamil Obr ze Zlína. Buňky 
se podle něj ve světě staly ne-
dílnou součástí mnoha farních 

společenství a jejich proměna 
už je vidět. Celodenní seminář 
nabídne účastníkům zkušenosti 
a inspirace, jak se přiblížit lidem 
hledajícím nebo žijícím na peri-
ferii. Vedle zmíněného P. Obra 
vystoupí P. Vojtěch Koukal z Ko-
munity blahoslavenství v Dola-
nech či zábřežský farář P. Radek 
Maláč. Většina programu bude 
volně přístupná na Youtube, 
k večerní online návštěvě živé 
buňky je třeba se přihlásit na 
webu www.evangelizacnibun-
ky.cz. (gra)

Vzácné rukopisy, prvotisky, gra-
fiky nebo hudebniny, které jsou 
uloženy na Arcibiskupském 
zámku v Kroměříži a prostřed-
nictvím svého pracoviště o ně 
pečuje právě olomoucké Mu-
zeum umění, si budou lidé mo-
ci prohlédnout v digitální po-

době. Umožní to příspěvek ve 
výši 37,5 milionu korun z fon-
dů Evropského hospodářského 
prostoru a Norska. Digitalizací 
v  rámci projektu „Nahráno – 
Otevřeno“ projde během tří let 
přes 80 tisíc sbírkových před-
mětů, velkou část z nich čeká 

nejprve konzervačně-restaurá-
torské ošetření.

Nejde ale jen o jejich ucho-
vání. Součástí projektu je ná-
sledné využití digitalizovaných 
sbírek, v němž muzeum naváže 
na existující projekt Knihovny 
Akademie věd ČR. „Ten umož-
ňuje vytvářet virtuální výstavy. 
Kombinování digitálního obsa-
hu – obrázků, textů, fotogalerií, 
videí, map nebo drobných inter-
aktivních her – pomáhá vtáh-
nout zájemce do děje,“ popisu-
je vedoucí edukačního oddělení 
muzea Marek Šobáň. (gra)

Doba prožívaná v omeze-
ních a s ochrannými pro-
středky inspirovala také 
další virtuální projekt Mu-
zea umění nazvaný „Mado-
na bez roušky“. Série něko-
lika online setkání v květnu 
a červnu představí známý 
obraz „Madona s rouš-
kou“ malíře Sebastiana del 
Piomba v mnoha rovinách, 
kromě rozumu zapojí emo-
ce a smysly. Podrobné in-
formace nabízí web www.
projektpiombo.cz.

Digitalizace zpřístupní arcibiskupské sbírky v Olomouci

Zdravotnická pomoc
pro Ukrajinu

Online seminář poradí,
jak oživit farnost

V časech, které si vynucují přesun mnoha 
aktivit na internet, získalo Muzeum umění 
v Olomouci grant na digitalizaci a zpřístupnění 
cenných dokumentů z arcibiskupských sbírek.

S příchodem volnějších 
protiepidemických 
pravidel se kostely 
v arcidiecézi otevírají 
také poutníkům 
a turistům. 

Sezónu na Svatém Hostýně 
zahájila minulou neděli mše 
svatá, kterou celebroval arci-
biskup Jan Graubner. Vedle ji-
ných ho zde přivítal zdejší nový 
duchovní správce, P. Ladislav
Nosek SJ. Ten uplynulých pět 
let působil jako studentský kap-
lan v Brně. Změny se ale nebo-
jí. „Černé myšlenky nemám, 
kopce obecně i samotný Svatý 
Hostýn mám velmi rád. Po stu-

dentském prostředí se mi tro-
chu stýskat bude, ale poslední 
rok byl kvůli pandemii na kon-
takt se studenty a studentský ži-
vot velmi chudý. Je proto doce-
la dobře možné, že jich v létě na 
Svatém Hostýně potkám víc než 
za celý poslední rok v Brně,“ do-
dává s úsměvem.

A na poutníky a návštěvníky 
chrámů se chystají i jinde, tře-
ba v kostelech zapojených do 
projektu Otevřené brány. „Lidé 
do kostelů přicházejí z různých 
důvodů a průvodce by se měl 
zajímat o rozpoložení každého 
návštěvníka. Nikdo se v kostele 
nemá cítit jako cizí člověk v ci-
zím prostředí,“ zmínil P. Pavel 
Macura, který před 13 lety stál 
u zrodu projektu. Letos se do 
něj ve Zlínském kraji zapojuje 
26 kostelů. JIŘÍ GRAČKA

Poutní sezónu u kaple sv. Rocha nad Uherským Hradištěm
zahájila v sobotu mše svatá, kterou jako odloženou místní primici
po uvolnění opatření celebroval rodák z nedalekého Jarošova,
P. Tomáš Gregůrek z Rytířského řádu křižovníků s červenou 
hvězdou.  Snímek Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra
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Již rok speciálního epidemické-
ho provozu má za sebou Církevní 
středisko volného času sv. Jana 
Boska v Havířově. Tři pobočky 
osiřely ze dne na den. Obratem 
tu ale pro děti a mládež vymys-
leli zprvu jen třítýdenní koncept 
programu, který nazvali Bosko 
mixér 2020. Ukázal se jako ži-
votaschopný a funguje dodnes. 

„Pracovníci všech poboček 
si sedli a začali přemýšlet nad 
tím, jak se s dětmi zkontakto-
vat, když ony nemůžou k nám 
do střediska,“ popisuje začát-
ky ředitel organizace Jindřich 
Honěk: „Nápadů bylo celkem 
dost. Rozhodli jsme se oslo-
vit děti a  rodiče informačním
videem prostřednictvím Face-
booku a webináře a sdělit jim, 
že na ně  hodně myslíme a těší-
me se, až bude vše zase ok.“ 

Každá pobočka na to pak na-
vázala a vytvořila pro své dě-
ti on-line program skládající 
se z tzv. týdenních výzev a tím 

vznikl mix se  širokou škálou 
možností – pořady o vaření, tvo-
ření, zpívání a sportování. Děti 
točily krátká videa, fotily nebo 
kreslily obrázky. „Abychom by-
li i v osobnějším kontaktu, jed-
nou týdně probíhalo živé vysí-
lání přes Instagram. Ti, kdo se 
připojili, si mohli s vedoucími 
popovídat, zahrát zajímavé hry 
a soutěžit o ceny. Velký úspěch 
měly a stále mají kešky. Každý 
týden po Havířově ukrýváme pět 
krásně namalovaných kamínků 
a sledující je pomocí nápovědy 
hledají a posílají nám fotky úlov-
ku,“ doplňuje výčet ředitel. 

„Bosko mixér“ se stále vy-
víjí a ze strany organizátorů je 
zájem ho rozšířit o další akce. 
„Samozřejmě budeme rádi, až 
budeme moci být v  kontaktu 
s našimi klienty přímo na po-
bočkách. Už také připravujeme 
letní příměstské tábory. Věříme, 
že se uskuteční,“ uzavírá Jind-
řich Honěk. JANA PRAISOVÁ

Na prvního máje, na svátek sv. Josefa Dělníka, se uskutečnila pout-
ní mše svatá také v dřevěném kostele Panny Marie Pomocnice křes-
ťanů na Grůni. Počasí poutníkům úplně nepřálo, přesto se jich sku-
pina vypravila pěšky na horský hřeben od kostela sv. Jindřicha ve 
Starých Hamrech. Hlavní celebrant slavnostní bohoslužby P. Andrej 
Slodička přivítal i ty motorizované, kteří zaparkovali až na kopci.  
 Snímek Roman Polách / Člověk a Víra

„Dneska je pátek a máme tady 
nachystaných 22 velkých ba-
líků, pro které si chodí samo-
živitelé, samoživitelky a další 
potřební,“ popisuje ředitel no-
vojičínské Charity Marcel Brož 
každotýdenní rituál. Díky Ná-
rodní potravinové sbírce má 
Charita zajištěnou náplň tašek 
i  na další týdny. Umožnili to 
zákazníci, kteří vyrazili posled-
ní dubnovou sobotu na nákup 
do jednoho z městských super-
marketů. Na stanoviště Charity 
přinesli 496 kg jídla a bezmála 
100 kg drogistického zboží.

Charitní pracovníci mezi 
dárci poznali také známé tvá-
ře. Přispěla i žena, která dřív 
sama jídlo z potravinové banky 
přes Charitu dostávala. „Někdy 
se podaří, že se naši někdejší
klienti chtějí odvděčit. Jsme 
z toho trochu naměkko,“ těší 
ředitele Brože.

Mezi adresáty charitní po-
moci přibývá lidí, kteří během 
pandemie spadli do chudoby. 

Ředitel Marcel Brož hned dává 
příklad: „Manžel od paní ode-
šel a ona má co dělat, aby utáh-
la byt. Ale na jídlo už nezbývá. 
U nás může domácímu rozpoč-
tu trochu odlehčit.“

V českotěšínské Charitě po 
velmi úspěšné podzimní sbírce 
nevěděli, co mohou čekat od té 
jarní. Vybraných 430 kg zboží 
tak bylo pro Danutu Juroszek 
z tamní Charity milým překva-
pením. „Potraviny poskytuje-
me na základě doporučení, kte-
ré vypisuje sociální pracovník 
– buď z městského sociálního 
odboru, úřadu práce nebo ji né 
sociální služby,“ vysvětluje ko-
ordinátorka potravinové sbírky, 
kdo na pomoc může dosáhnout. 
Po lidech v nouzi se při terén-
ní práci rozhlíží i zaměstnanci 
Charity.

Zhruba půl tuny konzerv, 
těstovin a  dalších věcí shro-
máždili také návštěvníci jedné 
prodejny v Ostravě-Zábřehu, 
upřesňuje mluvčí Charity Os-

Charity děkují za potraviny

Don Bosco už chystá tábory

Do sbírky se zapojily taky oblastní Charity v Třinci, Frenštátu nebo 
Hlučíně.  Snímek Charita Český Těšín

Několik tun trvanlivého jídla vyneslo jarní 
kolo Národní potravinové sbírky pobočkám 
ostravsko-opavské diecézní Charity.

trava Dalibor Kraut. Získané 
jídlo sytí ve vyloučených loka-
litách, noclehárně nebo starto-

vacích bytech. Materiální dary 
proto Charita vítá celoročně.
 ONDŘEJ ELBEL
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Kalendář
CHEB
� Fo t o g ra f i c k á  v ý s t a v a 
Vladimíra Kožíška, která pro-
bíhá ve spolupráci s pacient-
skou organizací Maminy s ra-
kovinou, je k vidění do 26. 6. 
v chrámu sv. Mikuláše a sv. 
Alžběty od úterý do neděle 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
plzeňské prostřednictvím we-
bu www.bip.cz, kde přibývá 
každou velikonoční neděli vi-
deonahrávka se zamyšlením. 
Autory jsou P. Pavel Petra-
šovský, P. Petr Hruška, P. Petr
Dombek OMI, P. Šebestián 
Smrčina OFM, P. Marek Skle-
nář SDB, P. Pavel Fořt a 23. 5. 
o Letnicích promluví biskup 
Tomáš Holub. Nahrávky lze 
na webu zhlédnout i zpětně.
� Mši sv. v Meditační zahradě 
13. 5. bude celebrovat v kap-
li sv. Maxmiliána Kolbe od 

16.00 P. Jakub Holík, generál-
ní vikář plzeňské diecéze . 
� Jste rodič samoživitel? Pak 
si můžete každou středu od 
14.00 do 18.00 přijít pro ob-
lečení a další potřeby pro své 
děti i pro sebe do Domova sv. 
Zdislavy v Čermákově 29. Co 
si vyberete, dostanete zadar-
mo. Stačí, když předložíte po-
tvrzení o hmotné nouzi a roz-
vodový rozsudek o  svěření 
dětí do výhradní péče či jiný 
doklad tohoto typu. Neboj-
te se požádat o pomoc, sklad 
je plný. Více na webu www.
holkyholkamplzen.cz.
� Výstava Nad slunce krásněj-
ší – Plzeňská madona a krásný 
sloh je znovuotevřena, a sice 
od 4. 5. do 6. 6. ve výstavní síni 
Masné krámy v Pražské ulici, 
denně kromě pondělí od 10.00 
do 18.00 hodin. Originál Pl-
zeňské madony z  katedrály
sv. Bartoloměje zde bude vy-
staven od 20. do 29. 5. , hned 
20. 5. přímo u ní povede mod-
litbu biskup Tomáš Holub.

Kontakt: 
ourednikova@katyd.cz

Zhruba třetina kněží 
plzeňské diecéze 
změní v brzké době 
svá působiště. 
O rozsáhlých 
personálních 
změnách, jaké v této 
míře diecéze dosud 
nezažila, rozhodl 
biskup Tomáš 
Holub a vysvětluje 
je v listu věřícím.

Změny, které se týkají 28 du-
chovních, biskup ohlásil o ne-
děli Dobrého pastýře 25. dub-
na. „Mohu vás ubezpečit, že 
právě podpora pastýřské služby 
mých spolubratří kněží byla tím 
hlavním kritériem pro mé roz-
hodování,“ zdůrazňuje v úvo-
du listu a uvádí, co jej k perso-
nálním změnám vedlo: „Naše 
diecéze má bohužel velký ne-
dostatek těch, kteří by uvažova-

li o kněžské službě. Letos bude 
vysvěcen za naši diecézi jen je-
den kněz a po něm již nemáme 
v současnosti žádného dalšího 
kandidáta. Je tedy jasné, že mi-
nimálně 7 let nový kněz z na-
ší diecéze nebude připraven ke 
službě. Z tohoto důvodu se svý-
mi spolupracovníky přemýšlím 
o změnách tak, aby dávaly vý-
hled na období minimálně dal-
ších pěti, s nadějí spíše i deseti 
let. A to znamená v některých 
případech i změny nejen perso-
nální, ale i koncepční.“ 

Zdravý způsob
života kněží

Do služby na území diecéze zá-
roveň přichází celá řada dalších 
duchovních. Někteří se vrací 
zpět do diecéze, jiní posílí řehol-
ní komunity, které již v diecézi 
působí, či přicházejí do pastora-
ce s misijním zápalem z jiných 
diecézí. „A tak je možno učinit 
další krok v mé snaze naplňovat 
jeden z pilířů naší diecézní vize: 
zdravý způsob života kněží. Což 
v mnoha případech také zname-

ná snahu, aby kněží nezůstáva-
li na svých farách osamoceni,“ 
připojuje biskup.

Věřící zároveň vyzývá, aby 
své kněze, kteří se budou stěho-
vat, v této době zvlášť podpořili 
a byli ochotni jim jak duchov-
ně, tak prakticky stát nablízku: 
„Změna působiště nikdy není 
úplně jednoduchá a zcela bez-
bolestná. Vaše otevřenost ale 
může být velkou pomocí i posi-
lou. A já vám za to již dopředu 
moc děkuji. Věřím, že letošní 
personální rozhodnutí přispějí 
k možnosti, aby se v Plzeňském 
a Karlovarském kraji konkrétní 
lidé setkali s živým Bohem.“ 

Celkem se jedná o  dvacet 
osm personálních změn ve far-
nostech plzeňské diecéze, kde 
momentálně slouží celkem 
sedmdesát devět kněží. 

Většina z těch, jichž se pře-
sun dotýká, jej přijímají v dob-
rém. P. Robert Bergman působil 
deset let jako spirituál Církevní-
ho gymnázia v Plzni a o prázd-
ninách by měl převzít farnost 
Spálené Poříčí. „Myslím, že 
změna je na čase. Studenti si 
zaslouží někoho mladšího a já 

se do farnosti těším,“ uvádí. Se 
správou farnosti má zkušenos-
ti z minulosti, kdy byl duchov-
ním správcem v  Aši a  pozdě-
ji ve Staňkově. Na jeho místo 
na gymnáziu nastoupí člen pl-
zeňské komunity dominikánů 
P. Ludvík Grundman OP. 

Změnu vítá též P. Marek 
Hric, farář v Ostrově nad Ohří, 
který se má stát členem společ-
né duchovní správy v Klatovech 
a vikářem klatovského vikariá-
tu. Nicméně se trochu obává, že 
mu budou chybět vztahy, které 
v  dosavadní farnosti budoval 
šestnáct let: „Změna určitě při-
nese nové impulzy, budu zase 
s novým elánem začínat v no-
vém prostředí. Ale opouštět lidi, 
s nimiž jsem šestnáct let spolu-
pracoval, nebude jednoduché.“ 
Změny se týkají i několika kně-
ží ve vyšším věku, jejichž povin-
nosti převezmou mladší a oni 
budou vykonávat funkce výpo-
mocných duchovních. 

Jmenovitý seznam, o které 
duchovní se jedná a kde budou 
v budoucnu působit, lze nalézt 
na webových stránkách www.
bip.cz. ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

Diecézi čekají velké přesuny duchovních

Velikonoční svátky řeckokatolické církve podle juliánského 
kalendáře připadly letos na uplynulý víkend. Neděli Paschy 
s věřícími východního obřadu slavil 2. května otec Igor Bibko 
v plzeňském kostele sv. Mikuláše. Uskutečnilo se zde i tradiční 
žehnání velikonočních pokrmů.  Snímek Jiří Strašek 
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V katedrále sv. Víta odhalili mi-
nulý pátek bronzovou bustu kar-
dinála Josefa Berana. Při slav-
nosti ocenil kardinál Dominik 
Duka Zlatou svatovojtěšskou 
medailí in memoriam sochaře 
a restaurátora Karla Stádní-
ka († 2011), autora sádrové 
předlohy této busty. Medaili za 
„úctyhodné celoživotní dílo, obě-
tavou službu církvi a osobní sta-
tečnost“ převzala Stádníkova 
manželka Vlasta. Umělec stu-
doval také teologii a je autorem 
mnoha sakrálních děl v Česku 
i zahraničí. Mezi nejslavnější 
patří křížová cesta pro pražský 
lhotecký kostel, tvořil ale i oltáře 
a zrestauroval nadživotní plas-
tiku Madony s Ježíškem v dómu 
v německých Cáchách či kapli
sv. Kříže na Karlštejně. Stád-
ník byl prvním českým trvalým 
jáhnem, tajně vysvěceným roku 
1984.  Snímek 
Roman Albrecht / Člověk a Víra

Kalendář
HÁJEK
� Sobotní památka Pan-
ny Marie 15. 5., poutní mši
sv. v 11.00 slaví P. Benedikt Ko-
laja OSB. Pouť seniorů 20. 5., 
mši sv. v 12.00 slaví P. Jan Ma-
ria Vianney Dohnal OFM. 

PRAHA
� Dvouletý kurz pro varha-
níky při Arcibiskupství praž-

ském přijímá zájemce. Uzá-
věrka přihlášek 7. 5., přijímací 
zkoušky 22. 5. Bližší informa-
ce a přihlášky na psenicka@
apha.cz, podrobněji o  kurzu
v KT 9. 
� 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), dále 10. – 23. 5.
v  bazilice ve Staré Boleslavi 
a 24. – 30. 5. v Mělníku. 
� Karmelitánské pondělky vě-

nované sv. Janu od Kříže nově 
v podcastu U ambonu (více na 
fortna.eu).
� Chléb sv. Antonína – on-line 
koncert duchovní hudby ZUŠ 
Open 18. 5. v 19.15 z kláštera 
Panny Marie Sněžné (více na 
zusopen.cz). V ambitech ná-
sleduje charitativní prodejní 
výstava obrazů bratra Cyrila 
do 27. 5. denně v 10.00–18.00.
� Mše svaté v katedrále pro 
veřejnost po–so v 7.00, v ne-
děli v 8.30 a 10.00 (ta pozdější 

taktéž živě na facebook.com/
svatovitskakatedrala a kated-
rala.tv).

ZAJEČOV
� Pouť do Svaté Dobrotivé
15. 5., odjezd v 8.30, mše sv. ve 
14.00. Přihlášky na osaprag@
augustini ani.cz či v  kostele 
sv. Tomáše na pražské Malé
Straně. 

Kontakt:
zavadilova@katyd.cz

Nová busta kardinála Berana

Arcidiecézní pouť za duchovní povolání se konala minulou sobotu 
na Svaté Hoře u Příbrami. Poutní mši svatou celebroval kardinál 
Dominik Duka. Snímek Jiří Šťástka / Člověk a Víra

Prvomájová mše svatá zahájila minulou sobotu poutní sezónu
ve františkánském klášteře v Hájku. Slavil ji P. Filip Jan Rathouský 
OFM. Snímek Jakub Šerých / Člověk a Víra



Televize / Rozhlas KT
9. — 15. května 2021 TIPY A PROGRAMY

NEDĚLE 9. 5. 
11.10 Sváteční slovo
historika Marka Šmída. 
O významu svobody 
v dějinách
11.15 Křesťanský magazín
11.40 Uchem jehly. 
Setkání Zbigniewa Czendli-
ka s Janou Sladkou, zaklada-
telkou centra Anabell
12.10 Cesty víry. 
Stará Voda – Cesta domů

NEDĚLE 9. 5. 
8.30 Jak to vidí... Petra Bu-
rianová, milovnice své vel-
ké rodiny, pečení a tradic. 
Sváteční setkání Zbigniewa 
Czendlika 
13.15 Pohádka. Jaroslava 
Baliharová: Mezek paličatý 
aneb Cesta nazdařbůh
17.04 Meteor 
18.30 Dokuseriál. 
Třípatrový rozhlasový dort 
pro Jiřinu Bohdalovou (2/3)
22.00 Četba na pokračová-
ní. Louis Hémon: 
Maria Chapdelainová (1/8)

NEDĚLE 9. 5. 
8.00 Spirituála. Duchovní 
Evropa. Bělorusko pravo-
slavné, Bělorusko katolické
8.30 Spirituála. 
Ke kořenům. Smrt
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. 
Matka Boží podle 
Bohuslava Martinů
11.00 Radioseriál. 
Robert Harris: Otčina (5/5). 
Berlín 1964
12.00 Polední zvony. Z věže 
farního kostela sv. Michaela 
archanděla v Jistebnici
12.20 Polední koncert. 
Těžké je opustit krásu. 
Viktor Ullmann: Schwer 
ist‘s das Schöne zu lassen 
13.30 Povídka. 
Kateřina Tučková: Dědictví
15.20 O češtině od A do Z
15.00 Hra pro pamětníky. 
Romain Rolland: Liluli
18.30 Četba na pokračová-
ní. Daniel Defoe: Deník 
morového roku (14/15)

NEDĚLE 9. 5. 
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století 

TELEVIZE NOE SLAVÍ 15 LET 
Už je to tady, je za námi 15 let vysílání. Toto krásné výročí chce-
me prožít společně s vámi, proto na 9. a 10. května připravujeme 
speciální program. Vytvoříme tak společenství, kam jste srdečně 
zváni. Zapojit se můžete svým dotazem, připomínkou nebo tím, 
že se podělíte o svůj zážitek nebo radost. Pište na vysilani@tvnoe.
cz, SMS na číslo 775 177 377 nebo k nám do studia přímo zavo-
lejte na číslo 595 177 377.

Během oslav si připomeneme začátky fungování Telepace,
s. r. o., tedy dobu, kdy TV Noe ještě nevysílala. Naši dramatur-
gové prozradí své první zkušenosti s tvorbou a budou si povídat 
o filmové škole. Čeká vás spousta zajímavých filmů, například 
Jsem šťastný, buďte i vy!, který nabízí ohlédnutí za vzácným člo-
věkem Janem Pavlem II. a jeho láskou k Bohu, k člověku dnešního 
světa a k mladým lidem všech kontinentů. 

Těšit se můžete na rozhovory s našimi dlouholetými spolupra-
covníky, podíváte se do zákulisí denního moderovaného vysílání, 
zavzpomínáte na festivaly a v neposlední řadě se setkáte s nad-
šenci neprofesionálního filmu. Oslavami vás provedou známé 
moderátorské tváře, s nimiž si i zasoutěžíte. Nezapomeňte se 
k oslavám připojit v neděli 9. května v 10.00, 14.00, 16.30 a 20.05 
a v pondělí 10. května v 9.00 a 13.00.
 TEREZIE HECZKO

ZA 5 PĚT – JEVY A MÍSTA NEOTŘELE
Novinkou v programu Proglasu bude od 15. května pořad a pod-
cast Za 5 pět. Publicistických 45 minut přinese každou sobotu od 
16.55 blízká setkání s výjimečnými hosty a rozhovory na relevant-
ní a aktuální témata, která často mohou být vnímána jako morál-
ně problematická nebo zatížená stereotypy. Pořad vychází vstříc 
náročnému a kritickému posluchači, čerpá přitom z kompetencí 
zkušené autorské dvojice jako dramaturgů a průvodců pořadem – 
Hany Scharffové a Petra Viziny. Hana Scharffová vystudovala me-
zinárodní vztahy na VŠE, studovala na univerzitách ve Švýcarsku 
a v Berlíně a na FSV UK. Pracovala pro německou veřejnoprávní 
stanici ARD a od roku 2003 působí v České televizi, více než čty-
ři roky informovala z Německa jako zahraniční zpravodajka ČT, 
je držitelkou ceny Novinářská křepelka. Petr Vizina vystudoval 
teologické nauky a aplikovanou etiku na KTF UK v Praze, působil 
v redakcích Lidových a Hospodářských novin. Sedm let vedl re-
dakci kultury zpravodajství ČT. Je držitelem Dobrovského ceny za 
svou práci o etice dialogu. Právě dialog, v němž se partneři snaží 
dobrat pravdy, považují autoři za „tradiční křesťanskou hodnotu“, 
pluralita pohledů a kultura vzájemného respektu pomáhá budo-
vat kulturu snášenlivosti a dialogu. 

SABINA HAUSEROVÁ

FLEŠBEKY
V diskusním pořadu projektu 
Godzone uslyšíte silné příběhy 
lidí spojené s Božím jednáním 
a momentem změny na jejich 
životní cestě. Godzone tvoří 
tým mladých lidí, který se za-
měřuje na evangelizaci mla-
dých lidí nejen na Slovensku, 
snaží se je motivovat, povzbu-
zovat a sdílet, co se odehrává 
hluboko v našich duších a srd-
cích. (so 15. 5. v 11.10)

PŘÍBĚHY Z DOBRÉ KNIHY
Každá opravdu dobrá zprá-
va začíná Zvěstováním. Právě 
tak je tomu i v úvodním dílu 
tohoto animovaného seriálu, 
kde jsou příběhy z Nového zá-
kona podané jednoduchým 
a vtipným způsobem. A jak to 
všechno začalo? Jednoduše, že 
Myšáci Hugo a Kvído objevili 
Dobrou knihu (Bibli). Objevte 
i vy její tajemství!
 (út 11. 5. v 18.20)

JEN SAMÉ KRÁSNÉ VĚCI
Italský film odráží problema-
tiku lidí na okraji společnosti. 
Právě s takovými se setkává 
šestnáctiletá Benedetta, dce-
ra místního starosty, který tou-
ží po znovuzvolení v nadchá-
zejících volbách a svou dceru 
vnímá jako vzor dokonalosti 
a ideál nové generace. Tu ov-
šem přitahuje zcela jiný svět, 
než ve kterém je vychovávána.
 (ne 9. 5. ve 21.40)

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
P. René-Luc nabízí v knize Vy-
choval mě gangster pohled 
do svého strastiplného dětství 
i bouřlivého dospívání. Přiná-
ší svědectví o nečekaném ob-
rácení, zrání kněžského povo-
lání i cestě evangelia do srdcí 
mladých i lidí na okraji spo-
lečnosti. Knihu v podání Igo-
ra Dostálka poslouchejte od 
pondělí 10. 5. každý všední 
den v 11.00 a ve 21.30.

STUDIO BRNO
V 16. století na jižní Moravě 
a v jejím okolí našli útočiště čle-
nové křesťanského reformního 
hnutí nazývaného novokřtěnci. 
Svou činností utvářeli tehdejší 
tvář Moravy a stopy po jejich 
působení se na některých mís-
tech zachovaly dodnes. Kdo 
to novokřtěnci byli a kde se 
s upomínkami na jejich život 
můžeme setkat, se více dozvíte 
ve středu 12. 5. od 22.00.

POUŤ MÉDIÍ
Den před Světovým dnem sdě-
lovacích prostředků se usku-
teční tradiční Pouť médií v ru-
kách křesťanů. Mše svatá začne 
15. 5. v 11.00 v katedrále sva-
tých Petra a Pavla v Brně. Cele-
brovat ji bude pomocný biskup 
brněnský Pavel Konzbul. Po-
kud epidemická situace umož-
ní, proběhne další program 
odpoledne v novém sídle Pro-
glasu na Olomoucké 7 v Brně.

Připojte se k oslavám patnáctiletého výročí vysílání televize Noe 
v neděli 9. května a v pondělí 10. května.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz

Dozvědět se víc. Rozhovory k podstatě věci. Jevy a místa neotřele 
– nový pořad Za 5 pět od 15. 5. každou sobotu v 16.55.
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20.15 Dobrý pastýř 21.40 Jen samé krásné věci 16.00 Zlatí úhoři

8.45 Tvorivo (P) 9.05 LUXáreň 9.35 No-
vá kvalita života 10.00 Svätá omša z Košíc 
(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 
V Samárii pri studni 14.35 Svedectvo 15.00 
Hodina milosrdenstva 15.30 Ruženec z Lúrd 
16.05 Z javora (P) 16.40 Svätý Peter 18.30 
Svätá omša z Košíc (P) 19.20 Tvorivo 19.40 
EkoKlbko 20.00 Modlitba za odvrátenie epi-
démie (P) 20.45 Spojení vierou (P) 21.15 
Medzi nebom a zemou (P) 22.00 Kumrán 
23.00 Pod javiskom

8.45 MM ČR sajdkár a čtyřkolek 2021 Kap-
lice 9.05 MM ČR endurosprint 2021 Úterý 
9.20 Svět motorů: Aktuálně 9.45 Vodní sla-
lom: ME 2021 Itálie 12.35 55. Rallye Šumava 
Klatovy 12.50 Horská kola: SP 2021 Němec-
ko 13.30 55. Rallye Šumava Klatovy 13.45 
Vodní slalom: ME 2021 Itálie 15.30 Jezdec-
tví: CSIO3* Prague Cup 2021 17.45 55. Ra-
llye Šumava Klatovy 17.50 Florbal: Livesport 
Superliga 20.20 Házená: STRABAG RAIL Ex-
traliga 22.15 Studio fotbal – Dohráno 23.00 
55. Rallye Šumava Klatovy 23.10 Za opo-
nou rallye Šumava 23.15 Branky, body, vte-
řiny 23.30 Atletika: USATF Golden Games 

7.45 Hitlerův kruh zla (1) 8.55 Vetřelci dáv-
nověku XII (3) 9.50 10 největších tajemství 
a záhad (2, 3) 11.05 Legendy hlubin (2) 
12.00 Modravé hlubiny II (5) 13.05 Válka 
ve Vietnamu (9) 14.25 Druhá světová válka 
v číslech (6) 15.30 Zabiják netopýrů 16.35 
24 hodin v divočině II (6) 17.45 Velké vla-
kové putování po USA II (2) 19.00 Antho-
ny Bourdain: Neznámé končiny X (5) 20.00 
Z Ruska do Íránu: Cesta přes Kavkaz (3). Br. 
dok. 21.00 Japonská výprava s Guyem Marti-
nem (1/2). Br. dok. 22.05 Výstavba obrů (2) 
23.10 Lidé a stroje II (2) 
 0.00 Neobjasněné případy NASA (14)

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.30  Pro pamětníky... Vyšší princip
 8.15  Úsměvy Jarmily Konečné
 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. Výpověď 
 12.00  Otázky Václava Moravce
 13.00  Zprávy
 13.05  O štěstí a kráse. Poh.
 14.15  Madla zpívá Evropě. Čes. film
 16.00  Zlatí úhoři. 

Film na motivy povídek Oty Pavla 
 17.25  Pošta pro tebe
 18.25  Co naše babičky uměly a na co my 

jsme zapomněli. Hrnečku vař!
 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 (5/6). 

Asijská růže. Kom. krimi 
 21.05  168 hodin. Události týdne 

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

Schulhoff – 35 let od úmrtí. 
Strach. Det. film 

 23.20  Případy detektiva Murdocha XIII. 
Břímě minulosti

 0.05  Petr Schulhoff – 35 let od úmrtí. 
Vražedný týden 

 1.30  Na forbíně (tm). Tak trochu jiná 
(talk) show Tomáše Matonohy 

 2.10  Banánové rybičky. Jak si užít moře
 2.50  Žiješ jenom 2x. 

Milovník ocelového města
 3.15  Sváteční slovo 

historika Marka Šmída
 3.25  Hobby naší doby
 3.50  Zkus mít vkus
 4.15  Chalupa je hra

 6.00  Raníček. Vlaštovičky
 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 (1356/2379)
 9.15  Konec 2. světové války
 9.30  František Fajtl pohledem 

Jána Sebechlebského
 9.45  Muži od Dunkerque
 10.15  Nedej se plus
 10.40  Nedej se: Sdílené slepice
 11.10  Sváteční slovo 

historika Marka Šmída
 11.15  Křesťanský magazín
 11.40  Uchem jehly
 12.10  Cesty víry: 

Stará Voda – Cesta domů
 12.40  Vynálezy Leonarda

da Vinciho (2/2). Dok. 
 13.35  České fotbalové legendy (6/11). 

Karel Poborský 
 14.00  Serengeti (2/6). BBC Earth
 15.00  Na cestě po Santo Domingu
 15.30  Nejúžasnější díla přírody: Pouště
 16.20  Konec 2. světové války
 16.35  Jejich osud aneb 

Hvězda anglického nebe
 17.15  Bojovníci v odboji a ilegalitě 

– vzpomínky partyzánky
 18.15  Ostrava – Ocelové město
 18.45  Večerníček. 

Pestrý život jedné kočky
 18.55  Náš venkov: Jan a Lucie
 19.20  Zajímavosti z regionů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  100 pušek. Am. western 
 21.55  Velikáni filmu: Jiřina Bohdalová 

– 90 let. Jedna kočka za druhou
 23.25  Dokumentární klub. 

Sex na prodej. BBC
 0.25  Grantchester III (5/6) 
 1.15  Design (10/17)

6.55 M*A*S*H (36, 37) 8.00 Druhá svě-
tová válka: Cena říše (10). Operace Over-
lord 9.10 Prima SVĚT 9.45 Rozpal to, šéfe! 
10.30 Prima Mazlíček 11.00 PARTIE Terezie 
Tománkové 11.55 Receptář prima nápadů 
12.50 Libovky Pepy Libického 13.15 Vychy-
távky Ládi Hrušky 13.55 Vychytávky Extra 
14.15 Libovky Pepy Libického 14.40 Rolnič-
ky, kam se podíváš. Am. film 16.40 Obecná 
škola. Čes. film 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ 
ZPRÁVY 19.40 Krimi zprávy 19.55 SHOW-
TIME 20.15 Bezva ženská na krku. Čes. kom. 
22.30 Královská aféra. Dán./čes./švéd. film 
1.25 V moci posedlosti. Am. thriller 

13.10 Východočeské muzeum Pardubice 
13.20 Klub přátel dechovky 13.55 Dluhy 
Hany Zagorové 14.40 Co všechno neodnesl 
čas 16.25 Vrah 17.30 Hry bez hranic 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Událos-
ti 19.52 Branky, body, vteřiny 20.05 Vysí-
lá studio A po třiceti letech... 20.55 Dluhy 
Hany Zagorové 21.50 Úsměvy 22.30 Zprá-
vy v českém znakovém jazyce 22.40 Sváteč-
ní slovo historika Marka Šmída. O významu 
svobody v dějinách 22.50 Po Karlově mostě 
s prof. Františkem Dvořákem 23.00 Domácí 
štěstí 23.30 Hry bez hranic 0.50 Několik ži-
votů 1.40 Klec. Drama příběh

17.50 Mazalové (6/14). Baloneho cesta ča-
sem 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 
Večerníček 18.55 Moji kamarádi Tygr a Pú II 
(38/39) 19.15 Lví hlídka II (24/30) 19.40 
Máša a medvěd 19.45 Žížaláci 20.00 Udá-
losti v kultuře 20.15 Příběhy filmových le-
gend. Ikonické páry Hollywoodu (5/10) 
21.05 V záři seriálů. Útěk z vězení v Danne-
moře (5/7). Am. krimi 22.05 Hudební klubo-
vá neděle. Cotatcha Orchestra 23.05 Konec 
2. světové války. Kalamity Jane 23.40 Ondřej 
Sekora – Práce všeho druhu 0.35 Carlos Sau-
ra: Fotograf 1.30 Velikáni umění: Johannnes 
Vermeer 2.20 Terra musica

 4.45 Generál MacArthur. Am. film 
 7.00 Planeta pokladů. Am. anim. 
 8.45 Beethoven 4. Am. kom. 
10.30 Teleshopping 
11.05 Pocahontas. Am. anim. 
12.30 Dvě nevěsty a jedna svatba. Čes. kom. 
14.10 Dunkerk. Am./br./fr./niz. film 
16.10 Alex a já. Am. kom. 
17.40 Zakázané ovoce. Am. krimi kom. 
20.00  Star Wars: Epizoda V – Impérium

vrací úder. Am. vesm. sága 
22.30 Kajínek. Krimi thriller 
 0.50 Terminator Salvation. Am. akč. 
 3.00 Uteč! Am./jap. horor 

6.00 Zig a Sharko III. Fr. anim. 6.10 Tlapková 
patrola (19, 20) 7.10 Looney Tunes: Úžasná 
Show II (24). Am. anim. 7.35 Kačeří příběhy 
(19, 20). Am. anim. 8.25 Z pekla štěstí (2) 
9.25 Sněhurka. Něm. film 10.40 Hon za svo-
bodou. Am./br. kom. 12.40 Kokosy v prale-
se. Am. kom. 14.35 Zítra vstanu a opařím se 
čajem. Čes. sci-fi kom. 16.25 Byl jednou je-
den polda 2: Major Maisner opět zasahuje! 
17.55 Dívka na koštěti. Čes. kom. 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Tvoje tvář má známý hlas – Šampioni 23.00 
Střepiny 23.30 Zítra vstanu a opařím se ča-
jem 1.20 Dívka na koštěti 3.00 Víkend

 6.05  Řeckokatolický magazín
 6.20  Nigérie
 6.50  Večeře u Slováka:

6. neděle velikonoční
 7.15  Jako hořčičné zrnko (5. díl)
 8.05  Jak potkávat svět: 

s Radkem Baborákem
 9.30  Počasí [P]
 9.35  Pěšky hezky česky: 

Cyrilometodějská stezka
 10.00  Mše svatá na poděkování za 

15 let vysílání televize Noe: 
Ostrava, kostel sv. Václava [L]

 11.15  Poutníci času: se Zdeňkem 
Bergmanem [P]. S pražským 
převozníkem o jeho práci, 
lásce k Vltavě i o cestě k víře

 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba 

Sv. otce Františka [L]
 12.20  V souvislostech
 12.40  Dobrodružství před 

kamerou (21. díl)
 14.00  15 let s Noe [L]
 15.35  Muzikanti, hrajte
 16.00  Chaplin hasičem. 

Charlie pracuje v hasičském sboru, 
ovšem s prací si příliš hlavu neláme

 16.30  15 let s Noe [L]
 18.05  Počasí
 18.10  Cirkus Noeland: 

Roberto, Kekulín a dvě sestry
 18.35  Kočičí ostrov [P]
 18.50  Ovečky: 6. neděle velikonoční
 19.15  Strýček Emu: Maminkám 

[P]. Strýček Emu a jeho 
háčkovaní kamarádi. Písničky, 
básničky, příběhy a povídání 
s největším oslem na světě

 19.25  Nebe nad hlavou
 19.50  Přejeme si…
 20.05  15 let s Noe [L]. Přímý přenos 

narozeninových oslav 
 21.40  Jen samé krásné věci [P]
 23.15  Má vlast: Mariánské Lázně
 0.25  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 
15,9-17 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
 9.00  Mše svatá
 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Svaté královny 14/15
 11.00  Proglaso (biblický kvíz)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

F. Mendelssohn-Bartholdy:
Ruy Blas, A. Dvořák: Koncert pro 
violoncello a orchestr, 
J. Brahms: Uherské tance

 13.30  Knihovnička: 
Guzel Jachina: Děti Volhy

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka: 

O ostrově se zázračnou vodou
 14.30  Blahopřání
 16.00  Písničky z archivu
 16.30  A cappella na kanapi
 16.55  Dotýkání světla: Radost z lásky 

5/7: Vášnivá láska (R)
 17.20  Písničky z archivu
 18.00  Modlitba za rodiny
 19.00  Pohádky o vlastnostech 

23/23: O věrnosti
 19.15  Hitparáda Kolem se toč
 20.15  Křesťan a svět: 

Dobrý pastýř nejen svých oveček 
 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Koncert vážné a duchovní hudby 

u příležitosti 
30. výročí trvání Českého 
filharmonického sboru Brno

 23.50 Duchovní slovo

11.40 Uchem jehly s J. Sladkou
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22.00 Zaostřeno na ledničku 20.05 Přejeme si... 16.40 Cestománie. Uzbekistán 12.00 Na plovárně

12.30 Krok za krokem II (4) 12.55 Ordina-
ce v růžové zahradě 2 (942). Pravidla 14.05 
Castle na zabití VIII (13) 15.00 Dr. House 
V (16). Něžnější polovička 15.55 Dr. House 
V (17). Společenská dohoda 16.57 Odpo-
lední Počasí 17.00 Odpolední Televizní no-
viny, Sportovní noviny 17.25 Co na to Češi 
18.30 Ulice (4051) 19.30 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Specialisté 
(129). Děti ulice 21.15 Specialisté (33). Se-
beobrana 22.15 Námořní vyšetřovací služ-
ba XVI (15). Rovníkový křest 23.10 Dr. Hou-
se V (16, 17) 0.55 Castle na zabití VIII (13) 
 1.35 Námořní vyšetřovací služba XVI (15)

4.30 Dítě z Marsu. Am. kom. 6.05 Sněhur-
ka. Něm. film 7.15 Kněz je poděs. Am. kom. 
8.55 Dunkerk. Am./br./fr./niz. film 10.50 
Teleshopping 11.25 Hon za svobodou. Am./
br. kom. 13.25 Teleshopping 13.55 Star 
Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder. Am. 
vesm. sága 16.20 Zítra vstanu a opařím se 
čajem. Čes. sci-fi kom. 
18.15  Dračí srdce 3: Čarodějova kletba.

Am. fantasy 
20.00 Šest dní, sedm nocí. Am. kom. 
22.00 Naposledy spolu. Am. drama 
23.50 Andělé a démoni. Am. thriller 
 2.15 Anthropoid. Čes/br./am./fr. film 

15.40 Teleskop 16.10 Planeta YÓ 16.45 
Dětská dopravní policie 16.55 Medvídko-
va poradna 17.10 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 (39/39) 19.15 
Lví hlídka II (25/30) 19.40 Nejkrásnější po-
hádky 19.45 Čtení do ouška. Pohádky krále 
Jiřího 20.00 Události v kultuře 20.15 Z prv-
ní řady... Pomáháme s Českou filharmonií 
a Škoda Auto 22.00 Konec 2. světové války. 
Chodník cez Dunaj 23.30 Emoce v umění: 
Humor (18/24) 0.25 Třistatřicettři

12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď poča-
sí, sportovní zprávy 12.30 Krajinou příbě-
hů českých hradů známých i neznámých (9, 
10/10) 13.10 Klub přátel dechovky 13.45 
Zázračné studánky (2/5) 14.05 Já mám ko-
ně rád 14.50 Madla zpívá Evropě 16.35 Na 
letním bytě 17.05 Nikdo neví všechno 17.55 
Salón Eliott III (1/10) 18.55 Události za oka-
mžik a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, 
body, vteřiny 20.05 Ring volný 21.25 Svět-
lo a stín 22.05 Salón Eliott III (2/10) 23.00 
Zprávy v českém znakovém jazyce 23.10 Za 
svědky minulosti 23.25 Příběh Veletržního 
paláce 23.45 Nikdo neví všechno

9.45 Házená: STRABAG RAIL Extraliga 
11.40 Olympijský magazín 12.00 Panora-
ma 12.25 Sportovní zprávy 12.55 Archiv D: 
Jak se měří sport 13.30 Po trailech přes ho-
ry 13.50 Atletika: Ready Steady Tokyo 15.55 
Horská kola: SP 2021 Německo 17.30 Hoke-
jista sezony Tipsport extraligy v ledním hoke-
ji 2020/21 18.45 Volejbalový magazín 19.05 
Magazín EURO 2020 19.30 Evropská liga 
UEFA 20.05 1. FUTSAL liga 22.15 Studio fot-
bal – Dohráno Plus 23.15 Golf Time 23.35 
Hokejista sezony Tipsport extraligy v ledním 
hokeji 2020/21 0.45 Branky, body, vteřiny 
0.55 Horská kola: SP 2021 Německo

10.25 Kumrán 11.25 Fatimské posolstvo 
12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.20 
Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Bolestný 
ruženec 13.15 Z javora 13.50 Fundamen-
ty (Rôzne formy apoštolátu) 15.00 Hodina 
milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 
16.05 Vaticano (P) 16.55 Milánsky edikt (P) 
17.30 Doma je doma (P) 18.30 Svätá omša 
(P) 19.00 Ruženec / Ruženec svetla 19.30 
Dobrodružstvá chrobáčikov 20.00 Krátke 
správy (P) 20.15 A teraz čo? (P) 20.30 V Sa-
márii pri studni (P) 22.00 STOPovanie 22.30 
Moja misia – magazín 23.00 Hudobné pódi-
um 23.45 Z prameňa

7.35 Jak fungují stroje (1) 8.35 Obří lodě (1) 
9.35 Tajemství světových muzeí III (8) 10.35 
Dějiny zbraní (2) 11.45 Srdcaři na severu (3) 
12.25 Moderní dinosauři (1) 13.30 Vetřel-
ci dávnověku XII (14) 14.25 Záhadný ves-
mír (6) 15.25 Nejkrásnější ostrovy světa (6) 
16.30 Poslední mohykáni korálových útesů 
17.45 Na velikosti záleží (2) 18.50 Plane-
ta koček (7, 8) 20.00 Majestátní mosty (3). 
Něm. dok. 21.05 Anthony Bourdain: Nezná-
mé končiny XI (8). Cajún 22.00 Nebe doko-
řán (1) 23.15 Tajemství vesmíru IV (7) 0.10 
KGB: Meč a štít (3) 1.25 Hitlerova tajná vě-
da 2.25 Mimo kontrolu (5)

 6.05  Má vlast: 
Týnský chrám. Záznam koncertu 
Václava Hudečka a jeho hostů 

 7.05  V pohorách po horách (96. díl): 
Chabenec – Nízké Tatry

 7.15  Jen samé krásné věci
 9.00  15 let 

s Noe – slavíme s vámi [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 13.00  15 let s Noe 

– slavíme s vámi [L]
 19.35  ARTBITR 

– Kulturní magazín (111. díl) [P]. 
Mozaika tipů z artového světa

 19.45  Počasí
 19.50  Přejeme si… 
 20.05  Přejeme si... 

narozeninový speciál [L]. 
Společně se propojme 
v tento slavnostní večer

 21.25  Motýlí cirkus. 
Nick Vujicic 
v hlavní roli oceňovaného 
krátkometrážního filmu

 21.45  Putování tučňáků. 
Film plný humoru a odvahy 
malých tvorů vzdorovat 
drsné přírodě

 23.10  Jak potkávat svět (70. díl): 
s Pavlem Helanem. 
Vlídný písničkář a instrumentalista 

 0.40  Noemova pošta: Květen 2021. 
P. Leoš Ryška SDB 
a moderátor Josef Batěk 
společně představí novinky 
ve vysílání i to, čím v televizi 
Noe právě žijeme 

 1.40  Noční repríza dopoledních pořadů

10.10 Danielle Steelová: Jednou za život. 
Am. film 12.00 Walker, Texas Ranger VIII 
(12). Otázka víry 13.00 Policie Hamburk 
II (1). Na útěku 14.00 Policie Hamburk II 
(2). Mladší bratr 15.00 Námořní vyšetřova-
cí služba XIII (16). Ztracené zbraně 15.55 
Policie v akci 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 (65). 
Národní umělkyně 21.35 Poklad z půdy 
22.45 Policajt nebo spratek (4) 23.55 LIKE 
HOUSE 0.30 Policie v akci 
 1.30 Námořní vyšetřovací služba XIII (16)

 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 15,26-16,4a 6.05 Ran-
ní chvály 6.20 Duchovní slovo 6.45 
Ranní zíváček 6.45 Ranní zíváček 

 7.15 Pozvánky 
 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Stopy
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  René-Luc Giran:

Vychoval mě gangster 1/20
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

M. Reger: Fantasie a fuga, 
Variace a Fuga

 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  Vojta a Pepík Marcipánek 1/8
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Daniel Salontay
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  René-Luc Giran: 

Vychoval mě gangster 1/20
 22.00  Studio Olomouc: 

Zaostřeno na ledničku
 22.30  Noční linka s Hanou Svanovskou: 

(Ne)černobílé Rusko
 23.50 Duchovní slovo

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Kamera na cestách: 

Azorské souostroví, zahrada 
uprostřed oceánu

 9.55  Burgundsko, srdce Francie. Fr. dok. 
 10.50  Rituály Srí Lanky
 11.05  Poslední šance pro severní 

bílé nosorožce
 12.00  Na plovárně s Pavlem Hobzou. 

Rozhovor Marka Ebena 
 12.25  Cesty víry: Vězení je jen začátek
 12.55  Televizní klub neslyšících
 13.20  Československý filmový 

týdeník 1971 (1356/2379)
 13.35  Letečtí stíhači v boji:

Poslední střelec. Am. dok. 
 14.20  Stealth: Neviditelná letadla. Fr. dok. 
 15.15  Dobrodružství vědy a techniky. 

Vzhůru do korun – 
život na vysoké noze. Něm. dok. 

 15.45  Letecké katastrofy: 
Ztracené letadlo. Kan. dok. 

 16.30  Když se hraje o čas (4/7) 
 17.00  Velké stroje zblízka III: 

Létající auto. Br. dok. 
 17.45  S kuchařem kolem světa: 

Řecko. Fr. cyklus
 18.45  Večerníček. 

Pestrý život jedné kočky
 18.55  Design (10/17). Fr. dok. 
 19.25  Alchymie času. Dok. 
 19.40  Postřehy odjinud. Austrálie 

očima Vladimíra Kroce. 
Cesta k protinožcům

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Nejtemnější hodina 

starověkého Egypta: Zánik 
Staré říše (1/2). Dok. BBC

 20.50  Dvojí život jedné strany (1/2). 
Cesta k moci 1921–1948. Dok.

 21.45  Velikáni filmu: Ewan 
McGregor. Americká idyla 

 23.35  WikiLeaks. Am./bel. film
 1.40  Den vítězství v Evropě. Br. dok. 

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  Dobrodružství Sherlocka Holmese. 

Dům U měděných buků
 9.55  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 10.35  AZ-kvíz
 11.00  Jiřina Bohdalová – 90 let. 

Minišou Karla Šípa
 12.00  Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Sama doma
 14.00  Princ a Večernice. 

Čes. film 
 15.25  Zavolejte porodní sestřičky II (1/9)
 16.40  Cestománie. Uzbekistán: 

Na Hedvábné cestě
 17.15  AZ-kvíz. Soutěž pro každého
 17.40  Černé ovce. Reportáže, testy, rady
 18.00  Události v regionech
 18.25  Kde domov můj? Zábavná 

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.10  Rapl (9/13). Amok 
 21.10  Reportéři ČT. Kauzy a reportáže 

s Markem Wollnerem
 21.49  Výsledky losování Šťastných 10 

a Extra renty
 21.50  Iva Janžurová – 80 let. 

Chyťte doktora. Kom. 
 23.25  Deset zastavení s mistry zábavy
 0.20  AZ-kvíz
 0.50  Banánové rybičky. 

Jak si užít slzy 
 1.25  Z metropole, 

Týden v regionech
 1.55  Kalendárium
 2.10  Sváteční slovo historika 

Marka Šmída
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Žiješ jenom 2x. 

Z ředitelny do masérny
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech
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16.00 Horský záchranář 18.20 Příběhy z Dobré knihy 16.45 Cestománie. Chile 19.15 Cesty víry

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  Zavolejte porodní sestřičky II (1/9) 
 10.15  Jiřina Bohdalová – 90 let. 

Krabička. Bakaláři 1977
 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  Iva Janžurová – 80 let. 

Lázně. Bakaláři 1978
 14.55  Všechnopárty
 15.40  Zavolejte 

porodní sestřičky II (2/9)
 16.45  Cestománie. 

Chile: Horký sever, 
chladný jih

 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. 

Zločin na farmě
 21.00  Černí baroni (6/11). Spiknutí
 21.59  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 22.00  Marta a Věra 2 (1/8). 

Investice. Čes. sitkom 
 22.25  Marta a Věra 2 (2/8). 

Ceny
 22.55  Komici na jedničku. Jiří Suchý
 23.50  Kriminalista. Vina a trest 
 0.50  AZ-kvíz
 1.25  Zajímavosti z regionů
 1.50  Na stopě
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Móda s Terezou Vu
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Zázračná planeta: Dokonalá 

planeta (4/5). Moře. BBC Earth
 9.50  Nejtemnější hodina 

starověkého Egypta: Zánik 
Staré říše (1/2). Dok. BBC 

 10.35  Serengeti (2/6). BBC Earth
 11.35  100 let poté, a stále znovu
 12.10  Nedej se plus
 12.35  Nedej se
 13.05  Svědkové času II (1/3). Křižácké 

hrady v Jeruzalémském království
 13.35  Velká válka: 

Začátek konce. Rus. dok.
 14.25  Poslední tajemství Třetí říše: 

Hitlerův generál (2/6). Něm. dok. 
 15.20  Záchrana Tokia. Fr. dok. 
 16.10  Království divočiny: 

Pásovec velký. Jap. dok. 
 16.35  Setkání s ježkem. Br. dok. 
 17.20  Korsika, středomořská 

kráska. Fr. dok. 
 18.15  Českem nejen za sportem 

(3/8). Liberecko
 18.45  Večerníček.

Pestrý život jedné kočky
 18.55  Orloj zevnitř. Všechno 

o proslulé pražské památce
 19.00  Cyklotoulky. Seefeld
 19.15  Cesty víry: Vězení je jen začátek
 19.40  Postřehy odjinud. Austrálie 

očima Vladimíra Kroce. 
Adrenalinové pobřeží

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Slavné bojové akce 

2. světové války (1/6). 
Útok na Pointe du Hoc. Br. dok.

 20.55  Kolben. Dok. 
 21.55  Konec 2. světové války. 1945: 

Cesta k vítězství. Am. dok. 
 22.45  Grantchester III (6/6) 
 23.35  Hassel (1/10). Švéd. thriller
 0.20  Domorodé kmeny, zvířata 

a já II (1/3). Dok. BBC

12.30 Krok za krokem II (5) 12.50 Ordina-
ce v růžové zahradě 2 (943). Nejlepší šéf na 
světě 14.05 Castle na zabití VIII (14) 15.00 
Dr. House V (18). Čiči čiči 15.55 Dr. House 
V (19). Vězeň ve vlastním těle 16.57 Odpo-
lední Počasí 17.00 Odpolední Televizní no-
viny, Sportovní noviny 17.25 Co na to Češi 
18.30 Ulice (4052) 19.30 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Anatomie ži-
vota (18). Nákaza 21.30 Mise nový domov 
22.40 Víkend 23.40 Dr. House V (18, 19) 
1.25 Castle na zabití VIII (14) 2.10 Mise nový 
domov 3.05 Krok za krokem II (5) 3.50 Ordi-
nace v růžové zahradě 2 (943) 

4.20 Planeta pokladů. Am. anim. 5.45 
Beethoven 4. Am. kom. 7.25 Dr. House 
V (16, 17) 9.10 Dračí srdce 3: Čarodějova 
kletba. Am. fantasy 11.05 Teleshopping 
11.35  Star Wars: Epizoda V – Impérium

vrací úder. Am. vesm. sága 
13.50 Teleshopping 
14.25 Kokosy v pralese. Am. kom. 
16.25 Dívka na koštěti. Čes. kom. 
17.55 Plán hry. Am. kom. 
20.00 Jurský svět: Zánik říše. Am. film 
22.35 Život po životě. Am. drama 
 1.00 Naposledy spolu. Am. drama 
 2.50 Terminator Salvation. Am. akč. 

15.40 Kocour Mour poznává své příbuz-
né 15.55 Záhady Toma Wizarda 16.10 Pla-
neta YÓ 16.45 Ty Brďo! Řasy 17.10 Tance 
z pohádkového rance 17.20 Kouzelná škol-
ka 17.50 Dynotrax Turbo 18.15 Šmoulové 
18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 
Vampirina (1/25) 19.15 Lví hlídka II (26/30) 
19.40 Nejkrásnější pohádky 19.45 Čtení do 
ouška 20.00 Události v kultuře 20.15 ArtZó-
na 21.05 Neodolatelný Gary Cooper 22.05 
Patrick Melrose (2/5). Ani muk 23.05 Kino 
Art 0.40 Linka 1.05 Útěk z vězení v Danne-
moře (5/7) 2.00 Velikáni umění: Canaletto 
2.55 Fotografovat módu 3.20 Notes

12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď poča-
sí, sportovní zprávy 12.30 Krajinou příbě-
hů českých hradů známých i neznámých II 
(1, 2/10) 13.25 Klub přátel dechovky 14.00 
Světlo a stín 14.35 Galasuperšou aneb Šou 
pro čtyři ruce a orchestr 15.50 Princ a Večer-
nice 17.10 Nikdo neví všechno 17.55 Salón 
Eliott III (2/10) 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, bo-
dy, vteřiny 20.05 Šance 21.10 Noc v pasá-
ži 21.45 Salón Eliott III (3/10) 22.40 Zprávy 
v českém znakovém jazyce 22.55 Za svědky 
minulosti 23.10 Příběh okna 23.25 Nikdo 
neví všechno 0.10 Viola 

6.00 Hokej: Česko – Slovensko 7.55 Pano-
rama 8.30 BBV po 25 letech 8.40 1. FUT-
SAL liga 10.50 Studio fotbal – Dohráno Plus 
11.50 Cyklotoulky 12.05 Panorama 12.25 
Sportovní zprávy 12.55 V šachu 13.25 Ma-
gazín EURO 2020 13.55 Sokolský zpra-
vodaj 14.05 Atletika: Ready Steady Tokyo 
16.10 Vodní slalom: ME 2021 Itálie 17.40 
Jezdectví: CSIO3* Prague Cup 2021 20.30 
Rally Chorvatsko 21.30 Hokejista sezony 
Tipsport extraligy v ledním hokeji 2020/21 
22.40 Sportovní zprávy 23.00 Atletika: Rea-
dy Steady Tokyo 1.00 CSIO3* Prague Cup 
2021 3.45 Vodní slalom: ME 2021 Itálie 

12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.20 
Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Ruženec 
svetla 13.15 Spojení vierou 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 (Maroš Lovič: 
Kto som?) (P) 17.05 Viera do vrecka (Nalin-
koval Boh môj život?) 17.30 Doma je doma 
(P) 18.30 Svätá omša (P) 19.30 Krátke sprá-
vy (P) 20.00 Modlitba za odvrátenie epidé-
mie zo Šaštína (P) 20.55 Pod javiskom 22.00 
Peter medzi nami (P) 22.20 Kríž či meč? (P) 
23.15 Vaticano 23.45 Z prameňa

8.10 Tajemství vesmíru III (10) 9.05 Neuvěři-
telné projekty (2) 10.05 CRISPR: Genetické 
inženýrství 11.20 Bear Grylls: Muž vs. divo-
čina VI (2) 12.20 Ocelová srdce V (11) 13.20 
Nejkrásnější paláce světa (5) 14.20 Příběh 
Velké čínské zdi (2) 15.25 Láska v přírodě 
(2) 16.40 Přírodní kuriozity Davida Atten-
borougha II (3, 4) 17.40 Namoroka: Ztrace-
ný svět (2/2) 18.45 Neprobádaná Amazo-
nie. Br. dok. 20.00 Největší lži historie (11). 
Tabák s.r.o. Fr. dok. 21.05 Berlín 1945 (2/3). 
Něm. dok. 22.15 Megazoo (6) 23.20 Mláďa-
ta v divočině (3) 0.20 Mimo kontrolu II (5) 
1.35 Demolice: Nový Zéland I (9, 10)

 6.05  Bol som mimo: Mikuláš Lipták
 7.10  Život ve vztahu: 

Franz Kett a jeho pedagogika
 7.50  Má vlast: Mariánské Lázně
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.25  V pohorách po horách: 

Kunětická hora – Polabí
 9.35  V souvislostech
 10.00  Noční univerzita: P. Vojtěch 

Kodet – Pravý vinný kmen
 10.50  Jak si mě našel Antonín z Padovy
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.45  Hanácká svajba
 13.40  V pohorách po horách: 

Chabenec – Nízké Tatry
 14.00  Za obzorem [L]
 14.40  Jak věří katolíci
 15.30  Lednický park vypravuje
 16.00  Muzikanti, hrajte
 16.30  Flešbeky
 17.00  Terra Santa News: 5. 5. 2021
 17.20  Egypt – Stigmatizovaný křížem
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.15  Sedmihlásky
 18.20  Příběhy z Dobré knihy: 

Zvěstování [P]
 18.25  Cirkus Noeland: 

Roberto, Kekulín a dvě sestry
 18.50  Kočičí ostrov
 19.08  Poutníci času: 

se Zdeňkem Bergmanem
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

11. 5. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Začátek konce jaderných zbraní
 21.00  Putování po evropských 

klášterech: Klášter klarisek 
v Meegen, Nizozemí

 21.35  Za obzorem
 22.10  Má vlast: Litovel
 23.05  Jako hořčičné zrnko (5. díl)
 0.00  Život a osud otce Alexandra Meně
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

10.10 Danielle Steelová: Palomino. Am. film 
12.00 Walker, Texas Ranger VIII (13). Slepo-
ta 13.00 Policie Hamburk II (3). Vezmi si mě 
14.00 Policie Hamburk II (4). Hořké prav-
dy 15.00 Námořní vyšetřovací služba XIII 
(17). Po práci 15.55 Policie v akci 16.55 Kri-
mi zprávy 17.15 LIKE HOUSE 17.50 Pro-
střeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁ-
VY 19.40 Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME 
20.15 Slunečná (104). Proč je Hana sama 
21.40 7 pádů Honzy Dědka 22.55 Rozpal to, 
šéfe! 23.40 LIKE HOUSE 0.10 Policie v akci 
 1.10 Námořní vyšetřovací služba XIII (17) 
 2.05 Policie Hamburk II (3, 4)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Kukadlo (R) 
3.00 Z archivu hudebních pořadů 
(R) 5.00 Písně 5.27 Myšlenka na 
den (R 11.57, 17.55) 5.45 Radio 
Vatikán (R) 6.00 Evangelium: Jan 
16,5-11 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
 10.00  Zprávy Proglasu 
 10.15  TWR: Tichá pošta
 10.30  Vonička pro milovníky 

dechovky
 11.00  René-Luc Giran: 

Vychoval mě gangster 2/20
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

J. V. H. Voříšek: Mše, Symfonie 
 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Barvínek: 

Horský záchranář
 16.55  Slyšte, lidé! Hudební výlet 

na Balkán 2021 (R)
 18.00  Mše svatá (z rozhlasové kaple 

Ducha Svatého, 
za nemocné posluchače)

 18.45  Vojta a Pepík Marcipánek 2/8
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Kompilace Jiná hudba
 20.00  Modlitba živého růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  René-Luc Giran: 

Vychoval mě gangster 2/20
 22.00  Studio Praha: 

Vojenská pietní místa
 23.50 Duchovní slovo
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16.55 Folklorní knižní novinky 22.05 Pěšky hezky česky 22.45 Neobyčejné životy 12.45 Křesťanský magazín

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  Zavolejte porodní sestřičky II (2/9) 
 10.00  Petr Schulhoff – 35 let od úmrtí. 

Úsměvy Petra Schulhoffa
 10.40  Strážmistr Topinka. 

Zločin na farmě
 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  V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN… 

Petr Schulhoff – 35 let 
od úmrtí. Strach 

 15.40  Zavolejte porodní sestřičky II (3/9)
 16.45  Cestománie. 

Indonésie – Flores: 
Kam odchází duše

 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 
(6/10). V tom starém domě

 21.10  Hercule Poirot XIII. 
Sloni mají paměť. 
Br. film

 22.44  Výsledky losování Šťastných 10
 22.45  Iva Janžurová – 80 let. 

Neobyčejné životy
 23.40  Případy detektiva Murdocha XIII. 

Břímě minulosti
 0.25  AZ-kvíz
 0.50  Máte slovo s M. Jílkovou
 1.55  Pod pokličkou
 2.15  Dobré ráno
 4.50  Kluci v akci
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Nejúžasnější díla přírody: 

Pouště. Austr. cyklus
 9.50  Setkání s ježkem. Br. dok. 
 10.40  1945: Cesta k vítězství. Am. dok. 
 11.30  Vesnicopis. Kouty
 11.50  Náš venkov: Jan a Lucie
 12.15  Folklorika: Majstr Martin Hrbáč
 12.45  Křesťanský magazín
 13.15  Kuba, perla Karibiku. Šp. dok. 
 14.10  Uchem jehly. Setkání Zbigniewa 

Czendlika s Janou Sladkou, 
zakladatelkou centra Anabell

 14.35  Domorodé kmeny, zvířata 
a já II (2/3). Dok. BBC

 15.30  Klíč. Magazín nejen pro 
zdravotně postižené

 16.00  Velká válka: Pád impéria. Rus. dok. 
 16.55  Vynálezy Leonarda 

da Vinciho (2/2) 
 17.50  Kolben. Dok. 
 18.45  Večerníček. 

Pestrý život jedné kočky
 18.55  Muž, který zkrotil vodu
 19.25  Kus dřeva ze stromu (17/26) 
 19.40  Postřehy odjinud. Austrálie očima 

Vladimíra Kroce. Lovec krokodýlů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  S kuchařem kolem světa: 

Senegal. Fr. cyklus
 21.00  Na cestě po kostarickém 

Guanacaste. S Jiřím Bartoškou 
a Miroslavem Donutilem 

 21.30  České fotbalové legendy 
(7/11). Tomáš Rosický 

 22.00  Letecké katastrofy: 
Smrtící klesání. Kan. dok. 

 22.45  Gomora III (7/12)
 23.35  Sex na prodej. Dok. BBC
 0.35  Bojovníci v odboji a ilegalitě 

– vzpomínky partyzánky
 1.35  Před půlnocí
 2.00  Legendy kriminalistiky: 

Orlické vraždy 

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.25 Krok za krokem II (6) 
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (944). 
Milionová sázka 14.05 Castle na zabití VIII 
(15) 15.00 Dr. House V (20). Jednoduché 
vysvětlení 15.55 Dr. House V (21). Ochrán-
ci 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpoled-
ní Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 
Co na to Češi 18.30 Ulice (4053) 19.30 Te-
levizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 
20.20 Utajený šéf III. Metrostav 21.35 Vý-
měna manželek XI 22.50 Námořní vyšetřo-
vací služba XVI (16). Medvědi a medvíďata 
23.45 Dr. House V (20, 21)

 4.55 Hon za svobodou. Am./br. kom. 
 6.45 Dr. House V (18, 19) 
 8.35 Alex a já. Am. kom. 
10.10 Teleshopping 
10.40  Byl jednou jeden polda 2:

Major Maisner opět zasahuje!
12.20 Teleshopping 
12.50 Plán hry. Am. kom. 
15.00 Jurský svět: Zánik říše. Am. film 
17.35 Vzkaz v láhvi. Am. film 
20.00 Šíleně bohatí Asiati. Am. kom. 
22.25 Mars útočí! Am. film 
 0.20 Zakázané ovoce. Am. krimi kom. 
 2.35 Život po životě. Am. drama 

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 18.55 Vampirina (2/25) 19.15 
Lví hlídka II (27/30) 19.40 Nejkrásnější po-
hádky 19.45 Čtení do ouška 20.00 76. mezi-
národní hudební festival Pražské jaro 2021 
21.25 Echo Pražského jara 2021 21.30 Na 
plovárně s Jiřím Pavlicou 21.55 Měsíc s čes-
kou legendou… Jiřina Bohdalová – 90 let. Pr-
šelo jim štěstí 23.05 Velikáni umění II: David 
Hockney 0.00 Peep Show VI (4/6). Zálety 
 0.30 Fenomén VHS

12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď po-
časí, sportovní zprávy 12.30 Krajinou pří-
běhů českých hradů známých i neznámých 
II (3, 4/10) 13.25 Klub přátel dechovky 
14.00 Noc v pasáži 14.40 Ve znamení be-
rana 15.35 Zlatí úhoři 17.00 Nikdo neví 
všechno 17.55 Salón Eliott III (3/10) 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Událos-
ti 19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 Oteví-
ráme se světu 21.20 Pohádka z karet 21.55 
Salón Eliott III (4/10) 22.50 Zprávy v čes-
kém znakovém jazyce 23.05 Za svědky mi-
nulosti 23.20 Příběh Fišpanky 23.35 Nikdo 
neví všechno 0.25 Akce Býčí oko

12.25 Sportovní zprávy 12.55 Spurt 13.30 
Vlasta Vopičková 13.45 Svět motorů: Speciál 
14.05 55. Rallye Šumava Klatovy 14.35 Drift 
Challenge 2021 Sosnová 14.45 Pohár Auto-
klubu ČR na ploché dráze Praha 15.00 Po-
hár Autoklubu ČR na ploché dráze Pardubi-
ce 15.15 M ČR v kartingu 2021 Cheb 15.25 
Svět motorů: Aktuálně 15.50 Hokej: Rusko 
– Švédsko 18.45 Olympijský magazín 19.10 
Mezinárodní parkurové závody CSIO Praha 
19.25 Jezdectví: VC Brno 19.50 Hokej: Fin-
sko – Česko 22.45 55. Rallye Šumava Klato-
vy 23.15 Hokej: Rusko – Švédsko 
 1.10 Branky, body, vteřiny

12.40 Ruženec / Radostný ruženec 13.15 
STOPovanie 13.50 Slávnostný koncert 
pri príležitosti 60. výročia úmrtia Mikulá-
ša Schneidera-Trnavského (P) 14.35 Litá-
nie k svätému Jozefovi 15.00 Hodina milosr-
denstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 
EkoKlbko 16.25 Tvorivo 16.55 Fatimské po-
solstvo / 2 (P) 17.30 Doma je doma (P) 
18.30 Svätá omša (P) 19.30 Dobrodružstvá 
chrobáčikov 20.00 Krátke správy (P) 20.10 
Svedectvo 20.15 Prehľad katolíckych perio-
dík (P) 20.30 Jeden na jedného (P) 20.50 Fa-
tima – Výzva Rusku (P) 21.50 Z javora 22.30 
Ruženec z Fatimy 23.45 Z prameňa

10.15 Jak funguje vesmír IV (4) 11.15 Velké 
vlakové putování po USA II (2) 12.35 Antho-
ny Bourdain: Neznámé končiny X (5) 13.45 
Výstavba obrů (2) 14.45 Lidé a stroje II (2) 
15.45 Z Ruska do Íránu: Cesta přes Kavkaz 
(3) 16.45 Japonská výprava s Guyem Mar-
tinem (1/2) 17.50 Divoké chvíle (2) 18.55 
24 hodin v divočině (1). Africká savana. Am. 
dok. 20.00 Sousedé z divočiny. Něm. dok. 
21.05 Do divočiny: Chile (1). Am. dok. 22.10 
Mimo kontrolu III (9) 23.20 Králové šrotu II 
(5) 0.15 Válečné továrny (8) 1.15 Asie ve 
Velké válce (2) 2.25 UFO: Ztracené důka-
zy II (9) 3.35 Neuvěřitelné příběhy (31, 32)

 6.05  Zpravodajské Noeviny: 11. 5. 2021
 6.30  Jak potkávat svět: 

s Radkem Baborákem
 7.50  Vezmi a čti: Duben 2021
 8.10  Mezi pražci: Květen 2021
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.20  Generální audience 

papeže Františka [L]
 10.20  Zambie: DJ Baza
 10.50  Milosrdní bratři v Čechách 

a na Moravě
 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  Noční univerzita: Mgr. Jan Špilar 

– Amadeus – cesta k dokonalosti
 14.00  Za obzorem [L]
 14.40  Zpravodajské Noeviny: 11. 5. 2021
 15.05  VUS Ondráš a SĽUK: 

MFF Strážnice 2019
 16.45  Víra do kapsy:

Jak prožít krizi s užitkem?
 17.00  Jak věří katolíci: 

Tělo trpící i oslavené: 
Mystické spojení Krista a církve 

 17.55  Počasí
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.20  Příběhy z Dobré knihy: 

Narození Ježíše Krista [P]
 18.25  Strýček Emu: Maminkám
 18.35  Stíny nad Libavou. Poetický dok.
 19.15  Trmice [P]
 19.30  Terra Santa News: 12. 5. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Nebojte se... [L]. 

Vírou proti všem pochybnostem
 21.05  Adorace [L]
 22.05  Pěšky hezky česky: 

Svatojakubská cesta [P]
 22.30  Modlitba růžence z Fatimy [L]
 23.30  Noční univerzita: sr. Veronika 

Barátová – Pročišťování révy
 0.35  Generální audience 

papeže Františka
 0.55  Za obzorem

10.10 Danielle Steelová: Střípky vzpomí-
nek. Am. film 12.00 Walker, Texas Ranger 
VIII (14). Jde o princip 13.00 Policie Hamb-
urk II (5). Ztracený syn 14.00 Policie Ham-
burk II (6). Toulavé boty 15.00 Námořní vy-
šetřovací služba XIII (18). Zaměřovač 15.55 
Policie v akci 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 (66). 
U zpovědi 21.35 Show Jana Krause 22.40 
Cesty k úspěchu 22.50 Einstein – Případy ne-
snesitelného génia (1). Kinetika. Kom. akč. 
krimi 0.30 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 16,12-15 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  René-Luc Giran: 

Vychoval mě gangster 3/20
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta:

M. Bruch: Serenáda, 
L. Janáček: Suita

 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: 

Zrádce
 16.55  Folklorní okénko: 

S Františkem Šalé 
o folklorních knižních novinkách

 18.00  Mše svatá 
(z kostela Panny Marie Pomocnice 
v Brně-Žabovřeskách)

 18.45  Vojta a Pepík Marcipánek 3/8
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Ondra Vácha
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  René-Luc Giran:

Vychoval mě gangster 3/20
 22.00  Studio Brno:

Novokřtěnecké památky 
na jižní Moravě

 22.30  Noční cukrárna
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16.00 Na dřeň 19.00 Večeře u Slováka 10.00 Panoptikum Města pražského 20.00 Kamera na cestách: Maroko

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  Zavolejte porodní 

sestřičky II (3/9) 
 10.00  Jiří Adamíra – 95 let. 

Panoptikum Města pražského 
(6/10). V tom starém domě

 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  Iva Janžurová – 80 let. 

Bohoušův syn
 14.50  Profesionálové. 

Hrdinové. Br. krimi
 15.40  Zavolejte porodní 

sestřičky II (4/9)
 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. 

Zločin v ordinaci
 21.00  Gejzír. 

Geniální nápady, 
odvážné experimenty

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

Jak si užít hony
 1.45  Pod pokličkou
 2.05  Dobré ráno
 4.40  Sváteční slovo 

historika Marka Šmída
 4.45  Posvícení na Vysočině
 5.15  Černé ovce

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Korsika, středomořská 

kráska. Fr. dok. 
 9.50  Vynálezy Leonarda 

da Vinciho (2/2) 
 10.50  Letečtí stíhači v boji: Zabiják 

stíhaček Zero. Am. dok. 
 11.35  Bojovníci v odboji a ilegalitě 

– vzpomínky partyzánky
 12.35  Dvojí život jedné strany (1/2). 

Cesta k moci 1921–1948 
 13.30  Slavné bojové akce 

2. světové války (1/6). 
Útok na Pointe du Hoc. Br. dok. 

 14.20  Historie.cs
 15.15  Koněspřežka
 15.25  Evropa dnes. Dětský šok v domově 

pro seniory (1/2). Dán. dok. 
 15.55  Design (11/17). Fr. dok. 
 16.25  Kuba, perla Karibiku. Šp. dok. 
 17.20  Cesta na Vostok. Dok. 
 17.45  České fotbalové legendy 

(7/11). Tomáš Rosický 
 18.15  Na cestě po kostarickém 

Guanacaste. S Jiřím Bartoškou 
a Miroslavem Donutilem

 18.45  Večerníček. 
Pestrý život jedné kočky

 19.00  Dobrodružství vědy a techniky. 
Vzhůru do korun – život na 
vysoké noze. Něm. dok. 

 19.30  Na vrcholky hor s Vladimírem 
Čechem. Chata Paprsek 

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Kamera na cestách: Maroko, 

tisíciletá civilizace. Fr. dok. 
 21.00  Českem nejen za sportem 

(4/8). Pardubický kraj
 21.30  Když se hraje o čas (5/7) 
 22.00  Konec 2. světové války. 

Nickyho rodina. Snímek ČT 
 23.40  Queer: Průnik množin
 0.10  Bodyguard (1, 2/6) 
 2.05  Rodinné křižovatky: Tajemství

12.30 Krok za krokem II (7) 12.50 Ordina-
ce v růžové zahradě 2 (945). Fantomová bo-
lest 14.05 Castle na zabití VIII (16) 15.00 Dr. 
House V (22). Rozdvojený House 15.55 Dr. 
House V (23). Pod kůží 16.57 Odpolední Po-
časí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Spor-
tovní noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice 
(4054) 19.30 Televizní noviny, Sportovní no-
viny, Počasí 20.20 Ordinace v růžové zahra-
dě 2 (1021) 21.50 Život ve hvězdách 22.20 
Námořní vyšetřovací služba XVI (17). Tichá 
služba 23.10 Dr. House V (22, 23) 
 1.05 Castle na zabití VIII (16)
 1.45 Námořní vyšetřovací služba XVI (17)

 5.10 Vzkaz v láhvi. Am. film 
 7.25 Dr. House V (20, 21) 
 9.10 Kokosy v pralese. Am. kom. 
11.10 Teleshopping 
11.40 Ještě větší lhář. Am. kom. 
13.30 Teleshopping 
14.05  Šíleně bohatí Asiati. 

Am. kom. 
16.20 Wyatt Earp. Am. western 
20.00 Neuvěřitelný Hulk. Am. akč. 
22.15 Spojenec 2. Am. akč. 
 0.20  Dračí srdce 3: Čarodějova kletba.

Am. fantasy 
 2.10 Mars útočí! Am. film 

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 
školka 17.50 Dynotrax Turbo 18.15 Šmoulo-
vé 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 
Vampirina (3/25) 19.15 Lví hlídka II (28/30) 
19.40 Nejkrásnější pohádky 19.45 Čtení do 
ouška 20.00 Události v kultuře 20.13 Echo 
Pražského jara 2021 20.15 Životy slavných. 
Vášeň mezi řádky. Br. film 22.05 Pierre Ri-
chard – tichý muž. Fr. dok. 23.00 Backstage: 
Rigoletto 23.30 Hudební klub. Soundtrac-
ky: písně psané z paměti (4/8) 0.10 ArtZóna 
1.05 Emoce v umění: Humor (18/24)

12.30 Krajinou příběhů českých hradů zná-
mých i neznámých II (5, 6/10) 13.20 Klub 
přátel dechovky 14.00 Pohádka z karet 
14.35 Myslivečku, kdybys chtěl 15.40 Dva-
cet tisíc mil pod mořem 17.05 Nikdo neví 
všechno 17.55 Salón Eliott III (4/10) 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Událos-
ti 19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 Jiřina 
Bohdalová – 90 let. Televarieté 21.40 Hvězd-
ná pouť 22.05 Salón Eliott III (5/10) 23.00 
Zprávy v českém znakovém jazyce 23.10 Za 
svědky minulosti 23.25 Příběh kamenného 
oltáře 23.40 Nikdo neví všechno 0.30 Pří-
zrak. Krimi 1.35 Po stopách

8.00 Panorama 8.35 BBV po 25 letech 
8.40 Hokej: Rusko – Švédsko 10.35 Sokol-
ský zpravodaj 10.50 Mezinárodní parkuro-
vé závody CSIO Praha 11.05 Jezdectví: VC 
Brno 11.25 Studio fotbal – Dohráno 12.05 
Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 
Hokej: Finsko – Česko 14.55 Evropská liga 
UEFA 15.20 Olympijský magazín 15.50 Ho-
kej: Rusko – Finsko 18.45 Magazín EURO 
2020 19.15 Studio fotbal – Extra 19.35 Fot-
bal: TCL Gól měsíce 19.50 Hokej: Česko – 
Švédsko 22.45 Golf Time 23.05 Studio fot-
bal – Extra 23.25 Hokej: Rusko – Finsko 
 1.20 Branky, body, vteřiny

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 Zabudnu-
té poklady 17.00 Fatima 17.30 Doma je do-
ma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.30 Krátke 
správy (P) 19.45 Týždeň s... 20.00 Modlit-
ba za odvrátenie epidémie (P) 20.45 vKon-
texte (P) 21.20 Jeden na jedného 21.35 
Slávnostný koncert pri príležitosti 60. výro-
čia úmrtia Mikuláša Schneidera-Trnavského 
22.20 Katechéza 22.40 Správy zo Svätej ze-
me 23.05 A teraz čo? 23.15 Milánsky edikt 
23.45 Z prameňa

7.00 Mimo kontrolu (5) 8.10 Sousedské 
noční můry IV (5) 9.10 KGB: Meč a štít (3) 
10.25 Hitlerova tajná věda 11.25 Na veli-
kosti záleží (2) 12.40 Planeta koček (7, 8) 
13.50 Nebe dokořán (1) 14.55 Tajemství 
vesmíru IV (7) 15.55 Majestátní mosty (3) 
17.05 Anthony Bourdain: Neznámé konči-
ny XI (8) 18.00 Legendy hlubin (3). Kan./
br. dok. 18.55 Modravé hlubiny II (6) 20.00 
Válka ve Vietnamu (10) 21.10 Druhá světová 
válka v číslech (7) 22.15 Magický Bavorský 
les 23.20 Hunan: Pozemský Avatar 
 0.30 Vetřelci dávnověku XII (4) 
 1.30 10 největších tajemství a záhad (4, 5)

 6.05  Bol som mimo: Radoslav Hruška
 7.10  Egypt – Stigmatizovaný křížem
 7.40  Bačkorám navzdory: 

Poslední etapou k cíli
 8.00  Terra Santa News: 12. 5. 2021
 8.20  Čičmianské tajemství
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.25  Noemova pošta: Květen 2021
 10.25  Made in Ružomberok. 

Dok. o vzniku Katolické 
univerzity v Ružomberku

 11.05  Guyanská Diana
 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  Hlubinami vesmíru s prof. 

Janem Paloušem, galaxie 1. díl
 13.35  Generální audience 

papeže Františka
 14.00  Za obzorem [L]
 14.40  Outdoor Films se Štěpánem 

Černouškem (42. díl)
 16.15  Zpravodajské Noeviny: 11. 5. 2021
 16.35  Tasovický Mojžíš
 17.30  Pěšky hezky česky
 17.55  Počasí
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.15  Sedmihlásky 
 18.20  Příběhy z Dobré knihy: 

Nalezení Ježíše v chrámě [P]
 18.30  Ovečky: 7. neděle velikonoční [P]
 19.00  Večeře u Slováka: 

7. neděle velikonoční [P]
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

13. 5. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře (162. díl) [L] 
Cyklus s folklorní tematikou, 
provází Magdalena Múčková

 21.30  Za obzorem
 22.05  Pod lampou [P]
 0.10  Cvrlikání (38. díl): 

Tomáš Kočko a Orchestr
 1.15  Noční repríza dopoledních pořadů

10.05 Danielle Steelová: Hollywoodská ta-
jemství. Am. film 12.00 Walker, Texas Ran-
ger VIII (15). Hřmící jestřáb 12.55 Policie 
Hamburk II (7). Není cesty zpátky 13.55 Po-
licie Hamburk II (8). Turecká nevěsta 14.55 
Námořní vyšetřovací služba XIII (19). Dů-
vodné pochyby 15.55 Policie v akci 16.55 
Krimi zprávy 17.15 LIKE HOUSE 17.50 Pro-
střeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁ-
VY 19.40 Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME 
20.15 Slunečná (105). Profesor, peníze a lži 
21.35 TEMNÝ KRAJ (3). Loupežníci (1/2) 
22.55 Polda II (6). Školka života 0.10 LIKE 
HOUSE 0.40 Policie v akci 

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Dotýkání 
světla (R) 3.00 Hrajte, kapely! (R) 
5.00 Písně 5.27 Myšlenka na den (R 
11.57, 17.55) 5.45 Radio Vatikán 
(R) 6.00 Evangelium: Mk 16,15-20 

 6.05 Ranní chvály
 6.20 Duchovní slovo
 6.45 Ranní zíváček
 7.15 Pozvánky
 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Nejen chlebem
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  René-Luc Giran:

Vychoval mě gangster 4/20
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta:

Z díla A. Salieriho, 
J. Rejchy, W. A. Mozarta

 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 Barborou Hrzánovou 
 16.55  Hrajte, kapely!

Skladatel Václav Bláha
 18.00  Mše svatá

(z kostela Panny Marie 
Sněžné v Praze)

 18.45  Vojta a Pepík Marcipánek 4/8
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Miroslav Paleček
 20.00  Modlitba živého růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  René-Luc Giran:

Vychoval mě gangster 4/20
 22.00  Studio Olomouc: Projekt 

Pět S aneb Jak se nezbláznit
 23.50  Duchovní slovo
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16.55 Oktáva 9.55 Anežka Česká 20.10 Četníci z Luhačovic 13.00 13. komnata Áji Vrzáňové

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  Zavolejte porodní 

sestřičky II (4/9) 
 10.05  Iva Janžurová – 80 let. 

Lázně. Bakaláři 1978
 10.35  Strážmistr Topinka (4/13). 

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

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

Kauzy a reportáže 
s Markem Wollnerem

 15.05  Cestománie. 
Botswana: Placatá Afrika

 15.40  Iva Janžurová – 80 let. 
Neobyčejné životy

 16.35  Polopatě. 
Moderní hobby magazín 
Filipa Čapky

 17.30  AZ-kvíz. 
Soutěž pro každého

 18.00  Události v regionech
 18.25  Kde domov můj? 

Zábavná vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování Sportky a Šance
 20.10  Četníci z Luhačovic 

(6/12). Staré dluhy 
 21.35  Všechnopárty
 22.29  Výsledky losování Šťastných 10
 22.30  Profesionálové.

Kde končí džungle
 23.25  Kriminalista. Výslech. Něm. krimi
 0.25  AZ-kvíz
 0.50  Toulavá kamera
 1.20  Objektiv
 1.50  Banánové rybičky. Jak si užít sázky
 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: Senegal
 9.55  Velká válka: Pád impéria. Rus. dok. 
 10.50  Domorodé kmeny, zvířata 

a já II (2/3). Dok. BBC
 11.45  Království divočiny: 

Pásovec velký. Jap. dok. 
 12.10  Mírně skryté krásy Albánie
 12.35  Vrcholy Leopolda Sulovského
 13.00  13. komnata Áji Vrzáňové
 13.30  Postřehy odjinud. Malta očima 

Petra Voldána. Sůl nad zlato
 13.35  Setkání s ježkem. Br. dok. 
 14.20  Kus dřeva ze stromu (18/26)
 14.40  Záchrana Tokia. Fr. dok. 
 15.30  Poslední tajemství Třetí říše: 

Hitlerův generál (2/6). Něm. dok. 
 16.20  Nejúžasnější díla přírody: 

Pouště. Austr. cyklus
 17.15  Štíty království českého 

(2/10). Můj hrad, můj dům
 17.45  Serengeti (2/6). BBC Earth
 18.45  Večerníček.

Pestrý život jedné kočky
 18.55  Svědkové času II (1/3). Křižácké 

hrady v Jeruzalémském království
 19.20  Příběhy domů: Buďánka
 19.40  Postřehy odjinud. 

Austrálie očima Vladimíra Kroce. 
Sydney – královna krásy

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Zázračná planeta: Dokonalá 

planeta (5/5). Lidstvo. BBC Earth
 21.00  Bílá princezna (8/8). Staré kletby 
 22.00  Bodyguard (3, 4/6)
 0.00  MI-5: Vyšší dobro. Br. thriller 
 1.40  Letečtí stíhači v boji: 

Zabiják stíhaček Zero. Am. dok. 
 2.25  Uchem jehly. 

Setkání Zbigniewa Czendlika 
s módní návrhářkou Marií Zelenou

 2.50  Před půlnocí
 3.20  Legendy kriminalistiky: 

Vražda nadvakrát

11.45 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.30 
Krok za krokem II (8) 12.50 Ordinace v rů-
žové zahradě 2 (946). Sto osmdesát dva dní 
14.05 Castle na zabití VIII (17) 15.00 Dr. 
House V (24). Na obou stranách 15.55 Dr. 
House VI (1). Zlomený (1) 16.57 Odpole-
dní Počasí 17.00 Odpolední Televizní no-
viny, Sportovní noviny 17.25 Co na to Če-
ši 18.30 Ulice (4055) 19.30 Televizní novi-
ny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Inferno. 
Am./maď. akč. 22.35 Pád Londýna. Am. akč. 
0.25 Dr. House V, VI (24, 1) 2.00 Castle na 
zabití VIII (17) 3.05 Co na to Češi

 4.25 Vzkaz v láhvi. Am. film 
 6.35 Dr. House V (22, 23) 
 8.20 Lidé z předměstí. Am. hor. kom. 
10.15 Teleshopping 
10.50 Šíleně bohatí Asiati. Am. kom. 
13.05 Teleshopping 
13.40 Žárlivá ženská. Fr. kom. 
15.45 Neuvěřitelný Hulk. Am. akč. 
17.50  Osudové léto 2.

Am./jihoafr. film 
20.00 Robinsonovi. Am. anim. 
21.50 Týden bez závazků. Am. kom. 
23.50 Spojenec 2. Am. akč. 
 1.40 Žárlivá ženská 

17.20 Kouzelná školka 17.50 Dynotrax Tur-
bo 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 
Večerníček 18.50 Vampirina (4/25) 19.15 
Lví hlídka II (29/30) 19.40 Nejkrásnější po-
hádky 19.45 Čtení do ouška 20.00 Událos-
ti v kultuře 20.13 Echo Pražského jara 2021 
20.15 Linka 20.45 Pop-rockové pódium. 
Westlife: Live From Croke Park 21.45 Pří-
běhy světové hudby. Slavná alba: Elton John 
– Goodbye Yellow Brick Road 22.35 Medi-
cejové: Lorenzo Nádherný (8/8). Mše 23.35 
Ikonické páry Hollywoodu (5/10) 0.25 Pat-
rick Melrose (2/5) 1.30 Cotatcha Orchestra 
 2.30 Laurel a Hardy: Bílá křídla 

14.25 Chvíle pro písničku 14.45 Česká do-
staveníčka 16.00 V takový krásný společ-
nosti 16.15 Aneta (1/6). Lukáš 16.40 Aneta 
(2/6). Teta Edita 17.05 Nikdo neví všechno 
17.55 Salón Eliott III (5/10) 18.55 Událos-
ti za okamžik a počasí 19.00 Události 19.56 
Branky, body, vteřiny 20.05 Kufr 20.55 Na 
chmelu 21.40 Salón Eliott III (6/10) 22.35 
Zprávy v českém znakovém jazyce 22.45 Za 
svědky minulosti 23.00 Příběh závěti 23.15 
Nikdo neví všechno 0.05 Podezření 1.05 
Vrah 2.05 Po stopách 2.20 Folklór na vlnách 
 2.45 Pozemní let 
 3.15 Sváteční slovo historika Marka Šmída

6.00 Hokej: Česko – Švédsko 7.55 Panora-
ma 8.30 BBV po 25 letech 8.35 Hokej: Rus-
ko – Finsko 10.35 Studio fotbal – Extra 11.00 
Magazín EURO 2020 11.25 Můj fotbal 11.45 
Sokolský zpravodaj 12.00 Panorama 12.25 
Sportovní zprávy 12.55 V šachu 13.25 Ev-
ropská liga UEFA 15.15 Hokej: Česko – Švéd-
sko 17.15 Hokej na zemi 17.50 Horská kola: 
SP 2021 Česko 19.40 Fotbal: FC Slovan Li-
berec – FC Zbrojovka Brno 22.20 Sportov-
ní zprávy 22.40 Horská kola: SP 2021 Česko 
0.20 Branky, body, vteřiny 0.30 Vodní sla-
lom: ME 2021 Itálie 2.00 Jezdectví: CSIO3* 
Prague Cup 2021 4.45 Bojové sporty

13.15 Vaticano 13.50 V škole Ducha 14.35 
Litánie k predrahej Kristovej krvi 15.00 Ho-
dina milosrdenstva (P) 15.15 Týždeň s... 
15.30 Ruženec z Lúrd 16.05 Godzone ma-
gazín (P) 16.40 vKontexte 17.10 Nová kva-
lita života (P) 17.30 Moja misia – magazín 
(P) 18.00 Správy zo Svätej zeme 18.30 Svä-
tá omša (P) 19.30 František Xaverský 20.00 
Krátke správy (P) 20.10 Svedectvo 20.15 
Zabudnuté poklady 20.30 Don Alberione, 
Boží vydavateľ (P) 21.30 Viera do vrecka 
21.50 Milánsky edikt 22.20 Spojení vierou 
22.45 Večera u Slováka 23.15 V škole Du-
cha 23.45 Z prameňa 

6.05 Pod hladinou 7.00 Africké šelmy II (4) 
8.00 Letadlové lodě v boji (1) 9.05 Mimo 
kontrolu II (5) 10.20 Demolice: Nový Zé-
land I (9, 10) 11.15 Namoroka: Ztracený 
svět (2/2) 12.30 Neprobádaná Amazonie 
13.50 Největší lži historie (11) 15.00 Berlín 
1945 (2/3) 16.05 Megazoo (6) 17.05 Mlá-
ďata v divočině (3) 18.15 Srdcaři na severu 
(4) 18.55 Moderní dinosauři (2) 20.00 Zá-
zračný svět pod hladinou (1). Pol. dok. 21.00 
Zrození oceánu (1/2). Am. dok. 22.05 Zá-
hady muzeí V (1) 23.00 Záhadný vesmír (7) 
0.05 Královská rodina, britská aristokracie 
a nacisti 1.10 Dějiny zbraní (3)

 6.05  Zpravodajské Noeviny: 13. 5. 2021
 6.25  Cestujeme regionem Záhorie
 7.25  Muzikál Judit. 

Divadelní představení 
mladých romských lidí DIK

 8.35  Zachraňme kostely (7. díl): 
kostel sv. Markéty ve Skytalech

 9.00  Počasí [P]
 9.05  Až na pokraji:

Církev papeže Františka
 9.55  Anežka Česká. Hraný dok. 
 10.55  ARTBITR – Kulturní 

magazín (111. díl)
 11.10  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  Poutníci času (12. díl)
 13.05  D. N. A. na Mohelnickém 

dostavníku 2018
 13.35  Můj chrám: Novinář Mikuláš 

Kroupa, ředitel Post Bellum, kostel 
Nejsvětějšího Salvátora, Praha

 14.00  Živě s Noe [L]
 14.40  Trmice. Dok. o mariánském 

poutním místě na severu Čech
 14.50  Nebojte se...
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 13. 5. 2021
 16.20  Mezi pražci: Květen 2021
 17.10  Pěšák Boží
 18.05  Sedmihlásky: Vyletěla holubička
 18.10  Příběhy z Dobré knihy: 

Ježíšův křest [P]
 18.20  Až na konec světa
 19.20  Ve službě Šuárů. Dok. o současném 

faráři kmene Šuárů v Ekvádoru 
P. Antonu Odrobiňákovi

 19.50  Přejeme si…
 20.05  Kulatý stůl [L]. 

Interaktivní diskusní pořad
 21.35  Živě s Noe [P]
 22.10  Gramofon (2. díl): aneb 

Hledáme písničku pro všední den
 23.10  Expedice Rembaranka 1969
 0.15  Na pomezí ticha a tmy
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

8.45 Slunečná (105). Profesor, peníze a lži 
10.10 Danielle Steelová: Hvězda. Am. film 
12.00 Walker, Texas Ranger VIII (16). Opož-
děná spravedlnost 13.00 Policie Hamburk 
II (9). Luckyho labutí píseň 14.00 Policie 
Hamburk II (10). Na život a na smrt 15.00 
Námořní vyšetřovací služba XIII (20). Šará-
da 15.55 Policie v akci 16.55 Krimi zprávy 
17.15 LIKE HOUSE 17.50 Prostřeno! 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Krimi 
zprávy 19.55 SHOWTIME 20.15 Máme rá-
di Česko 22.00 Parta hic. Čes. kom. 0.05 LI-
KE HOUSE 0.40 Policie v akci 
 1.35 Námořní vyšetřovací služba XIII (20)

 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 15,9-17 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  René-Luc Giran:

Vychoval mě gangster 5/20
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: G. W. Chadwick: 

Melpomene, F. Poulenc: 
Koncert pro klavír a orchestr, 
B. Britten: Johnson over Jordan

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Modlitba korunky k Božímu 

milosrdenství a májová pobožnost
 16.00  Křesťan a svět: Dobrý pastýř 

nejen svých oveček (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  Vojta a Pepík Marcipánek 5/8
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Zapomělsem
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  René-Luc Giran: 

Vychoval mě gangster 5/20
 22.00  Svaté královny 15/15: 

Labutí píseň svatých královen
 23.50  Duchovní slovo



11.00 Poutní mše sv. z Brna 20.50 Chaplin v lázních 14.55 Poslední mohykán 15.40 Zázračná planeta

 6.00  Raníček. Kašpárek, Honza a drak
 6.05  Zvonečkovi
 6.30  Prasátko Peppa
 6.40  Olí a Jůla 
 6.50  Máša a medvěd
 7.05  Pan Jezevec a paní Liška
 7.20  Méďa a lumíci
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Cyklotoulky. BergeSeen Trail
 9.10  Náš venkov: O tichu
 9.40  Folklorika: Ornamenty na chodníku
 10.05  Českem nejen za sportem 

(4/8). Pardubický kraj
 10.35  Když se hraje o čas (5/7) 
 11.05  Letecké katastrofy: 

Smrtící klesání. Kan. dok. 
 11.50  Divoké Thajsko: Tropický 

jih (1/3). Dok. BBC
 12.45  Deset století architektury: Nové 

Město nad Metují, Jurkovič a zámek
 13.00  Babylon 
 13.30  Peklo je pro hrdiny. Am. film
 15.00  Nejtemnější hodina starověkého 

Egypta: 
Zánik Staré říše (1/2). Dok. BBC

 15.40  Zázračná planeta: Dokonalá 
planeta (5/5). Lidstvo. BBC Earth

 16.35  Kamera na cestách: 
Maroko, tisíciletá civilizace. Fr. dok. 

 17.30  300 let od beatifikace 
Jana Nepomuckého

 19.00  Pozoruhodný svět mláďat 
(4/6). Cyklus BBC

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Konec 2. světové války.

Přeběhlík (2/2)
 21.35  Pomsta mrtvého muže. 

Am. krimi thriller
 23.30  Gomora III (7/12)
 0.15  Hassel (1/10). Švéd. thriller
 1.00  Poslední tajemství Třetí říše: 

Hitlerův generál (2/6). Něm. dok. 
 1.50  Před půlnocí
 2.20  Manželství v proměnách doby
 2.40  David a Goliáš
 3.00  Ochránce

5.50 Zig a Sharko III. Fr. anim. 6.10 Tlapko-
vá patrola (21, 22) 7.05 Looney Tunes: Úžas-
ná Show II (26). Am. anim. 7.35 Kačeří pří-
běhy (21, 22). Am. anim. 8.25 Tvoje tvář má 
známý hlas – Šampioni 11.10 Koření 12.10 
Volejte Novu 12.45 Rady ptáka Loskutáka 
13.40 Tipy ptáka Loskutáka 13.55 Utajený 
šéf III. Metrostav 15.10 Hitch: Lék pro mo-
derního muže. Am. kom. 17.35 Mezi námi 
děvčaty. Am. kom. 19.30 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Mrakodrap. 
Am./hong. akč. thriller 22.05 Mělčiny. Am. 
thriller 23.45 Hitch: Lék pro moderního mu-
že 1.50 Krok za krokem II (7)

 3.30 Wyatt Earp. Am. western 
 6.25 Ještě větší lhář. Am. kom. 
 8.10 Dr. House V, VI (24, 1) 
10.00 Teleshopping 
10.30  Osudové léto 2.

Am./jihoafr. film 
12.40 Neuvěřitelný Hulk. Am. akč. 
14.45 Robinsonovi. Am. anim. 
16.30 Beethoven 5. Am. film 
18.15 Země ztracených. Am. kom. 
20.00 Dumbo. Am. film 
22.15 Na odstřel. Am./br./fr. film 
 0.35 Pád Londýna. Am. akč. 
 2.25 Týden bez závazků. Am. kom.

15.05 Nejkrásnější pohádky 15.10 Máša 
a medvěd 15.20 Filmuj! 15.50 Papírový pří-
stav 16.15 Zvláštní skvadra 16.40 Dynotrax 
Turbo 17.25 Méďa a lumíci 17.30 Master-
Chef Junior VI (4/16) 18.15 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Vampiri-
na (5/25) 19.15 Lví hlídka II (30/30) 19.40 
Máša a medvěd 19.45 Žížaláci 20.00 Udá-
losti v kultuře 20.15 Je nám ctí... Jacques 
Offenbach. Offenbachovy povídky 21.10 
Offenbachovské šílenství 22.55 Kino Art. 
Mama Brasil 0.30 Westlife: Live From Croke 
Park 1.30 Peep Show VI (4/6). Zálety 
 1.55 Neodolatelný Gary Cooper

14.45 Chalupa na horách Kavčích 16.05 
Šance 16.35 Aneta (3/6) 17.00 Aneta (4/6). 
Pol 17.30 Hry bez hranic 18.55 Události 
za okamžik a počasí 19.00 Události 19.52 
Branky, body, vteřiny 20.05 Muži v offsidu. 
Kom. 21.40 Zaváté studánky 22.15 Úsmě-
vy 22.50 Zprávy v českém znakovém jazy-
ce 23.05 Sváteční slovo adventistického ka-
zatele Jindřicha Černohorského 23.10 Po 
Karlově mostě s prof. Františkem Dvořákem 
23.25 Domácí štěstí 23.55 Hry bez hranic 
1.10 Dvacet tisíc mil pod mořem 2.35 Zá-
zračné studánky (2/5) 2.55 O čem se nemlu-
ví 3.25 Pečuj o svého zemědělce!

9.40 Jezdectví: VC Brno 10.00 Volejbalo-
vý magazín 10.15 Hokej na zemi 10.50 Ho-
kej: Švédsko – Finsko 13.45 Po trailech přes 
hory 14.00 Archiv D: Hokej do toho! 14.40 
Hokej: Česko – Rusko 17.40 Horská kola: 
SP 2021 Česko 19.55 Cyklotoulky 20.05 Ex-
trémní sport: Naked Mountain 20.35 Hoke-
jista sezony Tipsport extraligy v ledním ho-
keji 2020/21 21.50 Sportovní zprávy 22.10 
Magazín EURO 2020 22.35 Hokej: Česko – 
Rusko 0.30 Branky, body, vteřiny 0.45 Ho-
kej: Švédsko – Finsko 2.40 Horská kola: SP 
2021 Česko 4.45 Archiv D: Hokej do toho! 
5.25 Sokolský zpravodaj

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 (Láskyplné odovzdanie) 
14.05 Prehľad katolíckych periodík 14.10 
Taizé (P) 15.00 Hodina milosrdenstva 15.30 
Gréckokatolícky ruženec (P) 16.00 Svätá 
omša v maďarskom jazyku (P) 17.00 LU-
Xáreň 17.30 Don Alberione, Boží vydavateľ 
18.30 Svätá omša (P) 19.20 Tvorivo 19.40 
EkoKlbko 20.00 Spravodajský súhrn (P) 
20.30 Svätý Peter 2/2 (P) 22.10 Katechéza 
22.20 Zabudnuté poklady 22.40 vKontexte 
23.20 Medzi nebom a zemou

6.10 Svět pod hladinou (3, 4) 7.10 UFO: 
Ztracené důkazy II (9) 8.20 Neuvěřitelné 
příběhy (31, 32) 9.25 Válečné továrny (8) 
10.25 Asie ve Velké válce (2) 11.30 Divo-
ké chvíle (2) 12.35 24 hodin v divočině (1) 
13.45 Mimo kontrolu III (9) 14.45 Králové 
šrotu II (5) 15.50 Sousedé z divočiny 16.55 
Do divočiny: Chile (1) 18.00 Bear Grylls: 
Muž vs. divočina VI (3) 19.00 Ocelová srd-
ce V (12) 20.00 Láska v přírodě (3). Fr. dok. 
21.15 Přírodní kuriozity Davida Attenborou-
gha II (5, 6) 22.05 Nejkrásnější paláce světa 
(6) 23.15 Příběh Velké čínské zdi (3) 
 0.10 Neuvěřitelné projekty (3)

 6.05  Noční univerzita: Mgr. Jan Špilar 
– Amadeus – cesta k dokonalosti

 7.10  Barberbieni. Dobrodr. anim. 
film o Pavlínce, dceři nově 
jmenovaného kapitána 
Švýcarské gardy ve Vatikánu, 
a třech včelkách z kamenného 
erbu slavného rodu 

 8.15  Sedmihlásky
 8.20  Cirkus Noeland: 

Roberto, Kekulín a dvě sestry
 8.45  Strýček Emu (2. díl): Maminkám
 8.55  Kočičí ostrov
 9.10  Ovečky: 7. neděle velikonoční
 9.35  GOODwillBOY VI. (6. díl)
 10.15  V posteli POD NEBESY (8. díl)
 11.10  Flešbeky [P]. 

Diskusní pořad projektu Godzone, 
silné příběhy lidí spojené 
s Božím jednáním a momenty 
změny na jejich životní cestě

 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Angelus Domini
 12.05  Pod lampou
 14.15  Outdoor Films s Radimem 

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

 15.50  Trenčianskú dolinú: 
MFF Myjava 2018

 17.00  Jak věří katolíci:
Cesta k jádru naší víry: Vtělené 
slovo, skutečný chléb z nebe: 
Tajemství liturgie a eucharistie

 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.55  Bohem zapomenuté kouty. Dok. 

slovenského Ústavu paměti národa
 19.30  V souvislostech [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Poletuchy [P]
 20.50  Chaplin v lázních [P]
 21.15  V pohorách po horách 

(74. díl): Klíč – Lužické hory
 21.30  Evangelium podle Matouše
 23.30  Za obzorem
 0.00  Harfa Noemova (18. díl)
 0.30  Za obzorem

9.00 Cyklosalon.tv 9.30 Hudson a Rex II 
(12). Souboj šéfkuchařů. Kan. krimi 10.25 
Máme rádi Česko 12.10 Vraždy podle 
Agathy Christie (3). Pět malých prasátek. 
Fr. krimi 14.15 Záhady Emmy Fieldingo-
vé: Staré křivdy. Am. krimi 16.10 Provdám 
svou ženu (čb). Čes. kom. 17.55 Na hou-
pačce 18.40 Eva testuje 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Krimi zprávy 19.55 
SHOWTIME 20.15 Einstein – Případy nesne-
sitelného génia (2). Krimi 21.30 Polda III (6). 
Jed v srdci 22.50 Zabijákův osobní strážce. 
Am. akč. kom. 1.25 Carrie. Am. horor 
 3.25 Pachuť zrady. Am. thriller

 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: Jan 16,23b-28 6.35 Ranní 
chvály 6.50 Duchovní slovo 

 7.00 Radio Vatikán (R) 
 7.30 Komentář týdne 
 8.00 TWR: Na sobotní frekvenci Proglasu
 9.00  Barvínek: Horský záchranář (R)
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Poutní mše svatá z pouti 

křesťanských médií (z katedrály 
sv. Petra a Pavla v Brně, 
celebruje biskup Pavel Konzbul)

 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie:

Z díla L. van Beethovena,
F. Biscogliho, F. X. Richtera,
J. K. Krumpholze, J. Ch. Bacha

 13.30  Knihovnička: 
Guzel Jachina: Děti Volhy (R)

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.30  Písničky pro hezké odpoledne
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.15  Jak se vám líbí: 

Steve Stagl (R)
 16.00  Čteme z křesťanských periodik
 16.15  Hudební listování
 16.55  Za 5 pět
 18.00  Zprávy a Zrcadlo týdne
 18.20  Komentář týdne
 18.30  Folklorní sedmička
 19.00  Vojta a Pepík Marcipánek 6/8
 19.15  Slyšte, lidé! 

Novinky českých písničkářů
 20.15  Dotýkání světla: 

Radost z lásky 6/7: 
Rodinná spiritualita

 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Tóny ze scény: 

Vincenzo Bellini: Náměsíčná 2/2
 22.30  Modlitba živého slavného růžence
 23.50  Duchovní slovo

 6.00  Co naše babičky uměly a na co my 
jsme zapomněli. Hrnečku vař!

 6.25  Polopatě
 7.15  Pohádka pro pamětníky. 

O divoké kachně
 7.35  Iva Janžurová – 80 let. 

Páni kluci. Čes. film
 9.00  Pan Tau (8/33). Pan Tau to zařídí
 9.40  Gejzír. Geniální nápady, 

odvážné experimenty 
 10.10  Dobrodružství Sherlocka 

Holmese. Řecký tlumočník
 11.05  Všechnopárty
 12.00  Z metropole, Týden v regionech
 12.25  Hobby naší doby
 12.50  Postřehy odjinud. 

Malta očima Petra Voldána. 
Svět viděný z balkónu

 13.00  Zprávy
 13.05  Iva Janžurová – 80 let. 

O princezně na klíček. Poh. 
 14.05  Spící princ. Poh.
 14.55  Pro pamětníky... 

Poslední mohykán. Kom. 
 16.25  Hercule Poirot XIII. 

Sloni mají paměť. Br. film
 18.00  Móda s Terezou Vu. 

Pracovní rozhovor
 18.25  Kluci v akci
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.10  Zázraky přírody. Záb. show
 21.20  Minišou Karla Šípa
 22.14  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 22.15  Maigret a stará dáma 
 0.00  Rocco Schiavone 
 1.40  Banánové rybičky. 

Jak přežít konflikty 
 2.00  Na forbíně (tm) 
 2.45  Sama doma
 4.15  Chalupa je hra
 4.40  Pod pokličkou
 5.00  Vůně indického koření
 5.30  Z metropole
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