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Stromek z farního lesa

Křesťané v médiích

Téma na str. 4 a 5 

P. František Eliáš vyrostl na hájence a vy-
studoval lesnickou školu. Nakonec ale 
vstoupil do semináře, stal se knězem 
a dnes spravuje nejen farnost Maletín, 
ale i farní les. 

Čas adventní 
almužny
Biskupové vyzvali věřící už 
před začátkem adventu 
k postu a almužně. 
Příležitostí se nabízí celá 
řada – například odsunutá 
sbírka na misie Papežských 
misijních děl. Podpořit lze 
Charitu či další dobročinné 
projekty. A to i na dálku. 

Na misie se tradičně vybírá při bohosluž-
bách o misijní neděli (letos 18. října). 
Sbírku však omezila protipandemická 
opatření. „Bohužel nemohl být stano-
ven náhradní termín, proto probíhá tato 
sbírka individuální formou,“ vysvětluje 
národní ředitel Papežských misijních děl 
(PMD) Leoš Halbrštát.

Misie přitom zvláště v těchto časech 
podporu potřebují. Upozorňuje na to 
i olomoucký pomocný biskup Josef Nu-
zík: „Během letošního roku pocítila vli-
vem celosvětové pandemie většina z nás 

nějaký druh omezení. Zřejmě všichni ví-
me o někom, jehož existenční podmín-
ky jsou horší než ty naše. Každoroční 
sbírka na misie dává příležitost pomoci 
právě takovým lidem. Projevme almuž-
nou, každý podle svých možností, těm-
to opravdu potřebným svou lásku.“ Při-
spět na účet PMD je možné až do konce 
prosince (více na www.missio.cz). 

Dobročinné sbírky

K adventní době tradičně patří sbírky pro 
dobročinné organizace a projekty. Arci-
diecézní charita Praha každý rok připra-
vuje Adventní výzvu, v  rámci níž pro-
paguje jeden konkrétní projekt. „Letos 
prosíme veřejnost o příspěvek na nákup 
potravin pro lidi v nouzi,“ upřesnila zá-
stupkyně ředitele Jarmila Lomozová. Jak 
přispět, lze zjistit v příloze Arcidiecézní 
charity Praha v aktuálním vydání KT.

Letos se velká část dobročinných sbí-
rek přesunula na internet. Za jednou 
z iniciativ stojí obchod Alza.cz. Na jeho 
stránkách mohou zájemci v rámci sbírky 
„Souhvězdí pomoci“ podpořit několik 
organizací.

Pokračování na str. 2 

Lepšící se a zase se zhoršující epidemio-
logická situace proměňuje z týdne na tý-
den i nařízení, která se týkají možnosti 
účastnit se bohoslužeb. Malým povzbu-
zením může být, že tutéž potíž nesou 
s námi křesťané v okolních zemích.

Třicet procent kapacity

Třetí stupeň protipandemických opatře-
ní v Česku, který platí v pondělním čase 
uzávěrky tohoto vydání KT, stanovuje, 
že v  kostele může být zaplněno maxi-
málně 30 procent míst k sezení. Pokud 
se situace o stupeň zhorší, povolený po-
čet věřících na mši poklesne na 20 pro-
cent kapacity kostela, v obou stupních 
by pak měly být bohoslužby bez hro-

madného zpěvu. V  jakém režimu bu-
dou bohoslužby o  Vánocích, se zatím
neví.

Například v Belgii se nicméně věřící 
musejí zcela obejít bez mše svaté, a to 
až do 15. ledna, tedy i během letošních
Vánoc. Celonárodní lockdown zde při-
tom platí od počátku listopadu. „Bisku-
pové stejně jako řada věřících pociťují 
zákaz veřejných bohoslužeb v kostelích 
jako omezení života z  víry,“ prohlásil 
podle magazínu Cathobel mluvčí bel-
gického episkopátu Tommy Scholtes. 
Biskupové se snaží vyjednat s  vládou 
podmínky, za nichž by mohlo být veřej-
né slavení při dodržení nezbytných hygi-
enických pravidel umožněno.

Pokračování na str. 3

V budově ve stínu Žižkovského vysílače 
provozovaly Milosrdné sestry sv. Kříže 
před druhou světovou válkou domovy 
pro ženy v nouzi. Nejprve německé oku-
pační úřady a poté komunisté jim dům 
zabavili a  vytvořili v  něm nemocnici, 
která ovšem postupně chátrala. Po ne-

dávném majetkovém narovnání církve 
se státem se dům vrátil sestrám. „Mohly 
ho prodat nebo z něj udělat třeba byty. 
Měly by zajištěný stabilní příjem. Ony si 
ale vybraly těžší cestu a rozhodly se ne-
mocnici samy provozovat,“ říká uznale 
Tomáš Krajník, nový ředitel nemocnice. 

Předtím vedl nemocnici v Roudnici nad 
Labem a snažil se, aby působila rodin-
ně. „Ne že by to byl rodinný podnik, ale 
chtěli jsme, aby do ní mohly přicházet 
celé rodiny a cítit se v ní příjemně,“ vy-
světluje. 

Cítit se dobře

O totéž se od loňska snaží na Žižkově. 
Není to nic snadného. Místní lidé totiž 
budovu po revoluci překřtili na „dům 
hrůzy“. Naráželi jak na její špatný stav, 
tak na tamní péči. „Chceme, aby se u nás 
lidé cítili dobře a doporučili naše služby 
svým známým,“ připojuje ředitel a nasti-
ňuje, jak toho chtějí dosáhnout. (tok)

Více na str. 2

Proměna v církevní nemocniciPravidla pro bohoslužby
u nás i v okolních zemích

MARIE RÚT KŘÍŽKOVÁ – literární 
historička a mluvčí Charty 77 – zemřela 
4. prosince ve věku 84 let. Zasloužila 
se o vydání díla básníka Jiřího Ortena, 
spoluzaložila Společnost křesťanů 
a Židů. „Byla učenlivou posluchačkou 
skvělého kněze P. Josefa Zvěřiny. V jeho 
duchu se podílela na křesťanské osvětě 
a samizdatu. Díky,“ vzpomněl na ni 
pražský světící biskup Václav Malý.
 Snímek Paměť národa

Koncerty, 
které pomáhají

Vatikán vybízí
k ekumeně

SALESIÁNKY OSLAVILY 40 LET
svého působení u nás při mši
svaté v pražských Kobylisích v neděli 
6. prosince. Na čtyři desítky členek 
kongregace dnes pracuje s mládeží ve 
školách, internátech a volnočasových 
střediscích po celé republice. Bohoslužby 
se zúčastnily i tři první salesiánky 
působící ještě v Československu. 
 Snímek Jakub Šerých /  Člověk a Víra
 Více na str. 6

Neopakovatelná atmosféra ranní mariánské mše svaté v době adventní. Na rorátech se scházejí také věřící v Halenkově na Valašsku. 
Tyto bohoslužby obvykle doprovázejí unikátní české liturgické zpěvy, které nemají v evropské kultuře obdobu.  Snímek Josef Vrážel 

Na roráty se svíčkou i rouškou

Služba biskupa musí odrážet závazek 
jednoty církve, a věnovat proto ekume-
nismu stejnou pozornost jako práci pro 
spravedlnost a mír. Uvádí to nový doku-
ment „Biskup a jednota křesťanů: eku-
menické vademekum“, který minulý pá-
tek zveřejnila Papežská rada pro jednotu 
křesťanů. „Biskup nesmí chápat prosa-
zování ekumenismu jako jeden z úkolů 
ve své službě, který může ustoupit jiným, 
zdánlivě důležitějším,“ píše se v tomto 
vademeku, které přináší praktické ti-
py k rozvoji ekumeny, jako zapůjčování 
kostelů, společné akce či náboženskou 
výchovu. Biskupům připomíná osobní 
odpovědnost „služebníků jednoty“ a vy-
bízí je k „ekumenické konverzi“. Záro-
veň varuje, že „ekumenismus nezname-
ná hledat kompromis, jako by šlo jednoty 
dosáhnout na úkor víry,“ a připomíná
hierarchii pravd v učení církve.  (tez)

Více na str. 16

Obvyklou čtveřici nedělních advent-
ních koncertů doplní letos v České tele-
vizi pátý. Ten odvysílá televize v sobotu 
19. prosince od 20.15 hodin z baziliky 
Nanebevzetí Panny Marie na Strahově. 
Jeho výtěžek rozdělí Charita ČR mezi 
neúplné rodiny, na něž tvrdě dopadají 
koronavirová omezení. Rekordní štěd-
rost projevili lidé v roce 2018, kdy poslali 
potřebným prostřednictvím adventních 
koncertů ČT 11 milionů korun, loni jen 
o půl milionu méně.

Charitativní rozměr má i slavnostní 
koncert v  kostele Nejsvětějšího Srdce 
Páně v Praze, který je vrcholem celostát-
ního festivalu základních uměleckých 
škol ZUŠ Open. Podpoří mj. Azylový 
dům Gloria a  Poradnu Magdala pro-
vozované Arcidiecézní charitou Praha. 
Koncert natáčí 16. prosince bez veřej-
nosti Česká televize a odvysílá ho v lednu 
na ČT art. (tok)

V některých patrech pobíhají dělníci
a natahují elektroinstalaci, upravují příčky
a instalují nové vybavení, v dalších leží pacienti.
Mnozí z nich už v nově upravených pokojích. Poblíž
nejvyšší budovy v Praze se neudržovaná „eldéenka“
mění v moderní církevní nemocnici.
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Starosta Telnice na 
Brněnsku František 
Kroutil vyzval 
spoluobčany, aby 
si společně udělali 
advent a Vánoce 
krásnější navzdory 
všem omezením, která 
v poslední době celá 
země prožívá kvůli 
onemocnění covid-19. 
Jenže jak na to?

Třeba anonymně obdarovat své sou-
sedy. Tím uděláte radost nejen jim, 
ale z  jejich radosti se potěšíte i vy. 
V tomto duchu rozeslal v polovině 
listopadu starosta obce, kde žije 
zhruba 1 700 obyvatel, lidem dopis 
s nabídkou zapojení se do akce s ná-
zvem Telnické vánoční srdce. 

„Cílem bylo potěšit druhé nejen 
hmotnými věcmi, ale třeba i srdeč-
ným povzbuzení, hřejivým pohla-
zením, napsaným pozdravem nebo 
vlastnoručně namalovaným obráz-
kem. Napadlo mě to v  říjnu, kdy 
jsem sám onemocněl covidem-19. 
Kromě vysokých horeček jsem ztra-
til čich a byl jsem celkově hodně vy-
čerpaný. Naštěstí jsem neskončil 
v nemocnici jako jiní,“ popsal sta-
rosta. Zároveň přiznal, že ještě do 
dnešních dnů se necítí být zcela fit, 
i když test už má negativní. 

Těm, kdo se chtěli do mimořád-
né aktivity obce zapojit, stačilo vy-
plnit přiloženou vánoční registrační 
kartičku a do 24. listopadu ji doručit 
na telnickou poštu do sběrné vánoč-
ní krabice. Na kartičce bylo možné 
označit, zda chce být dotyčný dár-
cem a zároveň obdarovaným, nebo 
si vybrat pouze jednu z možností. 
Ten, kdo by si přál být obdarován, 
měl vyplnit několik informací o so-
bě, podle nichž mohl dárce alespoň 
orientačně zjistit, jaký dárek (s limi-

tem do 200 korun) udělá radost. Za-
pojit se přitom mohli všichni od dě-
tí po seniory. Pracovníky obecního 
úřadu poté čekalo zpracování všech 
kartiček. Anonymně propojili dár-
ce s obdarovanými tak, aby každý 
věděl, jaká překvapení má v advent-
ním čase připravit. 

Starosta připomíná, že letošní 
Vánoce budou kvůli pandemii jiné, 
a advent je příhodnou dobou k pří-
pravě hmotných i nehmotných dár-
ků. „Myslím, že je to výborný nápad, 
který ještě více stmelí celou dědinu, 
a navíc potěší dárce i obdarované,“ 
zhodnotila pracovnice obecního 
úřadu Ivana Mifková. 

Všechny dárky budou adresátům 
doručeny těsně před Štědrým dnem, 
aby si je mohli rozbalit o svátcích 
v klidu domova. Do výjimečné ak-
ce se v Telnici zapojilo více než sto 
dobrovolníků. Starosta obyvatele 
ujistil, že dárky budou distribuová-
ny za přísných hygienických opat-
ření, takže se nikdo nemusí obávat 
přenosu nákazy. LENKA FOJTÍKOVÁ

KRÁTCE

PEČOVA-
TELKOU 
ROKU se 
s t a l a  s r. 
B e n e d i k -
ta Vojtěška 
Bartoňová 
O S F G r . , 
která  je-
denáct let 

působila v  prachatickém hospici. 
Národní cenu sociálních služeb Pe-
čovatelka roku 2020 pořádají a před 
pár dny vyhlásily letošní výsledky 
Diakonie ČCE a Asociace poskyto-
vatelů sociálních služeb ČR. „Naše 
Beny, jak ji s láskou oslovujeme, již 
loni obdržela Cenu Celestýna Opitze 
– ocenění za vzor v péči o nemoc-
né a jinak potřebné,“ raduje se ře-
ditel prachatického hospice Robert 
Huneš. Sestra Benedikta zde praco-
vala jako ošetřovatelka jedenáct let 
do letoška, kdy ji řeholní povinnosti 
donutily změnit působiště. Kolego-

vé vyzdvihují její obětavost, umění 
naslouchat a ve vhodnou chvíli při-
spět dobrou radou. Neúnavně do-
provázela umírající a  jejich blízké 
v těžké životní situaci. Ochotně po-
máhala pacientům i kolegům v tý-
mu. Ti říkají, že se na společnou 
službu se sestrou Benediktou vždy 
těšili, protože byla optimistická 
a udržovala dobrou náladu zpěvem 
nebo vtipy. „Do naší práce vnášela 
laskavost, něhu, vrozenou moud-
rost a obětavost. Je studnicí humo-
ru a zdrojem víry pacientům i kole-
gům. O své víře příliš nemluví, o to 
více ji žije, a cena veřejnosti v soutě-
ži jí právem náleží,“ poznamenává
Robert Huneš.

DVĚ OCENĚNÍ DOSTALO RA-
DIO PROGLAS minulý týden od 
vládního výboru pro osoby se zdra-
votním postižením. Výbor ocenil 
dva rozhlasové pořady. Na první 
příčce se umístil rozhovor Alžbě-
ty Havlové s manžely Vidurovými 
z cyklu Na dřeň. „Už když jsem po-

řad natáčela, bylo mi jasné, že na-
táčíme něco speciálního. O  sexu-
álních potřebách lidí s postižením 
se sice mluví, ale mně přišlo, že se 
právě o tom bavíme tím nejlepším 
způsobem, tj. s  lidmi, kteří se mi-
lují a  žijí to každý den,“ popisuje 
autorka. Třetím místem byl oce-
něn pořad Jany Kuklové nazvaný 
Do kostela s  vodícím psem, kte-
rý připomněl dvacet let od založe-
ní brněnské Školy pro výcvik vo-
dících psů. Vystoupila v  něm mj. 
evangelická farářka Alexandra Ja-
kobea, která hovořila o tom, jak se 
její povolání slučuje s péčí o štěně 
budoucího vodícího psa. „Těší mě, 
že jsem měla možnost věnovat ho-
dinový pořad mně blízkému téma-
tu, a  ještě posluchačům představit 
aktivity brněnské Školy pro výcvik 
vodících psů. Věřím, že i díky tomu-
to ocenění se o soužití nevidomých 
s vodícími psy, ale i s vidícím oko-
lím dozví více lidí,“ přibližuje Jana
Kuklová.

(rag, tok)

Jak obdarovat sousedy?

Letos novou kapli 
s pravidelnými 
bohoslužbami a příští rok 
chirurgickou ambulanci 
chce pacientům 
nabídnout Nemocnice 
sv. Kříže Žižkov v Praze.

Nemocnici provozují sestry sv. Kří-
že z Kroměříže, řada řeholnic v ní 
přímo pracuje. „Je pro nás důleži-
té, aby tu byla křesťanská atmosfé-
ra, nechceme být církevní nemoc-
nicí jen dle názvu,“ zmiňuje ředitel 
Tomáš Krajník. V rámci stavebních 
úprav tak například pamatoval, aby 
vznikající kaple byla propojena se 
všemi pokoji. Lidé tudíž budou moci 
poslouchat bohoslužby z lůžek.

Nemocnice má lékárnu, deset 
ambulancí (internu, kardiologickou, 
plicní, gastroenterologickou nebo 
nutriční poradnu) a lůžkovou část. 
Po rekonstrukci by měla mít namís-
to nynějších 69 celkem 75 lůžek ná-
sledné a rehabilitační péče a deset 
lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřo-
vatelské péče. Mění se postele a ty 
nové jsou už elektricky polohovatel-
né. Pacienti mají k dispozici i křesla, 

která jim sama pomohou vstát, mění 
se vybavení laboratoří i odborných 
pracovišť (rentgen, CT atd.). To vše 
vyžaduje investice. Do konce roku 
2022 je v plánu do modernizace vlo-
žit 40 milionů korun, přičemž už 
12 milionů bylo vynaloženo.

V  nemocnici je rušno. Hlavně 
tam, kde dům prochází rozsáhlou 

úpravou, protože byl desítky let 
prakticky bez údržby. Teď už má 
nová okna, mění se elektroinstala-
ce, rozvody vody, někde se bourají 
příčky. Nemocnice bude mít i  no-
vý vchod se vstupní halou a  jídel-
nou pro veřejnost. „Chceme, aby 
k nám chodili jíst i lidé z okolí, pří-
padně si jídlo odnášeli domů. Chce-

me, aby bylo levné a dobré,“ přeje
si ředitel. 

Pro pacienty by rádi otevřeli i roz-
sáhlou terasu v  šestém poschodí, 
odkud je unikátní výhled na Pra-
hu. „Plánujeme na ní pořádat akce 
pro veřejnost, které mohou pomo-
ci překonat bariéry,“ připojuje ředi-
tel Krajník. Moderní je nemocnice 

i z hlediska IT. Celý informační sys-
tém běží na vzdálených serverech, 
přímo v nemocnici tedy stačí levné 
počítače, protože potřebný výpočet-
ní výkon poskytuje server. „Na od-
děleném místě je pak vlastní databá-
ze s údaji pacientů. Měli bychom tak 
být imunní vůči hackerským úto-
kům, které občas některou nemoc-
nici ochromí,“ podotýká ředitel.

Žižkovská nemocnice už nyní 
spolupracuje s  jinými církevními 
subjekty, například s  Nemocnicí 
pod Petřínem, kterou provozují bo-
romejky. Díky spolupráci se salesiá-
ny zase přicházejí na praxe studenti 
a studentky z jejich škol. „Rádi by-
chom spolupracovali více – třeba při 
nákupu léků. Je to pro všechny vý-
hodné,“ doplňuje ředitel, podle ně-
hož se vyplatí i sdílení některých ad-
ministrativních pracovníků – ušetří 
se tím za licence na potřebné pro-
gramy.

Zpříjemnit pobyt by měla pa-
cientům i  vůně. „V  nemocnici ne-
musí být cítit jen dezinfekce. Ka-
ždé oddělení bude mít vůni, jakou 
si zvolí, a  dávkovači ji může roz-
prašovat do prostoru. Osvědči-
lo se nám to už v  Roudnici. Vy-
sloužili jsme si dokonce přezdívku 
‚voňavá nemocnice‘,“ usmívá se 
Tomáš Krajník.

TOMÁŠ KUTIL

Proměna v církevní nemocnici

Adventní almužna
Dokončení ze str. 1

Minimálně částkou 100 korun mo-
hou lidé podpořit skrze Alzu třeba 
fungování Maltézské pomoci, soci-
álního projektu v obnovené vesnič-
ce Neratov nebo třebíčskou Oblast-
ní charitu. „Prostředky použijeme 
ve prospěch Rané péče Třebíč, aby 
byla dostupná rodinám s  dětmi 
s postižením,“ uvedla Jana Karaso-
vá z třebíčské Charity s tím, že k za-
jištění péče pro jednu rodinu na půl 
roku je potřeba 35 tisíc korun. 

Dárky z obchodů i klášterů

Určité procento z nákupu připutuje 
na konta vybraných dobročinných 
organizací, mezi nimiž nechybí regi-
onální Charity z celé republiky, také 
prostřednictvím stránky www.givt.
cz. Další projekty, které se ucházejí 
o podporu, je možné nalézt na webu 
www.darujme.cz – např. „Andělský 
strom“, v jehož rámci Mezinárodní 
vězeňské společenství získává pro-

středky na vánoční dárky pro děti 
odsouzených. Na darujme.cz zvou 
k podpoře sbírky „Rozsviťme hvězdu 
pro hospic“ (je dostupná i na www.
hvezda.prohospic.cz), v níž nákup 
symbolické hvězdy v různých hod-
notách pomůže financovat služby 
Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. 

Složité časy zažívají obchody 
a knihkupectví, kterým lze mnohdy 
pomoci nákupem vánočního dárku 
i v jejich internetových obchodech. 
Například Karmelitánské naklada-
telství nabízí své knihy v  e-shopu 
ikarmel.cz. Prostřednictvím interne-
tu prodávají své produkty i některé 
řeholní komunity: trapisté z opatství 
v Novém Dvoře na webu www.no-
vydvur-obchod.cz, sestry trapistky 
zatím zasílají své produkty po objed-
návce na e-mailu coenobium.trap@
volny.cz, ale nově si zřídily web kar-
melitky, které se letos přestěhovaly 
z Prahy do středočeských Drast. Ty 
nabízejí nejen své ručně dělané svíč-
ky na galerie.karmeldrasty.eu.

 KAREL PUČELÍK

DO SLUŽBY HLAVNÍHO KAPLANA VĚZEŇSKÉ SLUŽBY minulou 
středu slavnostně vyslali jáhna Otto Brocha (vlevo) pomocný pražský biskup 
Zdenek Wasserbauer a předseda Ekumenické rady církví Daniel Ženatý 
při ekumenické bohoslužbě v kapli Arcibiskupství pražského. Broch působí 
ve vězeňské pastoraci skoro 30 let. Ve vazební věznici v Olomouci původně 
začínal jako stavební technik, a to ještě než začal studovat teologii. Ve 
vězeňské pastoraci působí v Česku 52 kaplanů a kaplanek z jedenácti církví, 
pomáhají jim dobrovolníci.  Snímek Roman Albrecht / Člověk a Víra

O pacienty se na Žižkově starají i řeholní sestry. Snímek archiv nemocnice
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„Očkování novými 
vakcínami společností 
Pfizer a Moderna proti 
nemoci covid-19 není 
nemorální,“ zhodnotili 
zástupci Americké 
biskupské konference 
Kevin C. Rhoades 
a Joseph F. Naumann. 

Reagují na pochybnosti, zda vakcíny 
nebyly vyvinuty s využitím buněk potra-
cených embryí. Předseda doktrinálního 
výboru Americké biskupské konference 
Rhoades a předseda jejího pro-life výbo-
ru Naumann uvedli, že vakcíny Pfizer 
ani Moderna (obě budou k dispozici též 
v Česku) „nezahrnuly použití buněčných 
linií z plodového tkaniva z těla potrace-
ného dítěte ani na úrovni návrhu, vývoje 
nebo výroby“. Buněčná linie, která moh-
la tyto buňky obsahovat, byla využita 
pouze při jednom z laboratorních testů. 
Ani tak ale nejde o konflikt s katolickou 
morální naukou, zdůraznili biskupové 

s odvoláním na vatikánské dokumenty 
Papežské akademie pro život z let 2005 
a 2017 a na instrukci o bioetice Dignitas 
personae (2008) z pera Kongregace pro 
nauku víry.

Nenakazit druhé

Na totéž učení se odvolává také biskup-
ská konference Anglie a Walesu, která se 
zabývala vakcínou oxfordské společnosti 
AstraZeneca. I ta míří do České republi-
ky. Při vývoji této očkovací látky byly po-
užity buněčné linie původem z embrya 
potraceného v 80. letech. Předseda bis-
kupské komise pro sociální spravedlnost 
biskup Richard Moth však ujišťuje, že 
katolíci mohou toto očkování s čistým 
svědomím podstoupit. Zmíněné doku-
menty to připouštějí, existuje-li „vážný 
důvod“. „Soudíme, že za koronavirové 
pandemie takovýto vážný důvod existu-
je,“ stojí v biskupově prohlášení na we-
bu episkopátu www.cbcew.org.uk spolu 
se zdůrazněním, že „člověk může podle 
svého nejlepšího vědomí a svědomí ně-
kterou vakcínu odmítnout, trvá však je-
ho povinnost ochránit druhé před na-
kažením.“

(vaticannews, sch)

KRÁTCE 

TISÍCE BĚLORUSKÝCH KŘESŤA-
NŮ podepsaly otevřený dopis, kde poža-
dují ukončení násilí, nastolení právního 
státu a uspořádání férových voleb. „Vy-
zýváme každého, aby se modlil a udělal 
vše, co je v jeho silách, k znovunastolení 
míru, harmonie a spravedlnosti v našem 
společném domově. Vyzýváme všechny 
křesťany, aby povstali proti nespravedl-
nosti a násilí, protože mlčení znamená 
spolupráci s utlačovateli,“ stojí v pro-
hlášení podepsaném katolíky, protes-
tanty, pravoslavnými i židy. Podle sig-
natářů byly prezidentské volby 9. srpna 
2020 zmanipulovány, na což poukázala 
mj. Evropská unie. Vítěz Alexandr Luka-
šenko ze země vyhnal většinu lídrů opo-
zice či předsedu biskupské konference 
Tadeusze Kondrusziewicze a  nechává 
brutálně potlačovat protestní shromáž-
dění. Arcibiskup Kondrusziewicz z litev-
ského azylu vyzval, aby se 8. prosince 
o slavnosti Neposkvrněného početí ko-
nal ve všech běloruských kostelích akt 
zasvěcení země Neposkvrněnému srd-

ci Panny Marie pro překonání politické 
i zdravotní krize.

FOTBALISTÉ POLSKÉ NÁRODNÍ 
REPREZENTACE SE ZAPOJILI do 
sbírky Szlachetna paczka (Ušlechtilý ba-
líček). V této celonárodní předvánoční 
akci Charita či farnosti spolu s dalšími 
organizacemi vytipují chudé rodiny, dě-
ti či seniory a dárcům dají možnost vy-
brat, koho z potřebných podpoří. Hráči 
polského národního týmu zaplatí léčbu 
chlapci trpícímu spinální svalovou atro-
fií. „Pomáhat je pro nás velmi důležité, 
zejména v letošním roce, kdy se mnoho 
věcí kvůli epidemii pokazilo. Proto se 
musíme snažit dát svými činy hodně na-
děje a povzbuzení těm, kteří je potřebu-
jí,“ vysvětlil brankář Łukasz Fabiański. 
Szlachetna paczka je jedním z největších 
a nejúčinnějších charitativních programů 
v Polsku, loni se zapojilo 620 tisíc dárců.

VĚTŠINU SVÉHO SOUKROMÉHO 
MAJETKU vložil německý kardinál
Reinhard Marx do nové nadace Spes et 
salus (Naděje a spása) pro oběti zneuží-

vání v církvi. Darovaných 500 tisíc eur 
nashromáždil během let své činnosti ja-
ko vysokoškolský vyučující, rektor, pub-
licista a biskup. V září 2018 Marx coby 
tehdejší předseda Německé biskupské 
konference představil podrobnou studii 
o zneužívání, která za léta 1946–2014 
odhalila v Německu kolem 3 700 přípa-
dů spáchaných 1 670 kněžími a řehol-
níky. Jak kardinál přiznal, odhalení jím 
otřásla a přiměla ho dívat se na církev 
i očima obětí. „Peníze nemohou léčit rá-
ny, ale jsou nezbytné k vytvoření prosto-
ru, kde lze kráčet cestou naděje a spásy,“ 
uvedl Marx k založení nadace. „Můžeme 
něco udělat, abychom obětem pomohli 
znovu objevit víru? Toto je začátek,“ při-
pojil kardinál. Jeho nový fond je součástí 
Nadace sv. Korbiniána při mnichovsko-
-freisingské arcidiecézi a má mj. spolu-
pracovat s Centrem pro ochranu nezle-
tilých Papežské univerzity Gregoriana.

ZEMŘEL JEDEN ZE TŘÍ MÍ-
ROTVŮRCŮ VE STŘEDOAFRICKÉ 
REPUBLICE, vrchní imám Omar Kobi-
ne Layama. „Dnes jsme ztratili jeden sta-

vební kámen. Zbývají dva, takže rozumí-
te, proč cítíme bolest: ztratila se část nás 
samých,“ řekl kardinál Dieudonné Nza-
palainga, arcibiskup Bangui, který spo-
lu s Layamou a šéfem středoafrických 
protestantů Nicolasem Guerekoyamem 
Gbangouem v  roce 2016 spoluzaložil 
Platformu náboženských vyznání SAR 
(PCRC). Společně objížděli komunity 

všech tří vyznání stržených občanskou 
válkou a vyzývali ke smíření a ukončení 
násilí. Roku 2015 společně uvítali v zemi 
papeže Františka, který zde otevřel prv-
ní Svatou bránu k zahájení Svatého ro-
ku milosrdenství. Byl „neúnavným děl-
níkem míru a  jednoty,“ vzpomínají na
Layamu spolupracovníci z PCRC.

(cath.ch, catholic.by, kai, rfi, la croix)

VELKOLEPÉ VYOBRAZENÍ ZVĚSTOVÁNÍ PANNĚ MARII A NAROZENÍ 
PÁNĚ v modlitební knize z 16. století je po celé období adventu a Vánoc k vidění v hale 
Národní knihovny ve Vídni. Knihu hodinek si nechala ve Florencii vytvořit zámožná 
šlechtická rodina Mendoza de la Vega-Guzmán a představuje názorný příklad 
italského knižního umění období renesance.  Snímek onb.ac.at

Covidové 
vakcíny nejsou 
neetické

Pravidla pro bohoslužby 
u nás i v okolních zemích

Šejk Omar Kobine Layama s arcibiskupem Bangui Dieudonném Nzapalaingou.
  Snímek ACN

Dokončení ze str. 1

Správce farností belgičtí biskupové za-
tím vyzývají, aby co nejvíce umožnili 
vstup do kostelů alespoň k soukromé po-
božnosti a uctění jesliček. „Věřící ať jsou 
zde vítáni sami nebo se svou rodinou 
k modlitbě, k chvíli zamyšlení, k rozsví-
cení svíčky či darování almužny pro nej-
chudší,“ napsali biskupové farnostem 
1. prosince. „Zůstaňme společenstvím 
navzdory lockdownu,“ vyzvali pastýři.

Po několikatýdenním zákazu veřej-
ných mší svatých (a striktním omezo-
vání v předchozích měsících) se teprve 
počátkem prosince vrátily bohoslužby 
v omezeném počtu padesáti účastníků 
v  Irsku. „Procházíme časem zkoušky 
a pro leckoho může být obtížné sebrat 
trpělivost a  vydržet,“ zahájil kázáním 
adventní čas irský primas Eamon Mar-
tin, jak cituje magazín The Tablet. „Činí-
me tuto oběť pro ochranu zdraví a životů 
– zvláště našich starších a zranitelných 
rodinných příslušníků,“ připomněl
arcibiskup v Armaghu. 

V tomto duchu pak udělil dispens od 
povinné účasti na sváteční mši během 
Vánoc a na webu arcidiecéze zdůraznil: 
„Duchovní bohatství tohoto zvláštního 
období je možné zažít mnoha způsoby. 
Naše domovy se mohou stát ‚malými 
kostely‘, kam zveme dítě Krista. Letos 
bude mít smysl zejména starobylá tra-
dice betléma, u něhož se shromažďuje 
rodina, aby se modlila nebo zpívala kole-
dy. Rovněž zveme rodiny, aby v průběhu 
svátečních dnů navštívily v kostele vá-

noční pobožnost a společně se modlily 
za své příbuzné a za ty, které pandemie 
zvláště zasáhla,“ pobídl Iry jejich primas.

Ochrana zdraví i svoboda 
vyznání

Francouzský episkopát vyjednával v těch-
to dnech s vládou o zvýšení povoleného 
počtu věřících na bohoslužbách. Ome-
zení na 30 osob nahradil za pomoci sou-
du třetinovou kapacitou daného koste-
la. „Katolická společenství z celého srdce 
doufají, že 24. prosince večer budou moci 
oslavit velké tajemství víry už s menšími 
omezeními,“ zadoufal na Twitteru Fran-
couzské biskupské konference její před-
seda arcibiskup Éric de Moulins-Beau-
fort s tím, že od 15. prosince už by mohla 
ve Francii začít platit mírnější pravidla.

Od 2. prosince se otevřely možnosti 
společných bohoslužeb také v diecézích 
Anglie a Walesu. I zde se však věřící růz-
ných vyznání museli u premiéra Borise 
Johnsona dovolávat svých práv. Rozhod-
nutí vlády umožnit veřejné slavení zároveň 
s ukončením celonárodního lockdownu 
„odráží význam práva všech lidí na veřej-
né vyjádření jejich víry“, stojí v oficiálním 
prohlášení citovaném na Vatican News.

Bůh klepe na srdce

Rakušané se vracejí do kostelů od 
7. prosince, scházet se nemohli od 3. lis-
topadu. I zde platí početní omezení či 
zákaz společného zpěvu; svatby, křty či 

biřmování biskupové radí odložit na pří-
hodnější dobu. „Společně sdílená víra 
nyní dává mnoha lidem podporu a na-
ději, a  je tak požehnáním pro společ-
nost jako celek,“ vyzdvihl pro agenturu 
Kathpress předseda episkopátu Franz 
Lackner. Protože i vánoční oslavy pro-
běhnou letos komorněji, arcibiskup 
Lackner vyzval hlouběji si uvědomit kon-
templativní rozměr Vánoc. „To, že advent 
a Vánoce neprožíváme se všemi předvá-
nočními zvyky jako obvykle, nám může 
pomoci prožít hlouběji skutečné jádro 
této doby. Stejně jako v Bibli při hledání 
noclehu klepe Bůh na naše srdce, chce 
se dostat dovnitř a rozšířit je, abychom 
je otevřeli osamělosti a strádání našich 
bližních,“ navrhl arcibiskup Lackner.

A shromáždění do padesáti osob do-
držují také na Slovensku. Veřejné sla-
vení zde bylo zcela pozastaveno od
24. října do 1. listopadu, nejčerstvěji pla-
tí pravidla z 16. listopadu. Vedle početní-
ho omezení potvrdil pro věřící slovenský 
Ústav veřejného zdravotnictví pravidla 
známá i v Česku, jako zakrytí dýchacích 
cest rouškou, dezinfekci rukou, prostor, 
klik a dalšího vybavení kostelů nebo do-
statečné rozestupy. Církev byla též po-
žádána, aby tam, kde je to možné, pořá-
dala zvláštní bohoslužby přístupné jen 
starším osobám. V neposlední řadě se 
úřady na katolíky obrátily s prosbou při-
jímat eucharistii nikoli do úst, jak je na 
Slovensku obvyklé, ale na ruku. Tuto žá-
dost na webu episkopátu tkkbs.sk pod-
pořil i jeho mluvčí P. Martin Kramara.

ALENA SCHEINOSTOVÁ

Po 28 dní podzimního lockdownu s pozastavením veřejných mší svatých v Anglii a Walesu nasnímal fotograf Marcin Mazur sérii
28 záběrů z vylidněných kostelů, aby ukázal, co omezení přinášejí tamní církvi. Polák Mazur žije v Londýně a je oficiálním
fotografem anglického primase kardinála Vincenta Nicholse.  Snímek KAI 
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„Vyprávějte dobré příběhy,“ 
zve papež František nejen 
věřící novináře, ale všechny, 
kdo v médiích působí. Zvlášť 
v době pandemie jsou užitečné, 
jak podtrhl v poselství ke Dni 
sdělovacích prostředků.

„Jsem přesvědčen, že se potřebujeme nadý-
chat pravdivosti dobrých příběhů – povznáše-
jících, nikoli zničujících, které nám pomohou 
najít vlastní kořeny a sílu, abychom šli spo-
lečně dál a neztratili správný směr,“ píše pa-
pež. Ve změti hlasů a zpráv potřebujeme podle 
něj lidské příběhy, které hovoří o nás a všem 
krásném, co v nás přebývá. Jsou to vyprávě-
ní, „která láskyplně vnímají svět a události, 
vykládají o našem životě jako o součásti živé 
tkaniny a odhalují provázanost jednotlivých 
vláken, jimiž jsme navzájem propojeni,“ při-
pojuje papež.

Svatý otec zve zároveň všechny k rozlišová-
ní – ne každý příběh je totiž podle něj dobrý. 
„Mnohé nás ochromí. Přesvědčí nás, že k do-

sažení štěstí musíme mít, vlastnit a konzumo-
vat. Ani si neuvědomujeme, nakolik začínáme 
prahnout po pomluvách a drbech či konzumo-
vat kvanta násilí a falše. Spřádají se destruktivní 
a provokativní příběhy, které trhají a ničí křehká 
vlákna spolužití,“ uvádí papež František. 

Hromaděním neověřených informací, 
opakováním banálních a  rádoby přesvěd-
čivých sdělení, nenávistným provoláváním 
se podle něj nevytváří lidský příběh, ale na-
opak se člověk takto zbavuje své důstojnos-
ti. „V době, kdy je falzifikace stále sofistiko-
vanější a  dosahuje exponenciální úrovně 
(např. deepfake), je zapotřebí moudrosti, 

abychom přijímali a vyprávěli pěkné, skuteč-
né a dobré příběhy, a také odvahy, abychom 
odmítali příběhy falešné a  špatné,“ dodává
papež František.

Středem zprávy je člověk

Rozlišování kvalitních a  falešných zpráv je 
podle apoštolského nuncia Charlese D. Balva 
velkým úkolem nejen pro novináře. „Jedním 
ze způsobů, jak proti takovým ‚fake news‘ bo-
jovat, je to, co Svatý otec nazývá očištění prav-
dou. Pravda v křesťanském pojetí zahrnuje ce-
lý život, je tím, co v sobě nese oporu, pevnost 

a důvěru, něčím, o co se můžeme bezpečně 
opřít, abychom neupadli. Můžeme objevovat 
a znovu poznávat pravdu, když ji zakoušíme 
v sobě samotných, v poslušnosti Bohu a v dů-
věře vůči němu,“ řekl na loňském setkání křes-
ťanských médií v Ostravě.

Tváří v tvář falešným zprávám jsou podle 
nuncia katolické sdělovací prostředky strážci 
skutečných zpráv. „Mají za úkol připomínat, 
že středem zprávy není rychlost jejího šíření 
a její dopad na posluchače, nýbrž lidé, člověk. 
Preciznost zdrojů a ochrana komunikace roz-
víjejí dobro, přinášejí důvěru a otevírají cesty 
společenství a míru,“ doplnil nuncius.

A jak připomínal P. Noël Choux, francouz-
ský publicista, který u  nás po pádu komu-
nismu na pozvání kardinála Miloslava Vlka 
pomáhal rozjíždět křesťanskou publicistiku: 
„Buďte nejlepší a tím evangelizujte! Pracuje-
me-li pro Boha, nestačí být dobrý, je potřeba 
se snažit být ve své profesi co nejlepší. Dru-
zí si teprve pak mohou všimnout, jaká z nás 
vychází radost, kolik naděje, jak se nesnaží-
me neustále někoho kritizovat, ale dívat se na 
okolí s láskou.“

Na této dvoustraně jsme dali prostor přímo 
novinářům – jak těm z křesťanských médií, 
tak těm ze světských, kteří se hlásí k víře. Co 
by měli vnášet do mediálního prostoru? A kde 
k tomu čerpají sílu a inspiraci? TOMÁŠ KUTIL

Potřebujeme dobré příběhy

Stěhováním do nových prostor 
slaví letos Radio Proglas 
25 let existence. Proč toto 
křesťanské rádio vzniklo a jak 
se během let změnilo?

„Dlouhá léta jsme znali dokumenty o médiích,
o  tom, jak by v  nich měli působit křesťané. 
Když se schylovalo k pádu režimu, už jsem byl 
tajně vysvěceným knězem, kterého formoval 
slogan: Dělej, co nikdo nedělá,“ představuje 
ředitel Proglasu Mons. Martin Holík, proč se 
do takového podniku s dalšími přáteli pustil. 
„Základní myšlenka byla přímočará: Když si 
rádio může založit nadšenec nebo politik, proč 
by aspoň jedno nemohli mít křesťané? Bude to 
rádio pro radost a povzbuzení věřících, pro ‚ne-
nápadný poslech‘ nevěřících, pro vnitřní dialog 
církve a pro společnou modlitbu,“ vypočítává.

Důvěrný hlas
se stejným pohledem na svět

Základní cíl se za ta léta nezměnil. „Jak je ži-
vot čím dál složitější a rychlejší, je v ohrožení 
obyčejné sdílení se, blízkost druhého člověka, 
ono příslovečné držení nemocného na lůžku za 
ruku,“ ilustruje Holík s tím, že právě pravidel-
né vysílání rádia může v tomto směru hodně 
pomoci. Cítím se osamoceně? Stisknu tlačít-
ko, a rázem je se mnou důvěrný, známý hlas 
se stejným pohledem na svět. Slyším pořad, 
kterým mi někdo vzkazuje, že na mne myslí, 
že se za mne modlí. „Skrze důvěru posluchačů 
k tvůrcům, moderátorům, účinkujícím se lidé 
z rádia stávají jednou doprovodem za volan-
tem, jindy téměř členy rodiny. Proglas patří do 
mnoha domácností stejně jako lednička nebo 
mikrovlnka. Z původně jednosměrného média 
vyrůstají živé mosty přes mnoho ramen široké 
řeky,“ doplňuje Mons. Martin Holík. 

Díky moderním technologiím a sociálním 
sítím mohou dnes posluchači se „svým rádi-
em“ komunikovat mnohem lépe než dříve. Ne-
jsou už jen pouhými příjemci, ale sami mohou 
jeho obsah ovlivňovat. Rozjet v 90. letech nové 
rádio nebylo nic snadného. „Po třiceti letech 
od prvních plánů jsem zjistil, že něco udržet je 
stejně obtížné jako to rozjet,“ podotýká ředitel 
rádia. Proglas je podle něj dnes o něco sebevě-
domější než na začátku, zároveň se však snaží 
neztrácet pokoru. „Nejsme pupek světa, a pře-
ce jsme – zdá se – jistým způsobem nezastupi-
telní. Vidíme rostoucí spontánní ochotu oslo-
vených respondentů různých politických nebo 
náboženských postojů vstoupit do vysílání 
a podělit se o odbornost, vlastní názor, vypo-
vědět zkušenost, zážitek,“ říká Mons. Holík. 

Křesťané v médiích by si podle něj ještě více 
než jiní novináři měli pečlivě hlídat své řemes-
lo a snažit se o pracovitost, vnitřní poctivost 
a vnější pravdivost. Někteří redaktoři Proglasu 
to podle Holíka ukazují i tím, že jejich odbor-
nost a schopnosti našly uplatnění i za hrani-
cemi Česka – šéfredaktor Pavel Mikšů léta ve-
de Konferenci evropských křesťanských rádií 
a hudební redaktor Milan Tesař vede uskupe-

ní čtyřiceti evropských hudebních dramatur-
gů World Music Charts Europe – ti sestavují 
žebříček evropské populární hudby, kterým 
se řídí hranost skladeb rádií ve velké části
Evropy.

Proglas vysílá bez reklam, je tedy závislý 
na přízni svých posluchačů. A ti jsou zatím 
ke „svému“ rádiu štědří. Ukazuje to i  jejich 
podpora současného stěhování stanice. Z po-

třebných 11 milionů korun už přispěli více než 
šesti miliony.

„Klacky pod nohy“ hází rádiu podle ředi-
tele Martina Holíka české zákony. „Jednak 
málo pružný zákoník práce a jednak daňová 
pravidla neziskových firem. Proglas nedosáhl 
nakonec ani na jediný z programů podpory fi-
rem postižených protikoronavirovými opatře-
ními,“ konstauje. 

Rozdílné mzdy i pravidla

Problémem jsou i rozevírající se nůžky mezi 
mzdami komerční a neziskové sféry a z toho 
plynoucí vyšší obměna pracovníků. „Také je 
nám líto, že se Česko zahrabalo v minulém sto-
letí a dodnes se tu nevyužívá plnohodnotná síť 
digitálního šíření rozhlasu nazývaná DAB+, 
která by umožnila po ploše celé země vysílat 
za zlomek současné ceny více programů,“ vy-
světluje Martin Holík.

Přes všechny obtíže se Radio Proglas 
snaží stejně jako na počátku vysílat „od úst 
k uchu“, od srdce k srdci, důvěryhodně, pro-
fesionálně a pravdivě. „Jsme si dobře vědo-
mi, že každý člověk má mnoho dobrých mož-
ností, jak přijít k relaxaci, vzdělání či dobré 
hudbě. Proglas vydrží tehdy, když o  typ je-
ho služby budou posluchači stát, tedy pokud 
se nepřestane měnit podle potřeb lidí, a při-
tom v tom podstatném zůstane svůj,“ uzavírá
Mons. Martin Holík. (tok)

Proč by nemohli mít křesťané rádio?

Požehnání základního kamene nového sídla Radia Proglas.  

Nuncius při loňském setkání s křesťanskými médii v Ostravě. Snímek Ivana Bužková / Člověk a Víra

Pohled do starého studia Radia Proglas v brněnské Barvičově ulici, odkud se právě vysílá. Od tohoto týdne ale začnou moderátoři zdravit posluchače
z nových prostor v Olomoucké ulici v Brně. Snímky archiv Radia Proglas
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Novinařina je jako 
loupání cibule 

Působil jako zahraniční
zpravodaj ČT v Rusku 
i v Polsku, nyní je šéfredaktorem 
zpravodajského portálu 
Aktuálně.cz. Zároveň se JOSEF 
PAZDERKA netají svou vírou.

Oddělujete svou práci a víru v Boha, anebo se vám 
organicky prolínají?
Nikdy jsem zaměstnání nehledal podle toho, jestli 
je dostatečně křesťanské. Dělal jsem vždycky to, co 
mi v danou chvíli dávalo smysl, na co mám schop-
nosti. Víra nebo křesťanské hodnoty ale možná ve 
výběru hrály roli – začínal jsem v organizaci Člo-
věk v tísni, a ne třeba poskytováním lichvářských
půjček… 

Každou práci, ať už humanitární, nebo novinář-
skou, jsem se vždycky snažil dělat naplno, s důra-
zem na hodnoty, ke kterým se hlásím. To, že se hod-
noty v práci překrývají i s křesťanskými, je pro mě 
osobně důležité, ale nikdy jsem neměl potřebu dávat 
to veřejně najevo, nosit pomyslně křesťanství „na 
klopě“. Jsem rád, když to nenápadně vyplyne. Což 
zároveň souvisí s tím, že člověk neustále chybuje 
a k vytyčeným metám se vždy jen blíží. 

V čem konkrétně se vám překrývají hodnoty 
křesťanství a žurnalistiky?
Pro mě osobně v hledání pravdy, a to i vůči sobě. 
Člověk se každý den snaží stát tváří v tvář Hospo-
dinu pravdivě. Na nic si nehrát, nikam neuhýbat, 
stát tam nahý se svými plusy i obrovskými minu-
sy. Podobné hledání pravdy zažívám i v práci, byť 
slova jako „pravda“ a  „láska“ dnes zní strašně 
zprofanovaně, až přepjatě. Nicméně si skutečně 
myslím, že novinařina je v nejzákladnějším slova 
smyslu hledání složité, neúplné pravdy o věcech 
kolem nás. Dá se pojímat různě – řada žurnalistů 
má tendenci vyhovět těm, kteří jsou momentálně 
v kurzu nebo vlastní daný titul a rádi by to slyše-
li tak či onak. Snažit se být v rámci možností po-
ctivý, úplný a  nebýt se vším hned hotov je vždy
složitější cesta.

Byl jste v tomto ohledu někdy v morálním 
dilematu? 
Jsem v tom konfliktu vlastně neustále. V momen-
tě, kdy stojíte v čele velkého zpravodajského webu 
a vaši lidé popisují dění kolem, je na vás neustále 
ohromná spousta tlaků – jak od politiků, lidí z byz-
nysu, z okolí, tak samozřejmě zevnitř, od sebe sa-
mého. Máte tendenci si některé věci zjednodušit, 
nemít tolik starostí. 

Novinařina s určitým referenčním bodem, kdy 
jen nenasázíte vedle sebe prohlášení jedné a druhé 
strany a umyjete si ruce, ale zkoušíte jít k podstatě 

věci, je náročná. Vždycky byla. Nemít v sobě vnitřní 
apel, že pravda skutečně něco znamená, že stojí za 
to se k ní složitě propracovávat, velmi často bych se 
na to asi vykašlal. Takhle aspoň zkouším. Častokrát 
se mi to nedaří, ale z čeho v soukromí žiji, se snad 
přelévá i do mé práce. 

Kde k tomu čerpáte sílu? 
Hodně mi pomáhá pobyt v tichu, byť je ho strašně 
málo. Žurnalistika je velmi stresová, dynamická, 
neustále vás atakuje kakofonie hlasů, informací, 
tlaků, nároků, výtek, povinností. Aby se člověk ne-
zbláznil, je potřeba z toho občas povystoupit, strávit 
čas v tichu. I to ale dá zabrat, protože člověk je hroz-
ně rozvibrovaný a roztěkaný. 

Snažím se vracet ke spiritualitě komunity v Ta-
izé, k níž máme v rodině blízko. Putovat na místa, 
která nabízejí možnost ztišení: Taizé, Kostelní Vyd-
ří na Vysočině, klášter v Novém Dvoře. Tam člověk 
bytostně cítí, že dobíjí baterie, nabírá sílu pro den-
nodenní zápasy.

„Po autentických osobnostech
je stále velká poptávka,
jen se jich moc nedostává.“

Čtyři roky jste strávil jako zpravodaj v Polsku, kde 
jsou církev a politika propojeny více než u nás. 
Otevírala vám tam vaše víra dveře, anebo jste tam 
narážel?
Polsko je oproti nám více slovanské, emocionál-
nější, mnohem dravější a dynamičtější. Je označo-
váno za katolické, což je ale jen vnější popis, pod 
tím je situace složitější. Vztah polské společnos-
ti a  katolické církve se navíc dramaticky promě-
ňuje. 

Ve Varšavě jsem pracoval v letech 2012–16 a bě-
hem nich si uvědomil, že pro novináře/křesťana je 
náročnější fungovat v systému, kde katolická církev 
(ať už vědomě, či nevědomě) výrazně vstupuje do 
politiky. Je pak ve velkém pokušení nechat se vtáh-
nout do politických sporů nebo se vůči nim zase 
ostře vymezovat. 

Katolická církev v  Polsku se v  poslední době 
nechala vlákat do úzkého spojenectví s vládnoucí 
konzervativní stranou Právo a spravedlnost (PiS), 
což jí dělá čím dál větší problémy u té části kato-
líků, kteří PiS nefandí. Najednou jsou tito katolíci 
zrádci, špatní křesťané, špatní Poláci. Ne nadarmo 
se popularita tamní katolické církve v současnosti
propadá. 

Role církve a křesťanů je pro mě především v ro-
vině osobní, společenské, hodnotové, ne v politické. 
To, že katolická církev u nás není spojovaná s kon-
krétní stranou, beru jako velké plus. 

Jaký je vztah církve a médií u nás? Občas zaznívají 
povzdechy, že média jsou negativně namířena proti 
církvi. 

Moc tyto povzdechy nechápu. Za dobu, co pracuji 
v médiích (Česká televize nebo vydavatelství Eco-
nomia), jsem nikdy neměl pocit, že by si někdo na 
křesťany „zasedl“. Spíš jim lidé nerozumí, případ-
ně je nezajímají. Žijí totiž ve vlastním uzavřeném 
světě, mluví často zvláštním církevním „ptyde-
pe“. Po autentických osobnostech je ale stále vel-
ká poptávka, jen se jich moc nedostává. Proto se 
na obrazovkách, v rozhovorech, na veřejných ak-
cích neustále točí lidé jako Heryán, Vácha, Holub, 
Petráček nebo Halík. Jistě, je v tom i kus novinář-
ské lenosti, ale když se podíváte kolem, moc dal-
ších autentických a odborně zdatných osobností 
není vidět. A  to napříč liberálně-konzervativním
laděním. 

Katolické církvi i  jejím představitelům by velmi 
prospěl pragmatický přístup k médiím. Otevřenost, 
kvalitní a pohotová komunikace, nabízení příběhů 
a zároveň snaha dávat si pozor na mediální léčky. 
Spousta církevních představitelů buď od médií čeká 
strašně moc, anebo jen to nejhorší. Ani jeden z těch 
postojů není dobrý.

Vzpomenete si z poslední doby na moment, kdy se 
církvi podařilo pozitivně zaujmout?
Spíše konkrétním osobnostem. Viděl jsem něko-
lik rozhovorů salesiána Ladislava Heryána v na-
prosto civilních prostředích. Jak vypráví o svém ži-
votě, konkrétních dilematech, nejistotách, o tom, 
že si s  něčím neví rady, že s  něčím nesouhlasí, 
má velkou sílu. Popisuje své hledání bez automa-
tického nároku: já vím a říkám, že to tak má být. 
Několikrát jsem viděl vystupovat Marka Orko Vá-
chu k  velmi ožehavým etickým tématům. Je ale 
autentický, mluví srozumitelně, věcně, jako bio-
log a etik má odbornou autoritu, takže jde o deba-
tu na úrovni a je brán vážně. I když jde v lecčems 
proti proudu. 

Zaujme tedy podle mě buď neotřelost, přiroze-
nost daného člověka, nebo jeho odbornost, kdy je 
vedle duchovní dráhy autoritou v jiném oboru.

Kromě jiného jste dopisovatelem britského 
katolického týdeníku The Tablet. 
Je to pro vás jiné, než když píšete a pracujete 
třeba pro Aktuálně.cz? 
Vždycky to byl jen doplněk. Teď už s britským Ta-
bletem spolupracuji jen velmi nárazově – od chvíle, 
kdy jsem se ujal Aktuálně.cz, mám práce nad hlavu. 
Tablet je pro mě symbolem kvalitní křesťanské no-
vinařiny. Pro někoho možná příliš liberální, já v něm 
ale cítím snahu dívat se poctivě na svět katolické 
církve a otevírat důležitá témata. 

Spolupráce s tímto týdeníkem mi hodně připo-
míná dobu, kdy jsem s kolegy v 90. letech pracoval 
v časopise Anno Domini (AD), vydávaném salesiá-
ny. Křesťanský pohled na svět, který se snaží pojí-
mat věci novinářsky, občas kriticky, ale poctivě se 
snahou dobrat se jádra problému. 

TOMÁŠ KUTIL

Hledání pravdy nekončí
Několika redaktorů jsme se zeptali, 
co by měl křesťan přinášet do médií 
a jak se to projevuje u nich osobně.

Tomáš Němeček, právník a novinář
Zvědavost: měl by přichá-
zet věcem na kloub a snažit 
se pochopit lidi, s  nimiž
nesouhlasí. Spolehlivost: 
i den před parusií se článek 
odevzdává včas. Pokorné 
veselí: brát svou práci jako 
nejdůležitější na světě, ale 
sebe sama ne. Nezávislost 
mysli: umět veřejně zkriti-

zovat i svého přítele, byť by to byl starosta, biskup či 
ministr. Nebojácnost: myslet si a říkat veřejně i to, 
co se nenosí, i kdyby za to měl dostat nakládačku – 
byť jen virtuální na společenských sítích.

Obecně jsem psal o  církvi spíše jako o  běžné 
součásti života než o něčem, co patří do zvláštního 
výběhu s nápisem „Křesťanství v médiích“. Když 
jsem jel na reportáž o zajímavém poklesu krimina-
lity v okrese Sokolov, stavoval jsem se za místními 
faráři jako nezávislými pozorovateli. Kdybych dělal 
debatu o Afghánistánu, pozval bych do ní armádní-
ho kaplana Kamila Víchu. Kdybych psal o české ro-
dině, nevynechal bych podivuhodný fenomén Man-
želských setkání YMCA. Stručně shrnuto: můj vkus 
je spíš Chesterton než Jerry Falwell.

Kateřina Horálková Rózsová,
redaktorka ČT a Radia Proglas, působila i v ČRo

Odpověď na takovou otáz-
ku je pro mě jednoznačná 
– pravdu. Pravda a její hle-
dání je zásadní, a to nejen 
v rámci jedné profese. 

Stejně jako většina pře-
mýšlivých občanů s obava-
mi sleduji, jak relativizace 
pravdy začíná být ve veřej-
ném prostoru normou, jak 

subjektivní výklad reality často vítězí nad objektivní 
skutečností a stírá se jasná hranice mezi pravdou a lží. 
Myslím, že to je jedna z největších výzev, před kterou 
novináři kdy stáli. Dotýká se totiž samé podstaty je-
jich profese. Kdysi jsem slyšela příměr, že novinaři-
na je jako loupání cibule – musíte oloupat mnoho 
vrstev slupek, abyste se dostali k tomu podstatnému, 
k tomu, co vás nezřídka přinutí prolévat slzy. Touto 
„posedlostí pravdou“ trpí všichni skuteční novináři. 
Pro novináře-křesťany by to mělo platit dvojnásob!

Jiří Václavek, moderátor v České televizi
Během letošní koronaviro-
vé krize jsem si intenzivně 
uvědomil, že práce noviná-
ře je především služba. 
Služba, jejíž podstatou je 
klidně, věcně, srozumitel-
ně a pravdivě informovat. 
A  současně – tak trochu 
„mezi řádky“ – být s lidmi, 
jimž je moderátor zpravo-

dajství v tu chvíli možná jediným společníkem a po-
jítkem s okolním světem. Jako křesťan současně po-
važuji za svoji povinnost ozvat se všude tam, kde se 
děje bezpráví – upozorňovat na ně. A hledat pravdu. 
Snažím se o to. Někdy více, jindy méně úspěšně.

Tomáš Pergler, redaktor Seznam Zpráv, dříve HN
Prakticky celý profesní ži-
vot pracuji v psaném zpra-
vodajství, občas pronikám 
i  do oblasti investigativy. 
Pohybuji se tedy v žánru, 
kam autor nemůže promí-
tat svou víru bezprostřed-
ně, jak to dovolují třeba ná-
zorové rubriky. 

Když se zamýšlím, co mi 
křesťanství při téhle práci dává, napadá mě možná 
trochu překvapivě: pochybnost. Nemyslím tím ne-
jistotu. Spíše kladení otázek, jestli se události sku-
tečně staly tak, jak je popisuji, jestli je správně in-
terpretuji, zda někomu nekřivdím, když je článek 
zaměřený kriticky (v mém případě bývá častým ter-
čem současný premiér) a podobně. Nebo když si jen 
ověřuji doslovnost při přepisování citací.

Nechci působit domýšlivě, ale zdá se mi, že v naší 
branži se mnoho lidí takovými pochybnostmi pří-
liš netrápí. I mně se stalo, že jsem někdy, obrazně 
řečeno, na někoho příliš rychle vystřelil. Snad ni-
kdy jsem to ale úplně nehodil za hlavu a neznám
v tomhle povolání nic horšího než pocit, že jsem ně-
komu zbytečně ublížil. Snad mi někde podvědomě 
v hlavě „brnká“ přikázání o tom, že nepromluvím 
křivého svědectví. (tok) 

Během svého pobytu v Polsku působil Josef Pazderka i jako zpravodaj na Ukrajině. Reportoval mj. z protestů na kyjevském Majdanu.  Snímek archiv Josefa Pazderky
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Ad Františkova ekonomika
KT 49/2020 
Bez podnikatelů se historicky obešel pou-
ze „socialistický tábor míru“ a nyní Severní 
Korea. Výsledky obou jistě netřeba komento-
vat. Takže jakkoli jsem si také já kdysi myslel, 
že aktivitu lidí je možné vždycky podchytit 
správnou motivací a  soukromé vlastnictví 
k tomu není nutné, mýlil jsem se jak já, tak 
komunisté. Zkrátka bez tahounů, kteří jdou 
do práce tělem i duší i vším, co mají, se dob-
ře fungující společnost neobjede. Že je to ro-
le nevděčná, bylo by pošetilé zastírat. Nejen 
v Česku se totiž případný úspěch neodpouští. 
Kdopak by to upřímně přál sousedovi, když 
si podnikáním vydělá desetkrát tolik než já 
v úřadě? Či na poště? Nebo u pásu ve fabrice?! 
Menší měrou si za to můžou i podnikatelé sa-
mi, protože se mezi nimi najde řada spíše pod-
nikavců, kteří se opájejí vlastním majetkem 
a úspěchem, jež přičítají výhradně sobě, niko-
li mnohdy příznivé souhře okolností, pomoci 
přírody či Pána Boha. A tak mě napadá pro 
obě – bohužel často podpovrchově morálně 
znesvářené skupiny – maličko rozšířené ná-

sledující doporučení: Hledejte království Boží 
(a to každý tam, kde se cítíte jako ryba ve vo-
dě – tedy jeden v podnikání, druhý ve službě 
ostatním, třetí v příkladné práci úředníka a tak 
dále – a nežárlete na sebe) a to ostatní vám bu-
de přidáno!
 KVIDO ŠTĚPÁNEK,
 podnikatel a fi lantrop

Ad Komunisty prohlédl Pecka už jako kluk
KT 46/2020
S velkým zájmem se setkala soutěž o knihu 
Karla Pecky Motáky nezvěstnému (Daniel Pa-
gáč 2020). Správné odpovědi na otázku Z čeho 
vzniklo slovo „mukl“? zaslala do redakce KT 
bezmála stovka čtenářů. Štěstí se v  losování 
usmálo na Marii Průchovou z Prahy-Stodůlek, 
Lubomíra Modroviče z Ostrova a Františka 
Junka z Mysločovic. Výhercům blahopřejeme 
a všem čtenářům děkujeme za účast v soutěži!

Redakce KT 

OPRAVA
Tiskařský šotek nám podsunul do zprávy z ti-
tulní strany KT 49 Kolik lidí na bohoslužbách? 
měsíc únor namísto prosince. S omluvou za 
chybu děkujeme za shovívavost .  (red)

JITKA NOVOTNÁ

Třináct rozhovorů 
s významnými 
osobnostmi
současné
české 
umělecké 
a vědecké
scény

Stříbrný vítr 2

www.radioteka.cz
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Členky kongregace Dcer Panny 
Marie Pomocnice, známé 
jako sestry salesiánky, působí 
u nás mezi mládeží už 40 let.

Tuto kongregaci založil Jan Bosco s Marií Do-
minikou Mazzarellovou 5. srpna 1872, tedy 
13 let po vzniku kongregace salesiánů Dona 
Boska. Podobně je zde posláním sester vý-
chovně působit na dívky a křesťansky je vy-
chovávat. V naší zemi začali salesiáni rozví-
jet své dílo v roce 1927. Jejich první inspektor
P. Ignác Stuchlý předpokládal, že sestry by 
mohly přijít za pět až deset let. Ještě předtím 
však v roce 1926 odjela do Itálie za sestrami 
dívka Anežka Holíbková. Stala se tam první 
českou salesiánkou, ale domů už se nevrátila 
a působila celý život jako misionářka v Brazí-
lii. Čekat nechtěla ani Františka Janáková, kte-
rá odjela do Turína v roce 1935. Také ona po 
čtyřech letech zamířila dál, tentokrát na Kubu 
a později do Dominikánské republiky, kde pra-
covala v misiích – a do Čech se rovněž nevrátila.

Salesiáni mezitím u nás rozšířili své výchov-
né dílo. Při jejich oratořích vznikaly kroužky 
dívek, které se chtěly stát salesiánkami. Tři 
z nich měly odjet na formaci do Itálie a vrátit 
se už jako sestry salesiánky. V roce 1947 odje-
la Anna Otradovcová do Turína, za dva roky 
ji následovala Věra Vorlová a mezitím v roce 
1948 zamířila Alena Vojtková na Slovensko. 
Jenže československé hranice se pak na de-
sítky let uzavřely. Sestry Anna a Věra působily 
celý život v Itálii, Věra se vrátila do ČR až v ro-

ce 2001. Sestru Alenu odvezli v roce 1950 pří-
slušníci StB zpět k rodičům a své povolání žila 
ve skrytosti. Věčné sliby složila až po čtyřiceti 
letech v roce 1991 v Praze. I když tyto první 
české sestry v naší zemi prakticky nepůsobily, 
předaly nám jako duchovní věno tichou osob-
ní věrnost Bohu, odvahu a otevřenost novým 
výzvám i misijní nadšení.

Tajné společenství

V dubnu 1950 byli řeholníci internováni, spo-
lečný život byl vyloučen a příchod salesiánek 
v nedohlednu. V roce 1968 se inspektorem sa-
lesiánů stal P. František Míša. Během Pražské-
ho jara naděje ožily, ovšem s normalizací opět 
pohasly. Nebylo možné získat ani souhlas Ří-
ma pro zamýšlené dílo. Až po jednání s kardi-
nálem Trochtou o možnosti založení diecézní 
ženské kongregace se salesiánskou spirituali-
tou přišlo nakonec z Říma povolení pro forma-
ci dívek a žen do třiceti let. Sestry salesiánky 
tak v roce 1978 mohly začít pod patronátem 

polských sester z vratislavské inspektorie. Ma-
gistrem novicek se stal salesián P. Ladislav Vik 
a jeho asistentem salesián P. Miloslav Frank. 

Základ vytvořila pražská skupina: Marie 
Zímová, Marie Hušková a Jana Tauchmano-
vá. Své první řeholní sliby složily 6. prosince 
1980. Obřad se odehrál v tajnosti na faře ve 
Verneřicích na Děčínsku. Tak počalo působení 
sester salesiánek v naší zemi. 

Po pádu komunismu začaly sestry bydlet 
společně a byly ustanoveny první komunity, 
které podléhaly přímo generální představené 
v Římě. Další kandidátky odjížděly na počá-
teční formaci opět do Itálie. V roce 1995 by-
la založena Česko-litevská vizitatorie, kterou 
v roce 2009 generální představená povýšila na 
samostatnější inspektorii. Patronkou je Panna 
Maria Neposkvrněná.

Být mezi mládeží

Poslání směřuje k mladým lidem, především 
k těm, kteří z různých důvodů mají menší mož-
nosti úspěchu. Celostní výchovou se je snaží-
me vést, aby přijali zodpovědnost za vlastní 
život a byli schopni služby druhým. Pomáhá-
me jim nalézat osobní vztah k Bohu pomocí 
výchovy a vzdělávání, katecheze, doprovázení 
a různých zájmových aktivit.

Působíme v pěti komunitách v naší zemi 
a ve dvou v Litvě. V Praze-Karlíně máme Cír-
kevní střední školu Jana Boska s ubytováním 
a mateřskou školu Laura, v Plzni je nám svěře-
no Pastorační centrum ve Skvrňanech a Stře-
disko volného času, v Hradci Králové vedeme 
Salesiánský domov mladých. V Praze-Kobyli-
sích a v Brně spolupracujeme se salesiány ve 

střediscích mládeže a ve farnostech. Kromě 
toho učíme na řadě základních i středních škol 
a naše misionářky působí v Albánii, na Kubě 
a ve Venezuele. Celkem je nás 42 sester.

Jak žít poslání dnes?

Koronavirovou situaci pokládáme za nečeka-
né a neplánované pozvání, jak se nově vrátit 
k tomu, co je pro náš řeholní život podstat-
né. V této souvislosti se potřebujeme stavět ke 
stávajícím událostem nejen osobně, ale také 
komunitně – cítíme, že jsou zasaženy základ-
ní hodnoty a prostředky, na nichž je založeno 
salesiánské charisma: osobní vztahy, vytváření 
živých společenství, výchova a vzdělávání ve 
školách, divadlo, zpěv… V podstatě jde o čtyři 
pilíře, které nám zanechal don Bosco – domov, 
hřiště, škola, kostel. 

Proto se snažíme vést v komunitách dialog 
o tom, jaké hodnoty jsou pro nás nezpochyb-
nitelné a jak k nim hledat cesty, byť změněnou 
formou (nejen online aktivity). A jsou-li ome-
zené způsoby naší přítomnosti, jak chceme žít 
naše poslání, na jakých hodnotách je založe-
no? Zdá se nám důležité si v tom vzájemně na-
slouchat, vnímat různou citlivost, vyměňovat 
si mezi sebou nápady a neztratit radost z tvoři-
vosti pro dobro mladých lidí.

Je to specifická příprava na naše výročí, nic-
méně věříme, že si ji Pán může použít k naší 
obnově a plodnosti. Prosíme o dar Boží odva-
hy, který nám do vínku předaly naše první sest-
ry i naše zakladatelka Marie Dominika Mazza-
rellová. Vždyť jsme vznikly v době nepohody.

sr. JANA SVOBODOVÁ FMA,
představená českých salesiánek

Domov, hřiště, škola a kostel

PŘEDNÍ ARCHITEKTONICKÝ A DESIGNOVÝ MAGAZÍN AZURE ocenil ve svém žebříčku 
deseti nejlepších interiérů na světě kostel bl. Restituty v Brně-Lesné. „Efekt, který přináší 
barevné světlo odrážející se od betonu, kamene i dřeva, je, troufáme si říct, božský,“ vyzdvihuje 
magazín chrám p odle návrhu Ateliéru Štěpán. Foto zachycuje interiér bez mobiliáře. 
 Snímek Marek Štěpán

PRVNÍ CENU V SOUTĚŽI CZECH PRESS PHOTO v sekci Aktualita získala série snímků 
ze střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava od fotografa Lukáše Kaboně z Deníku. Loni v prosinci 
tam v čekárně 42letý muž zastřelil čtyři lidi, další tři podlehli zraněním. Za oběti a jejich 
rodiny sloužil v nemocnici mši sv. ostravský pomocný biskup Martin David (na snímku).
 Snímek Czech Press Photo

První tři salesiánky u nás.
 Snímek Jakub Šerých / Člověk a Víra



Křesťanství
Svět
Kultura P E R S P E K T I V Y 50
Očekávám život budoucího věku
Jan Štefan

Do letošního adventu spadá významné 
výročí 250 let od narození hudebního 
skladatele Ludwiga van Beethovena. 
Dílo vídeňského klasika poznamenal 
hrdinný boj s těžkým životním 
osudem i zápasivá víra v Boha.

Psal se rok 1970, svět oslavoval dvě stě 
let od Beethovenova narození a Čes-
koslovensko vstupovalo do prvního 
roku normalizace. Známý hudební pu-

blicista Václav Holzknecht uváděl do jubilan-
tova díla sérií rozhlasových besed takto: „Náš 
klasik může povzbudit každého vnímavého 
člověka svou hudbou i svým životem. Málo-
komu naměřil osud tolik zlého a málokdo ob-
stál přitom tak velkolepě.“ Vídeňského klasika 
vykládal v duchu francouzského spisovatele 
Romaina Rollanda (1866–1944), jehož Muziko-
logické spisy v odeonské Knihovně klasiků řídil 
a opatřoval zasvěcenými předmluvami (sedm 
svazků věnovaných Beethovenovi tu česky vy-
šlo v letech 1954–1966).

Pro Holzknechta i Rollanda byl Beethoven 
dárcem útěchy trpícímu lidstvu. Mohli se opřít 
o bohatý biografi cký materiál. O žádném ji-
ném skladateli nejsme informováni tak dobře, 
z první i z druhé ruky. Beethoven zanechal 
množství dopisů (v češtině máme dva komen-
tované výbory), deníky, konverzační sešity; 
dochovaly se vzpomínky přátel. Muzikologo-
vé i beletristé mají tedy odkud citovat.

Duchovní hudba
Duchovních skladeb nenapsal Beethoven 
mnoho: kromě raných příležitostných kantát 
jedno oratorium, dvě mše a několik komorních 
písní. Za chrámovou kompozici lze označit jen 
nepříliš hranou Mši C dur, op. 86 (1807). Šest 
písní na Gellerta, op. 48 (1803) jsou duchovní 
árie, najdeme mezi nimi známé písně Chvála 
Boha z přírody nebo Boží moc a prozřetelnost. Tex-
ty duchovní povahy zhudebnil v několika kra-
tičkých kouscích, jako jsou jednověté kánony 
Věř a doufej, WoO 174 (1819), Bůh je pevný hrad, 
WoO 188 (1825) nebo melodická skica Jen Bůh 
je náš Pán, On jediný, Hess 322 (1818). Biblic-
ká inspirace se přihlásila ke slovu ve velkém, 
dnes pozapomenutém oratoriu Kristus na hoře 
Olivetské, op. 85 (1800). Beethovenovské pašije, 
líčící Kristův getsemanský zápas o přijetí nad-
lidského úkolu, vypovídají víc o mukách svého 
tvůrce než o utrpení Syna člověka. Od Ježíše 
evangelií jsme tu značně vzdáleni jak textem, 
tak hudbou.

Slavnostní mše 
Rozměrná slavnostní mše D dur, Missa solem-
nis, op. 123 (1823) patří naopak k nejznáměj-
ším Beethovenovým skladbám – a k jednomu 
z nejvýstižnějších zhudebnění latinského meš-
ního ordinária v dějinách hudby. Beethoven 
ji psal v letech 1819–1823 k intronizaci svého 
příznivce, přítele a žáka arcivévody Rudolfa 
na arcibiskupský stolec v Olomouci. K jejímu 
prvnímu liturgickému provedení došlo o něco 
později, zato v  našich zemích: v  chrámu 
sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu v roce 1830. 
Po 180 letech tam na tuto premiéru vzpomně-
li jejím novodobým uvedením v červnu 2010 
za účasti tehdy nového pražského arcibiskupa 
Dominika Duky. 

Jejímu dnešnímu uvádění v rámci mešní bo-
hoslužby brání nejen její velký provozovací 
aparát, nýbrž i krajní subjektivita skladatel-
ské výpovědi. Z Missy solemnis se dozvídáme 
víc o víře skladatele než o víře církve, a to na-
vzdory skutečnosti, že Beethoven přikládal ob-
jektivním liturgickým slovům takový význam, 
že si dal mešní text slovo od slova přeložit. 
Rolland navrhoval dávat ji v kostele, ale mimo 
bohoslužby, a tato praxe se namnoze ujala. 

Stojí za pozornost, že levicový francouz-
ský intelektuál přistupoval ke skladatelově 
víře s hlubokým respektem. „Když se mluví 
o Beethovenovi, musí se mluvit o Bohu. Bůh 
je mu první, nejskutečnější ze všech skuteč-
ností. Jiní přátelé přijdou a odejdou. On je 
vždycky zde. A  Beethoven na něho naléhá 
žalobami, výčitkami, otázkami. Jeho samo-
mluva je vždy rozmluvou.“ A na jiném místě 
svůj argument ještě zesiluje: „Je třeba postavit 

mimo pochybnost jeho hlubokou nábožen-
skou opravdovost. Je naprosto nesporná. Jest-
liže jeho inteligence probádala všechny formy 
deismu a náboženských vnuknutí minulosti, 
jeho srdce bylo vždy proniknuto vírou křesťan-
skou. Nevadí, že plnil více méně nedbale své 
náboženské povinnosti, není však možno po-
chybovat o vroucnosti, s jakou přijal svátosti
na úmrtním loži.“ 

 

Vzdor a odevzdanost 
Vedle obrazu skladatele, jak za blesků a bu-
rácení bouře zdvihá pěst a hrozí nebesům, tu 
máme zcela jiný obraz: Beethoven kráčí za 
letního dne s kloboukem a vycházkovou holí 
slunnou krajinou rakouských vinic. Jestliže 
se v rychlých úvodních větách Osudové sym-
fonie nebo klavírní sonáty Appassionata bije 
s osudem s vášní, s jakou kdysi zápasil Jákob 
s andělem, pak ve třetí větě 15. kvartetu a moll 
op. 132 (1825), nazvané Posvátné díkůvzdání 
uzdraveného Bohu, v  lydické tónině, přijímá 
svůj úděl s pokornou vděčností. Jímavé vol-
né věty symfonií, klavírních sonát, smyčco-
vých kvartetů vypovídají o chvílích, kdy bylo 
skladatelovo nitro naplněno Boží přítomností. 
Jsou to modlitby absolutní hudby, modlitby
beze slov.

Náboženství rozumu 
a nábožnost srdce
Není těžké najít v Beethovenově křesťanství 
prvky osvícensko-racionalistického deismu 
nebo romanticko-idealistického panteismu. 
Intelektuálně zvídavý samouk četl řecké fi-
lozofy i knihy indického a egyptského nábo-
ženství. „Mými vzory byli Sokrates a Ježíš.“ 
Jeho fi lozofem byl Immanuel Kant, pro kte-
rého představovala Boží existence nezbytný 
postulát našeho praktického rozumu. „Bratři, 
tam nad hvězdami musí přebývat milý Otec,“ 
zpívá se v Schillerově Ódě na radost. Beethove-
novo srdce nemohlo tlouci bez Boha – ať už 
mu adresoval výčitky, nebo prosby. V dopi-
sech přátelům se vyjadřoval bez autocenzury. 
„Často jsem proklínal Tvůrce i svou existenci.“ 
Anebo jinde: „Bůh snad vyslyší mou prosbu 
a ještě jednou mne vysvobodí z tak mnohých 
nesnází, vždyť jsem mu od dětství s důvěrou 
sloužil, důvěřoval jsem mu, konal jsem dobro, 

pokud jsem mohl; důvěřuji mu ještě úplně a je-
dině: doufám, že mi Všemohoucí nedá utonout 
v mých rozmanitých souženích.“ 

 

Beethoven a církev
Většina těch, kdo o Beethovenovi psali, se sho-
duje v konstatování, že jeho víra byla necír-
kevní. Pokud tím myslí, že byla neformální, 
hned dodávají: zato byla nelíčená, opravdová, 
niterná, hluboká, vroucí, lidská. Jeho zbožnost 
je cele novověká; jejím prostorem není kostel, 
nýbrž – jak se sám vyjádřil v Heiligenstadtské 
závěti (1802) – „chrám přírody a lidí“. Nebyl 
praktikujícím katolíkem a nepsal liturgickou 
hudbu pro potřeby církve. Měl však velmi jas-
né názory na „čistou církevní hudbu“: měla by 
být poučená studiem církevních chorálů a Pale-
striny a měla by být zpívána lidskými hlasy bez 
doprovodu. Máme zaznamenány jeho rouhač-
ské postoje i výroky na adresu katolické věrou-
ky. Domníval se, že „náboženství a generálbas 
jsou uzavřené věci, o nichž se nemá dále dispu-
tovat“. Pomazání nemocných ale přijal podle 
svědků „s opravdovou bohabojností“. Měl blíz-
ké přátele mezi duchovními obou konfesí. Ne-
méně než olomouckému arcibiskupovi dal ve 
svých dopisech nahlédnout do svého nitra pas-
toru z pobaltského Kuronska Karlu Amendovi. 

Příliš daleko, 
příliš vysoko?
Čtenáři Beethovenových dopisů stěží ujde, 
jak často se Beethoven uchyluje k opisu slo-
va Bůh. Volí výrazy Božstvo, Prozřetelnost, 
Tvůrce nebo pojmenování Otec, Svatý, Všemo-
houcí, Věčný, Nekonečný, Nevypravitelný, Ne-
známý. Napořád jde o Boha Otce, Stvořitele; 
Boha Spasitele, Boha Vykupitele jen tušíme. 
Znamená to, že Bůh byl pro Beethovena pří-
liš daleko, příliš vysoko? Že se mu přibližoval 
ve vzdoru a sporu? Že jej prožíval v samotě 
uprostřed přírody? Obracel se na něho jako 
na toho, kdo bdí nad jeho trudným životem, 
shlíží shůry do jeho nitra, rozumí jeho trá-
pení, chápe jeho bol. Skladatel se rval s osu-
dem, chtěl „být víc než osud“. Když však svůj 
úděl přijal, sklonil se před Bohem, neusiloval 
o to, „být víc než Bůh“. „Budu se tedy trpělivě 
podrobovat všem vrtkavostem osudu a plně 
důvěřovat jen v tvoji neproměnnou dobrotu, 

ó Bože. Buď mou skálou, ó Bože, buď mým 
světlem, buď věčně mou záštitou.“ 

Nebyla mu cizí moderní představa vzdělan-
ců o povznášející síle umění, vědy a fi lozofi e. 
Nechyběla mu ani nemalá dávka spasitelského 
syndromu. Nejednou se sám vyjádřil – nebudu 
ta slova raději citovat – že Bůh je mu blíže než 
jiným lidem a že jeho posláním je šířit mezi 
nimi božskou pomoc a posilu. Je pravda, že 
jeho hudba darovala mnohým sílu v životních 
zkouškách. Rád doznávám, že patřím mezi ně. 
Nicméně ze své profese teologa cítím povin-
nost varovat před svodem proměnit vděčnost 
Beethovenovi v beethovenovský kult, beetho-
venovské náboženství. Jeho hudba je s to při-
nášet útěchu. Jako žádné dílo člověka však vy-
koupení přinést nedokáže. 

Víra a naděje 
Na dvou místech Missy solemnis opatřil Beetho-
ven vstupní části velmi osobním komentářem. 
U Creda čteme glosu: „Bůh nade vše – Bůh 
mne nikdy neopustil.“ U  Dona nobis pacem 
zase: „prosba o vnitřní a vnější mír“. Romain 
Rolland naslouchal této mši jako touze po 
víře, jako úpěnlivému volání po smilování.

Evangelický teolog Gerhard Sauter před ča-
sem nabídl ve svém Úvodu do eschatologie (1995) 
jiný klíč k jejímu uchopení. Upozornil na ne-
obvyklou disproporci tohoto Creda: Čtyři slo-
va o očekávání života budoucího věku, et vitam 
venturi saeculi, tu zabírají skoro tolik prosto-
ru jako všechny ostatní, předchozí výpovědi 
křesťanské víry. Jak si vysvětlit skutečnost, že 
vyznání křesťanské naděje tvoří bezmála po-
lovinu Beethovenova vyznání víry? Byla jeho 
víra přece jen víc než důvěrou v Boží prozře-
telné vedení? Báseň Na naději zhudebnil hned 
ve dvou verzích (op. 32 a op. 94). Píseň Ó na-
děje mu posloužila jako cvičné téma pro vari-
ace arciknížete Rudolfa. Zdráhám se přitakat 
Rollandovu soudu, že „věřit znamená pro něho 
chtít věřit.“ Apoštol Pavel napsal: „Jsme spaseni 
v naději; naděje však, kterou je vidět, není už 
naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě dou-
fal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě 
to očekáváme“ (Řím 8,24-25). Neznamenalo 
pro Beethovena věřit totéž, co pro praotce Ab-
rahama: mít naději tam, kde už není naděje? 
(srv. Řím 4,18). 

Autor vyučuje systematickou teologii na 
Evangelické teologické fakultě UK

Monumentální pomník Ludwiga van Beethovena v Karlových Varech byl postaven v roce 1929 na místě pomníku císaře Františka Josefa I. v parku před 
Parkhotelem Richmond. Je nejvýznamnějším dílem místního sochaře Huga Uhera (1882–1945) a je považován za jeden z nejkrásnějších Beethovenových 
památníků na světě. Byl vytvořen na připomínku jeho dvou návštěv v těchto lázních v roce 1812 a na jeho benefiční koncert pro obyvatele vyhořelého lázeňského 
města Baden u Vídně. Socha jen o vlásek unikla demolici při poválečném vyhnání Němců.  Snímek Dmytro Kalnytsky



Odpovědnost podnikatelů a fi rem 
vůči společnosti byla jedním 
z témat konference „Františkova 
ekonomika“ v Assisi. V dnešní 
době přibývá další prvek této 
odpovědnosti – riziko nákazy.

KOMENTÁŘ
Jana Žůrka

V elké firmy mají propracovaný sys-
tém etického jednání a  společen-
ské odpovědnosti – CSR. Kladou 
důraz na integritu, respekt vůči za-

městnancům, berou ohled na okolní prostředí, 
nezapomínají na zapojení do místních komu-
nit. Hospodářský model by měl být schopen 
dlouhodobě udržitelně fungovat, neměl by 
vést k sociální nestabilitě. Nejde jen o pola-
rizaci v důsledku příjmové nebo majetkové 
nerovnosti, ale i o rovný přístup ke vzdělání, 
zdravotnické péči apod. Ekonomické aktivity 
se také musí vyrovnávat s vyvolanými externa-
litami – klimatické změny související s globál-
ním oteplováním, mizející diverzita přírodních 
druhů.

Firmy někdy používají fi lantropický model 
s prvky demokratického rozhodování. Zaměst-
nanci hlasováním vyberou, který neziskový 
projekt podpoří, převedou své peníze a za-
městnavatel celkovou částku dané sbírky zví-
cenásobí. Spousta podnikatelů se však v této 
oblasti nijak neangažuje. Nemusí to znamenat, 
že u nich převládá ryze materialistický pohled 
na svět. Určitě si uvědomují, že pro jejich re-
putaci je lepší mít nálepku empatické než pre-
dátorské organizace. Někdy ovšem mají pocit, 
že už tak platí velké daně a podle nich by měl 
tyto potřeby přednostně pokrývat stát. 

V médiích vycházejí žebříčky miliardářů po-
dle velikosti majetku. V Americe je silný kult 
úspěchu a tito lidé jsou předmětem velkého 
obdivu. U nás na ně často hledíme jako na 
chamtivé podnikavce. Určitě by byly zajímavé 
podobné tabulky, které porovnají rozsah jejich 
fi lantropických příspěvků. Zřejmě by nebylo 
snadné dát dohromady tato čísla. Někdy jsou 
tyto aktivity vytrubovány do světa, často však 
je dárcovství prováděno bez velkého PR: „aby 
tvá almužna byla skrytá…“ Je velmi dobře, že 
tyto fi nanční zdroje nezávislé na státu, na mo-
mentální politické konstelaci do neziskového 
sektoru směřují. Je to jedna ze záruk svobodné 
společnosti a demokracie. 

Pandemie koronaviru má velmi rozdílný fi -
nanční dopad na jednotlivé obory – digitální 

platformy prosperují, cestovní ruch, restau-
race, doprava, kultura kolabují. Zároveň vy-
vstává citlivá otázka – ochrana zdraví zaměst-
nanců. Spousta fi rem může poslat velkou část 
pracovníků na home offi  ce. Snížení produktivi-
ty práce je zanedbatelné a lidem běží plný plat. 

Chod naší společnosti nicméně je v těchto 
krizových podmínkách vedle zdravotníků zá-
vislý na prodavačích, řidičích, manuálně pra-
cujících v továrnách, ve skladech. Svou činnost 
nemohou provádět z bezpečí domova a jsou 
denně vystaveni riziku kontaktu se stovkami 
lidí. Podnikatelova společenská odpovědnost 
se tak náhle v  důsledku pandemie rozšířila 
o další dimenzi. Samozřejmě je v zájmu fi rem 
dodržovat vládní nařízení v oblasti rozestupů, 
používání roušek, a neriskovat tak uzavření 
provozu. Odpovědný podnikatel se ale sám 
snaží v maximální míře ochránit členy svých 
pracovních týmů před zdravotními riziky. Uvě-
domuje si, že on a jeho zaměstnanci jsou na jed-
né lodi a že je v jejich zájmu 
najít nejlepší možné řešení 
pro všechny zúčastněné. 

Autor je prezident České 
podnikatelské rady 
pro udržitelný rozvoj 
a bývalý řídící partner 
poradenské fi rmy KPMG
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Odešel do krušnohorského nebe

ANKETA:

Přispějete v adventu na misie či jinou
dobročinnou sbírku?
a) ano; b) ne; c) už jsem přispěl(a).
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Budou letos ve vašem kostele roráty?
a) ano (39); b) ne (36).

© Jan Hrubý

FEJETON 
Jaroslava Someše

Předvánoční čas mám odjakživa rád 
stejně jako Vánoce. Krásné je to ta-
jemné čekání. Jen jediná věc mi ka-
ždoročně tu povznášející atmosféru 

kalí – vybírání dárků. Nemám na to fanta-
zii. A to jsme poměrně početná rodina, navíc 
mám hromadu přátel a kamarádů a na všech-
ny chci, třeba jen maličkostí, vzpomenout. Ale 
při své celoživotní smůle, ať přijdu, na co při-
jdu, málokdy se zavděčím.

S dospělými je to ještě dobré. Většinou jsou 
slušně vychovaní, takže nedají nic najevo, 
poděkují, případně dokonce předstírají, jak 
jsou potěšeni. S dětmi je to horší. Ty ještě ne-
jsou zběhlé ve společenských konvencích, tak-
že co na srdci, to na jazyku. Taky poděkují, 
ale nemají přitom zábrany upřímně přiznat, 
že tuhle knížku už mají, tahle barva trička se 
jim nelíbí a mechanický pejsek by kromě rej-
dění mohl umět štěkat. Vyrůstá generace, je-
jíž přání, zájmy a tužby jsou úplně jiné, než 
byly ty naše téměř před sedmdesáti lety. A tak 
se člověk pokouší předem takticky zjišťovat, 
čím by přišel vhod, ale v duchu tuší, že to má
stejně marné. 

Loni už jsem na tom byl tak zoufale, že jsem 
na okamžik začal uvažovat o formě peněžní-
ho daru. Vzápětí jsem však tu myšlenku zavr-
hl – kam by se poděla ta poezie Vánoc, kdyby 
pod rozzářeným stromkem místo úhledných 
balíčků ležely samé obálky! Ale právě proto 
jsem pak utrpěl jeden z nejbolestnějších deba-
klů svého života. Pro prasynovce, který má 
rád autíčka, jsem vybral nádherné hasičské 
auto, které mělo samovysouvací žebřík a umě-
lo svítit i houkat – paráda! Na Štědrý večer se 
nad ním kluk zatvářil vcelku spokojeně a já si 
oddechl. Protože na Ježíška už nevěří, ihned 
odhadl, kdo je dárcem. Přišel poděkovat, ale 
zároveň se opatrně zeptal, kolik to auto stá-
lo. „No, dost,“ povídám. „A, strejdo,“ pronesl 
váhavě, „nemoh’ bys mi dát napřesrok rad-
ši peníze?“ Zrozpačitěl jsem. „Co by sis za ně 
koupil?“ ptám se trochu 
sklesle. Snad aspoň do-
stanu tip pro příště. Od-
pověděl s vážnou tváří: 
„Víš, já bych si to uložil 
do banky na úroky…“ 
Ejhle, poezie Vánoc plá-
če, fi nanční gramotnost 
dětí slaví triumf. 

Zůstat v adventu
GLOSA
Jiřího Macháně 

Je brzké ráno a zima jak v morně. 
Hvězdy blikají a zmrzlá tráva s po-
praškem sněhu vrže pod nohama 
farníků kráčejících k  chrámovým 

vratům. Málem ladovský kýč osvícený 
mihotavým světlem svíček a  luceren ro-
zetne hořce současný hovor: „Já už má-
lem nevím, jak to v kostele vypadá.“ – „Já 
jsem za ty roráty tak vděčná.“ – „Koneč-
ně se dá jít na mši svatou.“ – „Snad se 
tam dostanou všichni.“ Je všední den, 
před šestou ranní a kostel na vsi se za-
plňuje na samou hranici povolené třice-
tiprocentní kapacity. První společnou 
bohoslužbou po týdnech jsou zde totiž 
roráty, k nimž se farnost schází v „nelid-
skou hodinu“, cestou do školy či do prá-
ce. Přitom ale s kázní a nelíčenou starostí 
jeden o druhého. Potemnělá bohoslužba 
má v sobě neopakovatelnou atmosférou 
vděku, radosti a očekávání. Vlastně pravý
advent.

Z této atmosféry mě nevytrhl nastalý 
rozbřesk, spíše bezohlednost davů, kte-
ré vtrhly do plně otevřených obchodních 
center, lidé, kteří přeplňovali restaura-
ce a kavárny, vraceli se do podniků po 
zavírací době, i když je předtím policie 
vykázala, nebo na sv. Mikuláše „rozvol-
něně“ obsadili pražské Staroměstské ná-
městí. Jak mohli tak rychle zapomenout 
na doktory, sestry, pečovatelky, na sta-
ré a nemocné lidi – zvlášť když se sami 
jistě chystají některé z nich o Vánocích 
navštívit… Mějme, prosím, v úctě životy
druhých. 

Odpovědnost podnikatelů

Ve věku 82 let zemřel v Praze-Řepích 
v úterý 1. prosince legendární salesián 
P. Benno Beneš. Pro mnoho křesťanů 
byl tento nenápadný a civilně 
vyhlížející řeholník představitelem 
skryté církve, která se v polovině
60. let probudila k nevídané činnosti.

VZPOMÍNKA
P. Zdeňka Jančaříka SDB

Už jméno Benno bylo v českém pro-
středí zvláštní a  dávalo tušit ji-
nakost. Beňourek, jak jsme mu 
my salesiáni přezdívali, pocházel 

z Podkrušnoho ří, z Oseka, z oblasti mezi Lit-
vínovem a Teplicemi, kde se mezi válkami mlu-
vilo hlavně německy. Maminka byla Bémáčka, 
tedy sudetská Němka z Českého středohoří, 
tatínek osecký Čech. Za války zažili v Oseku 
bombardování, národnostní třenice a na kon-
ci války řádění Revolučních gard. Benno s bo-
lestí vnímal odsun spolužáků německé národ-
nosti. Odejít musela také většina příbuzných 
z maminčiny strany – tehdy Bennova rodina 
zakusila na vlastní kůži význam slov „dranco-
vat a rabovat“. Později se k poválečným udá-
lostem často vracel a nám mladým salesiánům 
někdy až umanutě zdůrazňoval, jak důležité je 
smíření a vzájemné odpuštění.

Salesiánem v utajení
V Oseku se také setkal s prvními salesiány, kte-
ří po vyhnání německých cisterciáků byli do 
opuštěného a zdevastovaného kláštera s vel-

kolepým barokním chrámem pozváni a půso-
bili tam až do zrušení všech mužských řeholí 
při komunistické „Akci K“. Salesiánům, kteří 
se věnovali výchově mládeže, se ve válečných 
a poválečných letech podařilo během pár let 
pozitivně „zblbnout“ celé vesnické oblasti. Na 
místech, kam se museli nouzově uchýlit kvůli 
nacistům (Osek u Duchcova, Ořechov u Mo-
ravského Písku, Mníšek pod Brdy, Hodoňovi-
ce u Frýdku Místku), na ně dodnes nedají do-
pustit. Kněží-vychovatelé s dětmi a mladými 
lidmi hráli hry, pořádali výlety, divadelní před-
stavení, zakládali chrámové sbory a organizo-
vali skupiny aktivních křesťanů. Ani Benno na 
osecké salesiány nikdy nezapomněl.

Po roce 1948 vystudoval chemickou průmy-
slovku v Mostě a už tehdy uvažoval o kněž-
ství a udržoval kontakt se salesiány. Po vojně 
nastoupil do uhelné laboratoře v Oseku a na 
pár měsíců se dostal pracovně do Prahy. Tam 
se roku 1963 čirou náhodou setkal na Václa-
váku ve slavném bufetu Metro, kam se chodí-
valo „na tři rohlíky a jedno orosené s pěnou“, 
s Františkem Míšou, kterého znal z Oseka. 
„Nejste vy pan Míša?“ ptal se Benno. „Pan 
Míša? No, to su. A ty jsi Benno? A tož, co dě-
láš? A co plánuješ do budoucnosti?“ Franti-
šek Míša, rodák ze slováckých Polešovic zvaný 
mezi salesiány Dominus, byl tehdy provinciá-
lem v podzemí. Slovo dalo slovo a Benno se 
rozhodl, že vstoupí do tajného noviciátu.

Zkušenost pronásledování provázela salesi-
ány i po krátkém nadechnutí Pražského jara. 
V osmašedesátém se leccos pohnulo, po věz-
nění nacisty i komunisty se znovu ujal úřadu 
litoměřický biskup, salesián Štěpán Trochta. 
V Praze Na Příkopě se salesiáni s úspěchem 
pustili do mládežnické pastorace v kostele sva-
tého Kříže. Tam se kolem Benna Beneše, Ja-
roslava Kopeckého a Josefa Kubína utvořila 
skupina mládeže Giovani, která razila kytaro-

vé mše, promítání diáků během bohoslužeb 
a alternativní pokoncilní liturgii. 

Nadšení si salesiáni přenesli i do časů norma-
lizace. Benno Beneš byl jedním z protagonistů 
víkendových akcí s mládeží. Na kněze byl vy-
svěcen v utajení v zahraničí poznaňským arci-
biskupem Antonínem Baraniakem roku 1972 
– a jako novokněz se zapojil do skryté práce 
s mládeží. Rozjížděly se salesiánské „chaloup-
ky“, výjezdy do slovenských hor („federály“), 
pobyty mládeže v dostupném zahraničí, přede-
vším v Bulharsku a NDR. Benno Beneš dostal 
na starosti také dorost. Salesián Ladislav He-
ryán vzpomíná: „Když mi bylo 26, poslal mne 
Benno do emigrace s tím, že už nikdy neuvidím 
své rodiče, a to byl jen o rok starší než moje 
maminka. To bych si vůči nikomu nikdy nedo-
volil, takovou odvahu bych neměl, a myslím, 
že mi jako jediný z mých tehdejších představe-
ných opravdu věřil.“ Salesiáni šli v 80. letech 
cestou podzemního studia a mnozí se stali sa-
lesiány také po absolvování semináře v Litomě-
řicích. Benno se neúnavně věnoval oběma sku-
pinám, objížděl jednotlivé spolubratry i party 
mladých, a protože nikdy neměl řidičák, velký 
kus života prožil ve vlacích a autobusech. 

Provinciál 
v chemickém plášti
V hektických 90. letech všichni něco zaklá-
dali a budovali – i v salesiánské kongregaci 
zavládla euforie nových časů. Jako provinci-
ál v raných 90. letech úřadoval Benno ve své 
pracovně občas v chemickém plášti. Někteří 
mladí salesiáni to komentovali: „Co to máme 
za provinciála?! Místo kleriky chodí v chemic-
kém plášti – copak se neumí pořádně kněžsky 
obléct?“ Benno Beneš si zkrátka po celý život 
uchoval image člověka z  lidu, nikdy nenosil 
kolárek ani kleriku. 

V Praze-Kobylisích se pod Bennovým vede-
ním budovalo nakladatelství Portál, zakládaly 
se domy v Plzni, Českých Budějovicích, Brně, 
salesiáni se vrátili do Ostravy a Pardubic – a sa-
mozřejmě díky Bennovi šli do Podkrušnohoří, 
Teplic a Rumburka. Benno nezapomněl ani 
na zahraničí a některé české salesiány „odve-
lel“ do Bulharska, kde dnes v Kazanlaku a ve 
Staré Zagoře staví kostel a školu pro Romy.

„Naposled jsem ho viděl v  létě v Řepích, 
když jsem jako vězeňský kaplan šel do místní 
ženské věznice. Vězeňkyně, které v domově 
u sestřiček boromejek pracují, ho milovaly, ří-
kaly mu Ben,“ vzpomíná na poslední setkání 
s Bennem Ladislav Heryán. Benno často byl 
na pokoji v domově pro seniory s pacienty le-
žáky a sám se jím posléze stal. Přesto i v tom-
to tělesném stavu zůstal tím, kdo povzbuzuje 
a napřimuje – do posled-
ních chvil telefonoval a dě-
koval mnoha svým přáte-
lům i salesiánům.

S Beňourkem odchází do 
podkrušnohorského nebe 
kus salesiánské historie.

Autor je kněz a salesián



Alena Scheinostová

S edicí Manamana z nakladatelství 
uměleckých dětských knih Meander 
se k dětem dostává biblická zvěst 
s originálními ilustracemi, a navíc 
s metodikou, jak biblickým 
textům porozumět do hloubky.

V ýtvarně se jednotlivých příběhů ze 
Starého i Nového zákona ujali každý 
po svém studenti či absolventi čes-
kých uměleckých škol. „Co knížka, 

to originál,“ předesílá pro KT šéfredaktorka 
Meanderu Ivana Pecháčková. Mojžíš se tak 
utkává s faraonem na jednoduchém linorytu 
Kristýny Tučkové, Babylonskou věž předsta-
vuje akvarel Lenky Žampachové, Ježíš se rodí 
na perokresbách Terezy Šiklové a káže na hoře 
ve schematickém podání Jakuba Mikuláštíka.

Texty pak napsala sama Pecháčková. Pro 
útlé knížky jednotného kapesního formátu 
však nezvolila dětinské zjednodušující pře-
vyprávění. „Naopak jsem se držela co nejpů-
vodnějšího znění, abychom dětem nezastírali 
smysl. Biblický jazyk je nádherný,“ zmiňuje 
autorka. „Ale protože je v Bibli řada obtížných 
obratů, metafor a podobenství, které je dětem 
potřeba vysvětlit, vložili jsme do každé knížky 
čtenářský list s metodikou, jak s nimi dále pra-
covat,“ dodává Ivana Pecháčková.

Na pečlivě připraveném díle se podíleli ve-
dle docenta Ondřeje Hníka z  labskoústec-
ké Pedagogické fakulty UJEP biblisté v čele 
s  teoložkou a  spolupracovnicí KT Mireiou 
Ryškovou. „Ochotně se mnou pracovali na 
textech a radili s  ilustracemi – například nás 
upozornili, když ztvárnění příliš odporova-
lo historickým faktům. Nebo poukázali, kte-
rá pasáž je v daném příběhu klíčová a  roz-
hodně by se neměla vypouštět,“ přibližuje
Ivana Pecháčková. 

Nejen pročíst,
ale i porozumět
Čtenářské listy poskytují vždy v sedmi bodech 
vodítko, jak do biblického podání proniknout 
a pochopit je v kontextu. „Nejprve se snažíme 
děti uvést do tématu – například nad příbě-
hem o Mojžíšovi se ptáme, co asi znamenalo 
být ve starém Egyptě princezna a co otrok. Pak 
je vedeme k zamyšlení – třeba jak je možné, že 
se Izraelité stali otroky, když Josef v Egyptě 
zastával tak vysoké postavení. Dále cílíme na 

všeobecný rozhled: co znamená jméno Moj-
žíš nebo kterých deset ran seslal Hospodin 
na Egypt. Tyto úkoly mají děti dovést k tomu, 
aby si vyhledaly informace na internetu, nebo 
ještě lépe – aby si otevřely opravdovou Bibli,“ 

popisuje Ivana Pecháčková. Posledními úkoly 
jsou pak podněty k vlastnímu spisovatelskému 
nebo ilustrátorskému vyjádření.

Rok 2020, kdy vydávání knížek v edici Ma-
namana vrcholí (posledních 16 svazků novozá-
konních příběhů je připraveno na příští rok), 
vyhlásila Katolická biblická federace Rokem 
Božího slova. „Avšak kromě toho, že přináší-
me živé Boží slovo, chceme, aby děti pocho-
pily, že Bibli je dobré znát, protože na ní stojí 
celá západní vzdělanost a kultura,“ podotýká 
Ivana Pecháčková. „Když budeme znát své 
kořeny, hned tak něco nás z nich nevyvrátí,“ 
doplňuje šéfredaktorka. „Navíc je Bible návo-
dem, jak dobře žít, i když v ní zvláště děti ne-
musejí hned všemu rozumět.“

Podle Pecháčkové je po takto podané Bibli 
z Meanderu poptávka a rády s ní pracují nejen 
křesťanské školy, ale i školy světské nebo kni-
hovníci na besedách. Oceňují je také literární 
či uměnovědné poroty. K mání jsou (například 
na www.meander.cz) jednotlivě i v různě ob-

sáhlých sadách. V minulých měsících se pre-
zentovaly na výstavách v Česku i v zahraničí.

Čtvrtstoletí na výstavě
Nyní bude možné se s nimi seznámit v pražském 
Centru současného umění DOX. Ke svému 
25. výročí tu nakladatelství Meander zahájí 16. 
prosince velkou výstavu nazvanou Fenomean-
der, kde představí všech 330 knih ze své do-
savadní produkce a také výtvarníky zvučných 
i méně známých jmen, kteří s nakladatelstvím 
spolupracují. Jsou mezi nimi Petr Nikl, David 
Böhm a Jiří Franta, Jiří Černický, Jiří Sopko, 
Galina Miklínová a dlouhá řada dalších. Jejich 
společná „gratulační“ nástěnná malba vzniká 
v těchto dnech přímo v prostorách galerie.

Fenomeander. Centrum současného umění DOX
(Poupětova 1, Praha 7),
16. 12. 2020 – 28. 2. 2021
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90 let by se v těchto týdnech dožil 
jeden z největších českých klavíristů 
20. století Ivan Moravec. Obsáhlou 
kolekcí jeho nahrávek, nazvanou 
Portrait, připomíná výročí vydavatelství 
Supraphon. Podílel se na ní i Moravcův 
žák, klavírista JAN BARTOŠ.

Co kolekce Portrait přináší?

Soubor obsahuje více než sedmnáct 
hodin záznamů hry Ivana Moravce 
na jedenácti CD a jednom DVD. Ivan 
Moravec natáčel alba pro několik na-

hrávacích společností ve Spojených státech 
a některé z nich jsou mnohdy špatně dostup-
né. Společně s  jeho paní Zuzanou Moravco-
vou a šéfproducentem Supraphonu Matoušem 
Vlčinským se nám je podařilo získat a  jejich 
podstatnou část do této kolekce zahrnout. Vel-
ká část snímků pochází z odkazu společnosti 
Connoisseur Society z 60. let, dále jsou zde 
nahrávky pořízené pro Supraphon, Dorian, 
Nonesuch a Vox.

Zahrnuli jsme Moravcův stěžejní reperto-
ár, ale i unikátní záznamy, které na CD dosud 
nikdy nevyšly. Dali jsme si velkou práci s do-
hledáním co nejpůvodnějších zdrojů a ošetře-
ním zvuku; kde to bylo možné, sáhli jsme po 
původních analogových pásech, a pár snímků 
jsme dokonce museli přepsat z gramofonové 
desky, protože jiný zdroj neexistuje. Většina 
nahrávek je nakonec v  lepší zvukové kvalitě 
než kdy dřív.

Na jaké skladby a autory se mohou posluchači 
těšit?
Portrait zahrnuje kompletní Moravcův reper-
toár z Beethovena, Schumanna, Debussyho, 

sólového Francka a Janáčka. Za zcela unikátní 
považuji snímky sedmnácti mazurek od Fry-
deryka Chopina, které Ivan Moravec nahrál 
v průběhu čtyřiceti let a jež vůbec poprvé vy-
cházejí takto pohromadě na jednom disku. Po-
sluchači zde také najdou Mozartovy klavírní 
koncerty s Josefem Vlachem, klavírní koncer-
ty Schumanna a Brahmse s Dallas Symphony 
Orchestra a Eduardem Matou. Nahrávky jsou 
doplněny detailně zpracovaným bookletem 
a skýtají jedinečnou možnost zahlédnout in-
terpretační vývoj Ivana Moravce od počátku 
60. let až ke sklonku milénia.

Co obsahuje přiložené DVD?
Představuje Ivana Moravce prostřednictvím 
hodinového dokumentu z  vrcholného ob-
dobí jeho umělecké dráhy. V  archivu Čes-
ké televize se nám podařilo najít dosud ne-
vydané záznamy. Nejstarší snímek pochází 
z konce 50. let, kde hraje ještě ne třicetiletý 
Moravec 32 variací Ludwiga van Beethove-
na, dále DVD obsahuje tři klavírní koncerty 
s Českou fi lharmonií – Proko evův Des dur 
s Karlem Ančerlem, Mozartův C dur s Jose-
fem Vlachem a  Ravelův G dur s  Václavem
Neumannem. 

Čím byl Ivan Moravec tak výjimečný hráč?
Klavírní umění výrazně obohatil zejména v in-
terpretaci Chopina, Debussyho a Mozarta: jak 
mnohovrstevnatý a barevný zvuk uměl z kla-
víru dostat a jak byl zároveň schopen pohrou-
žit se neuvěřitelně hluboko do ducha skladby 
– to je dodnes nedostižné a ojedinělé. Za své 
nahrávky pravidelně získával významná svě-
tová ocenění.

Pan profesor měl také zvláštní techniku hry. 
V mládí utrpěl docela vážný úraz při bruslení, 
kdy do něj v plné rychlosti najel jiný bruslař. 

Pád mu bohužel přivodil celoživotní problém 
s páteří a musel změnit techniku, aby do své 
hry více zapojil váhu celé paže.

V křesťanských kruzích se na Ivana Moravce 
vzpomíná mj. jako na blízkého přítele Ivana 
Medka. Kde se toto přátelství zrodilo a co pro 
oba znamenalo?
Seznámili se bezprostředně po válce, kdy byl 
Ivan Moravec ještě studentem na konzervato-
ři a Ivan Medek pracoval v České fi lharmonii. 
Myslím, že Medek hned rozpoznal talent mla-
dého Moravce, sledoval jeho vývoj a později se 
z nich stali celoživotní přátelé.

Společně pořádali slavné poslechové večery, 
z nichž některé jsou zaznamenány i v archivu 
Českého rozhlasu. Jednalo se o formát, kdy 
se srovnávaly nahrávky téhož díla v různých 
interpretacích, založený na konfrontaci – což 
diváky myslím nesmírně bavilo. Ivan Medek 
o dílech hovořil z historicko-kritického hledis-
ka a většinou byl zastáncem provedení, která 
se vyznačovala řádem a pevným rytmem. Ivan 
Moravec naopak díla posuzoval z perspektivy 
umělce a občas více preferoval interpretace, 
které vynikaly sugestivní atmosférou a imagi-
nací hráčů.

Existuje též spojení mezi Ivanem Moravcem 
a břevnovským klášterem…
…a to ve více ohledech. Moc rád do klášte-
ra a  jeho okolí chodil. Před deseti lety jsme 
v Tereziánském sále kláštera organizovali jeho 
mistrovské kurzy, které byly velkou událostí, 
a přijeli na ně studenti z celého světa od New 
Yorku po Tokio. V srpnu 2015 se zde konalo 
poslední rozloučení s panem profesorem v ba-
zilice sv. Markéty a místem posledního odpo-
činku Ivana Moravce i Ivana Medka je břev-
novský hřbitov.

K výročí vznikla také webová stránka
ivanmoravec.com. Co zde najdeme 
a je zde možné si kolekci CD objednat?
Kolekci si můžete objednat na této webové 
stránce nebo na stránce supraphononline.
cz, a  to jak na fyzických nosičích, tak v di-
gitálních formátech. Na webové stránce se 
potom můžete dozvědět více o nahrávkách 
a  životě pana profesora a  najít tu i  krásné 
fotografi e z archivu jeho rodiny. V průběhu 
prosince se pak na stránkách objeví zázna-
my jeho mistrovských kurzů z břevnovského
kláštera.

Alena Scheinostová

Ivan Moravec: Portrait (Supraphon 2020)

Básník klavíru se vrací v obsáhlé kolekci

Meander pomáhá dětem blíž k Bibli

Takto vidí Zvěstování Panně Marii ilustrátorka Kateřina Kozáková. Repro KT

Dvanáctiletý Ježíš v chrámě v podání Jany 
Vobořilové. 

 Ivan Moravec (vlevo) s Janem Bartošem.
 Snímek archiv klavíristy
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Sv. Bernard z Clairvaux 

Pro dlouhé adventní večery lze 
doporučit kvalitní duchovní četbu. 
Nakladatelství Krystal OP v těchto 
dnech vydalo další z řady Bernardových 
promluv, a sice Kázání na Žalm 90/91 
Qui habitat. Druhé kázání je věnováno 
verši: „Ať řekne Hospodinu: Ty jsi můj 
zachránce a mé útočiště, můj Bůh, 
v něhož budu doufat“ (Žl 91,2).

1. Kdo žije pod ochranou Nejvyššího, říká prorok, 
ať řekne Hospodinu: Ty jsi můj zachránce a mé úto-
čiště, můj Bůh, v něhož budu doufat (Žl 91,1-2). 
Ať to řekne s děkováním a velebí Pána a jeho 
milosrdenství za dvojí ochranu. Každý totiž, 
kdo dosud přebývá pod ochranou a ještě ne 
v království, musí často utíkat a  také někdy 
upadne. Utíkat musíme, říkám, dokud jsme 
v tomto těle, a to před tváří pokušení, které 
nás pronásleduje. Jestliže však utíkáme ne dost 
rychle, někdy, jak to bývá, jsme dohnáni a sra-
ženi, ale Pán se nás ujímá. Proto on sám je 
útočiště, abychom rychle utekli, když přichází 
ten, kdo na nás chce házet hnůj líných doby-
tčat, abychom mohli uniknout tomu haneb-
nému kamenování. On sám je také zachrán-
ce, abychom se nepotloukli, když upadneme, 
protože on pod nás podkládá svou ruku. Když 
tedy ve svém uvažování vnímáme útok po-
kušení, hned se utíkejme k Bohu a pokorně 
prosme o pomoc. A jestliže snad nás pokušení 
přepadne, jak se někdy stává, když se k Bohu 

utíkáme pomaleji, než je třeba, starejme se, 
aby se nás ujala Pánova ruka. Všichni totiž 
nutně někdy upadnou, dokud se zdržují na 
tomto světě. Ale někteří se potlučou a někteří 
ne, protože Hospodin podkládá pod ně svou ruku 
(Žl 37,24). Jak je však budeme moci rozeznat, 
abychom oddělovali, podle Pánova příkladu, 

beránky od kůzlat, spravedlivé od nespraved-
livých? Neboť i  spravedlivý padá sedmkrát 
za den.

2. Je ovšem takový rozdíl mezi jejich pády, že 
spravedlivý je zachycen Hospodinem, a  tak 
znovu vstává silnější; nespravedlivý však, když 
upadl, nesnaží se, aby znovu vstal, ale upa-
dá do škodlivé hanby nebo ostudy. Buď totiž 
omlouvá, co udělal, a to je hanba, která vede 
ke hříchu, nebo získává čelo nevěstky, takže se 
již ani Boha nebojí, ani člověka nectí, ale hlá-
sá svůj hřích veřejně jako Sodoma. Spraved-
livý však spadne do Hospodinovy ruky a  ja-
kýmsi podivuhodným způsobem mu i sám ten 
hřích napomáhá ke spravedlnosti. Víme pře-
ce, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá 
k dobrému (Řím 8,28). Cožpak nám nepomá-
há k dobrému ten pád, díky němuž se stává-
me pokornějšími i opatrnějšími? A neujímá se 
snad Pán toho padajícího, který je zachycený 
pokorou? Udeřil jsi na mě, abych padl, říká pro-
rok, ale ten, kdo na mě udeřil, ničeho nedo-
sáhl, protože Hospodin se mě ujal (Žl 118,13). 
Tak tedy věrná duše řekne Pánu: Ty jsi můj za-
chránce (Žl 91,2). Všichni mohou říkat: „Ty jsi 
můj Stvořitel.“ Mohou i zvířata říkat: „Ty jsi 
můj pastýř,“ mohou všichni lidé říkat: „Ty jsi 
můj Vykupitel.“ Avšak ty jsi můj zachránce, to 
může říkat pouze ten, kdo žije pod ochranou 
Nejvyššího. Proto dodává: můj Bůh. Proč ne 
„Bůh náš“? Protože ve stvoření, ve vykoupe-
ní a ve všech ostatních dobrodiních je Bohem 
všech, ale ve svých pokušeních ho mají jednot-
liví vyvolení každý za svého vlastního. Bůh je 
totiž tak připraven zachytit padajícího a za-
chránit prchajícího, že se může zdát, že ne-
chává všeho ostatního a  jen jemu jedinému
se věnuje.

3. Proto je prospěšné pro každou duši hledět 
na Boha  vždy jako na svého vlastního nejen 
zachránce, ale také pozorovatele. Kdypak se 
bude moci chovat nedbale ten, kdo nikdy ne-
přestává hledět na Boha, který ho pozoruje? 
Nebo jak by ho mohl nemít za vlastního, kdo 
vidí, že Bůh je na něho tak soustředěný, že po 
celou dobu bez přestání pozoruje jak jeho ze-
vnějšek, tak nitro, a prozkoumává a posuzuje 
nejenom všechny jeho skutky, ale i ta nejjem-
nější hnutí duše? Ten jistě právem může říkat: 
Můj Bůh, v něho budu doufat (Žl 91,2). A všimni 
si, že neřekl „doufal jsem“ nebo „doufám“, ale 
budu doufat. To, říká, je můj slib, můj záměr, 
úmysl mého srdce. Tato má naděje je uložena 
v mém nitru (Job 19,27) a na tom budu trvat: 
v něho budu doufat. Nebudu si zoufat, nebudu 
doufat marně. Zlořečený ten, kdo se prohřešuje pro-
ti naději (Jr 17,5), a stejně tak ten, kdo se pro-
hřešuje zoufalstvím, ale já nechci patřit k těm, 
kteří nedoufají v Pána: v něho budu doufat. Ale 
řekni nám, jaký je z toho užitek, jaká odměna, 
jaký zisk? On mě vysvobodí z léčky lovců a od zlého 
slova (Žl 91,3). Avšak tuto léčku a toto slovo 
odložme již na jiný den a na jiné kázání.

Bernard z Clairvaux: 
Kázání na žalm Qui habitat (Krystal OP 
2020; překlad Markéta Koronthályová)
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P. Michael Martinek SDB

Lidé hledají Mesiáše, který vyřeší 
jejich problémy, zbaví je všech 
strachů. Kolik mocichtivých politiků 
se do této role rádo pasuje! A s jakým 
nadšením je davy oslavují! I Jan 
Křtitel se mohl prohlásit za Mesiáše, 
když se vezl na vlně popularity. On 
však měl dost pokory, aby vyznal: 
„Já nejsem Mesiáš!“ A ukázal 
na Ježíše: Mesiášem nemůže být 
žádný člověk, ale jen Boží Syn. 

T ouha po Mesiáši zesiluje vždy, když 
se společnost ocitá v ohrožení. Lidé 
vnímají hrozící nebezpečí a neumí 
si s ním sami poradit. Teprve když 

jim někdo slíbí, že je z toho dostane, mohou 
si v klidu vydechnout. V té chvíli si neuvědo-
mují, že onen „zachránce“ toho ví o problému 
stejně málo jako oni sami a že jeho cílem není 
nic jiného, než nad nimi získat moc. 

Mesiáš je ten, 
kdo se obětuje
V  posledních letech vzrůstá v  našem svě-
tě pocit ohrožení: vedle strachu z migrantů 
sílí strach ze změny klimatu, nedávno přibyl 
strach z koronaviru a k tomu všemu se přidá-
vá strach z ekonomického propadu a ze sníže-
ní životního standardu. Jak řešit tolik strachů 
najednou? Snadno: zvolit si politiky, kteří nám 
slíbí, že nepřijmou jediného migranta, že kli-
ma se nezmění, že zvládnout koronavirus je 
hračka a že se naše příjmy okamžitě zvýší. 

Jan Křtitel nebyl politik, netoužil po moci. 
Nevěděl, jak vytáhnout lidi z jejich bídy, nesli-
boval jim zázraky. Věděl však, že aby se člověk 
zbavil svého strachu, musí začít sám u sebe 
– proto vyzýval k pokání. A věděl, že Mesiáš 
není ten, kdo vládne, nýbrž ten, kdo se obětu-
je – proto ukázal na Ježíše. „On sám nebyl tím 
světlem, jen měl svědčit o tom světle“ (Jan 1,8).

Ukázat na Ježíše
Pokud i my dnes máme „svědčit o tom světle“, 
najdeme u Jana jednoduchý návod: na prvním 
místě začít sami u sebe. Nečekat záchranu od 
jiných, ale hledat, co ve svém životě a v rám-
ci svých možností můžeme dělat jinak, lépe. 
Přesně tak se lidé ptali Jana: „Co máme dělat?“ 

A on jim odpovídal: „Kdo má dvoje oblečení, 
dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jíd-
lu, udělej také tak.“ Velmi konkrétně odpoví-
dal i celníkům, vojákům a dalším, kteří se ho 
ptali (srv. Lk 3,10-14). 

I dnes můžeme mnoho udělat sami a ne-
musíme čekat na žádného „Mesiáše“: místo 
strachu z migrantů můžeme poznávat cizince, 
kteří už u nás žijí, a učit se vnímat jiné zkuše-
nosti a pohledy na svět; místo strachu ze změ-
ny klimatu či jejího popírání můžeme změnit 
své návyky ve stravování, cestování, nakládání 
s odpadky, a tak žít ve větším souladu s příro-
dou; místo strachu z pandemie můžeme uvá-
ženě chránit sebe i druhé před přenosem viru; 
místo strachu z chudoby se můžeme vzepřít 
reklamním nabídkám a kupovat jen to, co sku-
tečně potřebujeme.

Jestliže jsme takto zareagovali na Janovu 
výzvu k pokání, můžeme ho následovat i ve 
druhém kroku: ukázat na Ježíše. To znamená 
především pochopit, že Mesiáš není ten, kdo 
přetváří pozemské struktury, nýbrž ten, kdo 
přetváří lidská srdce. Potom konkrétně uvě-
řit, že on může změnit i naše srdce i náš život; 
že ty změny, k nimž nás vybídl Jan a o které 
chceme usilovat, budeme schopni v jeho síle 
uskutečnit. A nakonec o tom všem vydat svě-
dectví před lidmi, kteří v Boha ani v Krista 
jako Mesiáše nevěří. To může vypadat jako 
největší problém, ale nebojme se: nemusíme 
kázat na ulicích ani vysvětlovat složitá a životu 
vzdálená dogmata. Stačí jen nestydět se za to, 
co děláme, a nebát se vysvětlit, proč to děláme. 

Jednat podle výzev Jana Křtitele znamená 
totiž vytvářet alternativní kulturu: stavět na 

jiných hodnotách, než na jakých staví větši-
na lidí kolem nás. Tato kultura má podle pa-
peže Františka „nabízet jiný pohled, myšlení, 
výchovný program, životní styl a spirituali-
tu, které budou klást odpor postupujícímu 
technokratickému paradigmatu“ (Laudato si’ 
111). To bude některé dráždit a  jiné inspi-
rovat k následování. S těmi druhými se pak 
můžeme společně pustit do díla nebo vy-
dat na cestu. A při práci či cestování se dá 
mluvit o  mnoha věcech. Třeba i  o  tom, že 
mezi námi stojí ten, koho neznáme; ten, je-
muž nejsme hodni rozvázat řemínek u opán-
ků; ten, který je slovem života; ten, který je
světlem světa (srv. Jan 1).

Autor přednáší na Jaboku a působí 
jako vězeňský kaplan

Jak dnes svědčit o světle?

Ty jsi můj zachránce a mé útočiště 

Autorství mnoha žalmů je tradičně připisováno 
králi Davidovi. Snímek Pixabay

Francesco Granacci: Kázání sv. Jana Křtitele na poušti (1510). Snímek archiv KT
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Ne 13. 12. 42 40 783 881 42 40 93 98 1030 1149 94 99 94 99 94 99 95 100 43 41 95 100 1035 1155 95 100 95 100 41 39 96 101 1040 1159 96 102 97 102 97 102 95 100 1242 1379

Po 14. 12. 42 40 783 881 42 40 1046 1165 1046 1166 98 103 98 104 98 104 99 104 43 41 99 105 1051 1171 99 105 99 104 41 39 1056 1177 1057 1177 100 106 100 106 100 106 99 104 1247 1384

Út 15. 12. 42 40 783 881 42 40 1062 1182 1062 1183 101 107 101 107 102 108 102 108 43 41 102 108 1067 1188 102 108 102 108 41 39 1071 1193 1072 1193 103 110 104 110 104 110 102 108 1250 1387

St 16. 12. 42 40 783 881 42 40 1076 1198 1076 1198 104 111 105 111 105 111 105 112 43 41 105 112 1081 1204 106 112 105 112 41 39 1086 1209 1087 1209 107 113 107 114 107 114 105 112 1254 1391

Čt 17. 12. 122 131 783 881 122 131 124 134 1092 1215 126 136 126 136 126 136 127 137 123 133 127 137 1097 1220 127 137 127 137 121 130 124 134 1102 1226 128 138 128 139 129 139 127 137 1257 1395

Pá 18. 12. 122 131 783 881 122 131 124 134 1108 1232 129 140 130 140 130 140 130 141 123 133 130 141 1113 1237 130 141 130 141 121 130 124 134 1118 1243 131 142 132 143 132 143 130 141 1260 1398

So 19. 12. 122 131 783 881 122 131 124 134 1123 1248 133 144 133 144 133 144 134 145 123 133 134 145 1128 1254 134 145 134 145 121 130 114 123 1133 1259 115 123 135 147 115 123 117 126 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. 

Jan Křtitel v dnešním evangeliu pokor-
ně vyznává – aby bylo všem jasno – kým 
opravdu je: „Já nejsem Mesiáš. Jsem 
hlas volajícího na poušti.“ A pak po-
dotkne, že Vykupiteli, který už stojí ne-
poznán v zástupu posluchačů, není ho-
den ani „rozvázat řemínek u opánků“.

Zvláštní detail. To vyzouvání san-
dálů je taková biblická záhada. Kdy-
by o něm mluvil jen jediný evangelis-
ta, možná bychom si ho ani nevšimli. 
Ale v Novém zákoně jsou Ježíšovy 
opánky v souvislosti s Janem zmíněny 
hned pětkrát! (U všech evangelistů 
a ve Skutcích apoštolů.) Pro srovná-
ní: ustanovení eucharistie nám Písmo 
dosvědčuje „jen“ čtyřikrát (Matouš, 
Marek, Lukáš a 1. list Korinťanům). 
Oč je ale eucharistie pro naši spásu 
důležitější než Ježíšovy boty!

Zkusme té baťovské hádance přijít 
na kloub. Podle „tradičního“ (a ne-
pochybně správného) výkladu Jan 
říká obrazným způsobem toto: „Me-
siáš je někdo tak vznešený, že nej-
sem hoden pro něj vykonat ani to, 
co je obvykle úkolem otroků: vyzout 
mu po návratu domů sandály.“ Ta-
kový význam textu snadno pochopí-
me při četbě Matouše, Marka nebo 
Lukáše. Existuje i jiná interpretace, 
symbolická, můžeme říci typická pro 
čtvrté evangelium. Bude o něco jas-
nější, vypůjčíme-li si pro vysvětle-
ní slov předchůdce Páně dva verše 
z 3. kapitoly Janovy: „Vy sami mi mu-
síte dosvědčit, že jsem řekl: ‚Já nej-
sem Mesiáš, jsem poslán před ním.‘ 
Ženich je ten, kdo má nevěstu; ale 
přítel ženichův, který je s ním a sly-

ší ho, srdečně se raduje z ženichova 
hlasu. A tak je má radost dovršena“
(Jan 3,28-29).

Kromě toho, že v nich nacházíme 
dvě základní témata této neděle (tedy 
poslání Jana Křtitele jakožto Mesiá-
šova předchůdce a jásavou radost), 
je v nich ukryt drahocenný klíč, kte-
rý by mohl „odemknout“ záhadu Je-
žíšových opánků: Mesiáš je Ženich. 
Například svatý Jeroným ve svém ko-
mentáři Matoušova evangelia říká: 
„Zde (u Matouše) nacházíme pokoru, 
tam (u Jana) tajemství/symbol (lat. 
mysterium): jelikož je Kristus ženich, 
Jan není hoden rozvázat řemínek jeho 
opánků, aby podle Mojžíšova zákona 
(srv. Dt 25,5-10) a po příkladu knihy 
Rút (srv. Rt 4,1-14) jeho dům nebyl 
nazván ‚u vyzutého‘.“

Podle Mojžíšova nařízení o tzv. le-
virátu měl muž povinnost počít své-
mu bezdětnému zesnulému bratrovi 
potomka, aby jeho jméno nezanik-
lo. Odmítl-li si však dotyčnou ženu 
vzít, byl mu na znamení pohany vy-
zut sandál a jejím novým manželem 
se stal někdo jiný z příbuzenstva. Jan 
podle tohoto symbolického výkladu 
prohlašuje: „Nemohu způsobit, aby 
náš Vykupitel chodil naboso, pro-
tože nemám v úmyslu si přivlastnit 
titul ženicha“ (sv. Řehoř Veliký). Je-
diným pravým Ženichem, kterého 
Nevěsta očekává s vidinou početné-
ho duchovního potomstva, je Mesiáš 
– a nikdo ho v jeho poslání nemůže 
nahradit.

P. KAREL SKOČOVSKÝ,
kaplan v Zábřehu 

1. ČTENÍ Iz 61,1-2a.10-11
Tento text zřejmě vznikl až po ná-
vratu z babylonského zajetí na konci 
6. st. př. Kr. V 59. kapitole vyznává 
Izrael svůj hřích, který je překážkou 
Boží pomoci. V 60. kapitole Hospo-
din ujišťuje svůj lid, že ho zachrání. 
A nyní vystupuje na scénu služebník, 
který vyhlašuje svobodu.

Čtení z knihy proroka Izaiáše
Duch Páně, (duch) Hospodinův, je 
nade mnou, protože mě Hospodin 
pomazal, poslal mě zvěstovat radost-
nou zprávu chudým, obvázat ty, jimž 
puká srdce, oznámit zajatým pro-
puštění, svobodu uvězněným, hlásat 
Hospodinovo milostivé léto. Radostí 
jásám v Hospodinu, má duše plesá 
v mém Bohu, neboť mě oblékl v rou-
cho spásy, oděl mě šatem spravedl-
nosti jako ženicha okrášleného věn-
cem, jako nevěstu ozdobenou šperky. 
Jako země rodí rostlinstvo, jako za-
hrada dává vzejít své setbě, tak Pán, 
Hospodin, dá vyrašit spravedlnosti 
a slávě před všemi národy.

MEZIZPĚV Lk 1,46-48a.48b-50.53-54
Mariin chvalozpěv vyjadřuje víru 
i úžas. Zachraňující Boží milosrden-
ství trvá i dnes. Její proroctví se napl-
ňuje právě o Vánocích.

* Můj duch jásá v mém Bohu!
Velebí má duše Hospodina a můj 
duch jásá v Bohu, mém spasiteli, ne-
boť shlédl na svou nepatrnou služeb-

nici. Od této chvíle mě budou blaho-
slavit všechna pokolení,
*
že mi učinil veliké věci ten, který je 
mocný. Jeho jméno je svaté a jeho mi-
losrdenství (trvá) od pokolení do po-
kolení k těm, kdo se ho bojí.
*
Hladové nasytil dobrými věcmi a bo-
haté propustil s prázdnou. Ujal se 
svého služebníka Izraele, pamatoval 
na své milosrdenství.
*

2. ČTENÍ 1 Sol 5,16-24
Svatý Pavel zakončuje zřejmě vůbec 
nejstarší list Nového zákona několika 
povzbuzeními, jako když se loučíme 
s dětmi a dáváme jim ještě poslední 

poučení. Zmínka o Kristově příchodu 
je svědectvím víry prvních křesťanů 
v druhý příchod Pána.

Čtení z prvního listu
svatého apoštola Pavla Soluňanům 
(Bratři!) Stále se radujte. Bez přes-
tání se modlete. Ve všech životních 
podmínkách děkujte (Bohu). Tak to 
Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši. Ne-
zhášejte (oheň) Ducha, nepodceňuj-
te dar promlouvání z vnuknutí, ale 
všecko zkoumejte, a co je dobré, toho 
se držte. Varujte se zla, ať se objevuje 
pod jakoukoli tvářností. Sám Bůh po-
koje kéž vás dokonale posvětí. Ať si 
uchováte ducha neporušeného a duši 
i tělo neposkvrněné pro příchod na-
šeho Pána Ježíše Krista. Věrný je 

ten, který vás povolává, a on to také
splní.

EVANGELIUM  Jan 1,6-8.19-28
Úryvek je z Janova evangelia. Je slo-
žen z části předzpěvu a úvodního tex-
tu o Janu Křtiteli, který potvrzuje oče-
kávání, že se Mesiáš blíží. Odvolává 
se při tom na proroka Izaiáše (toto 
proroctví jsme četli minulou neděli).

Slova svatého evangelia podle Jana
Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval 
se Jan. Přišel jako svědek, aby svěd-
čil o světle, aby všichni uvěřili skrze 
něho. On sám nebyl tím světlem, jen 
měl svědčit o tom světle. Toto je Ja-
novo svědectví, když k němu židé 
z Jeruzaléma poslali kněze a levity, 
aby se ho otázali: „Kdo jsi?“ Vyznal 
to a nezapřel. Vyznal: „Já nejsem 
Mesiáš.“ Zeptali se ho: „Co tedy jsi? 
Eliáš?“ Řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten Pro-
rok?“ Odpověděl: „Ne.“ Řekli mu 
tedy: „Kdo jsi? Ať můžeme dát od-
pověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš 
sám o sobě?“ Řekl: „Já jsem hlas vo-
lajícího na poušti: ‚Vyrovnejte cestu 
Pánu‘, jak řekl prorok Izaiáš.“ Někteří 
z poslů byli farizeové. Ti se ho zeptali: 
„Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, 
ani Eliáš, ani ten Prorok?“ Jan jim řekl: 
„Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, 
koho vy neznáte; ten, který má přijít 
po mně; jemu nejsem hoden rozvá-
zat řemínek u opánků.“ To se stalo 
v Betánii na druhé straně Jordánu,
kde Jan křtil.

neděle 13. 12.  Jan 1,6-8.19-28
Jan Křtitel neupoutává pozornost na 
sebe. Jeho věta: uprostřed vás je ten, 
kterého neznáte, platí i pro nás. Jsem 
citlivý k přítomnosti Krista ve světě 
v podobě chudých, šikanovaných, 
uprchlíků?

pondělí 14. 12. Nm 24,2-7.15-17a
Vidím jej, ale nikoli nyní. Zřím jej, ale 
nikoli zblízka. V těchto slovech je roz-
prostřen život každého křesťana, kte-
rý očekává Pána.

úterý 15. 12.
 Sof 3,1-2.9-13
Až z velké dálky přinesou dary. Není 
žádné omezení pro ty, kdo chtějí 
Pána poznat a následovat.

středa 16. 12.
 Iz 45,6b-8.18.21b-25
Rosa, déšť, otevření země. Kéž si do-
kážeme vážit krás přírody a být vní-
maví k tomu, co nám skrze ni Bůh 
říká. Kéž dokážeme prolomit bariéry 
své sebestřednosti.

čtvrtek 17. 12.
 Gn 49,1a.2.8-10
Co trápení by si lidstvo ušetřilo, kdy-
by platilo: „národy ho budou poslou-
chat“. Jak jsem na tom se svým vzta-
hem k přicházejícímu Vládci?

pátek 18. 12.
  Mt 1,18-24
Tím, že Josef přijal svou ženu v po-
žehnaném stavu k sobě, riskoval svou 
pověst a byl připraven na řeči z okolí. 
I náš Pán vstupuje do naší společnosti 

mnohdy „neregulérně“. Snad tím nej-
sem překvapen.

sobota 19. 12.
  Sd 13,2-7.24-25a
S příchodem dítěte ukazuje Hospo-
din svou sílu a moc. Může nás zarazit, 
že počet dětí ve „vyspělých zemích“ 
klesá… Boží přítomnost se nesnáší 
s lidským sobectvím!

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského 

13. 12. – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Barva fi alová, mše vlastní. 
1. čtení Iz 61,1-2a.10-11
Lk 1,46-48a.48b-50.53-54, 
odp.: Můj duch jásá v mém Bohu! 
2. čtení 1 Sol 5,16-24
Zpěv před evangeliem: Aleluja. 
Duch Páně je nade mnou, poslal mě, 
abych přinesl chudým radostnou 
zvěst. Aleluja.
Evangelium Jan 1,6-8.19-28 
Krédo, preface 1. nebo 2. adventní. 
Dnes není dovolena pohřební mše.
V těchto dnech je možné žehnat bet-
lémské světlo (Obřady žehnání, s. 557).
Žaltář 3. týdne.

14. 12. – památka sv. Jana od Kříže, 
kněze a učitele církve
Barva bílá, mše vlastní.
1. čtení Nm 24,2-7.15-17a 
Žl 25,4-5ab.6+7bc.8-9, 
odp.: Ukaž mi své cesty, Hospodine!
Evangelium Mt 21,23-27

15. 12. – úterý po 3. neděli adventní
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Sof 3,1-2.9-13 
Žl 34,2-3.6-7.17-18.19+23, odp.: 
Ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.
Evangelium Mt 21,28-32

16. 12. – středa po 3. neděli adventní
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Iz 45,6b-8.18.21b-25 
Žl 85,9ab+10.11-12.13-14, 
odp.: Rosu dejte, nebesa, shůry, 
právo ať se vyleje z oblak!
Evangelium Lk 7,19-23

17. 12. – čtvrtek předvánočního týdne
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Gn 49,1a.2.8-10 
Žl 72,1-2.3-4abb.7-8.17, odp.: 
V jeho dnech rozkvete spravedlnost 
a hojnost pokoje navěky. 
Evangelium Mt 1,1-17
preface 2. adventní.

18. 12. – pátek předvánočního týdne
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Jer 23,5-8 
Žl 72,1-2.12-13.18-19, odp.: 
V jeho dnech rozkvete spravedlnost 
a hojnost pokoje navěky. 
Evangelium Mt 1,18-24
preface 2. adventní.

19. 12. – sobota předvánočního týdne
Barva fi alová, ranní mše feriální.
1. čtení Sd 13,2-7.24-25a 
Žl 71,3-4a.5-6ab.16-1, odp.: 
Nechť ústa má oplývají chválou, 
abych zpíval o tvé slávě. 
Evangelium Lk 1,5-25
preface 2. adventní.
Nešpory 1. a večerní mše 
z následující neděle.

20. 12. – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Barva fi alová, mše vlastní. 
1. čtení 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16
Žl 89,2-3.4-5.27+29, 
odp.: Navěky chci zpívat 
o Hospodinových milostech. 
2. čtení Řím 16,25-27
Zpěv před evangeliem: Aleluja. 
Jsem služebnice Páně: ať se mi stane 
podle tvého slova. Aleluja.
Evangelium Lk 1,26-38 
Krédo, preface 2. adventní. 
Dnes není dovolena pohřební mše.
Žaltář 4. týdne. (hfr)

Pětkrát rozvázaný řemínek u opánků 

Pieter Brueghel starší, Kázání sv. Jana Křtitele.
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
� Dne 8. 12. oslaví Majka Matyášová 
ze Strážnice 80 let. Ten den zároveň 
slaví i jmeniny. Přejeme štěstí, zdraví, 
Boží požehnaní a ochranu Panny Ma-
rie. Sestra Polina, neteře Jarka a Petra 
s rodinami z Valašských Klobouk.
 ŽV 50–2274

� V  sobotu 12. 12. 
2020 se dožívá 85 let 
pan Josef Šlahař z Bá-
nova a zároveň si letos 
připomínáme 25 let je-
ho kostelnické služby 
při kostele sv. Marti-

na v Bánově. Strýčku, přejeme vám vše 
dobré, Boží požehnání a ochranu Panny 
Marie do dalších let a také dar zdraví. 
Věřící z Bánova a okolí.  ŽV 50–2225

�  P a n u  Ka r l u 
Šafránkovi z Teplic 
přejí k životnímu ju-
bileu 80 let vše nej-
lepší, hodně zdraví 
a  síly celá rodina, 
manželka, syn a dce-

ra, snacha a vnuci.  ŽV 50–2260

VZPOMÍNÁME
� Dne 14. prosince tomu bude už 30 
let, co si Pán k sobě povolal svého slu-
žebníka, patera P. Josefa Nouzu. S lás-
kou a vděčností stále vzpomíná synovec 
s rodinou. V 50–2261

� Dne 18. 12. 2020 
v z p o m e n e m e  j i ž 
20. výročí, kdy Pán po-
volal paní Marii Vyky-
dalovou do nebeského 
království. V  modlit-
bě vzpomínají manžel 

a dcery Marie a Katka s rodinami.
 V 50–2272

RŮZNÉ
� Tip na dárek: kniha Poznávejme Sva-
tou zemi od Jána Majerníka se slevou. 
www.poutniknihy.cz  R 50–2267
� Tip na dárek: oblíbená kniha Rybář 
na poušti od P. Jana Rybáře (skladem). 
www.poutniknihy.cz  R 50–2269

SLUŽBY – PRÁCE
� Ozvučování kostelů. Nová uni-
kátní technologie za příznivou cenu. 
Nabídky a poradenství zdarma: 603 
553 650 pecka@otvp.cz, 603 838 632 
bolcekv@seznam.cz, 731 023 694 
ot.rychlik@gmail.com B 50–2187

� Přenosné i pevné ozvučení koste-
la, ceny již od 7 500 Kč, pětiletá záruka. 
Bezplatná konzultace ve Vašem kostele 
kdekoli v ČR a SR. www.ozvuk.net, mob.: 
608 433 983.
 B 50–2252

Katolický týdeník
Vydává: Katolický týdeník, s. r. o., s církevním schválením

Šéfredaktorka: Kateřina Koubová

Odpovědný redaktor přílohy Perspektivy: Jaroslav Šubrt,
e-mail: perspektivy@katyd.cz

Adresa: Antala Staška 511/40, 140 00 Praha 4,
tel.: 224 250 395, 736 500 703,
e-mail: sekretariat@katyd.cz; internetová adresa: www.katyd.cz

Příjem inzerce: Antala Staška 511/40, 140 00 Praha 4,
tel.: 222 513 103, e-mail: inzerce@katyd.cz

Grafická úprava a zlom: Grafické studio Vodičkovi

Návštěvy v redakci po předchozí domluvě.

Tiskne: MAFRAPRINT

Objednávky a reklamace PŘEDPLATNÉHO: 
přijímá jménem vydavatele firma SEND Předplatné, spol. s r. o., 
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice,
tel.: 225 985 225, fax: 225 341 425, mob.: 777 333 370,
SMS: 605 202 115, e-mail: katyd@send.cz, www.send.cz.
Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele.

Administrace pro Slovensko: Kristina Balková, Rodeny, 
Vinohradnícka 11, 949 01 Nitra, tel.: 00421 377 418 383. 
Předplatné v SR: Slovenská pošta, SPT, nám. Slobody 27,
810 05 Bratislava. Objednávky přijímá každá pošta
a poštovní doručovatel, e-mail: predplatne@slposta.sk,
tel.: 00421 254 419 912, fax: 00421 254 419 906.
Podávání novinových zásilek v SR povolilo ZsRP Bratislava, 
č. j. 3336-OPČ 20, dne 21. 5. 1996. ISSN 0862-5557.

Příjmení a jméno (firma) ............................................................. PSČ .......................... Obec ..............................................................

Ulice, číslo ...................................... IČO ...................... Telefon .............................. Datum ............... Podpis ....................................

TEXT INZERÁTU:  CENA ZA KAŽDÝ ZAPOČATÝ ŘÁDEK:

Za každým slovem a znaménky je nutné dělat mezeru. Zkratky slov používejte výjimečně.

 fotografie, logo – 100 Kč rámeček – 50 Kč

 počet uveřejnění inzerátu (opakováním se samozřejmě násobí cena za inzerát!)

60 Kč

60 Kč

60 Kč

60 Kč

60 Kč

60 Kč

60 Kč

60 Kč

60 Kč

60 Kč

 KčC E L K E M :

VYPLNĚNÝ KUPON A DOKLAD O PLATBĚ ZAŠLETE NA ADRESU PRAŽSKÉ REDAKCE, INZERCE.

Kupon pro řádkovou inzerci ZVEŘEJNIT
V ČÍSLE:

RUBRIKA:

životní výročí výročí svatby úmrtí služby – práce různé

kněžské výročí poděkování vzpomínáme koupě – prodej seznámení dopisování

Platba: bankovním převodem – č. ú. 5314101034/5500, Raiffeisenbank a. s.

 poštovní poukázkou typu „A“ na č. ú. 5314101034/5500 
 (majitel účtu: Katolický týdeník, Antala Staška 511/40, 140 00 Praha 4)

 Od 1. 1. 2017 není možné v inzertním oddělení KT přijímat platby v hotovosti.

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.:

E-PLATBA – e-mail:

Jméno
a příjmení:

Rok
narození: Telefon:

Adresa a PSČ:

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

Jméno
a příjmení:

Rok
narození: Telefon:

Adresa a PSČ:

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

Předplaťte si Katolický týdeník
na jeden rok a ZÍSKEJTE DÁREK!
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uvedení této nabídky v KT až do vyčerpání 

zásob, případně do zveřejnění nové.
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� SŠ / obchodní akademie – žena 
s částečnou praxí hledá uplatnění v ad-
ministrativě na HPP nebo dlouhodobou 
brigádu. MS Office, aktivně německý ja-
zyk, základy ruského jazyka, francouz-
ský jazyk (začátečník). Nástup možný 
v  lednu 2021. Praha a  okolí. E-mail:
nova.renny@seznam.cz B 50–2258

KOUPĚ – PRODEJ
� Prodám vlašské ořechy louskané 
chutné 220 Kč/kg, sušené švestky 140 
Kč/kg, suš. meruňky 160 Kč/kg, suš. 
jablka 270 Kč/kg, suš. višně 405 Kč/
kg. Min. odběr 5 kg dohromady. Po-
šlu. Mob.: 774 180 070. K 50–2198

� Křesťanský antikvariát koupí (du-
chovní, filozofie, umění, poezie, ces-
topisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti 
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. 
Mob.: 720 254 225.  K 50–2203
� Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas v jakémkoli stavu. Mob.: 775 
480 777.  K 50–2237
� Koupím vánoč. ozdoby, řetězy, osvět-
lení, betlém aj. Mob.: 603 410 736.
 K 50–2253

� Puzzle betléma 
260–2 028 dílků. 
Cena 180–500 Kč. 
Řím.kat.  farnost 
Třebíč-město, Mar-
tinské nám. 20, 
674 01 Třebíč; 728 

045 354; www.trebicmartin.cz
  K 50–2255

PODNÁJEM – PRONÁJEM
� Pronajmu byt 2+1 55 m2 v  centru 
Frýdku-Místku. Mob.: 605 484 947.
 PP 50–2245
� Pronájem bytu 1+1 Brno-Štýřice, 
7 900 Kč. Info:gallasova@post.cz 
 PP 50–2266

SEZNÁMENÍ
� Kluk z JM, 27/182, hledá hodnou 
dívku-ženu, katoličku, do 30, nejradě-
ji z vesnice, které nevadí zvířata a vše 
kolem nich a  má ráda výlety autem. 
Zn.: Společný život.
 S 50–2243
� Pro kamarádku hledám příte-
le, 64–69letého, se zájmem o kulturu, 
historii a pěší turistiku. Jihlava a okolí. 
Mob.: 603 517 164. S 50–2251

� Jsem věřící, 60 let, 
VŠ, velmi štíhlá, drob-
ná, z Prahy, ráda čtu, 
chodím do divadla. 
Přála bych si poznat 
muže pro hezké přá-
telství, možná lásku. 

Mob.: 604 287 885. S 50–2257 
� Milou, laskavou ženu, která touží po 
rodinném životě, hledá 40letý Pražák, 
který nemusí žít jen v Praze. Láska pře-
koná vše. Mob.: 725 867 847. 
 S 50–2259

sleva 15 %

v e-shopu

NOVINKA

váz.,
24 str.

189 Kč

váz.,
108 str.

249 Kč

NOVINKA

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

Liturgický
kalendář

2020–2021
Ofi ciální průvod-
ce liturgickým ro-
kem České bis-
kupské konfe-
rence. Praktická 
pomůcka pro du-
chovní i laiky na-
poví, kdy se slaví 
které svátky, a pro-
vede jednotlivými 
liturgickými ob-

dobími. Poslouží nejen kněžím, jáh-
nům, ministrantům a varhaníkům! 
Kalendář by neměl chybět v sakristii 
ani na kůru.

Krouž. vazba, 180 str., 85 Kč 

Kontaktní adresy:
Karmelitánské nakladatelství, s.r.o.:

Zákaznický servis, Thákurova 3, 160 00, Praha 6 – Dejvice, Tel: 
230 233 591, zasilky@kna.cz, www.ikarmel.cz P&A Nebojsa: 

Uhřice 76, 683 33, tel.: 602 789 568, 517 367 656, e-mail: 
pnebojsa@cmail.cz VELKOOBCHODNÍ OBJEDNÁVKY: 

obchod@kna.cz, tel.: 230 233 591 Hosana: Komenského 3, 
757 01 Valašské Meziříčí, e-mail: hosanavalmez@seznam.cz, 

tel.: 732 369 080

Každý nový roční předplatitel 
získá komiksovou knihu 

SKANDÁL V JERUZALÉMĚ
od nakladatelství Doron, 
stolní kalendář na rok 2021
s texty Marie Svatošové 
od spolu@krestanskamedia

+ malý dárek



„S rodiči, kteří chtějí s dětmi 
vyrazit do farního lesa pro 
vánoční stromek, se sejdeme 
v sobotu po rorátech.“ Touto 
větou, kterou na prahu prosince 
pravidelně nacházeli věřící 
v děkanátním zpravodaji, zve 
P. FRANTIŠEK ELIÁŠ farníky 
a přátele ve Zvoli u Zábřeha. 
V jeho péči je i farnost Maletín, 
které zmíněný les patří.

Jak taková předvánoční výprava pro stromky 
probíhá?
Je třeba říct, že výchovné zásahy v mladých 
porostech nechávám zásadně právě na před-
vánoční čas. Prořezávkou uvolníme stromky, 
které mají v porostu podle pěstitelských zásad 
zůstat, a ty uřezané přinesou jiný užitek. Pěk-
né smrčky, borovičky nebo jedle udělají radost 
o Vánocích všem, kdo s námi do lesa vyrazí, 
a třeba i jejich přátelům. Vše ostatní odvezeme 
na farní zahradu, kde si v následujících dnech 
mohou vybrat stromky další farníci a sousedé. 
O malé náletové jehličnany mají lidé zájem ta-
ké na hřbitov a haluze ze zbývajících stromků 
zužitkují zahrádkáři na záhony, případně na 
výzdobu. Tento způsob prořezávky prospívá 
také mladému porostu. Stromky, které jinak 
zůstávají ležet v lese, bývají totiž semeništěm 
škůdců, včetně některých druhů kůrovců.

Kolik stromek z farního lesa stojí?
Žádný ceník nemáme. Ale lidé vědí, jakou hod-
notu pro ně stromek má a co by zaplatili na 
parkovištích supermarketů. Když chtějí, mo-
hou svobodně a podle své možnosti přispět do 
kasičky na údržbu kostela. Důležitější v tomto 
případě je hodnota pohody, která naši každo-
roční adventní návštěvu lesa provází. Vždyť je 
to už jakási brána k Vánocům! Já tuto radost 
pravidelně prožívám nejen se současnými ne-
bo bývalými farníky, ale i s přáteli z Uničova, 
kteří si tímto způsobem také rádi zdobí koste-
ly či domovy. Aktivity se tam ujali především 
muži. Všichni se těšíme, i když letos budeme 
muset více dbát na protipandemická opatření.

Ve vašem kostele ve Zvoli ale platí trošku jiná 
tradice.
V sobotu před první adventní nedělí přivezou 
sami farníci na tři desítky vánočních smrků 
3 až 6 metrů vysokých z lesa jednoho z nich. 
Společně je hned rozestaví, aby začaly vytvá-
řet adventní kulisu. O čtvrté neděli adventní 
se pak odpoledne sejde farnost znovu a strom-
ky nazdobí. I to patří k příjemným chvílím, na 
které se dobře vzpomíná. U toho už já ale ne-
musím být. Těsně před svátky mám důležitější 
kněžské povinnosti.

V maletínském lese jste začal hospodařit dlouho 
před restitucí církevního majetku. Jak to bylo 
s jeho vlastnictvím?
Úplně jednoduše. Komunisté les v padesátých 
letech zabavili jako většinu ostatního majetku, 
ale nějak ty změny ve vlastnictví parcel zapo-
mněli vložit do katastru nemovitostí. Zůstala 
tam pořád zapsaná Římskokatolická farnost 
Maletín. Po Sametové revoluci jsme si toho 
všimli a ujali se správy lesa. Bylo to relativně 
snadné i proto, že jsem původním povoláním 
lesník.

O jak velký kus lesa jde?
V porovnání se sousedními arcibiskupskými 
lesy je to drobeček, pouhých deset hektarů, 
ale i drobeček, dostane-li se mu přiměřené pé-
če, se dokáže odvděčit. Maletínský farní kostel
sv. Mikuláše byl ještě před dvaceti lety ve velmi 
špatném stavu a praktikujících věřících pouze 
pět. Ale les dokázal dofinancovat rozsáhlou 
opravu památkově chráněného kostela, která 
byla z části zajištěna dotacemi. Dnes už chrám 
vypadá úplně jinak.

Hospodaření v lese dnes zřejmě není snadné…
To nebylo nikdy. Les, není-li zasažen kala-
mitou, roste sto a více let. Uvědomuji si, že 
sklízím užitek několika generací předchozích 
hospodářů dobrých i špatných – a zároveň při-
pravuji následovníkům zhodnocení, které při-
jde až po desetiletích. Hospodaření v  lese je 
štafetový běh. Současně však vím, že po celou 

dobu má každý zdravý les význam nejen eko-
nomický a vodohopodářský, ale také krajinář-
ský, rekreační, estetický a ve výčtu funkcí by se 
dalo jít dál. Les může a má v člověku probouzet 
vnímání krásy. Děti i dospělí to nejvíc cítí prá-
vě o Vánocích, jejichž hlavními symboly jsou 
betlém a stromeček. Dnes, stejně jako tomu 
kdysi bylo na obrázcích Josefa Lady.

Jak se podle vašeho poznání podepsala
na lesích komunistická totalita?
To bych si musel rýpnout do řady špatných 
hospodářů, minulých i současných. Když by-
ly lesy v pohraničním Maletíně v roce 1948 
znárodněny, ujali se jich dělničtí kádři, kteří 
přicházeli do funkcí bez potřebného vzdělání 
a zkušeností. Jejich hlavním zájmem často by-
la hlavně trofejová zvěř. Tehdy mladé porosty 
trpěly loupáním lýka přemnoženou jelení zvě-
ří. Dnes, když by se měly kácet, jsou v podstatě 
všechny tyto stromy oslabené, poškozené hni-
lobou a následně náchylné k těžko zvládnutel-
né kůrovcové kalamitě.

Péče o maletínský les je součástí vaší lásky 
k přírodě. Předpokládám, že v tom souzníte 
s myšlenkami papeže Františka.
Určitě ano. Zejména jeho encyklika Laudato 
si’ mě plní úžasem nad hloubkou a krásou je-
ho myšlenek. Ne náhodou zde papež tak ak-
tuálně varuje „před chorobnou úzkostí, která 
nás činí povrchními, agresivními a bezuzdný-
mi konzumenty“. Učí nás naopak zamýšlet se 
nad starým, a přece stále novým, trvale udrži-
telným způsobem života. Když pročítám kni-
hu přednášek profesora Miloše Burketa pro 
lesnickou školu v Písku z poloviny 19. stole-
tí, nalézám shodu mezi našimi lesníky mi-
nulých staletí a poselstvím papeže Františka 
a církve v současnosti. Pod tímto úhlem vi-
dění si pak kladu otázku, zda současná gene-
race lesních hospodářů obstojí před kritikou
budoucích generací.

V letošním roce náš život velmi ovlivnila 
pandemie.
Myslím, že klíčem k pochopení mnoha pro-
blémů je strach. Dnešní křesťan je dítětem té-
to doby a její mentality. Pandemie ukázala, že 
v naší zemi, přes dílčí nedostatky, byl a je velice 
propracovaný systém zdravotnické péče. Lidé 
mohli očekávat dobrou zdravotní péči včetně 
prevence po celý čas života – a najednou je tu 
ohrožení, s nímž si neví rady jednotlivec ani 
celé státy. To rozkrylo naši nepřipravenost na 
konečnost pozemského života a ukázalo na na-
še často nezpracovaná témata křesťanské víry.

Přemýšlíte, proč někdo jde životem pokojně 
a jiný v hrůze a projevech bezmoci?

Přiznejme si, že máme v sobě často víc menta-
lity konce než naděje ve věčný život, byť jsme 
křesťané. Situace světa i nás samotných může 
být výzvou ke zpytování stavu naší víry a přije-
tí konkrétních kroků, jež vedou k pokoji nitra. 
Nedávno jsem navštívil ženu, která se ve věku 
přes devadesát let právě vyléčila z covidu a ny-
ní vyzařuje životní elán jako dříve. Překvapilo 
mě, jak pevně se drží nejen své dřevěné ho-
le, ale i vztahů: lásky blízkých a lásky k nim. 
Stejnou měrou se pak drží vztahů duchovních: 
nebeského Otce a Ježíše, růžence a církve, ny-
ní hlavně pomocí televizní obrazovky. Takové 
příklady je třeba následovat.

Co nejvíc oceňujete na víře takových lidí?
Že průběžně přijímají eucharistii i  všechny 
další potřebné svátosti a žijí v reálné důvěře 
v život věčný. Žijí v naději na setkání s Kristem 
a s těmi, kteří je na věčnost předešli. V duchu 
listu Židům 12,22-24 a známého rčení kardi-
nála Tomáška z dob totality o potřebě „reálné-
ho křesťanského optimismu“. Když mluvím 
o přijímání svátostí, myslím i svátost nemoc-
ných, která nesmí být důvodem k  obavám, 
nýbrž k  radosti navíc. S ní se křesťan stává 
svobodnějším pro nebe a také odolnějším pro 
tento čas. Tento lék však mohu nabídnout jen 
věřícím křesťanům.

Také u nich narážíte na pochybnosti?
Když mluvívám o  svátosti nemocných, čas-
to jako bych házel hrách na zeď anebo mluvil 
do dubu. Právem se mohu obávat, že člověk 
bez zájmu o tuto svátost není připravený pro 
tuto pandemickou dobu, pro plnost života, 
pro život věčný. Přijetí pomazání nemocných 
ve věku nad 60 let nebo při vážnější nemoci 
pokládám naopak za znamení dobře osobně 
zpracovaného tématu vlastního života pozem-
ského i věčného. Mnozí lidé, i křesťané, ov-
šem jsou médii a šířením poplašných zpráv 
tak vystrašeni, že jim strach ničí život víc než 
sama nemoc. To se přece nemůže stát tomu, 
kdo umí s vírou opakovat a žít slova modlitby: 
„Buď vůle tvá“.

I v této odpovědi slyším myšlenky Svatého otce.
Současná pandemie má dost tragických mo-
mentů, ale pomáhá nám v  přehodnocování 
smyslu života. Mnoho z  toho, co jsme měli 
před pandemií, najednou nemusíme mít. Pa-
pež František to odhalil už ve zmíněné sociální 
encyklice Laudato si’, vzniklé před covidem, 
někdy až nečekaně ostrými slovy. Upřímně do-
poručuji k prostudování a uchopení jeho myš-
lenek pro vlastní život! Stejně jako nejnovější 
sociální encykliku Fratelli tutti, která už zpra-
covává některé covidové zkušenosti. Moc se 
těším na její oficiální překlad do češtiny.

Kdy jste vy sám prodělal covid-19?
To nevím. Byl jsem ale dvakrát v karanténě. 
V letních měsících se objevil v mém těle zánět, 
který lékařka snadno vyléčila antibiotky. Při-
tom jsem zřejmě prodělal i onemocnění ko-
ronavirem, ač to nebylo zřetelné. Když mi po-
té zdravotníci laboratorně prověřili krev, byly 
tam zjištěny výrazné protilátky na covid-19. 
Od té doby mohu nabízet nemocným farní-
kům potřebné svátosti, aniž při dodržení všech 
hygienických pravidel riskuji zdraví své nebo 
jejich.

A protože tuto nabídku pravidelně zveřejňujete 
v děkanátním zpravodaji, zřejmě vás to nyní 
hodně zaměstnává.
Dělám, co je v mých silách. Ve vlastních far-
nostech obcházím domácnosti s  nemocný-
mi pravidelně a  také do  okolí zatím stíhám 
zajet za všemi, kteří mě požádají. Každý tý-
den někdo zavolá. Když dostanu otázku, 
jestli se nebojím, odpovídám, že k tomu ne-
ní důvod. Zdaleka totiž nejde jen o  koro-
navirus a  je dobré brát různé situace života 
jako výzvu. Vím, že Bůh nedělá nic jen tak,
náhodně.

Prý pomáháte i tím, že jste daroval krevní 
plazmu?
Když se můj příběh dozvěděli známí lékaři 
na hematologii, oslovili mě, abych (navzdory 
nadlimitnímu věku) začal dávat plazmu s pro-
tilátkami. Právě včera jsem byl podruhé po-
zván ke kontrole před odběrem. Poptávka po 
tomto přirozenému léku pro lidi, kteří bojují 
o život, je veliká. A kdo ví, jestli tak Bůh nechce 
někomu pomoci rovnou o Vánocích…

VÁCLAV ŠTAUD
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P. FRANTIŠEK ELIÁŠ (*1965) vyrostl na 
hájence a jako syn hajného získal blízký 
vztah k přírodě. Absolvoval Střední 
lesnickou školu ve Šluknově a několik 
let pracoval v různých lesních profesích. 
Nakonec ale vstoupil do semináře 
a v roce 1986 byl vysvěcen na kněze 
olomoucké arcidiecéze. Působil většinou 
na Šumpersku, kde byl mezi roky 1992 
a 2016 děkanem v Zábřehu na Moravě. 
Ve městě pomohl vybudovat aktivní 
oblastní Charitu a řadu fungujících 
křesťanských společenství. V lese 
u Maletína úspěšně hospodaří od 
roku 2005. Nyní je farářem v nedaleké 
Zvoli. Podporuje tradice myslivosti 
podle historických pravidel hraběte 
Antonína Šporka a jako spirituál se 
věnuje mysliveckému Řádu sv. Huberta.

Brána k Vánocům je ve farním lese

P. František Eliáš je na zimu dobře připraven i díky farnímu dřevu na topení.  Snímek autor
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Loutky jej 
provází celý 
život. Měl
je rád už
jako dítě,
hrál si s nimi 
později jako 

ochotník, voják i kněz.
P. PAVEL KUNEŠ, 
kněz z farnosti v Klecanech 
a příležitostný divadelník, 
říká, že mu do života přinesly 
především poezii. 

Pamatujete si chvíli, kdy jste se poprvé setkal 
s loutkami? 
Uprostřed druhé světové války nám tatínek 
doma udělal tzv. rodinné loutkové divadlo. 
Koupil tištěné kulisy, podlepil je a pak vyře-
zal, maminka zase oblékla základní loutky. 
Když se pak otevřela opona, ani jsme nedý-
chali před takovou krásou. Nepamatuji se na 
žádnou hru, ale jen na tu nádhernou scénu. 
Kulisy byly od významného loutkáře Eduarda
Christiána. 

Provázela vás touha po hraní i dál?
Když mně bylo 13 let, stal jsem se členem praž-
ského divadla Říše loutek. To bylo skutečné 
divadlo, nádherné veliké loutky, dokonale ob-
lékané, světla i zvuk, orchestr. Letos to bude už 
100 let, co je založil sochař Vojtěch Sucharda, 
a od té doby nepřetržitě hraje. Mezi desítkami 
dospělých členů jsem tam dělal všelijaké po-
mocné práce, měnil filtry v reflektorech a hrál 
drobné role. A protože jsem zdědil výtvarné 
nadání, rozhodl jsem se pro studia na Střední 
výtvarné škole. 

A později jste směřoval ke studiu teologie.
I tady vás loutky doprovázely? 
Jako bohoslovci jsme – společně s  Fran-
tiškem Kišem, pozdějším farářem v  Karlo-
vých Varech – malovali a vyráběli kulisy pro 
loutkové divadlo v  Litoměřicích, kde jsem
studoval. 

Loutky mi do života přinesly především 
poezii, jsou to oživlé sochy. A jak povzbuzují-
cí je spolupráce při tvorbě představení! Když 
jsme před 45 lety začali se Zdenou Lomovou 
a manžely Řebíčkovými hrát na faře divadlo 
pro děti, vymrzlé z kostela, měly z toho radost 
nejen ony, ale i my. 

Dnes hrajeme jako sokolské divadlo v zim-
ních měsících už veřejně v  naší městské 
knihovně. Malý soubor má jiné obsazení, ale 
bez družné spolupráce by nemohl fungovat. 
Velmi si vážím toho, že dva naši varhaníci se 
střídají v hudebním doprovodu. Hráváme kla-

sické pohádky, ale někdy je dramaturgie na-
pínavá. 

Jak může být „napínavá“ dramaturgie 
u předem známých pohádek?
V jedné hře měl Kašpárek čarodějovi zapřít, 
že umí číst. Jenže druhý muž v souboru hru 
zamítl, protože Kašpárek nemůže nikdy lhát. 
Je přece vzorem pro děti. Nepomohlo všelijaké 
mé vysvětlování, že čarodějovi člověk lhát mů-
že nebo že na gestapu či StB člověk lhát musel. 
Kolega  neustoupil a pěkná hra byla ohrožena. 
Nakonec jsme přece jen našli řešení: Čaroděj 
pokládal příchozím otázku, zda umějí číst, jen-
že právě Kašpárka se zeptal jinak, ptal se, zda 
chodil do školy. No, a Kašpárek pravdivě odpo-
věděl, že nikoli. Hra byla zachráněna. 

V čem vlastně dokážou loutky vyprávět příběh 
jinak, třeba oproti  lmu či televizi?
Loutky mohou dělat, co živí herci nemohou. 
Loutky nejsou dětem nedosažitelné – jako na 
obrazovce nebo docela skryté v rozhlase. Po 
otevření opony jsou na dosah, mohou se ba-
vit s diváky, reagovat na diváckou radost nebo 
strach. A děti zase mohou povzbudit váhající-
ho Honzu k odvaze nebo pomoci při hledání 
ztraceného koníka.

Používal jste loutkové divadlo i jako kněz při 
pastoraci?
Za život jsem to udělal pouze dvakrát. Při mi-
kulášské slavnosti jsme kdysi hrávali s maňás-

ky setkání kašpárka se sv. Mikulášem. A před 
několika lety jsem plošnými loutkami vysvět-
loval, jak došlo k Augustovu soupisu a betlém-
skému Narození. 

Vím sice o kněžích v Americe, Německu či 
jinde, kteří dovedou při kázání používat lout-
ky, ale já jsem k tomu nenašel odvahu. Jed-
nak jsem měl obavu, aby si můj reálný vztah 
k Pánu Bohu lidé nespletli s herectvím, jed-
nak proto, že nejvíce mě těší vytváření loutek 
a scénografie. Znám ovšem mistry – například
P. Jiřího Kaňu z Blanska, který před mnoha le-
ty vymyslel celoroční katechezi, kde hlavní po-
stavou byla loutka. Obdivoval jsem jemnost, 
kterou jsem tam nalezl a jíž nejsem schopen. 

Přitom Bible je plná dramat, která vybízí 
k převyprávění… 
Zdá se mi, že biblické příběhy se nejspíše ne-
mohou loutkami jen tak beze všeho převyprá-
vět. Není snadné mít loutky v dobovém ob-
lečení a všelijaké další reálie, nádoby, stoly, 
lehátka. Myslím, že je třeba převést je do sou-
časnosti. Přímo za velmistra v tomto oboru po-
važuji Víťu Marčíka a jeho rodinu. Ani nevím, 
jak bych jim svůj obdiv vyjádřil. 

Podobně jsem kdysi viděl Luďka Vostrého 
z Unhoště hrát o marnotratném synu v pro-
středí současné vesnice s  traktorem. Jádro 
příběhu děti dokonale pochopily. Myslím, že 
podobně se o to příležitostně autorsky snaží 
Orelské divadlo v Domažlicích. 

(per)

Advent nás každoročně prověří 
– zda si umíme kromě práce 
a stresu dopřát klid. Leckde 
už blikají vánoční světla, brzy 
začneme oprašovat betlém. 
Někdo zase ve shonu, jiný už 
s klidem v duši, obklopen dětmi 
a snahou být jako oni. Umět 
se zastavit, umět si pohrát. 

Lehko se řekne, hůře se činí – hrejte si, odpo-
čívejte! Ne každý umí snadno přejít ze stresu 
do klidu, z námahy do odpočinku. Schopnost 
„hry“ je ale jako každá jiná: čím častěji si hra-
jeme, tím lépe si hrajeme. Navíc máme dob-
ré učitele – děti. „Jeden z důvodů, proč by si 
dospělí měli hrát s dětmi, je ten, aby se sami 
vrátili do dětství a očima dětí znovu poznávali 
svět. Být na čtyřech nebo sedět na zemi je vel-
ké dobrodružství. Dívat se zespodu nahoru. 
A také se trochu ztrapnit, ponížit, to vše je moc 
užitečné,“ říká herec Víťa Marčík, známý svým 
divadlem Teátr, kde působí jako scenárista, 
herec, režisér a hudebník. 

Advent je podle něj úžasný čas jak společ-
ného hraní, tak tvoření – vyrábění vánočních 
ozdob a dárků, pečení, zpívání koled. A role 
jsou rovnoměrně rozděleny – při hraní mohou 
pravidla určovat děti, při tvoření zase dospělí, 
jde totiž často o práci. „V adventu i uklízíme, 
zbavujeme se všeho, co opravdu nepotřebuje-
me, čistíme místo kolem nás i sebe. Jde o nád-
herné období, kdy si můžeme uvědomit, že 
nemusíme mít všechno.“

Dávno zabouchlá okna

O hraní a tvoření si vyprávíme také s manže-
ly Zuzanou a Janem Burdovými, kteří se lé-
ta společně věnují divadlu, nyní v Divadelním 
spolku Náplavka v Lysé nad Labem. „Společ-
né partnerské naladění v humoru, abstraktním 
myšlení a radosti ze hry je obrovský dar, za kte-
rý jsem moc vděčný. Starosti o provoz rodiny, 
celé domácnosti by nás zcela vyčerpaly, kdy-
bychom si se Zuzkou během psaní seznamu 
na nákup najednou nezačali povídat o některé 
naší scéně: Jak by tuhle legraci zahrál třeba 
Chaplin? Z věcí, které je nutné pořídit, napíše-
me pak už jen polovinu, zbytek zapomeneme, 
ale nikomu to nevadí,“ směje se Jan Burda. 

„Honza je principálem, já jsem ta, kdo mu 
ke ‚stavbě‘ podává cihly a sleduje, kde se to 

bortí, nebo naopak dobře klene. Ale jeviště je 
pro mě také velmi cenné – učím se tady vystu-
povat v jiné roli, překonávat svou trému,“ do-
dává Zuzana Burdová. Podle jejího muže nám 
právě takové autorské divadlo umožňuje ote-
vřít dávno zabouchnutá okna imaginace z dět-
ství a být při hře i někým jiným: bláznivým, 
vtipným nebo smutným člověkem. Zkrátka 
hrajeme si a je jedno, zda je nám 10, 40, ne-
bo 90 let.

Sněhuláci, sobi a andělé

Při adventním tvoření, hraní a uklízení se nám 
často dostane do rukou také figurka – anděla, 
sněhuláka, nebo i ta betlémská. Leckdo si jimi 
vyzdobí celý byt; nejen děti cítí, jak výjimeč-
né loutky to jsou. Umí rozveselit, proměnit 
prostor, vybízí ke hře. Právě ony nám mohou 
pomoci při rodinném hraní, nejsme-li zrovna 
divadelníci. 

Loutky sice nemají ústa, ale dovedou říci 
leccos. I když jsou sotva větší než dlaň, mů-
žeme se za ně schovat. „Nejlepší pro mne je, 
že mě loutky zbaví nervozity. Už neřeším, jak 
to či ono dětem představit, loutky mi vždycky 
pomůžou,“ říká katecheta a pedagog Tomáš 
Zachoval z Blanska, který běžně využívá figur-

ky po celý rok při výuce náboženství. „Pracu-
jeme také se zmenšeninami různých předmětů 
z kostela, jako je mešní nádobí, oltář, ornáty 
a jiné, kdy děti ví, že jde o hru, do níž jsou zvá-
ny. Jde o ucelený program Katecheze Dobrého 
pastýře, který je vystavěn na budování vztahů 
k Pánu Ježíši.“ 

Půjdem spolu do betléma

Právě letošní „covidový“ advent je časem, kdy 
spousta rodičů bude muset adventní příběh 
převyprávět dětem sama. Jubilejního dvacá-
tého uvedení se tak patrně nedočká úspěšná 
divadelní hra Setkání před Betlémem diva-
dla Víti Marčíka. „Nevíme, jak to bude, zatím 
zkoušíme. Letos hrajeme ve třech: Jack Urban, 
já a dcera Terezie Marčíková. Zkoušíme doma, 
ve stodole ve slámě a u ohně, což je velmi krás-
né a dramatické zároveň. A možná budeme le-
tos hrát ‚jenom‘ na kameru. Přijdeme o živého 
diváka, o povídání si, o objetí, o společný záži-
tek! Ale nepíšu, že přijdeme o peníze, protože 
věřím, že se o nás Bůh postará – ne stát ani po-
jišťovna, ale Bůh,“ říká k prosincovým zkouš-
kám vánočního příběhu divadelník Marčík. 

Zajímalo nás, jaké je poselství jeho vánoční 
hry, která možná letos s obtížemi najde uvede-

ní naživo. „Jde o setkání. Setkal se Josef s Ma-
rií, Marie s Gabrielem, Gabriel s Josefem,“ od-
povídá Víťa Marčík a pokračuje: „Pastýři viděli 
znamení na nebi, protože zvedli hlavy od oh-
ně a podívali se nahoru a anděl jim zvěstoval 
narození Páně. A oni nic nechápali, ale běželi 
do Betléma, do chléva a tam uviděli děťátko 
narozené v jeslích, ve slámě u ohně. Teď už se 
konečně nebudou muset bát smrti! Proto ho 
všichni potřebovali vidět a donést mu dary: 
chleba, sůl, ovčí sýr, víno, klobásky, slivovi-
cu… Všechno, co měli. A letos je to podobné. 
Nemůžeme běžet hledat Ježíška do kostela, 
který nám zavřeli. Musíme se místo toho dívat 
kolem sebe.“

Podle Marčíka ho máme hledat v opuště-
ných domácnostech, vybydlených domech ne-
bo v nemocnicích či hospicích. „Anebo u nás 
doma. Anebo v sobě! Tady bych nejspíš měl 
začít. Hlavně ho prosím vás nehledejte v tele-
vizi, počítači nebo v mobilu. Tam ho nenajde-
te! Možná tak radu, kam jít a co dělat, ale pak 
ten přístroj musíte vypnout. A jestli ho chcete 
opravdu potkat, musíte na to setkání vykročit 
sami a bez ‚navigačky‘. Sami, i když jste ne-
mohoucí… Všechno musíte vypnout a poslou-
chat. A třeba už u vás někdo klepe! Pak stačí 
otevřít…“ KAROLÍNA PEROUTKOVÁ

Umět se zastavit, umět si pohrát

Loutky mi do života přinesly poezii

Setkání před Betlémem je název hry, kterou Teátr Víti Marčíka hraje v různých obměnách již od roku 1992.  Snímek archiv Víti Marčíka
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Celá Latinská Amerika si v  tuto dobu 
připomíná výročí zázračného marián-
ského zjevení. Hovoří o  něm legenda 
Nican Mopohua Motecpana, sepsaná
v náhuatlu, jazyce Aztéků.

V prosinci roku 1531 se prostému in-
diánovi Juanu Diegovi Cuauhtlatoatzi-
novi zjevila poblíž vrchu Tepeyacu krás-
ná žena s indiánskými rysy, která se mu 
představila jako „svatá Maria, vždy pan-
na, matka pravého Boha“. Požádala ho, 
aby šel za místním biskupem a vyzval ho, 
aby na místě zjevení byla na její počest 
vztyčena svatyně. Juan Diego se nepro-
dleně za biskupem vypravil, ten však vy-
právění prostého indiána neuvěřil. Ta-
juplná žena tedy posléze Juana vyzvala, 
aby vyšel na Tepeyac, natrhal růže, které 
tam nalezne, a donesl je nedůvěřivému 
biskupovi jako důkaz. Ač byla zima a su-
chý vrcholek byl jinak pokryt jen kak-
tusy, Juan Diego na místě skutečně na-

sbíral množství krásných růží. Nabral je 
do své tilmy, pláště, který nosili místní 
indiáni na ochranu před zimou, a vysy-
pal až před užaslým biskupem. Vzápětí 
však následovalo ještě větší překvapení – 
když se na vnitřní straně tilmy zázračně 
objevil obraz krásné snědé ženy, oděné 
do růžového roucha s pláštěm posetým 
hvězdami. Juan Diego v něm okamžitě 
poznal Matku Boží ze svého zjevení.

Biskup Juan de Zumarraga po před-
ložení takového důkazu už pochopitelně 
žádosti neodpíral. Práce na svatyni byly 
neprodleně zahájeny, zázračný obraz byl 
v  procesí přenesen do nového chrámu 
a brzy již na toto místo směřoval proud 
poutníků. V roce 1557 byla jménem církve 
potvrzena pravost mariánského zjevení.

I dnes je „Guadalupana“, jak ji míst-
ní důvěrně nazývají, v Mexiku i celé La-
tinské Americe předmětem zvláštní úcty 
a oddanosti. V podobě nesčíslných soch 

a obrazů je součástí veřejných prostran-
ství i domácností, je účastna života komu-
nity a událostí nejužšího rodinného kru-
hu; její úcta se stala v nejvlastnějším slova 
smyslu součástí národní identity. Dokon-
ce i ti Mexičané, kteří se jinak z rozmani-
tých důvodů necítí být součástí katolické 
církve, označují sami sebe za „guadalu-
panisty“. Snad proto, že se Matka Boží 
z Guadalupe (na rozdíl od různých dáv-
ných i nedávných veřejných autorit) umě-
la k místním obyvatelům vždy naklonit 
tak blízko. 

DAGMAR 
WINKLEROVÁ,

působila jako 
misijní dobrovolnice 

v komunitě salesiánů 
Dona Boska 

v mexickém městě 
Nogales ve státě 

Sonora

Jaký je rozdíl 
mezi papežskými 
spisy (encyklika, 
exhortace, motu 
proprio)? 

Když si do internetového vyhledávače za-
dáte www.vatican.va, objeví se před vámi 
obrázek papeže Františka a vpravo naho-
ře možnost zvolit si jeden z deseti jazyků, 
ve kterém se stránky zobrazují. Pod foto-
grafií vlídně se usmívajícího pontifika je 
celá řada možností k rozkliknutí. Každá 
z nich je jakousi podmnožinou v rozsáh-
lé papežské službě: najdete tu apoštolské 
konstituce, encykliky, exhortace, pro-
mluvy, přednášky i v otázce zmiňované 
motu proprio a mnoho dalšího. 

Není těžké pochopit, že různé žánry 
míří do různých situací a mají nestejnou 
právní a naukovou závažnost. Nemyslím 
si, že má význam na tomto místě zabí-
hat do detailů, lze však říci, že kanonic-
ky jsou nejzávažnější apoštolské konsti-
tuce (vzpomeňme třeba na zásadní Dei 
verbum či Lumen gentium). Jedná se 
v nich o cosi zásadního – o něco, co pa-
tří k pomyslné „ústavě“ církve. Obsahy 
apoštolských konstitucí jsou však často 
čtenářsky nepříliš atraktivní legislativní 
úkony, například zřizování apoštolských 
nunciatur, dělení diecézí apod. Mnohem 
větší pozornost bychom měli věnovat en-
cyklikám, jež jsou svou povahou vždy na-
ukové. Papež může v encyklice dokonce 
vyjádřit určité obsahy tak, že některé te-
ologické otázky uzavře či rozhodne. Tato 
dikce je však spíše výjimečná. Papež mlu-
ví encyklikou primárně k biskupům, kte-
ré těmito svými texty sjednocuje a vede, 
a rovněž k teologům, věřícím a všem za-
interesovaným. Začněte třeba mimořád-
ně povedenou a nepříliš dlouhou encykli-
kou Lumen fidei, kterou napsali takříkajíc 
čtyřručně František s Benediktem XVI.

V postsynodálních exhortacích pape-
žové shrnují závěry biskupských synod 
k aktuálním tématům a povzbuzují adre-
sáty, aby jejich závěry uvedli v praxi. „For-
mát“ exhortace umožňuje papeži plnit 
jeho úkol povzbuzovat a posilovat bratry
(srv. Lk 22,31n). Zmiňme ještě motu 
proprio (v překladu z vlastní iniciativy), 
což jsou dokumenty, jimiž papežové upra-
vují zejména kanonické právo.
 P.  DAVID BOUMA, teolog

Roku 1737 byla Panna Maria Guadalupská prohlášena za patronku země a 12. prosinec se 
stal tamním církevním i občanským svátkem. V roce 1910 ji papež Pius X. učinil patronkou 
celé Latinské Ameriky.  

Přicházíme na JIP. Neseme eucharis-
tii pro pacienta, jehož blízký o to po-
žádal. Oddělení je covidové, takže Bo-
ží Syn musí přestoupit z barokní zlaté 
nádoby zvěstující jeho vznešenost do 
plastikového sáčku. 

Po obléknutí do ochranných oděvů 
je možné přistoupit k posteli nemoc-
ného. Jeho ústa pod maskou zápasí 
o každý hlt vzduchu, je zatěžko pro-
mluvit slovo i otevřít oči. Při rozhovo-
ru proto odezíráme z nepatrného při-
kyvování. Když se pacienta zeptáme, 
zda chce přijmout eucharistii, celý se 
nepatrně napřímí zřejmou touhou. 
Polovina hostie je však příliš, láme-
me drobný úlomek chleba na menší 
kousky. Jednu část pacient přijímá 
a druhou vracíme zpět do sáčku. Ně-
jakou chvíli u postele ještě pobudeme 
a pak se vracíme. Po odstrojení nám 
zůstává v rukou zvenku očištěný sá-
ček, ve kterém je kousek eucharistie. 
Tím, že jsme podali svaté přijímání 
a lámali chléb, eucharistický Kristus 
vyndaný ze sáčku na covidovém od-
dělení se stal „infekčním odpadem“. 

Dal nám všechno. Vydal se nám 
do rukou, aby přinášel život. Byl 
v  opovržení, kdekdo se ho zřekl, 
muž plný bolesti… Nevážili jsme 
si jej, byly to však naše nemoci, 
jež nesl, naše bolesti, které na se-
be vzal. Tenkrát, stejně jako dnes. 
Pořád se to děje.

Po zveřejnění tohoto svědectví na 
Facebooku se pod ním objevily ko-
mentáře o podávání eucharistie pro-
střednictvím perkutánní endoskopic-
ké gastrostomie nebo otázka: „Copak 
se Pán Ježíš nemůže přenést v bur-
zičce? Co je to za nápady?“ V kostele 
adorujeme eucharistii v monstranci 
a zlomky konsekrovaných hostií vždy 
ukládáme do abluční misky k  roz-
puštění, protože tak velí úcta k eu-
charistii. Chtěli jsme se však rozdě-
lit především o hlubokou zkušenost 
úplného Božího sebedarování, kte-
ré vnímáme zcela mimořádně upro-
střed lidské bídy a  křehkosti, snad 
právě proto, že je bez jakýchkoliv li-
turgických okras. A  tak si říkáme, 
zda nám někdy veškerá liturgická 
paráda příliš nezakrývá realitu na-
ší lidské ubohosti, a tak nám para-
doxně nepřekáží ve vnímání Božího
milosrdenství.

DOUBRAVKA VOKÁČOVÁ,
 P. VOJTĚCH SIVEK SDB

© Jan Hrubý

Růže jako důkaz pro biskupa
Památka Panny Marie Guadalupské (12. prosince)

Z nemocnice
Bůh v mém životě

Papežovy 
spisy

Odpovědna

O knížku Joëla Pralonga Cesta důvěry se sv. Terezičkou mohou sou-
těžit ti čtenáři, kteří správně vyluští tajenku naší křížovky a do týdne 
ji zašlou na e-mailovou (krizovky@katyd.cz) nebo poštovní adresu 
redakce. Knížku do soutěže věnovalo nakladatelství Portál.

Ukázka: Francouzský kněz a terapeut se ve své knize věnuje závažné-
mu tématu – jak žít s úzkostmi, depresí a pocity viny. Opírá se přitom 
o Malou cestu sv. Terezie z Lisieux, u níž můžeme díky její vlastní au-
tobiografii velmi dobře rekonstruovat, že sama těmito… (viz tajenka). 

Tajenka z KT č. 48 zněla: „jde o románové  zpracování“. Knížku 
Marie-Aude Murail Rabbi Ježíš, kterou do soutěže věnovalo na-
kladatelství Paulínky, získávají M. Schneeweissová z Prostějova, 
H. Kratochvílová z Křenovic u Slavkova a M. Vepřková z Horky nad 
Moravou. Blahopřejeme. 
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Připravujeme

Vánoční speciál 
  Jak prožíval svátky v  rodných 

Spojených státech, ale také na  
diplomatických misích, přiblíží 
nuncius Charles D. Balvo. 

  Do vánočního času uvede čtenáře 
opat trapistů Dom Samuel.

  Návod na vánoční bohoslužby 
a modlitební setkání v rodině. 

  Byla pravou rukou biskupa Ja-
roslava Škarvady. Sestře Boženě 
Adalbert Šimákové nikdo ze zná-
mých neřekne jinak než Bibi. Ny-
ní slaví své 99. narozeniny. 

Naučme se žehnat, ne zlořečit

„PANDEMIE PŘIPOMNĚLA CELÉMU LIDSTVU, ŽE JSME SMRTELNÍ,“ kázal minulý týden nový kardinál 
a dlouholetý kazatel papežského domu Raniero Cantalamessa OFMCap. v prvním z adventních kázání pro papeže 
Františka a římskou kurii. Tentokrát kvůli dodržení rozestupů promluvil v aule Pavla VI., a ne v obvyklé papežské kapli 
Redemptoris Mater. „Není lepšího bodu, odkud pohlédnout na svět, na sebe sama a na všechny události v jejich pravdě, 
než právě smrt. Tehdy se vše dostává na správné místo,“ zdůraznil kapucín. Následovat budou další dvě kázání: o věčném 
životě a o vtěleném Slovu. Snímek ČTK

Katecheze –
2. prosince 2020

V  popisech 
s t v o ř e n í 
(Gn 1-2) Bůh 
životu neu-
stále žehná. 
P o ž e h n a l 
z v í ř a t ů m , 
muži a  ženě 
a   nakonec 
sobotě, dni 

odpočinku a  požitku z  veškerého 
stvoření. Bůh žehná, ale žehnají ta-
ké lidé – a záhy se ukazuje, že po-
žehnání má zvláštní sílu, která po 
celý život provází toho, kdo je obdr-
žel, a uschopňuje lidské srdce, aby 
se nechalo proměnit Bohem.

Na počátku světa je Boží dobro-
řečení. Bůh vidí, že každé dílo jeho 

rukou je dobré a krásné, a když dojde 
k člověku, konstatuje, že je velmi dob-
ré. Krátce poté se krása, kterou Bůh 
vtiskl svému dílu, znetvoří a lidská by-
tost se stává zkaženým tvorem, schop-
ným šířit ve světě zlo a smrt. Nic však 
nedokáže smazat prvotní dobrotu, 
stopu dobra, kterou Bůh vtiskl do svě-
ta, lidské přirozenosti a do nás všech: 
schopnost žehnat a  být žehnáni. 

Velkým Božím požehnáním je Je-
žíš Kristus. Je požehnáním pro ce-
lé lidstvo, požehnáním, které nám 
přineslo spásu. On je věčné Slovo, 
kterým nám Otec dobrořečil, když 
jsme ještě byli hříšníky. Není hříchu, 
jenž by mohl kompletně smazat Kris-
tův obraz přítomný v každém z nás. 
Hřích jej může zohyzdit, ale nikoli 
nás připravit o Boží milosrdenství. 
Bůh je jako dobrý otec a dobrá mat-
ka, kteří své potomky, jakkoli by se 

pomýlili, nikdy nepřestanou mít 
rádi. Přichází mi na mysl, jak jsem 
vídával lidi čekat na návštěvy ve vě-
zení, mnohé matky, které stály v zá-
stupu, aby se shledaly se svými syny. 
Nikdy je nepřestanou milovat, i když 
vědí, co o nich smýšlejí kolemjdou-
cí: Podívejte, ta má syna ve vězení! 
Mnozí ovšem nejsou jako ony matky, 
nezáleží jim na blízkých a opouštějí 
je, protože je považují za nenapra-
vitelné. Bůh z nás ale nemůže vyma-
zat obraz Božího dítěte. Pomysleme, 
co Ježíš učinil se Zacheem. Všichni 
v něm viděli zlo, kdežto Ježíš v něm 
objevuje záblesk dobra – a  odtud, 
z jeho zvědavé touhy uvidět Ježíše, 
dává průchod milosrdenství, které 
zachraňuje. Tak proměnil nejprve 
Zacheovo srdce a potom jeho život. 
Ježíš viděl v zavržených nesmazatel-
né Otcovo požehnání – ač to byli ve-

řejní hříšníci nebo se dopustili řady 
špatností. Nesmazatelné znamení 
Otcova požehnání vzbuzovalo jeho 
soucit. To soucit jej přivádí k tomu, 
že člověku pomáhá a mění mu srd-
ce. Ba se ztotožňuje s každým, kdo je 
v bídě, jak stojí v evangeliu o proto-
kolu, podle něhož nakonec budeme 
souzeni (srv. Mt 25,36).

Bohu, který nám žehná, odpo-
vídejme dobrořečením. Nemůžeme 
však chválit pouze Boha, který nám 
žehná. Musíme žehnat všem lidem 
a světu. 

A ještě slůvko k lidem, kteří si na-
vykli zlořečit, lidem, kteří mají stále 
v ústech i srdci kletbu: ať prosí Pá-
na o milost, aby se změnili, proto-
že máme požehnané srdce, odkud 
nemůže vycházet zlořečení. Kéž nás 
Pán naučí žehnat, nikdy zlořečit.
 (vaticannews; kráceno)

Role biskupů 
na cestě 
k jednotě 
křesťanů

KRÁTCE

PAPEŽ SE CHYSTÁ V BŘEZNU 
DO IRÁKU. Má navštívit Bagdád, 
oblast Uru spojenou s Abrahamo-
vou památkou, města Irbíl, Mo-
sul a Karakoš na Ninivské planině. 
Byla by to první apoštolská cesta 
po patnácti měsících a papež o ní 
mluvil už loni při audienci se čle-
ny papežského Díla na pomoc vý-
chodním církvím (Roaco). Letos 
v  lednu pak Vatikán navštívil tam-
ní prezident Barham Sálih. Cestu 
zamýšlel již počátkem tisíciletí pa-
pež Jan Pavel II. Válka a  okupace 
Ninivské planiny tzv. Islámským 
státem snížily počet iráckých křes-
ťanů z půldruhého milionu zhruba
na třetinu. 

ČTYŘICÁTÉ VÝROČÍ MUČED-
NICKÉ SMRTI čtyř amerických 
misionářek za občanské války 
v  Salvadoru připomněl papež mi-

nulou středu. Dvě dominikánky, 
voršilu a  laičku zajali, znásilnili 
a zavraždili příslušníci paramilitár-
ní jednotky, a to ve stejném roce jako 
sv. Óscara Romera. „Za velkého 
rizika roznášely během války jídlo 
a léky uprchlíkům a pomáhaly nej-
chudším rodinám. Tyto ženy velko-
ryse prožívaly svou víru a jsou nám 
všem vzorem,“ uvedl papež. Mši 
svatou za tyto ženy sloužil minulý 
týden ve Vatikánu kardinál Micha-
el Czerny SJ, podsekretář Sekce 
pro migranty a uprchlíky vatikán-
ského Úřadu pro integrální lidský
rozvoj.

NEPOSKVRNĚNÉ SVĚŘU-
JE PAPEŽ OBYVATELE ŘÍMA 
A  NEMOCNÉ celého světa toto 
úterý 8. prosince o slavnosti Panny 
Marie počaté bez poskvrny prvotní-
ho hříchu. Letos to proběhne jen při 
soukromé pobožnosti, a ne jako tra-
dičně na Španělském náměstí. Tra-
dice tak bude přerušena poprvé od 
roku 1953.

ZÁSTUPCE VATIKÁNSKÝCH 
MÉDIÍ I ČESKÉ TELEVIZE, Gia-
como Ghisani z Úřadu pro komu-
nikaci i ředitel ČT Roman Dvořák, 
usednou na dva roky ve výkonném 
výboru Evropské vysílací unie (čes-
ký zástupce bude dokonce jejím 
místopředsedou). Unie funguje již 
70 let a  sdružuje hlavní veřejno-
právní média – 116 členských or-
ganizací z 56 zemí Evropy a dalších
34 z  jiných světadílů. Provozu-
je přes 2 000 rozhlasových, tele-
vizních a  online kanálů, které vy-
sílají ve 160 jazycích pro více než 
miliardové publikum. Vatikán-

ský rozhlas byl jejím zakládajícím
členem.

NOVÉ STANOVY VATIKÁN-
SKÉHO FINANČNÍHO INFOR-
MAČNÍHO ÚŘADU (AIF) schválil 
minulý týden papež. Je to součást 
celkové reformy institucí Svatého 
stolce a  městského státu Vatikán 
za účelem transparence a posílení 
kontroly v  hospodářsko-finanční 
oblasti. Úřad se také nově nazývá 
Finanční dozorčí a informační úřad 
(ASIF). Kromě své původní funkce 
– dohlížet na prevenci praní špina-
vých peněz a  financování teroris-
mu – totiž od roku 2013 vykonává 
dozorčí úlohu nad tzv. vatikánskou 
bankou (IOR). 

NA UKONČENÍ NÁSILÍ V  NI-
GÉRII apeloval papež po katechezi 
online minulou středu. Předminu-
lou sobotu tam teroristé zavraždili
110 rolníků, několik lidí unesli 
a mnohé přinutili k útěku z domovů. 
„Kéž je Bůh přijme do věčného poko-
je a utěší jejich rodiny. Ať Bůh obrátí 
srdce lidí, kteří páchají tyto hrůzné 
zločiny hluboce urážející jeho jmé-
no,“ modlil se Svatý otec. Za posled-
ních pět let v Nigérii přišlo o život ru-
kou islamistů přes 12 tisíc křesťanů. 

PAPEŽSKÁ SANITKA NABÍZÍ 
TESTY NA KORONAVIRUS i oč-
kování proti chřipce bezdomovcům 
v přímořské Torvaianice ležící jižně 
od Říma. Jsou mezi nimi převážně 
migranti z Jižní Ameriky, kteří ne-
mají přístup ke zdravotním služ-
bám, a někteří z nich si vydělávají 
na živobytí prostitucí.

(vaticannews, cna, tez)

Povzbudit biskupy 
v žití ekumeny je cílem 
nového dokumentu 
Papežské rady pro 
jednotu křesťanů.

Vatikánský dokument „Biskup 
a jednota křesťanů: ekumenické va-
demekum“, zveřejněný minulý pá-
tek, připravila rada, kterou v roce 
1960 založil papež Jan XXIII. Vy-
chází 25 let po přelomové encykli-
ce Jana Pavla II. Ut unum sint (Aby 
jedno byli). Nové 52stránkové prak-
tické vademekum, tedy příručka či 
průvodce, vzniklo na žádost členů 
rady a připravovalo se čtyři roky.

Obsahuje dvě hlavní části: o pod-
poře ekumenismu v rámci katolické 
církve a o způsobech, jak se lze an-
gažovat ve vztahu k jiným církvím. 
Tato část se zabývá čtyřmi způsoby 
angažovanosti a P. Jaromír Zádrapa, 
který má v papežské radě na starosti 
dialog s pravoslavnými církvemi, je 
přibližuje pro českou redakci Vati-
can News takto: „Zaprvé je to du-
chovní ekumenismus, který je duší 
ekumenického hnutí. Vademekum 
nabízí způsob, jak biskupové mo-
hou přivádět k modlitbě, obrácení 
a svatosti v rámci jednoty křesťanů, 
a to především důrazem na Písmo 
svaté, uzdravení minulosti a  ‚eku-
menismus krve‘“ (tím se míní pro-
následování křesťanů obecně). Ná-
sleduje dialog lásky, který se zabývá 
„kulturou setkání“ v rámci každo-
denní spolupráce, péčí a prohlubo-
váním vztahů, jež křesťané obdrželi 
ve křtu. „Dialog pravdy,“ pokračuje 
P. Zádrapa, „odkazuje zase na hle-
dání Boží pravdy, ke kterému se ka-
tolíci společně s ostatními křesťany 
zavazují prostřednictvím ekumenic-
kého teologického dialogu. Dialog 
života pak zahrnuje příležitost pro 
sdílení a spolupráci s  jinými křes-
ťany v pastorační péči, ve svědectví 
víry světu a pomocí kultury.“

V  závěru jsou doporučení, kte-
rá lze uskutečňovat v místní církvi, 
jako zvaní křesťanů jiných vyznání 
na důležité slavnosti, nebo povin-
nost, aby konference, náboženská 
výchova či kázání aktivně propago-
valy jednotu. „Konkrétním proje-
vem vstřícnosti by v našich zemích 
mohlo být například poskytnutí bo-
hoslužebného prostoru pro komu-
nity ukrajinských pravoslavných vě-
řících,“ dodává P. Zádrapa. Podle 
platných směrnic totiž katolická cír-
kev může jiným církvím zpřístupnit 
kostely a kaple – s výjimkou katedrá-
ly, která je sídlem místního biskupa.

Výzva pro katolíky

„Služba jednoty je bytostným as-
pektem mise každého biskupa, kte-
rý je viditelným zdrojem a základem 
jednoty jeho vlastní místní církve,“ 
napsal dříve Svatý otec v tomto vý-
ročním roce papežské rady jejímu 
předsedovi kardinálu Kurtu Kocho-
vi. „Hledání jednoty je především vý-
zvou pro katolíky,“ uvedl při zveřej-
nění vademeka kardinál Koch, který 
doufá, že text „biskupům a celé kato-
lické církvi pomůže v cestě k plnému 
společenství, za něž se Pán modlil“. 
A kardinál Luis Antonio Tagle, pre-
fekt Kongregace pro evangelizaci 
národů, doplnil: „Nevěřící pohoršu-
je, opravdu pohoršuje, když my křes-
ťané tvrdíme, že následujeme Krista, 
a potom je vidět, jak mezi sebou bo-
jujeme.“ Podle kardinála Leonarda 
Sandriho, prefekta Kongregace pro 
východní církve, nynější dokument 
„potvrzuje, že není možné dál igno-
rovat křesťanský východ“.

Nové pokyny se opírají o koncil-
ní Dekret o ekumenismu (Unitatis 
redintegratio), zmíněnou encykliku 
Jana Pavla II. a o dva dokumenty Pa-
pežské rady pro jednotu křesťanů – 
Direktář k provádění ekumenických 
principů a  norem a  Direktář eku-
menického rozměru formace těch, 
kteří se věnují pastorační službě. 

 TEREZA ZAVADILOVÁ
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Kalendář
BRNO
 Pastorační středisko brněn-
ské diecéze nabízí na svých 
webových stránkách (www. 
pastorace.biskupstvi.cz) na 
každý den průvodce adventem. 

JIHLAVA
 Kostel sv. Jakuba je otevřený 
každou neděli v 10.30–11.30 
a v 19.00–20.00 k soukromé 
modlitbě s  možností přije-
tí svátosti smíření a sv. přijí-
mání. 

SLAVKOV
  Roráty v  pátek od 7.00 
a sobotu v 7.30. Nedělní mše 
sv. v 9.00 s rezervací. Vysílá-
ní bohoslužeb online: nedě-
le 9.00, úterý 18.00 a  pátek 
7.00 (www.farnostslavkov.
cz). Nedělní sv. přijímání od 

10.15 do 10.45. V  pondělí 
a  úterý možnost v  kapli při-
jmout svátost smíření v 19.00–
20.00 a  ve čtvrtek a  pátek
v 17.00–18.00.

Kontakt:
fojtikova-l@seznam.cz 

Děti nemohou navštěvovat 
kroužky a dospělým chybí mož-
nost využití volného času, jak 
byli zvyklí před koronavirovou 
epidemií. Salesiánská farnost 
Panny Marie Pomocnice Brno-
-Žabovřesky spolu se sestrami 
salesiánkami (FMA) připravila 
pro všechny zájemce hru pod ši-
rým nebem. Zájemci ji mohou 
hrát i v době nouzového stavu.

„Název je složen ze dvou 
slov. ,Salo‘ připomíná salesián-
skou rodinu a ,čtyřka‘ čtyři mís-
ta, která je v průběhu hry třeba 
navštívit,“ rozklíčovala podivný 
název salesiánka Eva Liškutino-
vá. Účastníci hry odhalí pomo-

cí čtyř QR kódů uvedených na 
plakátech čtyři lokality v Brně 
a okolí. Na jednotlivých místech 
najdou další QR kódy. Po jejich 

načtení chytrým mobilem se 
dozví několik informací o místě 
spojeném se salesiánskou tradi-
cí. Navíc mají možnost si stáh-
nout jeden dílek obrázku. 

Jednotlivé díly a vybarvený 
obrázek budou důležitými sou-
částmi selfie, které mají účast-
níci poté zaslat přes uvedený 
kód. Hra skončí o Štědrém dnu. 

„Tato zábava je určena pře-
devším rodinám s dětmi, ale za-
pojit se může kdokoliv. Budeme 
se těšit na všechna zaslaná sel-
fíčka,“ uvedla Eva Liškutinová. 
Galerie zaslaných fotografií bu-
de o Vánocích zveřejněna v od-
kazu farnosti na webu www.

brno.sdb.cz/farnost. Tři vylo-
sovaní účastníci získají věcnou 
odměnu. 

Sestry salesiánky 8. prosin-
ce oslavily čtyřicet let působení 
v České republice. V roce 1980 
totiž tři řeholnice tajně složily 
své první sliby na faře ve Ver-
neřicích. Kulaté výročí si sa-
lesiánky připomněly šestého 
prosince při online mši svaté 
vysílané z kostela sv. Terezičky 
Praze-Kobylisích. V současné 
době v Brně, v pražském Karlí-
ně a Kobylisích, v Plzni a Hradci 
Králové působí celkem pětatři-
cet sester. Více na www.fma.cz. 

(lef)

Někteří přijeli osobně, 
jiní se účastnili na 
dálku. Mladí lidé 
z rosického děkanátu 
si poradili i v této 
době a ve Střelicích 
u Brna uspořádali 
své setkání.

Uskutečnilo se za dodržení 
všech vládních hygienických 
nařízení. V  kostele byl pouze 
povolený počet věřících a pro 
ostatní se vše přenášelo on-
line. „V posledních letech bý-
valo touto dobou děkanátní se-
tkání mládeže. Letos se zdálo, 
že kvůli koronavirové epidemii 
nebude. Mladí lidé se nakonec 
rozhodli, dalo by se říct ze dne 
na den, a uspořádali setkání for-
mou online přenosu. Jejich ini-
ciativa mne samozřejmě potěši-

la,“ uvedl rosický děkan Mons. 
František Koutný. Na progra-
mu byla animovaná modlitba 
radostného růžence doplněná 
přednáškou, svědectvím a vi-
deonahrávkami.

„Přiznám se, že nás inspi-
rovaly společné online přenosy 

modlitby růžence střelické far-
nosti. To byl také důvod, proč 
jsme večer nazvali Na skok 
s Marií. Proč právě tak? Proto-
že vše vznikalo skokem na po-
slední chvíli. Chtěli jsme ostat-
ním mladým lidem přiblížit náš 
vztah k Panně Marii, a že mod-

litba růžence není vůbec žádná 
nuda,“ prozradil iniciátor akce 
student VUT Brno Jakub Vašu-
lín ze Střelic. 

Součástí hodinového progra-
mu byla přednáška a svědectví 
o síle modlitby růžence jáhna 
Miroslava Bareše ze Zbraslavi 
u Brna. O své zkušenosti s rů-
žencem se pak podělil benedik-
tin Martin Tomáš Ševeček, který 
pravidelně přenáší tuto modlit-
bu živě na Facebooku z břev-
novského chrámu sv. Markéty 
v Praze. V přenosu bylo k vidě-
ní také video zachycující mod-
litbu Anděl Páně vyjádřenou 
tancem. Mluvené slovo i videa 
doplnila hrou a zpěvem schola. 
Tu se podařilo dát dohromady 
na poslední chvíli z muzikantů 
a zpěváků rosického děkanátu. 
Děkan František Koutný na zá-
věr všem účastníkům v kostele 
i u moderních technologických 
zařízení udělil požehnání.

LENKA FOJTÍKOVÁ

Rosická mládež se potkala offl  ine i online

Salesiáni zvou na hru nazvanou Saločtyřka

Online přenosem děkanátního setkání provedli moderátoři Jakub 
Vašulín a Sára Ondráčková.  Snímek Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra

Pomocí QR kódů mohou 
zájemci začít hrát hru, která 
nabízí pobyt v přírodě a využívá 
přitom moderní technologie. 



2  /               Diecézní zpravodajství  KT 50 / 8. – 14. prosince 2020
Če

sk
ob

ud
ěj

ov
ic

ká
 d

ie
cé

ze
w

w
w

.b
cb

.c
z

Se změnami se v tomto nároč-
ném období při pomoci bez-
domovcům museli vypořádat 
i  pracovníci Domu sv. Pavla 
v Českých Budějovicích, spa-
dajícího pod Městskou charitu. 
„Snížili jsme maximální počet 
uživatelů denního centra na de-
set lidí v  jeden okamžik, aby-
chom zajistili bezpečný odstup 
a tím snížili riziko přenosu co-
vid-19,“ říká Ingrid Dulawová, 
vedoucí terénního programu 
pro osoby bez domova. Zaměst-
nanci ve zvýšené míře dbali na 
hygienické podmínky, pravidel-
ně dezinfikovali prostory a sví-
tili UV lampou ničící bakterie 
a viry. 

„U vstupu do azylového do-
mu máme automat na dezin-
fekci, čímž motivujeme klienty 
k pravidelné dezinfekci rukou 
při příchodu i  odchodu,“ po-
kračuje Ingrid Dulawová. V do-
mě má Charita také jeden pokoj 
vyhrazený pro možnost dočasné 
karantény. Jinak tu však pokra-
čují v běžném provozu a zatím 
neřešili nákazu koronavirem 
u nikoho z klientů. Do noclehár-
ny přichází denně až dvacet kli-
entů, což je téměř plná kapaci-
ta, příjem je už od 17.30 hodin. 
„Co se týče zákazu nočního vy-
cházení, ze strany uživatelů ne-
máme žádnou informaci, že by 
je z ulic strážníci vyháněli, pro-

tože je jasné, že při naší kapa-
citě služeb nezajistíme nocleh 
pro všechny lidi bez domova. 
S žádnou pokutou jsme se za-
tím nesetkali a klienti tvrdí, že 
je městská policie nechává být. 
Všechny služby jsme přesunu-
li do terénu, kde denně posky-
tujeme dezinfekci, roušky a ve 
středu i potravinovou výpomoc. 
Nadále v omezené míře fungu-
je projekt Budějcká stravenka, 
náš pracovník uklízí maximál-
ně se dvěma lidmi třikrát týdně. 
Tradiční dušičkovou mši svatou 
za zemřelé bezdomovce jsme 
odsunuli na pozdější termín,“ 
ohlíží se Ingrid Dulawová. 

Azyl nelze vnutit

Její slova potvrzuje Věra Školko-
vá, tisková mluvčí Městské poli-
cie České Budějovice. „Strážní-
ci nemají jiné prostředky, než 
osoby bez domova odkazovat 
k pobytu v azylovém domě. Ti-
to lidé ovšem často nesplňují 
podmínky k pobytu, např. kvůli 
požívání alkoholu, nebo nema-
jí ani minimální finanční pro-
středky na zaplacení noclehu. 

Pobyt v azylovém domě nelze 
nijak vynucovat. V současném 
nouzovém stavu neexistovalo 
systémové řešení. Ze stanovis-
ka odboru bezpečnostní politiky 
Ministerstva vnitra ČR vychází, 
že krizové opatření vlády týkají-
cí se volného pohybu osob ne-
obsahuje výjimku pro osoby bez 
domova. Reálná aplikovatel-
nost a vymahatelnost povinnos-
tí je neuskutečnitelná, protože 
krizové opatření uvádí pojem 
‚bydliště‘. U osob bez přístřeší 
však takové místo není určitelné 
a požadavek na setrvání v mís-
tě bydliště neodpovídá jejich 
reálným možnostem,“ zmiňuje
Věra Školková. 

Charita se o lidi bez domova 
stará i v  jiných částech diecé-
ze. Například noclehárnu pro 
osm lidí bez domova v Jindři-
chově Hradci zajišťuje tamní 
Farní charita. Lidé zde mohou 
přespat, umýt se, vyprat si ne-
bo si ohřát jídlo. Klienti dodr-
žují bezpečnostní a hygienická 
opatření a snaží se zbytečně ne-
sdružovat. A to i mimo charitní 
objekty, což jim také zde připo-
mínají strážníci.  RADEK GÁLIS

Vánoční 
koncert
O vánoční koncert nebudou ani 
letos ochuzeni obyvatelé jiho-
české metropole. Vedení Čes-
kých Budějovic totiž podpořilo 
tuto hudební událost 10 tisíci 
korun. „Dotace je určena na 
koncert, který se stal již tradič-
ní součástí svátků v našem měs-
tě. Je především poděkováním 
pracovníkům, dobrovolníkům 
a donátorům Městské charity 
a také všem, kteří cítí potřebu 
podat pomocnou ruku,“ řekl 
primátor Jiří Svoboda. Vzhle-
dem k opatřením souvisejícím 
s pandemií by se však této hu-
dební události nemohli zú-
častnit posluchači. „Proto byl 
koncert v prostorách katedrály 
sv. Mikuláše předtočen a ze zá-
znamu jej odvysílá Jihočeská 
televize na Štědrý den a na Bo-
ží hod,“ dodal primátor Svobo-
da. Vystoupí hudební uskupení 
Bárka tvořené violoncellistou 
Pavlem Barnášem a harfenist-
kou Ivankou Pokornou.  (rag)

Pandemie a lidé bez domova 
Uplynulé týdny protiepidemických 
opatření přinesly problémy i v charitních 
projektech, pomáhajících lidem bez 
domova. Například lidé spící venku nemohli 
dodržovat zákaz vycházení, nepříjemnostem 
tak v tomto ohledu předcházelo hlavně 
porozumění městské policie. 

Působivý úplněk za kostelem sv. Petra a Pavla na Hosíně u Českých 
Budějovic zachytil fotograf Petr Moravec. „Věnuji se amatérskému 
fotografování spoustu let a úplňky patří k mým vděčným tématům,“ 
vysvětluje autor. „Vždycky přemýšlím, kam zase pojedu fotografovat, 
a tentokrát jsem si vybral lokalitu blízko Českých Budějovic,“ 
dodal s tím, že krásné snímky kulatého měsíce pořídil v minulosti 
např. v Jindřichově Hradci a rád jezdí na Šumavu, kde zachycuje 
sakrální památky v krajině, upomínající na původní obyvatele. 
 Snímek Petr Moravec 

Kalendář
ČESKÉ BUDĚJOVICE
  Pastorační středisko: 
Společné putování k Betlé-
mu na webu prolidi.bcb.cz, 
nahrávky a přenosy na You-
tube Prolidi.online. 

  Jihočeské muzeum: Vý-
stava Ten vánoční čas dočka-
li jsme zas potrvá do 6. 1. 

TÁBOR-KLOKOTY 
 Kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie: přímý přenos mší 
sv. po–so 17.00, ne 7.00 
a  10.00, www.klokoty.cz, 
Youtube (Farnost Klokoty).

 Adventní duchovní obnova 
– obraz vykoupení v evange-
liu sv. Jana 12. 12. V 15.00 
přednáška P. Martina Sed-
loně OMI, v  17.00 mše 
sv., Youtube kanál Farnost
Klokoty. 

Kontakt: ragal@seznam.cz
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Šest figurek z historického bet-
léma od řezbáře Konstantina 
Šmoka, vystaveného během 
loňské vánoční doby v kostele 
Božského Srdce Páně v Hrad-
ci Králové, někdo v  prvních 
lednových dnech ukradl. Poli-
cii ČR se nyní podařilo zloděje 
odhalit. Je jím pětašedesátile-

tý muž z Hradce Králové, kte-
rý vyšetřovatelům tvrdil, že je 
pouhým sběratelem. Vrátí-li 
policie farnosti zcizené řezby 
včas, budou se návštěvníci kos-
tela moci ještě letos o Vánocích 
potěšit pohledem na komplet-
ní ztvárnění betlémských udá-
lostí.  (srp)

„Obraz opustil náš kostel po 
81 letech. Restaurování pro-
vedl tým restaurátorů – Jakub 
Hamsík, Jáchym Krejča a aka-
demická malířka Eva Skarol-
ková. Podařilo se to díky dotaci 
z Ministerstva kultury v rám-
ci Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací 
a městských památkových zón 
a za přispění města Vysokého 
Mýta a dárců,“ objasnila Tere-
zie Blajdová z místní farnosti. 

Petr Brandl obraz nama-
loval v  roce 1728 pro klášter 
cisterciáků v  Sedlci u  Kutné 
Hory. Představuje překvapené 
apoštoly u  prázdného hrobu 
a Pannu Marii nesenou andě-
ly do nebes. Po zrušení sedlec-
kého kláštera byl obraz v roce 

1787 zakoupen do Vysokého 
Mýta, a to včetně dvaceti vel-
kých obrazů apoštolů a dalších 
drobných předmětů včetně cis-
terciáckého misálu. Při opra-
vách kostela na konci 19. sto-
letí byly pokusy hlavní oltář 
s obrazem natrvalo odstranit. 
„Proto byl rozebrán a  provi-
zorně uložen na několika mís-
tech. Místní děkan P. Antonín 
Svatoš a kaplan P. Jemelka to-
tiž velmi intenzivně usilovali 
o návrat oltáře do Sedlce a pro-
sazovali osazení vysokomýtské-
ho chrámu mnohem menším 
oltářem zasvěceným patronu 
chrámu sv. Vavřinci. Ten ol-
tář je dnes v boční lodi koste-
la,“ vylíčila anabázi Terezie
Blajdová.

Děkan s kaplanem také chtě-
li ve Vysokém Mýtě ponechat 
pouze svatostánek a  mensu 
sedleckého oltáře, jak ukazuje 
fotografie z roku 1905. „Tak-
to pojatý oltář neměl zakrývat 
barevná okna presbytáře. Max 
Dvořák z  Vídeňské centrální 
komise pro památkovou péči 
však toto řešení zamítl a přiměl 
městskou radu, která byla pat-

ronkou kostela, k opětovnému 
postavení původně sedlecké-
ho oltáře i s Brandlovým obra-
zem,“ doplnila Blajdová. Prv-
ní mše sv. u nově postaveného 
oltáře byla sloužena 15. října 
1911. Od té doby oltářní obraz 
opustil Vysoké Mýto pouze jed-
nou v roce 1938, kdy byl zapůj-
čen na výstavu o baroku. 

PAVEL J. SRŠEŇ

Ke 100. výročí narození a de-
sátému výročí úmrtí arcibisku-
pa Karla Otčenáška otevřelo 
minulý týden Muzeum východ-
ních Čech tematickou výsta-
vu nazvanou Století Karla Ot-
čenáška. Podle jejích autorů 
kopírovaly životní osudy 23. sí-
delního biskupa, jemuž papež
Jan Pavel II. roku 1998 udělil 
titul arcibiskupa, pohnutou do-
bu, v níž žil. Výstava připomene 
nejen jeho osobnost, ale i atmo-
sféru doby, kdy se jeho jednotli-
vé životní etapy odehrávaly. „Ať 
už šlo o studia v Římě za druhé 
světové války, pronásledování 

věřících a kněží v době komu-
nistického režimu, nebo obdo-
bí po roce 1989, kdy sice přišla 
svoboda, ale s ní mnoho práce 
na znovuobnovení duchovního 
života i  církevních struktur,“ 
přibližuje výstavu Ludmila 
Žlábková, předsedkyně spolku 
Saeculum, který se věnuje odka-
zu Karla Otčenáška. Autorům 
výstavy se podařilo shromáždit 
mnoho dobových materiálů, ze-
jména fotografie, ale také den-
ní tisk či další předměty, které 
lidé dosud nemohli spatřit. Vý-
stava je přístupná denně kromě
pondělí.  (srp)

Brandlův oltářní obraz je zpět

Výstava o Karlu Otčenáškovi

Figurky z betléma nalezeny Kalendář

KOCLÍŘOV U SVITAV

  Fatimský den. V 8.30 ra-
dostný sv. růženec; v  9.00 
mše svatá na úmysly džbá-
nu milosti; obnova zasvěce-
ní Panně Marii, v 10.30 svatý 
růženec; v 11.00 mše svatá. 
13. 12., areál kláštera. 

OPOČNO

  Výstava betlémů. Každý 
adventní víkend. V sobotu od 
13.00 do 16.00, v neděli od 
10.00 do 11.00, děkanství.
 Adventní duchovní obnova. 
Vede P. Jan Uhlíř. 12. 12. od 
16.00, klášterní kostel.

Kontakt:
srsen@bihk.cz

Jedná se o jedno z nejlepších Brandlových děl, které autor sám
signoval, a zdá se, že do tváře apoštola Jana Evangelisty vtiskl své 
vlastní rysy.  Snímek Terezie Blajdová

Každodenní ranní roráty v kapli sv. Karla Boromejského v biskup-
ské rezidenci vede ve světle svící a za doprovodu reprodukovaných 
gregoriánských chorálů biskup Jan Vokál.  Snímek Pavel J. Sršeň

Po roce se do vysokomýtského kostela sv. 
Vavřince vrátil obraz Nanebevzetí Panny Marie, 
jehož autorem je Petr Brandl. Prošel rukama 
restaurátorů. Za vyzvánění zvonů byl před 
pár dny šesti lidmi vytažen zpět na oltář. 
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V úterý prvního 
prosince v 82 letech 
zemřel kněz a salesián 
P. Benno Beneš. 
Nejen v litoměřické 
diecézi zanechal 
nesmazatelnou stopu.

P. Benno Beneš byl rodák z Ose-
ka na Teplicku, kde na něj sale-
siáni z tamějšího kláštera velmi 
zapůsobili. Pak na několik de-
setiletí odešel do Prahy, kde se 
zapojil do fungování tajného 
salesiánského společenství. Po 
konci služby provinciála, kterou 
už oficiálně zastával v devade-
sátých letech, se do svého rod-
ného kraje vrátil. 

Působení a odkaz Benna Be-
neše oceňuje litoměřický bis-
kup Jan Baxant: „Litoměřická 
diecéze a  salesiánská rodina 
v  něm nepochybně ztrácí vý-
znamnou kněžskou osobnost 
a já osobně moudrého a důvěry-
hodného rádce a spolupracov-
níka,“ řekl KT. „Salesiáni jsou 
nyní, zvláště v naší diecézi, dob-
ře známí. Jistě na tom má vel-
kou zásluhu nezapomenutelný 
biskup a kardinál Štěpán Troch-
ta. Za své nejbližší spolupracov-
níky povolával především sale-
siány, které z dob útlaku znal 
a jim důvěřoval. Možno říci, že 
se P. Benno Beneš po svém pro-
vinciálování ocitl zpět doma ja-
ko jeden z Trochtových přičinli-

vých a horlivých žáků. Jistě mu 
imponovala jeho přátelská po-
vaha, životní snášení křížů, ale 
i humor a smysl pro dobrodruž-
ství a blízký vztah k mladým li-
dem a mladým rodinám,“ dodal 
biskup. 

Česko-německé
porozumění

Benno Beneš vyrostl v němec-
ky mluvící rodině, byl svěd-
kem nuceného odchodu mno-
ha německých blízkých a sám 
pocítil, jakou bolest poválečná 
doba přinesla. Také proto mu 
ležela na srdci i otázka česko-
-německého smíření. Za svou 
činnost dostal před pěti lety 
Zlatou holubici míru, známou 
mezinárodní cenu za zásluhy 
o porozumění mezi národy. 

„Dostat se do Bennovy blíz-
kosti nebylo až tak snadné, ne-

boť se doslova musel sestavovat 
pořadník návštěv, aby se mohl 
každému věnovat osobně, kněž-
sky laskavě jako zpovědník i du-
chovní rádce. Protože pocházel 
z německy mluvící rodiny, vy-
hledávali ho i němečtí přátelé 
a přátelům českým byl oběta-
vým tlumočníkem,“ popsal bis-
kup Baxant. 

Houževnatý
v horách i v práci

Na svého spolubratra vzpomí-
nají rovněž salesiáni. „Bylo to 
myslím v  létě 1978, kdy jsme 
měli na Slovensku tajné sale-
siánské exercicie. Po skonče-
ní Benno vyhecoval skupinu 
mladých spolubratrů k noční-
mu výstupu na Chopok v Níz-
kých Tatrách, aby ráno mohli 
pozorovat východ slunce. Ješ-
tě dnes vidím, jak se z  noční 

tmy vynořují jednotlivé hře-
beny slovenských hor. Pro Be-
nna byly hory místem setká-
vání se Stvořitelem i  školou 
následování Pána,“ připomněl 
spolubratr P. Josef Kopecký. 
„Před výstupem mě přemlu-
vil, abych nebral zbytečně víc 
vody, než bylo nutné. ‚Důvěřu-
jeme,‘ říkal mi. Vytrvale a hou-
ževnatě zdolával horské vr-
choly a podobně žil a pracoval 
pro Boží království. Byl v tom 
příkladný, až nedostižitelný. 
Kéž je mu sám Pán věčnou
odměnou.“

Po salesiánském rozlouče-
ní s Bennem Benešem v Praze-
-Kobylisích v úterý 8. prosince 
bude biskup Jan Baxant sloužit
10.  prosince zádušní  mši
sv. v 17 hodin v kostele sv. Ja-
na Křtitele v Teplicích. Mše bu-
de přenášena na facebookovém 
profilu farnosti Teplice.

 KAREL PUČELÍK

Česko-německá mše sv. je na-
plánována už v předvečer slav-
nosti 12. ledna v 17.00. Hlavní 
poutní mše proběhne jako ob-
vykle 13. ledna od 4.00 ráno. 
V  následném oktávu pak bu-
dou bohoslužby až do 20. ledna 
denně v 17.00.

„Vzhledem k omezenému po-
čtu povolených účastníků při 
bohoslužbách 13. ledna žádá-
me o přesunutí všech hromad-

ných poutí na pozdější hodinu, 
tedy na 10.30 a 17.00. Využít 
lze i některý den v průběhu ok-
távu. Aby nedocházelo k nepří-
jemnostem, je nutné nahlásit 
hromadné zájezdy předem,“ 
upozorňuje rumburský děkan
P. Jozef Kujan SDB. Také je 
možné domluvit zpřístupnění 
baziliky mimo dobu plánova-
ných bohoslužeb.

 (puč)

Přípravy na Filipovskou pouť

Zemřel teplický patriot P. Benno Beneš

Kvůli protipandemickým opatřením
proběhne tradiční lednová pouť ve Filipově
s nutnými omezeními.

P. Benno Beneš se Zlatou holubicí míru, jejímž držitelem je například i dalajláma. 
 Snímek Petr Macek / Člověk a Víra

Kalendář
FILIPOV

  Poutní slavnost v bazilice 
Panny Marie Pomocnice křes-
ťanů. Hlavní mše 13. 1. od 
4.00. V oktávu do 20. 1. den-
ně v 17.00 a 17. 1. od 10.30. 
Hromadné zájezdy hlásit pře-
dem na farnost.jirikov@dltm.
cz nebo tel.: 605 932 373.

LIBEREC-RUPRECHTICE

 Online přenos nedělní boho-
služby v 9.00 na youtubovém 
profilu Farnost Ruprechtice. 

TEPLICE

  Online přenos nedělní bo-
hoslužby v 9.00 na facebooko-

vém profilu Římskokatolická 
farnost Teplice. 

RASPENAVA

  Online přenos nedělní bo-
hoslužby v  10.30 a  v  úterý 
v 18.00 na youtubovém profi-
lu Farnost Hejnice.

ÚSTÍ NAD LABEM

  Klidná prohlídka kostela 
Nanebevzetí Panny Marie se 
zamyšlením nad uměleckými 
díly a také texty a fotografie-
mi ze Svaté země 16. – 27. 12. 
Konkrétní časy pro individu-
ální návštěvy jsou k dispozici 
na stránkách farnosti www.
farnost-usti.cz.

Kontakt: pucelik@katyd.cz
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Kalendář

OLOMOUC

  Kaple sv. Jana Sarkandra: 
mše svatá k připomínce jubi-
lea 400 let od umučení sv. Jana 
Sarkandra ve čtvrtek 17. 12. 
od 16.00, příležitost ke svátos-
ti smíření v kostele sv. Michala 
45 minut před mší svatou.

ŠVÁBENICE

 Muzeum: vždy v sobotu, ne-
děli a o svátcích lze od 13.00 
do 17.00 zhlédnout výstavu 
několika stovek novoročních 
kalendáříků a  vizitek měst, 
obcí nebo farností. Souběžně 
lze navštívit muzejní galerii 
s 1 750 betlémy ze všech mate-
riálů, expozici vlastivědné-
ho muzea zaměřenou na ži-

vot předků a  kostelní muze-
um se stálou expozicí umění
18. a 19. st. z pozůstalostí kos-
tela a  fary. Vstupné dobro-
volné.

VALAŠSKÉ KLOBOUKY

 Bohoslužby online se vysílají 
na Youtube kanálu „Římsko-
katolická farnost Valašské Klo-
bouky“ vždy v neděli od 8.30, 

v pátek od 6.30 se lze zúčast-
nit rorátní mše svaté. Více na 
faraklobouky.cz.

ZLÍN – JIŽNÍ SVAHY

  Centrum pro rodinu: klub 
rodin postižených závislostí 
každý pátek v 19.00, více na 
www.komunita-cenacolo.cz.

Kontakt: gracka@katyd.cz

V olomouckém Arcidiecézním 
muzeu se neplatí vstupné. Mě-
lo to tak být již od počátku říj-
na, ale teprve nyní, po uvolně-
ní protiepidemických opatření, 
toho mohou lidé konečně vyu-
žít. A vedle toho navštívit novou 
výstavu skvostů z biskupských 
sbírek.

Moderní a otevřená institu-
ce by měla zpřístupňovat sbírky 
co nejširšímu publiku – s tím-

to tvrzením se vedení Muzea 
umění (MU), pod které správa 
Arcidiecézního muzea spadá, 
rozhodlo k revolučnímu kroku 
a zavedlo od 1. října vstup do 
stálých expozic zdarma. „Ze-
jména v případě Arcidiecézní-
ho muzea se jedná o velkorysý 
krok, protože objekt  nesoucí 
exkluzivní značku European 
Heritage Label – tedy označe-
ní evropské dědictví – zahrnu-

je komplex budov se vzácnými 
exponáty: obrazy, plastikami, 
drahocennými liturgickými 
předměty i  archeologickými 
nálezy,“ připomíná ředitel MU 
Ondřej Zatloukal.

Nabídka těchto skvostů se od 
minulého čtvrtka ještě na čas 
rozšíří. V rámci výstavy s ná-
zvem „1673 | Kabinet pro bis-
kupa“, která bude otevřena až 
do poloviny dubna, si totiž lidé 

mohou prohlédnout obrazy od 
Tiziana, van Dycka, Veronese-
ho, von Aachena a dalších slav-
ných tvůrců z proslulé kromě-
řížské obrazárny. „Na výstavy 
se sice zrušení vstupného ne-
vztahuje, ale třeba hned její nej-
větší lákadlo – Tizianův obraz 
Apollo a Marsyas – jsme umís-
tili právě do stálé expozice,“ zve 
k prohlídce mluvčí MU Tomáš 
Kasal. (gra)

Tři roky trvající restaurátor-
ské práce, které před  nedáv-
nem skončily v  olomouckém 
kostele sv. Michala, odhalily 
barokní nástěnné malby, které 
byly po více než sto let skryty 
pod celoplošnými přemalba-
mi. Kostel, jehož unikátní tro-
jice kupolí vytváří charakteri-
stické panorama Olomouc, je 
tak nyní opět přístupný veřej-
nosti.

„Částečně se tak odkryla pů-
vodní podoba kostela, kterou jí 

na konci 17. století vtiskli ze-
jména umělci z dnešního již-
ního Švýcarska a Itálie. Z bě-
lostných stěn interiéru kostela 
patrně svítily barevné fresky, 
které věřícím ‚vyprávěly‘ pří-
běhy ze života Krista a  sva-
tých,“ sdělila Jana Zapletalo-
vá z  Katedry dějin umění na 
Filozofické fakultě olomoucké 
univerzity.

O tento vzhled podle ní kos-
tel přišel na sklonku 19. století, 
kdy arcibiskup Theodor Kohn 

nechal malby, v té době už po-
strádající zářivou barevnost 
a částečně poškozené časem, 
požáry nebo zatékající vodou, 
přemalovat. Barokní malby na-
štěstí zůstaly pod celoplošnými 
přemalbami uchovány. „Ob-
novu fresek pod vedením re-
staurátora Filipa Menzela bylo 
možné uskutečnit díky podpo-
ře ministerstva kultury, měs-
ta Olomouce, arcibiskupství 
a  místní farnosti,“ vypočetla 
Zapletalová. (gra)

Olomoucká dominanta prošla restaurováním

Arcidiecézní muzeum lze navštívit zdarma

Restaurování stropu odkrylo 
sto let skryté barokní skvosty. 
 Snímek Filip Menzel

Arcibiskup Jan 
Graubner zatím stále 
zůstává ve Fakultní 
nemocnici Olomouc.

„Je v péči lékařů a dostává se 
mu podpůrné léčby kyslíkem. 
Jeho stav se ale pomalu zlepšu-
je a pan arcibiskup s okolím ko-
munikuje,“ shrnul jeho sekretář 
Petr Gatnar toto pondělí.

Za zdraví arcibiskupa i po-
mocného biskupa Josefa Nuzí-
ka, který je kvůli covid-19 v do-
mácí karanténě, se modlí lidé po 

celé arcidiecézi: v katedrále ne-
bo v kněžském semináři. A k rů-
ženci za jejich zdraví se ve 20.00 
scházejí lidé na Velehradě.

Každodenní modlitba

„Každodenní modlitební úsilí 
soustředíme na to, abychom jim 
na přímluvu služebníka Božího 
arcibiskupa Stojana vyprošovali 
zdraví,“ říká zdejší farář  P. Josef 
Čunek SJ a dodává: „Prostřed-
nictvím online přenosu na You-
tube kanálu ‚Farnost Velehrad‘ 
se může přidat každý.“

JIŘÍ GRAČKA

Stav arcibiskupa Graubnera se lepší

Za zdraví arcibiskupa Graubnera i biskupa Nuzíka se každý den 
modlí i lidé na Velehradě. Snímek František Ingr / Člověk a Víra
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Věřící z Fulneku se 
na začátku nového 
církevního roku vrací 
po půldruhém roce 
do svého farního 
kostela Nejsvětější 
Trojice. Barokní chrám 
prochází rozsáhlou 
rekonstrukcí v režii 
biskupství.

Fulnečtí znali v posledních mě-
sících svůj kostel vévodící ná-
městí pod zámeckým vrchem 
spíše jako velké staveniště. Vy-
sokou jednolodní stavbu loni 
zakrylo lešení, zatímco se fir-
ma starala o  střechu, fasádu 
nebo krovy. Uvnitř se budova-
la nová elektroinstalace a opra-
vy se dočkala i vzácná gotická 
křížová chodba spojující kostel 
s farou. Úplně hotovo má být 

v květnu, dokdy mají truhláři 
stihnout opravu lavic. Už od 
začátku adventu se ale farnost 
začíná do kostela Nejsvětější 
Trojice vracet.

Návštěvníka po vstupu rych-
l e  u p o u t á  p o h l e d  v z h ů r u 
k freskám na klenutém stropě 
kostela, které vynikly díky no-
vému osvětlení. „Kdo to neví, 
mohl by si myslet, že jsou nově 
restaurované,“ zmiňuje fulnec-

ký farář z kongregace pallotinů 
P. Jozef Wojciech Gruba. Na 
nedělní bohoslužbu by se kvůli 
vládnímu nařízení všichni ful-
nečtí farníci nevešli. V sobotu 
a neděli ale pallotini zvou nejen 
věřící na adventní večery se zti-
šením a modlitbou. 

„Zatím potřebujeme za-
kotvit, zabydlet se,“ uvažu-
je P. Gruba po roce a půl, kdy 
do kláštera zasahovala stav-

ba s neodmyslitelným hlukem 
a špínou. Pro fulneckého fará-
ře byla nejnáročnější úvodní 
fáze, kdy musel s farníky vystě-
hovat veškeré vybavení kostela 
a klášter byl rázem plný soch. 
P.  Gruba ale na provizorním 
chodu farnosti viděl i pozitiva: 
„Byla to nová šance pro dru-
hý kostel ve městě – sv. Josefa, 
kde až do internace v roce 1950 
působili kapucíni. Mše svaté se 
tam nesloužily 70  let.“ Z ná-
vratu do chrámu v městském 
vlastnictví na druhém fulnec-
kém návrší měli radost hlavně 
pamětníci, kteří si ještě pama-
tovali májové pobožnosti bratří 
kapucínů. 

Oprava fulneckého farního 
kostela patří mezi největší sta-
vební akce, do nichž se ostrav-
sko-opavská diecéze v poslední 
době pustila. Sedmdesátimilio-
nový rozpočet z naprosté větši-
ny pokryje dotace z Integrova-
ného regionálního operačního 
programu EU.

 ONDŘEJ ELBEL

Kalendář

HRADEC NAD MORAVICÍ

 Kostel sv. Petra a Pavla: Vý-
stavu velkoformátových sním-
ků fotografů Člověk a  Víra 
z ostravsko-opavské diecéze 
zachycující různé momenty 
života církve lze zhlédnout 
v kostele před mší svatou ne-
bo po ní. 

KOPŘIVNICE

 Centrum pro rodinu: Těm, 
kdo mají zájem ozvláštnit si 
advent a strávit smysluplně 
se svým partnerem předvá-
noční čas, nabízí Centrum na 
svých webových stránkách 
návod, video a  malý dárek 
v podobě adventního kalen-
dáře pro manžele od lekto-
rů Ireny a  Petra Smékalo-
vých. 

OSTRAVA

  Kostel Sv. Ducha: Scho-
la No Problema bude vysílat
19. 12. v 17.30 online strea-
movanou adoraci/chvály, které 
budou koncipovány jako před-
vánoční ztišení a čas na Boha, 
z kostela na Yout ube skupiny 
No Problema a v TV Noe. 

PUSTÁ POLOM

  Farnost nabízí Malou ad-

ventní aktivitu nejen pro far-
níky. Na dveřích Komunitního 
centra naleznou děti i dospělí 
myšlenku, jak advent osob-
ně i v rodině hezky a plodně 
prožít. Myšlenky a  impulzy 
budou obnovovány po celý 
advent vždy k další adventní 
neděli. 

Kontakt: 
jpraisova@doo.cz

Farnost se znovu zabydluje v chrámu

Roráty naživo i z tepla domova
V  Jablunkově kněží farnos-
ti s mladými farníky připravili 
společné online roráty. Založili 
internetovou platformu, natočili 
videopozvánku a kromě neděle je 
mohou lidé brzo ráno slavit také 
ze svých domovů. Přímí účast-
níci mše sv. přicházejí v průvodu 
se svíčkami a zpívají tzv. advent-
ní hymnus na téma eucharistie. 
„P. Alfréd Volný má pro děti při-
pravené otázky, schola ukazova-
cí písně, které natočila, aby se je 
děti mohly doma naučit a pak si 
je při mši zazpívat,“ jmenuje.

„Každý rok také hovoříme 
o  konkrétním tématu, které 

přebíráme z polského časopi-
su Malý nedělní host. V tomto 
adventu se pod názvem Zázrak 
zázraků zabýváme mší svatou, 
aby se v ní děti lépe orientova-
ly,“ vysvětluje za mládež Lucie 
Szotkowská a pokračuje: „Při-
pravili jsme pro děti také různé 
úkoly, adventní kalendář, kde 
na každý den dostanou námět 
na dobrý skutek.“ 

Světlo proti temnotě 

Mladí lidé se stali hybnou silou 
při přípravě rorátních mší rov-
něž v jedné ostravské farnosti. 

„Letos jsme uvažovali, zda je 
kvůli restrikcím vůbec sloužit. 
Naštěstí se našla parta mla-
dých dobrovolníků, a tak u nás 
bývají třikrát týdně,“ raduje se 
kněz třebovické farnosti P. Lu-
káš Engelmann. „Výsledek byl 
nejistý, proto jsme letos zvoli-
li jednoduché téma Světlo. Je 
pravda, že těch ‚temnot‘ zaží-
váme letos až až. Oslovilo mě 
heslo: ‚Nestěžuj si na tmu, ale 
zapal svíčku.‘ Žádná temnota 
nemusí být nekonečná a mo-
hu s ní bojovat tím, že přinesu 
své malé světlo s nadějí, že dal-
ší mě mohou následovat,“ po-

dotýká. První ranní mši sledo-
val s napětím, zda vůbec někdo 
z dětí přijde. Přišla jen jedna 
mladá maminka s dvěma dětmi 
a asi 15 dalších žen. Ovšem na 
monitoru se objevilo více než 
30 sledujících. „Děti tento 
rok dostávají úkol, který ma-
jí po splnění poslat na rorátní
e-mailovou adresu. Po těch po-
sledních je čeká losování o ceny 
související se světlem. Během 
dní přibývají na e-mailu splně-
né úkoly, což dosvědčuje, že ro-
diče i děti mají o roráty zájem,“ 
uzavírá P. Engelmann. 

JANA PRAISOVÁ

Nově nasvícené fresky ve Fulneku zvou k pohledu vzhůru.
Snímek Vojtěch Curylo / Člověk a Víra
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CHEB

 Staňte se spolutvůrci Cheb-
ského betléma. Až do 24. 12. 
může každý návštěvník chrámu 
sv. Mikuláše a sv. Alžběty při-
nést do zdejšího betléma vlast-
noručně vytvořenou postavič-
ku či jinou vhodnou dekoraci. 
Figurky mohou být tradiční či 
znázorňovat konkrétní osoby. 

Svatá rodina bude vložena až 
v posledním adventním týdnu. 
 Videonahrávka nedělní mše 
svaté z  chrámu sv. Mikuláše
a sv. Alžběty v 10.00 je k dis-
pozici v přímém přenosu nebo 
ze záznamu na webu farnosti 
www.farnostcheb.cz.

PLZEŇ

 Advent v obýváku – podklady 
k rodinné bohoslužbě vypraco-

vané misionáři obláty najdete 
na www.bip.cz.
 Co již dávní proroci aneb půl-
hodinka varhanní improvizace 
s Pavlem Černým zazní 13. 12. 
od 15.00 online na www.bip.cz.
   Nad slunce krásnější – vý-
stava Plzeňská madona a krás-
ný sloh ve výstavní síni Mas-
né krámy od 27. 11. do 28. 3. 
dle vývoje protiepidemických 
opatření. 

 Koinonie Jan Křtitel nabízí 
na svých webových stránkách 
www.koinonia.cz promluvu
P. Francesca Meneghiniho ke 
každé adventní neděli, před-
nášku Biblická antropologie 
z cyklu Celoživotní vzdělávání 
od P. Alvara Grammatici a hu-
dební provedení žalmů na kaž-
dý den.

Kontakt: ourednikova@katyd.cz

K vytrvalostnímu 
běhu přirovnal 
adventní dobu 
generální vikář 
plzeňské diecéze
P. Jakub Holík ve své 
online Adventní výzvě, 
kterou symbolicky 
pronesl od startovací 
čáry atletické dráhy 
plzeňského stadionu.

„Na startu této doby chci na-
bídnout tři témata k zamyšlení. 
To první: každý z nás si musíme 
určit vlastní tempo, netrápit se 
tím, že někdo běží rychleji. Za 
druhé, řečeno sportovní termi-
nologií, nesmíme přepálit začá-
tek. Mnozí z nás si dáme spoustu 
úkolů, ale vydržíme jen pár dní 
a pak se vrátíme k dřívější situ-
aci. Podívejme se reálně na na-
še možnosti,“ vyzval generální
vikář a pokračoval: „Neběžíme 

jen tak, běžíme k cíli, kterým je 
každodenní setkání s živým Bo-
hem, ale také to velké setkání na 
konci adventní doby, kdy bude-
me slavit narození Ježíše Krista.“

Jako třetí téma P. Jakub Holík 
připomněl, že symbolický běh 
adventem neběžíme sami, jsou 
s námi jednak naši současníci, 
jednak postavy biblické se svým 
poselstvím. Jednou z  nich je 
prorok Izaiáš. „Vypsal jsem si 
na kartičky citace jako: Choďme 

v Hospodinově světle. Doufejme 
v Hospodina na věky. Hospodin 
obváže a vyléčí rány. Toto je ces-
ta, jděte po ní. Každý den si jed-
nu vylosuji k rozjímání. Dalším 
naším spoluběžcem je Jan Křti-
tel, který to, co říkal, uměl žít. 
Pak je tady Panna Maria. Vidí-
me celý její život, život věrnosti, 
vytrvalosti, odevzdání se Bohu.“

Druhou část Adventní výzvy 
pronesl generální vikář v Medi-
tační zahradě, kde připomněl 

jejího tvůrce, někdejšího poli-
tického vězně Luboše Hrušku, 
a knihu francouzského spiso-
vatele Jeana Giona Muž, který 
sázel stromy. Dva příklady ne-
ochvějné vytrvalosti. „Kniha je 
příběhem pastýře, který denně 
sází sto žaludů, aby do kraji-
ny vrátil stromy. Samozřejmě 
všechny nevzejdou, ale kdyby 
jich ze stovky vyrostlo deset, za 
měsíc už je to tři sta. I Meditační 
zahrada je odrazem vytrvalosti 
jednoho člověka, který přetvořil 
tuto krajinu, do níž může vstu-
povat mnoho lidí.“ 

P. Holík zdůrazňuje i velikost 
malých úkolů. „Patří mezi ně 
např. zavolat či napsat člově-
ku, který je sám, zapálit svíčku, 
mlčet a naslouchat, př ečíst si 
žalm z Bible. Přeju nám všem, 
abychom dokázali během ad-
ventního běhu proměňovat 
krajinu našeho života,“ uzavírá 
a skutečně vybíhá na atletickou 
dráhu, jak se lze přesvědčit na 
diecézním webu www.bip.cz. 
Tam se postupně objeví další tři 
pokračování Adventní výzvy.

ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

Běh adventem podle generálního vikáře 

Adventní výzvu představil P. Jakub Holík na videu z plzeňského
stadionu. Repro KT

To vše díky podkladům, které 
pro ně připravily plzeňské sa-
lesiánky pod názvem Cestou do 
Betléma. 

„Pomyslná c esta do Bet-
léma sestává ze čtyř grafic-
kých listů s odkazy na neděl-
ní evangelium a  myšlenky 

z něj. Jsou tam témata k rozho-
voru, podněty a povzbuzení pro 
nadcházející týden, samozřejmě 
přizpůsobené dětem. Část listu 
pak lze domalovat, vystřihnout 
a použít k sestavení papírového 
betléma, se zapojením vlastní 
fantazie a zručnosti,“ popisuje 

sestra Zdeňka Kůsová, ředitelka 
plzeňské komunity salesiánek, 
kde projekt vznikl. 

Grafické listy s dalšími po-
kyny lze nalézt na webových 
stránkách diecéze www.bip.
cz a vytisknout v neomezeném 
množství. Mohou posloužit i ja-
ko součást rodinné bohoslužby. 
Kdo pošle fotografie betlémů, 
hotových či vznikajících, do
25. 12. na e-mail pastoracni@
bip.cz, může se těšit, že se jeho 
dílo objeví na diecézním webu.

(alo)

Cestu do Betléma najdete na webu diecéze
Společně s rodiči či kamarády 
mohou děti školního věku putovat 
adventem, připravovat se na prožití 
Vánoc a vytvářet si vlastní betlém.
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Třiceti lidem bez 
domova pomáhá 
přežít zimu krizová 
noclehárna 
Arcidiecézní 
charity v pražských 
Malešicích. Je 
otevřena 24 hodin 
denně a slouží 
hlavně nemocným 
nebo těm, kdo se 
zotavují po úrazu.

Jedním z nich je pan Josef, kte-
rý v létě pracoval na stavbách 
a přespával v ubytovnách. „Pak 
ale přišel úraz, což pro člověka 
bez pracovní smlouvy zname-
ná konec bydlení. S prací jsem 
o ubytování přišel a skončil na 
noclehárně. Jakmile budu zdra-
vý, do práce se vrátím,“ sděluje.

Někteří obyvatelé noclehárny 
do práce pravidelně docházejí, 
zatímco jiní si ji teprve hledají. 
„Chceme je v hledání práce co 
nejvíce aktivizovat,“ zdůrazňuje 
charitní pracovnice Julie Hola-
ňová. A dodává, že se nocležní-
ci sami nabídli pomoci s odhr-
nutím sněhu nebo s  opravou 
topení. 

Posílení kapacit

„Malešická noclehárna je jed-
ním z  šesti zařízení v  Praze, 
která od prosince do března 
doplňují celoroční azylové do-
my a noclehárny o 475 lůžek. 
Magistrát zřizuje nonstop dis-
pečink evidující kapacity jed-
notlivých zařízení. A  do sys-
tému jsou zapojeni pražští 
strážníci, kteří do nocleháren 
spolu se sociálními pracovníky 
lidi bez domova posílají,“ přibli-
žuje Jarmila Lomozová, mluv-
čí Arcidiecézní charity Praha. 

Lidem bez domova pomůže 
i  darované oblečení. Charita 
upotřebí zimní bundy, kalho-
ty a boty, svetry, spodní prád-

lo a ponožky. Sběrné místo je 
v Pernerově ulici 20 v pražském
Karlíně.
 TEREZA ZAVADILOVÁ

Nová krizová noclehárna v Malešicích

Chtěla evangelizovat,
proto podporovala Televizi Noe

Kalendář
PRAHA

  Adventní trhy u Terezič-
ky po–pá 9.00–18.00, v ne 
8.30–10.00 a 15.00–19.00 
v  salesiánském centru Ko-
bylisy. 
  Adventní duchovní obno-
va s  procházkou přes Pro-
kopské údolí 13. 12. 13.00–
16.00 v kostelích sv. Prokopa 
(Nové Butovice), sv. Petra 
a Pavla (Řeporyje), sv. Vav-
řince (Jinonice) a Krista Spa-
sitele (Barrandov). V těchto 
kostelích bude příležitost 
k adoraci a přijetí svátostí.
  Roráty v  kostele sv. Ja-
na Nepomuckého na Hrad-
čanech po–pá 6.30 a  v  so 
v  7.00, v  chrámu Matky 
Boží před Týnem v  út a  so 
v 7.00, v kostele sv. Haštala 
v po, st a pá v 7.00, v kostele 
sv. Havla ve čt v 7.00, v žiž-
kovském kostele sv. Rocha 
16. 12. v 6.00, v kostele sv. Ji-
ří v Hloubětíně 12. a 19. 12. 
v 6.00 a v kostele sv. Petra na 
Poříčí út, čt a so v 7.00.
 1620. Cesta na Horu – vý-
stava ke 400. výročí bitvy na 
Bílé hoře v Národním muzeu 
denně 10.00–18.00. 

Kontakt: zavadilova@katyd.cz
Alena Filípková zamlada.  Snímek Biblická zahrada

Jeden z obyvatel noclehárny.  Snímek Aleš Masner

Rodinu Aleny Filípkové (†94) se čtyřsetletou 
selskou tradicí z malé vsi Břve nedaleko Prahy 
komunisté v 50. letech připravili o majetek. 
Ona se pak po listopadu 1989 dvacet let 
modlila, jak restituovaný majetek využít. Před 
devíti lety část svého statku darovala TV Noe.

Na bývalém statku vzniklo tele-
vizní studio Don Bosco, odkud 
se vysílají pořady Dům ze skla či 
Hlubinami vesmíru. Zpočátku 
Filípková financovala i všechny 
opravy. Zemřela 17. listopadu 
ve věku 94 let.

Kaple ve Břvích

„Měla velkou touhu evangeli-
zovat, ukazovat lidem na Pána 
Boha,“ popsal ředitel televize 
P. Leoš Ryška. „Ač měla velmi 
těžký život, štědře podporovala 
charitativní projekty a byla ‚vr-
bou‘ – dopisovala si se stovkou 
lidí. A byla i občansky uvědomě-
lá, psala třeba politikům, aby se 
obrátili,“ dodal P. Ryška. Jejím 
oborem byla biologie, působi-
la jako učitelka a ještě ve svých 
90 letech se dále vzdělávala. 
Vlastní děti neměla a o všechny 
tři sourozence přišla. 

V roce 2016 pak v zahradě 
statku v Břvích vyrostla kaple 
Panny Marie Hvězdy evange-
lizace a pracuje se na projektu 
interaktivní Biblické zahrady. 
TV Noe o díle Aleny Filípkové 
chystá dokument. (tez)



Televize / Rozhlas KT
13. — 19. prosince 2020 TIPY A PROGRAMY

NEDĚLE 13. 12. 
17.30 Adventní koncerty 
České televize. Přímý pře-
nos z chrámu sv. Petra a Pav-
la na Vyšehradě je věnován 
organizaci Křižovatka handi-
cap centrum z Pardubic

NEDĚLE 13. 12. 
10.00 Bohoslužba Církve 
československé husitské. 
Biskup Filip Štojdl v mimo-
řádném přímém přenosu 
z Komunitního centra Mat-
ky Terezy v Praze-Hájích
13.20 Sváteční slovo 
Michaela Špilara. Adventní 
naděje v době pandemie
13.25 Křesťanský magazín. 
Profesoři Tomáš Halík 
a Václav Bělohradský 
13.55 Uchem jehly. 
Setkání Zbigniewa Czendli-
ka s Vilémem Spilkou

NEDĚLE 13. 12. 
8.30 Jak to vidí… nakladatel-
ka Iva Pecháčková. Sváteční 
setkání sestry Angeliky 
13.04 Pohádka. 
Kubula a Kuba Kubikula
18.30 Dokuseriál. 
Komunitní zahrada (2/3)
22.00 Četba na pokračová-
ní. Peter Mayle: Hotel Pastis 
(10/10)

NEDĚLE 13. 12. 
8.00 Spirituála. Duchovní 
Evropa. Trojjediná Albánie
8.30 Spirituála.
Ke kořenům. Nemoc
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. 
Ludwig van Beethoven: 
Missa C dur op. 86
11.00 Radioseriál. 
Francis Scott Fitzgerald: 
Něžná je noc, 9. díl
11.35 Ludwig van Beetho-
ven: Sonáta pro klavír 
č. 21 C dur op. 53
12.00 Polední zvony. Ze 
zvonice poutního areálu 
v Horní Polici u České Lípy
12.20 Polední koncert. 
Bohuslav Martinů komorní 
i symfonický, český i světový. 
Fantasijní finále
18.30 Četba na pokračová-
ní. Romain Rolland: 
Život Beethovenův (1/5) 

HANA A PETR ULRYCHOVI & JAVORY BEAT
Hana a Petr Ulrychovi & Javory Beat navštívili v loňském roce fes-
tival Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou. 

V období, kdy písničkář Ulrych objevuje kouzlo moravského 
folkloru, vznikají Javory jako předobraz československé world 
music. V roce 1993 se k nim přidávají mimořádně schopní hu-
debníci, manželé Kateřina a Dalibor Štruncovi. Později, v roce 
2006 se Petr Ulrych snaží vyjít vstříc rockovějšímu zvuku. Prv-
ní CD, které se obešlo bez houslí a cimbálu, nazvali Javory beat. 
Spolu s ním se začala utvářet nová personální i hudební sestava, 
ve které se objevuje elektrická kytara, cajon nebo harmonika. Ce-
lek kapely vytváří poctivý beat, moravská lyrika a prvky klezmeru. 
Televize Noe vám přinese střihový záznam z části jejich koncertu 
v sobotu 19. 12. v 16.15. 

POLETUCHY
V tomto pořadu chvíli neposedíte – stejně jako Poletuchy. Obvyk-
le s Jožinem navštěvujeme nejrůznější místa, kde poznáváme pří-
běhy, zajímavosti a čekají nás překvapení. Tentokrát si Jožin sko-
čí do Betléma a poodhalí tajemství adventu a Vánoc. K premiéře 
zveme v sobotu 19. 12. ve 20.05.

TEREZIE HECZKO

POŘADY REGIONÁLNÍCH STUDIÍ
Od roku 2005 procházela budova Církevní střední školy 
sv. Anežky v Odrách nepřetržitou rekonstrukcí. V současné do-
bě vás studenti přivítají v moderním školním areálu s moderně 
vybavenými učebnami, školní kaplí, tělocvičnou, krásným do-
movem mládeže i školní zahradou pro chvíle odpočinku. Re-
daktor Antonín Žolnerčík školu navštívil a k mikrofonu si pozval 
nejen ředitelku Ing. Pavlu Hostašovou, ale také spirituála ško-
ly P. Michala Krenželoka. Poslouchejte ve středu 16. prosince
od 22.00.

Mládež karvinského děkanátu o Velikonocích 2020 započala on-
line působení na facebookových a instagramových stránkách, 
církevní silvestr pojali mladí z Moravskoslezského kraje netra-
dičně prostřednictvím živého vysílání. O tom, proč mají potře-
bu tvořit i v nepříznivé situaci, a zdali má animátorství v dnešní 
době ještě smysl, budou mluvit Terezie Ručková a Anna Slo-
bodová, vedoucí animátorů karvinského děkanátu. Nebude 
chybět ani slovo kaplana pro mládež Jiřího Klose. Pořad olo-
mouckého studia připravila Magdalena Kubatková na čtvrtek
17. prosince od 22.00.

SABINA HAUSEROVÁ

VÁCLAV FALTUS 
Do pořadu Uzdrav naši zem 
tentokrát přijal pozvání Vác-
lav Faltus, dabér, bavič a nej-
lepší český imitátor. Už v mládí 
se projevil jeho talent a záliba 
imitovat různé hlasy. Po jeho 
prvním veřejném vystoupení si 
ho publikum zamilovalo. Imi-
tuje osobnosti, jako je Vlasta 
Burian, Felix Holzmann aj. Tě-
šit se na něj můžete ve čtvrtek 
17. 12. v 18.45. 

O CÍRKVI
Noční univerzita vám nabídne 
přednášku P. Jana Linharta na 
téma Plná slávy? Úvahy o cír-
kvi, která byla pronesena na 
Akademických týdnech 2020. 
P. Jan Linhart zastává funk-
ci děkana římskokatolické far-
nosti ve Skutči, spirituála kněží 
královéhradecké diecéze a spi-
rituála Gymnázia Suverénní-
ho řádu maltézských rytířů ve 
Skutči. 16. 12. ve 22.45.

ZATMĚNÍ SLUNCE, 
PATAGONIE
Budeme-li mít štěstí a nebu-
de zataženo, staneme se svěd-
ky úchvatného vesmírného 
divadla nad Andami. V jiho-
americké Patagonii na břehu 
chilského jezera Villarrica je 
připravena kamera Explorato-
rium, aby sledovala úplné za-
tmění Slunce. Pokud chcete 
být u toho, připojte se v pon-
dělí 14. 12. v 17.00.

OKTÁVA
Adventní tvorba Adama Vác-
lava Michny, rytíře z Otrado-
vic – tak zní název pořadu, 
který u příležitosti 420. výročí 
Michnova narození pro Radio 
Proglas připravil muzikolog 
a barokista Radek Menoušek. 
Kromě zajímavého povídání se 
můžete těšit na krásné skladby 
tohoto autora – to vše 18. 12. 
od 16.55. Těší se na vás redak-
torka Klára Beránková.

HRAJTE, KAPELY!
Rok je pomalu za námi a po-
malu se blíží nejkrásnější svát-
ky v roce – Vánoce. Pokusme 
se zastavit v tento adventní 
čas i přes složitost dnešní do-
by. Třeba poslechem nádher-
ných orchestrálních melodií 
v podání našich špičkových 
dechových kapel. Předvánoč-
ní atmosféra ve světě orches-
trálních polek, valčíků, waltzů 
nebo tang 17. 12. od 16.55.

NOČNÍ LINKA
Je dobré, že církevní rok začí-
ná adventem, který nám dá-
vá možnost ztišení a hlubšího 
duchovního usebrání. Advent 
je především očekávání a ne-
měl by končit Vánocemi. Na 
druhý Ježíšův příchod musí-
me čekat neustále. Na téma 
Advent, který trvá celý život, 
můžete diskutovat v pondělí 
14. 12. od 22.30 s Jaroslavem
Kratkou.

8. prosince 2020 slaví Proglas 25 let své existence, zároveň za-
číná vysílat z nové adresy – z Olomoucké 7 v Brně. Jako naro-
zeninový dárek nás můžete podpořit na www.rybuneutopis.cz. 
Děkujeme!

Film Dýka a kříž vypráví příběh nadšeného kazatele a duchovní-
ho Davida Wilkersona, který založil v nejhorší newyorské čtvrti 
v roce 1958 středisko pro mládež. Zhlédnout jej můžete v sobo-
tu 19. 12. ve 21.55.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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13.30 Knihovnička 20.05 Život Ježíše Krista (1/2) 17.30 Adventní koncerty ČT

9.40 Boh k tebe hovorí 10.00 Svätá omša (P) 
11.15 Spravodajský súhrn 11.40 Katechéza 
(P) 12.00 Anjel Pána (P) 12.20 Loretán-
ske litánie 12.40 Ruženec / Radostný ru-
ženec 13.15 V Samárii pri studni 14.40 
Týždeň s... (farnosť Liptovský Mikuláš) 
15.00 Hodina milosrdenstva 15.15 Boh k te-
be hovorí 15.30 Ruženec z Lúrd 16.05 Z ja-
vora (Chlieb) 16.40 Život za život 18.30 Svä-
tá omša (P) 19.20 Klbko – Svätá omša (9) 
19.40 GU100 (P) 20.00 Modlitba za odvrá-
tenie epidémie zo Šaštína (P) 20.45 Spojení 
vierou (P) 21.15 Medzi nebom a zemou (P) 
21.45 Guadalupe – živý obraz

6.00 Biatlon: SP Rakousko 7.00 BBV po 25 
letech 7.05 Svět motorů: Speciál 7.25 Off-
roadmaraton 7.40 Závody aut do vrchu 7.55 
Svět motorů: Aktuálně 8.20 Rally Itálie 9.20 
Alpské lyžování: SP Francie 11.35 Biatlon: 
SP Rakousko 12.30 Alpské lyžování: SP Fran-
cie 13.30 Archiv D: Kameraman 13.50 Bia-
tlon: SP Rakousko 15.25 Boby: SP Rakous-
ko 16.25 Lety na lyžích: MS 2020 Slovinsko 
18.30 Hokej: HC Kometa Brno – HC Oceláři 
Třinec 21.45 Studio fotbal – Dohráno 22.25 
Sportovní zprávy 22.45 Akrobatické lyžová-
ní: SP Švédsko 0.35 Branky, body, vteřiny 
 0.50 Alpské lyžování: SP Francie

6.20 Prostě zvířata (2) 7.25 Neobjasněná 
akta Egypta (5) 8.35 Utajené příběhy čes-
kých dějin (2) 9.00 UFO: Ztracené důka-
zy (4) 10.10 Neuvěřitelné příběhy (9, 10) 
11.15 Krokodýlí král 12.20 Lovec rybích ob-
rů II (3) 13.20 Druhá světová: Totální válka 
(5) 14.25 Letadlové lodě v boji (1) 15.40 
Zvířecí souboje 16.45 Africké šelmy II (3) 
17.50 Michael Palin v Severní Koreji (1/2) 
18.45 Arábie s Levisonem Woodem (5). Br. 
dok. 20.00 Skrytá tvář superhrdinů (1). Fr. 
dok. 21.05 Ocelová srdce V (1). Něm. dok. 
22.05 Jak fungují stroje (2) 23.05 Obří lodě 
(2) 0.05 Vesmír: Místo pro život (4)

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.30  Kino. Povídka z oblíbeného 

cyklu Bakaláři 1974
 6.50  Pro pamětníky... Vlastimil Brodský 

– 100 let. Kam čert nemůže
 8.10  Úsměvy Věry Tichánkové
 8.50  Polopatě. Moderní hobby 

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

zahraničních zajímavostí
 11.00  František Filip – 90 let. Cirkus 

Humberto (12/12). Slavné jméno
 12.00  Otázky Václava Moravce
 13.00  Zprávy
 13.05  Smůla. Poh. 
 14.05  Ježčí kůže
 14.45  Pekelná maturita. Poh. 
 15.50  Vlastimil Brodský – 100 let. 

Freonový duch. Čes. film 
 17.30  Adventní koncerty České televize. 

Přímý přenos z chrámu 
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 

 18.25  Herbář
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování Sportky a Šance
 20.10  Lída Baarová. Výpravné drama
 22.00  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 22.29  Výsledky losování Šťastných 10
 22.30  V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN… 

Jiří Sovák – 100 let.
Poklad byzantského kupce

 0.10  Případy detektiva Murdocha XI. 
Volný pád. Br./kan. krimi 

 0.55  Bolkoviny
 1.50  Banánové rybičky. Zábavná 

talk show Haliny Pawlowské
 2.30  Sváteční slovo Michaela Špilara
 2.35  Žiješ jenom 2x. Z učebny 

chemie do podzemí
 3.05  Přes nový práh
 3.25  Bydlení je hra

 6.00  Raníček. O krtkovi
 6.10  Včelka Mája
 6.35  Prasátko Peppa VII
 6.45  Star Wars: Příběhy Droidů. 

Am. seriál
 7.05  Zou
 7.20  Ovečka Shaun IV. Br. anim. 
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Československý filmový 

týdeník 1970 (1334/2379)
 9.15  Hledání ztraceného času: 

Když Praha byla bílá
 9.35  Adolf Loos – 150 let
 9.50  Postřehy odjinud. Nový 

Zéland očima Vladimíra 
Kroce. Brána do Antarktidy

 10.00  Bohoslužba Církve 
československé husitské

 10.50  Stanislav Kolíbal
 11.05  Habsburkové: Matka dvou císařů
 11.35  Nedej se plus
 12.00  Nedej se: Hrdinové pralesa
 12.25  Chcete mě?
 12.55  Království divočiny
 13.20  Sváteční slovo Michaela Špilara. 

Adventní naděje v době pandemie
 13.25  Křesťanský magazín. Profesoři 

Tomáš Halík a Václav Bělohradský 
 13.55  Uchem jehly. Setkání 

Z. Czendlika s Vilémem Spilkou
 14.20  Boží mládí (4/4)
 14.50  Queen Mary, královna oceánů. 

Br. dok. 
 15.40  Mistři medicíny: Lukáš Horčička
 16.05  Zákonitosti přírody. Am. dok.
 16.55  Podivuhodná Korea (2/2). Br. dok. 
 17.50  Norsko, objevování severu. Fr. dok. 
 18.45  Večerníček. Honza a beránek
 18.55  Hráč bez limitu
 19.20  Zajímavosti z regionů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Sedmá rota za úplňku. Fr. kom. 
 21.25  Velikáni filmu
 23.10  Dokumentární klub
 0.05  Ve jménu vlasti VIII (9/12)
 0.55  Kvarteto

7.05 M*A*S*H (143, 144) 8.00 Svět ve válce 
(16). V říši 9.15 Prima SVĚT 9.50 Fachmani 
10.20 Šéfem za pár minut 11.00 PARTIE Te-
rezie Tománkové 11.50 Receptář prima ná-
padů 12.45 Libovky Pepy Libického 13.10 
Vychytávky Ládi Hrušky 13.50 Vychytávky 
Extra 14.15 Jak se staví sen 15.05 Jára Ci-
mrman ležící, spící. Čes. kom. 16.40 Když 
draka bolí hlava. Čes./sl. poh. 18.52 Počasí 
18.55 Hlavní zprávy 19.40 Sport 19.50 Po-
časí 19.55 showtime 20.15 superšéf 24 ho-
din do pekla a zpět 21.40 Smrtonosná zbraň 
2. Am. akč. thriller 0.05 Superpoldové 2. Am. 
kom. 2.10 Odvrácená tvář Paříže (4) 

9.00 Nová metoda malíře Smithe. Kom. 9.45 
Šance. Hudebně zábavný pořad s Josefem 
Dvořákem a Miroslavem Vladykou 10.50 Sil-
vestrovský koktejl 11.45 Chvíle pro písničku 
12.00 Domácí štěstí. Půvabné časy podle Ivy 
Hüttnerové 12.25 Rajské zahrady II. Malo-
stranské palácové 12.45 Halabalašou 13.35 
Trocha šafránu z televizního archivu 14.45 
Písnička česká. Dokumentární muzikál o za-
kladatelské generaci Zlatých slavíků 
15.45 Hedvika 
17.00  Hádanky s písničkou.

Pavlína Filipovská uvádí pásmo
populárních písniček s tajenkou

15.10 Děsivé dějiny 15.40 Věda je zábava 
III 16.05 Dobrodružství Kocoura v botách 
II 17.15 Ovečka Shaun IV 17.20 Molly a pří-
šerka Vánoc. Něm. anim. 17.45 Gruffalo-
vo dítě 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.55 Nová dobrodruž-
ství medvídka Pú (12/50) 19.15 Phineas 
a Ferb II (16/39) 19.40 Kiwi a Strit 19.50 
Bob a Bobek na cestách 20.00 Události v kul-
tuře 20.13 Ceny Thálie 2020 8x8 20.20 Čes-
ká filharmonie živě u vás III 21.30 Les Mi-
sérables – koncert z Londýna 0.20 Hitlerův 
Hollywood. Fr./něm. dok. 2.10 John Lennon 
& Yoko Ono – Above Us Only Sky

4.35 Teleshopping 5.05 Turner a Hooch. 
Am. kom. 6.40 Dítě z Marsu. Am. kom. 8.35 
Mladí Titáni do toho!: Ve filmu. Am. anim. 
10.00 Letadla 2: Hasiči a záchranáři. Am. 
anim. 11.25 Teleshopping 
11.55 Sněženky a machři po 25 letech
14.15 Vánoční koleda. Am. anim. 
16.05 Bláznivá dovolená. Am. kom. 
17.55 San Andreas. Am. film 
20.00  Ready Player One: Hra začíná.

Am. sci-fi 
22.45 Sestra. Am. horor 
 0.35 Bourneův mýtus. Něm./am. akč. 
 2.30 Komici. Am. kom. 

6.10 Tlapková patrola (17, 18) 7.10 Looney 
Tunes: Úžasná Show (1). Am. anim. 7.35 Ka-
čeří příběhy (46, 47). Am. anim. 8.25 Krok 
za krokem VII (13) 8.50 O princezně Amé-
lii. Něm. film 10.00 Postrach Dennis o Váno-
cích. Am. kom. 11.45 Tajemství Vánoc. Am. 
film 13.25 Tajný život mazlíčků. Am./fr./jap. 
anim. 15.05 Tenkrát na východě. Am. wes-
tern. kom. 17.15 Přijde letos Ježíšek? Čes. 
film 19.30 Televizní noviny, Sportovní no-
viny, Počasí 20.20 Můj příběh. Čes. drama 
22.10 Střepiny 22.40 Nepřítel pod ochra-
nou. Jihoafr./Am. akč. 0.55 Vánoční Kame-
ňák. Čes. film 2.15 Specialisté (3)

 6.05  Smírčí kříž
 6.30  Ján Miho – heligonkář a folklorista
 7.00  Uzdrav naši zem 

s P. Liborem Všetulou SDB
 8.05  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře
 9.30  Večeře u Slováka:

3. neděle adventní
 9.55  Santiago Gapp
 10.30  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 11.35  V pohorách po horách: Moravský 

kras – Drahanská vrchovina
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba 

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

uplynulého týdne
 13.20  Muzikanti, hrajte
 13.50  S nikým bych neměnila
 14.30  Dobrodružství před 

kamerou (16. díl)
 15.40  Po cestách víry: 

HADŽ – životní cesta
 16.35  Hermie a jeho přátelé: 

Zbytečná hádka
 17.00  Cirkus Noeland: 

Roberto, Kekulín a robot
 17.30  Ovečky v karanténě: 3. neděle 

adventní. Katechetický pořad 
pro kluky a holky 1. stupně ZŠ 
v době pandemie covid-19.

 17.50  Sedmihlásky: Čí je to děvčátko [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 19.05  Lurdský příběh: Píseň o Bernadettě
 19.35  Příroda kolem nás: Příběh 

o záchraně srnečka a Ranská jezírka
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Život Ježíše Krista (1/2). 

Biblický film 
 21.40  Adventní koncert ČFS Brno: 

kostel Povýšení svatého 
Kříže Židlochovice

 22.50  Buon giorno s Františkem
 23.30  Za obzorem
 0.05  Polední modlitba Sv. otce Františka

 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 1,6-
8.19-28 6.35 Ranní chvály 6.50 Du-
chovní slovo 7.00 Radio Vatikán (R) 

 7.30 Komentář týdne 
 7.45 TWR: Studna slova
 8.00  Duchovní hudba: J. S. Bach: 

Kantáta, A. Vivaldi: Nisi Dominus, 
G. P. Telemann: Žalm 24

 9.00  Mše svatá 
 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Křížovka krizovky 5/5: 

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

S. Rachmaninov: 
Koncert pro klavír a orchestr, 
G. Mahler: Symfonie Titán

 13.30  Knihovnička: Richard Rohr: 
Univerzální Kristus

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka: 

Kočičí loupežnice
 14.30  Blahopřání
 16.00  Písničky z archivu
 16.30  A capella na kanapi
 16.55  Dotýkání světla: Modleme se 

3/6: S Šalamounem (R)
 18.00  Modlitba za rodiny
 19.00  Lukášovo pátrání 13/25: 

Silák bez svalů
 19.15  Kolem se toč
 20.15  Křesťan a svět: 

Spoléhám na Boží vedení
 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Koncert vážné a duchovní hudby: 

A. Vivaldi: Judita triumfující, G. F. 
Händel: La Lucrezia, Tra le fiamme

 23.50  Duchovní slovo

13.20 Sváteční slovo M. Špilara
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22.30 Noční linka 20.05 Pavel VI. 17.05 Cestománie 18.55 Uchem jehly s V. Spilkou

12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.30 Krok za krokem VII 
(16) 12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 
(846). Já to zvládnu sám 14.05 Castle na za-
bití IV (10) 15.00 Mentalista III (15). Rudé 
zlato 15.55 Mentalista III (16). Srdcová krá-
lovna 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Od-
polední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice (3956) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Specialisté (4). Poslední sbohem 
21.20 Specialisté (5). Služby z lásky 22.20 
Whiskey Cavalier (8). Zpověď nebezpečné 
mysli. Am. det. 23.15 Mentalista III (15, 16)

4.55 Teleshopping 5.25 Tajný život mazlíč-
ků. Am./fr./jap. anim. 6.40 Tři muži a mladá 
dáma. Am. kom. 8.35 Vánoční koleda. Am. 
anim. 10.20 Vánoční rande. Am. kom. 12.05 
Teleshopping 12.35 Bejvalek se nezbavíš. 
Am. kom. 14.30 Teleshopping 
15.00  Ready Player One: Hra začíná.

Am. sci-fi 
17.50 Princ z Persie: Písky času. Am. fantasy 
20.00 VALL-I. Am. anim. sci-fi 
21.50 Argo. Am. drama 
 0.15 300: Bitva u Thermopyl. Am. akč. 
 2.20 Sestra. Am. horor 
 3.50 Film o filmu – Můj příběh 

15.15 Pes a jeho blog II (24/24) 15.40 S Ja-
kubem v přírodě 16.10 Planeta YÓ 16.45 
Agent v kapse 2 17.00 Rejpavá žížala 17.15 
Skobičiny 17.20 Kouzelná školka 17.50 
Dobrodružství Kocoura v botách II 18.10 
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerní-
ček 18.55 Nová dobrodružství medvídka 
Pú (13/50) 19.15 Phineas a Ferb II (17/39) 
19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouška. Pohád-
ky a malé hry 20.00 Události v kultuře 20.13 
Ceny Thálie 2020 8x8 20.20 Ludwig van 
Beethoven – 250 let 21.55 Beethovenův 1. 
klavírní koncert C dur 22.30 Vlastimil Brod-
ský – 100 let 0.00 Průvan

11.25 Vánoce na Žofíně 12.00 Zprávy ve 12 
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 
12.30 Kde bydlely princezny. Hluboká 12.50 
Halabalašou 13.40 Náledí. Kom. 14.35 Dě-
deček je lepší než pes. TV film 15.25 Trocha 
šafránu z televizního archivu 16.40 Věšák. 
Záb. pořad 17.20 Vánoční posezení u muzi-
ky. S Jožkou Šmukařem a jeho hosty 17.45 
František Filip – 90 let. F. L. Věk (1/13) 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Událos-
ti 19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 Měs-
tem chodí Mikuláš 21.35 Luděk Nekuda. Po-
pulární moderátor svým komentářem uvádí 
starší i novější filmové písničky

10.10 Skeleton: SP Rakousko 11.15 Alpské 
lyžování: SP Francie 12.05 Panorama 12.25 
Sportovní zprávy 12.55 Sokolský zpravo-
daj 13.05 Lety na lyžích: MS 2020 Slovin-
sko 15.15 Alpské lyžování: SP Francie 15.55 
Volejbalový magazín 16.15 Hokej den poté 
17.00 Volejbal: VK Lvi Praha – VK Jihostroj 
České Budějovice 19.20 Alpské lyžování: SP 
Francie 21.30 Studio fotbal – Dohráno Plus 
22.30 Sportovní zprávy 22.45 Hokej den po-
té 23.30 Akrobatické lyžování: SP Švédsko 
1.20 Branky, body, vteřiny 1.30 Volejbalo-
vý magazín 1.45 VK Lvi Praha – VK Jihostroj 
České Budějovice

12.00 Anjel Pána 12.20 Z prameňa (P) 
12.40 Ruženec / Bolestný ruženec 13.15 
Z javora 13.50 Katolicizmus (Peter a Pa-
vol – nepostrádateľní muži) 15.00 Hodina 
milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd 
(P) 16.05 Vaticano (P) 16.40 Týždeň s... 
(farnosť Šumiac) 16.55 Tanzania – Sme sta-
toční (P) 17.30 Doma je doma (P) 18.30 
Svätá omša (P) 19.00 Ruženec / Ruženec 
svetla 20.00 Krátke správy (P) 20.15 A te-
raz čo? (Zanedbávanie dobrého) (P) 20.30 
V Samárii pri studni (P) 22.00 STOPovanie 
22.30 Moja misia – magazín 23.00 Hudob-
né pódium 23.45 Z prameňa

8.50 Franco a španělská diktatura (2) 9.55 
Poklady Británie: Odhalená bojiště (4) 11.20 
Krásy divokých And (3) 12.25 Kanada: Rok 
v divočině (2) 13.25 UFO: Ztracené důkazy 
II (9) 14.35 Neuvěřitelné příběhy (31, 32) 
15.30 Kapří monstra III (2) 16.40 Svět pod 
hladinou (3, 4) 17.50 Městské džungle (5, 
6) 19.00 Poslední ráje (3). Z Macaa do Se-
čuánu. Něm. dok. 20.00 Na střechách měst 
II (5). Řím. Fr. dok. 21.05 Anthony Bourdain: 
Neznámé končiny IX (3). Laos 22.00 Neob-
jasněné případy NASA (4) 23.00 Tajemství 
vesmíru III (11) 0.00 Nejslavnější evropská 
nádraží (5) 1.05 Nil: Pět tisíc let historie (3)

 6.05  Jde o život (1. díl): 
Hlavně chtít odvážně a moc

 7.40  S dětmi na Chodsku: 
Chodské slavnosti 2016

 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  V pohorách po horách: 

Malý Rozsutec – Malá Fatra
 9.25  Vezmi a čti: Listopad 2020
 9.40  Outdoor Films s Annou Hanuš 

Kuchařovou: Můj život je slackline
 11.15  Neboj se doplout aneb 

Umění doprovázet
 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  Příběhy odvahy a víry
 13.20  Největší přání
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Příroda kolem nás: lev a roháč
 14.50  Noční univerzita: 

P. Vlastimil Kadlec 
– Povoláni k vděčnosti a chvále

 16.00  V souvislostech
 16.20  Můj chrám
 16.45  V pohorách po horách
 17.00  Zatmění slunce, 

Patagonie 2020 [L]
 17.30  Vezmi a čti: Prosinec 2020 [P]
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  Mašinky: 

O trati, co vede kolem jezera
 19.00  Legendární sestava 

Poutníků na Mohelnickém 
dostavníku 2015 (3. díl)

 19.25  Guyanská Diana
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Pavel VI. – nepochopený 

papež. Dok. 
 21.05  Mixtékové – Mezi 

náboženstvím a tradicí
 21.30  Za obzorem
 22.05  Až na pokraji
 23.00  Kulatý stůl: Boží komedianti
 0.35  Etiopie

12.20 Walker, Texas Ranger IV (18). El 
Coyote (2/2) 13.20 Jake a tlusťoch V (5). 
Mohl jsem napsat knihu 14.25 Policie Ham-
burk VII (9). Zachránce 15.25 Námořní vy-
šetřovací služba IX (17). Utajované informa-
ce 16.25 Policie v akci. Čtyři případy, čtyři 
lidské osudy 17.25 Krimi zprávy 17.50 Pro-
střeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁ-
VY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOW-
TIME 20.15 Sestřičky (32). Kdo se bojí na 
ples 21.35 Milionář mezi námi 22.55 Hud-
son a Rex II (8). Roborex 23.55 Policie v ak-
ci 0.50 Námořní vyšetřovací služba IX (17) 
1.45 Walker, Texas Ranger IV (18) 

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Z archivu 
vzdělávacích cyklů 3.00 Z archivu 
hudebních pořadů 5.00 Písně

 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 17.55) 
 6.00 Evangelium: Mt 21,23-27
 6.05 Ranní chvály
 6.20 Duchovní slovo 
 6.45 Ranní zíváček
 7.00 Radio Vatikán (R)
 7.15 Pozvánky
 7.45 Třikrát z Proglasu
 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.15  TWR: Stopy
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Zprávy Proglasu
 11.05  Louis de Wohl:

Dobývat nebe 40/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: L. Bocherini: 

Menuet, G. Rosini: Variace C, 
J. V. Kalivoda: Sinfonie

 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  Lukášovo pátrání 14/25: 

Vzhůru do Ain Karim
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: Tęgie chłopy
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Louis de Wohl: 

Dobývat nebe 40/43
 22.00  Studio Olomouc: Rozvíjíme nadané 

– mentoring pro děti s nápadem
 22.30  Noční linka s Jaroslavem Kratkou: 

Advent, který trvá celý život
 23.50 Duchovní slovo

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Kamera na cestách: Buenos Aires, 

krása v rytmu tanga. Fr. dok. 
 9.55  Vysoké Tatry: 

Život nad oblaky (2/2). Dok. 
 10.45  Labyrint světa a ráj srdce (21/24). 

Proti proudu. Čes. anim. 
 10.55  Babylon. Dok. 
 11.20  Zasvěcení: Paulínky
 11.50  Boží mládí (4/4)
 12.20  Televizní klub neslyšících
 12.45  Československý filmový 

týdeník 1970 (1334/2379)
 13.00  Hry na bojištích. Fr. dok. 
 13.55  Tři životy Vladimíra Pucholta. Dok. 
 14.35  Boží dar – příběhy českých 

potravin (6/6)
 15.00  Dobrodružství vědy a techniky. 

Věda versus virus zika. Něm. dok. 
 15.30  Velké nadzvukové 

dobrodružství. Niz. dok. 
 16.25  Letecké katastrofy: 

V zajetí rychlosti. Kan. dok. 
 17.10  Vynálezy, které změnily svět: 

Chytrý telefon. Dok. BBC
 18.10  Křížem krážem Izraelem: 

Galilejské jezero (8/9)
 18.35  Jan Amos Komenský – 

350 let. Labyrint světa a ráj 
srdce (22/24). Nový začátek

 18.45  Večerníček. Honza a beránek
 18.55  Uchem jehly. Setkání 

Z. Czendlika s Vilémem Spilkou
 19.25  Mizející místa domova: 

Skleněný ráj?
 19.40  Postřehy odjinud. Neznámá 

Francie očima Jana Šmída. 
U nás ve Zvonokosech

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Angelika, markýza andělů. Fr. film
 22.00  Sherlock Holmes: Znamení čtyř
 23.50  Bláznivá střela. Am. kom. 
 1.10  Queer: Proti sobě
 1.40  Gambleři nám stárnou

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  Otec Brown VII. 

Skřivánčí skandál. Br. det. 
 9.45  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 10.20  Hedvika
 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  Martin Růžek – 25 let od úmrtí. 

Úsměvy Martina Růžka
 14.40  V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN… 

Jiří Sovák – 100 let. 
Poklad byzantského kupce

 16.15  To je vražda, napsala IX. 
Dívka, která přežila 

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

 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
 20.10  Labyrint II (7/7). Krimi seriál 
 21.10  Definice lásky. Rom. film 
 22.29  Výsledky losování Šťastných 10
 22.30  Tentokrát se budu smát já
 23.25  Donutil nás k smíchu. 

Silvestrovské setkání 
 0.00  AZ-kvíz
 0.25  Banánové rybičky. 

Na téma „jak si užít led“ 
 1.05  Kde se z piva vaří...
 1.25  Z metropole, Týden v regionech 
 1.55  Kalendárium
 2.10  Sváteční slovo Michaela Špilara
 2.15  Dobré ráno
 4.50  Žiješ jenom 2x. Tanečnice Eliška
 5.15  Etiketa. Malá svatba
 5.30  Události v regionech
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16.00 Barvínek 20.05 Klapka 10.35 Cirkus Humberto 10.45 Labyrint světa a ráj srdce

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

Dívka, která přežila 
 9.45  Náledí. Kom. 
 10.35  František Filip – 90 let. 

Cirkus Humberto (12/12). 
Slavné jméno

 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  Otec Brown VII. 

Skřivánčí skandál. Br. det. 
 15.15  František Filip – 90 let. Trumfy 

Miroslava Donutila. Záb. talk show 
 16.10  To je vražda, napsala IX. 

Láska je vražedná vášeň 
 17.00  Cestománie. 

Rakousko: 
Tyrolské pastorále

 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
 20.10  3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
 21.30  Tchyně a uzený. TV film
 22.54  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 22.55  Vladimír Menšík nonstop
 23.55  Případy detektiva Murdocha XI. 

Volný pád. Br./kan. krimi 
 0.40  AZ-kvíz
 1.05  Valdštejnův manýrismus
 1.25  Zajímavosti z regionů, 

Týden v regionech 
 1.50  Tajemství pravého steaku
 2.20  Dobré ráno
 4.50  Milovníci vína (15/16)
 5.15  Etiketa. Velká svatba
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Zázračná planeta: Nejtroufalejší 

zlodějíčci ve zvířecí říši. BBC Earth
 9.50  Mexiko, koloniální 

města jihu. Fr. dok. 
 10.45  Labyrint světa a ráj srdce (22/24). 

Nový začátek. Čes. anim. 
 10.55  Angelika, markýza andělů. Fr. film 
 12.45  Nedej se plus
 13.15  Nedej se: Hrdinové pralesa
 13.40  Mizející místa domova: 

Hrad Hartenberg
 14.00  Mizející místa domova: 

Skleněný ráj?
 14.20  Království divočiny: 

Holubi japonští. Jap. dok. 
 14.45  Zákonitosti přírody. Am. dok. 
 15.35  Vlastimil Brodský 

– 100 let. Vlastimil Brodský 
očima Jana Špáty

 15.55  Sherlock Holmes: 
Znamení čtyř. Br. film

 17.40  Křížem krážem Izraelem: 
Izrael pro všechny (9/9)

 18.10  Manu a Matěj na cestě z Říma 
na ostrov Capri (9/10)

 18.35  Jan Amos Komenský – 350 let. 
Labyrint světa a ráj srdce 
(23/24). Učitelem národů

 18.45  Večerníček. Honza a beránek
 18.55  Zpráva o medvědech
 19.00  Běžkotoulky. Malino Brdo
 19.15  Boží mládí (4/4)
 19.40  Postřehy odjinud. Neznámá Francie 

očima Jana Šmída. Lyon v pohybu
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Báječná Angelika. Fr. film
 21.50  Sherlock Holmes: 

Pes baskervillský. Br. film 
 23.35  Ve jménu vlasti VIII (10/12). 

Předurčený řidič. Am.
 0.30  Greta Thunbergová 

– hlas budoucnosti. Br. dok. 
 1.25  Válka taxikářů

10.55 Co na to Češi 11.50 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.30 Krok za krokem VII 
(17) 12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 
(847). Láska pro Rytíře 14.10 Castle na zabi-
tí IV (11) 15.05 Mentalista III (17). Proud kr-
ve 16.00 Mentalista III (18). Rudá míle 16.57 
Odpolední Počasí 17.00 Odpolední Televiz-
ní noviny, Sportovní noviny 17.25 Co na to 
Češi 18.25 Ulice (3957) 19.30 Televizní no-
viny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Utajený 
šéf II 21.35 Víkend 22.35 Whiskey Cavalier 
(9). Srdcem i duší 23.30 Mentalista III (17, 
18) 1.15 Castle na zabití IV (11) 

4.45 Teleshopping 5.15 Tajemství Vánoc. 
Am. film 6.35 Bejvalek se nezbavíš. Am. kom. 
8.25 Mentalista III (15, 16) 10.10 Telesho-
pping 10.45 Ready Player One: Hra začíná. 
Am. sci-fi 13.30 Teleshopping 
14.00 San Andreas. Am. film 
16.10 VALL-I. Am. anim. sci-fi 
17.55  Tenkrát na východě.

Am. western. kom. 
20.00 Liga spravedlnosti. Am. akč. film 
22.15 Svět na houpačce. Am. drama 
23.55  Nepřítel pod ochranou.

Jihoafr./Am. akč. 
 2.05 Jak se zbavit celulitidy. Pol. kom. 

14.30 Andy na safari 14.45 Lvíčata 15.15 
Pes a jeho blog III (1/24) 15.35 Animační 
školička 15.55 Pětka z garáže 16.10 Plane-
ta YÓ 16.45 Ty Brďo! Draci 17.10 Tance 
z pohádkového rance 17.20 Kouzelná škol-
ka 17.50 Dobrodružství Kocoura v botách 
II 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 
Večerníček 18.55 Nová dobrodružství med-
vídka Pú (14/50) 19.15 Phineas a Ferb II 
(18/39) 19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouš-
ka 20.00 Události v kultuře 20.15 ArtZóna 
21.05 Tohle jsme my IV (15/18). Oblaka 
21.50 Kino Art. Mrtvá nevěsta 23.05 Alice 
Cooper. Am. dok. 0.30 Peep Show III (3/6)

12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 
12.30 Kde bydlely princezny. Milotice 12.50 
Halabalašou 13.30 Vlastimil Brodský – 100 
let. Kinkongova smrt. TV film 14.35 Vlasti-
mil Brodský – 100 let. Párátko 15.25 Trocha 
šafránu z televizního archivu 16.40 Vlastimil 
Brodský – 100 let. Věšák 17.25 Vánoční po-
sezení u muziky 17.50 František Filip – 90 let. 
F. L. Věk (2/13) 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, body, 
vteřiny 20.05 Zlatí úhoři. Čes. film na motivy 
povídek Oty Pavla 
21.30  Dneska je párty. Marek Eben uvádí 

nejznámější písničky Zdeňka Borovce 

6.00 VK Lvi Praha – VK Jihostroj České Bu-
dějovice 8.20 Panorama 8.50 BBV po 25 le-
tech 8.55 Hokej den poté 9.40 Cyklokros: 
Toi Toi Cup 2020 Hlinsko 10.50 Snowboar-
ding: SP Rakousko 12.05 Panorama 12.25 
Sportovní zprávy 12.55 Na skialpech přes 
hory 13.10 Judo Show Cup 2020 13.40 Stu-
dio fotbal – Dohráno Plus 14.40 Fotbal: Ev-
ropská liga UEFA 16.30 Studio fotbal – Extra 
17.00 Hokej: Bílí Tygři Liberec – HC Energie 
Karlovy Vary 20.45 Magazín Evropské ligy 
UEFA 21.35 Sportovní zprávy 21.55 Biat-
lon: SP Rakousko 0.20 Branky, body, vteřiny 
 0.30 Akrobatické lyžování: SP Švédsko

13.50 Katechéza 14.10 Medzi nebom a ze-
mou 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.15 
Boh k tebe hovorí (P) 15.30 Ruženec z Lúrd 
(P) 16.05 Správy zo Svätej zeme (P) 16.30 
V škole Ducha (Ján Buc: Duchovná gramot-
nosť) (P) 17.05 Viera do vrecka (Ako odpus-
tiť?) (P) 17.30 Doma je doma (P) 18.30 Svätá 
omša (P) 19.00 Svätá rodina hľadá príbytok 
(1) (P) 19.30 Krátke správy (P) 19.45 Týž-
deň s... (farnosť Šumiac) 20.00 Modlitba za 
odvrátenie epidémie zo Šaštína (P) 20.45 
vKontexte (P) 21.15 Gréckokatolícky ma-
gazín (P) 21.30 Blázon z La Verny (P) 22.35 
Vaticano 23.05 Akatist 23.45 Z prameňa

7.25 Obnažený vesmír III (8) 8.25 Tajemství 
vesmíru II (7) 9.20 Kolosální vzdušná pře-
prava (8) 10.25 Tajný život skládek 11.45 
Majestátní vlaky III (2) 12.50 Norské do-
my snů II (8) 13.45 Dynastie: Rodiny, kte-
ré změnily svět (2) 14.55 Hitlerův kruh zla 
(2) 16.00 Putování tučňáků: Volání oceánu 
17.55 Divoký Nový Zéland (3) 18.55 Ne-
zkrotné údolí (3) 20.00 Starodávné cesty II 
(3). Portway v Derbyshire. Br. dok. 21.00 Ta-
jemství keltské hrobky. Rak. dok. 22.05 Vete-
rinář z Yorkshiru VIII (7) 23.05 Poslední ráje 
(14) 0.05 Zapomenuté megastavby III (10) 
 1.05 Záhady nacistických vražd (3)

 6.05  Noční univerzita: Sociální děloha 
a sociální porod (4. díl)

 7.05  Bulharsko – Život ve skrytosti. 
Práce sester karmelitek v Bulharsku

 7.50  Adventní koncert ČFS Brno: 
kostel Povýšení svatého 
Kříže Židlochovice

 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  V souvislostech. 

Komentované aktuální téma 
 9.35  Cvrlikání (30. díl): Nezmaři
 10.40  Papež Benedikt XVI.
 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  Duchovní malby (1. díl): Andělé
 13.15  Cenacolo: svědectví o Lásce, 

milosrdenství a přátelství
 14.00  Za obzorem [L]. 

Rozhovor s hostem dne
 14.30  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře (150. díl): 
Támhle za kopcem je Sarajevo. 
Cyklus s folklorní tematikou

 16.00  Biblická studna
 17.00  Muzikanti, hrajte. Střihový 

pořad pro milovníky dechovky
 17.30  Řeckokatolický magazín [P]
 17.50  Sedmihlásky: Čí je to děvčátko
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  Uzdrav naši zem [L]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Klapka [P]. Seriál

o amatérském filmu a filmařích
 21.10  Zpravodajské Noeviny: 

15. 12. 2020 [P] 
 21.30  Za obzorem
 22.05  Prague Cello Quartet 

a Filharmonie Bohuslava Martinů: 
Kongresové centrum Zlín

 23.10  Kdo chce kam...
 23.35  Terra Santa News: 9. 12. 2020
 0.00  Po cestách víry (5. díl): 

HADŽ – životní cesta
 0.50  Víra do kapsy

10.20 Rosamunde Pilcher: Zmatená láska. 
Něm./rak. film 12.25 Walker, Texas Ranger 
IV (19). Mstitel 13.25 Jake a tlusťoch V (6). 
Dva různé světy 14.25 Policie Hamburk VII 
(10). Válka menšin 15.25 Námořní vyšetřo-
vací služba IX (18). Vyděrač 16.25 Policie 
v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 17.25 
Krimi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 
Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Slunečná 
(68). Mediální hvězda 21.35 7 pádů Honzy 
Dědka 22.55 Fachmani 23.25 Policie v ak-
ci 0.25 Námořní vyšetřovací služba IX (18) 
 1.20 Walker, Texas Ranger IV (19)

 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: Mt 21,28-32 
 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
 10.15  TWR: Nahoru
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Zprávy Proglasu 
 11.05  Louis de Wohl: 

Dobývat nebe 41/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

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

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

Z pohádky do pohádky
 16.55  Slyšte, lidé! 

Písně doby koronavirové II. (R)
 18.00  Mše svatá 

(za posluchače Proglasu)
 18.45  Lukášovo pátrání 15/25: 

Oslík
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Pavel Hrubý
 20.00  Modlitba živého růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Louis de Wohl: 

Dobývat nebe 41/43
 22.00  Studio Plzeň: František Radkovský 

jako 1. pastýř plzeňské diecéze
 23.50 Duchovní slovo
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16.00 Černý sokol 21.05 Adorace 20.10 Četnické humoresky 19.25 Katedrála

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

Láska je vražedná vášeň 
 9.55  Vlastimil Brodský – 100 let. 

Freonový duch. 
Čes. film 

 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  Vlastimil Brodský – 100 let. 

Hodinář. 
Povídka z oblíbeného 
cyklu Bakaláři 1985

 14.20  Vlastimil Brodský – 100 let. 
Případ Platfus. Kom. 

 16.10  To je vražda, napsala X. 
Smrt v Hongkongu 

 17.00  Cestománie. 
Španělsko: Kanárská trojka

 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  Četnické humoresky 

(39/39). Epilog
 21.55  Roznese tě na kopytech. 

TV film 
 23.09  Výsledky losování Šťastných 10
 23.10  Nezničitelný Vladimír Menšík. 

Gejzíry vtipů, scének a písniček 
nezapomenutelné herecké 
legendy

 0.10  AZ-kvíz
 0.35  Máte slovo s M. Jílkovou
 1.40  Banánové rybičky. 

Na téma „jak si užít poklady“
 2.20  Dobré ráno
 4.50  Kluci v akci
 5.15  Etiketa. Alkohol
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Norsko, objevování severu. Fr. dok. 
 9.55  Modrá zóna dlouhověkosti: 

Řecko (4/4). Fr. cyklus
 10.45  Labyrint světa a ráj srdce (23/24). 

Učitelem národů. Čes. anim. 
 10.50  Báječná Angelika. Fr. film
 12.35  Putování za muzikou
 13.00  Kámen, kov a perleť
 13.35  Moja. Životní příběh 

nejslavnější české gorily
 14.00  Krásy evropského pobřeží: 

V srdci Baltu. Fr. dok. 
 14.10  Evropa dnes. Pizza – celosvětový 

hit rychlého občerstvení
 14.40  Sherlock Holmes: 

Pes baskervillský. Br. film
 16.25  Klíč. Magazín nejen 

pro zdravotně postižené
 16.50  Neobyčejná planeta: 

Domov (10/10). Am. cyklus
 17.40  Manu a Matěj na cestě z Říma 

na ostrov Capri (10/10)
 18.10  Mistři medicíny: Lukáš Horčička
 18.35  Jan Amos Komenský – 350 let. 

Labyrint světa a ráj srdce 
(24/24). V bráně věčnosti

 18.45  Večerníček. Maxipes Fík
 18.55  Babylon. Dok. 
 19.25  Katedrála. Chrám sv. Víta v Praze 

– historie a význam. Dok. 
 19.40  Postřehy odjinud. Neznámá Francie 

očima Jana Šmída. Jak najít lanýže
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Angelika a král. Fr. film
 21.50  Sherlock Holmes: 

Poslední upír. Br. film
 23.35  Zmizení (8/8). Něm. 
 0.20  Vysoké Tatry: 

Život nad oblaky (2/2) 
 1.10  Mexiko, koloniální 

města jihu. Fr. dok. 
 2.05  Stará dobrá značka
 2.30  V zajetí železné opony

11.00 Co na to Češi 11.50 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.30 Krok za krokem VII 
(18) 12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 
(848). Spravedlnost 14.05 Castle na zabití 
IV (12) 15.05 Mentalista III (19). Není růže 
bez trní 16.00 Mentalista III (20). Zredigová-
no 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpoled-
ní Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 
Co na to Češi 18.25 Ulice (3958) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Svatba na první pohled 21.40 Výměna man-
želek X 23.05 Whiskey Cavalier (10). Will na 
lovu 0.00 Mentalista III (19, 20)

5.40 Teleshopping 6.10 Postrach Dennis 
o Vánocích. Am. kom. 7.50 Mentalista III (17, 
18) 9.35 Bláznivá dovolená. Am. kom. 11.30 
Teleshopping 12.00 VALL-I. Am. anim. sci-fi 
13.45 Teleshopping 
14.20 Princ z Persie: Písky času. Am. fantasy 
16.30  Tajný život mazlíčků.

Am./fr./jap. anim. 
18.05 Přijde letos Ježíšek? Čes. film 
20.00 Vánoční skřítek. Am./něm. kom. 
21.55 Šéfové na zabití. Am. kom. 
23.40 Vánoční Kameňák. Čes. film 
 1.20 Svět na houpačce. Am. drama 
 2.40 Sestra. Am. horor 

17.05 Taneční hrátky s Honzou Onderem 
17.20 Kouzelná školka 17.50 Dobrodruž-
ství Kocoura v botách II 18.10 Šmoulové 
18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 
Nová dobrodružství medvídka Pú (15/50) 
19.15 Phineas a Ferb II (19/39) 19.40 Les-
nílci 19.45 Čtení do ouška 20.00 Události 
v kultuře 20.15 Ludwig van Beethoven – 250 
let. Beethovenův 3. klavírní koncert C moll 
20.50 Beethovenův 5. klavírní koncert Es dur 
21.30 Příběhy filmových legend 22.25 Bitto-
vá, Dusilová, Načeva 23.25 Hudební klub. 
Bůh ti žehnej, Ozzy Osbourne 
 0.55 Béjart Ballet Lausanne: Světlo

10.00 Vlastimil Brodský – 100 let. Ta slepič-
ka kropenatá 11.00 Televarieté na přeskáčku 
11.45 Vánoční vernisáž 12.00 Zprávy ve 12 
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 
12.30 Kde bydlely princezny. Buchlov 12.50 
Halabalašou 13.40 Zlatí úhoři. Film na moti-
vy povídek Oty Pavla 15.05 Dárek 15.25 Tro-
cha šafránu z televizního archivu 16.45 Vě-
šák 17.20 Vánoční posezení u muziky 17.50 
František Filip – 90 let. F. L. Věk (3/13) 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Událos-
ti 19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 Duhová 
kulička 21.25 Písničky známé a nejznámější 
s Orchestrem Karla Vlacha 

9.25 Studio fotbal – Extra 9.50 Bílí Tygři Li-
berec – HC Energie Karlovy Vary 11.50 Ar-
chiv D: Kameraman 12.05 Panorama 12.25 
Sportovní zprávy 12.50 Biatlon: SP Rakous-
ko 14.05 Snowboarding: SP Itálie 15.40 Fot-
bal: AC Sparta Praha – FK Pardubice 18.20 
Házená: HBC Ronal Jičín – TJ Sokol Nové Ve-
selí 20.10 Olympijský magazín 20.35 Svět 
motorů: Speciál 20.55 M ČR v automobilo-
vých rally 2020 21.25 M ČR motokáry 2020 
21.35 Svět motorů: Aktuálně 22.00 Sportov-
ní zprávy 22.15 Rally Monza 
23.10 Lety na lyžích: MS 2020 Slovinsko 
 1.10 Branky, body, vteřiny 

10.55 Doma je doma 12.00 Anjel Pána 
12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Ra-
dostný ruženec 13.15 STOPovanie 13.50 
Hudobné pódium (P) 15.00 Hodina milosr-
denstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 
Klbko – Svätá omša (Premenenie) 16.25 
GU100 16.55 Srbsko – semienka nádeje (P) 
17.30 Doma je doma (P) 18.30 Svätá omša 
(P) 19.00 Svätá rodina hľadá príbytok (2) 
20.00 Krátke správy (P) 20.15 Prehľad kato-
líckych periodík (P) 20.30 Jeden na jedného 
(P) 20.50 Fundamenty (Dôstojnosť ľudskej 
osoby) (P) 21.50 Z javora 
22.25 V Samárii pri studni 

7.20 Jak pivo změnilo svět (3) 8.20 Dívka 
z Egtvedu 9.25 Vesmír: Místo pro život (4) 
10.35 Tajemství vesmíru II (18) 11.35 Mi-
chael Palin v Severní Koreji (1/2) 12.45 Ará-
bie s Levisonem Woodem (5) 13.50 Jak fun-
gují stroje (2) 14.50 Obří lodě (2) 15.50 
Skrytá tvář superhrdinů (1) 16.55 Ocelo-
vá srdce V (1) 17.55 Poslední Pygmejové 
(3/3) 18.55 Neznámé krajiny II (6). Vancou-
ver Island. Kan. dok. 20.00 Divoké hrady (3). 
Predjama. Am./něm. dok. 21.00 Do divoči-
ny: Arktida (1). Am. dok. 22.05 Mimo kont-
rolu (6) 23.20 Sousedské noční můry IV (6) 
 0.15 Hitlerova kronika (10)

 6.05  Mezi pražci (92. díl): Prosinec 2020
 6.55  Zpravodajské Noeviny: 

15. 12. 2020
 7.15  Síla tradice: MFF Strážnice 2018
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Generální audience 

papeže Františka [L]
 10.15  Vezmi a čti: Prosinec 2020
 10.30  Noční univerzita: 

P. Vlastimil Kadlec 
– Povoláni k vděčnosti a chvále

 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  Příroda kolem nás
 13.05  Neoblomný kardinál
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Za operou
 15.25  Zpravodajské Noeviny: 

15. 12. 2020
 15.45  ARTBITR – Kulturní 

magazín (100. díl) 
 16.00  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře
 17.25  Historie českých hospiců aneb 

První hospic v Čechách
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  Mašinky (9. díl): O bludné výhybce
 18.55  Sedmihlásky 
 19.05  Neboj se doplout aneb Umění 

doprovázet (10. díl): Co nás 
připravuje o pokoj a jak se bránit?

 19.30  Terra Santa News: 16. 12. 2020 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Nebojte se... [L] 

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

– Plná slávy? Úvahy o církvi [P]
 23.55  Generální audience 

papeže Františka
 0.20  František: papež změn
 1.15  Noční repríza dopoledních pořadů

10.20 Rosamunde Pilcher: Falešná jeptiš-
ka. Něm. film 12.25 Walker, Texas Ranger IV 
(20). Odznak 13.25 Jake a tlusťoch V (7). Po-
každé, když se loučíme 14.25 Policie Hamb-
urk VII (11). Plněná ryba 15.25 Námořní vy-
šetřovací služba IX (19). Dobrý syn 16.25 
Policie v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 
17.25 Krimi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Ses-
třičky (33). Naďa klade past 21.35 Show Ja-
na Krause 22.45 SUPERŠÉF 24 HODIN DO 
PEKLA A ZPĚT 0.00 Policie v akci 1.00 Ná-
mořní vyšetřovací služba IX (19)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Křesťan a svět 
(R) 3.00 Folklorní okénko 5.00 Pís-
ně 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 
17.55) 6.00 Evangelium: Lk 7,19-23 
6.05 Ranní chvály 6.20 Duchovní 
slovo 6.45 Ranní zíváček 7.00 Ra-
dio Vatikán (R) 7.15 Pozvánky 

 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.15  TWR: Zrcadlo
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Zprávy Proglasu
 11.05  Louis de Wohl: 

Dobývat nebe 42/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: J. Sibelius: Driády, 

D. Popper: Koncert pro violoncello 
a orchestr, G. Bizet: Carmen

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Než zazvoní zvonec: Černý sokol
 16.55  Folklorní okénko: 

Po stopách sběratelů lidových 
písní: Karel Vetterl

 18.00  Mše svatá (z komunitní kaple 
salesiánů v Brně-Žabovřeskách)

 18.45  Lukášovo pátrání 16/25: 
Připrav cestu Pánu!

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: Novinky 

vydavatelství Hevhetia
 20.00  Modlitba růžence 

(z komunitní kaple salesiánů 
v Brně-Žabovřeskách)

 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Louis de Wohl:

Dobývat nebe 42/43
 22.00  Studio Ostrava: 30. školní 

rok na Církevní střední škole 
svaté Anežky v Odrách

 22.30  Noční cukrárna
 23.50  Duchovní slovo
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 16.00 Na dřeň 11.05 Srbsko: Semínko naděje 10.35 Po stopách hvězd 13.15 Křesťanský magazín

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

Smrt v Hongkongu 
 9.45  Na kus řeči
 10.35  Po stopách hvězd. 

Obrazový životopis slavných –
tentokrát Simony Stašové 

 11.00  Všechno, co mám ráda. 
Inspirativní magazín plný 
nápadů pro domácnost, 
tvoření, zahradu i vaření

 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  Linecké pečivo. Povídka 

z oblíbeného cyklu Bakaláři 1975
 14.20  Všechnopárty
 15.15  Profesionálové.

Jen krásný obrázek. Br. krimi 
 16.10  To je vražda, napsala X. 

Dům, kde bydlel Hemingway 
 17.00  Cestománie. Singapur: 

Zázrak na rovníku?
 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  3 plus 1 s Miroslavem Donutilem. 

Povídky Komparzista, 
Novoroční projev a Cizí kluk 

 21.30  Jiří Sovák – 100 let. 
Což takhle dát si špenát. Kom. 

 22.59  Výsledky losování Šťastných 10
 23.00  Kouzelník ještě nepřišel
 23.50  54 hodin (2/2)
 1.20  AZ-kvíz
 1.45  Toulavá kamera
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Sváteční slovo Michaela Špilara
 4.55  Pod pokličkou
 5.15  Etiketa. Kouření

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Obr v řece. Fr. dok. 
 9.50  Queen Mary, královna oceánů. 

Br. dok. 
 10.40  Labyrint světa a ráj srdce (24/24). 

V bráně věčnosti. Čes. anim.
 10.45  Angelika a král. Fr. film
 12.10  Hokej: Finsko – Česko
 12.30  Válečné lodě: 

Přetvářky a lži. Br. dok.
 13.15  Křesťanský magazín. Profesoři 

Tomáš Halík a Václav Bělohradský 
 13.45  Greta Thunbergová 

– hlas budoucnosti. Br. dok. 
 14.45  Sherlock Holmes:

Poslední upír. Bri. film
 16.30  Mexiko, koloniální 

města jihu. Fr. dok. 
 17.25  Hroší nadvláda. Am. dok. 
 18.15  Herbář
 18.45  Večerníček. Maxipes Fík
 18.55  Dobrodružství vědy a techniky. 

Věda versus virus zika. Něm. dok. 
 19.25  Česká republika – doma nejlíp
 19.40  Postřehy odjinud. 

Neznámá Francie očima 
Jana Šmída. Zázraky oliv

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Nezkrotná Angelika. Fr. film
 21.30  Sherlock Holmes: 

Svobodný mládenec. Br. film
 23.20  Queer: Vzkazy v láhvi
 23.45  Delfíní muž
 1.05  Hry na bojištích. Fr. dok. 
 2.00  Alles Gute, Rakousko
 2.25  V zajetí železné opony: 

Podveden v plném rozsahu 
 2.40  Ztracené adresy: Nové Údolí
 3.00  Na vrcholky hor s Vladimírem 

Čechem. Chata Dvoračky
 3.20  Kdo uteče, ten je chlap
 3.35  Folklorní magazín
 4.00  Sláma Františka Zusky
 4.30  Sabotáž 

12.30 Krok za krokem VII (19) 12.50 Ordi-
nace v růžové zahradě 2 (849). Smím pro-
sit? 14.10 Castle na zabití IV (13). Pes, přítel 
člověka 15.05 Mentalista III (21). Odstrčený 
syn 16.00 Mentalista III (22). Rapsodie v ru-
dém 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpole-
dní Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 
Co na to Češi 18.25 Ulice (3959) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Ordinace v růžové zahradě 2 (1001). Špat-
ný vtip 21.40 Ordinace v růžové zahradě 2 
(1002). Nejlepší kámoš 23.05 Život ve hvěz-
dách 23.40 Mentalista III (21, 22) 
 1.30 Castle na zabití IV (13)

4.10 Teleshopping 4.40 Bláznivá dovolená. 
Am. kom. 6.30 Mentalista III (19, 20) 
 8.15  Tajný život mazlíčků
 9.50 Teleshopping 
10.25  Tenkrát na východě.

Am. western. kom. 
12.25 Teleshopping 
13.00 Ohnivý oceán. Am. film 
15.25 Vánoční skřítek. Am./něm. kom. 
17.15 Kontakt. Am. sci-fi 
20.00 Rivalové. Am. kom. 
21.50 Kick-Ass 2. Am./br. akč. kom. 
23.45 Můj příběh. Čes. drama 
 1.30 Best Man Holiday. Am. kom. 

14.45 Děsivé dějiny 15.15 Pes a jeho blog III 
(3/24) 15.40 Vánoční haraburdí 15.55 Sám 
v muzeu. Salónní vůz následníka trůnu 16.10 
Planeta YÓ 16.45 Tryskouni III 17.10 Hý-
bánky 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dobro-
družství Kocoura v botách II 18.10 Šmoulo-
vé 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 
Nová dobrodružství medvídka Pú (16/50) 
19.15 Phineas a Ferb II (20/39) 19.40 Les-
nílci 19.45 Čtení do ouška 20.00 Události 
v kultuře 20.15 Hugo a jeho velký objev. Am. 
22.15 Lenora 23.45 Ingrid Bergmanová – 
zpověď 0.45 Na obláčku 2.15 ArtZóna 
 3.10 Janáčkův máj 2013

11.15 Návštěvní den Miloslava Šimka a Ji-
řího Grossmanna v divadle Semafor. Záb. 
pořad 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpo-
věď počasí, sportovní zprávy 12.30 Kde by-
dlely princezny. Červená Lhota 12.45 Hala-
balašou. Eduard Hrubeš a Velkopopovická 
Kozlovka 13.40 Duhová kulička 15.00 Mo-
zartovy moravské Vánoce 15.40 Trocha 
šafránu z televizního archivu 16.55 Věšák 
17.35 Vánoční posezení u muziky 18.05 F. L. 
Věk (4/13) 18.55 Události za okamžik a po-
časí 19.00 Události 19.56 Branky, body, vte-
řiny 20.05 František Filip – 90 let. Ikarův pád. 
Čes. film 21.50 Veselé příhody z natáčení 

8.00 Panorama 8.25 BBV po 25 letech 8.35 
AC Sparta Praha – FK Pardubice 10.20 Há-
zená: HBC Ronal Jičín – TJ Sokol Nové Ve-
selí 12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprá-
vy 12.55 Snowboarding: SP Itálie 14.05
Biatlon: SP Rakousko 15.55 Alpské lyžo-
vání: FIS magazín SP 16.25 Svět motorů: 
Speciál 16.45 M ČR v automobilových rally 
2020 17.15 M ČR motokáry 2020 17.30 M 
ČR v přespolním běhu 18.20 Hokej: Finsko 
– Česko 21.15 Sportovní zprávy 21.35 Bia-
tlon: SP Rakousko 23.05 Snowboarding: SP 
Itálie 0.15 Alpské lyžování: FIS magazín SP 
 0.40 Branky, body, vteřiny

12.40 Ruženec / Slávnostný ruženec 13.15 
LUXáreň 13.50 Jeden na jedného 14.10 Mo-
ja misia – magazín 15.00 Hodina milosrden-
stva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 
Večera u Slováka (4. adventná nedeľa) (P) 
16.45 Eucharistické zázraky 17.00 Láska 
a rodičovstvo (Manželská láska) (P) 17.30 
Doma je doma (P) 18.30 Svätá omša (P) 
19.00 Svätá rodina hľadá príbytok (3) 19.30 
Krátke správy (P) 20.00 Modlitba za odvrá-
tenie epidémie zo Šaštína (P) 21.05 Srbsko 
– semienka nádeje 21.35 Poltónklub (Mada-
me Bujna) (P) 22.40 Správy zo Svätej zeme 
23.15 Tanzania – Sme statoční

7.25 Extrémní letadla (3) 8.25 Divoký zá-
pad s Robertem Redfordem (8) 9.25 Nej-
slavnější evropská nádraží (5) 10.30 Nil: Pět 
tisíc let historie (3) 11.40 Městské džungle 
(5, 6) 12.50 Poslední ráje (3) 13.50 Neob-
jasněné případy NASA (4) 14.50 Tajemství 
vesmíru III (11) 15.50 Na střechách měst II 
(5) 16.55 Anthony Bourdain: Neznámé kon-
činy IX (3) 17.50 Neviditelná řeka 19.00 Lo-
vec rybích obrů II (4) 20.00 Druhá světová: 
Totální válka (6). Austr. dok. 21.05 Letadlové 
lodě v boji (2). Am. dok. 22.10 Skuteční Ang-
ry Birds 23.25 Africké šelmy II (4) 
 0.25 UFO: Ztracené důkazy (5)

 6.05  Na druhý pohled: 2. díl: 
Boží vůle. Rozhovory 
Marka O. Váchy s Karlem Satoriou

 7.40  Terra Santa News: 16. 12. 2020
 8.05  Po cestách víry (5. díl): 

HADŽ – životní cesta
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Respice finem
 9.30  Kulatý stůl: Boží komedianti
 11.05  Srbsko: Semínko naděje. 

Dožínkové slavnosti 
v subotické katedrále

 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  Proměny Oščadnice
 13.35  Generální audience 

papeže Františka
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Jak potkávat svět (64. díl): 

s Jaroslavem Wykrentem. 
Populární hudební skladatel, 
textař a hudebník 

 16.05  CampFest 2018
 16.50  Zpravodajské Noeviny: 

17. 12. 2020 [P]
 17.10  Večeře u Slováka: 

4. neděle adventní [P]
 17.35  Ovečky v karanténě: 

4. neděle adventní [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  Uzdrav naši zem [L]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Modlitba růžence: 

kaple Telepace v Ostravě [L] 
 20.45  Cvrlikání (81. díl): Ponk [L]. 

Hud. pořad s povídáním 
a zajímavými interprety

 21.50  Za obzorem
 22.25  Pod lampou [P]
 0.30  Výpravy do divočiny: Život za 

polárním kruhem. O výzkumu 
života v Arktidě a Antarktidě 
s českým vědcem Josefem Elsterem

 1.30  Noční repríza dopoledních pořadů

10.20 Rosamunde Pilcher: Nový začátek. 
Něm./rak. film 12.20 Walker, Texas Ranger 
IV (21). Výpadek 13.25 Jake a tlusťoch V (8). 
Pojďte se mnou 14.25 Policie Hamburk VII 
(12). Případ pro Wolleho 15.25 Námořní 
vyšetřovací služba IX (20). Misionářská po-
zice 16.25 Policie v akci. Čtyři případy, čtyři 
lidské osudy 17.25 Krimi zprávy 17.50 Pro-
střeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁ-
VY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOW-
TIME 20.15 Slunečná (69). Zrodila se hvěz-
da 21.35 Prima Partička 22.50 Šéfem za pár 
minut 23.25 Policie v akci 
 0.25 Námořní vyšetřovací služba IX (20)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 
 1.00 Komorní hudba 
 2.00 Dotýkání světla (R) 
 3.00 Hrajte, kapely! (R) 
 5.00 Písně 
 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 17.55) 
 5.45 Radio Vatikán (R) 
 6.00 Evangelium: Mt 1,1-17 
 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
 10.15  TWR: Nejen chlebem
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Zprávy Proglasu
 11.05  Louis de Wohl: 

Dobývat nebe 43/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

Z díla J. Ch. Bacha,
C. P. E. Bacha a J. K. Vaňhala

 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 Ivou Pazderkovou
 16.55  Hrajte, kapely! Sváteční melodie
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny 

Marie Sněžné v Praze)
 18.45  Lukášovo pátrání 17/25: 

Růže mezi trny
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Rajiv Jayaweera
 20.00  Modlitba živého růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Louis de Wohl:

Dobývat nebe 43/43
 22.00  Studio Olomouc: Animátor! 

Propagátor, navigátor, 
nebo jen člověk?

 23.50  Duchovní slovo
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16.55 Oktáva 14.35 Neboj se doplout aneb... 20.10 Korunní princ 15.15 Občan Havel

 5.59  Studio 6. 
Ranní infoservis ČT

 9.00  To je vražda, napsala X. 
Dům, kde bydlel Hemingway 

 9.45  Vlastimil Brodský – 100 let. 
Na kus řeči

 10.30  Rovnováha
 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  Spánek. Povídka z oblíbeného 

cyklu Bakaláři 1980
 14.15  Příběhy slavných... 

Jiří Sovák – 100 let. 
To byl Jiří Sovák

 15.10  Jiří Sovák – 100 let. 
Což takhle dát si špenát. Kom. 

 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  Korunní princ. Poh. 
 21.45  Všechnopárty
 22.39  Výsledky losování Šťastných 10
 22.40  Vlastimil Brodský – 100 let. 

Tajemství hradu v Karpatech. 
Čes. film

 0.15  AZ-kvíz
 0.40  Objektiv
 1.10  Chalupa je hra
 1.35  Zahrada je hra
 2.00  Báječná brněnská botanická
 2.20  Dobré ráno
 4.50  Po stopách hvězd 
 5.15  Etiketa. Přípitky
 5.30  Události v regionech
 6.00  Herbář

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Zákonitosti přírody. 

Am. dok. 
 9.50  Neobyčejná planeta: 

Domov (10/10). 
Am. cyklus

 10.40  Nezkrotná Angelika.
Fr. film

 12.05  Chcete mě?
 12.30  Postřehy odjinud. 

Kolumbie očima Vladimíra Kroce. 
Buclatý svět Fernanda Botera

 12.40  Modrá zóna dlouhověkosti: 
Řecko (4/4). 
Fr. cyklus

 13.30  Sherlock Holmes: 
Svobodný mládenec. Br. film 

 15.15  Občan Havel. Čes. dok. 
 17.20  Firma a živnostník roku 2020
 18.45  Večerníček. Maxipes Fík
 18.55  Kámen, kov a perleť
 19.30  Mizející místa domova: 

Ašsko, země ztracená
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Angelika a sultán. Fr. film 
 21.45  Sherlock Holmes: 

Mistr mezi vyděrači. Br. film
 23.30  Casanova, geniální svůdník.

Něm. dok. 
 0.15  Válečné lodě: 

Přetvářky a lži. Br. dok. 
 1.00  Mateřština na rozcestí
 1.25  V zajetí železné opony: 

Útěk před Jaruzelskim 
 1.40  Ztracené adresy: Stará Voda
 2.00  Na vrcholky hor s Vladimírem 

Čechem. Luční bouda 
 2.20  Už je tady přelidněno
 2.45  Jak roztočit mlýnské kolo
 3.15  Vlastenec, který nezapadl
 3.40  Sabotáž 
 4.05  Odvaha
 5.20  Krásy evropského pobřeží: 

Katalánsko

11.00 Co na to Češi 11.50 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.30 Na hromádce s ex (1). 
Am. seriál 12.50 Ordinace v růžové zahradě 
2 (850). Jsme na to dva 14.10 Castle na za-
bití IV (14) 15.05 Mentalista III (23). Jahody 
se smetanou (1) 15.55 Mentalista III (24). Ja-
hody se smetanou (2) 16.57 Odpolední Po-
časí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Spor-
tovní noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice 
(3960) 19.30 Televizní noviny, Sportovní no-
viny, Počasí 20.20 Harry Potter a Princ dvojí 
krve. Am./br. film 23.15 Dostaň ho tam. Am. 
kom. 1.25 Mentalista III (23, 24)

 4.15 Teleshopping 
 4.45 Kontakt. Am. sci-fi 
 7.20 Mentalista III (21, 22)
 9.05 Brewsterovy milióny. Am. kom. 
11.00 Teleshopping 
11.35 Vánoční skřítek. Am./něm. kom. 
13.20 Teleshopping 
13.55 Tajemství mého úspěchu. Am. kom. 
16.00 Liga spravedlnosti. Am. akč. 
18.05 Něco jako láska. Am. kom. 
20.00 Divočina. Kan. anim. film 
21.35 Obhájce. Am. film 
23.50 Kick-Ass 2. Am./br. akč. kom.
 1.40 Vánoční Kameňák. Čes. film 

14.30 Andy na safari 14.45 Už tam budem? 
15.15 Pes a jeho blog III (4/24) 15.40 Wifina 
16.05 Operace Jauu! VIII 16.35 DVA3 16.55 
Terčin zvířecí svět 17.10 Jogínci 17.20 Kou-
zelná školka 17.50 Dobrodružství Kocoura 
v botách II 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.50 Nová dobrodružství 
medvídka Pú (17/50) 19.15 Phineas a Ferb II 
(21/39) 19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouš-
ka 20.00 Události v kultuře 20.15 Tajnosti 
slavných obrazů: Hieronymus Bosch 20.40 
Virtuosos (4/4) 22.55 Richard Müller, Ade-
la Vinczeová: ONA A ON 0.15 Barbra Strei-
sandová – jak se zrodila hvězda

9.45 Dům na inzerát 10.45 Když hvězdy vy-
plovou 11.25 Lidovky mého srdce 12.00 
Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, spor-
tovní zprávy 12.30 Kde bydlely princezny. 
Vranov 12.50 Halabalašou. Záb. pořad 
13.40 František Filip – 90 let. Ikarův pád. Čes. 
film 15.20 Chvíle pro písničku 15.30 Trocha 
šafránu z televizního archivu 16.50 Věšák 
17.35 Vánoční posezení u muziky 18.00 
F. L. Věk (5/13) 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, body, 
vteřiny 20.05 František Filip – 90 let
21.45  Vlastimil Brodský – 100 let. 

Veselé příhody z natáčení 

6.00 Finsko – Česko 7.55 Panorama 8.35 
BBV po 25 letech 8.45 Biatlon: SP Rakous-
ko 10.20 Alpské lyžování: SP Francie 11.45 
Alpské lyžování: SP Itálie 13.30 Skeleton: 
SP Rakousko 14.00 Biatlon: SP Rakousko 
15.40 Skeleton: SP Rakousko 16.35 Snow-
boarding: FIS magazín SP 17.05 Alpské lyžo-
vání: FIS magazín SP 17.40 Fotbal: FC Baník 
Ostrava – SK Sigma Olomouc 20.20 Alpské 
lyžování: SP Francie 21.45 Sportovní zprávy 
22.05 Biatlon: SP Rakousko 23.20 Skeleton: 
SP Rakousko 0.15 Branky, body, vteřiny 0.25 
Alpské lyžování: SP Itálie 2.05 FC Baník Ost-
rava – SK Sigma Olomouc

13.50 V škole Ducha 14.20 Gréckokatolícky 
magazín 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 
15.30 Ruženec z Lúrd 16.05 Godzone ma-
gazín (P) 16.40 vKontexte 17.10 Nová kva-
lita života (Liturgický rok B) (P) 17.30 Mo-
ja misia – magazín (Honduras) (P) 18.00 
Správy zo Svätej zeme 18.30 Svätá omša (P) 
19.00 Svätá rodina hľadá príbytok (4) 19.30 
Klbko a rodina (O maličkostiach) 20.00 
Krátke správy (P) 20.15 Eucharistické zá-
zraky 20.30 Dôkaz viery: Páter Pio (P) 21.30 
Viera do vrecka (Ako odpustiť?) 21.50 Tan-
zania – Sme statoční 22.20 Spojení vierou 
22.45 Večera u Slováka (4. adventná nedeľa) 

7.30 Korea: Zapomenutá válka (2/2) 8.45 
Záhady druhé světové války (6) 9.45 Zapo-
menuté megastavby III (10) 10.45 Záhady 
nacistických vražd (3) 11.45 Divoký Nový 
Zéland (3) 12.50 Nezkrotné údolí (3) 13.50 
Starodávné cesty II (3) 14.55 Tajemství kelt-
ské hrobky 16.00 Veterinář z Yorkshiru VIII 
(7) 17.00 Poslední ráje (14) 18.00 Tatra ko-
lem světa 2 (1) 19.00 Kanada: Rok v divoči-
ně (3). Jaro. Br. dok. 20.00 Kapří monstra III 
(3). Bosna. Br. dok. 21.05 Svět pod hladinou 
(5, 6) 22.10 UFO: Ztracené důkazy II (10) 
23.20 Neuvěřitelné příběhy (33, 34) 
 0.20 Franco a španělská diktatura (3)

 6.05  Zpravodajské Noeviny: 
17. 12. 2020

 6.25  Na druhý pohled: 3. díl: 
Pánu Bohu poručeno

 7.55  Slezská Lilie 2016: 
koncert skupiny TGD – 
Trzecia Godzina Dnia (PL)

 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Jak potkávat svět (63. díl)
 10.35  Pavel VI. – nepochopený papež
 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  Průplav Božího přání
 13.30  Legendární sestava 

Poutníků na Mohelnickém 
dostavníku 2015 (3. díl)

 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Neboj se doplout aneb 

Umění doprovázet (10. díl)
 15.00  Má vlast: Plumlov
 16.15  Zpravodajské Noeviny: 

17. 12. 2020
 16.40  Klapka
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  V pohorách po horách (30. díl): 

Malý Rozsutec – Malá Fatra
 18.50  Sedmihlásky 
 18.55  Mašinky: O srnečce a panu 

železničáři Mrázkovi – 2. díl
 19.05  Básník oravské přírody Zdeno 

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

 19.30  Varhany pro svatou Zdislavu
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Noemova pošta: 

Prosinec 2020 [L]
 21.40  Za obzorem
 22.15  Adventus Domini
 23.15  Továrna mezi vodami
 0.00  Ateliér užité modlitby
 1.00  Noční repríza dopoledních 

pořadů [P]

7.00 Nový den 9.05 M*A*S*H (148, 149) 
10.20 Rosamunde Pilcher: Otázka cti. Něm. 
film 12.20 Walker, Texas Ranger IV (22). 
V časové tísni 13.20 Jake a tlusťoch V (9). 
Poslední tanec 14.25 Policie Hamburk VII 
(13). Pokušení 15.25 Námořní vyšetřova-
cí služba IX (21). Oheň 16.25 Policie v akci. 
Čtyři případy, čtyři lidské osudy 17.25 Krimi 
zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 
19.55 SHOWTIME 20.15 Máme rádi Česko. 
Záb. pořad 21.55 Parta hic. Čes. kom. 23.55 
Policie v akci 0.55 Námořní vyšetřovací služ-
ba IX (21) 1.55 Walker, Texas Ranger IV (22)

 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: Mt 1,18-24 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
 10.15  TWR: Uši k duši
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Zprávy Proglasu
 11.05  K. Čapek: O lyrickém zloději
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: A. Jolivet: Koncert 

pro fagot a komorní orchestr, 
J. Vodák: Symfonie Historická

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Korunka k Božímu milosrdenství
 16.00  Křesťan a svět: 

Spoléhám na Boží vedení (R)
 16.55  Oktáva: Adventní tvorba Adama 

Václava Michny, rytíře z Otradovic
 18.00  Mše svatá (z komunitní kaple 

salesiánů v Brně-Žabovřeskách)
 18.45  Lukášovo pátrání 18/25: 

Mariina cesta
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Dominik Wania
 20.00  Modlitba růžence 

(z komunitní kaple salesiánů 
v Brně-Žabovřeskách)

 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  K. Čapek: O lyrickém zloději
 22.00  Dar Boha Otce církvi 1/6: 

Církev o zasvěceném životě
 23.50  Duchovní slovo



19.15 Slyšte, lidé! 20.05 Poletuchy... 12.25 Po stopách hvězd 19.20 Zasvěcení: Paulínky

 6.00  Raníček. O krtkovi
 6.05  Zvonečkovi
 6.35  Prasátko Peppa VII
 6.50  Zou
 7.00  Malý sobík
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Běžkotoulky. Bedřichov 

a Jiřetín pod Bukovou
 9.10  Putování za muzikou
 9.40  Folklorika: 

Goralské Vánoce
 10.05  Norsko, objevování severu. 

Fr. dok. 
 11.00  Babylon. Dok.
 11.30  Angelika a sultán. Fr. film 
 13.10  Hokej: Rusko – Česko. Přímý 

přenos utkání hokejového turnaje 
o Pohár Prvního programu

 16.15  Sherlock Holmes: 
Mistr mezi vyděrači. Br. film

 17.55  Továrna na čokoládu 
(1/2). Br. dok. 

 18.45  Večerníček. Maxipes Fík
 18.55  Království divočiny: 

Holubi japonští. Jap. dok. 
 19.20  Zasvěcení: Paulínky
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Fanfán Tulipán. Fr./it. kom.
 21.45  Notting Hill. Br./am. kom. 
 23.45  Venuše v kožichu. Fr./pol. kom. 
 1.20  Kam zmizely Rychlé šípy
 1.45  Vzkaz Jiřího Rašky
 2.00  Ztracené adresy: Herčivald
 2.20  Příběhy domů: 

Měšťanský dům v Olomouci
 2.40  Hranice dokořán – 

Rozmówki polsko-czeskie
 3.05  Kde se dobře vaří...
 3.20  Folklorní výlety
 3.50  Na vrcholky hor 

s Vladimírem Čechem
 4.05  Babylon
 4.30  Sabotáž
 4.55  Divnopis. Drštěkryje
 5.00  Boží mládí (4/4)
 5.30  Habsburkové: Matka dvou císařů

6.10 Tlapková patrola (19) 6.40 Looney Tu-
nes: Úžasná Show (2). Am. anim. 7.05 Kače-
ří příběhy (48, 49). Am. anim. 7.55 Medvě-
dí princ. Něm. poh. 9.05 Nezapomenutelné 
Vánoce. Am./kan. kom. 10.50 Koření 11.45 
Volejte Novu 12.25 Rady ptáka Loskutáka 
13.25 Tipy ptáka Loskutáka 13.40 Utajený 
šéf II 15.00 Ochránce. Kan./am. kom. 16.50 
Prázdniny. Am. film 19.30 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Nejkrásněj-
ší hádanka. Čes. poh. 22.15 Bourneovo ulti-
mátum. Něm./am. film 0.25 300: Vzestup ří-
še. Am. akč. 2.15 Castle na zabití IV (14) 2.55 
Specialisté (4) 3.45 Volejte Novu 

 4.25 Teleshopping 
 4.55 Ohnivý oceán. Am. film 
 7.15 Mentalista III (23, 24) 
 9.05 Rivalové. Am. kom. 
10.50 Teleshopping 
11.20 Liga spravedlnosti. Am. akč. 
13.25 Divočina. Kan. anim. 
14.50 Ocelová pěst. Ind./am. akč. 
17.10  Harry Potter a Princ dvojí krve.

Am./br. film 
20.00 Alenka v říši divů. Am. fantasy 
22.05 Krvavý diamant. Am./něm. akč. 
 0.45 Dostaň ho tam. Am. kom. 
 2.40 Obhájce. Am. film

14.15 Pokoj na koštěti 14.40 Šmoulové 
15.05 Kiwi a Strit 15.10 Čím budu, až po-
vyrostu? 15.40 Nadia: Tajemství Modré vo-
dy 16.05 Super třída II 16.35 Dobrodruž-
ství Kocoura v botách II 17.20 Ovečka Shaun 
17.25 MasterChef Junior VII (16/16) 18.10 
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerní-
ček 18.55 Nová dobrodružství medvídka 
Pú (18/50) 19.15 Phineas a Ferb II (22/39) 
19.40 Kiwi a Strit 19.50 Bob a Bobek na ces-
tách 20.00 Události v kultuře 20.15 Je nám 
ctí... E. Kálmán: Čardášová princezna 22.40 
S láskou Marilyn. Dok. film 0.25 Hitlerův Ho-
llywood 2.05 Peep Show III (3/6)

9.50 Vlastimil Brodský – 100 let + Martin Rů-
žek – 25 let od úmrtí. Jak se dělá televizní sou-
těž 10.35 Vlastimil Brodský – 100 let 11.10 
Vánoce, Vánoce 12.00 Domácí štěstí 12.30 
Kde bydlely princezny. Pernštejn 12.50 Ha-
labalašou 13.40 František Filip – 90 let. Taž-
ní ptáci 15.20 Vánoce. Povídka z oblíbeného 
cyklu Bakaláři 1977 15.35 Trocha šafránu 
z televizního archivu 16.50 Věšák 17.35 
Vánoční posezení u muziky 18.05 F. L. Věk 
(6/13) 18.55 Události za okamžik a počasí 
19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny 
20.05 Babička (1/2). TV film 21.30 Vánoční 
koncert Karla Gotta z pražské Lucerny

6.00 Alpské lyžování: FIS Magazín SP 6.25 
Alpské lyžování: SP Francie 7.55 BBV po 25 
letech 8.00 Panorama 8.30 Sokolský zpravo-
daj 8.40 Olympijský magazín 9.05 Archiv D: 
Hokejista 9.35 Freestyle lyžování: FIS Maga-
zín SP 10.00 Na skialpech přes hory 10.20 
Alpské lyžování: SP Francie 11.55 Freestyle 
lyžování: SP Francie 12.40 Biatlon: SP Ra-
kousko 13.55 Klasické lyžování: SP Němec-
ko 14.50 Biatlon: SP Rakousko 15.55 Boby: 
SP Rakousko 17.05 Alpské lyžování: SP Itálie 
18.30 Freestyle lyžování: SP Francie 20.15 
Hokej: Finsko – Švédsko 22.10 Hokej: Rusko 
– Česko 0.05 Branky, body, vteřiny

8.45 GU100 9.05 Godzone magazín 10.00 
Krátke správy 10.20 Srbsko – semienka ná-
deje 10.55 Blázon z La Verny 12.00 Anjel 
Pána 12.40 Ruženec / Bolestný ruženec 
13.15 Večera u Slováka (4. adventná ne-
deľa) 13.50 Láska a rodičovstvo (Manželská 
láska) 14.10 Taizé 15.00 Hodina milosrden-
stva 15.30 Ruženec z Lúrd 16.00 Svätá omša 
v maďarskom jazyku 17.00 LUXáreň 17.30 
Dôkaz viery: Páter Pio 18.30 Svätá omša (P) 
19.20 Svätá rodina hľadá príbytok (5) 19.40 
GU100 20.00 Spravodajský súhrn (P) 20.30 
Vo svetle pravdy (P) 22.05 Katechéza 
22.40 vKontexte

6.25 Obyvatelé arabských moří (4) 7.25 
Hon na Hitlera III (3) 8.25 Podivuhodná vě-
da (20) 9.25 Hitlerova kronika (10) 10.30 
Hitler versus Churchill (1/2) 11.30 Posled-
ní Pygmejové (3/3) 12.35 Neznámé krajiny 
II (6) 13.35 Mimo kontrolu (6) 14.50 Sou-
sedské noční můry IV (6) 15.50 Divoké hra-
dy (3) 16.55 Do divočiny: Arktida (1) 17.55 
Majestátní vlaky III (3) 19.00 Norské domy 
snů III (1) 20.00 Pravěký pták. Austr. dok. 
21.00 Karpatští predátoři (1/2). Br. dok. 
22.05 Dynastie: Rodiny, které změnily svět 
(3). Austr. dok. 23.15 Hitlerův kruh zla (3) 
 0.15 Silicon Valley: Skrytý příběh (1)

 6.05  Kulatý stůl: 
Dobrá literatura pro děti

 7.35  Uzdrav naši zem. 
Rozhovor s hostem dne

 8.35  Cirkus Noeland (28. díl): 
Roberto, Kekulín a robot. 
Pořad pro nejmenší

 9.05  Sedmihlásky
 9.10  Hermie a jeho přátelé: 

Zbytečná hádka
 9.35  Ovečky v karanténě: 

4. neděle adventní
 10.00  GOODwillBOY IV. (12. díl) 

Magazín nejen pro teenagery
 10.40  V posteli POD NEBESY V. (1. díl)
 11.35  ARTBITR – Kulturní 

magazín (100. díl)
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Angelus Domini
 12.05  Pod lampou
 14.10  Slavnostní zakončení 

XVIII. Mezinárodního festivalu 
outdoorových filmů

 16.15  Hana a Petr Ulrychovi
& Javory Beat
na Folkových prázdninách [P]

 17.25  Příběhy odvahy a víry: 
Exarcha Fjodorov – Mezi pravdou 
a temnotou. Dok. série zachycuje 
historii pronásledování křesťanů 
v komunistickém Rusku 

 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 19.05  Pečení vánočního cukroví 

s výzvami Svatého otce 
Františka [P]

 19.30  V souvislostech [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Poletuchy: na skok do 

Betléma [P]. Jožin odhaluje 
tajemství adventu a Vánoc

 20.50  Cvrlikání: Jan Řepka 
 21.55  Dýka a kříž. Životní příběh 

kazatele, který přinesl poselství 
kříže do světa, ve kterém 
se řeší problémy dýkou

 23.50  Za obzorem

6.25 Psí život (21). Jarní úklid 6.55 Ninja-
go VIII (5). Bouře mrtvého muže 7.15 Me-
teor Monster Truck (30). Mapa. Am. anim. 
7.35 M*A*S*H (149–151) 9.15 Autosalon.tv 
10.25 Hudson a Rex (8). Rychlý Eddie. Kan. 
krimi 11.25 Máme rádi Česko. Záb. pořad 
13.10 Odvrácená tvář Paříže (5). Záhada 
v Opeře Garnier. Fr. krimi 15.15 Láska v éte-
ru. Kan. film 17.00 Všichni musí být v pyža-
mu. Čes. kom. 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ 
ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 
SHOWTIME 20.15 Manžel na hodinu. Čes. 
kom. 22.30 Dívka ve vlaku. Am. thriller 
 0.50 Terminátor. Am. sci-fi 

 0.05  Noční bdění 
 1.00 Komorní hudba 
 2.00 Oktáva (R) 
 3.00 Z archivu hudebních pořadů (R) 
 5.57 Myšlenka na den (R 11.57) 
 6.00 Evangelium: Lk 1,5-25 
 6.20 Duchovní slovo 
 6.30 Rorátní mše svatá
 7.00 Radio Vatikán (R) 
 7.30 Komentář týdne 
 8.00  TWR: 

Na sobotní frekvenci Proglasu
 9.00  Pozvánky a písničky
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Zprávy Proglasu
 11.05  Barvínek: 

Z pohádky do pohádky (R)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

Z díla T. Albinoniho, A. Vivaldiho, 
J. V. Sticha a J. Haydna

 13.30  Knihovnička: 
Richard Rohr: 
Univerzální Kristus (R)

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Písničky pro hezké odpoledne
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.15  Jak se vám líbí: 

Miriam Kaiser (R)
 16.00  Čteme z křesťanských periodik
 16.15  Hudební listování
 16.55  Na dřeň: S Ivou Pazderkovou (R)
 18.00  Zprávy a Zrcadlo týdne
 18.20  Komentář týdne
 18.30  Folklorní sedmička
 19.00  Lukášovo pátrání 19/25: 

Ve vzduchu je nebezpečí
 19.15  Slyšte, lidé! Brno hudební VIII.
 20.15  Dotýkání světla: Modleme 

se 4/6: S Tobiášem a Sárou
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Tóny ze scény: Z. Fibich: 

Nevěsta messinská 1/2
 22.30  Modlitba živého slavného růžence
 23.50  Duchovní slovo

 6.25  Polopatě. Moderní hobby 
magazín Filipa Čapky

 7.15  Pohádka pro pamětníky. 
O chytré princezně

 7.45  Pohádka pro pamětníky. 
Darounická poudačka

 9.20  Příběhy slavných... Jiří Sovák 
– 100 let. To byl Jiří Sovák

 10.15  Otec Brown VII. 
Počestný zloděj. 
Br. det. 

 11.05  Všechnopárty
 12.00  Z metropole, Týden v regionech
 12.25  Po stopách hvězd. 

Obrazový životopis slavných – 
tentokrát Libuše Šafránkové 

 12.50  Postřehy odjinud. 
Kolumbie očima Vladimíra Kroce.
Láska za časů Márqueze

 13.00  Zprávy
 13.05  O spící princezně, šípkových 

růžích a uražené víle. Poh. 
 14.00  Čertův švagr. Poh. 
 15.10  Pro pamětníky... 

František Filip – 90 let. 
Hrdina má strach. Čes. kom. 

 16.25  Bohatství slečny Kronkiové
 17.55  Milovníci vína (16/16). Cesta končí
 18.25  Kluci v akci
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.05  Všechnopárty
 21.00  168 hodin Speciál. 

O samoživitelích a jejich dětech
 21.30  Mimořádný Adventní 

koncert České televize
 22.29  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 22.30  Vánoční hvězda. Kom. 
 23.40  Vánoce
 0.40  Bolkoviny
 1.35  Banánové rybičky
 2.05  Zkus mít vkus. 

Z galoší do večerní róby
 2.35  Vánoce se blíží
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Dárek novorozencům v UganděPotěšte 
neznámé 
Milí přátelé, mnozí v adventní do-
bě přemýšlíme, jak a koho obdaro-
vat. Paradoxem je, že lidé v domo-
vě pro seniory či v nemocnici touží 
uvidět své blízké, ale na dveřích 
stále čtete: vstup zakázán. To by byl 
dárek! Proto se mnozí modlíme, 
aby koronavirová nákaza konečně 
pominula a aby se otevřely dveře 
k našim drahým.  To by nic nestálo 
a kolik radosti by to způsobilo!

Na druhé straně žijí daleko od 
nás lidé, naši bližní, kteří nemají ni-
koho, kdo by je mohl obdarovat. 
Advent je přitom obdobím, kdy na 
tyto lidi máme zvláště pamatovat. 
Almužna je slovo, které už se sko-
ro nepoužívá a znamená: něco si 
odříci ze svého dostatku a darovat. 
Svolat tím na sebe nikoli vděk ob-
darovaného, ale Boží požehnání. 

Je na nás, držíme-li dnes v ruce 
například přílohu Arcidiecézní cha-
rity Praha, abychom si povšimli ně-
kterého z charitních projektů a zjis-
tili, že v zemích třetího světa umírají 
lidé na banální choroby a v situ-
acích, pro které u nás existuje re-
lativně jednoduché řešení. Nemo-
hou tam snadno navštívit lékaře, 
dostat lék nebo podstoupit léčbu 
či operaci. Kvůli nedosažitelné pé-
či maminky s novorozenci zbyteč-
ně umírají při porodech. Jsem rád, 
že Charita se to snaží ve spolupráci 
s dobrými lidmi od nás měnit. De-
setitisíce chudých lidí v ugandském 
Buikwe či v indickém Honavaru se 
díky tomu mají v nemoci kam ob-
rátit. Chod tamních nemocnic to-
tiž podporují čeští dárci. Bez jejich 
zájmu, péče, darů i modliteb by to 
nebylo vůbec možné. Tím zachra-
ňují zdraví i životy. Mám z toho ra-
dost a jsem za to všem dárcům, ale 
i lékařům a zdravotnickému perso-
nálu tisíce kilometrům vzdáleným, 
velmi vděčný. 

Svatý otec František zveřejnil je-
den velmi inspirující tweet: Na pra-
hu věčnosti nám nezůstane to, co 
jsme vydělali, ale to, co jsme roz-
dali. To si také 
můžeme na za-
čátku letošního 
adventu připo-
mínat. 

 KAREL HERBST,
 emeritní pražský 
 pomocný biskup 

Nemocnici sv. Karla 
Lwangy v Ugandě, 
která slouží lidem v kraji 
Buikwe, podporují dárci 
z České republiky už od 
roku 2004. Patří k nejdéle 
fungujícím rozvojovým 
projektům Arcidiecézní 
charity Praha a každý rok 
se daří rozšířit její provoz. 

Díky čtenářům Katolického týdení-
ku se letos podařilo nakoupit a doru-
čit do nemocnice nové přístroje. Lo-
ni v adventu požádala Charita čtenáře 
Katolického týdeníku o pomoc s náku-
pem přetlakové ventilace CPAP, speci-
álního zařízení, které pomáhá zachra-
ňovat předčasně narozená miminka. 

Ta mívají potíže s intenzitou dýchání 
a opakovaně se jim zastavuje dech. 
Každý nádech je pro ně totiž stejně 
těžký jako ten první. 

Dýchací přístroje
pro novorozence

Lékaři z Buikwe se proto na dárce ob-
rátili s prosbou o nákup těchto dý-
chacích přístrojů na novorozenecké 
oddělení. „Měsíčně se totiž potý-
kali s dvaceti takovými případy. Od
nynějška je pomáhají řešit hned tři ta-
to zařízení,“ informuje z Buikwe ředi-
tel České nemocnice James Kazungu. 

Nemocnice je přístupná nejchudším 
lidem. „To bylo od začátku naším cílem 
a tuto vizi neopouštíme. Ve srovnání 
s okolními nemocnicemi účtuje nejniž-
ší poplatky. Navíc poskytuje bezplat-
nou léčbu malárie, tuberkulózy a HIV/
AIDS, a to včetně léků, které doručuje 
pacientům zdarma domů. Doprava by 
byla pro tyto pacienty náročná a vysa-

zení medikace by negativně ovlivnilo 
jejich zdravotní stav. K dopravě léků 
zaměstnanci nemocnice využívají mo-
tocykl, a dokonce čtyři jízdní kola,“ po-
pisuje ředitel Kazungu. Také sanitku 
věnovala nemocnici před dvěma lety 
Arcidiecézní charita Praha. K dispozi-
ci je stejně jako nemocnice nonstop. 

Kromě ambulantní léčby umí ne-
mocnice zajistit složitější medicínu. Má 
operační a porodní sál, rentgen, labo-
ratoř, a především stálý tým lékařů, 
sester a porodních asistentek. Na míst-
ní venkovské poměry je to unikátní.

Nejčastějšími problémy, s nimiž li-
dé přicházejí do nemocnice, jsou ma-
lárie, průjem, zápal plic, podvýživa, 
HIV/AIDS a anémie. Klíčová je také 
oblast vzdělávání a prevence. „Nedáv-
no proběhlo školení zaměřené na od-
halování příznaků eboly, o infekčních 
chorobách, hepatitidě B, o ošetření po 
sexuálním napadení, o duševním zdra-
ví. Na jaře roku 2020 jsme uspořádali 
tři semináře o nemoci covid-19,“ uza-
vírá James Kazungu.  JIŘÍ MACHÁNĚ

Porodnické oddělení patří v České nemocnici sv. Karla Lwangy k nejvíce vytíženým.  Snímek archiv ADCHP

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

Pomáhejte nám pomáhat
 od r. 1919
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Cestovatel MIROSLAV 
ŠIBRAVA navštívil 
v Ugandě i kraj v okolí 
České nemocnice 
sv. Karla Lwangy 
v Buikwe. S jakými 
postřehy se vrátil, 
přibližuje v rozhovoru. 

Co vás přivedlo do Ugandy? 
Byl můj sen podívat se do Afriky, na 
kontinent, kterým prolétla druhá po-
lovina 20. století jako ničivá bouře. 
Lákalo mě zjistit, jak to tam opravdu 
vypadá, jací jsou tam lidé. A také po-
znat nádhernou přírodu. Média nás 
ve spojitosti s Afrikou zaplavují spíše 
negativními informacemi. Naproti to-
mu jsem měl možnost vidět, co sku-
tečně dělají české charitativní organi-
zace v Africe. 

A jak na vás zapůsobily 
charitní projekty?
Nad očekávání! Pro běžného člověka 
v České republice je Afrika strašně da-
leko, stejně jako projekty Arcidiecéz-
ní charity a dalších organizací, které 
se opravdu snaží pomáhat tam, kde 
je potřeba. Není divu, že se lidé ptají: 
Skutečně to má smysl? Opravdu bu-
dou mé peníze použity na dobrou věc 
a efektivně? Proč raději nepomáhat 
u nás? I já jsem byl v tomto ohledu ne-
věřící Tomáš. Oceňuji především udr-
žitelnost projektů v Buikwe. Vybudo-
vání, zaběhnutí projektu, jeho předání 
do místních rukou a následná kontro-
la je z hlediska budoucnosti místní ko-
munity zásadní. Charita se tu nesou-
střeďuje na uspokojení aktuálních 
potřeb, ale na dlouhodobou pomoc 
a rozvoj regionu. A hlavně na výchovu 
nové generace Uganďanů, které dárci 
z Česka zajistí lepší život pro ni a její 
potomky. 

Který z projektů vás nejvíce zaujal?
To, co je pro místní komunitu nejdůle-
žitější: zdravotnictví, vzdělávání a po-
moc znevýhodněným dětem. Nejví-
ce na mne asi zapůsobila nemocnice 
sv. Karla Lwangy. Pro místní je to 
prakticky jediná dostupná možnost 
lékařské péče. Právě za to jsou míst-
ní nejvíce vděční a utváří si pozitivní 
obraz o Charitě. Vidět pak vděčné ro-
diče, jejichž dítěti se právě v této ne-
mocnici dostalo pomoci, je dojemné.

Co zajímavého jste se dozvěděl od 
místních pracovníků charitní mise?
Jejich práce pro Charitu v Africe ne-
ní dovolená v tropech. I když už jsou 
projekty zavedené a fungují, není to 
samo sebou. Musí neustále zápasit 

s místní byrokracií, vyjednávat, komu-
nikovat a ne vždy je to lehké, i když 
jsou tu, aby pomáhali místním lidem. 
Jejich úkolem je i osvěta. Dokola vy-
světlují rodičům, jak je pro jejich dě-
ti důležitá školní docházka, a ne-
mocným lidem, že je nutné navštívit 
lékaře, a ne místního šamana, který 
může stav spíš zhoršit. Problémem 
odlehlých oblastní nejsou jenom ne-
moci, ale stále přetrvávající nedůvěra 
v západní zdravotnictví. Velká část li-
dí tak stále vyhledává místní léčite-
le a nemocnice je pro ně až poslední 
možností. I proto ne vždy končí příbě-
hy pacientů dobře. Dále je důležitým 
posláním osvěta ohledně problema-
tiky HIV. Překvapilo mne, jak vysoké 
procento budoucích maminek je HIV
pozitivních. 

Nejsilnějším zážitkem pro mne 
osobně byla návštěva dětského od-
dělení. Vidět nemocné děti s nemoce-
mi, které u nás již ani neznáme, mnou 
otřáslo. Při pomyšlení, jak by na tom 
byly, kdyby v oblasti nebyla nemoc-
nice sv. Karla Lwangy, jsem se necítil 
úplně dobře.

Strávil jste nějaký čas
i s dětmi v Základní škole 
sv. Jana Nepomuckého.
Jaké jsou ugandské děti?
Děti v Ugandě jsou velmi bezprostřed-
ní, zvídavé a vděčné. Nejlepším způ-
sobem, jak jim udělat radost, je zahrát 
si s nimi hru. Takové ty, co jsme kdysi 
hráli i my, když nebyly mobilní telefon 
a tablet. Namalovat panáka a skákat, 
hrát čáru s kamínky, vyrobit letadlo 

a další. Největší zábavou je fotbal. Po-
kud se necháte vtáhnout do hry, ne-
uděláte radost pouze dětem, ale i so-
bě. Je to takové načerpání energie ze 
šťastných smějících se dětí. Do školy 
sv. Jana Nepomuckého, kterou Cha-
rita podporuje, jsme přivezli ovoce, 
školní potřeby a fotbalové dresy, které 
jsou pro místní děti tím největším po-
kladem. Přivítání bylo bezprostřední 
a fantastické. A co mne překvapilo, by-
la ukázněnost a spořádanost dětí bě-
hem návštěvy. Učitel a ředitel jsou pro 
děti autorita a i ve velkém počtu jsou 
děti pozorné a disciplinované. 

Setkal jste se s místními lidmi, 
kterým Charita pomáhá. 
Utkvěl vám v paměti konkrétní 
příběh, setkání či rozhovor?
Uganďané nejsou příliš zvyklí si stě-
žovat, žijí spíše přítomností a berou 
život takový, jaký je. Více se rozpoví-
dala maminka, jejíž syn je v programu 
Adopce na dálku. Manžel přišel o prá-
ci, začal pít a zemřel. Matka zůstala sa-
ma se čtyřmi dětmi a její jedinou sta-
rostí bylo, jak uživit děti a přežít. Něco 
jako škola pro děti nebyla její priori-
ta. Děti musely hlavně pracovat. Až dí-
ky projektu se jí dostalo pomoci. Dě-
ti chodí do školy a ona si uvědomuje, 
jak je to pro ně do budoucna důležité, 
a začala takříkajíc znovu. Bohužel ne 
každý má takové štěstí. 

Jak žijí obyčejní lidé? Mohl jste 
pobýt i v jejich domácnostech. 
Velmi prostě, skromně a bez soukro-
mí. Navštívili jsme například rodinu 
z programu Adopce na dálku. V tom-
to případě se jednalo o polovičního si-
rotka Victora a jeho matku s několika 
sourozenci. Žili na okraji Buikwe v do-
mečku z cihel s plechovou střechou 
ve dvou místnostech. Něco jako náš 
obývací pokoj a ložnice. Jako kuchyň 
sloužila hliněná ohrada s provizorní 
střechou, kde měli topeniště a něko-
lik nádob na vaření. Všichni tráví volný 
čas v jedné místnosti a ve druhé míst-
nosti spí. 

Proč jste se rozhodl pomáhat 
chudým lidem v Ugandě? Skeptici 
říkají, že to nemá moc smysl, 
protože je to kapka v moři. 
V Buikwe jsem strávil dost času, abych 
poznal skutečný život místních obyva-
tel a projekty, které pro ně mají smysl. 
Po návratu z netradičních destinací se 
často chodím podělit o zážitky a po-
znatky při besedách a přednáškách. 
Přišlo mi tedy jako minimum, co mohu 
osobně udělat, abych v rámci těchto 
přednášek jako nestranný informoval 
o projektech v Buikwe. Dobrovolné 
příspěvky posluchačů, včetně svého, 
jsem pak poslal právě Charitě. Jsem 
přesvědčen, že dlouhodobé projekty, 
které přispějí ke zlepšení života lidí, 
jsou důležité. Z kapek je déšť a z deš-
tě úroda.  JARMILA LOMOZOVÁ

Svědectví o nemocnici v Ugandě z první ruky

Miroslav Šibrava s ugandskými kluky. Snímky archiv cestovatele

Dětské oddělení České nemocnice sv. Karla Lwangy.



Zásadní pomoc v České 
nemocnici sv. Karla 
Lwangy poskytuje 
gynekologicko-
-porodnické oddělení. 
V tomto oboru je 
nemocnice výjimečná 
a poskytuje díky finanční 
podpoře mnoha dárců 
z České republiky 
nadstandardní péči. 
Obětavě tu zachraňují 
životy maminek 
i novorozenců. 

Lékařská péče, nutná v kritických pří-
padech a v našich podmínkách běž-
ná, je totiž v Ugandě jen velmi těžko 
dostupná. U mladé maminky Kevin se 
dostavily porodní bolesti. Myslela si, že 
nastal její čas, a tak vyrazila do neda-
leké státní nemocnice. „K mému zdě-
šení mi byl při vyšetření diagnostiko-
ván opravdu vysoký krevní tlak. Nohy 
už jsem měla celé oteklé. Kvůli specia-

lizované léčbě jsem byla odeslána do 
nemocnice sv. Karla Lwangy, která se – 
jak mě upokojili – na podobné případy 
zaměřuje,“ popsala Kevin. Její stav se 
stále horšil, a když dorazila do nemoc-
nice, kterou podporuje Arcidiecézní 
charita Praha, shledali jej lékaři velmi 
vážným. Po vyšetření navíc zjistili, že 
ozvy srdíčka dítěte jsou slabé. Naproti 
tomu byl krevní tlak Kevin stále velmi 

vysoký, takže bylo vyloučené provést 
akutní císařský řez. „Bylo nutné nejpr-
ve léky zvládnout hypertenzi matky na 
přijatelnou úroveň, která by umožnila 
operaci, aby Kevin přežila pokud mož-
no bez následků a zároveň abychom 
neohrozili život dítěte,“ ohlédla se po-
rodní asistentka Proscovia. 

Krevní tlak Kevin naštěstí klesl, 
ale zároveň slábla srdeční akce dítě-

te. Celý zdravotnický tým musel jed-
nat poměrně rychle. Kevin podepsa-
la souhlas s operací prakticky až na 
operačním sále. „K radosti všech jsou 
matka i její dítě naživu a rychle se zo-
tavují,“ mohla porodní asistentka vzá-
pětí informovat rodinu. 

Šlo o životy
Kevin si prošla několikahodinovým 
děsivým zážitkem, kdy s pomocí zdra-
votníků bojovala o život svůj i malého 
chlapečka. Ten dostal jméno Mukisa, 
což znamená Štěstí. „Volbě jména se 
vůbec nedivím. Vzhledem k okolnos-
tem narození bylo opravdu veliké štěs-
tí, že je naživu. Oba dva skutečně stáli 
na prahu smrti,“ oddychla si porodní 
asistentka Proscovia. 

Rodina, která za maminkou i ma-
lým Mukisou dorazila do porodni-
ce, se netajila velkým vděkem. Kevi-
nina matka plakala štěstím, protože 
po prognóze, kterou se dozvěděla 
ve státní nemocnici, čekala to nejhor-
ší. Oddechla si také Rhona Nsamba, 
vrchní zdravotní sestra. „Bylo úpl-
ně jasné, že kdybychom ještě chvíli 
váhali s operací, hrozilo by, že chla-
peček zemře. Vzhledem k tomu, 
jak byla Kevin v té chvíli zesláblá, 
byl by porod bez chirurgického zá-
kroku prakticky vyloučený. Pravdě-
podobně by ho nepřežila ani ona,“
zhodnotila situaci.  (lom)

Calvinovi jsou tři roky. 
Je postižen srpkovitou 
anémií. Nemocí, která 
sužuje obyvatele Ugandy 
i řady dalších zemí 
v tropech a subtropech. 

Je smrtelná, dědičná a vyžaduje tr-
valou léčbu i lékařskou péči. Calvin 
proto žije střídavě v České nemocnici 
sv. Karla Lwangy a doma. 

Tentokrát jej do nemocnice dopro-
vodila starší sestra Sharon. „Mnoho 
dětí z tatínkovy strany nemocí trpělo. 
Maminka a tatínek přišli kvůli nemoci 
o šest dětí. Jen tři jsme zůstali naživu,“ 
líčí Sharon rodinný příběh. 

Srpkovitá chudokrevnost nebo 
anémie je dědičné onemocnění, které 
se projevuje změnou tvaru červených 
krvinek z tzv. promáčknutých piškotů 
na protažené srpky. Porušena je tak 
mj. distribuce kyslíku do tkání. Prů-
měrná délka života lidí postižených 
touto nemocí je 42 let u mužů a 48 let 
u žen. Nemoc se projevuje už v raném 

dětství a rozšířená je v regionech, kde 
je běžná i malárie. Při přenosu dědič-
né informace mohou nastat tři mož-
nosti: a) potomek je srpkovitou ané-
mií nakažen; b) potomek ji pouze 
přenáší; c) potomek srpkovitou ané-
mií nakažen není.

Když malý Calvin dostane záchvat 
nemoci, jeho nohy a ruce otečou, do-
stane vysokou horečku a po podání 

léků je nutná transfuze krve. „Jistou 
dobu jsme Calvina vozili do vládních 
zdravotnických středisek. Krize se ov-
šem opakovaly prakticky každý týden. 
Od ledna se nás pak ujali v České ne-
mocnici sv. Karla Lwangy a počet zá-
chvatů nemoci se snížil na jeden za 
měsíc,“ těší se ze zlepšení Sharon. 

Calvinův zdravotní stav se proza-
tím podařilo zvládnout, a díky zdra-

votníkům a jejich školení se rodina 
navíc naučila o syna starat, aby se čet-
nost ataků nemoci co nejvíce snížila. 
Lékaři také pomohli se zvládáním bo-
lesti, která nemoc chronicky provází. 
„Neméně si ceníme dostupnosti kr-
ve k nutným transfuzím z krevní ban-
ky nemocnice. To nám dává mnohem 
větší naději na Calvinovo přežití,“ po-
chvaluje si Sharon.

Rozchody před svatbou
Zdravotní sestra Ritah vysvětluje, že 
kvůli riziku přenosu této dědičné cho-
roby se někteří mladí lidé třeba i těs-
ně před svatbou rozcházejí. „V Buikwe 
je případů srpkovité anémie opravdu 
hodně. Stále jich přibývá a pro řadu 
rodin je těžké se o nemocné postarat. 
Děti tak umírají i v útlém věku,“ říká. 

Ti, kdo se však dostanou do nemoc-
nice, jsou léčeni, absolvují konzultace 
a výživová školení. Získají tak mnohem 
větší naději na delší život. Každý mě-
síc se celé rodiny nemocných scházejí 
na jeden den v nemocnici a vyměňují 
si zkušenosti jak s péčí, tak s plánová-
ním budoucnosti.  (mach)

Arcidiecézní charita Praha  / 11

Záchrana maminky Kevin i  jejího miminka 

Pomáháme s  léčbou srpkovité anémie

Vrchní zdravotní sestra Rhona Nsamba na návštěvě u novorozence. 

Calvina přivedla do nemocnice v Buikwe jeho sestra Sharon.  Snímky ADCHP
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Když udeřila pandemie 
covid-19, byli kvůli 
nedostatku informací 
místní lidé v Honavaru, 
pacienti i personál 
nemocnic v panice. 

Když úřady nařídily lockdown, všech-
ny místní pečovatelské domy a klini-
ky přestaly léčit pacienty, kteří přišli 
s horečkou, kašlem a dušností. Tito 
nemocní lidé rázem přišli o lékařskou 
péči. To ovšem neplatilo o Nemocnici 
svatého Ignáce. Ta zůstala až doposud 
otevřena všem pacientům 24 hodin 
denně. „Spolupracovali jsme s úřa-
dy při organizaci karantény pacien-
tů a později při jejich léčbě,“ ilustruje 
sestra Rita D’Souza z kongregace mi-
sijních sester Královny apoštolů, kte-

rá v nemocnici pracuje jako primářka 
a pediatrička posledních 17 let. 

V okamžiku, kdy byla nemocným 
sdělena diagnóza nákazy koronavi-
rem, příbuzní začínali s nemocným 
odmítat kontakt. 

Během pandemie byli zaměstnan-
ci a deset řeholnic včetně sestry Rity 
postiženi nákazou. „Ale s Boží milostí 
jsme se vyléčili a jsme zpět, abychom 
se postarali o naše pacienty,“ přibli-
žuje situaci sestra Rita. Jak říká, ne-

mocnice se ale opakovaně dostávala 
do neřešitelné situace. „Mnohokrát, 
když byli pacienti v kritickém stavu 
a my jsme nebyli schopni zvládnout 
léčbu, žádali jsme o přeložení do lé-
pe vybavených nemocnic. Odpověď 
byla častokrát zamítavá – žádná lůž-
ka k dispozici. Cítili jsme se bezmocní, 
protože jsme nemohli nabídnout ade-
kvátní pomoc.

Nejsmutnější příběhy se týkaly star-
ších lidí, kteří byli přivezeni k léčbě 
v poslední chvíli. Mnoho lidí zemře-
lo během krátké doby po příjezdu do 
nemocnice. „Máme potíže s kapacitou 
plicních ventilátorů, protože v součas-
né době máme k využití pouze dva,“ 
posteskla si sestra Rita. Situaci nyní 
pomůže vyřešit Arcidiecézní charita 
Praha, která do Honavaru odesílá tři 
plicní ventilátory. 

Kromě péče o pacienty během ob-
dobí lockdownu musela nemocnice 
poskytnout zhruba tisíci rodinám zá-
kladní potravinovou pomoc.  (lom)

Nově čtenářům 
Katolického týdeníku 
představujeme 
Nemocnici sv. Ignáce 
v indickém Honavaru. 
Arcidiecézní charita 
Praha nad tímto 
zařízením převzala 
záštitu. Vedle České 
nemocnice v Ugandě tak 
nyní můžete podpořit 
nemocnici v Indii, kterou 
provozují už bezmála 
padesát let řeholní 
sestry z kongregace 
Královny apoštolů. 

Sestry přišly do chudé vesnické oblas-
ti Honavar při východním pobřeží jižní 
Indie původně s úmyslem založit zde 
nemocnici. 

Obyvatelé Honavaru žili velmi nuz-
ně z toho, co jim příroda dala. Živily je 
rybolov a zemědělství. Vzdělání a lé-
kařská péče byly luxusem jen pro hrst-
ku movitých lidí, kteří mohli cestovat 
do vzdálených měst. Nemocní neměli 
jinou možnost než se svěřit vesnickým 
šamanům, což většinou spíš jen pro-

hloubilo jejich utrpení a snížilo šanci 
na vyléčení. 

„Obdivuji odvahu, s jakou se teh-
dy sestry pustily do tak smělého plá-
nu,“ říká Jarmila Lomozová z Arci-
diecézní charity Praha, která Honavar 
několikrát navštívila. „Chtít postavit 
před padesáti lety nemocnici v Ho-
navaru je podobné jako chtít vybu-
dovat v Dolní Lhotě lázeňské měs-
to s mezinárodním letištěm,“ vymýšlí 
vhodné přirovnání, které by patřič-
ně vyzdvihlo kuráž, s níž se řeholni-
ce svého plánu zhostily. „Sestrám se 
s Boží pomocí dařilo. V roce 1978 
byla slavnostně otevřena Nemoc-
nice sv. Ignáce a chudí lidé moh-

li poprvé navštívit lékaře,“ přibližuje
začátky. 

Sestra Goretti a její plán
Nemocnice se však potýkala s řadou 
problémů. Neměla dostatek financí, 
vybavení, a především zdravotních 
sester. Nový směr celému projektu 
dala sestra Maria Goretti, známá čes-
kým dárcům Adopce na dálku, která 
navázala na vizi sester zakladatelek. 
Dokázala oslovit a získat dárce z celé 
Evropy. „Bylo to v roce 2002, kdy se-
stra Goretti představila svůj plán zá-
chrany honavarské nemocnice také 
nám a požádala Charitu o podporu,“ 

vzpomíná Jarmila Lomozová. „Ved-
le nemocnice měla vzniknout vysoká 
škola pro zdravotní sestry. Raději jsem 
se tenkrát ujistila, že sestře rozumím 
správně. Vysoká škola v Honavaru?! 
Bylo to neuvěřitelné. Sestra Goretti 
ale měla jasnou vizi. Mnoho nada-
ných mladých dívek z honavarských 
chudých rodin totiž nemohlo studo-
vat a rodiny je vysílaly jako služky do 
městských domácností. Těmto dívkám 
chtěla sestra Goretti dát vzdělání a ná-
sledně práci v nemocnici,“ vzpomíná 
Jarmila Lomozová. 

S pomocí přichází Charita
Tehdy začala úzká spolupráce Arci-
diecézní charity Praha a Nemocnice
sv. Ignáce. Jednou z podmínek založení 
školy byly rozšíření a modernizace ne-
mocnice, aby studentky mohly vykoná-
vat povinnou praxi. Samozřejmě z toho 
profitovali pacienti, kterým se dosta-
la kvalitnější a specializovanější péče.

„Díky českým dárcům má dnes ne-
mocnice nejen lepší vybavení, ale také 
dostatek kvalifikovaných zdravotních 
sester,“ pochvaluje si Jarmila Lomo-
zová. „V podpoře nemocnice ale po-
kračujeme dál. Každá darovaná koru-
na se zde promění v konkrétní pomoc 
nemocným a trpícím. V současné do-
bě jsme se rozhodli Nemocnici sv. Ig-
náce podpořit nákupem plicních ven-
tilátorů, které pomohou zachraňovat 
životy lidí postižených koronavirem. 
Budeme moc vděčni, když nám v tom 
čtenáři KT pomohou,“ uzavírá Lomo-
zová.  (mach)

Tři plicní ventilátory pro honavarskou nemocnici 

Podpořte odvážné řeholnice v Indii 

V Honavaru schází plicní ventilátory.  Snímky archiv Nemocnice sv. Ignáce

Řeholnice a primářka Rita D’Souza při vyšetření na dětském oddělení. 
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Arcidiecézní charita 
Praha rozšiřuje program 
Adopce na dálku 
do Albánie. Pomůže 
mladým katolickým 
vysokoškolákům v jejich 
studiu. Nový projekt 
představuje jeho 
patron Mons. ZDENEK 
WASSERBAUER, 
pomocný biskup pražský. 

Kdy jste se začal zajímat o Albánii? 
V lednu to budou tři roky, kdy mi pan 
nuncius oznámil, že jsem byl jmeno-
ván titulárním biskupem jihoalbán-
ského města Butrint. Měl jsem ra-
dost. Albánie je mi blízká, protože je 
to evropská postkomunistická země. 
Komunismus jsem jako mladý za-
žil na vlastní kůži a je to v mnohém 
nezapomenutelné. Už při biskup-
ském svěcení jsem pak dostal různé 
publikace o Albánii, nebo dokonce
slovník.

Přináší titulární biskupství 
povinnosti? 
Nevyplývají z toho žádné konkrétní 
povinnosti. Já osobně jsem se rozho-
dl, že se budu modlit za katolíky, kteří 
zde žijí dnes, i za ty, kteří tu žili v mi-
nulých generacích. A za současného 
biskupa i za ty pastýře, kteří mu před-
cházeli. Smyslem titulárního biskup-
ství je nezapomenout na místní církev 
a společenství věřících, které zde kdysi 
žilo a působilo. 

Nezůstalo ale jen u modlitby. 
Loni jste spolu s pracovníky 
arcibiskupství Albánii navštívil. 
Měli jsme možnost poznat zblízka krá-
su Albánie, ale i všudypřítomnou chu-
dobu. Od našeho průvodce, od ses-
ter františkánek ze Slovenska, které 
tu působí, ale především od místního 
biskupa Giovanniho Perugina jsme se 
mnoho dozvěděli. Albánci trpěli ko-
munismem v nesrovnatelně větší míře 
a brutalitě než my. Všechno bylo za-
kázané. Žádné mše svaté, žádná vý-
uka náboženství, žádný křesťanský 
tisk. Stovky kostelů se zbouraly nebo 
proměnily třeba ve skladiště. Za výuku 
náboženství byl dokonce žalář. Míst-
ní nám vyprávěli příhodu, kdy se uči-
telka ptala malinkých dětí, jakou znají 
básničku. Když dítě začalo „Andělíčku, 
můj strážníčku“ nebo „Zdrávas Ma-
ria“, šla celá rodina do vězení. Děly se 
tu neskutečné hrůzy. 

Během cesty jsem mohl pozorovat, 
jak je Albánie chudá. Poznáte to na do-
mech, autech, na celkové neuspořáda-
nosti a nepořádku. Chudá je i místní 
církev, která je odkázaná jen na dary 
věřících a pomoc ze zahraničí. Kněží 
například nemají plat. Proto jsem se 
rozhodl místní církev podpořit.

Jak konkrétně?
Uspořádal jsem už v roce 2019 sbírku 
mezi kněžími v pražské arcidiecézi. Vý-
těžek jsme panu biskupovi Perugino-
vi osobně předali a velmi jsme ho tím 
dojali. Domluvil jsem se teď s panem 
kardinálem Dukou, že si vezmeme na 
starost pravidelný plat alespoň tří míst-
ních kněží. Jsou to bratři nesrovnatelně 
chudší než my. Rád bych také požádal 
naše kněze, aby se zapojili do této po-
moci spolubratřím. Teď jsme panu bis-
kupovi ještě poslali větší finanční ob-
nos na potřeby diecéze. Další pomoc 
bude směřovat do vzdělání místních 

mladých katolíků. Biskup Giovanni vy-
tipoval pět vysokoškoláků, kteří nemo-
hou kvůli nedostatku financí studovat, 
a požádal nás o pomoc. Naše Arci-
diecézní charita má dlouholetou zkuše-
nost s obdobnou pomocí v programu 
Adopce na dálku. Věřím, že najdeme 
ochotné dárce, kteří nám pomohou.

Vybrali jste studenty 
ze sociálně slabých rodin.
Osobně znám lidi, kterým rodiče ško-
lu zaplatit nemohli nebo nechtěli. „Nic 
naplat, že máš samé jedničky. Půjdeš 
co nejdříve pracovat a vydělávat.“ 
Podpořit takového člověka ve vzdělá-
ní mu doslova změní život.

Vidíme to i v dějinách. Kolik vyni-
kajících kněží a biskupů, kteří měli ob-
rovský význam pro život církve i spo-
lečnosti, mohlo naplnit své povolání 
jen díky tomu, že je někdo podpořil. 
A nemusí nutně jít jen o duchovní po-
volání. Když se nadaný člověk stane 
dobrým lékařem, učitelem, vědcem, 
je to výborné. Je-li navíc z věřící rodi-
ny, může prospět celému společenství 
i tím, že svědčí o své víře. Bible nás 
vyzývá: „A tak dokud je čas, čiňme 
dobře všem, nejvíce však těm, kte-
ří patří do rodiny víry“ (Gal 6,10).

Je ještě jeden důvod, proč jste 
se rozhodl vzít patronát nad 
programem Adopce na dálku 
v Albánii. Vaše vlastní zkušenost…
Studoval jsem filozofii a teologii na 
univerzitách v Římě díky podpoře ze 
zahraničí. Sám bych si to dovolit ne-
mohl. Celá má studia platila německá 
organizace Kirche in Not, kterou pod-
poruje také řada drobných přispěva-
telů z celého světa. Dá se tedy říct, že 
i já jsem byl „adoptován na dálku“, 
a jsem za to moc vděčný. 

Kdo bude partnerem projektu 
na albánské straně?
Zárukou důvěryhodnosti je místní bis-
kup. Má-li projekt podporu biskupa, 

je v církvi obecným pravidlem, že se 
taková akce pokládá za důvěryhod-
nou. Giuseppe Peragine je také řehol-
níkem, který v jižní Albánii přes dva-
cet let působil jako misionář. Měl jsem 
možnost ho osobně poznat a jsme 
v pravidelném kontaktu.

Máme vůbec pomáhat 
v Albánii, když doma máme 
dost vlastních starostí?
Bůh oceňuje toho, kdo se dokáže roz-
dělit, i když přitom nedává jen z vlast-
ního přebytku. Konec konců stačí 
připomenout evangelium o chudé 
vdově. Sama měla nedostatek, a přes-
to dokázala odevzdat dar do chrámo-
vé pokladnice. 

„Radostného dárce miluje Bůh,“ 
píše ve druhém listě apoštol Pavel do 
Korinta. Možností, kde můžeme po-
máhat, je hodně, ale věřím, že Albánie 
si naši pozornost zaslouží. Je evrop-
skou postkomunistickou zemí, kterou 
loni zasáhlo ničivé zemětřesení a letos 
silně covid- 19 a bojuje s velkou bídou 
a chudobou. Věřím, že když dokáže-
me pomáhat ve vzdálených zemích 
Afriky či Asie, podáme pomocnou ru-
ku i v Albánii.  (lom)

Podpora vzdělání mladých katolíků v Albánii

Bohoslužba v ruinách chrámu s kněžími z Česka i Albánie.
 Snímky archiv biskupa Wasserbauera

Biskup Zdenek Wasserbauer s albánským biskupem Giovannim Peruginem. 

Adopce na dálku v Albánii
Minimální roční výdaj je 1 000 eur 
na jednu studentku. Charita uhradí 
poplatek za zápis, učebnice, učeb-
ní pomůcky, příspěvek na bydlení 
a příspěvek na dopravu. Sbírat bu-
de na adopční účet 749011/0100, 
variabilní symbol 20300 (společ-
ný fond na všechny studentky, 
takže dárce nemusí zaplatit celou 
roční sumu). Studentky o sobě bu-
dou dávat vědět – na konci školní-
ho roku popíšou, jak se jim studij-
ně dařilo, takže dárci budou mít 
průběžné informace. Kontakt pro 
dárce: pomocdozahranici@praha.
charita.cz nebo tel. 224 246 573.
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Pandemie koronaviru 
zasáhla i země, kde 
Arcidiecézní charita 
Praha dlouhodobě 
pomáhá v programu 
Adopce na dálku – 
Indii, Ugandu, Zambii 
a Bělorusko. 

Charita reagovala na novou situaci. 
Školy byly zavřené, a tak bylo nutné 
podpořit žáky v jejich samostudiu. 

Česká pomoc navíc pomohla nejchud-
ším rodinám, které ztratily zdroj pří-
jmů. „Pomohli jste v situaci, kdy lidem 
skutečně hrozil hlad,“ děkuje dárcům 
Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecéz-
ní charity Praha. „Dali jste jim nejen 
jídlo, ale velkou morální podporu. Ze 
zahraničí jsme dostali mnoho vřelých 
slov plných díků a vděčnosti. Lidé si 
uvědomovali, že ani v Evropě není 
situace lehká. O to víc si vážili velké 
podpory, kterou jsme jim jen díky vaší 
pomoci mohli poskytnout.“

Více informací o programu 
Adopce na dálku® najdete na 

www.adopcenadalku.cz

Jak pomáhá Adopce na dálku v koronakrizi

Pandemie covid-19 tvrdě 
zasáhla Indii. „Čelíme 
nejen krizi zdravotní, 
ale zároveň krizi 
humanitární,“ říká sestra 
Maria Goretti z Indie. 

„Adoptovaným dětem“ a jejich rodi-
nám poslala Arcidiecézní charita Pra-
ha mimořádnou finanční pomoc ve 
výši tři čtvrtě milionu korun.

Preventivní vládní opatření omezila 
pohyb lidí a proměnila ze dne na den 
životy 1,3 miliard Indů. Nejvíce zasa-
ženi byli sociálně slabí, kteří jsou zá-
vislí na námezdní práci – dělníci, řidiči, 

pouliční prodejci, zedníci, uklízečky, 
švadleny a mnozí další.

„Pracovníků bez dlouhodobé pra-
covní smlouvy je zde 92 %,“ říká sest-
ra Juliet Lobo z partnerské organizace 
Mangalore. „Rodiny přišly ze dne na 
den o příjmy a ocitly se bez jídla, léků 
a v případě těžšího průběhu nákazy 
bez přístupu k lékařské péči.“

Vládní pomoc nestačí
Vláda poskytla rýži a čočku nejchud-
ším rodinám, které mají potvrzení, že 
jsou jejich příjmy dlouhodobě pod 
hranicí chudoby. „Potraviny rodinám 
vystačily maximálně na dva týdny,“ vy-
světluje P. Pinto, ředitel partnerské or-
ganizace v Shimoze. A tak se obrátil 
na Arcidiecézní charitu Praha s pros-
bou o pomoc.

„S našimi partnery jsme v každoden-
ním kontaktu,“ říká Jaroslav Němec, 
ředitel Arcidiecézní charity Praha, 
a dodává: „Rozhodli jsme se finanč-
ně podpořit 1 750 nejchudších rodin, 
jejichž dětem pomáháme v programu 
Adopce na dálku. Pomoc směřovala 
do státu Karnátaka, konkrétně do Ho-
navaru, Mangalore, Shimogy a Gul-
bargy. Potravinové balíčky obsahova-
ly 10 kg rýže, 2 kg cukru, 2 kg mouky, 
2 kg luštěnin, 1 litr oleje, čaj a koření.“

Díky české pomoci získali lidé na 
vesnicích i mýdla, dezinfekci, léky 
a dostaly se k nim informace, jak se 
nákaze bránit. „Děkujeme štědrým 
dárcům v České republice. I když sa-
mi procházíte těžkým obdobím, my-
slíte na naše potřebné rodiny. Jsme 
za to velmi vděční,“ vzkázala sestra 
Maria Goretti.

Ekonomika, v níž i za běžné situ-
ace bojují miliony nejchudších 
o přežití, se během pandemie ko-
ronaviru propadla a zanechala 
mnoho lidí bez zdrojů obživy. Arci-
diecézní charita Praha zajistila ne-
jen potravinovou pomoc nejchud-
ším rodinám.

Zambie, kde Arcidiecézní cha-
rita Praha pomáhá od roku 2006, 
patří k zemím, které jsou nákazou 
koronaviru zasaženy jen minimál-
ně. Závažnější dopady na společ-
nost však měly preventivní opatře-
ní a strach z nákazy než samotné 
zdravotní komplikace. 

Z místa informuje o aktuálním 
dění Aleš Vacek, vedoucí charitní 
zambijské mise, který zde s rodi-
nou žije. Podle jeho slov dopadly 
na tamní společnost důsledky ka-
rantény stejně silně jako v zemích 
s vysokým výskytem viru. Země se 
navíc potýkala s rozsáhlými výpad-
ky elektrické energie.

Díky za štědrost
„Naše pomoc v Zambii probíha-
la ve dvou fázích,“ informuje Aleš 
Vacek. „Nejprve jsme se zaměřili 
na hygienu. Všem ,adoptovaným‘ 
studentům z center v Solwezi, Mu-
konchi a Mpanshye jsme během 
dubna rozdali mýdla a roušky. Dě-
tem i rodičům jsme zdůraznili nut-
nost důkladné hygieny.“ 

V další fázi distribuovala Cha-
rita potravinové balíčky. Každá 
rodina obdržela 10 kg kukuřič-
né mouky, 2 litry oleje, 1 kg soli, 
všechny děti navíc dostaly balení 
vitaminu C a přírodního multivi-
taminu k posílení imunity. „Velmi 
děkujeme všem českým dárcům – 
jen díky vám jsme mohli podpořit 
370 zambijských rodin,“ vzkazuje 
ze Zambie Aleš Vacek. 

Potravinové balíčky indickým rodinám

Pomoc v Zambii 
vede český 
pracovník

Indie je druhou nejpostiženější zemí světa. Koronavirem se nakazilo téměř deset milionů lidí. Charita pomohla rodinám 
„adoptovaných“ dětí, které ztratily zdroj příjmu.  

V zemi, která nedávno prožila 
epidemii cholery, distribuovala 
pražská Charita hygienické pro-
středky a zdůrazňovala důleži-
tost pravidelného mytí rukou. 
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Ugandské „adoptované“ děti se učí díky dárcům
V Ugandě podpořila 
Arcidiecézní charita 
Praha domácí výuku 
dětí. Vybavila je 
studijními materiály, 
aby se mohly i během 
karantény věnovat škole. 
Jejich rodičům, kteří 
ztratili zdroje obživy, 
distribuovala Charita 
potravinové balíčky.

Kvůli pandemii koronaviru se v břez-
nu uzavřely všechny ugandské školy. 
Po devíti měsících nebyla výuka ploš-
ně obnovena a většina dětí dosud zů-
stává doma. Výuku přerušily i dva tisí-
ce školáků, kteří chodili do školy díky 
podpoře českých dárců a programu 
Adopce na dálku.

Ugandská vláda přislíbila zavede-
ní alternativních způsobů výuky. Děti 
se měly učit s pomocí rozhlasu a on-
line vyučování, každý žák měl obdr-
žet studijní materiály k domácímu stu-
diu. Zůstalo však jen u slibů. Přístup 
k počítačům a rádiu mají jen někte-

ré děti ve městech. „Dívky a chlap-
ci v programu Adopce na dálku pa-
tří k těm nejchudším,“ připomíná 
Grace Mboizi, vedoucí charitní mise 
v Ugandě. „Odpovědnost za jejich do-
mácí studium jsme vzali do vlastních
rukou.“

Arcidiecézní charita Praha připra-
vila pracovní sešity pro samostudium, 
vytiskla je a dodala všem „adoptova-
ným“ dětem. Sociální pracovníci, kte-

ří v rámci programu Adopce na dál-
ku působí v jednotlivých vesnicích, 
děti ve studiu vedou. Opravují vy-
pracované úkoly a motivují studenty 
k další práci.

O vzdělání mají zájem
České děti by zřejmě reagovaly zdr-
ženlivě, ale ty ugandské přivítaly stu-
dijní materiály s nadšením. Vyrůstají 

v prostředí, kde není školní docházka 
samozřejmostí. Dokončené vzdělání 
je šancí na zaměstnání, pravidelný pří-
jem a vymanění se z chudoby. O vzdě-
lání mají děti zájem.

Jednou ze studentek, která se zača-
la díky pracovním sešitům od Charity 
znovu pravidelně učit, je Joan Mirem-
be: „Děkuji českým dárcům za tuto 
příležitost. Sešity se mi moc líbí. Chci 
nyní pilně studovat, abych si všechnu 
látku pamatovala, až se budu hlásit 
zpět do školy.“

Na distribuci pomoci
dohlížela policie

Rodinám dětí z programu Adop-
ce na dálku, ale i dalším, které se 
kvůli restrikcím spojeným s pan-
demií covid-19 ocitly v kritické ži-
votní situaci, darovala Arcidiecézní 
charita Praha základní potraviny – 
mouku, rýži, fazole, sůl, cukr – a také
dezinfekci. 

Distribuce pomoci v hodnotě čtvrt 
milionu korun proběhla dům od do-
mu v souladu s vládními nařízeními 
o udržení sociálního odstupu. Míst-
ní samospráva dokonce zajistila do-
provod policie, aby rozdělení pomoci 
proběhlo bez konfliktů.

Texty na dvoustraně
JARMILA LOMOZOVÁ

Boj proti pandemii 
koronaviru zkomplikovala 
v Bělorusku nestabilní 
politická situace po 
srpnové prezidentské 
volbě. Arcidiecézní 
charita Praha chystá 
rozšířit pomoc a vedle 
„adoptovaných rodin“ 
podpořit ty, kteří se 
nově ocitli v tíživé 
životní situaci.

Také v Bělorusku podpořila Arci-
diecézní charita Praha nuzné rodiny 
materiální pomocí. Sociální pracovní-
ci navštívili jejich domácnosti a předali 
potravinovou pomoc a ochranné po-
můcky – roušky, rukavice a dezinfekci 
– v hodnotě 600 tisíc korun. Pomoc se 
dostala ke všem 364 „adoptovaným“ 

rodinám v regionech Vitebsk, Glubo-
koe, Lyntupy, Pastavy a Braslav.

Bělorusko bohužel zažívá dru-
hou vlnu pandemie koronaviru. Na 
růst nových případů nákazy mohou 
mít vliv i shromáždění tisíců lidí, kteří 
protestují proti výsledkům prezident-
ských voleb. 

Celonárodní veřejná sbírka
„Současná situace vyžaduje rozšíření 
pomoci i na další osoby a rodiny, kte-
ré se nově ocitly v tíživé situaci,“ říká 
Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní 
charity Praha. 

Charita proto zřídila pro tento účel 
celonárodní veřejnou sbírku. Její vý-
těžek podpoří rozvojové, humanitár-
ní a demokratizační projekty. Zaměří 
se na osoby, které se ocitají v sociál-
ně nebo zdravotně nepříznivé situaci, 
a podpoří místní neziskové organiza-
ce a organizace občanské společnosti. 

V charitní pomoci Bělorusku se an-
gažuje i biskup Václav Malý: „Je důle-
žité vzít na vědomí, že Bělorusko je 
součástí Evropy. Je výzvou pro naši 
společnost se nejen podívat na západ, 
kde obdivujeme vyšší životní úroveň, 
ale umět se podívat i na východ. Je to 
otázka slušnosti. Patří to ke vzdělanos-
ti a k rozhledu každého člověka, kte-
rý se chce orientovat ve světě. Děkuji 
Arcidiecézní charitě Praha za to, že 
v Bělorusku dlouhodobě pomáhá.“

Materiální pomoc v hodnotě 600 tisíc korun distribuovali charitní sociální pra-
covníci nejchudším běloruským rodinám. Snímky Arcidiecézní charita Praha

V Bělorusku reaguje Charita i na politickou situaci

Dva tisíce „adoptovaných dětí“ v Ugandě mohly pokračovat ve studiu, 
i když školy byly po dlouhé měsíce zavřené. Charita je vybavila učebnicemi 
pro samostudium.  

Pomoc Arcidiecézní 
charity Praha 

v Bělorusku můžete 
podpořit darem na 

konto 749994/5500.
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Podpořte zdravotní péči pro chudé v Indii a Ugandě

Indie

Těžištěm péče Arcidiecézní 
charity Praha je pomoc lidem, 
kteří se dostávají do tíživé situace 
v hlavním městě a středních Čechách. 
Ročně pomáhá více než dvaceti 
tisícům potřebných: seniorům, 
rodinám v tísni, lidem s postižením, 
lidem na okraji společnosti. 

Nepřestává pracovat ani během 
pandemie koronaviru, pomoc 
naopak rozšiřuje, protože se na ni 
obrací množství lidí, kteří Charitu 
nikdy předtím nepotřebovali.

Distribuujeme ročně tuny 
potravinové pomoci lidem, 
kteří jsou v nouzi a kterým 
hrozí hlad. Potraviny získáváme 
díky evropskému fondu FEAD 
i z potravinových sbírek. Během 
druhé vlny koronaviru se na 
nás obrátilo takové množství 
potřebných lidí, že zásoby 
potravin občas docházejí. Prosím 
přispějte na jejich nákup, aby 
pomoc mohla pokračovat dál. 

Váš dar 500 korun 
zajistí

POTRAVINOVÝ BALÍČEK
PRO ČLOVĚKA 
BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

Váš dar 800 korun 
proměníme v 

NÁKUP PRO TŘÍ 
AŽ ČTYŘČLENNOU

 RODINU

Váš d 500 k

Prosíme, 
podpořte sbírku 
darem na konto 

749986/5500, 

 variabilní symbol 

 4104

Váš dar 1 500 Kč
zabezpečí 

POTRAVINOVOU POMOCÍ 
VÍCEČLENNOU 

RODINU

POTRAVINOVOU POMOC 
LIDEM V NOUZI

Přispějte na 

V zemích třetího světa lidé umírají na 
banální choroby. Nemohou jako my 
navštívit lékaře, dostat lék nebo pod-
stoupit operaci. Matky a novorozen-
ci zbytečně umírají při porodech kvůli 
nedostupné porodní péči. 

Desetitisíce chudých lidí v ugandském 
Buikwe a indickém Honavaru se v ne-
moci mají kam obrátit. Čeští dárci zde 
podporují chod místních nemocnic. 
Obě poskytují zdravotní péči chudým, 
a zachraňují tak jejich životy a zdraví.

Číslo účtu: 749011/5500, 
variabilní symbol 208041. DĚKUJEME!

K záchraně životů stačí docela málo. 
ZAPOJTE SE, PROSÍME, DO SBÍRKY.

Uganda

Nemocnice sv. Ignáce v Honavaru (Indie)NeNeNeNeNeNeNeNN momomomomomomom cncncncncncncnicicicicicicice e e e e e e svsvsvsvsvsvsvv...... IgIgIgIgIgIgIgnánánánánánánácecececececece vvvvvvvv HHHHHHHHonononononononavavavavavavavvarararararararu u u u u u u (I(I(I(I(I(I(Indndndndndndndieieieieieieie)))))))Nemocnice sv. Ignáce v Honavaru (Indie)Česká nemocnice sv. Karla Lwangy v Buikwe (Uganda)ČeČeČeČeČeČeČeČ skskskskskskskká á á á á áá nenenenenenenemomomomomomomom cncncncncncncnicicicicicicice e e e e e e svsvsvsvsvsvsvv..... KaKaKaKaKaKaKaKK rlrlrlrlrlrlrla a a a a a a LwLwLwLwLwLwLwLwananananananangygygygygygygyy vvvvvvvv BBBBBBBBuiuiuiuiuiuiuikwkwkwkwkwkwkwkwe e e e e e e (U(U(U(U(U(U(UUgagagagagagagandndndndndndnda)a)a)a)a)a)a)Česká nemocnice sv. Karla Lwangy v Buikwe (Uganda)

Obdarujte o Vánocích nejen své blízkéObdarujte o Vánocích nejen své blízké
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Nemocný 
ve středu 
pozornosti 
Chtěl bych vyjádřit svůj dík za 
službu nemocnice i řeholních ses-
ter, v nichž se zhmotňuje poslá-
ní církve služebné (diakonie), ja-
kožto výraz skutečné křesťanské 
lásky k potřebnému a bližnímu.

Mám na mysli službu řehol-
nic, která se zrodila v kontextu 
sociální revoluce, vyvolané vel-
kými ženami středověké střed-
ní Evropy: sv. Anežkou Českou, 
sv. Kingou Polskou a sv. Alžbě-
tou Uherskou, známou také jako 
Durynskou, patronkou a zakla-
datelkou řádu sv. Alžběty. Byly to 
ženy vzdělané a urozené a jejich 
motivem se stal rozvoj sítě cha-
ritativně-zdravotnických zaříze-
ní. Často v této souvislosti hovo-
řím o ženské diakonii a myslím, 
že je to přes všechny podivnosti 
dnešní doby, která se snaží mezi 
muže a ženu vrazit klín, tvrzení 
nanejvýš správné a spravedlivé. 

Zakladatelka řádu sv. Alžběta, 
stejně jako její pokračovatelky, 
jsou živoucím svědectvím, že Ev-
ropa není svým původem a svý-
mi ideály pouze hospodářským 
svazkem, nýbrž především spole-
čenstvím kultury a hodnot. To by 
se nikdy nemohlo stát bez Krista, 
na jehož kříži naše současná civili-
zace vyrůstá. Pro nás je nemocný 
a potřebný člověk ve středu na-
ší pozornosti. Víme, že lidská dů-
stojnost je jen jedna a že člověka 
nelze dělit mezi „pacienty“ a „kli-
enty“. To pochopila zakladatel-
ka řádu, její současnice i ti, kteří 
se v dalších staletích na budová-
ní tohoto díla podíleli a podílejí.

Kéž mé požehnání patří ne-
jenom těm, kteří se tohoto díla 
účastní, ale i ke kterým směřuje 
jejich pomoc a modlitby! Neboť 
– jak řekl kardinál Kasper – „mo-
derní Evropa bude natrvalo existo-
vat jen tehdy, objeví-li znovu svou 
náboženskou, 
a zejména křes-
ťanskou duši“.

Kardinál
DOMINIK 

DUKA, 
pražský 

arcibiskup 

Jak sestry nemocnici získaly? 
Alžbětinky se tu staraly o pacienty už 
od založení v 18. století. Spolu s nimi 
pečovali o nemocné vystudovaní léka-
ři, což v té době nebývalo zvykem. Ne-

mocnice se stala jednou z nejmoder-
nějších v zemi a podle jejího vzoru se 
budovala další zařízení i v zahraničí. 
Všechna historická, společenská i po-
litická dění posledních 300 let postup-

ně zasáhla i do chodu nemocnice. Po 
komunistickém puči byl v roce 1949 
provoz nemocnice konventu alžběti-
nek zestátněn. Po její privatizaci v roce 
1989 se po obtížných právních a eko-
nomických jednáních podařilo loni
1. října získat její zdravotní provoz 
zpět do rukou sester alžbětinek for-
mou odkupu podniku v úpadku pro-
střednictvím společností Curafides, 
s.r.o., a Nemocnice sv. Alžběty Na Slu-
pi, s.r.o. Areál i samotná společnost 
provozující nemocnici jsou tak nyní ve 
stejných rukou jako před 300 lety.

Pokračování na str. B

Ať nemocnice řeholních sester roste
Péče o nemocné a slabé je v určité mí-
ře součástí každé kultury. Křesťanství 
ji však pozdvihlo na zcela jinou úro-
veň. Každý člověk je Božím dítětem, 
jedinečným a nezastupitelným. „Co-
koliv jste učinili jednomu z těchto 
mých nepatrných bratří, mně jste uči-
nili,“ říká Ježíš (Mt 25,40). Nejde pou-
ze o zmírnění bolesti a utrpení, tak dů-
ležité. Jde také o následování Krista, 
uskutečňování Božího řádu ve světě.

Dějiny církve jsou protkány půso-
bením řeholních společenství, jejichž 
cílem byla a je péče o nemocné. Jed-
ním z nich jsou alžbětinky. Kořeny je-
jich tradice sahají ke sv. Alžbětě Du-

rynské a k bl. Angelině z Marsciana. 
První společenství založila ve 20. le-
tech 17. století Apolonie Radermeche-
rová v Cáchách. Do Prahy přišly v roce 
1719, tedy před třemi sty lety, krátce 
nato postavily kostel a konvent a již ro-
ku 1721 otevřely nemocnici.

Historici zabývající se dějinami 
klášterů se často soustřeďují na vněj-
ší události: stavební vývoj, správu ma-
jetku, literárně a vědecky významné 
osobnosti řeholníků. Je to v pořádku, 
ale za tím vším se trochu ztrácí pod-
stata: růst v Bohu, služba bližním. 
V kolika osobních životních příbězích 
znamenala péče sester alžbětinek 

v pražském konventu zlom, uzdrave-
ní a návrat do života, úlevu od bolesti 
nebo pokojnou, zbožnou smrt! Kolik 
toho modlitbami napravily a změnily! 

Nelze si než přát, aby těch 300 let 
nepřetržité nemocniční péče pokra-
čovalo. Kéž se dílo sester alžbětinek, 
pod ochranou jejich 
patronky sv. Alžbě-
ty, dále rozvíjí a ros-
te, ke službě bližní-
mu a k Boží oslavě.

P. JOSEF
JANČÁŘ OCarm.,
papežský komisař 

konventu alžbětinek

Rozvíjíme dílo sv. Alžběty

Před rokem převzaly alžbětinky zpět
do svých rukou Nemocnici sv. Alžběty
Na Slupi v Praze. Zeptali jsme se jednatele 
a ředitele KARLA MATYSKY, co se
za dvanáct měsíců podařilo změnit. 

Rehabilitační péče v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi.  Snímek Martina Řehořová

• Úcta k životu
• Zdraví
• Vlídnost
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Dokončení ze str. A

Podařilo se nemocnici stabilizovat? 
Momentálně máme 89 lůžek násled-
né péče a 14 sociálních lůžek. V am-
bulantním sektoru zajišťujeme zdra-
votní služby v odbornostech interna, 
kardiologie, neurologie, gastroente-
rologie, RTG, sonografie a echokar-
diografie. Nadstandardně vybavené 
a rozvíjející se jsou ambulance pneu-
mologie a fyzioterapie. V nemocnici 
pracuje nyní cca 170 zaměstnanců. 

V době převzetí byla nemocnice 
ve velmi špatném personálním, eko-
nomickém i technickém stavu a silně 
zadlužená. Za poslední rok se poda-

řilo provést řadu zásadních restruk-
turalizačních kroků – od personál-
ních změn, úspor, nastavení nových 
procesů a investic. I přestože ne-
mocnice byla letos na jaře velmi po-
stižená epidemií covid-19, se nám 
podařilo překlopit hospodaření ne-
mocnice po mnoha letech ze ztrát
do zisku.

Do čeho zisk investujete? 
V letošním roce do technického vy-
bavení zlepšujícího život pacientů 
a oprav budov investujeme zhruba
16 milionů korun. Mezi nejdůležitější 
investice patří nový systém stravování, 
nové signalizační zařízení, rehabilitač-

ní pomůcky, nový počítačový systém 
včetně pokrytí WiFi, nový rentgen, dá-
le vybavení plicního oddělení, opravu-
jeme sociální zařízení a nakoupili jsme 
nové kotle, abychom snížili riziko je-
jich výpadků. 

Co plánujete v příštích 
měsících a letech? 
Nejdůležitější je pro nás zdravotnic-
ký personál, jeho vzdělání a přístup 
k lidem. Na kvalitní práci a spoko-
jenost pacientů klademe nyní hlav-
ní důraz. Proto také stále hledáme 
nové pracovníky, kteří by vzali za 
své naše poslání. Velmi rádi bychom 
pokračovali v rozšiřování lůžek ná-

sledné léčebné a sociální péče. Roz-
víjet chceme především plicní ambu-
lanci a fyzioterapii. Přitom nás čeká 
postupná oprava dlouhodobě po-
dinvestované a neopravované bu-
dovy. 

V návaznosti na historické poslání 
alžbětinek, zakladatelek nemocnice, 
a s úctou k jejich dílu je i přes všech-
ny problémy naším cílem poskytovat 
pacientům komplexní a vysoce kvalit-
ní péči v rovině lékařské, ošetřovatel-
ské, sociální i duchovní. A to v soula-
du s křesťanskou etikou a s důrazem 
na úctu k životu, hlubokou lidskost 
a vlídnost.

JIŘÍ MACHÁNĚ

Rozvíjíme dílo sv. Alžběty

Titulek zmiňuje heslo
sv. Alžběty Durynské, jejíž 
jméno nemocnice v Praze 
Na Slupi nese. Zeptali 
jsme se týmu nemocnice: 
Jak chcete navázat 
na historické poslání 
alžbětinek a čeho chcete 
v nemocnici dosáhnout?

MUDr. Božetěch Jurenka,
náměstek léčebně preventivní péče

Nemocnice sv. Alž-
běty Na Slupi je sice 
nejstarším zdravot-
nickým zařízením 
v Praze, ale její osud 
byl ještě nedávno 
s p í š e  c h m u r n ý 
a hrozil j í  zánik. 
Dnes máme na úse-

ku dlouhodobé léčebné péče čtyři pl-
ně erudované lékařky se zkušeným tý-
mem zdravotnického personálu. 

Do nemocnice jsem nastoupil 
v březnu s představou systematického 
zkvalitňování poskytované zdravotní, 
duchovní a sociální péče pro naši spe-
cifickou skupinu pacientů, kteří jsou 
zcela odkázaní na pomoc bližních. 
Vzápětí vypukla pandemie a všechna 
má předsevzetí byla rázem utlumena 
krizovým řízením, v němž jsem naštěs-
tí mohl uplatnit své zkušenosti z před-
chozích pracovišť na pozici primáře 
ARO, ale také generála zdravotnické 
služby Armády ČR. 

V létě, během relativního klidu, 
jsme se mohli začít věnovat dalším pri-
oritám našich křehkých pacientů po-
kročilého věku a zvýšili jsme úsilí v na-
plňování cílů, které jsem stanovil: úcta 

k životu, hluboká lidskost a vlídnost. 
V současnosti prožíváme druhou vlnu 
pandemie, kterou opět statečně nese 
i těžce zkoušený zdravotnický perso-
nál. Jakmile ji zvládneme, jsem si jistý, 
že se opět vrátíme k práci na našem 
cíli: stát se dynamicky se rozvíjejícím 
moderním zařízením dlouhodobé lé-
čebné péče. 

Tomáš Petrůj,
předseda dozorčí rady,
technický poradce nemocnice

Vzhledem k nedo-
statečným investi-
c í m  d o  ú d r ž b y 
a oprav klášterního 
areálu v průběhu 
minulých šedesáti 
let dosáhl technický 
stav budovy a zaří-
zení kritické situace. 

V průběhu tří let nás čeká generální 
oprava, jež musí být v tomto ohledu 
řešena na etapy se zachováním pro-
vozu. Naším cílem je vrátit objektu je-
ho původní nadčasový ráz. Čeká nás 
i stavebně technická reorganizace 
jednotlivých křídel budovy. V dalších 
krocích plánujeme postupnou revita-

lizaci zahrad, které ke klášternímu 
areálu patří. Pacientům rekonstrukce 
přinese příjemné a důstojné prostředí 
klášterního areálu, lékařům a perso-
nálu nabídne modernější pracoviště 
poskytující podstatně kvalitnější
zázemí. 

Sestra Vojtěcha Zikešová,
členka dozorčí rady nemocnice 

Vidět v trpících sa-
motného  Kr i s ta 
a posloužit mu těles-
nou úlevou, ale i du-
chovní podporou 
byla snaha velkých 
světic,  například 
sv. Alžběty Uherské. 
Řeholnice věnovaly 

službě nemocným veškeré své síly 
i čas, a to jak ošetřováním, tak  svou 
modlitbou za zdar celého díla. Proto-
že jsme v Nemocnici sv. Alžběty věrni 
tomuto odkazu, velmi nám leží na srd-
ci duchovní péče o pacienty, kterou 
poskytujeme prostřednictvím nemoc-
ničního kaplana, pravidelných návštěv 
bohoslovců, řeholních sester i bratří. 
Pokud to situace vyžaduje, přispěchá-
me na pomoc i jako ošetřovatelky.

Marcela Tomanová, 
hlavní sestra 

Na ošetřovatelské 
péči o pacienty se 
nepodílí jen sestry 
a sanitáři, ale i fyzio-
terapeuti, zdravotně 
sociální pracovnice, 
aktivizační pracovni-
ce, kaplan, sestra 
Benedikta a v době 

koronaviru také dobrovolníci, řádové 
sestry a bohoslovci. Snažíme se o dob-
ře odvedenou práci, abychom během 
pracovní směny udělali vše, co jsme 
měli… ale nezapomínáme někdy 
v tom shonu na pacienta jako na lid-
skou bytost, která má nejen biologické 
potřeby? Víme, že je pacient najede-
ný, má dostatek tekutin, podali jsme 
léky, převázali rány, polohovali jsme 
a pacienta nic nebolí. Ale zeptali jsme 
se ho, jak se dnes cítí? Na co myslí? 
Zda by si přál něco, co by mu udělalo 
radost? Přála bych si, aby „náš“ paci-
ent byl spokojený nejen s ošetřovatel-
skou péčí, ale i s lidským, vlídným 
a empatickým přístupem nás všech. 

Markéta Volfová, 
zdravotně-sociální pracovnice

Naši pacienti u nás 
pobývají dlouhou 
dobu a musíme na-
plnit také jejich soci-
ální potřeby, vytvořit 
pro ně přívětivé pro-
středí, a hlavně udr-
žet i v této době
intenzivní vazbu pa-

cienta s jeho rodinou. V dlouhých chví-
lích promítáme filmy, zpíváme a orga-
nizujeme soukromé bohoslužby.
Nemocnice ke všem lůžkům pořídila 
novou signalizaci, která kromě své zá-
kladní funkce, jíž je komunikace paci-
enta s ošetřovatelským personálem, 
nám umožní přehrávat u lůžka koncer-
ty a audiopříběhy. BEATRIX SVIEZENY 

Naší povinností je činit druhé radostnými

Duchovní služba je součástí nemocniční péče.  Snímek Zdeňka Švehlová 
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Plicní ambulance 
Nemocnice svaté Alžběty 
Na Slupi je moderně 
vybavená pneumologická 
ambulance, která 
poskytuje odborná 
plicní vyšetření 
včetně komplexního 
vyšetření funkce plic. 

Naše služby poskytují v příjemném 
prostředí zkušení lékaři a zdravotnic-
ký personál. Všichni kladou důraz na 
osobní přístup k pacientům. 

Vyšetření je vhodné pro pacienty 
s dechovými potížemi, s diagnózou 
plicního onemocnění či s podezře-
ním na plicní onemocnění. Ambulan-
ce se mimo jiné zabývá soustavnou 
odbornou péčí při chronických one-
mocněních plic. Nabízíme komplexní 
měření funkce plic a dýchacích cest, 
prováděné na přístrojích Bodystik
a Diffustik.

Provádíme vyšetření spiromet-
rie včetně bronchomotorických tes-
tů, bodypletysmografie, vyšetření 

difuzní kapacity plic, měření satura-
ce krve kyslíkem, měření okluzních 
ústních tlaků a FeNO (měření kon-
centrace oxidu dusnatého ve vy-
dechovaném vzduchu). Naše am-
bulance také úzce spolupracuje se 
zkušenými fyzioterapeuty, kteří pro-

vádí dechovou rehabilitaci (respirační
fyzioterapii). 

Měli jste covid-19?
V rámci služeb provádíme také vy-
šetření pacientů, kteří prodělali one-

mocnění covid-19. Dle České pneu-
mologické společnosti je vhodné 
komplexní plicní vyšetření ambulant-
ním pneumologem po prodělaném 
onemocnění, zejména po každé hos-
pitalizaci kvůli covidu-19. Dle závaž-
nosti klinického stavu poprvé za šest 
týdnů až tři měsíce, podruhé za 6 mě-
síců. Ti, kteří léčbu covidu-19 zvlád-
li z domova, by měli k plicnímu léka-
ři zajít, pokud se i po třech měsících 
od infekce stále potýkají s respirační-
mi obtížemi. U každého pacienta by 
mělo být provedeno komplexní funkč-
ní vyšetření plic. Dle nálezu na rentge-
novém snímku plic eventuálně doplnit 
další vyšetření (zejména HRCT plic). 
Po stabilizaci pacienta je vhodná plic-
ní rehabilitace s cílem snížení dušnos-
ti, podpory optimálního dechového 
vzoru a dostatečného rozvíjení hrud-
níku, udržení optimální síly dýchacích 
i ostatních příčně pruhovaných svalů 
a postupná adaptace pacienta na zá-
těž. Dlouhodobá péče pneumologa 
po prodělaném co-
vid-19 onemocně-
ní je vhodná jednou 
ročně minimálně po 
dobu tří let.

MUDr. BRONISLAVA
VIEST, lékařka

plicní ambulance 

Plicní ambulance pomáhá po nemoci covid-19

Komplexní vyšetření funkce plic.  Snímky Martina Řehořová 

Rehabilitace a ambulance 
fyzioterapie prošla 
v Nemocnici sv. Alžběty 
Na Slupi velkými 
změnami. Klademe 
důraz na vzdělávání 
fyzioterapeutů, 
doplňování jejich
profesní odbornosti 
o certifikované kurzy. 

Naše ambulance nabízí vyšetření re-
habilitačním lékařem, resp. neurolo-
gem, diagnostiku funkčních poruch 
a zranění pohybového sytému fyzio-
terapeutem, fyzioterapii pro sportov-
ce s akutním a chronickým zraněním 
a vytvoření individuálního terapeu-
tického kinezioterapeutického pro-
gramu. Na základě absolvovaných 
kurzů používáme terapeutické me-
tody (včetně vyšetření) dle konceptu
McKenzie, dynamickou neuromusku-
lární stabilizaci, Spiraldynamik, sen-
zomotorické cvičení, závěsné cvičení 
s TRX nářadím, mobilizační techni-

ky (včetně vyšetření) intervertebrál-
ních, kořenových a periferních klou-
bů, techniky měkkých tkání (včetně 
vyšetření) a reflexní masáže. Staráme 

se o pacienty s funkčními poruchami 
pohybového aparátu, s neurologic-
kými a ortopedickými nemocemi, po-
straumatickými a pooperačními stavy 

(poškození kloubů, svalů, vazů, šlach 
a zlomeniny). Ambulance je vybavená 
přístroji na magnetoterapii, elektrote-
rapii, ultrazvuk a hydroterapii pro hor-
ní a dolní končetiny. 

Stále zvyšujeme kvalitu poskytova-
né péče, obnovujeme materiální vy-
bavení ambulance novými přístroji 
a pomůckami. Stejný terapeut pracu-
je s klientem od vstupního vyšetření až 
do ukončení všech plánovaných pro-
cedur, což u většiny rehabilitací není 
běžná praxe. 

V návaznosti na pneumologickou 
ambulanci začneme poskytovat respi-
rační rehabilitaci, po níž je v současné 
době velká poptávka. 

Největší výhodou pro naše pacien-
ty je krátká čekací doba na objednání. 
Kvalitní vzdělání našich zaměstnanců 
umožňuje vybrat individuální terapeu-
tický postup vhodný pro každého kli-
enta. Na rozdíl od jiných soukromých 
ambulancí nezatěžujeme své pacienty 
poplatky. Jsme nedaleko centra hlav-
ního města, dostup-
ní tramvají (Alber-
tov) nebo metrem 
(Karlovo náměstí). 

MARCEL VILIAM
DOROTJAK,

fyzioterapeut 

Fyzioterapie a rehabilitace u sv. Alžběty

Pomáháme s bolestmi zad, krční páteře a hlavy.  



D /  Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi

Jedním 
z klíčových 
lékařů na 
oddělení 
následné 

lůžkové péče 
v Nemocnici sv. Alžběty 
Na Slupi je MUDr. 
GALINA GRICAJEVA. 
Zeptali jsme se, o jaké 
pacienty se stará a co 
jim nemocnice zajišťuje.

Jaký typ péče poskytuje vaše 
nemocnice v oblasti léčby 
dlouhodobě nemocných?
Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi v Pra-
ze zajišťuje následnou lůžkovou péči, 

kterou poskytuje pacientům převáž-
ně geriatrického věku po stabilizaci 
zdravotního stavu na akutních oddě-
leních nebo po zhoršení chronických
onemocnění. 

Do naší nemocnice nastupují paci-
enti k doléčení, rehabilitaci, intenzivní 
ošetřovatelské péči, pomoci při řešení 
sociální situace. V nemocnici rovněž 
funguje řada odborných ambulan-
cí, které poskytují konziliární služby 
i hospitalizovaným pacientům. 

S jakým typem pacientů se 
nejčastěji setkáváte?
Pečujeme o pacienty po úrazech, 
operacích, po zhoršení interních či 
neurologických nemocí, po cévních 
mozkových příhodách, se syndro-
mem demence i o onkologicky ne-
mocné. 

Dále zajišťujeme odbornou ošet-
řovatelskou péči o křehké polymor-
bidní imobilní pacienty s chronic-
kými onemocněními, antidekubitní 
péči, léčbu chronických ran a jejich
prevenci.

Následná péče může trvat 
týdny i měsíce. Jaký je váš cíl 
v léčebně-ošetřovatelské péči?
Dosáhnout takového zdravotního sta-
vu pacienta, který mu umožní návrat 
do jeho původního prostředí v co nej-
vyšší míře samostatnosti při udržení 
maximální možné kvality života. Pri-
oritou je zlepšení funkční zdatnosti, 
mobility a soběstačnosti v běžných 
denních činnostech.

Daří se vám toho dosáhnout? 
Díky lepším životním podmínkám 
a obecně dobré úrovni zdravotní pé-
če se dožíváme vyššího věku. Ale zá-
roveň se zvyšuje výskyt pokročilých 
stadií chronických chorob a jejich 
komplikací. Proto se bohužel u řady 
pacientů nepodaří dosáhnout opti-
málního výsledku. S respektem k dů-
stojnosti těchto pacientů jim chceme 
zajistit maximálně kvalitní a komfortní 
zbytek života.

V hlavním městě nejste jediným 
poskytovatelem následné lůžkové 

péče. V čem si myslíte, že zrovna 
vaše nemocnice vyniká?
Hlavně naším komplexním přístu-
pem. Zajišťujeme pacientům kvalitní 
a odbornou lékařskou péči 24 hodin 
denně a oproti jiným nemocnicím se 
snažíme uspokojit nejenom zdravot-
ní potřeby pacienta, ale i jeho potře-
by sociální a duchovní. Společenské 
pacienty zapojujeme do řady aktivit, 
nabízíme služby nemocničního kapla-
na pro empatické rozhovory či udíle-
ní svátostí, intenzivně podporujeme 
kontakt pacienta s jeho blízkými, cíle-
ně vytváříme přívětivé prostředí tak, 
aby bylo naplněné důvěrou.

Kdo všechno se na péči 
o pacienta podílí?
Komplexní péči pacientům poskytu-
jí odborní lékaři, sestry, fyzioterapeu-
ti, nutriční terapeut, sanitáři, sociální 
pracovníci, poradce paliativní péče, 
kaplan, recepční a externí lékařští spe-
cialisté. Do péče se zapojují i dobro-
volníci a medici. 

BEATRIX SVIEZENY 

Chceme vrátit pacienta do původního prostředí

www.alzbeta.cz
Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s. r. o., Na Slupi 448/6, 128 00  Praha 2

T +420 221 969 338    E recepce@alzbeta.cz    MHD Tram - zastávka Albertov (2 stanice z Karlova náměstí)
www.alzbeta.cz
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Heslo sv. Alžběty Durynské:

„Naší povinností je

činit  druhé radostnými.“

ÚCTA K ŽIVOTU KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VYSOKÁ KVALITA HLUBOKÁ LIDSKOST
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