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Nový český světec

Čemu nás učí ptáci

Doma na str. 14

Už 17. dubna by mělo mezi české svět-
ce přibýt další jméno. Blahoslaveným 
se stane P. Dominik Zavřel, cisterciácký 
mnich, mučedník eucharistie, kterého 
napoleonští vojáci zabili v italském opat-
ství Casamari v 18. století. 

Papež na Boží hod velikonoční oslovil 
díky mediálním přenosům lidi po celém 
světě a kvůli pandemii opět netradičně – 
zevnitř baziliky sv. Petra. „Ježíš, Ukřižo-
vaný, vstal z mrtvých, jak řekl. Aleluja!“ 
sdělil na úvod. 

„Velikonoční zvěst neukazuje na pří-
zrak, nevyjevuje magické zaklínadlo, 
neukazuje únikovou cestu z obtížné si-
tuace, kterou procházíme,“ pokračo-
val Svatý otec. „Pandemie je v  plném 
proudu, sociální a  ekonomická krize 
je velmi těžká, zejména pro nejchud-
ší. Navzdory tomu neustávají ozbroje-
né konflikty a zbrojení se rozrůstá. To 
je skandál dneška.“ Papež však ujistil, 
že velikonoční zvěst přináší naději, kte-
rá nezklame, protože „Zmrtvýchvsta-
lý nese na svých rukou, nohou a boku 
otisky ran, které jsou věčnou pečetí jeho
lásky k nám“.

Opětovně pak vyzval, aby nemocní 
koronavirem měli všude přístup k  lé-
kařské péči a aby se i v nejchudších ze-
mích dostalo lidem očkování. Připojil, že 
vzkříšený Ježíš je útěchou nejen pro ne-
mocné, ale také pro ty, kdo přišli o práci 
nebo mají ekonomické potíže. A citoval 
slova svého předchůdce Jana Pavla II. 
z  návštěvy Haiti v  roce 1983: „Je tře-
ba, aby chudí mohli začít opět doufat.“ 
František na jeho slova navázal modlit-
bou za tuto všestranně zbídačenou ka-
ribskou zemi. Dále označil vzkříšeného 
Ježíše za naději pro mladé lidi, jimž za 
pandemie chybí škola. „Všichni potřebu-
jeme žít v reálných, nikoli pouze virtuál-
ních lidských vztazích, zejména ve věku, 
kdy se utváří náš charakter a osobnost,“ 
apeloval papež. A zvláště vzpomněl na 

pokojné demonstranty z řad mladých li-
dí v Myanmaru. 

Modlitby za sužované země

Svatý otec nezapomněl ani na migranty 
a uprchlíky před válkami a bídou: „Dě-
kuji zemím, které velkoryse přijímají tr-
pící, zejména Libanonu a Jordánsku, jež 
hostí velmi mnoho uprchlíků syrského 
konfliktu.“ Vyzval též k ukončení „lomo-
zu zbraní v milované a zmučené Sýrii“, 
kde miliony lidí žijí v nelidských pod-
mínkách, dále v  Jemenu, „jehož osud 
je obklíčen pohoršlivým tichem“, a také 
v Libyi, kde „lze konečně zahlédnout vý-
chodisko z desetiletých sporů a krvavých 
střetů“. 

Papež vyprošoval pokoj, bezpečí 
a smíření rovněž pro Izrael, Palestinu 
a  Irák nebo ukončení násilí a  teroris-
mu v Africe – v oblasti Sahelu, Nigérii, 
etiopském regionu Tigraj či v mosam-
bické provincii Cabo Delgado. Při-
mlouval se za vězně konfliktů na výcho-
dě Ukrajiny a v Náhorním Karabachu 
a připomněl Světový den proti nášlap-
ným minám (4. dubna): „O kolik lep-
ší by byl svět bez těchto smrtonosných
nástrojů!“

Na závěr vyzval k modlitbě za brzké 
ukončení pandemických omezení boho-
služeb a povzbudil: „Uprostřed nesnází 
nikdy nezapomínejme, že jsme uzdra-
veni Kristovými ranami. Když na se-
be Ježíš přijal kříž, dal našemu utrpení 
smysl. Modleme se, aby se blahodárné 
účinky tohoto uzdravení rozšířily do ce-
lého světa.“ 

TEREZA ZAVADILOVÁ

Papež 
vyprošoval mír 
a uzdravení

Například v Osové Bítýšce si farníci pro-
šli o Velkém pátku křížovou cestu pod 
širým nebem u Tří dvorů. Díky příznivé-
mu počasí se tam uskutečnily také velko-
páteční obřady. Neděli Zmrtvýchvstání 
Páně pak (podobně jako na řadě jiných 
míst) oslavili na farní zahradě. „Chtěli 
jsme dát farníkům možnost prožít Ve-
likonoce, jak jsou zvyklí. V kostele by 
to kvůli hygienickým opatřením nebylo 
možné. Pod širým nebem jsme ale moh-
li zachovat všechna předepsaná nařízení 
včetně povinných rozestupů a samozřej-
mě všichni měli roušky,“ řekl KT tamní 
farář P. Jiří Jeniš. Kdyby to počasí ne-
dovolilo, sloužil by kněz spolu s kapla-
nem P. Tomášem Žižkovským mši sva-
tou v kapli a věřící by vše mohli sledovat 
prostřednictvím Youtube kanálu online.

Farnosti na zahradách

Některé farnosti se rozhodly uspořádat 
pod širým nebem i velikonoční vigilii. 
Františkáni ji v Praze prožili uprostřed 
Vltavy – na ostrově Štvanice. Zájem 
o  ni byl veliký – už na Zelený čtvrtek 
byla všechna místa rezervována. Far-
nost u katedrály v Plzni slavila zase ce-
lé triduum v Meditační zahradě v Plzni-
-Doudlevcích. V přímém přenosu místní 
televize TV21.cz se konaly venku obřady 
také ve Šlapanicích v brněnské diecézi. 
Farnost využila zahradu za kostelem, 
kde se díky zákonu o shromažďovacím 
právu mohlo sejít až sto lidí. I zde využi-
li registraci, a na obřadech se tak mohla 
vystřídat prakticky celá farnost.

V kostele sv. Ondřeje v Blatnici pod 
Svatým Antonínkem se kvůli hygienic-
kým opatřením může každé bohosluž-
by zúčastnit pouze osmadvacet věřících. 
Rezervace na Velikonoce tak byly rychle 
obsazené. Ti, kdo se do kostela nedosta-
li, mohli obřady prožít na prostranství 
před vchodem, kam je díky reproduk-
toru přenášen zvuk. „Uvnitř kostela by 
nám se synem samozřejmě bylo teple-
ji, ale jsme moc vděční, že se můžeme 
i takto účastnit bohoslužeb. Pocházím 
ze Slovenska, kde se lidé už dlouhé týd-
ny na mše svaté nedostanou vůbec a ne-
mohou chodit ani ke svátostem,“ zmíni-
la Alexandra Bartoníková.

V Liberci zase využili venkovní pro-
story pro nejmenší věřící. „Pro děti jsme 
měli připravenou velikonoční hru. Na 
třech místech v Liberci, spojených s pa-
šijovými událostmi, hledaly šifru. Na 
každý den velikonočního tridua měly 
připravené video, které je uvedlo do udá-
lostí toho dne a nabídlo způsob, jak den 
prožít, případně hry,“ prozradil františ-
kán Ondřej Bernard Mléčka.

LENKA FOJTÍKOVÁ, TOMÁŠ KUTIL
Více na str. 2

Opět jiné Velikonoce

Velikonoční vigilie s františkány pod širým nebem na ostrově Štvanice v Praze. Snímek Jakub Šerých / Člověk a Víra

Benedikt XVI. 
dal rozhovor
Benedikta XVI. těší, že papež Franti-
šek vyhlásil na letošek Rok sv. Josefa. 
Uvedl to v novém (a vzácně poskytnu-
tém) rozhovoru pro německý katolický 
list Die Tagespost minulý týden. Sva-
tý Josef je křestním patronem Bene-
dikta XVI. a  rodina Ratzingerových 
v Bavorsku jeho svátek (19. března) tra-
dičně slavila. Emeritní 93letý papež ny-
ní katolíky vyzval, aby četli Františkův 
apoštolský list Patris corde (Otcovským 
srdcem) – „jednoduchý text vycházejí-
cí ze srdce a mířící k srdci, jenž přesto 
obsahuje náležitou hloubku… Měl by se 
číst a promýšlet stále znovu, a tak přispí-
vat k očištění a prohloubení naší úcty ke 
svatým obecně, k sv. Josefu obzvlášť,“ 
uvedl Benedikt XVI. Zdůraznil Josefovo 
mlčení jako akt „přitakání“ a připomněl, 
že „dobře podloženou formou zbožnos-
ti“ je vzývání světce jako patrona dobré 
smrti. (tez)

Daránek na 
pomoc dětem
Novou výzvu k pomoci dětem spustila 
těsně před Velikonoci Charita Česká re-
publika. A když jde o dary pro děti, po-
jmenovali ji Daránek dětem. „Daránek 
je symbolem bezpečí domova, potřeb-
né péče i rovných příležitostí na startu 
do života. Připojte se k velikonoční vl-
ně dobrých skutků a podpořte jeho po-
slání, aby to ti nejmenší měli co nejleh-
čí,“ zve Charita ČR. „Investice do dětí 
jsou důležité. Z průzkumů nám vychází, 
že děti patří k nejohroženějším skupi-
nám. Pomáháme sociálně slabým rodi-
nám s jejich výchovou, protože víme, že 
chudoba je z velké části dědičná,“ říká 
ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Cílem 
sbírky je vybrat peníze pro zařízení, služ-
by a projekty pomáhající dětem v nou-
zi, tedy na azylové domy, nízkoprahová 
centra, aktivity pro děti a mládež a také 
na podporu ochrany práv dětí. Více na 
www.charita.cz. (tok)

VATIKÁN VE SVATÉM TÝDNU NAOČKOVAL přes sto sociálně znevýhodněných lidí 
a bezdomovců, o které pečuje Úřad apoštolské charity ve správě kardinála Konrada 
Krajewského. Na Velký pátek ráno je do vatikánské auly Pavla VI. osobně přišel 
pozdravit papež. Ve Vatikánu první očkovací dávku proti covidu-19 dostalo dosud
800 z celkových 1 200 klientů římské charity. Snímek ČTK

Navzdory všem pandemickým opatřením 
a omezením se na bohoslužby o Velikonocích 
dostala spousta lidí. A přitom legálně. Farnosti totiž 
nejen přidávaly mše svaté, ale využívaly i venkovní 
prostranství a přicházely s dalšími nápady.

Papež František letos požehnal Městu a světu (Urbi et Orbi) 
z baziliky sv. Petra za přítomnosti 150 věřících. Ve svém 
poselství připomněl naději, kterou přináší vzkříšený
Ježíš i do dnešní složité situace. Přimlouval se
za očkování dostupné pro všechny, za obnovení bohoslužeb 
a modlil se za mír pro země sužované válkami.
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Nové zvony 
chtějí být hlasem 
smíření

Svátky obrazem

Při slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v Chrudimi se podařilo zachytit nezvyklý 
lom světla. Snímek Klára Kalinová / Člověk a Víra

Mši v neděli slavil biskup Lobkowicz. 
 Snímek Zdeněk Poruba / ČaV

Vigilie v katedrále na brněnském Petrově s oběma biskupy. 
 Snímek Dušan Kadlec / Člověk a Víra

Kostel sv. Vavřince 
v Přerově přišel o zvony 
už třikrát. Naposledy 
v roce 1942. Místní 
spolek se je nyní snaží 
obnovit. A rád by, aby 
to byly zvony smíření.

V  březnu roku 1942 přišel kos-
tel o zvony kvůli válce a jejich mís-
ta zůstala prázdná. Ve druhé půli 
50. let se podařilo pro Přerov zís-
kat jeden zvon ze zrušeného kostela 
sv. Anny ve Staré Vodě u  Libavé. 
Ten je na věži dodnes, ale chybí dal-
ší, které by vrátily důstojný hlas kos-
telu i městu.

O vše se postarají

„Oslovila mě skupina Přerova-
nů s  tím, že příští rok to bude už 
80 let od likvidace přerovských zvo-
nů a bylo by dobré uspořádat sbír-
ku a pokusit se zvony obnovit. Mně 
se do tak velké akce nechtělo, pro-
tože aktuálně plánujeme další eta-
pu opravy střechy a děláme novou 
elektroinstalaci uvnitř kostela. Oni 
ale nabídli, že založí spolek a o vše 
se postarají, a tak jsem souhlasil,“ 
popisuje přerovský děkan P. Josef 
Rosenberg.

Zvony by měly vzniknout tři, spo-
lek k tomu potřebuje zhruba tři mi-
liony korun. „Kdybychom během 
podzimu měli potřebnou částku vy-
branou, mohli bychom oslovit výrob-
ce zvonů tak, aby se vše do března 
stihlo. Uvažujeme i o tom, že nebu-
deme-li mít celou částku, necháme 
vyrobit jen ty zvony, na které pe-
níze budou, a  zbytek zůstane pro 
naše případné následovníky,“ na-
stiňuje Petr Měřínský, jeden ze za-
kladatelů spolku Přerovské zvony
smíření.

Jména zavražděných dětí

Cílem spolku je totiž nejen obnovit 
zvony, ale také připomenout a uctít 
památku obětí masakru, který se 
krátce po konci 2. světové války 
odehrál na nedalekých Švédských 
šancích. Na jeden ze zvonů pro-
to chtějí napsat jména dětí, které 
zde byly zavražděny. „Myslím, že 
tato událost je velká kaňka v ději-

nách Přerova a je to memento, kte-
ré nám ukazuje, kam až může vést 
lidská nenávist. Zvony by tak moh-
ly být kromě připomenutí minulosti 
varováním do budoucna, abychom 
znovu podobné hrůzy nedopustili. 
Myslím, že Přerov smíření potřebu-
je,“ připojuje Petr Měřínský. Z his-
torického hlediska je podle něj ma-
sakr sice uzavřenou kapitolou, ale 
je třeba umět se dívat do minulosti 
a poučit se z ní – umět pojmenovat 
zlo, nezavírat před ním oči, netvá-
řit se, že ke krveprolití nedošlo nebo 
že se nás tragédie cizích lidí netý-
ká. „Pomoci může i to, že budeme 
o kruté události mluvit a opakovat 
příštím generacím, že zlo zplodí 
vždy jen další zlo. Snad k tomu po-
mohou i naše zvony smíření,“ doufá 
Měřínský. 

Masakr spáchali v červnu 1945 
vojáci 17. pěšího pluku z Petržalky 
(bývalí příslušníci 1. českosloven-
ského armádního sboru). Zmasa-
krovali 265 převážně karpatských 
Němců a Maďarů i několik Slová-
ků. Velkou část povražděných tvo-
řily ženy a děti, včetně kojenců. Jde 
o  největší poválečný masakr mo-
derních českých dějin. Nedávno 
Činohra Národního divadla uvedla 
na svém webu film režiséra Jiřího 
Havelky Očitý svědek, jenž se touto 
událostí zabývá.

Třikrát bez zvonů

Kostel sv. Vavřince přišel o  zvony 
poprvé v roce 1642, kdy do Přero-
va vtrhla švédská vojska a zvony se 
roztavily při požáru chrámu. Poté 
se na věž vracely postupně: největ-
ší zvon v roce 1657 a další dva v le-
tech 1700 a 1869. Kromě nich měl 
kostel ještě malý zvon, umíráček.
9. září 1916 byly odebrány k váleč-
ným účelům. Tentokrát zůstala zvo-
nice prázdná kratší dobu. Už v lis-
topadu roku 1923 vyhlásila farnost 
sbírku na nové zvony a v krátkém 
čase se podařil vybrat potřebný ob-
nos, takže 21. září 1924 mohlo být 
požehnáno sedm nových zvonů – 
pět pro kostel sv. Vavřince a dva pro 
kostel sv. Michala, který o ně rov-
něž během války přišel. Nové zvo-
ny na věži nevydržely ani dvacet let. 
24. a 25. března 1942 byly sundá-
ny a opět odvezeny k válečným úče-
lům. Kostelu zůstal pouze malý zvon
– sv. Vavřinec na malé věžičce nad 
lodí, který je na svém místě dodnes.

TOMÁŠ KUTIL

PRO VAKCÍNU DO KOSTELA. Karlovarský kraj zřídil jedno očkovací 
centrum v kostele sv. Antonína Paduánského v Sokolově. Chrám je součástí 
bývalého kapucínského kláštera, který od roku 1961 vlastní město. Kostel 
jindy využívá jako koncertní a výstavní síň. Od března v něm působí každý 
den dva lékaři, kteří zjišťují zdravotní stav lidí, a čtyři zdravotní sestry, jež 
aplikují vakcínu. Kraj si kostel vybral pro jeho velikost, lze v něm uspořádat 
celý systém očkování včetně čekáren. Před areálem je navíc velké parkoviště. 
 Snímek MěÚ Sokolov

KRÁTCE
EKUMENICKÁ MODLITBA za 
zesnulé oběti covidu-19 a jejich po-
zůstalé se konala na Velký pátek 
na Staroměstském náměstí v Pra-
ze, kde po nasprejování 25 tisíc 
křížů spontánně vzniklo před dvě-
ma týdny pietní místo. Modlitbu 
za zemřelé přednesla benediktinka 
z Bílé Hory, sestra Anežka. K ní se 
připojili překladatel Bible21 Ale-
xandr Flek, faráři ČCE Jakub Malý 
a Karel Müller (známí jako youtu-
beři Pastoral Brothers) a husitská 
farářka Martina Viktorie Kopecká. 
„Kříž není pouze symbolem smrti. 
Je symbolem víry v Boží odpuštění. 
Je symbolem Boží lásky k člověku. 
Je symbolem naděje vzkříšení. Pro-
to věříme, že naši blízcí, které nám 
pandemie vzala, nyní odpočívají 
v pokoji v Boží přítomnosti,“ uvedli 
k modlitbě Pastoral Brothers.

KRÁTKÁ DUCHOVNÍ VIDEO-
ZAMYŠLENÍ NA KAŽDÝ DEN 

zveřejňuje na svém Youtube kaná-
le projekt Live 4G. Kromě nich na-
bízí nadčasová videa pro mládež 
i dospělé – o různých praktických 
tématech křesťanského života, bi-
blických otázkách nebo otázkách 
křesťanské morálky – podaná for-
mou blízkou dorůstající generaci. 
K Velikonocím letos ve spolupráci 
s brněnskými farnostmi sv. Tomá-
še a Zábrdovic připravili sérii kate-
chetických videí: Úvod do Veliko-
noc, Květná neděle, Zelený čtvrtek, 
Velký pátek, Bílá sobota a Neděle 
Vzkříšení. Videa lze zhlédnou i  ze 
záznamu.

ONLINE BREVIÁŘ (Denní mod-
litby církve) má novou verzi webo-
vé aplikace (www.breviar.cz). Hlav-
ní novinkou jsou plné texty Denní 
modlitby církve v českém překladu 
pro pět řeholních rodin (premonst-
ráti, kapucíni, salesiáni, františkáni, 
bosí karmelitáni) a také dominikán-
ský breviář (hymny a žalmy v Ren-
čově překladu). (tok)

PIETNÍ MÍSTO ZA „SRDCE, 
KTERÁ CHYBÍ,“ vzniklo u kon-
katedrály Nanebevzetí Panny Marie 
na Rybím trhu v Opavě. Ve středu 
před Velikonocemi je společně krát-
kou modlitbou otevřeli děkan P. Jan 
Czudek, farář Českobratrské církve 
evangelické Pavel Janošík a pomocná
kazatelka téže církve Simona Ko-
pecká. Otevření pietního prostoru 
se zúčastnilo kolem 40 lidí. Někteří 
z nich si zapálením svíčky připomně-
li „srdce, která chybí,“ kvůli covidu 
právě v jejich rodině.  Snímek 
Michael Bujnovský / Člověk a Víra

Ve Šlapanicích u Brna prožili celé velikonoční triduum v zahradě u kostela.  Snímek Vojtech Hlávka / Člověk a Víra

Vigilie na ostrově Štvanice v Praze.
 Snímek Jakub Šerých / ČaV

Vigilie ve svatovítské katedrále.
 Snímek Roman Albrecht / ČaV
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Bez veřejných bohoslužeb 
se o velikonočních 
svátcích museli obejít 
věřící na Slovensku. 
Po zásahu předsedy 
biskupské konference 
arcibiskupa Stanislava 
Zvolenského byly však 
kostely otevřeny alespoň 
pro soukromou modlitbu.

Mše svaté, breviář a další pobožnosti tak 
Slováci sledovali prostřednictvím inter-
netu a katolických médií – ta informují 
o tisícových počtech těch, kdo tyto mož-
nosti využívali. Biskupové také zaslali vě-
řícím videoposelství či slova povzbuzení 
v katolickém tisku. „Kristus je zárukou 
nového duchovního jara, a tedy i naší na-
děje. A to i přestože jsou letošní svátky ji-
né. Přeji vám a vyprošujme si navzájem, 
abychom navzdory všemu z této veliko-
noční naděje čerpali a – jako lidé Veliko-
noc – ji zvěstovali druhým,“ povzbuzoval 
věřící nitranský biskup Viliam Judák.

Prostřednictvím internetového ma-
gazínu Postoj.sk zase příběhem připo-
mínajícím covidové obavy pozdravil slo-
venský biskup islandského Reykjavíku 
Dávid Tencer: „Kámen se s  hřmotem 
odvalil od hrobu, který zalévá podivné 
světlo, a tělo už zjevně není mrtvé. Ježíš 
se na mě vlídně dívá a ptá se mě: ‚Bál 
ses?‘ – ‚Velmi! Bál jsem se, že už to tak 
zůstane navždy.‘ – ‚Ach, ty malověrný, 
copak jsem ti to neříkal?‘ Objal mě ko-

lem ramen a řekl: ‚Pojď, je čas to dokon-
čit.‘ A spolu jsme vykročili z hrobu do 
sluncem zalitého velikonočního rána.“

Počet obětí koronaviru v těchto dnech 
na Slovensku přesáhl hranici deseti tisíc. 
Zákaz veřejných bohoslužeb byl v  této 
zemi vyhlášen již 1. ledna. Proti tomu-
to rozhodnutí vlády se ohradil vedle zá-
stupců episkopátu někdejší eurokomisař 
Ján Figeľ, který podal podnět Evropské-
mu soudu pro lidská práva ve Štrasburku 
či slovenské generální prokuratuře. Ar-
gumentuje náboženskou svobodou jako 
jedním ze základních lidských práv. Úsilí 
slovenské církve o obnovení veřejných bo-
hoslužeb podpořil dopisem arcibiskupu 
Zvolenskému kardinál Dominik Duka.

Církev solidární s ostatními

Za přísných hygienických opatření 
a s početními omezeními mohli v koste-
lích společně slavit Velikonoce křesťané 
v různých německých diecézích. Podob-
ně tomu bylo v Rakousku, kde plošný 
zákaz veřejných bohoslužeb přestal pla-
tit počátkem února. „Kdokoli je nemoc-
ný, necítí se dobře nebo má podezření 

na infekční onemocnění, musí se zdržet 
účasti na společné bohoslužbě,“ zdůraz-
nili však rakouští biskupové v upřesnění 
podmínek na portálu katholisch.at. „Li-
turgických obřadů se nemůže účastnit 
pro svou vlastní ochranu a ochranu dru-
hých,“ vysvětlili. Také v Německu a Ra-
kousku trvá streamování bohoslužeb 
i  jejich přenosy v médiích a věřící jsou 
povzbuzováni k domácímu slavení v ro-
dinách.

Zeširoka se nad zkušeností pande-
mických Velikonoc zamyslel v  dení-
ku Kronen Zeitung innsbrucký biskup 
Hermann Glettler. Velikonoční víra, kte-
rá spojuje bolest Velkého pátku s vítěz-
stvím velikonoční neděle, je podle něj 
nyní zvláště potřebná. „Různé události 
nás naučily, že nemáme vše ve svých ru-
kou. Potřebujeme se navzájem a potře-
bujeme Boží pomoc,“ zhodnotil biskup 
a doplnil: „V pandemii vzrostla touha po 
duchovních zdrojích, touha držet se Bo-
ha. Doufám, že si z ní odneseme větší 
schopnost vděčnosti za zdánlivě každo-
denní věci a snad i trochu více lidskosti.“

Za obdobných podmínek se Veliko-
noce slavily v Polsku. Biskupové před 

svátky osobně požádali kněze i laiky, aby 
dodržovali početní omezení i  všechna 
hygienická pravidla. Primas Wojciech 
Polak v rozhovoru pro portál Wirtualna 
Polska zdůraznil, že křesťané trvají na 
zachování veřejných bohoslužeb i v do-
sud neuspokojivých epidemiologických 
podmínkách, dodržováním veškerých 
omezení však vyjádří solidaritu se zbyt-
kem společnosti.

Gesto naděje v Notre Dame

Ve Francii, kde věřící též mohli veliko-
noční bohoslužby s omezeními navští-
vit, byl gestem plným naděje obřad mytí 
nohou na Zelený čtvrtek v jinak nepří-
stupné pařížské katedrále Notre Dame. 
Církev, která „ukazuje hodnotu každé-
ho člověka“, tak přiblížil tamní arcibis-
kup Michel Aupetit. Katedrála se ote-
vřela pro liturgický obřad teprve potřetí 
od mohutného požáru o  Velikonocích 
před dvěma lety – poprvé šlo o komorní 
mši svatou v červnu roku 2019, podru-
hé o  loňské velkopáteční uctění zdejší 
cenné relikvie – Kristovy trnové koruny. 
I tentokrát obřad probíhal za přísných 

bezpečnostních opatření a mohla se zú-
častnit jen malá skupina.

Kromě houslistky a zpěvačky či rek-
tora katedrály Mons. Patricka Chauveta 
to byli především čtyři muži a dvě ženy, 
jimž arcibiskup Aupetit po četbě z Jano-
va evangelia a krátké homilii umyl nohy. 
„Pane, tebe, Boha, vidíme činit toto ne-
uvěřitelné gesto. Na kolena vždy kleka-
jí lidé před tebou, aby tě uctívali – a ty, 
Bůh, si klekáš, abys sloužil lidem,“ zdů-
raznil arcibiskup podle deníku La Croix 
a dodal: „Skrze tuto neuvěřitelnou pro-
měnu ukazuješ hodnotu každého člo-
věka.“ V Kristových stopách tak podle 
Aupetita musí církev „pokorně sloužit 
všem“: „Žádný biskup, kněz, jáhen, žád-
ný křesťan nemůže zaujmout jiné místo, 
než které jsi zaujal ty – u nohou všech.“

S  hudebním doprovodem, recitací 
meditativních textů a závěrečným požeh-
náním přítomným i všem, kdo událost 
sledovali v přenosu, trval obřad zhruba 
půlhodinu. Dokud se bude chrám po po-
žáru opravovat, pravidelný liturgický ži-
vot se do něj nevrátí. Podle nejnovějších 
odhadů se tak nestane dříve než v roce 
2025. ALENA SCHEINOSTOVÁ

KRÁTCE

MODLITBAMI ZA POKOJ, ODPUŠ-
TĚNÍ A  ODSTRANĚNÍ RASISMU 
provázejí křesťané v minneapoliské ar-
cidiecézi v USA soud s bývalým policis-
tou Derekem Chauvinem, obviněným 
z vraždy Afroameričana George Floyda. 
Když ho loni 25. května Chauvin zatý-
kal, Floyd při zásahu zemřel. Jeho smrt 
vyvolala po celých Spojených státech 
mohutné protirasistické protesty, ty si 
vyžádaly další oběti a ničení majetku, 
včetně vandalizace křesťanských soch 
a budov. „Nyní se nám znovu připomí-
nají toto násilí a nepokoje, které prová-
zely volání po spravedlnosti. Mnoho li-
dí se obává, co se během procesu i po 
něm bude dít – bez ohledu na to, jaký 
verdikt soud vynese,“ upozornil v pro-
hlášení k věřícím zdejší arcibiskup Ber-
nard A. Hebda. Vyzval ke každodenní 
modlitbě za pokoj a smíření, za policis-
ty i za Floydovu rodinu. „Bůh nás vy-
zývá, abychom byli lidmi spravedlnosti 

– nikoli pomsty,“ dodal arcibiskup. Ar-
cidiecéze též nabízí možnost osobně se 
zavázat k modlitbě a skutkům k ukon-
čení rasismu,  věřící se modlí na mís-
tech, která loni nejhůře zasáhly živelné 
manifestace. Rozsudek nad Chauvinem 
by měl být vynesen na přelomu dubna 
a května.

SALESIÁNKY Z  CELÉHO SVĚTA 
se spojily v  modlitbě růžence za mír 
a stabilitu v Myanmaru. Online mod-
litbu sestry svolaly na středu ve Svatém 
týdnu. Během modlitby zazněla i svě-
dectví salesiánek z pěti různých komu-
nit v Myanmaru, který je od vojenské-
ho převratu 1. února dějištěm násilně 
potlačovaných protestů, při nichž ze-
mřelo již několik set lidí. „Spolu s pa-
pežem Františkem klečíme v  myan-
marských ulicích a  chceme ve svých 
srdcích a  modlitbách předkládat tou-
hu po míru a  spravedlnosti pro ten-
to lid,“ objasnily pořadatelky v  reak-
ci na nedávná slova papeže Františka, 
jimiž vyjádřil Myanmarcům blízkost 

a vyzval k ukončení násilností a k dia-
logu.

K  JARNÍMU SČÍTÁNÍ PTÁKŮ 
A ZVÍŘAT žijících v kostelních a kláš-
terních věžích či starých církevních bu-
dovách v Rakousku pozvala veřejnost 
iniciativa Kirchturmtiere.at. Jde o spo-
lečný projekt katolické a  protestant-
ských církví, který vedou zástupci salc-
burského arcibiskupství, křesťanských 
iniciativ pro životní prostředí a přírodo-
vědci. Lidé mohou ptáky, zvířata i hmyz 
v  okruhu do sta metrů od církevních 
objektů reportovat prostřednictvím 
mobilní aplikace nebo internetových 
stránek, které jim též pomohou s urče-
ním druhu. Cílem je zjistit, jaká fauna 
a v jakém počtu v církevních budovách 
žije, a  vypracovat ochranná opatření 
pro ohrožené druhy. Ve starých věžích, 
zdech a pod krovy rády sídlí například 
sovy, netopýři, rorýsi či poštolky, ale ta-
ké někteří savci a různé druhy hmyzu.

(archspm.org, tkkbs, vaticannews), sch

Trest pro dva 
polské biskupy
Dva polské biskupy potrestal Vatikán po 
vyšetřování podle směrnic daných apo-
štolským listem Vos estis lux mundi. Ten 
se týká případů zneužívání v církvi. Arci-
biskup Sławoj Leszek Głódź a biskup Ed-
ward Janiak podle vyšetřování zanedbali 
své povinnosti a nezakročili proti kněžím 
svých diecézí obviněným ze zneužití ne-
zletilých. Loni papež přijal jejich rezigna-
ce. Jak stojí v rozhodnutí, které na webu 
ekai.pl zveřejnila apoštolská nunciatu-
ra v Polsku, hierarchové se nesmějí zdr-
žovat na území svých někdejších diecé-
zí ani se tam účastnit veřejné liturgie či 
laických setkání. Musejí také ze svých 
prostředků složit „odpovídající částku“ 
Nadaci sv. Josefa. Ta se zabývá prevencí 
zneužívání v církvi a pomocí obětem. Na 
jednání obou hierarchů upozornily filmy 
bratří Sekielských „Hlavně to nikomu 
neříkej“ a „Hra na schovávanou“. (sch)

Návrat velkých liturgických shromáždění 
letos zažila svatá místa v Jeruzalémě 
díky zdařené očkovací kampani.
Na snímku velkopáteční křížová cesta 
v ulicích Starého Města. Snímky ČTK

Ven před kostel se v jihopolském Novém Bystrém přeneslo tradiční žehnání pokrmů na Velikonoční pondělí.

Pandemické Velikonoce u sousedů



4 / Téma Katolický týdeník / 6. – 12. dubna 2021 

M
uč

ed
ní

k 
D

om
in

ik
 Z

av
ře

l
Šest mnichů z italského 
opatství Casamari ponese od 
17. dubna titul „blahoslavení 
Simeon Cardon a pět druhů 
mučedníků“. Jejich blahořečení 
je významným okamžikem 
i pro církev v Česku. 

Jeden z nich totiž v 18. století doputoval k ital-
ským cisterciákům z Čech. Je jím P. Jan Chry-
zostom Dominik Zavřel, rodák z Chodova, vsi, 
která je dnes součástí Prahy. V Itálii zemřel ja-
ko cisterciácký mnich a mučedník eucharistie. 

Po podrobnostech o životní pouti P. Zavře-
la dosud pátral dominikán P. Efrem Jindráček 
(více v rozhovoru). „Jeho rodiče byli Jan, šafář 
z chodovské tvrze, a Zuzana Zavřelovi. Měl 
ještě o dva roky starší sestru Rosalyn. Křest 
přijal 10. května 1725 od hostivařského fará-
ře P. Františka Jindřicha Kohouta,“ přibližuje
P. Jindráček. Jedna z mála zmínek o něm po-
chází právě z matriční knihy tamní farnosti při 
kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Krátce po naro-
zení tam byl po otci pokřtěn Jan, jak potvrzuje 
dnešní hostivařský farář P. Karol Matlok MIC. 

Zjistit něco více o jeho dětství a dospívání 
je prakticky nemožné. „Z tak dávné doby ne-
máme zde v archivu v podstatě žádné prame-
ny,“ říká archivářka Markéta Ručková z Ar-
chivu hlavního města Prahy. A bezradný je při 
dotazu na Zavřelův osobní život i Jiří Bartoň, 
regionální historik a kronikář, který o Chodo-
vě vydal několik publikací. „O Janu Zavřelovi 
zatím víme až to, že ve dvaceti letech vstoupil 
do dominikánského noviciátu v Litoměřicích 
a dostal řeholní jméno Chryzostom,“ pokraču-
je P. Efrem Jindráček. „Tehdy žilo v konventu 
24 dominikánů, z toho 18 kněží a 6 laických 
bratrů,“ vypočítává archivář Martin Barus, zá-
stupce kancléře na Biskupství litoměřickém, 
co objevil v  materiálech fondu „Dominiká-

ni Litoměřice“ v tamním Státním oblastním
archivu. 

Zavřelova životní pouť záhy vedla do Itá-
lie, kde po dosaženém vzdělání u dominiká-
nů přednášel teologii v  Benátkách, Ceseně 
a později v Římě. „Je možné, že v té době si 
přečetl knihu tehdejšího casamarského opata 
Isidora Ballandaniho Zázraky milosti, která 
vyšla v Benátkách v roce 1756. Jde o prezen-
taci opatství, kde se událo mnoho obrácení. 
Jisté je, že 6. června 1776 jej po svolení pa-
peže opat Isidor přijal do konventu, kde mu 
dal nové řeholní jméno Dominik,“ vysvětluje
P. Jindráček. 

Blahořečení 17. dubna

V klášteře i okolí si P. Zavřel během svého pů-
sobení získal mimořádnou pověst. Jeho po-
žehnaný život ukončil neznámý voják, který jej 
ubil, když mnich potřetí za sebou sbíral hostie, 
které ze zlovolnosti rozhazovali příslušníci ar-
mády po podlaze kaple u klášterní ošetřovny. 

Jak se P. Efremu Jindráčkovi podařilo zjis-
tit, úctu projevil P. Zavřelovi i kardinál Josef 
Beran, který casamarské opatství navštívil 
v roce 1967. 

Blahořečení P. Simeona Cardona a pěti dal-
ších mučedníků včetně P. Zavřela proběhne 
17. dubna v  10.30 hodin. „Kvůli pandemii 
se počet přítomných v kostele casamarského 
opatství omezí na 200, zatímco venku bude 
velká obrazovka. Další věřící pak budou mo-
ci sledovat slavnost přenášenou místní tele-
vizí i po internetu,“ vybízí italský postulátor 
P. Pierdomenico Volpi OCist. Přímý přenos 
zprostředkuje i TV Noe.

Liturgické slavnosti bude předsedat kar-
dinál Marcello Semeraro, prefekt Kongrega-
ce pro svatořečení. Přítomni budou také čes-
ký velvyslanec při Svatém stolci Václav Kolaja 
a rektor Papežské koleje Nepomucenum P. Ro-
man Czudek. Nepovinnou památku šesti casa-
marských mučedníků bude církev slavit každý 
rok 16. května.

  JIŘÍ MACHÁNĚ, TEREZA ZAVADILOVÁ

Před čtyřiceti lety, když jsem se vzbouřil proti 
víře svého dětství, jsem se procházel ulicemi Be-
nátek v čase filmového festivalu, abych své oči 
a uši sytil silnými obrazy a pouliční hudbou. Teh-
dy jsem nijak netušil, že se mé potulování připo-
jí k putování muže, jenž se narodil před dvěma 
stoletími na předměstí Prahy. Dominik Zavřel 
těmito benátskými ulicemi kdysi také kráčel. 
Přecházel po stejných kamenných mostech nad 
vodními kanály, po nichž proplouvají milen-
ci v gondolách; chodil stejnými úzkými ulička-
mi, kde se nataženými pažemi můžete dotknout 
obou zdí. Mé první setkání: nerozpoznáno.

Mezi mučedníky z Casamari je otec Domi-
nik rodákem ze země, v níž vedu svůj mnišský 

život. Další, bratr Modeste, byl zase mnichem 
v  opatství Sept-Fons, kde jsem absolvoval 
svou formaci. Druhé setkání: rozpoznáno se 
zpožděním. 

Otcové Simeone Cardon, Dominik Zavřel 
a jejich druhové vedli cisterciácký život v kláš-
teře tzv. „přísné observance“ podle řehole 
sv. Benedikta sto let před založením cister-
ciáckých trapistů. Jsou to naši otcové a naši 
předchůdci. Třetí setkání: to zásadní.

Tito mniši neměli nic dražšího než Krista 
(Řehole sv. Benedikta, kap. 5) a uměli to do-
kázat ve chvíli, kdy je nenávist, hloupost a hru-
bost několika Napoleonových vojáků přinu-
tily jít až na samu dřeň jejich závazku tím, že 

za Krista skutečně přítomného v  eucharistii 
položili život. Tito obyčejní muži se jako mu-
čedníci nenarodili. Až nastalé události roz-
vinuly milost, kterou obdrželi při křtu, do té 
míry, že prolili vlastní krev, aby ochránili svá-
tost – tu, v níž se k nám přiblížil Bůh, když se 
stal člověkem a vydal se nám, abychom se mu 
odevzdali. Blahořečením těchto mužů nám 
Bůh dává dar a  zve nás, abychom se toho
daru chopili.

Naše křesťanská víra vskutku získává pl-
nost, když vede k osobnímu setkání s Kristem, 
s Otcem, v Duchu Svatém. Poslední dny mu-
čedníků z Casamari vedly tyto poctivé mni-
chy, zcela jistě ne vždy příkladné, na vrchol 
tohoto setkání. Možná by ho nikdy nedo-
sáhli bez těchto dramatických událostí, kte-
ré dokázali přijmout a na něž uměli zareago-
vat jako křesťané. Církev je tělo, a to tělo Kris-
tovo. Společenství svatých je realita. Svatí 
nás dokážou podpořit v naší víře. Svatí vče-
rejška i dneška, kteří žijí, aniž by si to vybra-
li, v extrémních situacích: křesťané na Blíz-
kém východě, v Asii nebo v Africe, kteří čelí 
skutečnému pronásledování. Svým svědec-
tvím nám podávají ruku, abychom do naší 
víry vložili sílu, věrnost a pravdu tváří v tvář 
dalším událostem, jimž musíme jako křesťané
čelit i my.

Když doprovázíme ty, kteří trpí, jsou osla-
beni nemocemi, kteří se blíží k  obávanému 
dni a konečnému setkání, umíme jim zpro-
středkovat Krista v  eucharistii, tento zdroj 
Božích darů a dar sebe sama? Když v době 
pandemie posuzujeme rizika nákazy v auto-
buse, nebo kostele, v supermarketu, či bazili-
ce, máme neochvějnou víru mučedníků v eu-
charistii? Máme v roli občanů-křesťanů v této 
složité situaci hrdost mučedníků? Když jsme 
vnější mocí vzdáleni od slavení eucharistie, 
když jsou kostely téměř prázdné a kněz je za-
tlačen na obrazovku, krvácí naše srdce stej-
nou krví, jako je krev mučedníků? Krvácí naše 
srdce, nebo jsme rezignovali? Krvácí nám srd-
ce, nebo spíme?

P. SAMUEL LAURAS, novodvorský opat

Položil svůj život za eucharistii

Tři setkání s Dominikem Zavřelem

P. Dominik Zavřel je pro nás vyšebrodské 
cisterciáky vzorem věrnosti Pánu, plnění jeho 
vůle až k prolití krve.

Najevo vychází jeho hledání Boha až do 
krajnosti. On svědčí o tom, že chce-li být ně-
kdo spravedlivým, což je stejné jako svatým, 
musí rozjímat o pravé moudrosti a nesmí vě-
novat sluch tomu, co svět vydává za moudrost. 
Jedinou moudrostí je tedy Boha milovat a je-
mu jedinému sloužit. Ustavičná myšlenka na 
Boha a konání všeho v jeho přítomnosti jsou 
cesty moudrosti, jimiž se P. Zavřel ubíral. Bůh 
stvořil všechno pro sebe, dal nám lidem svo-
bodnou vůli, abychom se pro něho rozhodli 
dobrovolně.

Jako Abrahám vyšel do neznámé země, ná-
sledoval náš nový blahořečený hlas Boží až do 
daleké ciziny. V klášteře Casamari žil jako cis-
terciácký mnich pod vedením opata a Řehole 
svatého Benedikta. Apoštol Pavel nás poučuje, 
že oběť mše svaté a Kristova oběť na kříži jsou 
jedno a totéž. Toto si P. Zavřel hluboce uvě-
domoval. Zažil mnoho příkoří, úzkostí a bo-
lestí, nepřestal však doufat, a proto se nyní 
raduje. Urputně brání Ježíše Krista přítom-
ného v eucharistii. Ač byl zabit, dosáhl svého 
vítězství mocnou láskou k Bohu, jež mu vsa-
dila na hlavu drahocennou korunu. Buďme 
si jisti, že v blahoslaveném P. Dominiku Za-
vřelovi, povýšeném k úctě oltáře, náš národ 
a zdejší cisterciáci získali mocného přímluvce
u Pána v nebi.

P. JUSTIN BERKA OCist.,
převor cisterciáckého kláštera Naší Paní Vyšebrodské

Slaví i cisterciáci
z Vyššího Brodu

Setkání, která nám život chystá, nám téměř vždy mají na cestě 
k Bohu co říci. Trasu naší existence nevedou jen naše osobní 
rozhodnutí a různé náhody, které ji ovlivňují, což rozpoznáme 
v posledním dni našeho života. Prostřednictvím těch, jež 
nám posílá do cesty, totiž přikládá ruku k dílu sám Bůh.

Klášter Vyšší Brod. Snímek Wikimedia

Mučedníci z Casamari na dobovém vyobrazení. Repro KT

Přenesení ostatků casamarských mučedníků 13. května 1951 do nové hrobky v opatském chrámu. 
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Čím vás P. Zavřel tak zaujal?
Před dvěma lety jsem byl požádán napsat lektor-
ský posudek ke knize Itinerarium Romanum, což 
je edice cestovního deníku někdejšího dominikán-
ského provinciála Ignáce Světeckého z roku 1777. 
Tam jsem poprvé narazil na Zavřelovo jméno a za-
čal pátrat. Největší překvapení pro mě bylo, že jde 
o kandidáta blahořečení a že oba jsme byli pokřtěni 
v pražské Hostivaři v kostele Stětí sv. Jana Křtitele. 
Oba jsme ze stejné dominikánské provincie, a po-
kud jde o cisterciáky, k nimž později vstoupil, s těmi 
mám pěkné vztahy již déle než dvacet let. 

Bylo v 18. století běžné, aby mladí muži ze vsi 
odcházeli na studia a do klášterů?
K dominikánům tehdy vstupovali především mu-
ži kolem 20–27 let, obvykle ze středostavovských 
rodin, z měst, kde byl klášter nebo tam dominikáni 
působili jako lidoví misionáři. Jan byl synem šafá-
ře, který se narodil jako poddaný benediktinského 
kláštera. Do dominikánského noviciátu v Litomě-
řicích přišel nejspíš ze studií v Klatovech, kde byl 
mj. dominikánský klášter. Čili rozhled a povědomí 
o řeholním stavu nepochybně mít musel. V litomě-
řickém klášteře tehdy žila skutečná elita řádu čes-
ké provincie, takže Jan, tedy bratr Chryzostom, byl 
zřejmě považován za nadaného muže. 

Proč pak ale od dominikánů odešel? 
Tuhle otázku jsem si sám kladl hned od začátku. 
Dosáhl titulu „lektora posvátné teologie“, což je 

druhý nejvyšší řádový akademický titul, a vyučoval 
teologii v litoměřickém noviciátu u sv. Michala. Po-
kud ale nemáme jeho duchovní deník nebo dosta-
tečnou korespondenci, není snadné jeho pohnutky 
až tak úplně pochopit. Změny působiště jsou však 
v dominikánském řádu od jeho založení poměrně 
běžné. V 18. století působila řada českých domini-
kánů nejen v Itálii, ale i v Mosulu nebo v Kalkatě. 

Z dochovaných materiálů můžeme říci jen tolik, 
že koncem 60. let 18. století odešel do Itálie. Téměř 
jistě na vlastní žádost. Pokoušel se vstoupit do dvou 
reformovaných, velmi přísně vedených kongregací 
dominikánského řádu. 

Když přestoupil do cisterciáckého řádu, do kláštera 
v Casamari, stal se záhy převorem a novicmistrem. 
Z jakého důvodu odešel do přísnějšího konventu? 
On sám uváděl, že slýchal vnitřní hlas, aby se Bo-
hu zasvětil na více uzavřeném místě. Hledal tedy 
převážně kontemplativní klášter. Dominikáni si-
ce nejsou řádem jednoznačně činným, jsme řádem 
smíšeným, snažíme se spojit kontemplativní život 
s kazatelskou službou, což bylo právě v reformních 
kongregacích dodržováno, ale v Zavřelově životě 
začala stále více rezonovat právě kontemplace. 

Casamari tehdy bylo duchovním centrem, které 
přitahovalo novostí trapistické reformy, jež značně 
kontrastovala se sílícím osvícenským stylem života 
tehdejší společnosti. Jisté je, že v roce 1776 obdr-
žel dovolení papeže Pia VI. a opat Isidor ho přijal 
6. června k cisterciákům, kde mu dal nové řeholní 
jméno Dominik.

Tíhl tedy k asketičtějšímu a kontemplativnímu 
způsobu života? 
V té době probíhaly u cisterciáků zmíněné vnitro-
řádové reformy, které vyústily v založení samostat-

ného Řádu cisterciáků přísné observance nebo-
li trapistů. To se ovšem stalo prakticky až o sto let 
později. Nicméně přechod z reformní dominikánské 
kongregace k cisterciákům trapistického směru ne-
představoval v ohledu askeze nebo přísnosti žádnou 
zásadní změnu: rozsah nočních i denních modliteb 
či celoroční bezmasá strava byly běžné pro obě ko-
munity. Zásadní rozdíl ale byl ve spojení se studiem 
a kazatelskou činností, nebo s manuální prací v ml-
čení, jak to má být u cisterciáků, a trapistická refor-
ma se o to velmi snažila. 

Odlišný byl i způsob slavení liturgie, včetně chó-
rové modlitby. Z pramenů víme, že P. Zavřel čas-
to o zpěvu žalmů říkával: „Adagio! Zvolna, z lásky 
k Bohu, protože si to zaslouží!“ Také mši svatou 
sloužil pomaleji  i ve srovnání s ostatními cisterci-
áky. Dominikánské stanovy to naproti tomu vidí 
trochu odlišně: „Všechny liturgické modlitby ať se 
slaví v kostele krátce a stručně, aby si bratři osvo-
jili zbožnost, a přitom jim nic nebránilo ve studiu.“ 

Mohl byste přiblížit okolnosti jeho mučednické smrti? 
Dominik Zavřel byl zabit 13. května roku 1799 poz-
dě večer neznámým vojákem několika ranami šavlí 
do hlavy v kapli klášterní ošetřovny. Tam se již poně-
kolikáté snažil ukrýt konsekrované hostie, které tito 
vojáci ostentativně rozhazovali po zemi při plenění 
casamarského opatství. 

Co tam napoleonští vojáci dělali? 
Byla to invaze francouzských republikánů, tzv. 
neapolské armády, z  období vlády Direktoria 
na území Neapolského království a  Papežské-
ho státu. Napoleon sám byl na egyptském taže-
ní, papež Pius VI. zase ve francouzském zajetí. 
Tyto jednotky, složené často z bezohledných jako-
bínů, byly velmi agresivní i vůči obyvatelstvu, kte-

ré jejich revoluční plány a republikánské programy
otevřeně odmítalo. 

Proč mniši neutekli? Museli přece tušit, že se na ně 
hrnou hordy rozezlených vojáků, kteří se netajili 
nenávistí k církvi. 
Velká část z  nich odešla, zvláště opat Romuald 
Pirelli, kterého chtěli doslova „rozsekat na kusy“. 
Pár mnichů tam zůstalo, zřejmě nechtěli nechat 
kostel a klášter úplně opuštěný a mylně se domní-
vali, že když dají vojákům jídlo a pití, jak se i stalo, 
nechají je na pokoji. Vražedný útok v klášterní kapli 
přežil jeden z řeholníků, díky čemuž známe i po-
drobnosti Dominikovy smrti. Zemřel se svou ob-
líbenou modlitbou: „Ježíši, Maria!“ Podobný osud 
stihl dalších pět jeho spolubratrů.

Jak se vyvíjela úcta k těmto mučedníkům 
eucharistie? Co vlastně vedlo k jejich blahořečení?
Zásadním impulzem bylo jednak množství zázrač-
ných uzdravení, která se odehrávala na jejich hro-
bech hned v prvních letech po jejich smrti, a jednak 
obecně sdílené přesvědčení těch, kdo jejich příběh 
znali, že svůj život položili při veřejném vyznání 
Krista. A že jejich vrahy motivovala také nenávist 
a pohrdání katolickou vírou, nikoli pouze politické 
nebo loupežné motivy. To jsou velmi důležité okol-
nosti, které otevírají cestu k uznání mučednictví, jak 
to udělal i papež František svým dekretem z 26. květ-
na 2020. Jejich ostatky, od roku 1859 uložené v kláš-
terním kostele, jsou ve velké úctě. Dominikánský 
arcibiskup Granello již na začátku 20. století sepsal 
ke každému z nich zvláštní modlitby. 

Je mezi těmito mučedníky P. Zavřel výjimečný? 
Ano, je výjimečný. Když si pročítáte jejich „Positio 
super martyrio“, což je úřední shrnutí všech infor-
mací k  jejich blahořečení, zaujmou vás svědectví 
lidí, kteří P. Zavřela osobně znali. Mezi novými bla-
hoslavenými byl nejstarším řeholníkem, nesmírně 
zásadovým, někdy až tvrdým, ale přitom stále žáda-
ným. A to jak v klášteře, tak u místních lidí. Měl vel-
ký dar jednání s lidmi, dokázal urovnávat spory, byl 
nadaný pokorou, vzdělaný a vyhledávaný duchovní 
rádce. JIŘÍ MACHÁNĚ 

„Nečekaně darovaný světec,“ říká 
o chodovském rodáku P. Dominiku 
Zavřelovi současný farní vikář
P. František Čech z farnosti sv. 
Františka z Assisi na dnes už 
pražském Chodově. Málokdo 
totiž Zavřelův příběh zná, 
a to i ze starousedlíků.

Část Prahy, kde se dnes rozkládá největší české 
panelákové sídliště Jižní Město pro skoro 90 tisíc 
obyvatel, tvořily v první čtvrtině 18. století jen malé 
vesnice, louky a pole. Právě ve starém Chodově, na 
tamní původně gotické tvrzi, přestavěné na barokní 
zámeček, se v roce 1725 narodil Jan Zavřel, pozdě-
ji dominikánský a cisterciácký mnich a mučedník, 
kterého se církev nyní chystá blahořečit. 

Jen zhruba dva kilometry vzdušnou čarou od je-
ho rodiště na konečné stanici metra Háje stojí Ko-

munitní centrum Matky Terezy, součást chodov-
ské farnosti, jež ve druhé polovině dubna Zavřelův 
životní příběh připomene zvláštním pořadem. Na 
programu bude rozhovor s postulátorem procesu 
P. Pierdomenicem Volpim OCist., českým velvy-
slancem ve Vatikánu Václavem Kolajou i s rektorem 
římské koleje Nepomucenum P. Romanem Czud-
kem (více bude na webu kcmt.cz) 

„Před rokem u nás v komunitním centru při bo-
hoslužbě poprvé zazněla píseň Pavla Helana, kde 
zpívá o ‚nečekaně darovaném tichu‘. Nečekaných 
obdarování máme každý den spoustu a pro chodov-
skou farnost je jím teď právě nový světec,“ zamýš-
lí se farní vikář P. František Čech, který dubnový 
online program organizuje. „Hlavou se nám může 
mihnout otázka: Co se světcem, který, kdyby se při-
šel podívat do své rodné vsi, by ji vůbec nepoznal? 
Světec, o němž jsme donedávna dokonce netušili, 
že vůbec žil. Určitě můžeme pěkně poděkovat, jako 
když dostaneme dárek, který za chvíli skončí za-
prášený v komoře. Anebo se můžeme u jeho osudu 
alespoň na chvíli zastavit: nechat se oslovit tím, jak 
hledal Boží přítomnost, jak si byl vědom důležitosti 
setkání s Kristem v eucharistii, a v síle, kterou tato 
svátost ukrývá,“ vybízí kněz. TEREZA ZAVADILOVÁ

Pokorný, vzdělaný a vyhledávaný duchovní rádce

Po stopách světce na Chodově

Chodovská tvrz po barokní přestavbě. Snímky archiv P. Efrema Jindráčka

Hrobka blahořečených mučedníků. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Praze-Hostivaři.

Bazilika minor v opatství Casamari. 



6 / Publicistika Katolický týdeník / 6. – 12. dubna 2021 

Pu
bl

ici
st

ik
a

DOPISY
Ad Filmy k rozjímání 
KT 13/2021
V každém čísle najdu něco, co mne velmi za-
ujme. Naposledy to byla dvoustrana nazva-
ná Filmy k rozjímání. Už dlouho čtu rád vaše 
dobře napsané recenze na filmy, které jdou do 
kin, případně na TV seriály (dobré i ty, které 
trochu zklamaly). Řekl bych, že většinou jsou 

napsány velmi výstižně. Ta zmiňovaná dvou-
strana je velice inspirující, díky za konkrétní 
doporučení filmů i odkazy, kde se dá o filmech 
zjistit ještě více. PETR FEDIOVIČ, Brno

Ad Praga-Haiti
KT 12/2021
Zase jsem si uvědomila, co je podstatné a důle-
žité a jak jsou moje starosti oproti těm na Haiti 
malicherné. Představila jsem si, co by asi řekli 
na to, že u nás pitnou vodou splachujeme. Če-
kala jsem něco ve smyslu: „Buďte rádi, že máte 
vodu, neplýtvejte jí.“ Místo toho jsem si v člán-
ku přečetla: „Jsem šťastná za všechny dárce, 
kteří nás podporují. Bůh vám všem žehnej!“

V poslední době slýchám sama sebe říkat: 
„Už je to otravné, přes ty respirátory se nedá 
dýchat. Už je to otravné, vždyť se nedá nikam 
jít…“ Stačilo si přečíst: „Bydlíme od studny 
jen půl hodiny cesty,“ a hluboce jsem se zasty-
děla. Bohu díky, že u nás máme dostatek pitné 
vody. Bohu díky za všechny, kteří na Haiti po-
máhají hloubit studny. Bohu díky za všechny, 
kteří navzdory nepříznivým okolnostem, na-
vzdory covidu, navzdory blbé náladě „hloubí 
studny“ a vytvářejí oázy pokoje.

VLAĎKA MICHALÍKOVÁ, Kostelec u Zlína

Týdeník Rozhlas…
tradice v novém

Nové rubriky:
• Řekněte si své | názorový

Hyde Park s odměnou pro
nejzajímavější příspěvek

• Rada starších | osobnosti
k aktuálnímu dění

• Filmy na doma | novinky
na streamovacích
platformách

• Podcasty s nadhledem |
reflexe současného
fenoménu

• Červený koberec | 
Aleš Cibulka o setkáních
s legendami 

objednejte si předplatné
na www.radioteka.cz

od dubna s novou 
grafikou a obálkou, 
kterou nepřehlédnete

Ve věku sta let zemřel
26. března v Domově sv. 
Alžběty v Žernůvce u Tišnova 
jezuita P. František Pevný. 
Spolubratři se s tímto 
vzácným knězem rozloučili 
minulou středu v jezuitském 
kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Brně. 

Zakusil mnohé hrůzy minulého století, ale 
i v tom 21. navzdory pokročilému věku dál sloužil 
Bohu a lidem. „Smrt spravedlivého je vítězstvím 
a světlem. Projít surovost, až krutost 20. sto-
letí s jasem na tváři a svítit ještě dlouho do tře-
tího tisíciletí chce opravdu pevnost. Katolické 
Valašsko otce Františka vybavilo na to, co si 
určitě nedokázal představit,“ řekl při pohřeb-
ní mši svaté jeho spolubratr P. Josef Čunek.

František Pevný se narodil 16. února 1921 
ve Svatém Štěpánu ve Zlínském kraji. Po ma-
turitě na Arcibiskupském gymnáziu v Kromě-
říži nastoupil do kněžského semináře v Olo-
mouci. V  roce 1942 byl totálně nasazen do 
Berlína. Po třinácti měsících se mu podařilo 
vrátit a tajně pokračovat ve studiu. Na kněze 
byl vysvěcen 5. 7. 1947 biskupem Stanislavem 
Zelou a nastoupil do duchovní správy v Dra-
hotuších. „Jeho osobnost bych vyjádřil slovem 
liturgie, což je něco pevného, a přitom pružné-
ho. Myslím, že by se dalo říct, že liturgie je jako 
mícha, která Boží lid drží naživu,“ připomněl 
dále v promluvě P. Čunek. 

P. František Pevný byl však brzy zatčen za 
rozšiřování protikomunistických letáků a v ro-
ce 1949 odsouzen na čtrnáct let. Prošel pra-
covními tábory na Jáchymovsku (včetně tzv. 

Věže smrti na třídění rudy), Borech, Mírově, 
ve Valdicích a Leopoldově, jak shrnuje pro-
jekt Paměť národa. Na Mírově pletl z pásků 
vložky do bot, montoval zámky Brano, lepil 
sáčky, pletl koše a pracoval v zahradě. V kri-
minále se ale také tajně účastnil mší svatých, 
teologických přednášek a diskusí. V Leopoldo-
vě se sblížil s jezuity P. Františkem Šilhanem 
a P. Adolfem Kajprem, kteří mu vysvětlovali 
řádová pravidla a dávali exercicie. 

Už ve vězení vstoupil 31. 12. 1958 do jezuit-
ského řádu a složil tam své první sliby. Na svo-
bodu byl propuštěn v roce 1960. Poté pracoval 
jako pomocný dělník a údržbář. V roce 1969 
krátce sloužil v Bohosudově, pak u řeholních 
sester ve Vincentinu na Velehradě. V  letech 
1971 až 1993 působil ve farnosti Vítkov, načež 
se stal na čtyři roky novicmistrem v Kolíně, od-
kud v roce 1997 odešel do brněnské komuni-
ty. Pracoval v duchovní správě, měl na starost 
trvalé jáhny a sloužil nemocným v Masaryko-
vě onkologickém ústavu. „V nemocnici udílel 
svátosti a sloužil mše svaté. Byl to muž anglic-
kého typu s humorem a praktičností v životě 
i spiritualitě. Pacienti ho měli rádi, protože byl 
velmi laskavý,“ uvedl vedoucí nemocničních 
kaplanů v Brně P. Leo Zerhau. Vítkovští far-
níci na P. Pevného dodnes vzpomínají a letos 
v únoru se k jeho stým narozeninám propojili 
přes internet s věřícími z Brna a připomněli si 
zážitky i fotografie s ním. 

„František zářil pevností. Nenechal si vzít, 
co si předsevzal. Mnoho lidí na něho nezapo-
mene, protože se jich dotýkal svým světlem. 
Boží milost z něho učinila vytrvalého a věrné-
ho člověka. Kéž si vezmeme z jeho životního 
příběhu tu úžasnou radost a neuvěřitelnou sílu 
kráčet životem,“ vybídl na pohřbu P. Čunek. 
Dále poděkoval všem, kdo mu byli nablízku, 
když už se nemohl pohybovat a téměř neviděl. 
Tělo zemřelého bylo uloženo v kryptě kostela. 

LENKA FOJTÍKOVÁ

Rozloučení s nejstarším jezuitou

Vyplnit, či nevyplnit příslušnost k církvi?
Sčítání obyvatel zahrnuje otázku 
o náboženské příslušnosti. 
Je dobrovolná, nikdo ji 
vyplňovat nemusí. Má smysl 
na tuto otázku odpovídat? 

Na věc se dá nahlížet z různých úhlů. Census 
je státem organizovaný sběr dat o společnosti. 
Má význam mít k dispozici maximálně úpl-
ná a pravdivá data o různých aspektech života 
společnosti. Náboženský život rozhodně patří 
k důležitým a neopomenutelným dimenzím 
společnosti. Jen s kvalitními daty se dá hod-
nověrně pracovat. Snad můžeme jen litovat, 
že otázky po religiozitě se mění při každém sčí-
tání, a výsledky tudíž není snadné srovnávat.

Samozřejmě i nepřihlášení se k (své) církvi 
je výpověď. Motivy k tomu mohou být různé, 
možná i dobře odůvodněné a pochopitelné. 
Jen je třeba zvážit, zda je census odpovídající 
příležitostí k jejich uplatnění. K vyřešení nedo-
rozumění a uvolnění napětí uvnitř církevního 
společenství nijak nepřispěje, že někdo nevy-
plní danou kolonku. Nanejvýš anonymně uleví 
své frustraci.

Církev je svátost 

Nejdůležitější je pro nás duchovní rovina, kte-
rou má i sčítání lidu. Středobodem naší víry je 
Ježíš Kristus, vtělené Slovo. Bůh v člověku Je-
žíši vstoupil do dějin lidského světa. Shromáž-
dil kolem sebe učedníky, tj. církev, a jim svěřil 
všechno, co učil a co lidem přinesl.

Jedním z klíčových principů nauky II. vati-
kánského koncilu o církvi je pojímání církve 

jako svátosti. Tento pojem je důležitý v tom, 
že viditelnou a vnější stránku na jedné stra-
ně a duchovní a neviditelnou stránku na dru-
hé straně ukazuje jako jeden celek. V dějinách 
teologie a spirituality se totiž až příliš zakoře-
nilo pojetí, které obě stránky oddělovalo. Mě-
lo to zhoubné následky. Pouhý vnější symbol 
ještě není svátostí. Tou se stává, když skutečně 
obsahuje znamenanou duchovní realitu. Sama 
duchovní nadpřirozená skutečnost také není 
svátost. Zůstává pro nás nedostupná a nepo-
stižitelná. Církev bez Ježíšova Ducha by byla 
pouhou institucí. Ježíšovo učení, a především 
Boží dětství, které nám chce reálně dát, by se 
k nám bez viditelných prostředků nedostalo. 
Církev je svátost, protože je neviditelná a du-
chovní a zároveň nerozlučně strukturované 
společenství lidí.

Svědectví o Ježíšově učení a zmrtvýchvstání 
nesou z generace na generaci konkrétní lidé. 

Viditelnost lidsky žitého duchovního života 
a „dějinnost věčnosti“ patří k naší víře. Není 
žádný důvod, ani státní census, tuto její di-
menzi jakkoli potlačovat. K pravdivosti naší 
víry patří, že se hlásíme ke společenství církve.

Nastíněný teologický a spirituální přístup 
k tajemství církve je pro mě důvodem, abych 
svou příslušnost ke katolické církvi ve sčítacím 
formuláři uvedl. Jsem Ježíšovým učedníkem, 
a proto patřím k jeho církvi.

Nakolik bude církev čitelným znamením 
pro svět, ve kterém žijeme, závisí na oprav-
dovosti našeho křesťanského života. Nestane-
me se lepšími či horšími křesťany (ne)vyplně-
ním kolonky. Náš hlas bude slyšet a bude moci 
ovlivňovat utváření společnosti, když v něm 
bude znít Ježíšova radostná zvěst.

 
P. BENEDIKT MOHELNÍK OP,

teolog a proděkan KTF UK

Kromě spolubratrů jezuitů se pohřební mše svaté za P. Františka Pevného zúčastnil pomocný
brněnský biskup Pavel Konzbul. Snímek Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra

„Hrob je prázdný,“ ukázal P. Kamil Vrzal 
z Odoleny Vody před ranní nedělní mší svatou
4. dubna na konstrukci poskládanou z kamen-
ných bloků. Drobná stavba vedle kostela zároveň 
posloužila jako venkovní oltář, aby se bohoslužeb 
mohlo zúčastnit více lidí, než by dovolovala povo-
lená kapacita kostela. Snímek Jan Oulík 
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Tomášovo vyznání, o kterém čteme 
v evangeliu tuto neděli, z jeho 
duše přímo vytrysklo! Jako by se 
ukázalo, že pochybnost může být 
procesem, hledačskou fází, která 
předchází prohlédnutí víry. Dnes, 
kdy se množí pochybnosti o člověku 
samotném, nám tato víra pomáhá 
porozumět, kým vlastně jsme.

Janovo evangelium říká: „Blahoslavení, 
kteří neviděli, a uvěřili.“ A přece je jistý 
druh zraku, který vidí i to, co jiným uni-
ká. Zrak víry, vnitřní zrak, průnik pod 

povrch, důvěra srdce. Tím spíše v dnešní ko-
ronavirové době můžeme nahlédnout, jak ne-
samozřejmá je samotná lidská existence a jak 
nás předchozí vývoj zaslepil a zmátl. 

Až dosud se mohlo lidstvo opájet iluzí, že 
nemá jiného nepřítele než samo sebe. A tu se 
objevil titěrný vnitrobuněčný cizopasník, kte-
rý tu naši působivou civilizaci, na niž jsme si 
tak snadno zvykli, zcela ochromil. Dnes ještě 
nemáme odstup od toho, co se děje. Třeba se 
časem ukáže, že člověk v této fázi svých dějin 
zastavit potřeboval. Což ovšem neznamená, 
že nemáme všemi prostředky chránit život! 
A podpírat našimi zvednutými pažemi ty, kdo 
jsou v boji s nepřítelem (Ex 17,8-16). 

Lidstvo na hraně?
Ekonom Tomáš Sedláček v  nedávném roz-
hovoru pro Seznam Zprávy mimo jiné pově-
děl: „Tahle krize nastartovala řadu změn. Při-
šli jsme o své božské schopnosti. Tím myslím 
například létání. Dřív jsme si ,oblékli‘ letadlo 
a přemístili se libovolně po planetě. Stejně tak 
autem jsme uměli být neskutečně rychle na 
druhé straně Evropy. To teď skončilo. Najed-
nou jsme poprvé byli přikováni na místo – do 
prostředí domova. Což bylo pro nás do této 
doby nepřirozené. Jakkoli absurdně zní, že do-
mov je pro nás nepřirozený. A my se s tím teď 
učíme žít. Konečně máme odpověď na otázku 
z naší hymny. Kde domov můj? Doma!“

To má však ještě hlubší dosah. Domov ve 
vlastním smyslu může člověk nalézt teprve teh-
dy, když poznává a uznává svůj původ, své 
kořeny, své určení. Když navazuje na příběhy 
vlastního rodu. Když žije v dlouhodobě udrži-
telných vztazích, jak vůči jiným lidem, tak vůči 
jiným tvorům a krajině, která ho obklopuje. 
Když sám sobě rozumí – a to jak ve svých li-
mitech, tak ve své vyšší odpovědnosti. 

V této fázi dějin se lidstvo nachází jakoby 
na hraně toho, kdy se ještě jako celek může 
vzpamatovat. Anebo se dál neprozíravě pože-
ne do kýžených výšin, jež se však brzy obrátí 
v propast. 

Nespoutaný 
i ohrožený člověk
„Můj Pán a můj Bůh!“ To znamená, že člověk 
není Bůh. A že ani novodobá dynamika vývoje 
lidské společnosti z něho Boha neudělá. 

Tématu zbožštění i znejistění člověka se vě-
nuje izraelský historik a fi lozof Yuval Noah 
Harari ve své knize Homo Deus. Ukazuje zde, 
jak se člověk ve jménu humanismu odpoutal 
od tradiční víry, jakou roli v této sekularizaci 
hrála průmyslová revoluce, jaké výzvy před 
něj staví současný stav vědy a jak humanismus 
sám ztrácí půdu pod nohama. Kým je člověk 
ve světle nejnovějších poznatků z biologie, ge-
netiky a neurologie? Co se stalo s  jeho svo-
bodnou vůlí? Jaká proměna čeká lidstvo tváří 
v tvář umělé inteligenci, robotizaci, světu algo-
ritmů a programů řídících život? Ocitáme se 
na břehu transhumanismu? V čem vůbec tkví 
podstata člověka? 

Těmito otázkami se zabývá i francouzský fi -
lozof Rémi Brague ve své knize Podstata člo-
věka (s podtitulem O ohrožení lidské legitimity). 
Jakkoli jmenuje tři vnější hrozby pro lidstvo, 
které mají co dělat s jeho vlastním počínáním – 
totiž zbraně hromadného ničení, znečišťování 
životního prostředí a demografi cké vymírání, 
považuje je až za důsledky, nikoli příčinu pro-
blému. Vlastní ohrožení člověka spočívá podle 
něj právě v oblasti myšlení. Ukazuje přitom, 

že idea humanismu, která měla legitimizovat 
hodnotu člověka a lidství, se ve 20. století vy-
prázdnila nebo se obrátila proti člověku sa-
motnému a že modernímu (ateistickému) my-
šlení scházejí argumenty pro ospravedlnění 
lidské existence. Koncept humanismu, který 
se tak zvrtl, se podle něj rozvíjel ve čtyřech 
etapách – a v té čtvrté, zřejmě poslední se do-
sud nacházíme. 

Čtyři etapy humanismu
V první etapě si člověk uvědomil svou odliš-
nost od ostatních tvorů, ve druhé svou nadřa-
zenost či výjimečnost. Třetí etapa nastala po-
čátkem 17. století, kdy svou výjimečnost člověk 
pochopil jako příležitost k dobývání a ovlád-
nutí přírody. V 19. století pak začal koketovat 
se svým vlastním zbožštěním – ať už nejprve 
v pozitivismu, v marxismu, či v novodobém 
pojetí humanismu, které je jiným slovem pro 
sekularismus. Člověk se chápe jako nejvyšší 
bytost. To však neznamená, že se v této etapě 
nevyrojila jiná božstva, na jejichž domnělé ol-
táře byly přinášeny lidské oběti, ať už to byly 

Národ, Pokrok, Dějiny, Třída, či Rasa. S tou 
nadvládou lidí je to tedy složitější. Nemluvě 
o tom, že v moderní době se vyskytují hlasy 
(např. hlubinných ekologů), že člověk je na-
opak nejhorším ze všech živočichů, protože 
představuje globální ohrožení života. 

To vše ukazuje, jak dovozuje Rémi Brague, 
že ateistický projekt nové doby a s ním spojený 
výlučný humanismus se prokázal jako nemož-
ný. „Jakmile jej ponecháme jeho vnitřní logice, 
musí se v delší nebo kratší perspektivě rozložit 
sám.“ Moderní myšlení postrádá argumenty, 
jimiž by odůvodnilo samotnou existenci lidí 
na zemi. „Snažilo se stavět pouze na vlastní 
půdě a vylučovalo vše, co přesahuje lidství, ať 
už šlo o přírodu, nebo o Boha. Připravilo se 
tím o jakýkoli Archimédův bod. Zmíněné vylu-
čování je učinilo neschopným vynést jakýkoli 
soud o hodnotě lidství,“ píše Brague. 

Člověk jako Boží obraz
Jako by člověk mohl poznat sebe sama tepr-
ve tváří v tvář božskému. Ostatně Brague se 
k této tezi hlásí otevřeně: „A pokud jde o mne, 

vidím v tom, co je svaté, ne něco, za co je třeba 
zemřít, nebo něco, za co můžeme zemřít, ale 
především to, co oživuje, co umožňuje žít.“ 
Právě tuto myšlenku pak rozvíjí v  posled-
ní části zmíněné knihy, kdy člověka zasazu-
je do řádu bytí podle biblické antropologie: 
„Buď tím, čím máš být!“ – „Bůh od nás neoče-
kává nic víc než to, že budeme tím, čím jsme.“ 
Člověk jako Boží obraz – to se znovu ukazuje 
být nanejvýš vystihující určení, neboť vyjad-
řuje jak lidskou výjimečnost, tak jeho limity. 
Člověk není Bohem, má se ale snažit k němu 
vztahovat jako k tomu, který dává život, ano, 
který je život sám. 

To není samozřejmé, ale může se stát zřej-
mým, vždyť vůbec první přikázání Bible zní: 
„Budiž světlo.“ Mezi světlem a bytím je ana-
logie, třebaže – a ještě jednou použijme citát 
z francouzského fi lozofa – „světlo, které nám 
umožní vidět, je samo o sobě neviditelné, dává 
se spatřit pouze nepřímo…“

Podobnou myšlenku vyjádřil anglický lite-
rát C. S. Lewis: „Věřím v křesťanství, jako vě-
řím, že vyšlo slunce – nikoli jen proto, že ho 
vidím, ale proto, že díky němu vidím všechno 
ostatní.“ 

Vykolejeni z dráhy 
Letos po Velikonocích vstupujeme do poně-
kud jiného světa, než který jsme opustili loni 
před Velikonocemi. Ať už bude pandemie po-
kračovat dalšími vlnami, nebo ne, její dosa-
vadní průběh můžeme označit za vykolejení 
z dráhy, kterou jsme se zaslepeně hnali, aniž 
jsme pořádně věděli kam. Každopádně toto 
vykolejení otřáslo naším sebevědomím a při-
vedlo nás k pochybnostem. Ne k pochybnos-
tem o Bohu, nýbrž k pochybnostem o člověku. 
K obnažení svého lidského údělu. K úvahám 
o tom, co činí člověka člověkem. Kam jsme se 
to hnali? Co potřebujeme k životu? Kde leží 
zdroj štěstí či naplnění? 

V čem spočívá lidství?
Nemoc člověkem zacloumá. Nemoc působí 
bezmoc. A  bezmoc ukazuje pravdu. Právě 
v takto vyhrocené situaci vyřkl Pilát ono své: 
„Hle, člověk“. Právě v takto vyhrocené situaci 
spatřili učedníci Ježíše s jeho ranami na rukou 
a nohou a o týden později i Tomáš, který jej 
nazval „mým Pánem a mým Bohem“. Křesťan-
ské velikonoční vyznání nám může pomoci se 
zorientovat, prohlédnout a uchovat naši lid-
skou podstatu, která je v chaosu doby hodno-
tou sama o sobě! 

Na čem v životě nejvíc záleží? To lapidár-
ně vyjádřil už starozákonní prorok Micheáš: 
„Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co 
od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zacho-
vával právo, miloval milosrdenství a pokor-
ně chodil se svým Bohem“ (Mich 6,8). Zacho-
vávat právo tehdy znamenalo vědět, co Bůh 
ustanovil jako svaté a pravé, a podle toho vše 
posuzovat a věrně plnit. Milovat milosrdenství 
znamenalo přimknout se cele k milosrdnému 
Bohu a v něm hledat záchranu – a takto na 
sobě odrážet jeho milosrdenství i vůči svým 
bližním. Pokořit se před Bohem obnášelo po-
znat vlastní limity a jít po cestě spásy, která je 
nám shůry nabídnuta, protože člověk není sa-
mospasitelný. Tento Micheášův sumář dodnes 
vystihuje to podstatné o člověku. To, k čemu 
se máme vracet jako jednotlivci i jako společ-
nost. 

Ve chvílích těžkých zkoušek a strastí člo-
věk tíhne k tomu, co pro něj představuje do-
mov. Domov je místo, odkud jsme vzešli, kde 
se cítíme doma, kde o nás nemají iluze, ale 
kde jsme s  láskou přijímáni; kde nás obklo-
puje důvěrně známá krajina, kam patříme, 
kde se cítíme bezpečni, kde smíme být sami 
sebou. Tolkienova slavná trilogie Pán prstenů 
končí krátkou, nenápadnou větou, která má 
však dalekosáhlý dosah: Sam se zhluboka na-
dechl. „Tak jsem se vrátil,“ řekl. � to malí hobi-
ti mají být příkladem lidem, že přestože jim 
bylo v rozlehlé Středozemi na čas svěřeno vel-
ké poslání, nepřestali chtít zůstat hobity a ce-
lou dobu tesknit po Kraji, svém domově, a te-
prve když se do něj vrátili, našli pokoj, bezpečí 
a radost. Tento domov smíme i my nacházet 
všude, kde smíme žít před tváří Páně jako ti, 
kdo byli stvořeni k Božímu obrazu. „Můj Pán
a můj Bůh“. 

Autor je evangelickým farářem 
a členem redakční rady Perspektiv

Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hře-
bech a nevložím svůj prst na místo hřebů 
a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvě-
řím!“ (Jan 20,25). Z těchto slov v podstatě 
plyne přesvědčení, že Ježíš může být nyní 
poznán ani ne tak podle vzhledu, ale spíše 
podle ran. (…) Osm dní poté – jak víme 
– se Ježíš znovu objeví uprostřed svých 
učedníků a Tomáš je tentokrát přítomen. 
A Ježíš ho vyzývá: „Vlož sem prst a podí-
vej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do 
mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící“

(Jan 20,27). Tomáš reaguje vyznáním, kte-
ré je z celého Nového zákona nejkrásnější: 
„Pán můj a Bůh můj“ (Jan 20,28). Svatý Au-
gustin k tomu poznamenává: Tomáš „ viděl 
a dotknul se člověka, ale vyznal svou víru 
v Boha, kterého ani neviděl, ani se ho nedo-
tknul. Ale to, co viděl a čeho se dotýkal, jej 
přivedlo k tomu, že uvěřil v to, o čem dosud
pochyboval“.

Benedikt XVI.: O počátcích církve 
(Karmelitánské nakl. 2008).

Svatý Tomáš očima Benedikta XVI.

Světlo je neviditelné, a přece díky němu vidíme vše ostatní. Podobně je to s naším bytím, které má být 
k Božímu obrazu.  Ilustrační snímek Ivana Bužková / Člověk a Víra



O Radu České televize se obyčejný 
člověk běžně vůbec nestará. 
Stará se o to, co ČT vysílá, nikoli 
o „zákulisní záležitosti“. Pokud se 
tedy v posledních měsících přece jen 
tohle téma dostalo do veřejné debaty, 
znamená to, že se kolem 
Rady ČT děje něco problematického.

KOMENTÁŘ
Jiřího Zajíce

Tento patnáctičlenný orgán má být 
– stručně řečeno – hlasem veřejnos-
ti, díky němuž bude ČT skutečně co 
nejlépe naplňovat službu veřejnos-

ti. Česká televize samozřejmě má několik set 
svých zaměstnanců a v čele generálního ředite-
le, kteří se z profesní zodpovědnosti a hrdosti 
mají snažit o totéž. A mají k tomu i veškeré vý-
konné možnosti. Ale Rada ČT má být garan-
tem toho, že si Českou televizi nezprivatizují 
její manažeři. 

Takhle to vypadá docela jasně. Není to ostat-
ně náš český originální vynález. Vzorem pro nás 
a prakticky pro všechny obdobné vysílací insti-
tuce v Evropě byla britská BBC. Mezi ní a Čes-
kou televizí je ovšem jeden podstatný rozdíl: 

zatímco onen kontrolní orgán pro BBC – Radu 
guvernérů – jmenuje královna, o jejíž nepodja-
tosti se nepochybuje, u nás Radu ČT volí Posla-
necká sněmovna. A to je samozřejmě velký pro-
blém. Už 30 let – a vždy se zvlášť ukáže tehdy, 
když je v Poslanecké sněmovně většina, která by 
si ráda Českou televizi ochočila. Protože potom 
hrozí velké nebezpečí, že členové Rady ČT jsou 
vybíráni nikoli s cílem, aby to byli lidé, kteří bu-
dou zastupovat významné občanské a kulturní 
instituce a budou ČT chránit před nepřípustný-
mi politickými a ekonomickými tlaky, nýbrž se 
naopak stanou těchto tlaků nástrojem.

Rada ČT má totiž jednu opravdu zásad-
ní pravomoc: jmenuje a odvolává generální-
ho ředitele. Změnit generálního ředitele – to 
samozřejmě může znamenat docela zásadní 
změnu celého působení takové instituce, tak-
že má smysl jen tehdy, je-li k dispozici někdo, 
kdo bude spolehlivě lepší než ředitel současný. 
Sám jsem během svého působení v Radě ČT 
dvakrát zažil situaci, kdy tomu tak nebylo. 
Tehdy šlo o důsledek opoziční smlouvy a Čes-
ká televize se z  toho vzpamatovávala skoro 
deset let. Lidí, kteří jsou v naší zemi opravdu 
schopní takovou instituci kvalitně řídit, je to-
tiž opravdu velmi málo. To ostatně dokazuje 
i skutečnost, že současný generální ředitel Petr 
Dvořák je bývalým ředitelem TV Nova. 

Rada ČT samozřejmě může dosáhnout určité 
změny v České televizi i  jiným, méně riskant-
ním a drastickým způsobem, než je odvolání 

generálního ředitele. Totiž kompetentním vy-
jednáváním s ním. To ovšem vyžaduje úplně jiný 
přístup, než jaký pozoruji, že začal převládat 
v současné Radě ČT. „Zákopová válka“, kdy čle-
nové rady neustále napadají generálního ředite-
le a místo hledání společných strategických roz-
hodnutí se zabývají podružnostmi, může vést jen 
ke dvojímu výsledku: buď Rada ČT nakonec nic 
podstatného neprosadí, protože vzniklá nedů-
věra povede k zablokování tvůrčí komunikace, 
nebo Rada ČT ředitele odvolá a s vysokou prav-
děpodobností způsobí další dlouholetou krizi 
České televize. Ani jedno, ani druhé není vůbec 
žádoucí a popírá to smysl působení Rady ČT.

Demokratické společnosti si média veřejné 
služby pěstují proto, aby existovaly silné ko-
munikační instituce, u nichž bude zaručena ne-
závislost na politické moci, na ekonomických 
tlacích a také kvalita jejich působení. Tedy že 
se diváci a posluchači budou moct spolehnout, 
že v  jejich vysílání nebudou velké, natož zá-
měrné chyby a dezinformace. A současně bu-
dou kulturními institucemi, jež na základě 
určitých hodnotových vý-
chodisek budou pomáhat 
kultivaci veřejného prosto-
ru. A právě tomu mají na-
pomáhat správně vybraní 
a zvolení členové Rady ČT.

Autor je publicista 
a bývalý člen Rady ČT 

nickou“ solidaritu pro sebe. O blaho všech se 
staral (nebo měl starat) především stát a výmě-
nou požadoval poslušnost bez reptání. Ofi ciál-
ně jsme chtěli dávat „každému podle jeho po-
třeb“ a solidarizovali jsme se s „proletáři všech 
zemí“ – ale nedělali jsme to my jako občané 
a občanská společnosti, dělal to stát a strana, 
řídilo se to shora. 

Naopak Durkheimova užší, „mechanická“ 
solidarita svůj záběr ještě zúžila, protože se 
často jedni bál i druhých i v rámci čtvrti či ves-
nice. Vztahovala se především na členy rodiny 
a stala se omezenou a sobeckou: „Kdo neokrá-
dá stát, okrádá vlastní rodinu,“ říkalo se. Uply-
nulo třicet let, ale tento vztah k blahu obecné-
mu i blahu rodiny zřejmě úplně nezmizel.

Samozřejmě není dobré paušalizovat; žije 
zde mnoho milionů lidí a jsou mezi nimi za-
stoupeny nejrůznější mravní postoje. Přesto 
se mi zdá, že se jako celek stále potřebujeme 
naučit lépe chápat a za svou přijímat solida-
ritu v rámci lidstva, státu, národa a města. Že 
Češi sice schopnost solidarity nepostráda-
jí, ale občas ji nedokážou správně pojmout
a zacílit.

Nepatří sem zdaleka jenom přerozdělování 
peněz skrz státní kasu nebo Evropskou unii, 
ale i mnoho jiných věcí – třeba úcta k lidem 
jiných generací, společenských vrstev, přesvěd-
čení a národů. Nebo otevřený a humanistic-
ký pohled na svět, který vnímá sounáležitost 
všech lidí, a dokonce všech živých bytostí, ce-
lého stvoření. 

Co říká Ježíš
Týká se to i katolické církve. Vzpomínám si tře-
ba, jak před pěti lety, když vrcholila uprchlická 
krize, nabízely některé farnosti v sousedním 
Německu uprchlíkům dokonce možnost pře-
spání v kostele, když nebylo kam jinam hla-
vu složit. Naopak reakce českých katolických 
institucí při mnohem nižším počtu uprchlíků 
většinou byla chladná. Vím to z první ruky, 
protože jsem se tehdy sám bez úspěchu snažil 
na církevní půdě najít nocleh pro několik ta-
kových ubožáků.

Ježíš ve svém posledním kázání podle Ma-
toušova evangelia, zaznamenaném v 25. kapi-
tole tohoto spisu, hovoří právě o účinné soli-
daritě jako o vstupence do Božího království. 
„Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako 
úděl království, které je pro vás připravené od 
založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali 
jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi 
napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl 
jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemo-
cen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, 
a přišli jste ke mně.“ Víme, 
že jeho solidarita je laska-
vá a zahrnuje všechny. Kéž 
bychom se ji od něho do-
kázali učit a v  jeho duchu
prokazovat.

Autor je sociolog, 
analytik a publicista
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Jsme my Češi solidární?

ANKETA:

Navštívili jste o Velikonocích
alespoň jednu bohoslužbu?
a) ano; b) ne.
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Připravuje se ve vaší farnosti
Noc kostelů?
a) ano (24); b) ne (42).

© Jan Hrubý

FEJETON
P. Ladislava Heryána

Co do naší odbornosti je tomu tak, 
že se něčím vyučíme, vystudujeme 
jednu či více škol nebo nás něčemu 
naučí život sám.

U nás na Jaboku se občas stává, že k přijí-
mačkám přijde bankéř nebo obchodník: „Chci 
už konečně dělat něco smysluplného. Chci po-
máhat lidem.“ I ve vězení jsem potkal paní, 
která odešla z podnikatelské sféry studovat pas-
torační obor na teologické fakultě, aby se moh-
la věnovat starým, zejména umírajícím lidem. 
Jedině to jí po všem, co prožila, začalo dávat 
smysl. Je ovšem ještě jiný, specifi cký druh od-
borností. Například téměř každý muž rozumí 
fotbalu. Ví přesně, koho měl trenér postavit 
a který hráč měl kopat penaltu. U hokeje je 
tomu možná trochu jinak, ten je totiž na oby-
čejného laika někdy příliš rychlý. 

Téměř každý křesťan trochu rozumí Bibli. 
Já jsem ji léta studoval na několika školách, 
skládal těžké zkoušky a musel se přitom naučit 
všechny možné biblické i světové jazyky, napsal 
disertační práci, přes dvacet let ji vyučoval na 
vyšších i vysokých školách, mluvil o ní při stov-
kách duchovních obnov a tisících mší. 

Jestliže ale o Bibli něco pronesu, skoro vždy 
se najde někdo, kdo řekne: „No, já si myslím 
něco jiného.“ Já si nemyslím, že musím mít 
vždycky pravdu, ale argumentu: „já si myslím 
něco jiného,“ fakt skoro nemá smysl odporovat. 
Mně to nevadí, každý svého štěstí strůjcem. 

Co mi opravdu vadí, je obskurní odbornost 
některých na pandemii, nošení roušek a oč-
kování. Je živena strachem, egoismem a ne-
schopností vnímat národ solidárně jako celek. 
Často nosím roušku jako ojedinělý blbec. Oni 
hrdinové bez ní přece vědí, že nosit ji nic neře-
ší, a navíc je to škodlivé. Já ovšem svou rouš-
kou chráním tebe, nikoli sebe! 

Mnozí se prý nenechají očkovat. Jako vě-
zeňský kaplan očkován již jsem. Vím totiž, že 
budeme-li mít kolektivní imunitu, pandemie 
zmizí, jak je zřejmé třeba 
z pohledu na proočkova-
ný Izrael – no, ale to je 
národ, který toho má za 
sebou holt mnohem víc 
než my. 

Jsem tak trochu od-
borníkem na Bibli, ale 
nikoli  samozvaným 
imunologem. 

Pojďme do Galileje
GLOSA
Jiřího Macháně

K  mému sluchu dolehly nářky 
kamarádky, že byl děs proží-
vat svátky „v tomto novém re-
žimu“. Trošku jsem ji pozlobil, 

že jsem si (zatím) převratu nevšiml. Prav-
dou je, že limitující opatření, daná svět-
skou mocí, jistou dávku trpělivosti, ale 
také invence a kreativity vyžadovala. Už 
druhým rokem. 

Běžné online přenosy doplnily boho-
služby konané venku a  jejich zmnožení 
(opakování) možná u nejednoho kněze 
způsobilo dočasnou ztrátu hlasu. U nás ve 
farnosti jsme objevili Boží hrob a udělali, 
co je jinde běžné: využili jsme tuhle příle-
žitost otevřít chrám k modlitbě. Rozkřiklo 
se to. Kostelem „prošli“ i  lidé, které tam 
nikdo předtím neviděl. A s večerem Bílé so-
boty jsem jedněm sousedům musel slíbit, 
že „o tom celém kolem Velikonoc“ příle-
žitostně povyprávím jejich capartům, pro-
tože oni toho moc neví. A také jsem se do-
zvěděl, že je divné, jak „ta paní na klekátku 
pořád koukala do mobilu“. Vysvětlení, že 
existují aplikace s modlitbami a žalmy, vrtá 
stěžovateli v hlavě zřejmě doteď. 

„Byl vzkříšen, není zde… Jde před vámi 
do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl“ 
(Mk 16,6-7). Papež František v promluvě 
zdůraznil, že jít za Zmrtvýchvstalým do 
Galileje znamená ubírat se novými cesta-
mi. Jít od Kristova hrobu až na hranice 
našeho pohodlí, na to nejodlehlejší místo. 
Možná bychom mohli být ve farnosti při-
činlivější i při letošní Noci kostelů. 

Někdy se zdá, že solidarita je v české 
společnosti málem sprosté slovo. Je 
to jen vlivem dob minulých? A umíme 
být dnes solidární k sousedům, ale 
i vzdálenějším lidem, cizincům, 
a dokonce i k přistěhovalcům? 

KOMENTÁŘ
Jana Spousty

Společenské solidarity se teď týká také 
třeba to, zda dodržujeme předepsaná 
opatření proti pandemii; zda a jak má 
společnost kompenzovat lidi, kteří vli-

vem karantény přicházejí o obživu; a kdo má 
mít přednostní nárok na nedostatkové zdroje, 
jako jsou místa na jednotkách intenzivní péče 
nebo vakcíny.

Co vlastně solidarita znamená? Přesněji se 
dá defi novat jako vzájemnost a podpora jiných 
členů kolektivu, třeba i na úkor sebe sama. 
Určitou míru solidarity vyžaduje každé lidské 
společenství, má-li správně fungovat a mají-
-li být jeho členové spokojení. A my lidé jako 
kolektivní bytosti také většinou solidaritu ke 
svým nejbližším pociťujeme – například jim 
skoro automaticky pomáháme, kdykoli se 
dostanou do obtíží. Požadavek solidarity je 
v samotném jádru mnoha etických a nábožen-
ských systémů včetně křesťanství. V něm se 
jakožto požadavek lásky k bližnímu výslovně 
vztahuje i na lidi, jež osobně neznáme a kteří 
mohou být odlišní: vzpomeňme na podoben-
ství o milosrdném Samaritánovi, který se so-
lidarizoval s opuštěným zraněným cizincem. 
Ale na druhé straně žádná společnost nemů-

že fungovat jenom ze samotné solidarity. Její 
opak, tedy samostatnost jedince, konkurence 
a konfl ikt jsou rovněž důležité a hluboce za-
kořeněné v lidské povaze. Jak z hlediska jedin-
ce, tak v měřítku státu a lidstva je tedy potře-
ba vyvažovat a hledat správnou míru. I samo 
soupeření mezi politickou levicí a pravicí se dá 
chápat jako úsilí o vhodné vyvážení solidarity 
a individualismu – a dějinná zkušenost učí, že 
jakýkoli extrém i v této věci škodí.

Francouzský sociolog Émile Durkheim si 
navíc už před více než sto lety všiml, že není 
solidarita jako solidarita. Způsob pociťování 
vzájemnosti a prokazování podpory se vyvíjí 
a liší se společnost od společnosti. Solidarita 
tradičního a jednoduššího typu, jíž Durkheim 
říkal mechanická, znamená, že spolu drží 
lidé, kteří jsou si podobní. Je to solidarita pří-
slušníků kmene, obyvatel vesnice, ale snad 
i prostých dělníků v továrně, kteří se navzá-
jem znají. Ve složitějších společnostech, které 
jsou vnitřně rozrůzněné, však takováto jed-
noduchá solidarita nestačí. Sociální soudrž-
nost musí jít napříč společenskými skupina-
mi, musí udržet pohromadě společnost, jejíž 
členové se obvykle vzájemně neznají. Mluví-li 
se dnes o solidaritě, často se myslí právě tako-
váto moderní – Durkheim by řekl organická
– solidarita.

Postkomunistická 
solidarita 
A tím se oklikou dostáváme k tomu, jak se cho-
váme my Češi a mnozí další Východoevropané. 
Autoritativní socialistické státy, které zde vlád-
ly, monopolizovaly Durkheimovu širší, „orga-

Dobrá kontrola je těžká disciplína



Alena Scheinostová

K poslechu i k rozjímání zve 
mimořádné 2CD Růžencových 

sonát česko-rakouského barokního 
skladatele H. I. F. Bibera, které 
v poutním kostele v Horní Polici 
nahráli houslistka Lucie Sedláková 
Hůlová a varhaník Jaroslav Tůma.

Sonáty tajemství“, jak se cyklus šestnác-
ti skladeb pro sólové housle a basso 
continuo také označuje, napsal rodák 
ze Stráže pod Ralskem Heinrich Ig-

naz Franz Biber (1644–1704) během 70. let 
17. století patrně pro svého tehdejšího chle-
bodárce, salcburského arcibiskupa, kardiná-
la Maxmiliana Gandolfa. Sbírka však záhy 
upadla v zapomnění a znovuobjevena byla až 
roku 1905. „Od té doby je nejen perlou hu-
debních dějin, ale také nepřekonatelnou vý-
zvou pro mistry houslové hry,“ vysvětluje 

v bookletu P. Stanislav Přibyl CSsR, admi-
nistrátor poutního kostela Navštívení Panny
Marie v Horní Polici.

Pro houslový part Růžencových sonát to-
tiž Biber použil charakteristickou metodu
tzv. skordatury – to znamená, že se nedr-
žel běžného houslového ladění strun, nýbrž 
pro každou sonátu předepsal houslím ladění 
jiné. Pro první a poslední část podržel kvin-
tové ladění, jinde se rozhodl pro tercie, kvar-
ty či oktávy – tak, aby každá ze sonát získa-
la jedinečný zvuk a promlouvala barevností 
tónů i efektností hry. Lucie Sedláková Hůlová 
v bookletu vzpomíná: „Přišlo mi nemožné na 
jednom koncertě pětkrát přeladit struny. Moje 
zvědavost mi však nedala, a  tak jsem začala 
postupně zkoušet zahrát to, co Biber napsal 
a předepsal. Pochopila jsem záhy, že přelaďo-
vání strun není samoúčelné a zároveň že se 
nedá nijak obejít. Zejména pak v sonátě č. 11, 
kde se dokonce dvě prostřední struny musí 
překřížit, díky čemuž je možné hrát běžně ne-
hratelné souzvuky.“

Hůlová skladby nahrála na barokní housle 
se strunami z ovčích střev. K nim spolu s pro-

fesorem a mistrem varhanní improvizace Jaro-
slavem Tůmou hledali varhany s odpovídají-
cím zvukem a laděním a našli je právě v Horní 
Polici – pouhých 35 kilometrů od Biberova 
rodiště. „Přišlo nám symbolické, že Biberovo 
dílo ožije v  jeho rodném kraji,“ poznamena-
la hudebnice. Hornopolické varhany postavil 
roku 1712 Tobias Fleck a roku 2019 dokončil 
jejich obnovu – v rámci rozsáhlé revitalizace 
celého poutního místa – borovanský varhanář 
Vladimír Šlajch.

Patnáct sonát celku se dělí po pěti podle jed-
notlivých růžencových tajemství, poslední šest-
náctá „Passacaglia g moll“ je věnovaná andělu 
strážnému. „Spojení Biberových sonát s mod-
litbou růžence lze vyvodit jednak z  názvu
‚Mysterien Sonaten‘, tedy Sonáty tajemství, 
a  jednak z mědirytin, které uvozují původní 
vydání sonát a zobrazují patnáct růžencových 
tajemství. Tyto rytiny se podařilo objevit i v ji-
ném kontextu: v roce 2008 byl v arcibiskup-
ském archivu v Salcburgu nalezen leták růžen-
cového bratrstva, který je v identické podobě 
obsahuje. Vznik růžencových sonát lze tedy 
dát do souvislosti právě s tímto bratrstvem za-

loženým v roce 
1676,  stejně 
jako s  rozvo-
jem poutí na 
nedaleké pout-
ní místo Maria 
Plain,“ shrnuje
P. Přibyl.

11. sonáta 
– Který z mrt-
v ý c h  v s t a l 
– pak obsahuje přímou citaci velikonoční 
písně „Surrexit Christus hodie“ na polskou 
melodii, od poloviny 16. století široce rozší-
řenou zvláště v  německojazyčném prostře-
dí. „Závěr sonáty reprezentuje obdiv a zbož-
né rozjímání tohoto tajemství. ‚Není tady. 
Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se 
na místo, kam byl položen‘,“ zve k poslechu
P. Přibyl.

H. I. F. Biber: 
Růžencové sonáty, hrají 
Lucie Sedláková Hůlová a Jaroslav Tůma 
(Arta Music 2020)
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Z NEČEKANÉHO OBJEVU BOŽÍHO HROBU z barevného křišťálu se těší farnost v Kunraticích na Českolipsku. Bohatě zdobený nástavec ve stáří kolem 
150 let našli v místním kostele Povýšení sv. Kříže při předvelikonočním úklidu. Autorem je pravděpodobně sklářská dílna rodiny Zbitků v Olomouci. Ta mezi 
lety 1846 a 1914 vyrobila pro tuzemské i zahraniční zákazníky na tisíc podobných Božích hrobů, k největším u nás patří ten v kostele sv. Mořice v Olomouci. 
Více na str. 4 v malém sešitě.  Snímek ČTK 

KNIŽNÍ TIP 
Hany Svanovské

Druhý svazek drobných esejů, výsledek 
výprav po středoevropských končinách 
novináře a literárního publicisty Jiřího 
Peňáse, vyšel pod titulem Výpravy pro 

blízké i vzdálenější. V pandemickém 
čase jitří cestovatelskou 
fantazii zvlášť intenzivně.

Autor ve čtyřiapadesáti zastave-
ních předkládá pestrou směs míst-
ní faktografie, kulturních dějin, 
přírodních vjemů nadšeného tu-

risty, ale především chytlavých historek 
a zážitků, které se k té či oné konkrétní „vý-
pravě“ vážou. Tentokrát se staly epicentrem 
jeho zájmu jižní a  střední Čechy s drobný-
mi odbočkami, například do Okrouhlice za 

malířem Janem Zrzavým. Ani zájezdy „na 
otočku“ do Rakouska, Polska, Maďar-
ska a saského Německa zde nejsou pouhou 
„úlitbou“ Peňásově přiznané nostalgii po
rakousko-uherské monarchii.

Ještě víc, než tomu bylo v předchozích Vý-
pravách pro starší a pokročilé, se zdá Peňás pod-
léhat (v dobrém slova smyslu) nezkrotnému 
hrabalovskému pábení. To je možná hlavní 
důvod, proč mohou jeho „výpravy“ zaujmout 
i toho, kdo při pohledu na jakýkoli letopočet 
nebo jméno z učebnic dějepisu utíká sprin-
tem pryč. Dobrý duch Bohumila Hrabala se 
vynořuje nejen na místech, která jsou s ním 
zeměpisně spjata – jako Sadská u Nymbur-
ka, ale především tam, kde se jeho stylem au-
tor sám inspiruje. Například do textu s ná-
zvem „Podzimní hovory s Rusalkou“ – což 
je jinak exkurze do milované domoviny An-
tonína Dvořáka Vysoké u Příbramě – vtělil 
Peňás i skladatelova nejznámější díla, zamo-
tané okolnosti svatby s Annou Čermákovou 
i Dvořákovu hédonickou příchylnost k dob-

rému jídlu i  pivu. Výsledkem je jakýsi mi-
nimalistický a  dokonale fungující literární
mýtus.

Možná proto se Peňásovi tak přesvědčivě 
píše i o mýtotvůrci Juliu Zeyerovi, a to v sou-
vislosti nejen s jihočeskými Vodňany, ale i se 
Zeyerovou přítelkyní „na dálku“, malířkou 
Zdenkou Braunerovou. Zde i na jiných mís-
tech si autor vypomáhá léta tradovanými klíp-
ky, ale ty fungují jako nezbytné koření, aniž 
„přerážejí“ vyváženou chuť hlavního chodu – 
netřeba se proto nad nimi pohoršovat.

Jiří Peňás je nadšeným vyznavačem střední 
Evropy – proto se nesmírně baví při vyhledá-
vání toho, co spojuje „ohromné maličkosti“ na 
české a moravské straně s těmi u našich souse-
dů. Této radosti z objevování čtenář dřív nebo 
později podlehne, byť se mu může zpočátku 
zdát, že si autor libuje v podružnostech. Jenže 
propojit v málo známém maďarském městečku 
Pápa uherského krále Štěpána I., hudebníka 
Iggyho Popa, spisovatele Pétera Esterházyho 
a Bohumila Hrabala znamená vyprávět „vel-

ké“ i  „malé“ ději-
ny ve vzájemných 
souvislostech, jak 
si identita střední 
Evropy žádá.

Taky už vám za-
číná škubat v  lýt-
kách? Nebojte se. 
I  kdyby se hrani-
ce hned tak neote-
vřely, inspirace, jež 
lze z  Peňásových 
výprav čerpat, fun-
gují kdykoli – a je 
jedno, jestli  se 
s ním vypravíme po stopách varšavského ghe-
tta nebo „za humna“ na pražský Větrník.

Jiří Peňás: Výpravy pro blízké i vzdálenější 
(Echo Media 2020)

Autorka připravuje pořad 
Knihovnička na Radiu Proglas

Střední Evropou v překvapivých souvislostech

Nález Božího hrobu
V čase uzavřených literárních klubů 
a kaváren supluje atmosféru veřejných 
autorských čtení online projekt České 
televize „Jedna báseň z bytu do bytu“.

Rubrika, na níž spolupracují Josef 
Chuchma a Ondřej Mazura, je vol-
ným pokračováním dřívější iniciati-
vy „Česko jedna báseň“, která před-

stavovala současné české básníky. Tentokrát 
jde o krátká videa, kde co týden někdo z auto-
rů nově vydaných knih poezie představí vlastní 
tvorbu tím, že vybere jedinou báseň a předne-
se ji na kameru ze svého domova. Každé video 
doprovází text krátké interpretační studie vy-
braného literárního publicisty.

Křesťané veršují
Mezi básníky křesťanské orientace zaujme 
hned několik jmen. Plzeňský františkán Ma-
rek Jan Vilímek vydal loni již svou třetí sbírku 
Via purgativa (Odeon 2020). Verše Anny Beaty 
Háblové vyšly zase pod názvem O mé závislosti 
nikomu neříkej (Dauphin 2020), autorka čtyř 
básnických knih z okruhu Akademické farnos-
ti Praha je známá i jako urbanistka a architekt-
ka. Vnitřní Mongolsko (Odeon 2020) se jmenuje 
druhá sbírka pražského básníka a překladatele 
Daniela Soukupa. Mezi dalšími se představu-
jí například Adam Borzič – šéfredaktor ma-
gazínu Tvar a spolupracovník religionistické-
ho Dingiru či ekumenické Křesťanské revue, 
brněnský básník a nakladatel Martin Reiner 
nebo jihočeský autor veršů o životním prostře-
dí Radek Štěpánek.

(sch)

Jedna báseň z bytu do bytu. ČT Art,
art.ceskatelevize.cz/tema/jedna-basen

Poezie 
mezi zdmi

Hudební modlitba růžencových tajemství



Peter Kree 

Druhá neděle velikonoční se nazývá 
také Bílá neděle (Dominica in 
albis). Od roku 2000 se tento den 
zároveň slaví jako svátek Božího 
milosrdenství, ustanovený papežem 
Janem Pavlem II. v den svatořečení 
polské řeholnice Faustyny Kowalské. 

Milosrdenství je velké tajemství. 
Přesahuje rozum, přesahuje spra-
vedlnost, přesahuje právo, pře-
sahuje zákon. Kde spravedlnost 

říká: „potrestej“, milosrdenství říká: „odpusť“. 
Kde spravedlnost říká: „je to dluh“, milosrden-
ství odpouští, i když neříká, že to dluh není. 
Říci, že to není dluh, by byla lež, neboť sprave-
dlnost říká pravdu a ani milosrdenství nemů-
že spravedlnosti protiřečit. Ale milosrdenství 
může říci: „Odpusťme ten dluh.“ Dimitte nobis 
debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus 
nostris. (A odpusť nám naše viny-dluhy, jako 
i my odpustíme našim viníkům-dlužníkům.)

Častým omylem týkajícím se milosrdenství – 
jedním z těch, co zatemňují jeho tajemství – je 
domnívat se, že jde o čistě subjektivní postoj. 
Takové milosrdenství za moc nestojí. Změnit 
názor tak, že místo pomsty budeme pro své-
ho nepřítele chtít jen to nejlepší, nás stojí jen 
mravní kocovinu. Ale skutečné milosrdenství 
je mnohem objektivnější a mnohem cennější. 
Odpouští skutečné dluhy, nikoli ty subjektiv-
ní a imaginární. Odpouští dluhy, které se musí
splatit.

Neboť milosrdenství sice přesahuje sprave-
dlnost, ale nepodrývá ji. Když vám odpustím 
stodolarový dluh, znamená to, že musím vzít 
jiných sto dolarů ze svých peněz, abych zapla-

til svým věřitelům. Nemohu vás udělat o sto 
dolarů bohatšími, aniž učiním sám sebe o sto 
dolarů chudším. Pokud je dluh objektivně sku-
tečný, musí se zaplatit. A pokud vám jej odpus-
tím z milosrdenství, musím jej zaplatit já. To 
je ten důvod, proč Kristus musel zemřít, proč 
Bůh nemohl jednoduše říci: „Zapomeňme na 
to.“ Místo toho řekl: „Odpustím ti to.“ A to 
znamená, že když jsme nezaplatili my, musí 
tak učinit on sám.

Milosrdenství je tedy drahé. Podívejme se, 
co stálo Boha: nekonečně vzácný život jeho 
vlastního Syna. A tohle není žádná výjimka, 
žádná bláznivost, ale ukázka, jak funguje mi-
losrdenství; musíme tedy očekávat, že milosr-
denství nás bude rovněž něco stát. Milosrden-
ství je mínus. Proto je paradoxní a překvapivé, 

když Kristus říká, že milosrdenství je plus a že 
milosrdní jsou požehnáni.

Milosrdenství se vyplácí
Milosrdenství je v tomto životě požehnáno od 
Boha, protože Bůh je Pánem scénáře tohoto 
života, jakož i toho příštího. Napsal ten scé-
nář tak, že milosrdenství se vyplácí. Když šíří-
me milosrdenství, naše vlastní oběť je vždycky 
více než vynahrazena Boží milostí poskytnu-
tou dárci. Že je „požehnanější dávat než dostá-
vat“ (Sk 20,35), je součástí Božího scénáře na-
šeho života. Nadto k Boží milosti poskytnuté 
přímo dané duši přistupuje hojné vynahrazení 
poskytnutého milosrdenství prostřednictvím 
konkrétních okolností, neboť jejich pánem je 
rovněž Bůh a zařídí je dříve či později k naše-
mu dobru. My se jen musíme sjednotit s jeho 
vůlí, s jeho plánem. Tím plánem je milosrden-
ství, protože Bůh je milosrdný.

Takže všichni, kdo jsou v tomto životě k dru-
hým milosrdní, jsou v tomto životě požehnáni 
milosrdenstvím Božím. Když odpouštíme, je 
nám odpuštěno. Když odpustíme svým bliž-
ním jejich malé dluhy, které u nás mají, Bůh 
nám odpustí velké dluhy, které máme u něj. 
Láska přikryje množství hříchů.

Peter Kree
 : 
Návrat ke ctnostem (Krystal OP 2013)
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P. Jaroslav Brož

Apoštola Tomáše můžeme všichni 
bez rozdílu vzývat jako pomocníka 
naší víry. I my si totiž častokrát 
potřebujeme osvojit určitou 
Tomášovu neodbytnost, s níž se on, 
opozdilec, stal příkladem vyznávané 
živé víry: „Pán můj a Bůh můj.“

Množství vtipů, které vznika-
jí v době covidové pandemie, je 
důkazem, že duševní zdraví spo-
lečnosti na tom není tak špatně, 

jak by se mohlo zdát. V křesťanském prostře-
dí jsme mohli slyšet například o vzkříšeném 
Pánu, který učedníkům před svým nanebe-
vstoupením sděluje: „Tak od nynějška bude 
vyučování probíhat už jenom online.“ Jako 
vtip je to povedené. Ale skutečnost je trochu
jiná. 

Pán vstal
vpravdě, vskutku, reálně
Možnosti virtuálního prostředí nás stále víc 
staví před otázku, co je vlastně ještě plná re-
alita a co už je jen její náhražkou. Dotýká se 
to i života v Kristu. Právě v dnešní době nám 
může znít nově Janovo velikonoční poselství 
o nevěřícím-věřícím Tomášovi.

Vše začíná bez něho. Ježíš poprvé přijde 
mezi ustrašené učedníky, postaví se dopro-
střed, pozdraví je slovy „Pokoj vám“ a uká-
že jim ruce a bok (viz Jan 20,19-20). Co je to 
za zkušenost? Je to reálný Ježíš? V Lukášově 
verzi učedníci pochybují o skutečnosti Ježí-
šovy přítomnosti, protože si myslí, že vidí du-
cha. Pán je musí vybídnout ke smyslovému 
důkazu, že před nimi stojí reálný: podívejte 
se, dotkněte se mě… a pak před nimi pojedl
(srv. Lk 24,37-43). 

Janovo vyprávění je přímočaré: učedníci 
Pána uviděli a zaradovali se. Jako by jejich 
radost byla spolehlivým indikátorem setká-
ní s  realitou. Toto zjištění je důležité i pro 
nás. Naše víra v Krista je přece apoštolská, 
je postavena na spolehlivém vyznání základ-
ních stavebních kamenů církve – autorizo-
vaných očitých svědků: Petra, Jakuba, Jana
a dalších. 

Jestli totiž Kristus nevstal z mrtvých, pak je 
i naše víra marná, prázdná, bezzubá (srv. 1 Kor 

15,14). A vyznáváme-li, že vstal, pak jsme pře-
svědčeni, že to není nic pouze „virtuálního“, 
uměle sestaveného z lidských idejí, ale že to 
má ráz reality v plném slova smyslu. Tak církev 

radostně zpívá: „Surrexit Dominus vere…“ – 
Pán vstal vpravdě, vskutku, reálně. 

Zde je nám velkým pomocníkem apoštol To-
máš. On se nespokojí se svědectvím ostatních: 

„Viděli jsme Pána.“ Žádá vložit do Kristových 
ran svůj prst a ruku. Je to malá víra? Je sku-
tečně nevěřícím Tomášem? On spíš prokazuje 
službu všem, kdo mají v dalších generacích 
zakoušet blaženost víry bez „vidění“. On musí 
vidět, to je přesvědčit se, že vzkříšený Kristus 
je realita, na níž lze spolehlivě postavit naději, 
která nezklame (srv. Řím 5,5). 

Jeruzalémský latinský patriarcha Pier-
battista Pizzaballa letos o  slavnosti Zvěs-
tování Páně v  homilii řekl: „V  tomto roce
lockdownu nám přispěla na pomoc technolo-
gie a umožnila nám zachovat minimum spo-
lečenských kontaktů. Ale s Pánem se skrze 
technologii nesetkáme. Nezachrání nás virtu-
ální mše ani sociální média, ale osobní setkání
s Pánem.“ 

Apoštola Tomáše můžeme v  této podivné 
době vzývat jako pomocníka naší víry. Aby to 
byla víra v tom nejlepším smyslu vynalézavá. 
Ne, nejde jistě o bujnou lidskou kreativitu, 
která by chtěla nahrazovat Kristovy dary. Jako 
křesťané potřebujeme určitou Tomášovu neod-
bytnost, s níž se on, opozdilec, stane příkla-
dem vyznávané živé víry: „Pán můj a Bůh můj“ 
(Jan 20,28). Ohleduplná neodbytnost spojuje 
pevnou víru s obětavou citlivou láskou. Tako-
ví máme být my křesťané, obnovení slavením 
Velikonoc. 

Dvě Janova 
blahoslavenství
Na rozdíl od osmi matoušovských blahosla-
venství má Janovo evangelium blahoslaven-
ství pouze dvě. Ta jsou však podstatná. Je to 
blahoslavenství víry a sloužící pokorné lásky. 
Na Tomášovo vyznání Ježíš odpovídá: „Bla-
hoslavení, kdo neviděli, a uvěřili“ (Jan 20,29). 
To není víra bez důvodů a pevných kořenů. 
Naopak je to víra, která má pronikavost vidě-
ní. Která v Božím slově, ve svátostných zna-
meních a v potřebném bratru a sestře poznává 
reálného Krista. 

Druhé blahoslavenství zaznělo ve večeřadle 
po umytí nohou učedníkům. Ježíš komentuje 
svou službu slovy: „Služebník není více než 
jeho pán… Když to víte, blaze vám, jestliže 
podle toho jednáte“ (Jan 13,16-17). Jako naše 
víra, podobně má být reálná naše služba lásky. 
V ní se Kristus, který si vypůjčuje naše ruce, 
oči a srdce, stává plně reálným v dnešním až 
příliš virtuálním světě.

 
Autor je teolog, přednáší biblistiku 
na KTF UK v Praze

Uviděli Pána a zaradovali se

Milosrdenství je skutečným požehnáním

Snést menší zlo s úmyslem, aby se zachrá-
nilo větší dobro, je moudré a mravné. Proto 
v duchu lidového přísloví moudřejší často 
ustupuje, snáší klidně porušení svého prá-
va, odpouští křivdu. Tím vznikne mlčky 
jakési vzájemné umlčování křivd, které je 
podmínkou klidného a pokojného soužití 
v rodině, v práci, v bydlišti. Apoštol Pavel 
vyjadřuje tuto přirozenou povinnost me-
taforou: „Jeden druhého břemena neste“ 
(Gal 6,2). Je to jako při společném stěho-
vání. Každý něco nese, kdekdo něco zapo-
mene a ztratí. Nezbývá, než aby se toho 
chopil ten, kdo to ještě může vzít. Odpustit 
bližnímu je tedy dar, který dávám nakonec 
sám sobě. Tomáš Špidlík 

Apoštola Tomáše můžeme všichni bez rozdílu vzývat jako pomocníka naší víry. Snímek Pixabay

O náročné umění odpouštět je vždy dobré prosit v modlitbě. Snímek Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra
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Ne 11. 4. 482 539 783 881 471 539 472 528 813 914 514 577 515 578 515 578 515 578 482 541 474 530 474 530 476 532 515 578 477 538 478 534 478 534 516 579 516 579 516 579 515 578 1238 1379

Po 12. 4. 518 582 783 881 518 582 935 1046 936 1046 520 584 520 584 520 585 521 585 519 583 519 584 940 1052 521 585 521 585 517 581 945 1057 945 1057 522 586 522 587 522 587 521 585 1247 1384

Út 13. 4. 518 582 783 881 518 582 950 1062 950 1063 523 588 523 588 523 588 524 589 519 583 519 584 955 1068 524 589 524 589 517 581 960 1073 960 1073 525 590 525 590 525 590 524 589 1250 1387

St 14. 4. 518 582 783 881 518 582 965 1079 965 1079 526 591 526 592 526 592 527 592 519 583 519 584 971 1085 527 593 527 592 517 581 976 1091 976 1091 528 593 528 594 528 594 527 592 1254 1391

Čt 15. 4. 518 582 783 881 518 582 981 1097 981 1097 529 595 530 595 530 595 530 596 519 583 519 584 987 1103 530 596 530 596 517 581 992 1109 992 1109 531 597 532 598 532 598 530 596 1257 1395

Pá 16. 4. 518 582 783 881 518 582 998 1115 998 1115 532 599 533 599 533 599 533 600 519 583 519 584 1004 1121 534 600 533 600 517 581 1009 1126 1009 1126 535 601 535 601 535 602 533 600 1260 1398

So 17. 4. 518 582 783 881 518 582 1014 1132 1014 1132 536 602 536 603 536 603 537 603 519 583 519 584 1019 1138 537 604 537 603 517 581 538 1144 1025 1144 538 605 539 605 539 606 541 608 1238 1374

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

1. ČTENÍ Sk 4,32-35
Čtvrtá kapitola Skutků apoštolů mlu-
ví o prvních obtížích, které mladič-
kou církev potkaly. Apoštolové sta-
nou před veleradou a statečně vyznají 
Krista… Tato kapitola končí shrnutím 
– textem, který dnes čteme. Zpráva 
je samozřejmě zjednodušující, hned 
další kapitola ukazuje problémy, ale 
obecný pohled na mladou církev žijí-
cí ze vzkříšení Pána je plný optimismu
a radosti.

Čtení ze Skutků apoštolů
Obec věřících měla jedno srdce a jed-
nu duši. Nikdo neříkal o ničem ze své-
ho majetku, že je to jeho vlastní, ale 
měli všechno společné. Apoštolové 
vydávali s velkou působivostí svědec-
tví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše a na 
nich na všech spočívala velká milost. 
A tak nikdo u nich nežil v nouzi. Kdo 
měli totiž pole nebo dům, prodáva-
li je a peníze za to stržené přinášeli 
a kladli apoštolům k nohám. Z toho 
se pak rozdělovalo každému, jak kdo 
potřeboval.

MEZIZPĚV Žl 118,2-4.16ab+17-18.22-24
Podobně jako minulou neděli církev 
zpívá Žalm 118 jako chvalozpěv na 
moc Boží a jeho dílo, protože nejpřes-
něji ze všech žalmů vyjadřuje tajemství 
Kristovy smrti a vzkříšení.

* Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, 
jeho milosrdenství trvá navěky.
Nebo: Aleluja, aleluja, aleluja.
Nechť řekne dům Izraelův: „Jeho mi-
losrdenství trvá navěky.“ Nechť řek-
ne dům Árónův: „Jeho milosrdenství 
trvá navěky.“ Nechť řeknou ti, kdo se 
bojí Hospodina: „Jeho milosrdenství 
trvá navěky.“ * Hospodinova pravice 
mocně zasáhla, Hospodinova pravi-
ce mě pozvedla. Nezemřu, ale budu 
žít a vypravovat o Hospodinových či-
nech. Hospodin mě sice těžce ztres-
tal, nevydal mě však smrti. * Kámen, 
který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem 
nárožním. Hospodinovým řízením se 
tak stalo, je to podivuhodné v našich 
očích. Toto je den, který učinil Hos-
podin, jásejme a radujme se z něho!
*

2. ČTENÍ 1 Jan 5,1-6
Jan otevřel ve čtvrté kapitole téma 
vztahu ke spolubratrům uvnitř komu-
nity. Zřejmě došlo k nevraživosti či vě-
roučnému rozporu. V páté kapitole 
připojuje jako argument význam křtu. 
Narodit se z Boha není otázkou naše-
ho úsilí, nýbrž darem Boží moci půso-
bící skrze křest.

Čtení z prvního listu svatého apoštola 
Jana 
Milovaní! Každý, kdo věří, že Ježíš 
je Mesiáš, je narozen z Boha; každý, 
kdo miluje Boha Otce, miluje i toho, 
komu on dal život. Podle toho mů-
žeme poznat, že milujeme Boží děti: 
když milujeme Boha a plníme jeho 
přikázání. Láska k Bohu záleží právě 
v tom, že zachováváme jeho přikázá-
ní. Jeho přikázání nejsou těžká, pro-
tože každý, kdo je narozen z Boha, 
vítězí nad světem. A to je vítězství, 
které přemohlo svět: naše víra. Kdo 
vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, 
že Ježíš je Syn Boží? Ježíš Kristus je 
ten, který přišel skrze vodu a krev; ne-

jen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. 
A to dosvědčuje Duch, protože Duch 
je pravda.

EVANGELIUM  Jan 20,19-31
Teprve po příběhu o prázdném 
hrobu a vyprávění o Marii pova-
žující Zmrtvýchvstalého za za-
hradníka se Ježíš zjeví samotným apo-
štolům. Jako by je potřeboval připravit. 
Každé slovo tohoto vyprávění je na-
plněno důležitým významem. A pře-
ci, i když se zjevuje naplno, je tato 
událost spojena s vírou, jak ukazuje
postava Tomáše.

Slova svatého evangelia podle Jana
Navečer prvního dne v týdnu přišel 
Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze stra-
chu před židy měli dveře zavřeny. Sta-
nul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po 
těch slovech jim ukázal ruce a bok. 
Když učedníci viděli Pána, zarado-
vali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! 
Jako Otec poslal mne, tak i já posí-
lám vás.“ Po těch slovech na ně de-
chl a řekl jim: „Přijměte Ducha Sva-

tého! Komu hříchy odpustíte, tomu 
jsou odpuštěny, komu je neodpustí-
te, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, 
jeden z Dvanácti, zvaný Blíženec, ne-
byl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní 
učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ 
On jim však odpověděl: „Dokud neu-
vidím na jeho rukou jizvy po hřebech 
a nevložím svůj prst na místo hřebů 
a nevložím svou ruku do jeho boku, 
neuvěřím.“ Za týden byli jeho učed-
níci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš 
přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi 
nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vy-
zval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej 
se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji 
do mého boku; a nebuď nevěřící, ale 
věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán 
můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Pro-
tože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahosla-
vení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili.“ 
Ježíš vykonal před svými učedníky ješ-
tě mnoho jiných zázraků, ale o těch 
v této knize není řeč. Tyto však jsem 
zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je 
Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste 
měli život v jeho jménu.

11. 4. – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
(BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Denní modlitba církve vlastní.
Barva bílá, mše vlastní, Gloria. 
1. čtení Sk 4,32-35
Žl 118,2-4.13-15.22-24, 
odp.: Oslavujte Hospodina, 
neboť je dobrý, 
jeho milosrdenství trvá navěky. 
Nebo: 
Aleluja. 
2. čtení 1 Jan 5,1-6
Zpěv před evangeliem: 
Aleluja. 
Protože jsi mě uviděl, 
Tomáši, uvěřil jsi, praví Pán; 
blahoslavení, 
kdo neviděli, a uvěřili. 
Aleluja. 
Sekvence není povinná.
Evangelium Jan 20,19-31 
Krédo, preface 1. velikonoční („zvláš-
tě nyní, o Velikonocích“), v římském 
kánonu vlastní: „V tomto společen-
ství… Přijmi tedy…“, nakonec: „Jděte 
ve jménu Páně, aleluja, aleluja.“
Nelze použít čtvrté anafory. 
Dnes není dovolena pohřební mše.

12. 4. – pondělí po 2. neděli velikonoční
Barva bílá, mše feriální.
1. čtení Sk 4,23-31 
Žl 2,1-3.4-6.7-9, 
odp.: 
Blaze všem, kdo se uchylují 
k Hospodinu. 
Nebo: 
Aleluja.
Evangelium Jan 3,1-8

13. 4. – úterý po 2. neděli velikonoční
Barva bílá, mše feriální.
1. čtení Sk 4,32-37 
Žl 93,1ab.1c-2.5, 
odp.: 
Hospodin kraluje, 
oděl se velebností. 
Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 3,7b-15
Nebo:
sv. Martina I., papeže a mučedníka
Barva červená, mše z této památky.

14. 4. – středa po 2. neděli velikonoční
Barva bílá, mše feriální.
1. čtení Sk 5,17-26 
Žl 34,2-3.4-5.6-7.8-9, 
odp.: 
Ubožák zavolal, 
a Hospodin slyšel. 
Nebo: 
Aleluja.
Evangelium Jan 3,16-21

15. 4. – čtvrtek po 2. neděli velikonoční
Barva bílá, mše feriální.
1. čtení Sk 5,27-33 
Žl 34,2+9.17-18.19-20, 
odp.: Ubožák zavolal, 
a Hospodin slyšel. 
Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 3,31-36

16. 4. – pátek po 2. neděli velikonoční
Barva bílá, mše feriální.
1. čtení Sk 5,34-42 
Žl 27,1.4.13-14,
odp.: Jedno od Hospodina žádám, 
abych směl přebývat 
v Hospodinově domě.
Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 6,1-15

17. 4. – sobota po 2. neděli velikonoční
Barva bílá, mše feriální.
1. čtení Sk 6,1-7 
Žl 33,1-2.4-5.18-19, 
odp.: Ať spočine na nás, Hospodine, 
tvé milosrdenství. Nebo: Aleluja.
Evangelium Jan 6,16-21

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

neděle 11. 4.  Jan 20,19-31
Mohu mít radost, že i mezi apoštoly 
byl někdo, jehož víra musela být tak-
to potvrzena. Tomáš je svou raciona-
litou naší době tak blízký! Máme ale 
odvahu vést dialog s Ježíšem a sdělit 
mu své pochybnosti?

pondělí 12. 4. Sk 4,23-31
Po zážitku věznění vytryskla společ-
ná modlitba. Následuje naplnění Du-
chem Svatým a další vyslání. Takto, 
v síle Pánova Ducha, roste církev do-
dnes.

úterý 13. 4. Sk 4,32-37
Jistě se ani my neuzavíráme do sebe. 

Uvědomuji si, že kouzlo společného 
vlastnictví spočívalo v tom, že vše 
bylo dobrovolné. Jakékoli napodobe-
ní – bez Boha – v dějinách neuspělo.

středa 14. 4. Sk 5,17-26
Dnes budu zvlášť myslet na ty, kdo 
se kvůli hlásání evangelia dostali za 
mříže, za ostnaté dráty. Nehrozí ale 
těžkosti i mně, když vezmu evangeli-
um opravdově?

čtvrtek 15. 4. Sk 5,27-33
Pronásledování a nenávist se dnes 
stupňují na mnoha místech. Ale Boží 
slovo ze světa sprovodit nelze. I já jsem 
se o tom v omezených podmínkách 

přesvědčil. A toto poznání mě může 
naplňovat radostí!

pátek 16. 4. Sk 5,34-42
Radost, že směli pro Kristovo evange-
lium trpět. Kéž mám sílu snášet obtíže 
doby! Potom tato radost přejde v ote-
vřenost a schopnost podělit se o ni 
s druhými.

sobota 17. 4.  Sk 6,1-7
Církev rostla a roste i dnes právě tím, 
že dokáže své pravomoci předat dru-
hým, podělit se. Kdykoli se tak děje, 
Boží slovo se šíří stále víc!

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského 

Začněme G. K. Chestertonem: 
„V době, kdy lidé nevěří v Boha, ne-
věří ne ničemu, ale věří úplně všemu.“ 
Výstižný citát, řeknete si, a máte prav-
du. Lidé bytostně touží po něčem, co 
je zaujme a oslní, a tak někdy naletí 
sebevětší hlouposti. Ale my na roz-
díl od nich víme, komu jsme uvěři-
li, neboť křesťanství dává na otázku 
po smyslu života správnou odpověď 
už dva tisíce let, když ukazuje na Ježí-
še Krista jako na spásu světa. V jeho 
vzkříšení z mrtvých poznáváme ces-
tu, jež je pravdou a životem. Potvr-
dí nám to i apoštol Tomáš, bytostný 
skeptik, kterého nepřesvědčilo ujiš-
ťování jeho druhů, že jejich Pán žije. 
Chtěl ho sám vidět, setkat se s ním 
a zakusit jeho přítomnost. Na jeho 
příkladu vidíme, že tehdy i dnes jsou 
slova pouhou přípravou k přijetí víry, 
ale až vlastní zkušenost přesvědčí 
o pravdivosti radostné zvěsti. 

Křesťanská média denně přinášejí 
množství informací ze života církve 
doma i v zahraničí, v kostele slýcháme 
promluvy, vyučujeme náboženství, 

v malých společenstvích uvažujeme 
nad Biblí, ale podobně jako Tomáš 
vidíme, že to vše nestačí. Nejen nám, 
ale ani těm, s nimiž třeba náhodně 
mluvíme o církvi a víře. Vystihl to Kle-
ment Alexandrijský, když se ho kdosi 
zeptal, jak to dělá, když chce něko-
ho získat pro víru v Krista. Odpově-
děl: „Nechám ho rok bydlet v mém 
domě.“ Věděl, že ho nepřesvědčí slo-
va, nýbrž život, zakoušení Boží blíz-
kosti ve vlastním srdci, setkání s ním, 
vyzařování radosti z Kristova vzkří-
šení do okolí, vztah k druhým lidem 
naplněný ochotou pomoci, naslou-
chat, poradit, být vůči nim otevřený. 
Teprve pak je náš apoštolát založený 
nejen na slovech, ale i na skutcích, 
je přesvědčivý a přináší plody. Tehdy 
mluvíme o „dospělé“ víře, která byla 
známkou a posilou světců a světic 
všech dob a kterou velmi často zdů-
razňuje papež František. Ostatně sám 
je toho příkladem, jak jsme viděli na 
jeho nedávné návštěvě v Iráku.

Zamysleme se nad Ježíšovými slo-
vy v horské řeči: „Blahoslavení čistého 

srdce, neboť oni budou vidět Boha“ 
(Mt 5,8). Je na nás znát, že žijeme 
podle Božích přikázání? Máme od-
vahu svou víru vyznat před druhý-
mi? Nebo  ji raději bázlivě skrýváme, 
aby se o nás neřeklo, že žijeme po-
dle středověkých pověr? Když jsme 
mezi věřícími, vyzařuje z nás radost 
z Kristova vzkříšení a jeho přítomnos-
ti, neboť je prožíváme ve svém srdci? 
Jsme připraveni k účasti na aktivitách 
farnosti nebo duchovního společen-
ství, které směřují k potřebným, ne-
mocným, chudým a osamělým, což je 
důležité zvláště v době virové nákazy? 
Na apoštolu Tomášovi je sympatické, 
že mu nestačí věřit jen slovům, neboť 
touží po přímém setkání se Zmrtvých-
vstalým, po vlastní zkušenosti s živým 
Bohem. Poté radostně zvolá: „Můj 
Pán a můj Bůh!“ V nejistotě současné 
doby potřebujeme podobně zakou-
šet Boží lásku v srdci a příkladem své-
ho života ji šířit dál. Pak i o nás budou 
platit slova vzkříšeného Pána: „Bla-
hoslavení, kteří nevidí, a přece věří!“

P. MILOSLAV FIALA OPraem.

Nad světem vítězí jen víra ve Vzkříšeného!
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ZPŮSOB
PLATBY:

Poukázkou: SIPO spoj. č.:

E-PLATBA – e-mail:

Jméno
a příjmení:

Rok
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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!

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

zásob, případně do zveřejnění nové.

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

nebo e-mailem: podhorska@katyd.cz

Každý nový roční 
předplatitel získá
snídaňový hrnek 
s logem KT
+

bylinný čaj bio
SVATÝ JOSEF
od Pavla Nebojsy

Mám zájem o dárek 
(zaškrtněte)

VZPOMÍNÁME

� Vzpomínka na 
pana Karla Šišku 
z  Droždína, kos-
telníka ze Svatého 
Kopečku. V  bazili-
ce Navštívení Pan-
ny Marie na Svatém 

Kopečku, která má též přiléhavý ná-
zev: Předsíň nebe, bude letos o veliko-
noční vigilii a všech dalších svátečních 
i  každonedělních obřadech chybět 
vzácný člověk, náš kostelník, zvoník 
a člen Matice svatokopecké, pan Karel 
Šiška. Vše potřebné obstarával svou 
vlídností víc jak 25 let. Jistě zaslouží 
vzpomínku nejen vděčných farníků, 
ale i poutníků a návštěvníků baziliky, 
které vždy rád vítal svou výřečnou ha-
náčtinou. Nikdy nebyl rozmrzelý ne-
bo neochotný, tak se na něm podepsa-
la vlídnost Panny Marie. Rozloučení 
proběhlo i v této době velmi důstojně 
za přítomnosti všech čtyř místních 
kněží a otce Karla Jakuba Berky, kte-
rý nyní působí v Praze. Pan Karel Šiš-
ka byl jeho pravá ruka, zvláště když se 
v roce 1995 chystala návštěva svatého 
otce Jana Pavla II. Pan Karel Šiška ve 
svém rodném Droždíně zastával ro-
li zvoníka a všem zesnulým spoluob-
čanům zvonem na hasičské zbrojnici 
prokazoval poslední službu. Každo-
ročně na Droždínské hody zvonem 
vyprovázel velikonoční průvod pout-
níků do baziliky na Svatý Kopeček. Je 
nám líto, že zrovna v jubilejním roce 
našich otců premonstrátů se již s námi 
nemůže podílet na případných osla-
vách. Dopřejme mu svatý klid i v této 
náročné a těžké době. Výbor Matice 
svatokopecké  V 15–2439

� Dne 9. 4. by se 
dožila 100 let paní 
Antonie Bartošová 
z Dolní Lhoty u Lu-
hačovic. S  láskou 
a vděčností vzpomí-
nají dcery a  synové 

s rodinami. V 15–2397

� Dne 9. dubna uply-
nou 2 roky, kdy k sobě 
Pán povolal naši mi-
lou maminku, babič-
ku a prababičku, paní 
Antonii Marečkovou 
z   Ostravy-Poruby. 

S láskou vzpomínají děti s rodinami.
 V 15–2447

Řádkový inzerát
zadávejte přes

elektronický kupon
na webových stránkách www.

katyd.cz nebo
zašlete tištěný kupon
na adresu redakce.

Inzerát bude zveřejněn
po uhrazení

částky na účet KT.

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.

� Dne 10. 4. uplyne 
jeden rok od chvíle, 
kdy Pán povolal k sobě 
našeho tatínka, pana
Ing. Jana Němce. 
S  láskou a  vděčností 
vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinou. Kdo jste jej znali, 
prosíme, vzpomeňte v modlitbě s námi. 
 V 15–2444

� Již pojednadvacáté 
vzpomeneme 16. dub-
na na den, kdy Pán 
k  sobě povolal svého 
služebníka P. Karla 
Morzyniece, faráře 
z Dolan, Poleně, Chu-

denic a  Congregatio Jesu ve Štěkni. 
Vzpomeňte na něj ve svých modlitbách. 
 V 15–2463

KOUPĚ – PRODEJ
� Koupím knihy, mob.: 603 147 191.
 K 15–2339
� Staré odznaky, noty, gramodesky 
a pohledy koupím. Mob.: 602 336 945. 
 K 15–2350
� Křesťanský antikvariát koupí (du-
chovní, filozofie, umění, poezie, ces-
topisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti 
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. 
Mob.: 720 254 225.  K 15–2366

� Prodám: vlašské ořechy louska-
né světlé 230 Kč/kg, lískovce lousk.
310 Kč/kg, sušené švestky 155 Kč, 
sušené meruňky 165 Kč, sušené viš-
ně 410 Kč/kg. Min. odběr 5 kg. Pošlu. 
774 180 070.  K 15–2398

� Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas v jakémkoli stavu. Mob.: 775 
480 777.  K 15–2414
� Koupím: stará křesla s dřevěnými 
područkami, květinové stěny z ohýba-
ného dřeva, sakristijní kredence, obra-
zové rámy, okna do oblouku, věžní cifer-
níky. Mob.: 603 520 013. 
 K 15–2416
� Koupím z pozůstalosti z legií, ma-
riny, dopisy, šavli, mob.: 603 410 736. 
 K 15–2421

� Nabízíme křesťanskou pomoc 
a přátelskou radu ve vztahu k veškerým 
nemovitostem či jejich částem včetně 
jejich prodeje či pronájmu. Řešíme 
i problémové vlastnické vztahy. KP re-
ality, mob.: 602 966 755. K 15–2422

� Učitel ZUŠ koupí pro sebe a žá-
ky staré housle, violoncello. Může být 
nekompletní, poškozené, prosím, na-
bídněte, mob.: 731 369 317.
 K 15–2423

� Vykoupím Váš les, popř. dřevní hmo-
tu. Peníze hotově. Mob.: 605 541 814. 
 K 15–2429
� Koupím menší byt po rekonstr. v OV, 
Praha i okolí. P-východ. Pracující VŠ, 
mob.: 724 963 833. K 15–2434
� Rod. s  mal. dětmi hledá bydlení 
v Brně, s možností odkupu. Vypomůže-
me i s prarodiči. Mob.: 724 796 527.
 K 15–2442 

SLUŽBY – PRÁCE
� Přijmeme zdatný manželský pár 
– důchodce – pro větší dům v Posá-
zaví, jako správce – údržbáře, řidiče, 
topiče, práce se dřevem a na zahradě. 
Domácí práce a práce na zahradě jsou 
určeny pro manželku. Ubytování v do-
mě. Nástup 3. 5. 2021. Telefon: 327 
323 206, 607 199 315. B 15–2446

� Vyšívání kostelních plachet. Mo-
bil: 777 068 043. B 15–2453

SEZNÁMENÍ
� Svobodný 51letý muž z vesnice, se 
zájmem o  rybaření, hledá přítelkyni. 
Okres Žďár nad Sázavou – není podmín-
kou. Mobil: 737 912 568.  S 15–2419
� Hledám dívku z Prahy a okolí, kolem 
30 let, nekuř., štíhl. post., pro mého sy-
na, VŠ, 34 let / 178 cm. S 15–2432
� Hledám ženu pro vážný vztah, VŠ, 
54/173, nekuř., mlad. vzhledu. Zázemí 
na jižní Moravě. Mob.: 728 650 803.
 S 15–2462

RŮZNÉ
� ANTIKVARIÁT „Přečtené-knihy.
cz“. Náboženské knihy můžete věnovat 
nebo prodat, a podpořit tak myšlenku 
tiskového apoštolátu. Josef Míček, mob.: 
732 261 067, www.prectene-knihy.cz 
 R 15–2455

Připomínáme našim 
stávajícím

inzerentům i budoucím 
inzertním partnerům 

možnosti nabízet 
jejich služby, výrobky 

a zboží čtenářům 
Katolického týdeníku.

Informace na tel.:
222 513 103,

e-mail: 
inzerce@katyd.cz,

www.katyd.cz.

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

Kontaktní adresy:

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 



Německý sociální pracovník 
BURGHARD SCHUNKERT 
už 35 let pomáhá ve Svaté 
zemi tělesně i duševně 
handicapovaným dětem 
a dospívajícím začlenit se 
do společnosti. „Vedlejším 
produktem“ jeho organizace 
Life-gate (Brána života nebo 
Brána k životu) je porozumění 
mezi Palestinci a Izraelci.

Jak se Němec se slovenskými kořeny ocitne 
v Betlémě?
O Svatou zemi jsem se zajímal odjakživa. Po-
cházím sice z věřící rodiny, ale uvěřil jsem až 
v 16 letech v prostředí ekumenické křesťanské 
organizace YMCA, což mě zásadně nasměro-
valo. Po obyčejných zaměstnáních – v továrně 
a v různých firmách – jsem vystudoval sociál-
ní práci. Tehdy jsem začal pracovat s problé-
movou mládeží. Každý rok jsme s těmito lid-
mi cestovali do zahraničí, přičemž první zemí 
byl Izrael. Navštívili jsme kibuc (zemědělskou 
osadu komunitního typu – pozn. red.), spo-
lečně tam pracovali a skamarádili se s mnoha 
místními lidmi.

Roku 1987 se mě pak jeden člověk – také 
Němec, který sloužil v domově pro postižené 
lidi v Bajt Džalá na předměstí Betléma – ze-
ptal, zda bych se k nim nechtěl připojit. Sou-
hlasil jsem. Právě z tohoto domova jsme velmi 
pomalu budovali Life-gate. Zdůrazňuji slovo 
„jsme“, protože služba stojí na místních Pa-
lestincích, kterým lidé z různých evropských 
zemí pomáhají a naslouchají jejich potřebám. 
Ne jim říkají, co mají dělat.

Různě postižení lidé v Palestině často žijí 
na okraji společnosti, protože země nemá 
dostatečný sociální systém ani speciální školy. 
Přitom je jich – prý i vinou častých sňatků mezi 
příbuznými – poměrně hodně. Life-gate tedy 
zřejmě je dost unikátní služba.
V Betlémě je takových středisek více. Ovšem 
to, co nabízíme my, je celostní přístup: sna-
žíme se dívat na všechny aspekty života lidí 
s postižením. Poskytujeme jim vzdělání (pro-
vozujeme mateřskou školku, základní školu 
a odborné učiliště), lékařskou a fyzioterapeu-
tickou péči a také intenzivně spolupracujeme 
s jejich rodinami. Rodiče bereme jako partnery 
personálu, mají svůj podíl na péči.

Proč jste vlastně zvolili název Brána života?
Zaprvé to symbolizuje bránu, která je doširo-
ka otevřená lidem takovým, jací jsou. Každá 
lidská bytost je jedinečným Božím stvořením, 
má právo na lásku, přijetí a rozvoj. A zadruhé 
– mnozí lidé jsou po odchodu od nás schopni 
samostatného života. Řadě z nich se tak „brá-
na do společnosti“ otevře za jeden nebo dva 
roky, když například nastoupí do běžné školy 
nebo si najdou práci.

Handicapovaní si u vás také na sebe dovedou 
vydělat – pracují v textilních a keramických 
dílnách, perou prádlo nebo uklízejí.
Ze začátku byla Life-gate zcela závislá na do-
nátorech ze zahraničí. Nevěřím ale, že by se 
o sebe postižení lidé nedokázali postarat. Že 
to obvykle nezvládají, značí, že dostávají vel-
mi málo příležitostí. Odborně je proto vzdělá-
váme a vytváříme jim pracovní místa. Uplatní 
se tak v prádelně, která spolupracuje s hotely, 
v kuchyni naší restaurace, jako výpomoc v ca-
teringu nebo hostelu. Máme tu i čtrnáct řeme-
slných dílen. Pletené a tkané výrobky, kerami-
ku, hračky, olivový olej nebo typickou místní 
směs koření zátar, které vyrobí, prodáváme do 
celé Evropy. V roce 2019 jsme si těmito služba-
mi vydělali více než polovinu ročního rozpoč-
tu, který je zhruba 1,3 milionu eur (v přepočtu 
cca 34 milionů korun), přičemž druhá polovi-
na pochází z darů. Věřím, že časem si budeme 
schopni zajistit až 80 % potřebných financí.

Do vašich vizí loni zasáhla pandemie. 
Jak jste to zvládli?
Museli jsme uzavřít všechny služby závislé na 
turistickém ruchu. A ještě to zdaleka nekončí, 
i když doufám, že se situace do půlroku zlepší. 
Chci ovšem zdůraznit, že donátoři byli štěd-
řejší než obvykle. A také se asi třikrát stalo, 

že nám pomoc přišla právě ve chvíli, kdy jsme 
peníze akutně potřebovali. Jsem za to velmi 
vděčný. Bůh se stará, tudíž se nebojím, že by-
chom se neuživili. Od loňského jara jsme měli 
případy nákazy covidem téměř denně a ti, kdo 
s nemocnými přišli do kontaktu, spadli na čtr-
náct dní do karantény. Ale nikdy se nestalo, že 
bychom museli úplně zavřít, jen jsme se sna-
žili velmi přísně dodržovat všechna hygienická 
opatření.

Jak je to nyní v Palestině s očkováním?
Na tom se v posledních měsících ukázalo, jak 
je život na obou stranách hranice jiný. V Izraeli 
dělali od začátku vše pro to, aby se očkovalo, 
a zřizovali speciální centra, aby zvláště ti nej-
zranitelnější mohli jít na řadu co nejdříve. Si-
tuace na Západním břehu Jordánu však není 
dobrá. Palestinci nechtějí vakcínu od Izraelců 
přijmout, a navíc jsou teď za lockdownu všech-
ny místní nemocnice plné. 

V Life-gate spolupracují křesťané s muslimy. 
Jak to funguje?
V palestinské populaci žijí jen necelá 2 % křes-
ťanů, většina je muslimská, zatímco v naší ko-
munitě tvoří křesťané skoro celý osmdesáti-
členný personál. Snažíme se pomoci místním 
křesťanům, aby mohli zůstat v zemi, protože 
mnoho jich už odešlo do zahraničí nebo to ma-
jí v plánu. Vnímám, že ve Svaté zemi, a zvláště 
v Betlémě, je bez křesťanů velmi smutno.

Ovšem 95 % ze tří set dětí a dospívajících, 
o něž se tady staráme, jsou muslimové. Pro-
to hned na prvním setkání jasně říkáme, kdo 
jsme a že jako křesťané milujeme všechny – 
Židy i Araby. Každému se to nemusí líbit, ale 
my takoví jsme!

Každé pondělí ráno máme společnou mod-
litbu, přečteme si úryvek z Bible a pak si o něm 
povídáme. Setkání je otevřené všem a kdokoli 
může předložit svůj námět na modlitby. Jsme 
tu z  rozdílných denominací – katolíci, pro-
testanti nebo z necírkevních společenství. To 
však nehraje roli, jsme tu v jednotě jako bratři
a sestry.

Moc o naší víře nemluvíme, ale doufáme, že 
je vidět na skutcích i na tom, co říkáme. Musli-
mové se nás často ptají: Proč nejste tak zlostní 
jako jiní lidé? A tak jim vysvětlujeme, že zdro-
jem naší síly je právě víra v Ježíše Krista. Roz-
hodně zde ovšem naši víru nešíříme snadno. 
Stává se, že nás muslimové netolerují stejně 
jako my je – například si tu rozbalí kobereček, 
aby se pomodlili. A tehdy je prosíme, aby šli do 
mešity, která je jen pět minut odtud, že toto je 

křesťanská organizace a že my se také nemod-
líme v  jejich prostorách. Ve většině případů 
však spolu vycházíme velmi dobře.

Vaše práce stojí také na dobrovolnících.
Mimo několik lidí, kteří v  Life-gate působí 
dlouhodobě, sem za běžných okolností každý 
rok na pár měsíců přijíždějí dva nebo tři za-
hraniční dobrovolníci. Za službu jim nabízí-
me ubytování a stravu. A velmi nás těší, že se 
zapojuje čím dál více seniorů – bývalých uči-
telů, řemeslníků nebo fyzioterapeutů – kteří 
jsou ochotni dělat cokoli, nejen svou původní 
profesi.

Mimo Palestinu pomáháte handicapovaným 
v Jordánsku, Iráku či Egyptě.
Pomáhali jsme třeba v jordánském uprchlic-
kém táboře, kde uvízlo mnoho Syřanů, nebo 
v jihoegyptské oblasti Minjá. Handicapovaní 
tam už často invalidní vozíky a další vybave-
ní mají, ale je potřeba jim je správně nastavit 
na míru. Life-gate má celkem osm oddělení 
a jedno z nich je zaměřeno právě na půjčování 
a servis těchto pomůcek.

Jako dobrovolnice zde působí i vaše manželka 
fyzioterapeutka. Zapojují se i vaše tři děti?
Právě dokončují školy a mají spoustu zájmů. 
Samozřejmě vědí, jak organizace funguje, ale 
nechceme je do ničeho tlačit.

Žijete s rodinou v Jeruzalémě a do Life-gate 
každý den dojíždíte. Jaké to je, být stále na cestě 
mezi dvěma tak odlišnými kulturami, které jsou 
navíc v bezpečnostním napětí?
Nejspíš si lze představit, že to není vždy úplně 
snadné. Teď se vše točí kolem covidu, ale exis-
tují i jiná náročná témata. Zažil jsem to za dru-
hé intifády (ozbrojeného povstání Palestinců 
proti Izraeli v letech 2000–2006 – pozn. red.), 
kdy jsem musel jezdit do práce v neprůstřelné 
vestě, protože na ulicích se bojovalo. Nebo za 
války v Iráku v letech 2003–2011. Když tehdy 
na Izrael dopadaly rakety, seděl jsem zavřený 
ve svém pokoji v Jeruzalémě s plynovou mas-
kou, protože jsem se třásl, že na nás dopad-
ne bomba. Ale když jsem druhý den přišel do 
práce v palestinské Bajt Džalá, všichni se ra-
dovali!

Na druhé straně jsem díky přejíždění obe-
známen s oběma úhly pohledu – a to se snažím 
přenášet i do své služby. Je to přirozený most 
mezi dvěma společnostmi. Hodí se na vlastní 
kůži zažít, jak lidé na druhé straně myslí a če-
ho se bojí.

Je mnoho Izraelců, kteří Life-gate podporu-
jí a spolupracují s námi. Třeba každý podzim 
se skupinou Izraelců a s handicapovanými dět-
mi jezdíme na týdenní pobyt ke Galilejskému 
jezeru. Židé v tu dobu slaví sukot neboli Svá-
tek stánků a vysvětlují nám, co je jeho podsta-
tou. Vaříme, koupeme se, hrajeme si – vše spo-
lečně. A když po týdnu jedeme domů, říkáme 
si: Co nám to jen o „těch druhých“ vykládali? 
Jsou to lidé jako my! A také samozřejmě vozí-
me naše postižené na operace do izraelských 
nemocnic, kde palestinští rodiče vidí, jak izra-
elští lékaři pomohli jejich dětem. To vše jsou 
malé, zato velmi důležité okamžiky.

Je mnoho Palestinců, kteří si přejí žít s Izra-
elci v míru. Politici na obou stranách si mož-
ná mír nepřejí. My však věříme, že pracujeme 
pro všechny místní lidi a že můžeme přispět 
k tomu, aby si staří nepřátelé odpustili a stali 
se z nich přátelé. To je naše poslání a „vedlejší 
účinek“ naší práce.

Co nejdůležitějšího vám vedení Life-gate 
přineslo?
Všichni zdejší lidé jsou pro mě velkým požeh-
náním, můj život vskutku obohacují. Vidím, 
jak jsou rozmanití a že se můžu od každého 
hodně naučit.

A potom – viděl jsem tu, že nic není nemož-
né. Kdyby mi někdo před třiceti lety řekl, že 
naše centrum si bude schopné na sebe vydělat, 
zřejmě bych namítl, že to nikdy nevyjde. Něm-
ci mají obvykle rádi jistotu a začnou se něčemu 
věnovat až tehdy, kdy na to získají dost peněz. 
My jsme na to tenkrát šli obráceně: měli jsme 
jen velmi málo peněz a dali se do práce s důvě-
rou v Pána. Mnohdy lze začít s málem a cestou 
přichází požehnání. To je ostatně podstata po-
dobenství o hřivnách, ale též o rybách a chle-
bech. Když se rozdělíme, je dost pro všechny. 
Dělit se je proto vždy výhrou.

TEREZA ZAVADILOVÁ
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BURGHARD SCHUNKERT
(*1954 v Gießen, Německo) je sociální 
pracovník, který se od konce 80. let 
věnuje pomoci handicapovaným lidem 
na Západním břehu Jordánu,
tedy na palestinském území. Před
35 lety tam v Bajt Džalá na předměstí 
Betléma založil organizaci Life-gate, 
kterou dodnes řídí. Žije stále „na 
cestě“ mezi Izraelem a Palestinskou 
samosprávou. Je ženatý a má tři děti.

Most mezi Izraelem a Palestinou

Brána otevřená lidem takovým, jací jsou, a zároveň brána k samostatnosti – to je podstata činnosti organizace Life-gate, která v Palestině pomáhá 
handicapovaným.  Snímek archiv Life-gate
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Čemu nás učí ptáci svým ranním 
chórem? Ještě za tmy vítají 
příchod „bratra Slunce“, jak by 
řekl svatý František, a zpívají 
mu i dlouho poté, co jeho první 
paprsky rozehřejí ranní vánek. 
Svým zpěvem oslavují zázrak 
stvoření  každý den nově. 

Jejich zpěv umí většinu lidí potěšit, podobá 
se hudbě. Toho si všímají i hudební skladate-
lé, kteří často ve svých dílech vyjadřují obdiv 
k těmto drobounkým opeřencům. 

Kokrhání kohouta je sice obecně považo-
váno za začátek nového dne, jenže v ptačí říši 
najdeme mnoho jiných libozvučnějších zvuků 
oznamujících příchod světla. 

Východ slunce se každý den trochu mění, 
proto nelze přesně na minutu stanovit „ptačí 
budíček“, přesto jde vypozorovat pořadí hlasů 
v ptačím chóru. Tvoří jej desítky druhů – podle 
toho, v jak „zeleném“ místě bydlíme a jak ptá-
kům kolem nás přejeme. 

Náprsenka
z Golgoty

V polovině dubna se z teplých krajin vrací re-
hek obecný a jeho zpěv můžeme slyšet ještě za 
tmy – jako jeden z prvních. O chvíli později by 
se měl rozeznít popěvek červenky obecné. Po-
známe ji podle červené náprsenky, o níž se me-
zi lidmi říká, že ji získala od Kristovy krve na 
Golgotě, když mu do ucha zpívala utěšující pí-
seň. Od čehopak mají červenou skvrnu na hla-
vě vlaštovky, které také můžeme zaslechnout? 
Může následovat drozd zpěvný, ale i pěvec, kte-
rý je často považován za mistra – kos černý. Ten 
je díky svému žlutooranžovému zobáku a čer-
nému tělu povědomý všem, patří mezi dobré 
a známé zpěváky. Hojně se vyskytuje i v měst-
ských parcích, ruch velkých měst jej nevypla-
ší. Sbor kosů můžeme slyšet nejlépe zjara br-
zy ráno a navečer. Jednotliví kosi ale zpívají po
celý den. 

Flétny pěniček

Kos umí zpívat opravdu hlasitě, ale prý ne tak 
jako další z „bratrů ptáčků“, který zároveň pa-
tří mezi ty nejmenší – střízlík obecný. Zapěje 
nám třeba o tom, jak lidé „sejou mák“. Jeho 
zpěv může podpořit pěnice černohlavá, jež prý 
má zpěv připomínající libozvučné tóny fléten. 
Kdo si ještě pamatuje, kdo býval čižbář? Dnes 
bychom řekli „obchodník s ptáky“, chytával 
právě pěničky. 

Žluté bříško a modrá peříčka sýkorky ko-
ňadry znávají i malé děti, tedy hlavně ty, které 

sypaly v zimě zrníčka do krmítka. Zazpívá a za 
chvíli ji následuje třeba nenápadný zelený ptá-
ček budníček menší či pěnkava obecná. 

Lidé
jen špačkují

Čimčarara, čim, čim, čim! Tak prý zpívají 
vrabci domácí, kteří v minulosti byli pro sedlá-
ky pohromou. Nyní je jich naopak nedostatek 
– na to upozorňuje i Světový den vrabců, kte-
rý připadá na 20. března. První jeho cvrlikání 
poránu bychom měli zaslechnout k příchodu 
slunce, stejně jako zpěv zvonka zeleného. 

V  dubnu vychází slunce k  šesté hodině 
ranní. Jako jeden z posledních zapěje špaček 
obecný.

Kdy vstávají a jak se poránu chovají lidé, lze 
určit ještě mnohem obtížněji. Svítání si zpra-
vidla moc nevšímají. A jen málo lidí dokáže 
vstát s písní na rtech, mnoho jich však umí jen 
„špačkovat“. KAROLÍNA PEROUTKOVÁ

Pověz mi, čížečku, jak vstávají lidé

Do ranního 
ptačího zpěvu 
se zaposlouchá 
snad každý. 
Jejich chór zní 
jako oslava 
stvoření, jako 

modlitba. Měli bychom před 
ním zmlknout – říká MATÚŠ 
KOCIAN, katolický kněz 
a entomolog.

Modlil jste se někdy s ptáky, za úsvitu? 
Budete se divit, ale s modlitbou s ptactvem 
mám bohaté zkušenosti. Když jsem studoval 
v Římě, snažil jsem se jednou týdně vyjet pryč 
z velkoměsta – nejčastěji na kopec nad Tivoli, 
který se jmenuje Monte Sterparo. Byla to ta-
ková psychoterapie, znovunalezení rovnováhy 
po týdnu neustálého hluku automobilů, který 

vás v Nepomucenu ze všech stran obklopuje. 
Tam jsem vylezl na kopec do lesa, kde kvetla 
spousta květin a zpívali ptáci. Pod stromy jsem 
otevřel breviář a v té atmosféře měly texty žal-
mů úplně jiný nádech než v seminární kapli. 
Po studiích jsem se tam několikrát vrátil se sta-
nem a karimatkou a na tom kopci strávil celý 
týden dovolené. Ptáci se svým zpěvem, kromě 
krav, koní a divočáků, byli vlastně mými jedi-
nými společníky od úsvitu až do večera. 

Je taková modlitba v přírodě jiná?
Modlitba v přírodě je podobná modlitbě v ne-
bi. To je totiž ten chrám, který není vystavěný 
lidskýma rukama. Tam si uvědomíte, jak naše 
křesťanská tradice někdy byla protipřírodní,  
když se například stavěly chrámy s malými ok-
ny, aby nebylo vidět ani slyšet ven a uvnitř byla 
tma. Jako by to uvnitř nijak nekorespondovalo 
s tím venku. To lidské a umělé, izolováno od to-
ho přírodního a přirozeného. Já to cítím jinak 
– jako jeden celek, jeden Boží prostor. Ale i to 
první má něco do sebe, abychom zase nebyli 
extremisty.

Rušily vás zvuky přírody, nebo naopak 
dodávaly vašim slovům jinou váhu?

Jak mě mohly rušit zvuky přírody, když jsem 
je vyhledával? Před zpěvem ptactva bychom 
měli zmlknout. Mimochodem, když jsem 
pobýval v  tom italském lese, nahrál jsem si 
ty ptáky na diktafon. Mám toho asi dvě ho-
diny. V  zimě, když je venku pošmourno, si 
to někdy přehrávám pořád dokola. Na roz-
díl od hudby se to nikdy neoposlouchá a dá 
se u toho i pracovat. To třeba při hudbě ne-
můžu. Buď ji poslouchám, nebo dělám něco
jiného. 

Nejen zimní počasí může za to, že ptačí zpěv 
slyšíme méně a méně, zvláště ve městech jim 
bereme prostor.
Tam, kde nezpívají, je něco špatně. Podle 
toho poznáme, jak je příroda v našem okolí 
zničená, jak jsme ptákům vzali životní pro-
stor, potravu, příležitosti ke hnízdění. Ve vel-
kých městech je to obzvlášť závažné. Posled-
ní dobou se vše kultivuje, likvidují se zbytky 
divokých a  neprostupných křovin a  nahra-
zují se upravenými hřišti pro děti, trávníky 
či sady. Zářným příkladem je pražská Stro-
movka. Pro ptactvo je to katastrofa, už ne-
má útočiště, a  tak se nedivme, když nám
nezpívá. 

Přitom mnohdy i nevěřící člověk ustrne
v té kráse, při pohledu do korun stromů… 
Tady vůbec nejde o to, zda je někdo věřící, či 
ne. Důležité je, jestli se umí dívat, naslouchat 
a těšit z krásna. Jestli umí vidět něco jiného než 
peníze a někoho jiného než sebe sama.

Vím, že rád posloucháte operu. A také vím, že 
o některých ptácích se říká, že jsou operní pěvci. 
Kteří tak krásně zpívají?
Vzpomínám si, jak jsme při studiu na příro-
dovědě byli na zoologické exkurzi v Lednici. 
Když jsem se v noci podél lednického rybníka 
vracel z vinného sklípku (zdůrazňuji, že jsem 
byl velmi střízlivý), slyšel jsem zpívat slavíka. 
Přiblížil jsem se k němu snad na půl metru 
a on mě nezaregistroval. Téměř mi praskaly 
bubínky, jaký to byl neuvěřitelný křik. Ale nej-
krásněji stejně zpívá obyčejný kos, tedy pokud 
zrovna není naštvaný na konkurenta.

Je známo, že obdivujete malé brouky. Jenže 
právě těmi se ptáci živí. Není vám to líto?
Vůbec ne. Příroda je tak bohatá, že brouků 
zůstane dost i pro všechny entomology světa. 
Jestli brouky někdo vyhubí, určitě to nebudou 
ptáci. (per)

Modlitba v přírodě je jako modlitba v nebi

Blažený František putoval jednou Spoletským 
údolím a přišel do blízkosti městečka Bevag-
na. Bylo tam veliké množství rozličných ptáků, 
holubů i malých vran, kterým lidé říkají kavky. 

Když je blažený služebník Boží spatřil, za-
nechal své druhy na cestě a spěchal k ptákům. 
Byl přece mužem dobrotivého srdce a vrouc-
ně i něžně miloval i nízké a nerozumné tvory. 

Když došel do jejich blízkosti a viděl, že 
na něho čekají, pozdravil je svým obvyklým 
způsobem. A nemálo se divil, že ptáci, jako 
obvykle, neodlétají. Velmi se proto zaradoval 
a pokorně je prosil, aby vyslechli Boží slovo. 
A k tomu, co jim říkal, připojil: „Moji bratři 
ptáčci! Musíte svého Stvořitele pilně chválit 
a vždycky ho milovat! Vždyť vám dal za oděv 
peří, k létání křídla a všechno, co potřebujete. 
Dokonce vás mezi svými tvory učinil vzneše-
nými a dal vám příbytek na čistém vzduchu. 
Nesejete ani nežnete, a přece vás bez vašeho 
přičinění chrání a opatruje.“ 

Jak František sám a přítomní bratři vypravo-
vali, velmi se po svém ptáčci zaradovali. Nata-
hovali krčky, rozpínali křídla, otevírali zobáč-
ky a dívali se po světci. Ten mezi nimi chodil 
a jeho hábit hladil jejich hlavičky a tělíčka. Pak 
jim znamením svatého kříže požehnal a do-
volil jim, aby si letěli jinam. Blažený František 
pak s druhy putoval dál a radostně děkoval 
Bohu, kterého ctí všichni tvorové pokornou 
chválou. V prostotě, která u něho byla darem 
milosti, a ne přirozenosti, dělal si výčitky, že 
ptáčkům, kteří s úctou Božímu slovu naslou-
chají, nekázal už dávno. A od toho dne horlivě 
napomínal všechny živé tvory, ptáky i plazy, ba 
i neživá stvoření, aby svého Stvořitele chválili 
a milovali. A neminul den, aby se z vlastní zku-
šenosti nepřesvědčoval o poddajnosti tvorů, 
když se dovolával jména Vykupitele.

Z knihy  Františkánské prameny I.
(Matice cyrilometodějská 2001)

Jak svatý František kázal ptáčkům 

Samci kosa černého jsou nepřehlédnutelní svým melodickým zpěvem. Snímek Pixabay
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Možná jste někdy v  životě měli štěstí 
na dobrého učitele. Potom víte, že být 
dobrým učitelem je nejenom zaměstná-
ní, nýbrž povolání; že dobrý učitel ne-
jen předává svým žákům potřebné vě-
domosti, ale zároveň je utváří duchovně 
a mravně; že v nás zanechává nesmaza-
telnou stopu. Sv. Jan Křtitel de la Salle 
takovým byl. A ze všech sil se snažil, aby 
jimi byli i jeho bratři. 

Původně však nezamýšlel věnovat se 
vyučování. Narodil se roku 1651 v městě 
Remeši ve šlechtické a zbožné rodině. Již 
v 16 letech se stal kanovníkem ve svém 
rodném městě a o deset let později byl 
vysvěcen na kněze. A později se nadchl 
pro učitelský ideál. 

Velmi se pak snažil pozvednout úro-
veň vyučování: vyučoval francouzsky 
namísto latiny, zaváděl nové metody 
a bezplatné vyučování chudých, zakázal 
tělesné tresty. Aby učitelé na jeho ško-

lách byli skutečně učiteli povoláním, for-
moval je ve svém domě jako duchovní 
společenství, z něhož se později zrodila 
nová řeholní kongregace Bratří křesťan-
ských škol, složená výlučně z  laických 
bratří.

Dílo utěšeno rostlo, ale nechyběly ve-
liké zkoušky: jeho příbuzní a příslušní-
ci buržoazie a šlechty mu vytýkali, že se 
vzdal kanonikátu a rozdal svůj majetek 
chudým – a vůbec že se stýká s chudými! 
Byl proto dvakrát odsouzen sdružením 
učitelů na školách, byl postihován paříž-
ským arcibiskupem i jinými představiteli 
církve a odsouzen v církevním procesu. 
Nakonec zůstal nepochopen i některými 
svými bratry, kteří ho opustili.

Ač světec velmi trpěl, na ducha, s ja-
kým to vše snášel, ukazují jeho slova na 
smrtelné posteli: „Ve všech věcech se kla-
ním Božímu jednání vzhledem ke mně.“ 
Tím se toto utrpení stalo pečetí kříže je-

ho díla a zdrojem plodnosti: když dne 
7. dubna 1719 svatý Jan umřel, účast-
nilo se jeho pohřbu třicet tisíc osob. 
„Jeho“ školští bratři měli už 23 domů 
a deset tisíc žáků. Dnes jsou mnohem 
početnější a  rozšířeni po celém svě-
tě, v našich zemích působili od počát-
ku minulého století do 2. světové války 
ve Sv. Janu pod Skalou. 

Odkaz jejich svatého zakladatele vy-
jadřují jeho slova: „Kéž vaše svědomi-
tost a horlivost působí na vaše žáky, aby 
si uvědomovali, 
že je skrze vás 
vlastně povzbu-
zuje sám Bůh, 
protože vystu-
pujete jako vy-
slanci Kristovi.“ 

P. ŠTĚPÁN MARIA 
FILIP OP

Víme, jak Ježíš 
vypadal? Není 
jeho podoba 
spíše představou 
umělců?

 
Nevíme, jak Ježíš vypadal, ale tušíme to. 
Z evangelií to nelze vyčíst, protože tam 
se o vizáži hlavních postav mnoho ne-
dozvíme. Nejbarvitější vylíčení se zřejmě 
týká Jana Křtitele, u něj aspoň tušíme, 
jak chodil oblečený i co jedl. Jeho evan-
gelijní portrét vedl a vede umělce k tomu, 
malovat ho a modelovat jako vousatého, 
rozcuchaného jurodivce s ohnivýma oči-
ma, mohutné postavy a hřmícího hlasu. 

Ježíš podle obecné představy teologů 
a biblistů musel být krásný už proto, že 
to byl Boží Syn a že ve své lidské podo-
bě musel svými rysy připomínat Pannu 
Marii. Tím se ovšem dostáváme do slepé 
uličky naší představivosti, protože co to 
je „krásný“, „spanilý“, „nejkrásnější“? 

O  Ježíši z  evangelií víme jen, že 
nosil židovskou košili s  třásněmi
(Lk 8,44), nejspíš měl řemínky u opánků
(Lk 3,15-16), zdá se, že měl „suknici“ 
(Jan 19), jenže nevyčteme z nich, jest-
li měl vousy, dlouhé vlasy, modré oči 
nebo jak byl vysoký. U Matouše se do-
čteme, že „byl tichý a pokorný srdcem“
(Mt 11,29), autobiografické jsou zřejmě 
charakteristiky osmera blahoslavenství. 

Patristická tradice líčí Ježíše jako 
mladého muže, dobrého pastýře, nejví-
ce charakteristik poskytuje obraz „mu-
že bolesti“ z 53. kapitoly proroka Izaiá-
še. Apokryfy jsou odvážnější a popustily 
uzdu fantazii. V Aktech Petrových praví 
uzdravené slepé vdovy: „Viděly jsme do-
spívajícího mladíka. Jiné zase řekly: Vi-
děly jsme chlapce, který se jemně dotkl 
našich očí, a tak se otevřely naše zraky.“

Prvotní církev zobrazovala Ježíše 
raději jako mladého dobrého pastýře 
s ovečkou na ramenou, zásadně bez vou-
sů. Teprve byzantská tradice přišla s iko-
nami, které nápadně připomínají obraz 
z Turínského plátna. A právě ono plátno 
dává tušit, jak skutečně Ježíš vypadal, 
ovšem na jeho skutečný obraz jsme si 
museli počkat skoro dva tisíce let, dokud 
v květnu 1898 Ježíšovo roucho poprvé 
v  Turíně nevyfotil amatérský fotograf 
Secondo Pia. Podle mnoha indicií se lze 
právem domnívat, že je to skutečná Ježí-
šova tvář. P. ZDENĚK JANČAŘÍK SDB

Sv. Jan Křtitel de la Salle požadoval, aby učitelé pěstovali ctnosti jako umírněnost, 
prozíravost, moudrost, trpělivost, zbožnost a laskavost. 

Kněz v naší farnosti jednou ká-
zal o andělech strážných: každý 
z  nás má od Boha toho svého. 
Měli bychom se k němu v mod-
litbě obracet, aby při nás stál, 
a  třeba mu dát jméno (protože 
dát někomu jméno v Písmu vždy 
znamená osobní vztah). 

Před lety mě v zaměstnání če-
kalo velmi nepříjemné služební 
jednání. Šlo o schůzku v zahra-
ničí, v  cizím jazyce, a  navíc už 
předem (bez předchozí znalosti) 
byla v této pozvánce zpochybňo-
vána naše kvalifikace. Měl jsem 
na to jednání jet sám, a ještě ty 
dvě stovky kilometrů do ciziny od-
řídit. Vůbec se mi nechtělo, noc 
před jednáním jsem téměř ne-
spal.

Nakonec se mnou jela kolegy-
ně-překladatelka. V  autě jsme 
moc nemluvili, oba jsme uvažo-
vali, jak to jednání asi dopadne. 
Já jsem si ale vzpomněl na svého 
anděla strážného, hned jsem se 
k němu pomodlil a pomyslel i na 
anděla strážného člověka, s nímž 
jsem měl jednat. Uklidnil jsem se.

Když jsme dojeli na místo, 
onen člověk nám hned sám vy-
šel naproti. Prohodili jsme pár 
úvodních vět v němčině, bez po-
moci mé překladatelky. Omluvil 
jsem se za špatnou gramatiku. 
On odpověděl, že on česky neumí 
vůbec, a tak je rád, že si díky mé 
„němčině“ rozumíme, a to hlavně 
i odborně.

A že gramatika není tím nej-
podstatnějším. Pak jsme spolu 
vedli asi dvouhodinové jednání. 
V podstatě spíše pouze spolu, jen 
občas jsem potřeboval drobnou 
pomoc od kolegyně. Na konci jed-
nání jsme se loučili jako přátelé. 
A to pracovní přátelství nám vy-
drželo dalších skoro deset let. 

Nepochybuji, že nám při 
tom byli nablízku naši andělé 
strážní!

Čtenář S. F.

Máte pocit, že Bůh zasáhl i do va-
šeho života? Napište nám o tom 
na adresu redakce nebo na e-mail
sekretariat@katyd.cz.

© Jan Hrubý

Učitel až do krajnosti své duše
Památka sv. Jana Křtitele de la Salle (7. dubna)

Naši 
andělé

Bůh v mém životě

Ježíšova tvář 
Odpovědna

O knížku Proč chodíme do kostela? mohou soutěžit ti čtenáři, kteří 
správně vyluští tajenku naší křížovky a do týdne ji zašlou na e-mailovou 
(krizovky@katyd.cz) nebo poštovní adresu redakce. Knížku do soutěže 
věnovalo Karmelitánské nakladatelství. 

Ukázka: Všechny děti musí chodit do školy, všichni musíme platit da-
ně a donedávna museli všichni mládenci na vojnu. Jenže… (viz tajen-
ka) a většina lidí okolo nás tam nechodí. Takže proč zrovna já?

Tajenka z  KT č. 13 zněla: „duchovní impulsy a  modlitby“. Kníž-
ku 10 minut denně na relaxaci a modlitbu, kterou do soutěže věno-
valo Karmelitánské nakladatelství, získávají Jan Šnevajs z Cakova, 
Božena Bícová z  Českých Budějovic a  Ondřej Jochec ze Slatiňan. 
Blahopřejeme.
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Velikonoční vigilie 
– 3. dubna 2021

Byl vzkříšen, není zde… Jde před vá-
mi do Galileje; tam ho spatříte, jak 
vám řekl (srv. Mk 16,6-7). Přijmě-
me i my tuto velikonoční výzvu. Jít 
do Galileje znamená především za-
čít znovu. Pro učedníky to znamená 
návrat do místa, kde je poprvé Pán 
vyhledal a povolal k následování. Je 
to místo prvního setkání a první lás-
ky. Od oné chvíle zanechali sítě a šli 
za Ježíšem, naslouchali jeho kázání 
a viděli zázraky, které konal. Přesto-
že s ním stále pobývali, plně mu ne-
porozuměli, často jeho slova nechá-
pali a před křížem utekli. Navzdory 
tomuto selhání je Pán opětovně 
a neúnavně volá, aby ho následova-
li. V této Galileji se učíme žasnout 

nad nekonečnou láskou Pána, který 
vytyčuje nové stezky na cestách na-
šich porážek. 

Vždy je možné začít znovu, pro-
tože v nás vždy existuje nový život, 
který se Bohu daří odstartovat ne-
hledě na všechny naše neúspěchy. 
Také z trosek našeho srdce – a kaž-
dý z nás je dobře zná – může Bůh 
vytvořit umělecké dílo. Neustále jde 
napřed – jak v kříži utrpení, zármut-
ku a smrti, tak ve slávě života, který 
vstává z mrtvých, v příběhu, který 
se mění, v naději, která se opětovně 
rodí. V těchto temných pandemic-
kých měsících vnímáme, že vzkříše-
ný Pán nás zve, abychom nikdy ne-
ztráceli naději.

Jít do Galileje znamená ubírat se 
novými cestami, pohybovat se smě-
rem „od hrobu“. Ženy hledají Ježíše 
v hrobě, aby se upamatovaly na to, 

co s ním prožily a co je provždy ztra-
ceno, aby rozjitřily svůj smutek. Je to 
obraz víry, která se stane připomín-
kou pěkné, avšak ukončené události. 
Mnozí lidé – i mezi námi – prožívají 
takovouto „vzpomínkovou víru“, ja-
ko by Ježíš byl osobností z daleké mi-
nulosti, přítelem ze vzdáleného mlá-
dí, skutečností, která se udála před 
notnou dobou, když jsem ještě jako 
dítě docházel na katechismus. Je to 
víra poskládaná z návyků, která se 
mě již nedotýká a nijak mě neprovo-
kuje. Jít do Galileje ovšem znamená 
naučit se, že víra, má-li být živá, se 
musí znovu vypravit na cestu. Kaž-
dodenně musí oživovat onen počá-
teční moment pouti, úžas z prvního 
setkání. A poté se má svěřovat Bohu 
– nikoli v nadutosti toho, kdo již vše 
zná, nýbrž v pokoře toho, kdo se dává 
překvapovat Božími cestami. 

Většinou se Božích překvapení 
bojíme, ale teď nás Pán zve, aby-
chom se překvapit nechali. Jděme 
do Galileje, abychom objevili, že 
Bůh žije a nepřestává udivovat. Jít 
do Galileje znamená jít na hranice, 
na to nejodlehlejší místo. Onen ne-
sourodý kraj obývali ti, kdo byli na-
nejvýš vzdáleni jeruzalémské rituál-
ní čistotě. 

A přesto Ježíš začal své poslání 
právě odtud a  hlásal evangelium 
vyřazovaným, křehkým a  chudým 
lidem. Aby se stal tváří a  přítom-
ností Boha, který vytrvale hledá malo-
myslné či ztracené, vydává se na sa-
mou mez bytí, protože v jeho očích 
nikdo není poslední. Zmrtvýchvsta-
lý také dnes žádá nás, abychom se 
ubírali do této reálné „Galileje“ na-
šeho všedního života.

 (vaticannews; kráceno)

Jít do Galileje znamená začít znovu
Připravujeme

Rok s covidem
Už rok se potýkáme s  pandemií 
a všemožnými vládními opatřeními. 
Jak se tím proměnil náš duchovní 
i  farní život? Zeptáme se několika 
věřících. 

Děti doma (ne)pomáhají
Jak přimět děti k domácím pracím? 
Domlouvat, motivovat, nebo donu-
covat tresty? 

Kvůli pandemii se letos 
podruhé velkopáteční 
pobožnost křížové 
cesty konala na 
téměř prázdném 
Svatopetrském náměstí, 
tentokrát v režii dětí. 
Cestu lemovaly svíčky 
tvořící velký světelný
kříž. 

Přípravu křížové cesty měly na sta-
rost děti z  římské farnosti ugand-
ských mučedníků, skauti z  města 
Foligno a děti z dětských domovů. 
Prosily o sílu „odpustit tomu, kdo 
si ze mě dělá legraci,“ „pomoci kaž-
dému, kdo to potřebuje,“ nebo „pl-
nit své povinnosti bez protestů“ – 
a tyto konkrétní situace doprovázely 
svými obrázky. U posledního 14. za-
stavení zazněla prosba: „Požehnej 
a ochraňuj každé dítě na světě. Kéž 
všechny děti rostou v moudrost, vy-
spělost a milosrdenství, aby moh-
ly poznat a následovat tvůj zvláštní 
plán jejich štěstí.“ Papež František 

setrval při pobožnosti v tichu, vší-
mají si Vatican News.

Rozdělení mezi katolíky

Při velkopátečních obřadech
v  bazilice sv. Petra tradičně kázal 
kardinál Raniero Cantalamessa
OFMCap., papežský kazatel. Na 
motivy Františkovy encykliky o bra-
trství Fratelli tutti (zvláště článku 
277) se zaměřil tentokrát na nejed-
notu katolíků. Vyložil, že „bratr“ (ve 
významu bratr i sestra) znamená ne-
jen ten pokrevní, ale též příslušník 
lidu a  vposledku úplně každá lid-
ská osoba. „Jsme bratři nejen co do 
stvoření, ale také co do vykoupení. 
Nejen proto, že máme všichni téhož 
Otce, ale také téhož bratra, Krista,“ 
zdůraznil. A poukázal přitom na nej-
častější příčinu rozdělení mezi ka-
tolíky – „politické preference, když 
převáží nad náboženskými a církev-
ními a když vedou k přilnutí k určité 
ideologii“. „Je to hřích v nejužším 
slova smyslu,“ varoval kapucín s vý-
zvou ke zpytování svědomí a obrá-
cení, a to zvláště duchovní pastýře. 
Kardinál dále připomněl, že ani Ježíš 
se nepřidával na žádnou z tehdejších 
mocenských stran – k farizejům, sa-
duceům, herodiánům ani zélótům. 

O tom, jak nejednota katolickou 
církev poškozuje, hovořil minulý tý-
den pro španělský rozhlas Cope ta-
ké vatikánský státní sekretář Pietro 

Parolin. Za příčinu označil zmatek 
kolem Františkových reformních 
snah a „neschopnost některých lidí 
rozlišit, co je neměnné a co se na-

opak měnit musí, s pomocí Ducha 
Svatého“. „Jsou celé oblasti církve, 
které se mohou obnovit,“ podtrhl 
kardinál.  TEREZA ZAVADILOVÁ

I děti mají své cesty kříže

Vybízí kněze, aby o  lásce k  těm-
to bližním v nouzi „mluvili zpříma 
a  jasně“, a  vybízí biskupské kon-
ference, aby zřídily zvláštní komi-
se pro imigranty. Dokument mlu-
ví o „povinnosti respektovat právo 
všech lidí – než se životní podmínky 
v zemích původu zlepší – hledat mís-
to, které odpovídá jejich základním 
potřebám a kde mohou nalézt osob-
ní naplnění“, uvádí Vatican News.

Vidět, či nevidět? 
To je, oč tu běží

Směrnicím předchází papežova 
úvaha, kde parafrázuje Hamletovo 
slavné „být, či nebýt?“: „Vidět, či 
nevidět? To je, oč tu běží.“ Vše totiž 
podle Františka závisí na tom, zda 
„přijímáme za své utrpení, které se 
děje světu,“ a  zda chceme pomá-

hat. „Na rozdíl od pandemie, která 
na nás dolehla bez předchozího va-
rování a ovlivnila životy lidí po ce-
lém světě, začala klimatická krize 
již s průmyslovou revolucí a dopadá 
nejvíce na ty, kdo k ní nejméně při-
spěli,“ píše papež. Mezi lety 2008 
a  2018 bylo vinou změny klimatu 
nuceno uprchnout ze svých domo-
vů skoro 254 milionů lidí, optimis-
tické odhady na rok 2060 hovoří až 
o 411 milionech.

Papež v těchto dnech také zaslal 
poselství Audrey Azoulayové, gene-
rální ředitelce UNESCO, v souvis-
losti s nedávnou videokonferencí na 
téma „Klimatická změna a chudo-
ba: etické principy a vědecká odpo-
vědnost“. V něm upozornil, že boj 
s  klimatickou změnou a  extrémní 
chudobou jsou dva navzájem pro-
vázané cíle vedoucí k  celkovému 
rozvoji člověka i lidstva.  (tez)

KRÁTCE

S  NĚKDEJŠÍM VYSOCE PO-
STAVENÝM KARDINÁLEM AN-
GELEM BECCIEM oslavil papež 
mši svatou na památku Večeře Pá-
ně o Zeleném čtvrtku, zatímco tra-
dičně se vydává do některého z ná-
pravných zařízení a  se zmíněným 
duchovním se v ten den každoročně 
vídal při obědě. V kapli kardinálo-
va bytu slavil mši svatou s pár čle-
ny Hnutí fokoláre a  řeholnicemi. 
Becciu, někdejší substitut na Stát-
ním sekretariátu (2011–2018), tedy 
jeho druhý nejvyšší představitel, byl 
prefektem Kongregace pro blahoře-
čení a svatořečení. Loni v září náhle 
odstoupil ze svých funkcí a vzdal se 
kardinálských práv. Jeho odchod je 
spojen se skandálem kolem kontro-
verzního nákupu luxusních nemo-
vitostí v Londýně za stovky milionů 
eur z vatikánské kasy. Becciu svou 
vinu opakovaně popřel. 

PŘES 7,7 MILIONU KORUN 
CHUDÝM IRÁCKÝM RODINÁM 
a církvi daroval papež při své histo-
rické návštěvě. Učinil tak soukromě, 
což vyšlo najevo teprve minulý tý-
den, když tamní kardinál a chaldej-
ský patriarcha Louis Sako zveřejnil 
děkovný dopis. 

VE ZNAKOVÉM JAZYCE NOVĚ 
MOHOU LIDÉ SE SLUCHOVÝM 
POSTIŽENÍM sledovat papežovy 
promluvy Anděl Páně či generální 
audience v rámci projektu „Nikdo 
není vyloučen“ vatikánského Úřadu 
pro komunikaci na e.va/lis (v pod-
sekci Youtube kanálu Vatican News). 

ITALSKÁ SALESIÁNKA A EKO-
NOMKA JE DALŠÍ ŽENOU VE 
VEDENÍ ŘÍMSKÉ KURIE. Ales-
sandru Smerilli z Kongregace Dcer 
Panny Marie Pomocnice (47) mi-
nulý týden papež jmenoval podse-
kretářkou Úřadu pro službu inte-
grálnímu lidskému rozvoji. V jeho 
oddělení „Víra a rozvoj“ se zaměří 

na ekonomickou pomoc místním 
církvím. Řeholnice prý původ-
ně počítala jen s dočasnou spolu-
prací ve vatikánské anticovidové
komisi.

ZA VÍCE NEŽ 100  000 PŘÁNÍ 
K  8. VÝROČÍ PONTIFIKÁTU 
DĚKUJE papež František ve video-
poselství gratulantům z celého svě-
ta – obyvatelům slumů, politikům, 
kněžím, umělcům či sportovcům. 
Mezinárodní gratulaci zorganizo-
val P. José María Di Paola („Padre 
Pepe“), který slouží v chudinských 
čtvrtích Buenos Aires.

(cna, la repubblica,
aleteia, vaticannews; tez)

Působivá velkopáteční scéna osvětleného náměstí sv. Petra. Snímek Profimedia

Prchají před suchem.
Jak jim pomoci? 

Řeholnice Alessandra Smerilli s papežem. Snímek humandevelopment.va

„Pastorační směrnice o klimatických uprchlících“ 
představil minulý týden vatikánský Úřad pro 
službu integrálnímu lidskému rozvoji. 
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Diecézní katechetické centrum 
Biskupství brněnského připra-
vilo na svém webu Loterii svaté-
ho Josefa. Zájemci si v ní mohou 
vylosovat některou vlastnost to-
hoto světce a snažit se ji naplnit 
ve svém životě. Výhrou jim bude 
radost z každého malého kroku 
na cestě k Bohu. 

Jak na to? Na webu www.kc.
biskupstvi.cz stačí kliknout na 
tlačítko: spustit losování, a poté 
se hráči objeví některá vlastnost 
svatého Josefa, text k zamyšle-

ní a praktický podnět k jejímu 
uskutečňování. 

„Loterie byla spuštěna prv-
ního března. Nechali jsme se 
inspirovat jednou kongregací, 
která nabízela, aby si lidé vylo-
sovali některého ze světců, jenž 
pro ně bude patronem roku. 
Z toho vyplynul nápad podob-
ně losovat vlastnosti svatého 
Josefa,“ uvedla Marie Špačko-
vá z Diecézního katechetické-
ho centra Biskupství brněnské-
ho. Technického zpracování 

losování se zhostil její kolega 
z  IT oddělení Petr Kompas. 
Pak už zbývalo jen vše dopl-
nit obrázky, které nakreslila 
Hana Dostálová ze Znojma, 
a dát projektu přitažlivý název. 
„Doufám, že nikoho nepohor-
šil. Vždyť osvojit si některou 
z vlastností svatého Josefa je 
opravdu výhra,“ řekla Marie 
Špačková. 

Ctností, které si člověk může 
vylosovat, je více než padesát. 
Jsou to například úcta, pevná 

víra, schopnost přizpůsobit se, 
trpělivost, velkorysost, umění 
naslouchat druhým, mít méně 
slov a více činů, být člověkem do 
nepohody a další. Na webu lze 
losovat až do osmého prosince 
letošního roku, kdy Rok svaté-
ho Josefa, vyhlášený papežem 
Františkem, končí. Záleží na 
každém jednotlivci, jak často 
bude hrát, jak dlouhou dobu 
bude vylosovaný úkol naplňovat 
a snažit se podle příkladu světce 
žít.  (lef)

Od konce postní doby 
zdobí hřbitovní zeď 
v Drásově čerstvě 
nainstalovaná křížová 
cesta. A zůstane tam 
i po Velikonocích.

„S tímto nápadem mě oslovila 
naše varhanice a vedoucí chrá-
mového sboru Alena Lavičková. 
Obrátila se na mne s dotazem, 
jestli na zeď může připevnit zala-
minátované obrázky. Souhlasila 
jsem s tím, že ilustrace budou 
také v rámečcích a o vše se po-
stará obec,“ připomíná starost-
ka Drásova Martina Bočková. 
Poté následoval rychlý sled udá-
lostí. Starostka objednala rá-
mečky a do týdne od žádosti by-
la křížová cesta na hřbitovní zdi. 

„Pan farář P. Pavel Kopecký 
s nápadem souhlasil a slíbil, že 
až se uvolní doba, křížovou ces-
tu požehná,“ sděluje varhanice 
Alena Lavičková. Do týdne k ob-
rázkům, jež dostala k dispozici 

z Katechetického centra v Brně 
na Petrově, napsala texty. 

„Jsou zaměřené na zemře-
lé. A hřbitovní zeď jsem zvoli-
la proto, že hřbitov je na konci 
obce, a tak kolem něho chodí 
mnoho lidí na procházku. Před 
necelým rokem mi zemřela ma-
minka, a proto tam často cho-
dím i já. Vidím, že sem někteří 
lidé přicházejí za svými blízký-
mi téměř každý den, i když ne-
jsou věřící. Myslím, že obrázky 

i texty je osloví,“ míní iniciátor-
ka nápadu. 

Její texty jsou krátké, zato 
hluboké. K prvnímu zastavení 
například napsala: „Pane, tak 
často druhé soudíme. Smiluj se 
nad našimi drahými zemřelými 
a odpusť i nám všechno odsu-
zování.“ Třetí zastavení připo-
míná každodenní nesení kříže: 
„Pane, ty nejlíp víš, kolik křížů 
nesli ti všichni, kdo zde odpo-
čívají. Smiluj se nad nimi i nad 

námi nade všemi.“ U čtrnácté-
ho zastavení je napsáno: „Hrob 
není konec. Láska je silnější než 
smrt, láska smrtí nekončí. Pa-
ne, uvítej naše drahé zemřelé 
ve svém království lásky, pokoje 
a míru.“ 

„Ne, doopravdy jsem to ni-
kde neopsala. Nebylo pro mne 
těžké to napsat. Tatínek byl uči-
telem češtiny a syn je redakto-
rem, takže je to v rodině,“ od-
povídá žena na dotaz, jestli se 
někde nenechala inspirovat. 
Zároveň upozorňuje, že u kaž-
dé ilustrace je jméno její autorky 
Ivy Fukalové. 

„Jednotlivá zastavení jsme 
připevnili kotevními šrouby, 
tudíž by měla vydržet i nepří-
zeň počasí. Kdyby přesto do-
šla k úhoně, nebude problém 
vše opravit,“ uvádí starostka. 
Vedení Drásova má s farností 
dlouhodobě velmi dobré vzta-
hy. V minulosti duchovní sprá-
va například poskytla na dva 
roky k dispozici prostory fary, 
aby zde mohla být provozována 
mateřská škola.

LENKA FOJTÍKOVÁ

Kalendář
BRNO
� SALESKO nabízí volná 
místa na pobytové i příměstské 
tábory o letních prázdninách. 
Zájemci se mohou přihlásit do 
31. 5. na www.salesko.cz. 

HODONÍN
� Centrum pro rodinu a so-
ciální péči nabízí online se-
tkání s  názvem „O  vztazích 
a komunikaci aneb O konflik-
tech vážně i nevážně“ s man-
žely Irenou a Petrem Sméka-
lovými. Uskuteční se 16. 4.

od 20 do 21.30. Přihlásit se lze 
do 15. 4. přímo u lektorky na 
irena@smekalovi.cz.

VELKÉ
NĚMČICE
� Na webu farnosti www.
paxvobis.cz v sekci „Pro děti“ 

naleznete nová videa, v nichž 
P.  Petr  Havlát  přibl ižuje 
sv. Josefa, sv. Dismase a vypra-
vuje o Květné neděli z pohledu
oslíka.

Kontakt:
fojtikova-l@seznam.cz

Drásov má novou křížovou cestu

V loterii svatého Josefa vyhrává každý 

S instalací ve svém volném čase pomohl podnikatel Vladimír Baláš. 
 Snímek Alena Lavičková
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Jistebnice napříště bude známá 
nejen kancionálem z 15. stole-
tí, ale i Cestou světla – novou 
velikonoční stezkou se čtrnácti 
zastaveními, která v okolí právě 
vznikla. 

 Farníci z Jistebnice a ved-
lejšího Nadějkova se totiž před 
začátkem postní doby pustili do 
přípravy a malování tzv. Hod-
kovské Cesty světla s velikonoč-
ním příběhem. Velikonoční po-
božnost navazuje na křížovou 
cestu: začíná u hrobu, z něhož 
vychází radost z Kristova zmrt-
výchvstání, a vrcholí na hoře 
Tábor, nebo přesněji ve veče-
řadle vylitím Ducha Svatého. 

„Cesta směřující z údolí říč-
ky Smutná vzhůru k hodkovské 
kapli už nějaký čas leží místním 
farníkům na srdci,“ prozra-
zuje jistebnický farář P. Pavel 
Němec. Vycházková cesta zavr-
šená kaplí a posezením k rela-
xaci a s krásným výhledem do 
kraje vybízí k umístění poutní 
stezky s jednotlivými zastave-
ními, jež putující vedou k mod-

litbě. Před letošní postní dobou 
se zrodil nápad vytvořit nyní 
alespoň jednoduchou Cestu 
světla, která vzniká na základě 
publikace Osobní velikonoční 
pobožnost s textem arcibiskupa 
Jana Graubnera a s ilustracemi 
Zdirada Čecha (Kartuziánské 
nakladatelství 2010).

„Mladá rodina Jitky a  Ja-
na Krajčových z Hodkova má 

starší kalendář se zajímavý-
mi obrazy i  velikonoční Ces-
tu světla a  nyní nastal čas je 
využít,“ pokračuje P. Němec. 
„Ochotní farníci přijali vý-
zvu vytvořit vlastní ilustrace 
na čtvrtku A4 s možností vy-
užít předlohy obrazů autora 
Zdirada Čecha, jenž souhlasil 
a  s  napětím s  námi očekával
výsledky.“ 

Nápad se setkal se zájmem 
ve společenstvích rodin far-
ností od nejmenších po nej-
starší a někdy se do malování 
obrazu zapojilo i více členů ro-
diny. P. Pavel Němec namaloval 
5. zastavení, jak se Ježíš dává 
poznat při lámání chleba. Ko-
lem cesty dobrovolníci z Hod-
kova rozmístili dřevěné cedule, 
kam všechny obrazy plánovali 
o víkendu umístit, aby si cestu 
od nedělního Vzkříšení moh-
li lidé projít. Obrázky zvou 
k  modlitbě a  rozjímání nad 
velikonočními událostmi od 
Zmrtvýchvstání přes setkání 
učedníků se Vzkříšeným až po 
obdržení Ducha Svatého ve 
společenství s Pannou Marií. 
„Až opatření opadnou a situa-
ce dovolí, rádi uvítáme poutní-
ky na nové cestě v naší malebné 
krajině Jistebnické vrchoviny,“ 
zve P. Pavel Němec. 

RADEK GÁLIS

Kalendář
ČESKÉ BUDĚJOVICE
� Děkanství u sv. Mikuláše: 
Příprava snoubenců k uzavření 
církevního sňatku 4. 5. – 29. 6., 
každé úterý od 18.00 do 19.30. 

Více informací a přihlášky na 
www.pripravanamanzelstvi.cz.

DUBNÉ
� Farnost: Přednášky histo-
rika z TF JU P. Martina Weise 
České nebe – Bl. Odorik (Old-
řich) Čech: 13. 4. v 18.00, on-

line na www.dubne.cz, sekce 
Živé přenosy.

KATOVICE
� Kostel sv. Filipa a  Jaku-
ba: Vzpomínka na 76. výro-
čí smrti P. Josefa Jílka 20. 4.
v 17.00.

TÁBOR-KLOKOTY
� Kostel: Postní almužna 
na pastorační činnost oblá-
tů v Zimbabwe (P. Karel Mec 
OMI). Do 11. 4. můžete přispět 
do kasičky na oltáři sv. Barbory.

Kontakt: ragal@seznam.cz

Poutní cesta s velikonočním příběhem

Budějovicemi i Třeboní prošli hrkači

U Jistebnice vyrostla Cesta světla zvoucí k modlitbě. 
 Snímky Pavel Němec 

Farář malířem

Prázdnými ulicemi 
Českých Budějovic 
kolem katedrály 
k náměstí Přemysla 
Otakara II. mlčky 
kráčejí lidé v černém 
s bílými škraboškami, 
před sebou tlačí 
trakař hrkající do 
rytmu udávaného 
bubeníkem.

Uprostřed padesátičlenného 
průvodu nesou tři muži veliký ob-
raz znázorňující Poslední večeři 
Páně. Je Zelený čtvrtek a prů-

vod, připomínající význam hlav-
ních křesťanských svátků, popr-
vé prochází osiřelým městem. 

Centrem hrkači projdou i na 
Velký pátek a Bílou sobotu, aby 
sérii ukončili setkáním v  ne-
děli v poledne na Piaristickém 
náměstí, kde se konala oslava 
Vzkříšení spojená s  obnovou 
manželských slibů.  

Organizátor, herec Víťa Mar-
čík, před začátkem čtvrtečního 
průvodu připomněl, že k  lás-
ce, stejně jako k víře prožívané 
uvnitř, je čas přihlásit se a vyjá-
dřit ji navenek, k čemuž právě 
Velikonoční hrkání napomáhá. 
Proto se uskutečnilo i stavění 
velkopátečního kříže před kate-
drálou a několik setkání v růz-
ných částech města s progra-
mem k zamyšlení. 

„Tahle akce je možností, jak 
prožít letošní Velikonoce spo-
lečně, a přitom ne na jednom 
místě,“ uvedl P. Vojtěch Blažek, 

spirituál biskupského gymnázia. 
U kostela Svaté rodiny na jeho 
dvoře se také sešli lidé. A jak ří-
kali, byli velmi rádi, že se akce 
konala i přes všechna opatření 
a obavy z pandemie, neboť při-
pomíná význam Velikonoc. Slav-
nost oslovila i přihlížející ná-
vštěvníky. Podobnou formu akcí 
v centru města mělo Velikonoč-
ní hrkání v Třeboni. Průvody, 
bohoslužby i velkopáteční obřa-
dy se zde konaly na Masarykově 
náměstí, aby se jich mohlo zú-
častnit za dodržení všech opat-
ření co nejvíce věřících. Rovněž 
zde organizátoři využili k lega-
lizaci průvodů městem zákon 
o právu shromažďovacím. Akci 
spojili s modlitbou za uzdravení 
nemocných a pomoc těm, kdo 
o ně pečují. RADEK GÁLIS

Na Zelený čtvrtek Českými Bu-
dějovicemi poprvé prošel průvod 
hrkačů.  Snímek autor
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Přes velká omezení 
kvůli pandemii se ve 
většině farních kostelů 
v královéhradecké 
diecézi uskutečnily 
obřady velikonočního 
tridua a slavnosti 
Zmrtvýchvstání Páně. 

Napříč chrámy v celé diecézi tak 
zněly stejné liturgické texty. Ale 
například v Kutné Hoře se vzhle-
dem k opravám farního kostela 
sv. Jakuba konaly bohoslužby 
pouze v chrámu sv. Barbory. 

Aby se mohlo liturgie Svaté-
ho týdne zúčastnit co nejvíce li-
dí, byla většina bohoslužeb od 
Zeleného čtvrtku zdvojena. Tak 
se navyšovaly počty bohoslužeb 
třeba ve farnosti Dolní Újezd. 
V  katedrále Svatého Ducha 
v Hradci Králové sloužil všech-
ny velikonoční bohoslužby 

diecézní biskup Jan Vokál. Mi-
ssy chrismatis ve čtvrtek dopo-
ledne se tentokrát mohl zúčast-
nit pouze omezený počet kněží. 

Velikonoce v diecézi – online i naživo

Křížová cesta Opočnem byla za všechny oběti pandemie a ty, kdo jí 
byly jakkoli zasaženi.  Snímek Hana Holečková

I před katedrálou Svatého Ducha začala vigilie Zmrtvýchvstání Páně
obřadem žehnání velikonoční svíce – paškálu. Snímek František Sladký

„Na Velký pátek se ve Vrch-
labí obvykle koná ekumenická 
křížová cesta městem. Letos vše 
proběhlo v kostele. Texty křížo-

vé cesty střídavě přednášeli du-
chovní z evangelické, husitské 
a katolické církve, přičemž vě-
řící v lavicích sledovali na mo-
nitoru obrázky k patnácti zasta-
vením a děti postupně přinášely 
hořící svíčky na kříž položený 
před oltářem. 

Ve stejnou dobu se k modlit-
bě křížové cesty přidali farníci 
ve Špindlerově Mlýně, kde za-
čali od kostela a s křížem na ra-
menou pokračovali do blízkého 
lesa, kam tradičně za každého 
počasí chodí na Velký pátek již 
déle než dvacet let. Před ská-
lou každý zatluče do kříže hřeb 
a poté je kříž zasazen do skály,“ 
přiblížil velkopáteční vrchlab-
skou aktivitu P. Jiří Šlégr. 

Mnoho bohoslužeb v diecézi 
bylo přenášeno online. Stejně 
tomu bylo v katedrále, odkud 
biskup Jan Vokál poděkoval 
všem, kdo se o živé přenosy ob-
řadů zasloužili, a umožnili tak 
alespoň tímto způsobem být du-
chovně propojeni. 

PAVEL J. SRŠEŇ
Velkopáteční odhalování kříže ve Vrchlabí P. Jiřím Šlégrem. 
 Snímek Jaroslav Šimůnek

Kutnohorskou novinkou bylo umístění Božího hrobu v kapli Božího 
těla.  Snímek Anna Leitao Tichá
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Už druhé Velikonoce 
se nejen v litoměřické 
diecézi konaly 
v kostelech, jež zely 
prázdnotou. A to 
i přesto, že se někde 
bohoslužby přidávaly. 

V litoměřické katedrále sv. Ště-
pána nechyběla žádná z tradič-
ních liturgických slavností veli-
konočního tridua. Ty začaly mší 
sv. se svěcením olejů a obnovou 
kněžských slibů, která se loni 
na Zelený čtvrtek kvůli pande-
mickým opatřením nekonala. 
Litoměřický biskup Jan Baxant 
jáhnům a kněžím při promlu-
vě řekl, že aktuální situace vy-
hání duchovní do neprobáda-
ného prostoru, který přirovnal 
k poušti.  

„Snadno by se naše diecézní 
území pro svou rozsáhlost moh-
lo nazvat pouští, jakože poušť 
je vždycky rozsáhlá. Není však 
ztracená a zbytečná. I v ní, všu-
de, v každé jednotlivé obci obe-
pínající příbytky svou chrámo-

„Věděli jsme o jednom kusu, ale 
nevěděli jsme, že je to pouze
část velkého oltáře,“ uvedl
P. Rudolf Repka. Sklářské dílo 
nalezl při údržbě chrámu Pový-
šení sv. Kříže. „Skleněný oltář 
byl uložen v dřevěné bedně, kte-
rá na první pohled vypadala jako 
schránka na přepravu obrazů. 
Nedalo mi to, a tak jsem nahlé-
dl dovnitř,“ popisuje duchov-
ní z nedalekého Cvikova, kte-
rý je administrátorem farnosti. 

P. Repka pak zjišťoval, o ja-
kou vzácnost se jedná. Domněn-
ka, že je Boží hrob v Kunraticích 
jediným svého druhu, se nako-
nec nepotvrdila. „Předpokládá-

me, že v České republice jich je 
deset až patnáct. Ten náš je ale 
zcela nepoškozený,“ vysvětluje 
administrátor farnosti. Oltář je 
vyroben patrně z jabloneckého 
skla a vznikl na konci 19. století 
v dílně rodiny Zbitkových. Vý-
robky těchto olomouckých sklá-
řů se dostaly též na Slovensko, 
do Rakouska a Německa a údaj-
ně i do zámoří. V Česku lze další 
exempláře najít například v kos-
telech sv. Havla v Liběchově,
sv. Jana Křtitele ve Rtyni v Pod-
krkonoší nebo v olomouckém 
kostele sv. Mořice.

Dobrý stav díla si pochvalují 
i odborníci z kunratické sklár-

ny Pačinek Glass. Souhrou ná-
hod se totiž oltář našel zrovna 
v kostele, který v minulém roce 
skláři ze zmíněné dílny pomo-
cí vlastních výrobků proměnili 
ve výstavu nazvanou „Křišťálo-
vý chrám“ a pravidelně tu vítají 
návštěvníky. I pro ně byl nález 
památky překvapením. „Je to 
jakási obdoba klasické skleně-
né vitráže. Ani jedna perlička 
ale není ulomená či jinak po-
škozená, z  tohoto pohledu je 
to unikát,“ potvrzuje umělecký 
manažer David Sobotka. 

Součást
výstavy

Oltář se po odborném vyčištění 
opět vrátí do kostela, kde bude 
celoročně přístupný. Historické 
dílo se tak bude s moderní ex-
pozicí, která zde vznikla před 
loňskou Nocí kostelů, skvěle 
doplňovat. 

KAREL PUČELÍK

Pandemie nás vyhání na poušť

Skleněný oltář v Křišťálovém chrámu

Sklo bude třeba jen očistit. 
 Snímek P. Rudolf Repka

vou dominantu, pokud ji ještě 
mají, byl a  je Bůh přítomen,“ 
řekl biskup, který celebroval 
i další velikonoční bohoslužby 
v katedrále.  

Některé z farností se snaži-
ly být nablízku těm, kdo se ne-
mohli do kostela vydat osob-
ně, alespoň online přenosem. 
Například v Teplicích připra-
vili i velkopáteční přenos kří-
žové cesty na motivy Živého 
domu (budoucího salesiánské-
ho střediska), které doprová-
zely obrázky nakreslené dětmi 
z farnosti. Sledovat bohosluž-
by z domova mohli též farníci 
z poutního místa v Horní Polici.

K Bílé sobotě patří křty, které 
se letos vešly do možností sta-
novených vládními opatřeními. 
„Během velikonoční vigilie při-
jalo svátost křtu pět katechume-
nů,“ uvedl pro KT františkán 
Bernard Ondřej Mléčka z Li-
berce-Ruprechtic. V  tamější 
farnosti slavení jinak proběhlo 
v  kombinaci omezené osobní 
účasti v kostele, online přenosů 
i navyšování počtů bohoslužeb. 
„Některé obřady tridua jsme 
kvůli omezení počtu účastníků 
konali dvakrát,“ potvrdil Mléč-
ka. KAREL PUČELÍKVigilie v Horní Polici.  Snímek Jana Chadimová / Člověk a Víra

Missa chrismatis se na Zelený čtvrtek konala po roční odmlce. 
Snímek Dominik Faustus

Farníky z Kunratic u Cvikova letos před 
Velikonocemi překvapil zajímavý nález 
jejich kněze přímo u nich v kostele. Aniž 
to věděli, léta v chrámu uchovávali zcela 
nepoškozený křišťálový Boží hrob. 
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Uzavření kostelů během první 
vlny koronaviru dalo před ro-
kem vzniknout spontánnímu 
nápadu. Letos se k „Emauzské 
patnáctce“ připojily už desítky 
lidí. „Se synem nás to napadlo, 
když jsme loni na velikonoční 
pondělí při online přenosu po-
slouchali kázání našeho kněze 
P. Vojtěcha Koukala o emauz-
ských učednících – chtěli jsme 
zkusit, jestli opravdu může 
kdokoli těch patnáct kilometrů 
z Emauz do Jeruzaléma běžet,“ 
ohlíží se Lubomír Tichý z Dolan 
u Olomouce.

Nápad hned úspěšně usku-
tečnili a letos chtějí přizvat dal-

ší, nejen v Dolanech. Základní 
pravidlo je prosté: ve veliko-
nočním oktávu, letos tedy do 
neděle 11. dubna, urazit kdeko-
li patnáct kilometrů „svižným 
tempem“ – a  když ne zrovna 
během, aspoň rychlou chůzí. 
„Kdyby to na člověka bylo moc, 
může si cestu rozdělit s  ně-
kým jiným,“ doplňuje Tichý.

Důvodem k rychlosti je po-
dle něj právě zmíněný směr: 
účastníci nemají jít jako zkrou-
šení učedníci opouštějící Jeru-
zalém po Kristově smrti, nýbrž 
po setkání se Zmrtvýchvstalým 
mají běžet zpět, aby se o zprávu 
podělili s druhými. Proto také 

Tichý vybízí všechny účastní-
ky, aby naplnili i evangelizační 
rozměr akce a podělili se o svá 
svědectví.

„Rád bych, aby se o svou ve-
likonoční radost rozdělili a vy-
jádřili, co pro ně Kristovo zmrt-
výchvstáním znamená. Anebo 
třeba co pro ně znamenají Ve-
likonoce a proč se Emauzské 
patnáctky zúčastnili,“ říká 
a pokračuje: „Ze všeho, co mi 
lidé pošlou v podobě krátkého 
videa, zvukového záznamu ne-
bo psaného textu, vyrobím se-
střih a  na farním webu www.
farnostdolany.cz se o něj podě-
lím s ostatními.“

Třetí, sociální rozměr pak 
Emauzské patnáctce dodává 
složení „startovného“: pokud si 
to účastníci jen trochu mohou 
dovolit, mají poslat dobrovolný 
příspěvek na charitativní akti-
vitu. „Naše rodina se třeba le-
tos rozhodla podpořit projekt 
organizace Mary’s Meals. Kaž-
dý si ale může vybrat podle své-
ho, potřebných je všude kolem 
nás dost,“ míní Tichý a uzavírá: 
„Veškeré podrobnosti zveřejňuji 
na stránce facebookové události 
s názvem Emauzská patnáctka 
2021. Už se přihlásilo několik 
desítek lidí.“

 (gra)

Kalendář
OLOMOUC
� Muzeum umění: přednáška 
Martina Pavlíčka na téma Jezui-
té v českých zemích z cyklu „Soci-
etas Iesu: víra – umění – věda“. 

Uskuteční se online ve středu 
14. 4. od 17.00 na www.muo.cz.

� Pouť děkanátů Kyjov a Ve-
selí nad Moravou za obno-
vu rodin a   nová kněžská 
a  řeholní povolání v  sobotu

17. 4. Bližší informace o prů-
běhu naleznete na webu www.
katedralaolomouc.cz.

ÚJEZD U VALAŠSKÝCH 
KLOBOUK
� Nedělní mše svaté lze sle-

dovat vždy od 9.45 na You-
tube kanálu „Farnost Újezd 
u Val. Klobouk“, více na www.
farnostujezd.cz.

Kontakt:
gracka@katyd.cz

S emauzskými učedníky běželi pro Charitu

 Velikonoční světlo rozzářilo i domovy
O druhých Veliko-
nocích prožívaných 
za pandemie kostely 
prázdné zůstat
nemusely, přesto
platná opatření
vyžadovala jistou
invenci.

„Jsem velice rád, že jsem se 
na bohoslužby velikonočního 
třídení mohl dostat a prožít je 
naplno,“ radoval se Pavel Ši-
šák z  Hradčovic na Uhersko-
brodsku. Tohoto privilegia se 
mu přitom dostalo jako jed-
nomu z nemnoha. Zdejší farář
P. Vojtěch Daněk totiž rozhodl, 
že o svátcích budou na boho-
službách přítomni jen členové 
ekonomické a  pastorační ra-
dy jako zástupci všech farníků. 
„Ostatní jsem vybídl a prosil, 
aby obřady velikonočního tříde-
ní sledovali online s tím, že po 
skončení mohou přijít ke svaté-
mu přijímání,“ doplnil kněz.

S dilematem, jak využít už 
několik měsíců platné ome-
zení účasti na 10 % kapacity 

kostela, se o Velikonocích po-
týkali i jinde. Salesiáni ve Zlí-
ně tak například o třídení vy-
hradili kostel mladým lidem. 
„Vždy dopoledne se sešli při 
meditaci nad liturgickými tex-
ty, aby se potom mohli celý den 
připravovat na večerní obřady 
a adoraci. Triduum zakončili 
o nedělní slavnosti Zmrtvých-
vstání při večerní mši,“ sdělil 
administrátor farnosti P. Dan 
Žůrek SDB.

Nejen ti, kdo se na obřady 
nedostali, pak mohli využít nej-
různější náměty k prožití svát-
ků v rodině. Z prostějovského 
kostela Povýšení sv. Kříže si tak 
mohli lidé odnést připravené 
svíce i s přibaleným plátkovým 
voskem a doma si je nazdobit ja-
ko vlastní paškál. „Během veli-
konoční neděle potom lidé moh-
li přijít a zapálit si ho od paškálu 
v kostele,“ popsal zdejší farář
P. Aleš Vrzala a dodal: „Tento 
domácí paškál si lidé mohou 
zapalovat po celou velikonoční 
dobu a chvíli se u něj modlit, aby 
se nám Kristovo světlo rozzářilo 
v duši i v celém životě, protože 
díky němu se stáváme tím, čím 
máme být – světlem světa.“

JIŘÍ GRAČKA

Do domácího prostředí se už podruhé přenesla také první část festiva-
lu Paschalia Olomucensia, 24hodinové čtení Bible. Namísto veřejného 
předčítání zájemci o účast vytvořili zvukové nahrávky, jež se o svátcích 
objevily na webu www.PaschaliaOlomucensia.cz. „Díky tomu si je zde 
lidé mohou poslechnout i kdykoli později,“ poukázal Josef Kořenek z po-
řadatelského týmu. Další program festivalu podle něj počítá s prezentací 
audioknihy o arcibiskupu Matochovi, s recitálem věnovaným vojenské-
mu kaplanovi českého původu P. Emilu J. Kapaunovi nebo s výstava-
mi o sv. Ludmile a arcibiskupu Stojanovi. „Záviset ale bude na aktuální
situaci,“ zakončil.

Ve Svatobořicích-Mistříně
prožili věřící slavnost Zmrt-
výchvstání při bohoslužbě mimo 
kostel, takže se zde mohlo sejít 
více lidí.  Snímek Miroslav

Novotný / Člověk a Víra

Při velikonoční vigilii, kterou 
v katedrále celebroval
arcibiskup Jan Graubner,
přijali křest čtyři katechumeni.

Snímek Pavel Langer 
/ Člověk a Víra
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Missa
chrismatis 
v katedrále
Kněžský slib na Zelený čtvr-
tek spolu s  biskupy Františ-
kem Václavem Lobkowiczem 
a Martinem Davidem obnovi-
la část duchovních ostravsko-
-opavské diecéze. Laici a dal-
ší kněží se mohli k bohoslužbě 
se svěcením olejů připojit přes 
internetový přenos. „Olej – to 
je symbol starostlivosti a  pé-
če,“ podotkl v  promluvě bis-
kup Martin David. „Byli jsme 
pomazáni k tomu, abychom se 
stávali Božími spolupracovníky 
v něžné a laskavé péči o člově-
ka,“ zdůraznil. (one)

Všichni jsme bratři a sestry a máme se starat o křehké – parafrázoval biskup Martin David při misse 
chrismatis poselství encykliky Frate lli tutti.  Snímek Zdeněk Poruba / Člověk a Víra

Křtu otce a dcery Aleše a Lin-
dy Vavrečkových předcházelo 
dlouhé čekání. Do kostela v Kr-

melíně u Ostravy si našli cestu 
před pěti lety. Katechumenát 
měli původně završit loni na Bí-

lou sobotu. „V té době nám to 
překazila opatření kolem covi-
du. Nikdo tehdy nevěděl, co se 
děje, a proto jsme vše odkládali. 
Už před Vánoci 2020 mě něko-
likrát napadlo, že bychom také 
mohli čekat několik let, a  tak 
jsem se s  Mons. Bohuslavem 
Novákem domluvil, abychom 
už na nic nečekali,“ vypráví Aleš 

Vavrečka, pokřtěný jako Petr. 
Dcera Linda se při vzpomínce 
na křest usměje: „Ze začátku 
jsem měla strach, že nebudu vě-
dět, co mám dělat. Ale jak zača-
la mše, nesoustředila jsem se na 
nic jiného než na to, že je to náš 
den a nic jiného není důležité.“

Přímo ve velikonoční vigilii 
přijala svátost křtu ve farnosti 
Ostrava – Mariánské Hory vy-
sokoškolská studentka Natálie 
Mučková. Za patronku si vybra-
la sv. Terezii a svůj příběh krátce 
popsala na webu farnosti: „Od 
dětství věřím v Boha. V období, 
kdy jsem začala dospívat, jsem 
vše začala více vnímat a bylo mi 
líto, že nejsem pokřtěná. I když 
jsem křest nepřijala, za věřící 
jsem se považovala.“ V 18 le-
tech zašla za jedním knězem 
s  prosbou o  udělení této svá-
tosti, ale z přípravy tehdy sešlo. 
Pak ji teta dovedla na faru v Ma-
riánských Horách, kde ji přijal 
P. Petr Smolek.

Několik křtů chystá i P. Jan 
Mazur, který působí na Oso-
blažsku. Na 4. neděli veliko-
noční přijme iniciační svátost 
žena z  Osoblahy a  křest brzy 
čeká manželský pár s  dcerou 
ze Slezských Pavlovic. „Rodiče 
měli svatbu v kostele. Myšlen-
ka na křest v nich prý zrála delší 
dobu. Impulzem pro ně pak byl 
pohřeb v rodině,“ líčí P. Jan Ma-
zur. Po roce příprav teď obohatí 
společenství věřících v pohra-
niční vesnici. ONDŘEJ ELBEL

Nové křty v Ostravě i na Osoblažsku

Jakkoli se kvůli covidu-19 křty dospělých 
často odsouvají, několik farností 
ostra vsko-opavské diecéze se raduje 
z nově pokřtěných i teď na jaře.

Aleš a Linda Vavrečkovi jsou vděční, že svůj křest mohli prožít uprostřed svého krmelínského společen-
ství.  Snímek archiv Aleše Vavrečky



Diecézní zpravodajství  KT 15 / 6. — 12. dubna 2021 /  7
Pl

ze
ňs

ká
 d

ie
cé

ze
w

w
w

.b
ip

.c
z

Kalendář
PLZEŇ
� Výstava Nad slunce krásněj-
ší – Plzeňská madona a krásný 
sloh, která je instalována v pro-
storách Masných krámů Zápa-
dočeské galerie, je sice kvůli 
protiepidemickým opatřením 
uzavřena, ale lze ji navštívit on-
line na webu www.zpc-galerie.

cz, kde jsou ke stažení i komen-
tované prohlídky.

SKOKY
� Tradiční prvomájová Pouť 
českoněmeckého porozumění 
proběhne 1. 5. v poutním kos-
tele Navštívení Panny Marie. 
Zahájí ji v 10.30 dvojjazyčná 
modlitba růžence, mše sv. zač-
ne v 11.00, hlavním celebran-

tem bude P. Zdeněk Filip Lob-
kowicz OPraem., opat Kanonie 
premonstrátů v Teplé. Tradi-
ce prvomájové pouti pochází
z 50. let minulého století, kdy 
byla protipólem komunistic-
kých oslav Svátku práce. Pro-
gram se může měnit dle situace.

TĚNOVICE
� Setkání pro matky a dcery 

pořádá od 7. do 9. 5. na faře 
Centrum pro rodinu Biskup-
ství  plzeňského. Pokud epide-
mické podmínky dovolí, jsou 
zvány matky a dcery ke společ-
nému tvoření a prohlubování 
vztahu. Hlásit se lze na e-mai-
lu petra.konarikova@bip.cz.

Kontakt: 
ourednikova@katyd.cz

Velkopáteční obřady sloužil biskup Tomáš Holub online pro celou diecézi v kapli Navštívení Panny Marie v Plzni-Liticích (nahoře). Za 
dodržení všech protiepidemických opatření velikonoční vigilie pak proběhla v Mariánských Lázních (vlevo) a v Klatovech, včetně přijetí 
svátostí křtu a biřmování dospělých.  Snímky Soňa Pikrtová, Vojtěch Janovič a Jiří Strašek

Bohoslužby Svatého 
týdne se letos kvůli 
pandemii biskup 
Tomáš Holub rozhodl 
zprostředkovat pro 
celou diecézi přes 
internet. Od čtvrtka 
do neděle byly 
velikonoční obřady 
dostupné online 
z kaple Navštívení 
Panny Marie 
v Koinonii Jan Křtitel 
v Plzni-Liticích.

Při mši na památku Poslední 
večeře Páně, kterou slavil se 
společenstvím rodin, biskup 
připomněl pohádku Sůl nad 
zlato: „Kristus je neustále me-
zi námi jako ta sůl, která dává 
život. Kdyby se to přestalo dít, 
byli bychom jako v království, 
kde měli sice zlato a drahoka-

my, ale nemohli žít, protože ne-
měli sůl.“

„Důvodem, proč musel Ježíš 
zemřít na kříži, nebyla nenávist, 
chamtivost, touha po pomstě, 
ale to, co řekl velekněz Kaifáš 
členům velerady, kteří byli zne-
pokojeni, že Ježíš koná velké zá-
zraky,“ zdůraznil biskup Holub 
následujícího dne při obřadu 
Velkého pátku. „Je to příběh, 
který se mnohokrát opakuje 
v dějinách spásy i v našich osob-
ních. Je to příběh, kdy člověk 

podlehne představě, že skrze 
svůj důmysl, své síly je schopen 
dotknout se nebes. Příběh, kdy 
si člověk ve své pýše a sebejisto-
tě myslí, že vše Boží může ob-
sáhnout bez toho, že by naslou-
chal pravdě a ptal se Boha, kudy 
vedou cesty spásy. Je to tragická 
situace zbožného člověka, který 
nepočítá s Bohem. V této chví-
li klečíme pod křížem ne  pro-
to, abychom naplnili liturgické 
předpisy, ale především pro-
to, abychom s pokorou prosili 

za odpuštění této naší sebejis-
toty na cestách zbožnosti. Kéž 
se naše pokleknutí před křížem 
opravdu týká nás.“

Kde je pevný bod ve vesmí-
ru v duchu tvrzení starověké-
ho učence Archimeda? Na tuto 
otázku odpovídal biskup Holub 
při online bohoslužbě na Boží 
hod velikonoční: „Dějiny jsou pl-
né ideologií, které si nárokovaly, 
že vědí o pevném bodu. Nacis-
mus, komunismus, ekonomic-
ké představy. Od okamžiku, kdy 
Kristus vstal z mrtvých, mají ale 
dějiny jeden ústřední bod, k ně-
muž se vztahují přes všechny 
genocidy, šílenosti, přes všech-
ny snahy o blahobyt, přes všech-
no to, co člověka vede k pýše ne-
bo beznaději. Pevný bod, který 
je schopen pohnout nesmírnou 
silou zla. Je důležité, abychom 
věřili v  tento pevný bod, když 
se potýkáme s tím, co nás srá-
ží k zemi. Dává nám možnost 
znovu se postavit, radostně, 
s otevřenou náručí pro druhé.“

Záznam bohoslužeb Svatého 
týdne s biskupem Tomášem Ho-
lubem lze zhlédnout na www.
bip.cz. ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

Velikonoce nabízejí pevný bod
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V kostelní věži visel dosud jedi-
ný původní zvon Florián-Vavři-
nec z roku 1690 o váze 490 kg 
– velikostí prostřední z  troji-
ce – a od opravy roku 2010 se 
na něj zvoní pravidelně. Další 
dva zvony (s původními jmény 
Haštal a sv. Jan Nepomucký) 
však v souboru chyběly, proto-
že byly po roce 1916 roztaveny 
na zbraně. V roce 2019 proto 
spolek staroměstských zvoní-
ků Sanctus Castulus uspořádal 
veřejnou sbírku na jejich obno-
vu. Na transparentním účtu se 
shromáždilo 1,2 milionu korun. 

Při nedávné poutní slavnosti 
nové zvony z innsbrucké dílny 
Johanna Grassmayra požehnal 
biskup Zdenek Wasserbauer. 
„Zvonový soubor je po 105 le-
tech opět kompletní,“ radu-
je se Ondřej Boháč ze spolku 
Sanctus Castulus a zároveň šéf 
Institutu plánování a  rozvoje 
hlavního města Prahy. Největší 
zvon Haštal váží 1 130 kg a po-
dle starého zvyku nese jméno po 
kostelu. Ten z trojice nejmenší, 
330kilogramový, se jmenuje 
František a jeho jméno odkazu-

je na starý kostel sv. Františka 
v nedalekém Anežském klášte-
ře, podle něhož se celé čtvrti říká 
„Na Františku“. Podle Štěpána 
Filipce, pastoračního asistenta 
z farnosti Panny Marie před Tý-
nem, by se zvony měly do věží 
zavěsit v druhé půli dubna. 

Zvony byly v Rakousku odli-
ty loni. Zvonařská dílna Grass-
mayr je jednou z nejstarších na 
světě – zvony se tam odlévají ne-
přetržitě od roku 1599 a vyzvá-
nějí ve více než sto zemích světa. 
V Praze bylo koncem 19. sto-
letí sedm zvonů z  této dílny, 
všechny ovšem utrpěly za válek. 
Již loni se nových zvonů z Ra-
kouska dostalo pražskému kos-
telu sv. Havla (nesou jména po 
sv. Janu Nepomuckém a sv. Lud-
mile), který stejně jako sv. Haš-
tal spadá pod zmíněnou farnost. 
Začátkem roku 2020 pomohli 
sbírku zpopularizovat publicis-
té Janek Rubeš a Honza Mikul-
ka, tvůrci pořadu Honest Guide. 
Během pouhých pár hodin do ní 
přispělo několik set Čechů, ale 
i turistů z celého světa (více v KT 
6/2020). TEREZA ZAVADILOVÁ 

Zvony u sv. Haštala Velikonoce
ve svatovítské  katedrále

Ve věži kostela sv. Haštala na Starém Městě 
pražském budou opět vyzvánět všechny tři
zvony, jako naposledy před více než 100 lety.
Předloni se na obnovu zvonů, kdysi zabavených
pro válečné rekvizice, ve veřejné sbírce vybralo
přes milion korun. 

Velikonoční vigilii slavil kardinál Dominik Duka v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Na snímku si předává plamínek zažeh-
nutý od paškálu s apoštolským nunciem Charlesem D. Balvem.  

Krátce

� Ugandský arcibiskup Cypri-
an Kizito Lwanga (†68), který 
stál u počátků tamní mise Ar-
cidiecézní charity Praha (pro-
jektů Adopce na dálku či Česká 
nemocnice sv. Karla Lwangy.), 
náhle zemřel na Bílou sobotu. 
Před třemi lety navštívil Česko. 

� Tři tisíce respirátorů pro 
potřebné vybrala Arcidiecézní 
charita Praha. Shromáždit od 

dárců se je po výzvě podařilo 
ve sběrných místech. Poslouži-
ly klientům sociálních služeb – 
například v Azylovém domě pro 
matky s  dětmi, v  Domově sv. 
Václava pro seniory nebo Níz-
koprahovém denním centru pro 
lidi bez přístřeší v Brandýse nad 
Labem-Staré Boleslavi. 

� Jarní práce v přírodě zaháji-
li brigádníci ve Svatém Janu pod
Skalou (na snímku vpravo). 
Skupina deseti převážně nác-
tiletých pomocníků se sešla na 
úklid a prořezávku náletových 
dřevin v okolí kaple Povýšení sv. 
Kříže. „Odpadky a náletové dře-
viny neměly šanci odolat převa-
ze ochotných dobrovolníků,“ 
popsal Michal Šedivý, správce 
tamní Svatojánské koleje – Vyš-
ší odborné školy pedagogické. 
 (tez)

Kalendář
PRAHA
� Mše svaté v katedrále pro 
veřejnost po–so v 7.00 (účast 
podle aktuálních hygienic-
kých opatření, vstup do Hra-
du pouze z  Hradčanského 
náměstí nejpozději v 6.55). 
Online přenosy nedělních 
mší svatých bez účasti veřej-
nosti v  10.00 na facebook.
com/svatovitskakatedrala 
a katedrala.tv.
POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
� Pouť k  hrobu Františka 
Noska 24. 4., mši sv. v kostele 
sv. Havla slaví v 15.00 apoštol-
ský nuncius Charles D. Bal-
vo. Více informací na sfr.cz.
Kontakt:
zavadilova@katyd.cz

Iniciační svátosti přijali během vigilie od pražského arcibiskupa
čtyři katechumeni. Snímky Lucie Horníková / Člověk a Víra



Televize / Rozhlas KT
11. — 17. dubna 2021 TIPY A PROGRAMY

NEDĚLE 11. 4. 
9.35 Mše svatá 
2. neděle velikonoční. 
Oblát z Plas Vlastimil 
Kadlec v přímém přenosu 
z KCMT v Praze 
12.10 Sváteční slovo 
právničky Kristiny Koldinské. 
Pandemie postihuje i lidi 
na okraji společnosti
12.15 Křesťanský magazín
12.40 Uchem jehly. 
Setkání Zbigniewa Czendlika 
s triatlonistou a filantropem 
Tomášem Slavatou
13.10 Cesty víry. 
Chaim znamená život
13.35 Papež – nejmocnější 
člověk na planetě (4/6). 
Revoluce – rozdělená církev
14.20 Na plovárně
se Zdeňkem Křenkem

NEDĚLE 11. 4.
8.30 Jak to vidí... 
Sváteční setkání 
Zbigniewa Czendlika 
se zajímavými lidmi 
17.04 Meteor
18.30 Dokuseriál. 
Genius loci – Zlín
22.00 Četba na pokračování. 
Lanďák (1/5)

NEDĚLE 11. 4.
8.00 Spirituála. 
Duchovní Evropa. 
Polští básníci-věštci
8.30 Spirituála. 
Ke kořenům. Humor
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. 
Victimae paschali laudes. 
Sekvence na neděli 
Zmrtvýchvstání Páně 
v dílech E. Bozzy a dalších
11.00 Radioseriál. 
Robert Harris: Otčina (1/5). 
Berlín 1964
12.00 Polední zvony. 
Z věže farního kostela 
Nanebevzetí Panny 
Marie ve Vraclavi
12.20 Polední koncert. 
Igor Stravinskij – skladatel, 
který byl u všeho (7/7). 
Partitury psané vidličkou
13.30 Povídka. 
Thomas Mann: Pán a pes
18.30 Četba na pokračování. 
Théophile Gautier: 
Charles Baudelaire (2/6)

NEDĚLE 11. 4.
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století 

MŠE SVATÁ S BLAHOŘEČENÍM SIMONA CARDONA
A DRUHŮ, VČETNĚ P. DOMINIKA ZAVŘELA
V sobotu 17. dubna v 10.30 budeme vysílat přímý přenos blaho-
řečení šesti casamarských mučedníků, mezi nimiž je český rodák, 
cisterciák P. Dominik Zavřel. 

P. Jan Zavřel se narodil v květnu roku 1725 v Chodově u Pra-
hy. V r. 1745 vstoupil do noviciátu v dominikánském klášteře 
sv. Michala v Litoměřicích a dostal jméno Chryzostom. Slavné sli-
by složil po ročním noviciátu, jak bylo tenkrát běžnou praxí. Bratr 
Chryzostom působil jako katecheta a učitel teologie.

V r. 1776 se svolením představených přestoupil do cisterciác-
kého řádu trapistické reformy v italském Casamari, kde přijal jmé-
no Dominik, složil slavné sliby, stal se převorem a novicmistrem. 
Později řekl, že neustále slyšel vnitřní hlas, který ho ponoukal, aby 
se Bohu zasvětil na uzavřenějším místě. 

V květnu 1799 však do opatství vtrhla francouzská vojska 
vracející se z Neapole a začala klášter plenit. P. Zavřel dva-
krát posbíral rozházené hostie, ovšem třetí pokus o uchrá-
nění Nejsvětější svátosti ho stál život, byl ubit mečem. Kro-
mě P. Zavřela byli zavražděni ostatní řeholníci z kláštera
v Casamari.

TEREZIE HECZKO

FOLKLORNÍ OKÉNKO
Nejjižnější moravský region Podluží je krajem lužních lesů, la-
hodného vína i krásných krojů, ale také mimořádných zpěváků. 
Slavíček z Podluží, zpěvačka Božena Šebetovská, se svým jiskři-
vým sopránem byla už od roku 1934 de facto první zpěvačkou 
lidových písní, která se objevila ve veřejných médiích. Nejčastěji 
zpívala se svým regionálním soukmenovcem, nositelem vysoké-
ho tenoru, Jožkou Severinem. Tomuto legendárnímu pěveckému 
páru bude věnován další díl z cyklu „Zlato v hrdle“ aneb Pěvec-
ké osobnosti etnografických regionů. Na slyšenou se 14. dubna 
v 16.55 těší Magdalena Múčková.

OKTÁVA
Velké otazníky se už rok vznášejí nad připravovanými koncer-
ty, festivaly, divadelními i operními představeními, ale i nad me-
zinárodními soutěžemi. Pořadatelé do poslední chvíle nevědí, 
zda se budou, nebo nebudou moci uskutečnit. Bude, nebo ne-
bude se letos konat Mezinárodní soutěž dechových nástrojů 
Brno?  Pokud ano, v jaké podobě? Dozvíte se v Oktávě v pátek 
16. dubna od 16.55.

SABINA HAUSEROVÁ

VENEZUELA
– ŽENY NAHOŘE
Tento film zobrazuje rozdíl me-
zi dvěma katolickými komuni-
tami ve Venezuele. Ukazuje 
kontemplativní život sester od 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
a náročnou misijní výuku sester 
Kongregace Neposkvrněného 
Početí Panny Marie. Díky mno-
ha milostem má služba obou 
komunit velmi pozitivní dopad 
na okolí. (čt 15. 4. v 6.50)

DEKALOG I
Já jsem Hospodin, Bůh tvůj! 
Představujeme vám první 
díl ze série filmů Krzysztofa 
Kieślowského o 10 Božích při-
kázáních. Život desetiletého 
Pawla i jeho otce Krzysztofa se 
točí jen kolem jejich počítačů. 
Pawlova teta se právem obává, 
že duchovní výchova Pawla je 
zanedbávána. Kam až to pove-
de, uvidíte v dramatu První při-
kázání. (ne 11. 4. ve 20.05)

KOUZELNÝ CYLINDR
Představte si nádherný ost-
rov. Když zavřete oči a zapo-
sloucháte se, můžete se vydat 
tam, kde ještě nikdo nikdy ne-
byl a kde můžete být, čím chce-
te. V této pohádce najdete říši 
věčného slunce a místo pro ka-
ždého z vás. Hlavním průvod-
cem bude Méďa Fantasie. Kro-
mě něj tam potkáte Čaroděje, 
Broučka Veselíka, Žábu a další. 
 (ne 11. 4. v 18.30)

VEČERNÍ ZÍVÁČEK
Od 16. 4. odvysíláme Pohádky 
o vlastnostech Fridy Pistoriuso-
vé. Uslyšíte jednotlivé příběhy 
chlapců a dívek, u nichž se vý-
razně projevuje určitá povaho-
vá vlastnost, ať už to je soucit, 
dobrosrdečnost, či trpělivost, 
ale také ne příliš lichotivé vlast-
nosti, jako jsou zlomyslnost, je-
šitnost nebo lakomství. Večerní 
zíváček naladíte ve všední dny 
v 18.45 a o víkendu od 19.00.

BARVÍNEK
V rámci seriálu o povolání 
představí Barvínek další pro-
fesi – řidiče tramvaje, nebo jak 
my Brňáci říkáme, řidiče šali-
ny. Odkud se vzalo slovo „šali-
na“? Kolik metrů měří nejdelší 
tramvaj? A co se s vozidly děje 
v noci ve vozovnách? Odpově-
di nejen na tyto otázky uslyšíte 
v úterý 13. 4. od 16.00. Hostem 
Veroniky Fráňové a Štěpánky 
Minárové bude Karel Kozel.

NA DŘEŇ
Otto Broch působí dlouhá lé-
ta jako kaplan v olomoucké va-
zební věznici a před nedávnem 
se stal hlavním kaplanem Vě-
zeňské služby ČR. Jaké výzvy 
mu služba vězeňského kaplana 
přináší? Lze za mřížemi najít 
radost? A jak práce ve věznici 
ovlivnila jeho vlastní duchov-
ní život? Rozhovor s Otto Bro-
chem připravuje Marie More-
no na 15. 4. od 16.00.

Pohádkový seriál z pera Radka Habáně Než zazvoní zvonec 
naladíte každou středu od 16.00. Aktuální díl nese název 
Sto princezen.

Představujeme vám první díl ze série filmů Krzysztofa Kieślowské-
ho o deseti Božích přikázáních. V televizi Noe jej uvidíte v neděli 
11. dubna ve 20.05.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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15.00 Mše svatá 11.25 Poutníci času 15.35 Konec básníků v Čechách

9.05 LUXáreň 9.35 Nová kvalita života (Ne-
veriaci Tomáš) 10.00 Svätá omša z Rožňa-
vy (P) 11.15 Spravodajský súhrn 11.40 Ka-
techéza (Ježiš Kristus je stále mladý) (P) 
12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná (P) 12.20 
Loretánske litánie 12.40 Ruženec / Ra-
dostný ruženec 13.15 V Samárii pri studni 
14.35 Svedectvo 15.00 Hodina milosrden-
stva 16.05 Z javora (P) 16.30 Kauza Kristus 
18.30 Svätá omša (P) 19.20 Tvorivo 19.40 
EkoKlbko 20.00 Modlitba za odvrátenie epi-
démie (P) 20.45 Spojení vierou (P) 21.15 
Medzi nebom a zemou (P) 22.00 Tajomstvo 
svätého hrobu 23.00 Pod javiskom

6.00 Svět motorů: Speciál 6.20 Svět moto-
rů: Aktuálně 6.35 Panorama 7.10 BBV po 
25 letech 7.15 Golf: Masters 2021 9.20 Há-
zená: STRABAG RAIL Extraliga 11.15 Veslo-
vání: ME 2021 Itálie 15.45 Fotbal: Evropská 
liga UEFA 16.40 Hokej: Generali Česká pojiš-
ťovna play off Tipsport extraligy 20.00 Golf: 
Masters 2021 21.30 Studio fotbal – Dohrá-
no 22.10 Masters 2021 1.00 Branky, body, 
vteřiny 1.15 Generali Česká pojišťovna play 
off Tipsport extraligy 
 3.10 Házená: STRABAG RAIL Extraliga 
 5.00 Studio fotbal – Dohráno 
 5.40 Branky, body, vteřiny

8.55 Poklady Británie: Vikingové (2) 10.00 
Akta Tesla (4) 10.50 Neuvěřitelné příběhy 
(43, 44) 11.50 David Attenborough: Vel-
ký bariérový útes (2) 12.55 Modravé hlubi-
ny II (1) 13.55 Válka ve Vietnamu (5) 15.05 
Druhá světová válka v číslech (2) 16.00 Di-
voké chvíle (7) 17.05 24 hodin v divočině 
II (2) 18.05 Grónsko s Nikolajem Coster-
-Waldauem (3). Dán. dok. 19.05 Anthony 
Bourdain: Neznámé končiny X (1) 20.00 
Bear Grylls: Muž vs. divočina VI (9) 20.55 
Nejkrásnější železnice světa (5) 21.55 Ne-
uvěřitelné projekty (9) 22.50 Tajný život
chaosu 0.00 Neobjasněné případy NASA 

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.25  Jiří Adamíra – 95 let. 

Nádraží. Bakaláři 1974
 6.45  Pro pamětníky... Vlasta Burian 

– 130 let. Přednosta stanice
 8.15  Úsměvy Zdenky Procházkové
 8.55  Polopatě. Moderní hobby 

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

zahraničních zajímavostí
 11.05  Tomáš Töpfer – 70 let. 

Život na zámku. Trestní oznámení 
 12.00  Otázky Václava Moravce
 13.00  Zprávy
 13.05  Malvína. Poh. 
 14.05  Démantový déšť. Poh. 
 14.55  Hádání s Hadovkou. Poh. 
 15.35  Pavel Kříž – 60 let. 

Konec básníků v Čechách
 17.25  Pošta pro tebe
 18.25  Co naše babičky uměly a na co 

my jsme zapomněli. Parní stroj
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování Sportky a Šance
 20.10  Boží mlýny (1/6). 

Provaz. Kom. krimi 
 21.10  168 hodin. Události týdne 

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

Jiří Adamíra – 95 let. 
Svědectví mrtvých očí. Krimi film

 23.10  Případy detektiva Murdocha XIII. 
Zabij bližního svého. Br./kan. krimi

 23.55  Živnost jako řemen. Kom. 
 0.50  Na forbíně (tm)
 1.35  Žiješ jenom 2x
 2.00  Sváteční slovo 

právničky Kristiny Koldinské
 2.10  S otevřeným hledím. 

Velký herec, recitátor a pedagog 
Radovan Lukavský

 6.00  Raníček.
Autíčko s červeným srdcem

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

týdeník 1971 (1352/2379)
 9.15  Hledání ztraceného času: 

Velké silné stroje
 9.35  Mše svatá 2. neděle velikonoční. 

Oblát z Plas Vlastimil Kadlec 
v přímém přenosu z KCMT v Praze

 10.25  Peru – „tržiště“ civilizací
 10.45  Nedej se plus
 11.15  Nedej se: Krajina logistických hal
 11.40  Království divočiny: 

Kahau nosatý. Jap. dok. 
 12.10  Sváteční slovo 

právničky Kristiny Koldinské
 12.15  Křesťanský magazín
 12.40  Uchem jehly
 13.10  Cesty víry: Chaim znamená život
 13.35  Papež – nejmocnější člověk 

na planetě (4/6)
 14.20  Na plovárně 

se Zdeňkem Křenkem
 14.45  České fotbalové legendy 

(2/11). Jan Koller 
 15.15  Modrá planeta – další expedice 

(2/4). Projekt BBC
 16.00  Na cestě po novozélandském 

Tasmanu
 16.30  S kuchařem kolem světa
 17.25  Nejúžasnější díla přírody
 18.15  Karlštejn – Císařská klenotnice
 18.45  Večerníček. Čtyři uši na mezi
 18.55  Náš venkov: Nemůžeme to zbourat
 19.20  Zajímavosti z regionů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Pancho Villova jízda. Am. western
 22.05  Velikáni filmu
 0.40  Dokumentární klub. 

Hon na nacisty (1/2)

7.20 M*A*S*H (8, 9) 8.15 Druhá světová 
válka: Cena říše (6). Potupné datum. Br. dok. 
9.25 Prima SVĚT 9.55 Fachmani 10.30 Pri-
ma Mazlíček 11.00 PARTIE Terezie Tomán-
kové 11.55 Receptář prima nápadů 12.45 
Libovky Pepy Libického 13.10 Vychytávky 
Ládi Hrušky 13.45 Vychytávky Extra 14.10 
Jak se staví sen 14.50 Sněženky a machři. 
Čes. film 16.35 Čertoviny. Čes. poh. 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Kri-
mi zprávy 19.55 SHOWTIME 20.15 Bajkeři. 
Čes. kom. 22.20 Jednoduchý plán. Am./br./
něm./fr./jap. thriller 0.45 Komorná. Jihokor. 
thriller 3.40 Cyklosalon.tv

9.00 Chlapi jak se patří 9.45 Růže ze Šumavy 
10.15 Výzva. Velká show 12.00 Domácí štěs-
tí. O hereckém stárnutí 12.30 Klenoty naší 
krajiny (2/8). Český ráj 12.55 Klub přátel de-
chovky 13.35 Z Divadélka pod věží 
14.35 Kabaret U dobré pohody 
16.05 Chvíle pro písničku 
16.20 Mimořádný případ 
17.35 Hry bez hranic 
18.55 Události za okamžik a počasí 
19.00 Události 
19.52 Branky, body, vteřiny 
20.05 Vysílá studio A po třiceti letech... 
20.55 Činčin 

15.40 Věda je detektivka 16.05 Dynotrax II 
17.15 Méďa a lumíci 17.25 Friends: Kámoš-
ky z Heartlake City 17.45 Mazalové (2/14) 
18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Ve-
černíček 18.55 Moji kamarádi Tygr a Pú II 
(10/39) 19.20 Lví hlídka (24/28) 19.40 Zví-
řáci 19.50 Bob a Bobek na cestách 20.00 
Události v kultuře 20.15 Příběhy filmových 
legend. Ikonické páry Hollywoodu (1/10). 
Fr. dok. 21.10 V záři seriálů. Útěk z vězení 
v Dannemoře (1/7). Am. krimi 22.10 CNSO 
Studio Live – Hollywood Night 23.10 Dok-
tor Thorne (1/3) 0.00 Isabelle Huppertová: 
Soukromý vzkaz 0.50 Khamoro 2020 

 5.30 Tři královské děti. Něm. poh. 6.35 Ba-
be. Am. drama 8.40 Neuvěřitelná cesta. Am. 
film 10.10 Teleshopping 
10.40 Rande v Římě. Am. kom. 
12.15 Letadla. Am. anim. 
13.45 Viktorie a Abdul. Br./am. drama 
15.55  Bravo Girls: Bojovat až do konce.

Am. kom. 
17.45 Sněhurka a lovec. Am. fantasy
20.00  Star Wars: Epizoda II – Klony útočí. 

Am. vesm. sága 
22.40 Pařba v Bangkoku. Am. kom. 
 0.35 Kazišuci. Am. film 
 2.15 Mama. Šp./kan. horor

6.05 Tlapková patrola (3, 4) 7.00 Looney 
Tunes: Úžasná Show II (16). Am. anim. 7.25 
Kačeří příběhy (3, 4). Am. anim. 8.10 Krok 
za krokem (4, 5) 8.55 Princezna ze mlejna 
(1). Poh. 9.45 Princezna husopaska. Něm. 
film 10.55 Marmaduke. Am. kom. 12.25 Au 
Pair 2 aneb Pohádka pokračuje. Am. kom. 
14.05 Anděl na horách. Čes. kom. 15.45 Pří-
pad mrtvého nebožtíka. Čes. kom. 17.35 Zí-
tra to roztočíme, drahoušku...! Čes. kom. 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Tvoje tvář má známý hlas – Šampi-
oni 22.50 Střepiny 23.25 Zítra to roztočíme, 
drahoušku...! 1.15 Anděl na horách

 6.05  Pro vita mundi (117. díl)
 6.45  Řeckokatolický magazín
 7.00  Večeře u Slováka: 

2. neděle velikonoční
 7.30  Odkaz předků (5. díl): Stará Voda
 7.45  Tasovický Mojžíš
 8.35  Jak potkávat svět (83. díl)
 10.00  Mše svatá z neděle 

Božího milosrdenství [L]
 11.10  Víra do kapsy: Dejme 

slovo svědomí
 11.25  Poutníci času (10. díl): 

s Pavlem Roglem [P]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba 

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

uplynulého týdne
 13.25  Muzikanti, hrajte
 14.00  Dobrodružství před 

kamerou (20. díl)
 15.10  Chaplin vystěhovalcem
 15.35  Vezmi a čti: Březen 2021
 15.55  Uzdrav naši zem
 17.05  Jako hořčičné zrnko (1. díl)
 18.00  Sedmihlásky: Keď si ty taký krajčír
 18.05  Cirkus Noeland (14. díl): 

Roberto, Kekulín a Noemova archa
 18.30  Kouzelný cylindr
 18.45  Ovečky: 2. neděle velikonoční
 19.10  Cenacolo
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Dekalog I: První přikázání 

[P]. Desetidílná série filmů 
Krzysztofa Kieślowského

 21.05  Má vlast: Zámek Holešov I.
 22.05  Ostrov mnichů. O životě 

holandských mnichů a o jejich 
novém začátku na ostrově 
Schiermonnikoog

 23.15  Buon giorno s Františkem
 0.00  Polední modlitba Sv. otce Františka
 0.15  Za obzorem
 0.45  V pohorách po horách (20. díl)
 0.55  Za obzorem

 0.05   Kolem se toč! 1.05 Komorní hudba 
2.00 Zrcadlo týdne 2.15 Komentář
týdne (R) 3.00 Z archivu hudeb-
ních pořadů 5.00 Varhanní hud-
ba 5.30 Písně 5.57 Myšlenka na 
den (R 11.57, 17.55) 6.05 Čteme 
z křesť. periodik 6.30 Evangelium: 
Jan 20,19-31 6.35 Ranní chvály 6.50 
Duchovní slovo 7.00 Radio Vatikán 
(R) 7.30 Komentář týdne

 7.45 TWR: Studna slova
 8.00  Duchovní hudba: 

J. S. Bach: Malá mše, Kantáty
 9.00  Mše svatá 
 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Svaté královny 10/15: 

Svaté královny vrcholného 
středověku (R)

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

L. van Beethoven: Koncert pro 
klavír, A. Dvořák: Z Nového světa

 13.30  Knihovnička: Timothy Keller: 
Naděje navzdory

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka
 14.30  Písně
 15.00  Mše svatá (pouť Božího 

milosrdenství, z kostela Božího 
milosrdenství ve Slavkovicích)

 16.00  Blahopřání
 16.55  Dotýkání světla: Radost z lásky 

1/7: Rodina v Písmu (R)
 17.20  Písničky z archivu
 18.00  Modlitba za rodiny
 19.00  Veverka Bára a její přátelé 

8/12: Veverka Bára a ježek
 19.15  Hitparáda Kolem se toč
 20.15  Křesťan a svět: Paulínkou v USA
 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Koncert vážné a duchovní hudby: 

Z díla J. de Sousa Carvalha, 
J. B. Foerstera a W. A. Mozarta

 23.50 Duchovní slovo

14.20 Na plovárně se Z. Křenkem
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22.30 Noční linka 16.20 Noční univerzita 14.00 Po stopách hvězd 16.25 Zakázaný Bůh

11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.40 
Krok za krokem (6) 13.00 Ordinace v růžo-
vé zahradě 2 (922). Na to není omluva 14.10 
Castle na zabití VII (16) 15.05 Dr. House III 
(16). Přísně tajné 15.55 Dr. House III (17). 
Poloha plodu 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.30 Co na to Češi 18.30 Ulice (4031) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Specialisté (125). Odvykací kúra 
21.20 Specialisté (29) 22.20 Námořní vyše-
třovací služba XVI (3) 23.10 Dr. House III 
(16, 17) 0.55 Castle na zabití VII (16)

 5.35 Rozbouřená řeka. Am. film 
 7.10 Vzhůru nohama. Am. film 
 8.45 Viktorie a Abdul. Br./am. drama 
11.00 Teleshopping 
11.30 Marmaduke. Am. kom. 
13.00 Teleshopping 
13.35  Star Wars: Epizoda II – Klony útočí. 

Am. vesm. sága 
16.10  Au Pair 2 aneb Pohádka pokračuje. 

Am. kom. 
17.55 Návrh. Am. kom. 
20.00 Jak se dostat na Princeton. Am. drama 
22.10 U moře. Am. film 
 0.30 Pařba v Bangkoku. Am. kom. 

15.15 Austin a Ally III (16/22) 15.40 Tele-
skop 16.10 Planeta YÓ 16.45 Dětská do-
pravní policie 16.55 Medvídkova poradna 
17.05 Moje zahrádka 17.15 Jedna, dvě, Mi-
chal jde 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dy-
notrax II 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.55 Moji kamarádi Ty-
gr a Pú II (11/39) 19.15 Lví hlídka (25/28) 
19.40 Nejkrásnější pohádky 19.45 Čtení 
do ouška. Dr. Žako 20.00 Události v kultu-
ře 20.15 Z první řady... G. Puccini: Turan-
dot 22.20 Slovenská vlna. Utekajme, už ide! 
23.50 Emoce v umění: Víra (14/24) 0.40 Tři-
statřicettři 1.35 ArtZóna

9.40 Dobrák v rolích zlosynů 10.15 Zprá-
vy ČT3 10.25 Klip klap poprvé 11.20 Mu-
zikanti, pojďte hrát 12.00 Zprávy ve 12 
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 
12.30 Klenoty naší krajiny 12.55 Klub přá-
tel dechovky 13.45 Činčin 14.30 Vysílá stu-
dio A po třiceti letech... 15.20 S úsměvem 
jde všechno líp 16.00 Filatelistická histo-
rie 17.20 Šest ran do klobouku 18.00 Sa-
lón Eliott (5/12) 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, body, 
vteřiny 20.05 Abeceda B plus O 21.10 Čin-
čin 21.50 Salón Eliott (6/12) 22.45 Zprávy 
v českém znakovém jazyce 

7.55 Panorama 8.30 BBV po 25 letech 8.35 
Studio fotbal – Dohráno 9.20 Evropská liga 
UEFA 10.10 Fotbal: Česko – Švýcarsko 12.00 
Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 Cy-
klotoulky 13.05 Golf: Masters 2021 16.00 
Olympijský magazín 16.20 Judo: IPPON 
16.40 Volejbalový magazín 17.00 Volejbal: 
UNIQA Extraliga 19.25 Můj fotbal 19.45 
Fotbal: Magazín EURO 2020 20.15 Basket-
bal: All-Star Game Studio 21.45 Studio fot-
bal – Dohráno Plus 22.45 Fotbal: Arsenal FC 
– SK Slavia Praha 0.30 Branky, body, vteři-
ny 0.40 Volejbal: UNIQA Extraliga 3.00 Vo-
lejbalový magazín 3.15 Evropská liga UEFA

10.25 Tajomstvo svätého hrobu 11.25 
Vzkriesenie 12.00 Raduj sa, nebies Kráľov-
ná 12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / 
Bolestný ruženec 13.15 Z javora 13.50 Fun-
damenty 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 
15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Vaticano 
(P) 16.55 Irak – Bagdad: Počúvajte mučení-
kov (P) 17.30 Doma je doma (P) 18.30 Svä-
tá omša (P) 19.00 Ruženec / Ruženec svetla 
19.30 Iesodo (Veriť znamená vidieť) 20.00 
Krátke správy (P) 20.15 A teraz čo? (Exko-
munikácia z cirkvi) (P) 20.30 V Samárii pri 
studni (P) 22.00 STOPovanie 22.30 Moja 
misia – magazín 23.00 Hudobné pódium

12.15 David Attenborough: Zvířecí dynas-
tie (4) 13.15 Yorkshire: Rok v divočině (4) 
14.10 Vetřelci dávnověku XII (10) 15.00 Zá-
hadný vesmír (2) 15.55 Nejkrásnější ostro-
vy světa (2) 16.55 Modravé hlubiny III (1) 
18.00 Divoký Singapur: Pralesy. Fr. dok. 
19.00 Poslední ráje (20) 20.00 Velké vlakové 
putování po USA II (9) 21.15 Anthony Bour-
dain: Neznámé končiny XI (4) 22.10 Kos-
monauti: Jak Rusko vyhrálo vesmírný závod 
(1/2) 23.25 Tajemství vesmíru IV (3) 0.15 
Největší závod starého Říma (1) 1.20 Posta-
vili bychom to dnes? (6) 2.20 Divoké příbě-
hy (4) 3.30 Pod hladinou 

 6.05  Pro vita mundi: 
Mgr. Libuše Vondráčková

 6.45  Kmochův Kolín
 7.15  Buon giorno s Františkem
 8.00  V pohorách po horách: 

Veľká Chochuľa – Nízké Tatry
 8.15  Hlubinami vesmíru
 9.15  ARTBITR – Kulturní magazín: 

na Svaté Hoře
 9.30  Outdoor Films 

s Ninou a Peterem Csonkovými
 11.00  Pomoc má mnoho tváří: 

Diakonie ČCE
 11.20  Květnov
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  Jak věří katolíci
 13.45  Obec Pobedim
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Můj chrám: Kateřina Koubová, 

šéfredaktorka Katolického 
týdeníku, kostel Povýšení 
svatého Kříže v Karviné

 14.55  Dekalog I: První přikázání
 16.00  V souvislostech
 16.20  Noční univerzita:

Doc. Marek Šmíd – Vatikán 
a totalitní ideologie 20. století [P]

 17.40  Harfa Noemova
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.20  S Hubertem do lesa: Boj o jelena
 18.35  Smírčí kříž
 19.00  Jaroslav Wykrent & In Blue na 

Mohelnickém dostavníku 2018
 19.35  Víra do kapsy
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Biblická studna [L]. 

Zamyšlení nad biblickými texty 
 21.15  ARTBITR – Kulturní 

magazín (109. díl) [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Putování po evropských klášterech
 22.40  Kulatý stůl: Premonstráti slaví…
 0.15  Romeo a Julie 63

10.10 Láska, děti a rodinné štěstí 12.00 Wal-
ker, Texas Ranger VII (15). Čerokíjský tým 
(1/2) 12.55 Policie Hamburk XII (11). Ra-
ttenburg 13.55 Policie Hamburk XII (12). 
Odpuštění 14.55 Námořní vyšetřovací služ-
ba XII (20). Za dobrý skutek 15.55 Policie 
v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 16.50 
Krimi zprávy 17.15 LIKE HOUSE 17.50 Pro-
střeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁ-
VY 19.40 Krimi zprávy 19.55 SHOWTI-
ME 20.15 Sestřičky (57). Matka na scéně 
21.30 Postav si sen! 22.35 Expert na zločin 
(8). Vězeň. Rak. krimi 23.40 LIKE HOUSE 
0.10 Námořní vyšetřovací služba XII (20)

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

 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 17.55) 
 6.00 Evangelium: Jan 3,1-8 
 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
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Stopy
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Z. Kossaková: Úmluva 35/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta:

C. de Grandval: Scherzo,
A. Dvořák: „Zlonické zvony“

 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  Veverka Bára a její přátelé 9/12:
Veverka Bára a bažant

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Mulo Francel
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 35/46
 22.00  Studio Ostrava: Kristus vstal 

a my všichni jsme toho svědky
 22.30  Noční linka s Antonínem 

Žolnerčíkem: Kristus vstal a my 
všichni jsme toho svědky

 23.50 Duchovní slovo

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Kamera na cestách: 

Objevování světa – Lofoty. Fr. dok. 
 9.50  Psi a jejich výjimečné příběhy 

(4/5). Psi za všechny 
peníze. Am. cyklus

 10.40  Zmrzlá planeta: Na tenkém ledě.
Dok. BBC Earth

 11.30  Babylon. Dok. 
 11.55  Cesty víry: Chaim znamená život
 12.25  Televizní klub neslyšících
 12.50  Československý filmový 

týdeník 1971 (1352/2379)
 13.05  Občané s erbem
 13.30  Nádherná americká města: 

Den v Chicagu. Am. dok. 
 14.25  Letečtí stíhači v boji: 

Operace Bolo. Am. dok.
 15.15  Dobrodružství vědy a techniky
 15.40  Letecké katastrofy
 16.25  Zakázaný Bůh (13/13). 

Generál bez vojska 
 16.55  Ztracené bomby studené 

války (1/2). Fr. dok. 
 17.50  První let člověka do vesmíru – 

60 let. Miliony lidských očí
 18.45  Večerníček. Čtyři uši na mezi
 18.55  Design (6/17). Fr. dok. 
 19.25  Příběhy domů: Dům U zlaté studny
 19.40  Postřehy odjinud. 

Baskicko očima Jaroslava 
Skalického. Příběh Guerniky

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

starověkého Řecka: 
Iásón a Argonauti (1/2). 
Dokudrama BBC 

 21.00  Velké stroje zblízka III: 
Supertransportér. Br. dok. 

 21.45  Velikáni filmu: Spike Lee. 
25. hodina. Am. film

 0.00  Vzpomínka na Titány. Am. film
 1.50  Bitva o Okinawu v barvě. Am. dok.
 2.40  Případ pro ombudsmanku

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  Dobrodružství Sherlocka 

Holmese. Osamělá cyklistka
 9.55  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 10.35  Minišou Karla Šípa
 11.30  AZ-kvíz
 12.00  Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Sama doma
 14.00  Po stopách hvězd. 

Obrazový životopis slavných – 
tentokrát Nadi Konvalinkové

 14.30  V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN… 
Jiří Adamíra – 95 let. 
Svědectví mrtvých očí

 15.55  To je vražda, napsala XII. 
Tma za dveřmi

 16.45  Cestománie. 
Chorvatsko – Dalmácie: 
Hrdá kráska Středomoří

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

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.10  Rapl (5/13). Zatmění. Det. série 
 21.10  Reportéři ČT. Kauzy a reportáže 

s Markem Wollnerem
 21.45  Infiltrace: Obchod s nadějí
 22.40  Infiltrace – diskuse odborníků
 23.04  Výsledky losování Šťastných 10 

a Extra renty
 23.05  Václav. Snímek ČT
 0.50  AZ-kvíz
 1.25  Z metropole, Týden v regionech
 1.50  Kalendárium
 2.05  Sváteční slovo 

právničky Kristiny Koldinské
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Žiješ jenom 2x. 

Ať se práší za kočárem...
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16.00 Po Brně šalinou 15.10 Život ve vztahu 16.40 Cestománie. Kréta 19.15 Cesty víry

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

Tma za dveřmi
 9.45  Ivo Paukert – 90 let. 

Na kus řeči. Miroslav Donutil 
a Tři chlapi v chalupě 

 10.30  Pošta pro tebe
 11.30  AZ-kvíz
 12.00  Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

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

Inspirativní magazín
 14.30  Schody. Bakaláři 1974
 14.50  Tak neváhej a toč speciál
 15.55  To je vražda, napsala XII. 

Vražda mezi přáteli 
 16.40  Cestománie. 

Kréta: Ostrov Řeka Zorby
 17.15  AZ-kvíz. Soutěž pro každého
 17.40  Černé ovce. Reportáže, testy, rady
 18.00  Události v regionech
 18.25  Kde domov můj? Zábavná 

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.10  Miroslav Donutil – 70 let. 

Doktor Martin 2 (12/16)
 21.05  Černí baroni (2/11). Podraz
 21.59  Výsledky losování Šťastných 10 

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

Teambuilding. Čes. sitkom 
 22.25  Marta a Věra (2/8). Testování
 22.55  Komici na jedničku. 

Jitka Molavcová
 23.50  Kriminalista. Stín
 0.50  AZ-kvíz
 1.25  Zajímavosti z regionů
 1.50  Na stopě
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Móda s Terezou Vu
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Zázračná planeta: Dokonalá 

planeta (1/5). Sopky. BBC Earth
 9.55  Hrdinové starověkého Řecka: 

Iásón a Argonauti (1/2). 
Dokudrama BBC 

 10.45  Modrá planeta – další expedice 
(2/4). Projekt BBC

 11.30  Duše a těla Evy Davidové. Dok. 
 12.00  Skrytý život mloků
 12.10  Nedej se plus
 12.40  Nedej se
 13.05  První let člověka do vesmíru

– 60 let. 1961: Jurij Gagarin, 
první člověk ve vesmíru. Fr. dok.

 13.35  Hitler: Dobyvatel. Br. dok. 
 14.20  Velká válka: Počátky moderní 

genocidy. Rus. dok. 
 15.15  Jumbo Jet: 50 let v oblacích 

(1/2). Br. dok. 
 16.05  Království divočiny: 

Kahau nosatý. Jap. dok.
 16.30  Delfíni jižních moří. Něm. dok. 
 17.20  Nádherná americká města: 

Den v Las Vegas. Am. dok. 
 18.15  České zázraky II (7/8). 

Záchytka. Dok.
 18.45  Večerníček. 

O loupežníku Rumcajsovi
 18.55  Jindřišská věž
 19.00  Cyklotoulky. Stezka železné 

opony Dolní Rakousko
 19.15  Cesty víry: Chaim znamená život
 19.40  Postřehy odjinud. 

Baskicko očima Jaroslava 
Skalického. Snoubení vína

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Hitlerjugend: Nacistická dětská 

armáda (1/2). Fr. dok. 
 20.55  Ještě než zmizí
 21.50  JFK v soukromí. Něm. dok.
 22.45  Grantchester III (2/6). Br. det. 
 23.35  McMafie (5/8)
 0.30  Tajemství lidského těla: Učení (3/3)

11.45 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.40 
Krok za krokem (7) 13.00 Ordinace v růžové 
zahradě 2 (923). Na ostří touhy 14.10 Castle 
na zabití VII (17) 15.05 Dr. House III (18). Ve 
vzduchu 15.55 Dr. House III (19). Pozor na 
věk 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpole-
dní Televizní noviny, Sportovní noviny 17.30 
Co na to Češi 18.30 Ulice (4032) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Anatomie života (14). Rodiče a děti. Čes. 
21.30 Mise nový domov II 22.40 Víkend 
23.40 Dr. House III (18, 19) 1.25 Castle na 
zabití VII (17) 2.05 Mise nový domov II

4.50 Babe. Am. drama 6.40 Neuvěřitel-
ná cesta. Am. film 8.05 Dr. House III (16, 
17) 9.55 Teleshopping 10.25 Bravo Girls: 
Bojovat až do konce. Am. kom. 12.20 Te-
leshopping 12.55 Au Pair 2 aneb Pohádka 
pokračuje. Am. kom. 14.40 Jak se dostat na 
Princeton. Am. drama 
16.45 Anděl na horách. Čes. kom. 
18.30  Prázdniny pana Beana.

Br./fr./něm. film 
20.00 Serenity. Am. sci-fi 
22.15 Parchanti. Am. akč. 
 0.05 Sněhurka a lovec. Am. fantasy 
 2.20 U moře. Am. film 

15.40 Kocour Mour poznává své příbuzné 
15.55 Záhady Toma Wizarda 16.10 Plane-
ta YÓ 16.45 Ty Brďo! Pyramida 17.10 Jogín-
ci sportují 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dy-
notrax II 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.50 Moji kamarádi Ty-
gr a Pú II (12/39) 19.15 Lví hlídka (26/28) 
19.40 Nejkrásnější pohádky 19.45 Čtení do 
ouška 20.00 Události v kultuře 20.15 ArtZó-
na 21.05 Hvězdy očima fotografů. Fr. dok. 
22.05 Victor Hugo, nepřítel státu (2/4). Fr. 
22.55 Kino Art. Ejzenštejn v Guanajuatu 
0.35 Linka 1.05 Útěk z vězení v Dannemo-
ře (1/7) 2.10 Khamoro 2020

10.15 Zprávy ČT3 10.25 Kdo pozdě chodí... 
11.15 Úsměvy Ivo Paukerta 12.00 Zprávy ve 
12 12.20 Předpověď počasí, sportovní zprá-
vy 12.30 Klenoty naší krajiny. Jizerské ho-
ry 12.55 Klub přátel dechovky 13.45 Činčin 
14.25 Ivo Paukert – 90 let. Waldemar a Olga 
opět v Lucerně 15.45 V takový krásný spo-
lečnosti 15.55 Pot, lesk a potlesk 17.15 Šest 
ran do klobouku 18.00 Salón Eliott (6/12) 
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 
Události 19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 
Šance 21.15 Činčin 
22.00 Salón Eliott (7/12) 
22.55 Zprávy v českém znakovém jazyce 

7.30 Panorama 8.05 BBV po 25 letech 8.15 
Volejbal: UNIQA Extraliga 10.35 Volejbalový 
magazín 10.55 Studio fotbal – Dohráno Plus 
11.55 Cyklotoulky 12.05 Panorama 12.25 
Sportovní zprávy 12.55 Paralympijský ma-
gazín 13.15 Judo: IJF World Tour 2021 Gru-
zie 13.45 Magazín EURO 2020 14.20 Fotbal: 
FK Pardubice – 1. FC Slovácko 16.40 Hokej: 
Generali Česká pojišťovna play off Tipsport 
extraligy 19.55 Fotbal: Švýcarsko – Česko 
22.05 Sportovní zprávy 22.25 Magazín Ev-
ropské ligy UEFA 23.00 Liga mistrů UEFA 
23.35 FK Pardubice – 1. FC Slovácko 
 1.20 Branky, body, vteřiny

10.20 LUXáreň 10.55 Doma je doma 12.00 
Raduj sa, nebies Kráľovná 12.20 Z prameňa 
(P) 12.40 Ruženec / Ruženec svetla 13.15 
Spojení vierou 13.50 Katechéza (Ježiš Kris-
tus je stále mladý) 14.05 A teraz čo? 14.10 
Medzi nebom a zemou 15.00 Hodina milosr-
denstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 
Správy zo Svätej zeme (P) 16.30 V škole Du-
cha (P) 17.05 Viera do vrecka (P) 17.30 Do-
ma je doma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.30 
Krátke správy (P) 20.00 Modlitba za odvrá-
tenie epidémie zo Šaštína (P) 20.55 Pod ja-
viskom 22.05 Evanjelium podľa Giotta (P) 
23.15 Vaticano 23.45 Z prameňa

7.30 Anthony Bourdain: Neznámé končiny 
VIII (6) 8.15 Výpravy do vesmíru (4) 9.25 
Tajemství vesmíru III (6) 10.15 Jak fungu-
jí stroje (8) 11.10 Obří lodě (8) 12.05 Pěš-
ky po Střední Americe (3) 13.05 Ocelová 
srdce V (7) 14.00 Nejkrásnější paláce světa 
(1) 14.55 Dějiny zbraní (9) 15.55 Kukačka:
Vetřelec v hnízdě 17.05 Přírodní kuriozity 
Davida Attenborougha (1, 2) 18.05 Putová-
ní tažných ptáků. Něm. dok. 20.00 Největší 
lži historie (7). Fr. dok. 21.05 První civiliza-
ce (2). Br. dok. 22.15 Megazoo (2) 23.20 
Zvířecí společníci (3, 4) 0.30 Mimo kontro-
lu II (1) 1.40 Demolice: Nový Zéland I (1, 2)

 6.05  Pro vita mundi: Hana Loukotová
 6.40  Má vlast: Zámek Holešov I.
 7.35  Bulharsko: Kořeny Romů
 8.05  Vincent Hložník, 

umělec evropského formátu
 8.20  Putování po evropských 

klášterech: Františkánský 
klášter v Assisi, Itálie

 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Hrát si dovoleno
 9.35  V souvislostech
 9.55  Jak potkávat svět: 

s Bohuslavem Matouškem
 11.15  Vezmi a čti: Březen 2021
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  Přehrada Kružberk 1957–2017
 13.09  Indonésie: Povolání žít spolu
 13.40  V pohorách po horách
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Dívám se kolem sebe
 15.10  Život ve vztahu
 15.50  V pohorách po horách (10. díl)
 16.05  Muzikanti, hrajte
 16.35  Venezuela – Ženy nahoře
 17.05  Cesta k andělům
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Uzdrav naši zem [L]
 19.05  Sedmihlásky 
 19.10  S Hubertem do lesa: 

Čertovy kameny
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

13. 4. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Výpravy do divočiny: 

výběr 2020 [L]
 21.15  Řeckokatolický magazín [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Jako hořčičné zrnko (1. díl)
 22.55  Má vlast:

Přerov – kostel sv. Vavřince
 0.00  Terra Santa News: 7. 4. 2021
 0.20  Dům ze skla? 

s boromejkou sestrou Angelikou

12.05 Walker, Texas Ranger VII (16). Čero-
kíjský tým (2/2) 13.00 Policie Hamburk XII 
(13). Stegnerův poslední úder 14.00 Policie 
Hamburk XII (14). Poslední krok 14.55 Ná-
mořní vyšetřovací služba XII (21). Ztrace-
no v překladu 15.55 Policie v akci. Čtyři pří-
pady, čtyři lidské osudy 16.55 Krimi zprávy 
17.15 LIKE HOUSE 17.50 Prostřeno! 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Krimi 
zprávy 19.55 SHOWTIME 20.15 Slunečná 
(96). Haničko, sluníčko 21.35 7 pádů Honzy 
Dědka 22.50 Fachmani 23.25 LIKE HOUSE 
23.55 Policie v akci 
 0.55 Námořní vyšetřovací služba XII (21)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Kukadlo (R) 
3.00 Z archivu hudebních pořa-
dů (R) 5.00 Písně 5.27 Myšlenka 
na den (R 11.57, 17.55) 5.45 Ra-
dio Vatikán (R) 6.00 Evangelium: 
Jan 3,7b-15 6.05 Ranní chvály 

 6.20 Duchovní slovo 
 7.15 Pozvánky 
 7.45 Třikrát z Proglasu
 8.05 Ranní magazín
 9.00 Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu 
 10.15  TWR: Tichá pošta
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Z. Kossaková: 

Úmluva 36/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

Z díla A. Pogliettiho, 
J.-B. Lullyho, J.-P. Rameaua

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

Po Brně šalinou
 16.55  Slyšte, lidé! 

Hudba z ostrovů 2020 (R)
 18.00  Mše svatá (z kaple Svatého 

Ducha v Proglasu, za nemocné 
posluchače přátele Proglasu)

 18.45  Veverka Bára a její přátelé 
10/12: Veverka Bára a pavouk

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

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

Úmluva 36/46
 22.00  Studio Olomouc: 

Pouť jsme dokončili za něj
 23.50 Duchovní slovo
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16.00 Než zazvoní zvonec 10.15 Když je duše nemocná… 21.10 Hercule Poirot 14.20 Uchem jehly

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

Vražda mezi přáteli 
 9.50  Hlas krve. Kom. 
 10.35  Miroslav Donutil – 70 let. 

Doktor Martin 2 (12/16). 
V kurníku

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

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Sama doma
 14.00  Tak neváhej a toč speciál
 15.05  Lucie Bílá – 55 let. 

Všechnopárty
 16.00  To je vražda, napsala XII. 

Něco shnilého ve Flappieville
 16.45  Cestománie. 

Panama: Země vodní cesty
 17.15  AZ-kvíz. Soutěž pro každého
 17.40  Černé ovce. 

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

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování Sportky a Šance
 20.10  Jiří Adamíra – 95 let. 

Panoptikum Města pražského 
(2/10). Děvče od vody

 21.10  Hercule Poirot XII. 
Hodiny. Br. film

 22.39  Výsledky losování Šťastných 10
 22.40  Ivo Paukert – 90 let. 

Neobyčejné životy
 23.35  Případy detektiva Murdocha XIII. 

Zabij bližního svého
 0.20  AZ-kvíz
 0.50  Máte slovo s M. Jílkovou
 1.50  Pod pokličkou
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Kluci v akci
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Nejúžasnější díla přírody: Hory
 9.55  Delfíni jižních moří. Něm. dok. 
 10.45  JFK v soukromí. Něm. dok. 
 11.45  Obrázky z Francie: Rhonské Alpy
 12.05  Náš venkov: Nemůžeme to zbourat
 12.30  Folklorika: Baráčníci
 13.00  Křesťanský magazín
 13.25  Svět Pygmejů. Šp. dok. 
 14.20  Uchem jehly. Setkání Zbigniewa 

Czendlika s triatlonistou 
a filantropem Tomášem Slavatou

 14.50  Šílená válka. Dok. BBC
 15.45  Klíč. Magazín
 16.10  Velká válka: 

Zásobovací krize. Rus. dok.
 17.05  Papež – nejmocnější člověk 

na planetě (4/6). 
Revoluce – rozdělená církev

 17.50  Ještě než zmizí
 18.45  Večerníček. 

O loupežníku Rumcajsovi
 18.55  Babylon. Dok.
 19.25  Kus dřeva ze stromu (13/26) 
 19.40  Postřehy odjinud.

Baskicko očima Jaroslava 
Skalického. Jak slaví Baskové

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

Mexiko. Fr. cyklus
 21.00  Na cestě po Helsinkách. S Jiřím 

Bartoškou a Miroslavem Donutilem 
 21.30  České fotbalové legendy 

(3/11). Pavel Kuka 
 22.00  Letecké katastrofy: 

Tragický omyl. Kan. dok. 
 22.45  Gomora III (3/12)
 23.40  Hon na nacisty (1/2). Fr. dok. 
 0.25  Ztracené bomby studené 

války (1/2). Fr. dok. 
 1.20  Historie.cs
 2.10  Před půlnocí. Bigbítová 

legenda a host Pavel Váně
 2.40  Legendy záchranářství: Povodně 

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.40 Krok za krokem (8) 
13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (924). 
Chladnokrevná bestie 14.10 Castle na za-
bití VII (18) 15.05 Dr. House III (20). Hou-
seův výcvik 15.55 Dr. House III (21). Rodina 
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední 
Televizní noviny, Sportovní noviny 17.30 Co 
na to Češi 18.30 Ulice (4033) 19.30 Televiz-
ní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Vý-
měna manželek XIII 21.35 Malé lásky 22.35 
Námořní vyšetřovací služba XVI (4). Třetí ko-
lo 23.25 Dr. House III (20, 21) 
 1.10 Castle na zabití VII (18)

4.25 Princezna husopaska. Něm. film 5.20 
Rande v Římě. Am. kom. 7.00 Dr. House 
III (18, 19) 8.45 Jak se dostat na Princeton. 
Am. drama 10.55 Teleshopping 11.30 Ná-
vrh. Am. kom. 13.40 Teleshopping 
14.10 Serenity. Am. sci-fi 
16.25  Zítra to roztočíme, drahoušku...!

Čes. kom. 
18.20 Honey. Am. hud. drama 
20.00 Sexmise. Pol. kom. 
22.25  Až tak moc tě nežere.

Niz./něm./am. kom. 
 0.50  Star Wars: Epizoda II – Klony útočí. 

Am. vesm. sága 

15.40 DějePIC! Biograf Jana Kříženeckého 
16.10 Planeta YÓ 16.45 Tryskouni III 16.55 
Olí a Jůla 17.10 Jogínci sportují 17.20 Kou-
zelná školka 17.50 Dynotrax II 18.15 Šmou-
lové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 
18.50 Moji kamarádi Tygr a Pú II (13/39) 
19.15 Lví hlídka (27/28) 19.40 Nejkrás-
nější pohádky 19.45 Čtení do ouška 20.00 
Události v kultuře 20.15 Jarní hvězdy České 
filharmonie živě III 21.40 Měsíc s českou le-
gendou… Jiří Adamíra 23.15 Velikáni umě-
ní: Impresionisté a muž, který je stvořil 0.05 
Peep Show V (6/6) 0.40 Slavná alba: Elvis 
Presley – Elvis Presley

10.00 V takový krásný společnosti 10.15 
Zprávy ČT3 10.25 Inventura 11.15 Maškar-
ní bál aneb Hybš hraje tanga 12.00 Zprávy 
ve 12 12.20 Předpověď počasí, sportovní 
zprávy 12.30 Klenoty naší krajiny. Morav-
ský kras 12.55 Klub přátel dechovky 13.40 
Činčin 14.30 Ivo Paukert – 90 let. Kozlovka 
ve Fóru 15.30 Pražská romance 16.15 Pre-
miéra 17.20 Šest ran do klobouku 18.00 Sa-
lón Eliott (7/12) 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, body, 
vteřiny 20.05 Večer plný překvapení 21.10 
Činčin 21.50 Salón Eliott (8/12) 
22.45 Zprávy v českém znakovém jazyce 

12.55 Vlasta Vopičková 13.05 Fotbal: Švý-
carsko – Česko 14.55 Magazín Evropské li-
gy UEFA 15.20 Magazín českého snowboar-
dingu 2021 15.35 Judo: IJF World Tour 2021 
Turecko 16.05 Futsal: Polsko – Česko 18.20 
Házená: STRABAG RAIL Extraliga 20.15 
Olympijský magazín 20.40 Svět motorů: 
Speciál 21.00 Rallye Prague Revival 21.15 
MM ČR endurosprint 2021 Uhlířské Jano-
vice / Chmeliště 21.30 Svět motorů: Aktuál-
ně 21.55 Sportovní zprávy 22.15 František 
Plass 22.25 Magazín EURO 2020 23.00 Li-
ga mistrů UEFA 0.05 Futsal: Polsko – Česko 
2.15 Branky, body, vteřiny

10.55 Doma je doma 12.00 Raduj sa, ne-
bies Kráľovná 12.20 Z prameňa (P) 12.40 
Ruženec / Radostný ruženec 13.15 STOPo-
vanie 13.50 Hudobné pódium (P) 14.35 Li-
tánie k svätému Jozefovi 15.00 Hodina mi-
losrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 
16.05 EkoKlbko 16.25 Tvorivo 16.55 Nika-
ragua – Pán nám dáva pokoj (P) 17.30 Doma 
je doma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ru-
ženec / Bolestný ruženec 20.00 Krátke sprá-
vy (P) 20.15 Prehľad katolíckych periodík 
(P) 20.30 Jeden na jedného (P) 20.50 Dru-
hý vatikánsky koncil (Na cestách človeka) 
(P) 21.50 Z javora 22.25 V Samárii pri studni

10.05 Neobjasněné případy NASA (10) 
11.00 Rakety na vzestupu 12.05 Grónsko 
s Nikolajem Coster-Waldauem (3) 13.00 
Anthony Bourdain: Neznámé končiny X (1) 
13.55 Neuvěřitelné projekty (9) 14.45 Taj-
ný život chaosu 15.55 Bear Grylls: Muž vs. 
divočina VI (9) 16.50 Nejkrásnější železnice 
světa (5) 17.50 Královna mizející říše 18.55 
Africké šelmy III (5) 20.00 Cirkus v divoči-
ně. Rak. dok. 21.05 Údolí vody a ohně (3). 
Kan. dok. 22.05 Mimo kontrolu III (5) 23.20 
Králové šrotu II (1) 0.15 Válečné továrny (4) 
 1.05 Tajné nacistické základny (4) 
 2.05 UFO: Ztracené důkazy II (5)

 6.05  Pro vita mundi (120. díl): 
P. Roman Czudek

 6.50  Zpravodajské Noeviny: 13. 4. 2021
 7.10  Princ, který si vybral Dona Boska
 7.55  V pohorách po horách (12. díl): 

Jizera – Jizerské hory
 8.10  Mezi pražci (96. díl): Duben 2021
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Generální audience 

papeže Františka [L]
 10.15  Na pořadu rodina (11. díl): 

Když je duše nemocná…
 11.15  Varhany pro svatou Zdislavu
 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  Hosté naši milí
 13.50  Pomáhá srdcem
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Poutníci času (10. díl): 

s Pavlem Roglem
 14.55  Biblická studna
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 13. 4. 2021
 16.25  Jak potkávat svět (83. díl)
 17.45  Likvidace lepry
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.15  Sedmihlásky
 18.20  S Hubertem do lesa: 

Zloději kaštanů
 18.35  Lidé a město. 

Život a krásy města Kroměříže
 19.15  Filipov [P] Dok. o mariánském 

poutním místě na severu Čech
 19.30  Terra Santa News: 14. 4. 2021 [P] 
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Nebojte se... [L] 

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

Solí a kvasem v nelehké době [P]
 23.45  Generální audience 

papeže Františka
 0.10  Jak věří katolíci: 

Cesta k jádru naší víry (2. díl)

12.00 Walker, Texas Ranger VII (17) 13.00 
Policie Hamburk XII (15). Vlastní rozhodnu-
tí 13.55 Policie Hamburk XII (16). Tchyně 
za všechny peníze 14.55 Námořní vyšetřo-
vací služba XII (22). Návnada 15.55 Policie 
v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 16.55 
Krimi zprávy 17.15 LIKE HOUSE 17.50 Pro-
střeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁ-
VY 19.40 Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME 
20.15 Sestřičky (58). Vůbec žádný plány 
21.35 Show Jana Krause 22.35 Cesty k úspě-
chu 22.50 Polda IV (13). Dnes zavřeno 0.00 
LIKE HOUSE 0.30 Policie v akci 
 1.30 Námořní vyšetřovací služba XII (22)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Křesťan a svět 
(R) 3.00 Folklorní okénko 5.00 
Písně 5.27 Myšlenka na den (R 
11.57, 17.55) 6.00 Evangelium: Jan 
3,16-21 6.05 Ranní chvály 6.20 Du-
chovní slovo 7.00 Radio Vatikán (R) 
7.15 Pozvánky 7.45 Třikrát z Progla-
su 8.05 Ranní magazín

 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Klika
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Z. Kossaková: 

Úmluva 37/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

A. N. Skrjabin: Poéma, 
C. Saint-Saëns: 
Koncert pro klavír a orchestr, 
Ch. Gounad: Malá symfonie

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

„Zlato v hrdle“: Božena 
Šebetovská a Jožka Severin

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

 18.45  Veverka Bára 
a její přátelé 11/12: 
Veverka Bára a sojka

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí:

Písničkář Michael Bártek
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: 

Úmluva 37/46
 22.00  Studio 
 22.30  Noční cukrárna
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16.00 Na dřeň 20.05 U NÁS 14.00 Už komedianti jedou 10.45 Papež

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

Něco shnilého ve Flappieville 
 9.45  Schody. Bakaláři 1974
 10.05  Jiří Adamíra – 95 let. 

Panoptikum Města pražského 
(2/10). Děvče od vody

 11.00  Všechno, co mám ráda
 11.30  AZ-kvíz
 12.00  Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Sama doma
 14.00  Ivo Paukert – 90 let.

Už komedianti jedou. Záb. pořad 
 15.05  Profesionálové. Šílenec. Br. krimi
 16.00  To je vražda, napsala XII. 

Vojákova stopa 
 16.45  Všechno, co mám ráda
 17.15  AZ-kvíz. Soutěž pro každého
 17.40  Černé ovce. Reportáže, testy, rady
 18.00  Události v regionech
 18.25  Kde domov můj? Zábavná 

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.10  Miroslav Donutil – 70 let. 

Doktor Martin 2 (13/16). 
Zvěřina po beskydsku

 21.00  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 
experimenty a vyprávění 

 21.30  Máte slovo s M. Jílkovou
 22.29  Výsledky losování Šťastných 10
 22.30  Na stopě
 22.55  Rocco Schiavone. Castor a Pollux 
 0.35  AZ-kvíz
 1.05  Banánové rybičky. Šarm
 1.40  Tuňák je prostě tuňák
 2.05  Dobré ráno
 4.40  Sváteční slovo 

právničky Kristiny Koldinské
 4.45  Po stopách hvězd. 

Tentokrát Nadi Konvalinkové
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Zmrzlá planeta: Na tenkém 

ledě. Dok. BBC Earth
 9.50  Nádherná americká města: 

Den v Las Vegas. Am. dok. 
 10.45  Papež – nejmocnější člověk 

na planetě (4/6). 
Revoluce – rozdělená církev

 11.30  Pohyby aneb Za tajemstvím 
hlubinných procesů Země

 12.15  Letečtí stíhači v boji:
Alej Migů. Am. dok. 

 13.00  Ztracené bomby studené války
(1/2). Fr. dok. 

 13.55  Velké stroje zblízka III: 
Supertransportér. Br. dok. 

 14.40  Hitlerjugend: Nacistická dětská 
armáda (1/2). Fr. dok. 

 15.30  Evropa dnes. 
Okno do... Paříže. Něm. dok. 

 15.55  Design (7/17). Fr. dok. 
 16.25  Svět Pygmejů. Šp. dok. 
 17.20  Kuba, všechny barvy Havany
 17.45  České fotbalové legendy 

(3/11). Pavel Kuka 
 18.15  Na cestě po Helsinkách. S Jiřím 

Bartoškou a Miroslavem Donutilem 
 18.45  Večerníček. 

O loupežníku Rumcajsovi
 19.00  Dobrodružství vědy a techniky. 

Východní kojoti – noví psovití 
kříženci mezi námi. Něm. dok. 

 19.30  Na vrcholky hor s Vladimírem 
Čechem (1/13). Chata Švýcárna 
– perla pod vrcholem Pradědu 

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Kamera na cestách: 

Objevování světa – Laos. Fr. dok.
 21.00  České zázraky II (8/8). 

Rychlostí trysku 
 21.30  Když se hraje o čas (1/7). Dok. 
 22.00  EY Podnikatel roku 2020
 23.05  Perníková věž. Kom.
 0.45  Queer: Monology penisu

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.40 Krok za krokem (9) 
13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (925). 
Nebezpečí 14.10 Castle na zabití VII (19) 
15.05 Dr. House III (22). Výpověď 15.55 Dr. 
House III (23). Cvok 16.57 Odpolední Poča-
sí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Spor-
tovní noviny 17.30 Co na to Češi 18.30 Uli-
ce (4034) 19.30 Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 20.20 Ordinace v růžové 
zahradě 2 (1017). Obyčejný kluk 21.40 Ži-
vot ve hvězdách 22.15 Námořní vyšetřovací 
služba XVI (5). Fragging 23.10 Dr. House III 
(22, 23) 0.50 Castle na zabití VII (19)

4.00 Bravo Girls: Bojovat až do konce. Am. 
kom. 5.30 Marmaduke. Am. kom. 7.00 Dr. 
House III (20, 21) 8.50 Honey. Am. hud. dra-
ma 10.35 Teleshopping 11.05 Serenity. Am. 
sci-fi 13.15 Teleshopping 
13.45 Frankie a Hazel. Něm./am. film 
15.30 Sexmise. Pol. kom. 
17.50 Tobruk. Am. film 
20.00  Captain America: První Avenger.

Am. akč. 
22.20 Primární cíl. Br. krimi 
 0.30  Až tak moc tě nežere.

Niz./něm./am. kom. 
 2.40 Street Kings. Am. film 

15.15 Austin a Ally III (19/22) 15.40 Hraje-
me si s haraburdím 15.55 Cestohrátky 16.10 
Planeta YÓ 16.45 Tryskouni III 16.55 Olí 
a Jůla 17.10 Jogínci sportují 17.20 Kouzel-
ná školka 17.50 Dynotrax II 18.15 Šmoulo-
vé 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.50 
Moji kamarádi Tygr a Pú II (14/39) 19.15 Lví 
hlídka (28/28) 19.40 Nejkrásnější pohádky 
19.45 Čtení do ouška 20.00 Události v kul-
tuře 20.15 Životy slavných... Igor Stravin-
skij – 50 let od úmrtí 22.10 Victor Vasarely: 
Iluze pro každého. Fr. dok. 23.05 Gershwin 
– americký vzor 0.00 Hudební klub. Michel 
Legrand. Fr. dok. 0.50 ArtZóna

10.15 Zprávy ČT3 10.25 Den otevřených 
dveří 11.20 Ivo Paukert – 90 let. Dr. Swing 
12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď po-
časí, sportovní zprávy 12.30 Klenoty naší 
krajiny. Beskydy 12.55 Klub přátel dechov-
ky 13.45 Činčin 14.25 Rokokokoktejl aneb 
Setkání po 22 letech 15.40 Přijďte večer 
k nám 16.25 Pavel Kříž – 60 let. Malý vodní 
had 17.20 Šest ran do klobouku 18.00 Sa-
lón Eliott (8/12) 18.55 Události za okamžik 
a počasí 19.00 Události 19.56 Branky, bo-
dy, vteřiny 20.05 Televarieté 21.35 Činčin 
22.15 Salón Eliott (9/12) 
23.05 Zprávy v českém znakovém jazyce 

11.10 Judo: IJF World Tour 2021 Turecko 
11.40 Krasobruslení: Světová týmová tro-
fej 2021 13.15 MM ČR endurosprint 2021 
Uhlířské Janovice / Chmeliště 13.30 Svět 
motorů: Aktuálně 13.45 MČR v půlmarato-
nu Pardubice 14.20 Fotbal: 1. SK Prostějov 
– FC Vysočina Jihlava 16.40 Hokej: Genera-
li Česká pojišťovna play off Tipsport extra-
ligy 20.15 Josef Vojta 20.30 Fotbal: SK Sla-
via Praha – Arsenal FC 23.45 Studio fotbal – 
Extra 0.05 Branky, body, vteřiny 0.15 1. SK 
Prostějov – FC Vysočina Jihlava 2.00 Genera-
li Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy 
3.55 SK Slavia Praha – Arsenal FC

14.05 A teraz čo? 14.10 Moja misia – maga-
zín 14.35 Litánie k Najsvätejšiemu menu Je-
žiš 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 
Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Večera u Slováka 
(P) 16.35 Slovo v obraze (sv. Tomáš) 16.45 
Zabudnuté poklady 17.00 Láska a rodičov-
stvo (P) 17.15 Prehľad katolíckych periodík 
17.30 Doma je doma (P) 18.30 Svätá omša 
(P) 19.30 Krátke správy (P) 20.00 Modlitba 
za odvrátenie epidémie (P) 20.45 vKontex-
te 21.20 Jeden na jedného 21.35 Hudobné 
pódium 22.20 Katechéza 22.40 Správy zo 
Svätej zeme 23.05 A teraz čo? 23.15 Irak – 
Bagdad: Počúvajte mučeníkov

8.55 Sousedské noční můry IV (1) 9.50 Nej-
větší závod starého Říma (1) 10.50 Postavi-
li bychom to dnes? (6) 11.55 Divoký Singa-
pur: Pralesy 12.50 Poslední ráje (20) 13.45 
Kosmonauti: Jak Rusko vyhrálo vesmírný zá-
vod (1/2) 14.50 Tajemství vesmíru IV (3) 
15.45 Velké vlakové putování po USA II (9) 
16.55 Anthony Bourdain: Neznámé konči-
ny XI (4) 17.50 David Attenborough: Velký 
bariérový útes (3) 18.55 Modravé hlubiny II 
(2) 20.00 Válka ve Vietnamu (6) 21.05 Dru-
há světová válka v číslech (3). Br. dok. 22.05 
Divoké chvíle (8) 23.20 24 hodin v divočině 
II (3) 0.15 Akta Tesla (5)

 6.05  Pro vita mundi (122. díl): 
PhDr. Daniela E. Komárová

 6.50  Venezuela – Ženy nahoře. 
Kontrast mezi životy 
a prací dvou katolických 
náboženských komunit

 7.20  Hrát si dovoleno. 
Dok. o umělci Antonínu Maloňovi

 7.45  Terra Santa News: 14. 4. 2021
 8.10  Jako hořčičné zrnko (1. díl)
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Víra do kapsy: 

Emoce, volby, rozhodnutí
 9.30  Kulatý stůl: Premonstráti slaví…
 11.05  Zambie: DJ Baza
 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  Naše peníze, jejich osud
 13.45  600. výročí obce Mojš
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Generální audience 

papeže Františka
 14.55  Causa Carnivora
 15.25  Svobodný člověk Václav Malý
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 13. 4. 2021
 16.20  Večeře u Slováka: 

3. neděle velikonoční [P]
 16.45  V pohorách po horách (93. díl): 

Veľká Chochuľa – Nízké Tatry
 17.00  Země sv. Patrika
 17.30  Dvě stě let kostela 

sv. Bartoloměje v Hniezdném
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Uzdrav naši zem [L]
 19.00  Sedmihlásky
 19.05  Ovečky: 3. neděle velikonoční [P]
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

15. 4. 2021 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře (161. díl) [L] 
 21.30  Za obzorem
 22.05  Pod lampou [P] 
 0.10  Zpravodajské Noeviny: 15. 4. 2021

8.50 Sestřičky (58) 10.10 Láska, děti a nový 
začátek. Něm. film 12.00 Walker, Texas Ran-
ger VII (18). Není cesty zpátky 12.55 Policie 
Hamburk XII (17). Bohatý taťka 13.55 Poli-
cie Hamburk XII (18). Patříš mi 14.55 Ná-
mořní vyšetřovací služba XII (23). Ztrace-
ní chlapci 15.55 Policie v akci. Čtyři případy, 
čtyři lidské osudy 16.55 Krimi zprávy 17.15 
LIKE HOUSE 17.50 Prostřeno! 18.52 Poča-
sí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Krimi zprá-
vy 19.55 SHOWTIME 20.15 Slunečná (97). 
Jak se zbavit čarodějnice! 21.35 Mordparta 
II (7). Krev 22.55 Ano, šéfe! 0.00 LIKE HOU-
SE 0.35 Policie v akci 

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00  Dotýká-
ní světla (R) 3.00 Hrajte, kapely! 
(R) 5.00 Písně 5.27 Myšlenka na 
den (R 11.57, 17.55) 5.45 Radio 
Vatikán (R) 6.00 Evangelium: Jan 
3,31-36 6.05 Ranní chvály 6.20 Du-
chovní slovo 7.15 Pozvánky 

 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Nejen chlebem
 10.30  Vonička 

pro milovníky dechovky
 11.00  Z. Kossaková: Úmluva 38/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

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

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

S Otto Brochem
 16.55  Hrajte, kapely! Vzpomínka 

na Vladimíra Salčáka
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny 

Marie Sněžné v Praze)
 18.45  Veverka Bára 

a její přátelé 12/12: 
Veverka Bára a straka

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

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

Úmluva 38/46
 22.00  Studio 
 23.50  Duchovní slovo
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16.55 Oktáva 20.05 Ze zákulisí KT 20.10 Četníci z Luhačovic 18.00 Modrá planeta 

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

Vojákova stopa
 9.45  Ivo Paukert – 90 let. 

V Praze bejvávalo blaze
 10.35  Miroslav Donutil – 70 let. 

Doktor Martin 2 (13/16). 
Zvěřina po beskydsku

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

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

Kauzy a reportáže 
s Markem Wollnerem

 15.05  Cestománie. Uganda: 
Nil jako refrén

 15.40  Ivo Paukert – 90 let. 
Neobyčejné životy

 16.35  Polopatě
 17.30  AZ-kvíz. Soutěž pro každého
 18.00  Události v regionech
 18.25  Kde domov můj? Zábavná 

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování Sportky a Šance
 20.10  Četníci z Luhačovic (2/12). 

Baron Kafr. Det. 
 21.35  Všechnopárty. Zábavná 

talk show Karla Šípa 
 22.29  Výsledky losování Šťastných 10
 22.30  Profesionálové. 

Za vším hledej ženu. Br. krimi
 23.25  Kriminalista. 

Smrt proti lásce. Něm. krimi
 0.25  AZ-kvíz
 0.50  Toulavá kamera
 1.20  Objektiv
 1.50  Banánové rybičky. Jak si užít vkus
 2.30  Dobré ráno
 5.00  Hobby naší doby
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  S kuchařem kolem světa: 

Mexiko. Fr. cyklus
 9.55  Velká válka:

Zásobovací krize. Rus. dok. 
 10.50  Šílená válka. Dok. BBC
 11.45  Království divočiny: 

Kahau nosatý. Jap. dok. 
 12.10  Psi a jejich výjimečné příběhy 

(4/5). Psi za všechny peníze
 12.55  Postřehy odjinud. Malta 

očima Petra Voldána. Ostrov rytířů
 13.05  Delfíni jižních moří. Něm. dok. 
 13.55  Krásy evropského pobřeží: 

V srdci Baltu. Fr. dok. 
 14.05  Zvědavá kamera 

– Záhada pro šest generací
 14.45  Kus dřeva ze stromu (14/26)
 15.05  Jumbo Jet: 50 let v oblacích 

(1/2). Br. dok. 
 15.50  Hitler: Dobyvatel. Br. dok. 
 16.40  Nejúžasnější díla přírody: Hory
 17.30  Hranice v srdci (14/16). 

Na Baťově kanále
 18.00  Modrá planeta – další expedice 

(2/4). Projekt BBC
 18.45  Večerníček. 

O loupežníku Rumcajsovi
 18.55  1961: Jurij Gagarin, první 

člověk ve vesmíru. Fr. dok. 
 19.20  Příběhy domů: Zámek v Loděnici
 19.40  Postřehy odjinud. Baskicko očima 

Jaroslava Skalického. Město pro život
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Zázračná planeta: Dokonalá 

planeta (2/5). Slunce. BBC Earth
 21.00  Bílá princezna (4/8). 

Nápadník trůnu. Br./am. 
 22.00  Vraždy ve Valhalle (3, 4/8) 
 23.35  Stát versus Fritz Bauer. 

Něm. drama
 1.15  Letečtí stíhači v boji: 

Alej Migů. Am. dok. 
 2.05  Legendy záchranářství: Pohromy

11.00 Co na to Češi 11.45 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.45 Krok za krokem (10) 
13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (926). 
Sbohem, Adame 14.10 Castle na zabití VII 
(20) 15.05 Dr. House III (24). Lidská chyba 
15.55 Dr. House IV (1). Sám 16.57 Odpo-
lední Počasí 17.00 Odpolední Televizní no-
viny, Sportovní noviny 17.30 Co na to Češi 
18.30 Ulice (4035) 19.30 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Rafťáci. Čes. 
kom. 22.25 60 sekund. Am. akč. 
 0.35 Dr. House III, IV (24, 1) 
 2.10 Námořní vyšetřovací služba XVI (5)

5.15 Honey. Am. hud. drama 6.50 Dr. House 
III (22, 23) 8.35 Donšajni. Čes. kom. 
10.35 Teleshopping
11.05 Sexmise. Pol. kom. 
13.25 Teleshopping 
13.55 Báječná dovolená. Am. kom. 
15.35  Captain America: První Avenger.

Am. akč. 
17.50 Svatý muž. Am. kom. 
20.00  Letadla 2: Hasiči a záchranáři.

Am. anim. 
21.30 Pozdravy ze spermabanky. Am. kom. 
23.25 Primární cíl. Br. krimi 
 1.20 Až tak moc tě nežere

14.45 Už tam budem? 15.15 Austin a Ally 
III (20/22) 15.35 Wifina 16.05 Operace 
jauu! VII 16.35 DVA3 16.50 Terčin zvířecí 
svět 17.05 Jogínci sportují 17.20 Kouzelná 
školka 17.50 Dynotrax II 18.10 Šmoulové 
18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 
Moji kamarádi Tygr a Pú II (15/39) 19.15 
Lví hlídka II (1/30) 19.40 Nejkrásnější po-
hádky 19.45 Čtení do ouška 20.00 Události 
v kultuře 20.15 A bylo nám hej. Dok. 20.40 
Pop-rockové pódium 21.40 Příběhy světové 
hudby 22.30 Medicejové: Lorenzo Nádher-
ný (4/8) 23.25 Potvora II (6/6) 
23.55 Ikonické páry Hollywoodu (1/10)

10.15 Zprávy ČT3 10.25 Divadlo jedno-
ho diváka 11.20 Za vesnickými muzikanty 
12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď poča-
sí, sportovní zprávy 12.30 Klenoty naší kra-
jiny. Třeboňsko 12.55 Klub přátel dechov-
ky 13.45 Činčin 14.25 Ivo Paukert – 90 let. 
Album Supraphonu 15.40 Televizní písnič-
ky a songy Karla Melíška 16.05 Pavel Kříž – 
60 let. Studentská balada (1/3) 17.20 Šest 
ran do klobouku 18.00 Salón Eliott (9/12) 
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 
Události 19.56 Branky, body, vteřiny 20.05 
Kufr 20.50 Činčin 21.30 Salón Eliott (10/12) 
22.25 Zprávy v českém znakovém jazyce 

10.05 Archiv D: Góly střílené do lidí 10.25 
Krasobruslení: Světová týmová trofej 2021 
11.35 Panorama 12.00 Krasobruslení: Svě-
tová týmová trofej 2021 13.55 Sokolský 
zpravodaj 14.10 Fotbal: SK Slavia Praha – 
Arsenal FC 16.00 Studio fotbal – Extra 16.20 
Hokej na zemi 16.50 Hokej den poté 17.40 
Fotbal: Bohemians Praha 1905 – FC Baník 
Ostrava 20.20 Arctic Rally Finsko 21.15 Svět 
motorů: Aktuálně 21.35 Sportovní zprávy 
21.55 Hokej den poté 22.40 Bohemians 
Praha 1905 – FC Baník Ostrava 0.25 Branky, 
body, vteřiny 0.35 Veslování: ME 2021 Itálie 
5.05 Hokej na zemi 5.30 Cyklotoulky

13.50 V škole Ducha 14.20 Peter medzi na-
mi 14.35 Litánie k predrahej Kristovej krvi 
15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ru-
ženec z Lúrd 16.05 Godzone magazín (P) 
16.40 vKontexte 17.10 Nová kvalita života  
(P) 17.30 Moja misia – magazín (P) 18.00 
Správy zo Svätej zeme 18.30 Svätá omša (P) 
19.00 Ruženec / Slávnostný ruženec 20.00 
Krátke správy (P) 20.15 Zabudnuté pokla-
dy 20.30 Svätý František z Assisi – Najchu-
dobnejší z chudobných (P) 21.30 Viera do 
vrecka 21.50 Irak – Bagdad: Počúvajte mu-
čeníkov 22.20 Spojení vierou 22.45 Večera 
u Slováka 23.15 V škole Ducha 

6.40 Frank a obchod se zvířaty (3) 7.30 
Africké šelmy (6) 8.30 Přeživší z ponorky 
Perseus 9.35 Mimo kontrolu II (1) 10.45 
Demolice: Nový Zéland I (1, 2) 11.40 Puto-
vání tažných ptáků 13.25 Největší lži historie 
(7) 14.30 První civilizace (2) 15.35 Mega-
zoo (2) 16.35 Zvířecí společníci (3, 4) 17.45 
David Attenborough: Zvířecí dynastie (5) 
18.50 Bílí vlci: Přízraky Arktidy. Kan./něm. 
dok. 20.00 Nejkrásnější ostrovy světa (3). 
Br. dok. 21.05 Modravé hlubiny III (2) 22.10 
Vetřelci dávnověku XII (11) 23.05 Záhadný 
vesmír (3) 0.05 Tajemství světových muzeí III 
(5) 1.00 Hitlerův kruh zla (9)

 6.05  Pro vita mundi (123. díl): 
Ing. Ondrej Hronec

 6.50  Zpravodajské Noeviny: 15. 4. 2021
 7.10  Oko bez světla se nepotěší
 8.30  Můj chrám: Daniel Raus, kostel 

sv. Tomáše v Praze na Malé Straně
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Koncert Pavla Helana: Odry 2018
 10.20  ARTBITR – Kulturní magazín (109. 

díl). Mozaika tipů z artového světa
 10.30  Biblická studna
 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  Jaroslav Wykrent & In Blue na 

Mohelnickém dostavníku 2018
 13.25  Etiopie: Naděje existuje 

na druhé straně
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Filipov
 14.45  Vzdělanost – P. Miroslav
 15.00  Svatá Kateřina Labouré: 

tichý posel Lásky. 
Dokumentárně dramatický 
film o životě sv. Kateřiny 
a vzniku zázračné medailky

 16.00  Zpravodajské Noeviny: 15. 4. 2021
 16.20  Mezi pražci (96. díl): Duben 2021
 17.10  Kazachstán – Slib
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.15  Sedmihlásky
 18.20  S Hubertem do lesa: Vlkodlak
 18.35  Výpravy do divočiny: 

Život za polárním kruhem
 19.40  V pohorách po horách (93. díl): 

Veľká Chochuľa – Nízké Tatry
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Kulatý stůl: Ze zákulisí 

Katolického týdeníku [L]
 21.35  Za obzorem
 22.10  Benedikt XVI., s úctou k pravdě
 23.00  Cesty Václava Havla
 23.30  Moravská Hellas
 0.10  Stanley´s Dixie Street Band: 

Třebovický koláč 2018

7.00 Nový den 8.05 M*A*S*H (14) 8.45 
Slunečná (97). Jak se zbavit čarodějnice! 
10.10 Láska, děti a ukradené štěstí. Něm. 
film 12.00 Walker, Texas Ranger VII (19). 
Bratři ve zbrani 13.00 Policie Hamburk XII 
(19). Vlci a žirafy 14.00 Policie Hamburk XII 
(20). Spící panna 15.00 Námořní vyšetřo-
vací služba XII (24). Země Nezemě 15.55 
Policie v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osu-
dy 16.55 Krimi zprávy 17.15 LIKE HOU-
SE 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Krimi zprávy 19.55 
SHOWTIME 20.15 Máme rádi Česko 22.10 
Holky z porcelánu 0.25 LIKE HOUSE

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Z archivu slo-
vesných pořadů (R) 3.00 Z archi-
vu hudebních pořadů (R) 5.00 Pís-
ně 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 
17.55) 5.45 Radio Vatikán (R) 6.00 
Evangelium: Jan 6,1-15 6.05 Ran-
ní chvály 6.20 Duchovní slovo 6.45 
Ranní zíváček 7.15 Pozvánky 

 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00 Dopoledne s Proglasem
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  TWR: Uši k duši
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Z. Kossaková: 

Úmluva 39/46
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

D. Kabalevský: 
Koncert pro violoncello, 
A. Honegger: Symfonie

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Korunka k Božímu milosrdenství
 16.00  Křesťan a svět: 

Paulínkou v USA (R)
 16.55  Oktáva: 

Mezinárodní soutěž
dechových nástrojů Brno 2021

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

 18.45  Pohádky o vlastnostech 1/23: 
O závistivém Evženovi

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Folk Team
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Z. Kossaková: Úmluva 39/46
 22.00  Svaté královny 11/15: 

Jedna Markéta a dvě Jany
 23.50  Duchovní slovo



19.00 O chytré Jitce 20.55 Kristovy stopy v Římě 14.55 Škola základ života 17.50 Zázračná planeta

 6.00  Raníček. Flok a Flíček
 6.05  Zvonečkovi
 6.30  Prasátko Peppa
 6.40  Olí a Jůla
 6.50  Máša a medvěd
 7.05  Pan Jezevec a paní Liška
 7.20  Méďa a lumíci
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Cyklotoulky
 9.10  Náš venkov: Království pohody
 9.40  Folklorika: Vůně dřeva
 10.05  České zázraky II 

(8/8). Rychlostí trysku
 10.35  Když se hraje o čas (1/7). Dok. 
 11.00  K Pacifiku přes Coast Mountains
 11.30  Letecké katastrofy: Tragický omyl 
 12.15  Psi a jejich výjimečné příběhy 

(5/5). Život na svobodě
 13.00  Krásy evropského pobřeží: 

Neklidné nebe nad Irskem. Fr. dok. 
 13.10  Babylon
 13.35  Ty, já a tvůj manžel. Kom.
 15.20  Hrdinové starověkého 

Řecka: Iásón a Argonauti 
(1/2). Dokudrama BBC

 16.10  Pozoruhodný svět mláďat 
(1/6). Cyklus BBC

 17.00  Kamera na cestách: 
Objevování světa – Laos. Fr. dok. 

 17.50  Zázračná planeta: Dokonalá 
planeta (2/5). Slunce. BBC Earth

 18.45  Večerníček. 
O loupežníku Rumcajsovi

 18.55  Hranice v srdci (14/16). 
Na Baťově kanále

 19.25  Curriculum vitae: Vesmírný poutník
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Bitva o Británii. Br. film
 22.15  Templář. Br. film 
 0.15  Gomora III (3/12)
 1.05  McMafie (5/8)
 2.05  Hitler: Dobyvatel. Br. dok. 
 2.50  Před půlnocí
 3.20  Ochránce
 3.45  Folklor přes hranici
 4.05  Pémci

6.00 Zig a Sharko III. Fr. anim. 6.20 Tlapko-
vá patrola (5, 6) 7.15 Looney Tunes: Úžasná 
Show II (17). Am. anim. 7.40 Kačeří příbě-
hy (5, 6). Am. anim. 8.30 Krok za krokem (7, 
8) 9.10 Tvoje tvář má známý hlas – Šampio-
ni 11.45 Koření 12.40 Volejte Novu 13.15 
Rady ptáka Loskutáka 14.05 Tipy ptáka Los-
kutáka 14.20 Výměna manželek XIII 15.40 
Hudbu složil, slova napsal. Am. kom. 17.35 
Příšerná tchyně. Am. kom. 19.30 Televizní 
noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Lo-
vec: Zimní válka. Am./čín. film 22.20 Cent-
rální inteligence. Am./čín. akč. 0.15 Příšerná 
tchyně 2.00 Specialisté (29)

4.55 Tobruk. Am. vál. film 6.40 Frankie a Ha-
zel. Něm./am. film 8.25 Dr. House III (24) 
9.15 Dr. House IV (1) 10.15 Teleshopping 
10.45 Svatý muž. Am. kom. 12.55 Captain 
America: První Avenger. Am. akč. 15.10 Le-
tadla 2: Hasiči a záchranáři. Am. anim. 
16.30  Neuvěřitelná cesta 2:

Ztraceni v San Francisku. Am. film 
18.10 Případ mrtvého nebožtíka. Čes. kom. 
20.00 Stíhači Red Tails. Am. vál. 
22.25  Melanie: Dar života a smrti.

Br./am. horor 
 0.35 60 sekund. Am. akč. 
 2.40 Pozdravy ze spermabanky. Am. kom. 

12.45 Šťastný Luke – Bratři Daltonové na 
svobodě 14.10 Šikulové 14.35 Šmoulo-
vé 15.00 Malá velká šachistka 15.15 Fil-
muj! 15.45 Papírový přístav 16.10 Zvlášt-
ní skvadra 16.35 Dynotrax II 17.20 Méďa 
a lumíci 17.30 MasterChef Junior V (16/16) 
18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Ve-
černíček 18.55 Moji kamarádi Tygr a Pú II 
(16/39) 19.20 Lví hlídka II (2/30) 19.40 Zví-
řáci 19.50 Bob a Bobek na cestách 20.00 
Události v kultuře 20.15 Je nám ctí... Julius 
Zeyer – 180 let. Radúz a Mahulena 22.10 Ki-
no Art. Julieta. Šp. drama 23.45 Synkopy 61 
0.45 Potvora II (6/6)

9.00 Zlý jelen. Kom. 10.45 Dárky 12.00 Do-
mácí štěstí. O dekorativním stylu Art deco 
12.30 Klenoty naší krajiny. Žďárské vrchy 
12.55 Klub přátel dechovky 13.30 Činčin 
14.10 Ivo Paukert – 90 let. Navždy ženo zů-
staň ženou 15.45 Banánové rybičky. Jak pře-
žít nenasytnost 16.15 Pavel Kříž – 60 let. Stu-
dentská balada (2/3) 17.35 Hry bez hranic 
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 
Události 19.52 Branky, body, vteřiny 20.05 
Vše pro firmu (2/2). Kom. 21.05 Činčin 
21.50 Úsměvy 
22.30 Zprávy v českém znakovém jazyce 
22.40 Sváteční slovo herce Jiřího Sedláčka

7.45 Panorama 8.15 Krasobruslení: Světo-
vá týmová trofej 2021 9.25 Archiv D: Život 
chodce 9.50 Krasobruslení: Světová týmo-
vá trofej 2021 11.45 BBV po 25 letech 11.50 
Sokolský zpravodaj 12.05 Panorama 12.25 
Házená: STRABAG RAIL Extraliga 14.20 Fot-
bal: MFK Chrudim – SK Líšeň 2019 16.35 
Václav Chaloupka 16.50 Basketbal: Koope-
rativa NBL 19.05 Sokolský zpravodaj 19.30 
Magazín EURO 2020 20.00 Házená: Česko 
– Švýcarsko 21.55 Sportovní zprávy 22.10 
Golf: Masters 2021 1.05 Házená: STRABAG 
RAIL Extraliga 2.55 Branky, body, vteřiny 
3.10 MFK Chrudim – SK Líšeň 2019

12.40 Ruženec / Bolestný ruženec 13.15 
Večera u Slováka 13.50 Láska a rodičovstvo 
(Manželská láska) 14.10 Taizé (P) 15.00 Ho-
dina milosrdenstva 15.30 Gréckokatolícky 
ruženec (P) 16.00 Svätá omša v maďarskom 
jazyku (P) 17.00 Luxáreň (P) 17.30 Svätý 
František z Assisi – Najchudobnejší z chu-
dobných 18.30 Svätá omša (P) 19.20 Tvo-
rivo 19.40 EkoKlbko 20.00 Spravodajský 
súhrn (P) 20.30 Filip Néri (Budte dobrí, ak 
môžete) (P) 21.50 Nová kvalita života (Vy 
ste svedkami) 22.05 Katechéza 22.20 Za-
budnuté poklady 22.40 vKontexte 
23.20 Medzi nebom a zemou

6.05 Tajemství přílivu (1) 7.05 Lovec ry-
bích obrů II (10) 8.00 UFO: Ztracené dů-
kazy II (5) 9.05 Neuvěřitelné příběhy (23, 
24) 10.00 Válečné továrny (4) 10.55 Tajné 
nacistické základny (4) 11.50 Královna mi-
zející říše 12.55 Africké šelmy III (5) 13.50 
Mimo kontrolu III (5) 14.55 Králové šrotu II 
(1) 15.55 Cirkus v divočině 16.55 Údolí vo-
dy a ohně (3) 17.55 Pěšky po Střední Ame-
rice (4). Br. dok. 19.00 Ocelová srdce V (8) 
20.00 Malé zázraky přírody. Br. dok. 21.15 
Přírodní kuriozity Davida Attenborougha (3, 
4) 22.05 Nejkrásnější paláce světa (2) 23.15 
Dějiny zbraní (10) 0.10 Jak fungují stroje (9) 

 6.05  Pro vita mundi: 
PhDr. Jaroslav Šturma

 6.45  Bazilika s tajemným světlem: 
Šlechtická a panovnická bazilika

 7.00  Cesta k andělům: Naďa 
Urbánková – zpěvačka (2. část)

 7.30  Za operou
 8.20  20 let Akademie Václava 

Hudečka: Luhačovice
 8.50  Cirkus Noeland
 9.10  Kouzelný cylindr
 9.25  Ovečky: 3. neděle velikonoční
 9.50  Putování po evropských 

klášterech: Trapistický klášter 
v Diepenveen, Nizozemí

 10.30  Mše svatá s blahořečením 
Simona Cardona a druhů, 
včetně P. Dominika Zavřela: 
Casamari, Itálie

 12.10  Přejeme si… [P]
 12.20  Pod lampou
 14.25  Uzdrav naši zem
 15.30  MFF Strážnice 2015: Uprkův kraj
 17.00  Jak věří katolíci: 

Nad co nic většího nelze myslet: 
Nevyslovitelné mysterium Boha

 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 19.30  V souvislostech [P]
 19.50  Přejeme si… 
 20.05  Poletuchy: na skok na Plzeň
 20.55  Kristovy stopy v Římě. 

Dok. zkoumá původ a historické 
důsledky četných relikvií Ježíše 
a jeho učedníků ve Věčném městě

 21.40  V pohorách po horách: 
Velké Karlovice na běžkách [P]

 21.50  Chaplin dokonalou ženou
 22.20  Poutníci času: s Pavlem Roglem
 22.35  Pavel Lohonka Žalman & spol. 

na Mohelnickém Folk-Festu 2020
 23.05  Za obzorem
 23.35  Harfa Noemova
 0.05  Za obzorem
 0.35  ARTBITR – Kulturní 

magazín: s nakladatelstvím 
a knihkupectvím Cesta

6.05 Astro Boy I (5). Duhový kaňon 6.30 Pi-
rátova rodinka (13). Vyhazov. Fr. anim. 6.55 
M*A*S*H (15) 7.30 Autosalon.tv 8.30 Cyk-
losalon.tv 9.00 Hudson a Rex II (8). Robo-
rex. Kan. krimi 9.55 Máme rádi Česko 11.50 
Vraždy podle Agathy Christie (17). Schůz-
ka se smrtí. Fr. krimi 13.55 Svědkem vraž-
dy. Am. krimi 15.50 Cirkus bude. Čes. kom. 
17.55 Na houpačce 18.40 Eva testuje 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Krimi 
zprávy 19.55 SHOWTIME 20.15 Polda IV 
(14). Výhodná investice 21.30 Dlouhá noc 
přežití. Am. thriller 23.25 Blade II. Am./něm. 
akč. horor 1.50 Mladé pušky II

 0.05  Noční bdění 1.00 Komorní hudba 
2.00 Oktáva (R) 3.00 Z archivu hu-
debních pořadů (R) 5.57 Myšlen-
ka na den (R 11.57, 17.55) 6.30 
Evangelium: Jan 6,16-21 6.35 Ran-
ní chvály 6.50 Duchovní slovo

 7.00 Radio Vatikán (R)
 7.30 Komentář týdne 
 8.00 TWR: Na sobotní frekvenci Proglasu
 9.00  Pozvánky a písničky
 10.00  Zprávy Proglasu
 10.15  Čteme z křesťanských periodik
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Barvínek: Po Brně šalinou (R)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

F. V. Kramář: Koncert pro hoboj 
a orchestr, J. K. Vaňhal: Symfonie

 13.30  Knihovnička: 
Timothy Keller: Naděje navzdory

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Písničky pro hezké odpoledne
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Korunka k Božímu milosrdenství
 15.30  Jak se vám líbí: 

Robert Křesťan (R)
 16.15  Hudební listování
 16.55  Na dřeň: 

S Otto Brochem (R)
 18.00  Zprávy a Zrcadlo týdne
 18.20  Komentář týdne
 18.30  Folklorní sedmička
 19.00  Pohádky o vlastnostech 

2/23: O chytré Jitce
 19.15  Slyšte, lidé! 

Hudební výlet do Belgie
 20.15  Dotýkání světla: 

Radost z lásky 2/7: 
Povolání rodiny

 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Tóny ze scény:

J. Haydn: Armida 2/2
 22.30  Modlitba živého 

slavného růžence
 23.50  Duchovní slovo

 6.00  Co naše babičky uměly a na co 
my jsme zapomněli. Parní stroj

 6.25  Polopatě
 7.15  Pohádka pro pamětníky. 

Pasáček Jirka
 7.55  Pohádka pro pamětníky. 

O hradu Zásadce a turecké vojně
 8.35  Pan Tau (2/33). Pan Tau naděluje
 9.00  Pan Tau (3/33).

Pan Tau na horách
 9.40  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

experimenty a vyprávění 
 10.10  Dobrodružství Sherlocka 

Holmese. Mrzák
 11.05  Všechnopárty. Zábavná 

talk show Karla Šípa
 12.00  Z metropole, Týden v regionech 
 12.25  Hobby naší doby
 12.50  Postřehy odjinud. 

Malta očima Petra Voldána. 
Loďky s božíma očima

 13.00  Zprávy
 13.05  Čarovné prstýnky. Poh. 
 14.10  Jak se mele babí hněv. Poh. 
 14.55  Pro pamětníky... 

Škola základ života. Čes. kom. 
 16.25  Hercule Poirot XII. Hodiny. Br. film
 18.00  Móda s Terezou Vu
 18.25  Kluci v akci
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.10  Zázraky přírody. Záb. show
 21.20  Císařův pekař. Kom. 
 22.39  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 22.40  Maigret a zdymadlo. Fr. krimi 
 0.10  Rocco Schiavone. 

Castor a Pollux. It. det. 
 1.50  Banánové rybičky. 

Jak přežít odvahu 
 2.20  Sama doma
 3.50  Zahrada je hra
 4.15  Chalupa je hra
 4.35  Pod pokličkou
 5.00  Menu pro volejbalistky
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Balíky pomoci 
pro lidi v nouzi

SUCHO. HLAD. KORONAVIRUS.
TŘI SMRTELNÉ HROZBY V SOMÁLSKU

TRPÍCÍ DĚTI POTŘEBUJÍ VAŠI POMOC!

Na severu Somálska ve městě Burco se nachází malá všeobecná nemocnice, kam každý den přicházejí 
další a další rodiče dětí v kritickém stavu. Doufají v zázrak a prosí o pomoc. 

„Každou noc se budím strachy. Současná situace mi připomíná šílený hlad, který naši zemi postihl v roce 2017. Byl to rok, který přinesl smrt 

do naší rodiny. Ztratil jsem dvě své děti. Nyní jsme navíc uprostřed nevyzpytatelné pandemie. Koronavirus si nevybírá, zabíjí lidi bez rozdílu. 

Nesnesu pomyšlení na to, že budu muset znovu prožít to utrpení. Ztráta dítěte je to nejhorší, co může člověka potkat,“ říká šedesátiletý Aaden.

Nepřízeň osudu je slabý výraz pro situaci dětí, které přicházejí na svět v léta sužovaném Somálsku. 
Velmi špatné klimatické podmínky, sucho, hlad a pandemie covidu-19 zvyšují dětskou úmrtnost každým dnem.

Somálsko je v současné době ohroženo dopady povodní z posledních dvou let, oblast je zamořená pouštními kobylkami, 
nepravidelné srážky střídá extrémní sucho, které má za důsledek umírání hospodářských zvířat a ničí naději na lepší sklizeň.
Pandemie koronaviru zpomaluje veškerou humanitární pomoc i zdravotnické služby a k humanitárním krizím se přidávají 
nedořešené politické spory. Očekává se, že bez humanitární pomoci budou téměř 3 miliony somálské populace v polovině 
roku 2021 čelit nedostatku základních potravin a téměř 1 milion dětí mladších pěti let bude trpět akutní podvýživou.
I v takto těžké krizi můžeme společně ochránit ty nejzranitelnější. 

Vážení čtenáři, pomozte s námi zachránit tisíce lidských životů ještě dnes. Váš dar má 

cenu života. Pomozte prosím nevinným dětem a zachraňte je před smrtícím hladem 

a nemocemi. 

1 balík pomoci CARE s tabletami na čištění vody v hodnotě 450 Kč

pomůže zajistit pitnou vodu rodinám v nouzi jako prevenci cholery a dalších infekčních chorob.

1 balík pomoci CARE s potravinami v hodnotě 750 Kč

pomůže zajistit podvyživenému dítěti kaloricky bohatou stravu.

1 balík CARE pro přežití v hodnotě 1 500 Kč

pomůže zajistit jedné rodině v nouzi to nejdůležitější – vodu, potraviny a základní hygienické potřeby.

CARE je jednou z největších humanitárních organizací. Po celém světě zachraňuje životy nevinných lidí, podílí se na odstranění 
chudoby a hraje významnou roli v globální odezvě na aktuální pandemii. Za pomoc lidem zasaženým koronavirem byla 

organizace v roce 2020 oceněna cenou Matky Terezy za sociální spravedlnost. Tato cena patří hlavně dárcům CARE, včetně 
čtenářů Katolického týdeníku, bez nichž by nebylo možné čelit současné krizi a pomáhat těm nejzranitelnějším.

Děkujeme, že zachraňujete životy s CARE! Váš dar má cenu života.
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„Tváří v tvář výzvě, která 
nezná hranic, nesmíme 
stavět zdi. Všichni 
jsme na jedné lodi,“ 
vyzval papež František 
k celosvětovému 
sdílení vakcíny.

S účinným očkováním proti covidu-19 
nám svitla naděje na konec globální 
pandemie. Množství vakcíny je ovšem 
velmi omezené. Dle aktuálního odha-
du putuje 53 % kvalitních vakcín proti 
koronaviru do vyspělých států světa, 
ty však představují jen 14 % světové 
populace. 

Pandemie má přitom největší vliv 
na ty nejchudší z nejchudších. Ve zra-
nitelných oblastech světa jsou pande-
mií zvlášť zasaženy dívky a ženy, které 
se často starají o zdraví celé své rodi-
ny, na řadu však přicházejí až jako po-
slední. 

Další ohroženou skupinou jsou 
zdravotníci v terénu, porodní asistent-
ky a komunitní dobrovolníci, kteří kaž-
dý den zachraňují stovky životů, jenže 
sami riskují ten svůj. 

Jakou šanci na ochranu vlastní-
ho zdraví mají nyní ti nejzranitelnější 
z nás? Mizivou.

Dle papeže Františka je třeba, aby-
chom všichni začali uvažovat v ce-
losvětovém měřítku, s ohledem na 
ostatní. „Tváří v tvář výzvě, která ne-
zná hranic, nesmíme stavět zdi. Všich-
ni jsme na jedné lodi. Buď se zachrá-
níme všichni společně, nebo nikdo,“ 
řekl v lednu v televizním vysílání Cana-

le 5. Dále uvedl, že očkování považu-
je za etickou povinnost, a aby nedošlo 
k dalším mutacím viru, je třeba distri-
buovat vakcinaci ve všech oblastech 
světa bez výjimky.

CARE je díky mnohaletým zkuše-
nostem v oblasti mezinárodní po-
moci připravena zprostředkovat oč-
kování pro více než 100 milionů 
zranitelných lidí po celém světě. Or-
ganizace se zaměří především na po-

moc ohroženým skupinám, jako jsou 
zdravotníci, ženy a lidé v extrémní
nouzi. 

Ochrana těch,
kdo chrání nás všechny

CARE plánuje zprostředkovat vak-
cínu proti covidu-19 pracovníkům 
v první linii v ohrožených oblastech 
světa. Jednou takovou pracovnicí 
je Manju, akreditovaná zdravotnice
z Indie.

Manju své třetí dítě porodila na tra-
kaři na okraji prašné cesty, jen několik 
kilometrů od nejbližšího zdravotnic-
kého zařízení v Biháru, jednom z nej-
chudších států Indie. Silně krvácela, 
a než se dostala do nemocnice, trvalo 
to déle než čtyři hodiny.

„Nechci, aby kdokoli musel zažívat 
stejné utrpení, jako teď prožívám já,“ 
opakovala si celou cestu. Na svou zku-
šenost plnou strachu a nejistoty nikdy 
nezapomněla a rozhodla se pomáhat 
těm, kdo to potřebují nejvíce.

Její sen se splnil. Dnes Manju za-
chraňuje životy a ošetřuje bezbranné. 
Každý den navštěvuje desítky rodin 
v odlehlých oblastech a poskytuje od-
bornou péči maminkám, novorozen-
cům i starším dětem.

„V uprchlickém táboře 
je život se zdravotním 
postižením nesmírně 
náročný,“ říká 
sedmnáctiletá Zokiya.

V roce 2013 opustila Zokiya a její ro-
dina Myanmar kvůli násilným konflik-
tům v zemi. Byli jedni z desetitisíců 
Rohingů, kteří uprchli do sousedního 
Bangladéše. Při útěku byl postřelen 
Zokiyin tatínek, zranění však naštěstí 
přežil a dokázal se svou rodinou po-
kračovat v cestě. 

„Nemohli jsme se svézt autobu-
sem ani použít jiný dopravní prostře-
dek. Museli jsme se místo toho probít 
džunglí, přejít hory… řeku jsme pře-
pluli na člunu. Byla to neskutečně ná-
ročná cesta,“ ohlíží se Zokiya. 

Zokiye je 17 let a už od narození ži-
je se zdravotním postižením, kvůli ně-
muž má mimo jiné špatnou motoriku 
a nezvládne sama stát ani chodit. Její 
starší bratr ji proto celou cestu nesl na 
zádech a celá rodina se společně sna-
žila proklestit si cestu džunglí a odolat 
nebezpečí a hladu. 

Obtížný život v uprchlickém táboře 
je pro Zokiyu o to náročnější. Denně 
se potýká s diskriminací a kvůli svému 
postižení je často terčem útoků. 

„Ženám v době pandemie hrozí 
mnohem více nebezpečí a násilí,“ ří-
ká Sharma Ojha z CARE Bangladéš, 
územní zprostředkovatelka vody, sa-
nitace a hygieny. „Jsou znevýhodněné 

a ve velmi zranitelné pozici. Obzvláš-
tě ty, které žijí se zdravotním postiže-
ním.“ 

Neschůdný, prudký terén, mokřa-
dy a zaplavené oblasti znesnadňují už 
tak náročnou cestu do Cox’s Bazar – 
přístavního města v Bangladéši, kde 
je umístěn uprchlický tábor. Zokiya by 
sama takovou pouť nezvládla. Bez ci-

zí pomoci se nemůže bezpečně pohy-
bovat po okolí a základní služby, jako 
jsou toalety, jsou jí nedostupné. 

Zajistit přístup k hygieně
„Nejhorší na životě v uprchlickém tá-
boře jsou chybějící hygienická zaří-
zení, nedostatek místa pro všechny 
a k tomu časté monzuny. Nejtěžší pro 
mě jako pro osobu se zdravotním po-
stižením bylo dostat se na latrínu,“ 
sděluje Zokiya. 

CARE zajišťuje přístup k základním 
službám pro všechny. Místní tým vy-
budoval v táboře latríny s rampou, 
zábradlím a dalšími úpravami, které 
osobám se zdravotním postižením po-
skytují snadnější přístup. 

„Naší hlavní prioritou je zajistit pří-
stup k čisté vodě a hygienickým služ-
bám pro všechny. To se vztahuje i na 
osoby se zdravotním postižením,“ říká 
Sohel Rana, stavební úředník CARE.

Lidé se zdravotním postižením ma-
jí v uprchlickém táboře podporu ze 
strany své rodiny a blízkých, ale také 
ze strany CARE. „Moji sousedé se mě 
snaží podporovat a chovají se ke mně 
mile. Často se ptají, jestli něco nepo-
třebuji, a pomáhají mi přinést zásoby 
vody a jídla,“ doplňuje Zokiya.

Přístup k vakcíně pro ty nejohroženější

Žít s postižením je v táboře dvakrát těžší

Sedmnáctiletá Zokiya žije s rodinou v uprchlickém táboře v Bangladéši. 
 Snímek Asafuzzaman/CARE Bangladesh

Manju je akreditovaná zdravotnice v Indii.  Snímek Matt Ipcar/CARE
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Už rok vévodí světovým 
titulkům jediné téma – 
pandemie covidu-19. 
Dopady nemoci navýšily 
počet lidí potřebujících 
pomoc o 40 %. Jde 
o historicky nejvyšší 
zaznamenaný meziroční 
nárůst, který je potřeba 
bezodkladně řešit.

Jsou ale země, pro které je současný 
boj s koronavirem jen jednou z řa-
dy katastrof, s nimiž se musí potýkat. 
A nemluví o nich téměř nikdo. CARE 
již pátým rokem sestavuje žebříček 
deseti nejvíce přehlížených humani-
tárních krizí, na něž se nesmí zapo-
menout.

1. Burundi
Rozsáhlé povodně, sesuvy půdy 
a omezení pohybu kvůli pandemii 
těžce dopadly na chudé Burunďany. 
Okamžitou humanitární pomoc po-
třebovalo v prosinci přes 2,3 milionu 
obyvatel.

Po pěti letech politických nepokojů 
se do Burundi navíc vrátilo přes 50 ti-
síc uprchlých Burunďanů a přišlo dal-
ších 80 tisíc uprchlíků ze sousední De-
mokratické republiky Kongo, o něž se 
země není schopná postarat.

2. Guatemala
Z tisíců oken vlají v Guatemale bílé 
vlajky. Lidé, kteří je vyvěsili, tak dávají 
najevo, že trpí nedostatkem potravin.

Pět let sucha a přívalových dešťů 
způsobilo, že ještě před rozšířením 
koronaviru žilo v zemi 10 milionů lidí 
pod hranicí chudoby. Pandemie celou 
krizi prohloubila. 

3. Středoafrická republika
Středoafrická republika se již několik 
let nachází uprostřed hluboké a de-
vastující humanitární krize. Zemi od 
roku 2012 sužuje vleklý konflikt, kte-
rý vyhání farmáře z jejich polí. Úrodu 
dále ohrožují slabé sezonní deště, a co 
se podaří vypěstovat, nakonec spasou 
nálety kobylek. OSN varuje, že v tom-
to roce bude potřebovat humanitár-
ní pomoc 2,8 milionu obyvatel (více 
než polovina celého národa), z toho 
1,93 milionu bude v ohrožení života. 

4. Ukrajina
3,4 milionu Ukrajinců potřebova-
lo humanitární pomoc ještě před vy-

puknutím pandemie. Kritickou ob-
lastí je 420 km dlouhá hranice mezi 
územím kontrolovaným ukrajinskou 
vládou a separatistickým územím. 
Opakované útoky na kritickou infra-
strukturu zanechávají místní obyvate-
le bez vody a elektřiny. Navíc se jedná 
o jednu z nejvíc zaminovaných ob-
lastí světa. 30 % tamního obyvatel-
stva tvoří staří a handicapovaní lidé, 
kteří už nebyli schopní utéct a jsou 
odkázaní na mobilní humanitární
asistenci.

5. Madagaskar
Ostrovní stát se již řadu let potýká 
s tvrdými dopady klimatických změn. 
Vleklá sucha, povodně a nejvyšší po-
čet cyklonů v celé Africe přímo ovliv-
ňují pětinu obyvatel ostrova.

Obzvláště kritická je situace na jihu 
země, kde je 120 tisíc dětí do pěti let 
ohroženo kritickou podvýživou, z nich 
20 tisíc je na hranici vyhladovění. 

6. Malawi
V Malawi vzrostl v roce 2020 počet 
sebevražd o 57 %. Přírodní katastro-
fy, nálety škůdců, extrémní chudoba 
a nyní covid-19, to vše představuje ex-
trémní nápor na psychiku Malawijců.

Zemi se za poslední roky podařilo 
výrazně snížit případy akutní podvýži-
vy. 7 z 10 obyvatel nicméně stále po-
třebuje humanitární asistenci. 

7. Pákistán
V roce 2020 zažil Pákistán nejničivější 
invazi kobylek za posledních 20 let. Tři 
miliony Pákistánců jsou každoročně 
přímo postiženy přírodními katastro-
fami. V polovině roku navíc přišly roz-
sáhlé záplavy, z nichž se některé re-
giony budou dlouho vzpamatovávat. 
Tyto katastrofy, podtržené pandemií, 
za sebou zanechaly 6,7 milionu Pákis-
tánců v nouzi.

Čtvrtina domácností (cca 49 mili-
onů lidí) v zemi nemá jistotu, že zítra 
bude mít co jíst.

8. Mali
Před vypuknutím pandemie žilo přes 
8 milionů Malijců v extrémní chudo-
bě (42 % obyvatelstva). Mezi lednem 
a srpnem 2020 vzrostl počet obyva-
tel potřebujících humanitární asisten-
ci ze 4,3 na 6,8 milionu ( jeden ze tří 
Malijců). 1,3 milionu Malijců se nyní 
pohybuje na hraně vyhladovění.

9. Papua-Nová Guinea
V důsledku podvýživy téměř polovi-
na dětí v Papui-Nové Guineji trpí za-
krněním a dvě ze tří žen se staly oběť-
mi násilí. V roce 2020 mělo pouze
46 % obyvatelstva přístup k pitné vo-
dě. Členitý terén, který brání případ-
né rychlé pomoci, navíc představuje 

neustálé riziko zemětřesení, záplav 
a sesuvů půdy. Zdravotnický systém 
v zemi byl už před pandemií za hra-
nou svých možností a nyní pomalu 
přestává zvládat boj s dalšími cho-
robami (tuberkulóza, malárie, HIV).

10. Zambie
Zambie již řadu let zápasí s extrém-
ním suchem. Přehradní nádrž Kariba 
– největší umělá vodní plocha na světě 
a hlavní zdroj elektřiny v Zambii – za-
znamenala pokles hladiny o šest met-
rů během pouhých tří let. Přerušené 
dodávky energie narušují chod prů-
myslu a sucho devastuje úrodu. Dří-
ve Zambie ve velkém exportovala do 
sousedních zemí kukuřici, nyní musela 
zakázat vývoz obilí, aby zvládla pokrýt 
vlastní poptávku.

Deset humanitárních krizí, o kterých se mlčí

Stále je naděje na změnu
Ve většině těchto zemí poskytuje 
organizace CARE pomoc a reagu-
je na okamžité humanitární krize. 
V místě katastrofy zůstává i dlou-
ho poté a podporuje místní obyva-
tele v návratu do běžného života.
CARE také reaguje na pandemii co-
vidu-19 a v Pákistánu pomáhá posí-
lit zdravotnický systém. Dlouhodo-
bě se zaměřuje na prevenci dětské 
podvýživy, např. v Mali, Malawi ne-
bo na Madagaskaru. 

Východní pohraničí Ukrajiny je jedním z nejvíce zaminovaných území na světě.  Snímek OCHA/Maks Levin
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Jmenuji se Abdul, je 
mi deset let a bydlím 
v Jemenu. Každý 
den v sedm ráno se 
sestrou vstaneme, 
oblékneme se a vy-
razíme na cestu. Na 
ulicích potkáváme 
naše kamarády se 

školními aktovkami. Mávají na nás 
a usmívají se. Já a moje sestra však do 
školy nejdeme. Jdeme hledat čistou 
vodu a jídlo pro naši rodinu. Můj tatí-
nek zemřel před dvěma lety a moje 
maminka teď nemá peníze, aby nás 
uživila. Než začala válka, přál jsem si, 
aby ze mě jednou byl učitel. Dnes je 
mým největším snem naučit se psát 
své jméno. 

Jmenuji se Damary, 
je mi deset let a byd-
lím ve Venezuele. 
V naší zemi je krize 
a nic zde nefunguje. 
Každý den musím 
přecházet hranice, 
abych se dostala do 
školy, která stojí 

v Kolumbii. Moje maminka mě nemů-
že doprovodit, má zakázáno chodit na 
druhou stranu. 

Přecházet hranice je velmi nebez-
pečné. Nesmím s nikým mluvit ani si 
od nikoho nic brát. Mohli by mě unést 
a maminku už bych nikdy neviděla. Do 
školy ale chodit nepřestanu, mám tam 
kamarádky a hodné učitele. Moji ka-
marádi z CARE mi teď pomáhají pře-
cházet hranice každý den. Věřím, že 
s nimi jsem v bezpečí.

Jmenuji se Chrissy, 
je mi sedm let a byd-
lím v Malawi. Když 
jsem byla menší, bá-
la jsem se napít vo-
dy. Věděla jsem, že 
není čistá a že mi 
bude zase špatně. Ji-
nou jsme však s ro-

diči neměli. 
Teď už je to lepší. Každý den cho-

díme s maminkou pro vodu asi hodi-
nu a půl. Často tancujeme, zpíváme si 
a povídáme, jaké by to bylo, mít dům, 
kde je čistá voda pořád. Jednoho dne 
ten dům rodičům postavím!

Humanitární krize na vlastní kůži

Pandemie koronaviru 
na Filipínách připravila 
Amalii Batallones 
o stabilní příjem. Díky 
CARE ale nyní dokáže 
uživit celou svou rodinu 
a pomáhat lidem v okolí.

Donedávna se Amalia Batallones živi-
la prodejem vlastní zeleniny a ovoce 
na tržnici. Nyní jsou ovšem trhy kvů-
li pandemii zavřené. Amaliin manžel, 

pěstitel rýže, také přišel o práci. „Vět-
šina lidí v naší komunitě ztratila práci, 
hlavně pracovníci na stavbách a lidé 
z kanceláří. Ceny základních potravin 
vyletěly nahoru a lidé se uchylují k lev-
nějšímu a méně výživnému jídlu. V do-
bě pandemie je ovšem zdravá a pes-
trá strava pro imunitu zásadní,“ říká 
šestapadesátiletá Amalia.

Amalia Batallones našla štěstí v ne-
štěstí. Její dvě dospělé děti se vrátily 
domů a celá rodina nyní společně pěs-
tuje jídlo pro vlastní potřebu. O potra-
viny se dělí se sousedy ve větší nouzi.

V minulosti se Amalia zúčastnila 
několika zemědělských školení pořá-
daných CARE. „Naučila jsem se, jaké 
plodiny pěstovat v různých měsících, 
které sazenice jsou vhodné pro míst-
ní půdu, jaké druhy zeleniny je a není 
vhodné pěstovat blízko sebe,“ vypráví. 
Zkušenosti nyní předává lidem ve své 
komunitě a motivuje je, aby začali pěs-
tovat zeleninu na svých zahradách. 

Společně s CARE a místními úřady 
také pomáhá s distribucí potravino-
vých balíků do domácností, jež potře-
bují pomoc. Balíky obsahují jídlo, ale 
také sazenice s návodem na domácí 
pěstování.

Amalia nyní sleduje ženy v oko-
lí, které začínají pěstovat zeleninu na 
svých zahrádkách. „Pěstování je pro 
nás zdroj obživy a velké rozptýlení, 
které nám pomáhá lépe zvládat pan-
demii.“ 

Jsem farmářka a jsem na to hrdá

Některé děti nemají to štěstí, aby mohly prožít 
bezstarostné dětství. Vyrůstají uprostřed válečných 
konfliktů, ekonomických krizí či v oblastech bez 
vody a jídla. I tak se ale dokážou bavit, hrát si, 
radovat se a jít za svými sny. Poznejte opravdové 
hrdiny – statečné děti, které se nevzdávají.

Amalia předává farmářské zkušenosti svým blízkým.
 Snímek Kate Adelung/CARE

Potřebným ve Venezuele pomáhají i řeholnice. Snímek Josh Estey/CARE
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Situace v oblasti Dabsaan je navíc ztí-
žená špatnou dostupností. Obyvatelé 
jsou zcela závislí na dovozu jídla a vo-
dy z 25 kilometrů vzdáleného města 
Al-Habilyan.

„Občas se stane, že se tu někdo 
zraní a zrovna nemáme k dispozi-
ci auto. Pak zraněného musíme nést 
na zádech a pěšky ujít celou tu dál-
ku do města. Někdy stihneme zraně-
nému sehnat pomoc včas, jindy ne,“ 
svěřují se zarmouceně místní. Obyva-
telé se živí převážně pěstováním obi-
lí a chovem koz. Vodu pro své rodiny 

a zvířata získávají jen stěží – buď pro 
ni chodí a jezdí do kilometry vzdá-
lených míst, nebo spoléhají na deš-
tě. Z nezbytné potřeby platit za čis-
tou vodu ve městě jim na vzdělání 
jejich dětí zbývá jen málo finančních
prostředků. 

Oblast Dabsaan nutně potřebo-
vala pomoc, a tak jemenská pobočka 
CARE International zakročila. Odbor-
níci provedli průzkum životních pod-
mínek a na jeho základě začali pomá-
hat tam, kde to bylo nejvíce potřeba. 
První lokalizovanou pomocí bylo po-

skytnutí finančních zdrojů pro sto ro-
din. Dále CARE pomohla vybudovat 
silnice a opravit staré horské cesty, 
což snížilo celkové náklady na provoz
vozidel.

Fahdova žena musela denně do-
cházet pro vodu do několik kilometrů 
vzdálené studny. Díky finanční pomo-
ci od CARE vybudoval Fahd u své-
ho domu nádrž na vodu o objemu 

80 hektolitrů. Teď jim stačí pro vodu 
zajet jednou za čas autem a mají zá-
soby, které vydrží. Za zbylé peníze si 
Fahd po absolvování včelařského kur-
zu CARE pořídil sedm včelstev a tři 
kozy, díky nimž je jeho rodina o něco
soběstačnější.

CARE je v Jemenu aktivní od roku 
1993. Bojuje s chudobou, sociální ne-
spravedlností a snaží se zlepšit život-
ní úroveň obyvatel prostřednictvím 
rozvojových programů. I přes veške-
rou snahu však Jemen drtí největší hu-
manitární krize na světě. Přes pět let 
válečného konfliktu způsobilo, že více 
než 80 % obyvatel potřebuje okamži-
tou humanitární pomoc a ochranu. 
Kvůli kolabující ekonomice a zlikvido-
vaným veřejným službám mají miliony 
lidí v Jemenu potíže se zajištěním zá-
kladních potřeb, jako jsou potraviny, 
voda, vzdělání a lékařská péče. 

„CARE nám všem změnila život 
k lepšímu,“ říká s povděkem Fahd. 

„Bude ze mě lékařka. 
Viděla jsem spousty 
zraněných lidí umírat 
v prachu na ulici. 
Ten pocit už nikdy 
nechci zažít. Příště 
budu připravena jim 
pomoci,“ říká čtrnáctiletá 
Maya ze Sýrie. 

Maya se musela už čtyřikrát za ži-
vot stěhovat, aby utekla před niči-
vou válkou v Sýrii. Když jí bylo je-
denáct, byla celá její rodina nucena 
v noci potají opustit domov a vyplí-
žit se z města Homs na severozápa-
dě Sýrie, které bylo obklíčeno. Maya 
přežila bombardování města i útěk, 
ze dne na den však musela opustit
školu. 

Kvůli nejistotě a živým vzpomín-
kám na zažité násilí trpěla úzkostmi 
a neustálým strachem, který ji nikdy 
neopouštěl. Postupně přestala komu-
nikovat a bála se cizích lidí. 

Maminka Mayu přihlásila do pro-
gramu centra psychosociální podpo-
ry, jež v severní části Aleppa zřídila or-
ganizace CARE. Díky odborné pomoci 
se Mayin stav výrazně zlepšil a během 
několika málo měsíců byla připravena 
vrátit se do školy. Nyní je v deváté tří-
dě základní školy a je nejlepší student-
kou z celé třídy. 

Rozhodla se sdílet svůj příběh, aby 
pomohla ostatním dětem, které za-
sáhla válka, a dodala jim odvahu jít si 
dál za svými sny. 

 
***
Jmenuji se Maya, je mi čtrnáct let 
a chodím do deváté třídy základní ško-
ly. Můj tatínek zemřel, když mi byl je-
den rok. Nemám na něj žádné vzpo-
mínky, znám ho jen z fotek, které si 
moje maminka schovala. 

Nepamatuji si ani náš první dům. 
Když mi bylo pět let, museli jsme po-
prvé nechat všechny naše věci na mís-
tě a utéci před válkou. Dlouhou dobu 
jsme se snažili najít místo, kde by-
chom byli v bezpečí před ostřelova-
či a bombardováním. Pokaždé když 
jsme se přemístili, musela jsem změ-
nit školu. Občas jsem zameškala i ně-
kolik měsíců výuky. 

Mým největším strachem byl zvuk 
válečných letadel, jenž nikdy nepře-
stával. Vždy když jsem slyšela stíhač-
ky, běžela jsem k mamince a schovala 
se jí do klína. „To je konec, není žád-
ná naděje, další střela nás zabije,“ ří-
kala jsem si. 

Když mi bylo devět, posloucha-
la jsem křik zraněných, třeštila oči 
na krev všude okolo sebe a pře-
mýšlela, že už to dál nezvládnu. Ne-
měli jsme možnost zachránit zra-
něné okolo nás. Kdo byl zraněn,
zemřel. 

Pamatuji si noc, kdy střelba za-
sáhla pokoj, kde jsem spala. Ma-
minka nebyla doma. Nevěděla jsem, 
co mám dělat. Byla jsem vyděšená 
a utekla jsem z domu. Na ulici neda-
leko ode mě dopadla bomba. Všu-
de byl jen kouř a prach. Myslela jsem 
si, že jsem právě zemřela. Na chvíli 

jsem necítila nic než ticho a absolutní
klid.

Přes veškeré nebezpečí a strach 
jsem se snažila zůstat ve škole. Často 
jsem však jen seděla v lavici a nebyla 
schopná myslet na nic jiného než na 
umírající lidi a zvuk střelby. Bylo pro 
mě velmi těžké učit se a neměla jsem 
žádné kamarády. Bála jsem se mluvit 
na ostatní děti i odpovídat učiteli na 
otázky. 

Maminka o mě měla starost, celé 
roky se mi snažila pomoci, ale už si 
nevěděla rady. Jednoho dne mě vzala 
do centra psychosociální podpory, jež 
v sousedství zřídila organizace CARE. 
V centru mě naučili soustředit se zno-
vu na školu a postavit se svému stra-
chu. Postupně jsem si začala povídat 
s ostatními dětmi ve škole a v šestce 
jsem se stala nejlepší studentkou z ce-
lé třídy! 

Od té doby je všechno jinak.
Pokaždé když se některá z mých ka-
marádek něčeho bojí, říkám jí, že to 
nesmí vzdát. Všichni si musíme jít za 
svým snem, nehledě na to, co jsme 
prožili. 

Ráda bych dala tuhle radu kaž-
dé dívce v mém věku: „Musíš si věřit. 
Nikdy se nevzdávej. Studuj a jdi si za 
tím, co tě baví. Všechno špatné jed-
nou skončí a my budeme žít jako ni-
kdy předtím.“ 

Mým snem je dostat se na uni-
verzitu a stát se lékařkou. Viděla 
jsem spoustu zraněných lidí, které 
jsem musela nechat umřít v prachu 
na zemi. Ten pocit už nikdy ne-
chci zažít. Příště budu připravena
jim pomoci.

Na cestě za lepším životem v Jemenu 

Díky terapii už se nebojím

Začínající včelař Fahd žije se svou pětičlennou 
rodinou v oblasti Dabsaan na jihu Jemenu. 
Jeho domovina je zasažená krizí. Náklady na 
živobytí závratně stouply, pravidelný měsíční 
příjem je pro většinu obyvatel nedosažitelný. 

Maya se chce stát lékařkou. Snímek Kate IYD/CARE

Včelař Fahd se díky pomoci CARE 
znovu postavil na vlastní nohy.
 Snímek CARE Jemen



„Chady opustil dům 
pět minut před explozí. 
Říkal, že jde na kávu 
k přátelům. Zemřel 
v jejich zříceném domě,“ 
vzpomíná Hayat. 
Její syn patří 
k 207 obětem loňské 
exploze v libanonském 
Bejrútu.

Přeživší čelí nejen ztrátě blízkých, ale 
i chudobě a nejisté budoucnosti. Na-
ději na lepší život se jim snaží zpro-
středkovat CARE. 

Exploze v bejrútském přístavu pat-
ří k historicky největším nenukleárním 
výbuchům. Přes 6 500 lidí bylo zraně-
no a přes 300 tisíc obyvatel muselo 
opustit domov. Libanon navíc posled-
ní roky sráží ekonomická krize. Více 
než polovina populace žije pod hra-
nicí chudoby a bez stabilního příjmu. 

„Spousta lidí, které neznám, ale 
oni znali Chadyho, mi pomohla,“ říká 
Hayat. „Chady byl navzdory vrozené 
němotě velmi společenský. I když ne-
znal znakový jazyk, snadno si získával 
přátele a byl velmi aktivní na interne-
tu a sociálních sítích,“ dodává. Po jeho 
smrti získala finanční podporu od své 
rodiny a mnoha synových přátel i zná-
mých. Mohla tak zařídit pohřeb a opra-
vy svého domu poničeného explozí. 

Hayat dříve dokázala své rodině 
zajistit živobytí díky vlastnictví malého 
parkoviště. To je však nyní kvůli pan-
demii opuštěné. Žena přežívá díky 
podpoře humanitárních organizací. 
Jako mnoho dalších obyvatel Bejrútu 

dostává podporu nezbytnou k zajiště-
ní základních životních potřeb. 

Osudný den
Během první exploze zalévaly Hayat 
a její vnučka květiny rostoucí na par-
kovišti. Uprchly do nejbližšího koste-
la. Hayat utrpěla zranění ruky a levé 
části těla. Zasáhly ji skleněné střepy. 
„Kdybych zůstala venku, pravděpo-
dobně bych dnes nebyla mezi živými,“ 

vzpomíná. Po příchodu do nemocnice 
si poprvé uvědomila drtivé následky 
exploze ve městě. „Přežila jsem válku, 
ale nikdy jsem neviděla nic takového.“ 

Po návratu domů sháněla Chady-
ho. „Jeho telefon vyzváněl, ale nikdo 
ho nezvedal,“ vypráví otřeseně Hayat 
a upírá pohled do země. „Celou noc 
jsem strávila u okna a čekala. Můj syn 
je hluchý, takže ani neslyší na zavolá-
ní jménem, ani by nemohl odpovědět 
záchranářům.“ 

Chadyho tělo nalezli dva dny po 
výbuchu pohřbené pod sutinami. Ve 
svém skromném domě Hayat ukazuje 
jeho ložnici a říká: „Stále jsou zde jeho 
věci. Dokonce i dnes po něm nosím 
jeho kalhoty.“ Se slzami v očích dále 
vypraví: „Někdy se mi stává, že zapo-
menu, co se stalo, a čekám na jeho ná-
vrat. Dovařím a čekám. Když nefun-
guje internet nebo se něco porouchá, 
říkám si, že Chady to opraví, až přijde 
domů. Myslím na něj neustále.“ 
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Hayatin syn zemřel při explozi v přístavu

CARE v Bejrútu stále podporuje 
mnoho statečných lidí, jako je Ha-
yat. Bujar Hoxha, ředitel CARE Li-
banon, říká: „Už první den po vý-
buchu bylo povzbudivé vidět, že 
mnoho obyčejných lidí vede v uli-
cích odklízecí práce. Pro nás za-
městnance v humanitárním sek-
toru to byl velmi hřejivý moment. 
Cítili jsme obrovskou sounáleži-
tost. Lidé z místních komunit pra-
covali na obnově města a pomáhali 
svým bližním.“ 

Od katastrofy se domů vráti-
ly tisíce lidí. Jiní však takové štěstí 
neměli. Celé čtvrti Bejrútu zůstá-
vají zničené. S podporou CARE Bej-
rúťané postupně obnovují své do-
movy a podniky. Skládají tak zpět 
dohromady své životy, jež exploze 
minulý rok roztříštila na kousky. 

CARE pomáhá i osm 
měsíců po výbuchu

Při srpnové explozi Bejrútu byl poničen nespočet domovů. 

Hayatin syn Chady při tragédii zahynul. Snímky Milad Ayoub/CARE
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Nejobvyklejší metodou 
konzervování 
zemědělských produktů 
na gruzínském venkově 
je sušení na slunci. CARE 
Česká republika zahájila 
v zemi projekt, na němž 
spolupracuje s firmou 
Holistic Solutions. 
Odpovídá zástupce 
firmy JAN STAŠ.

Jak byste popsal hlavní cíl projektu?
Cílem je představit místním farmářům 
nové technologie používané k solár-
nímu sušení ovoce, zeleniny a lesních 
produktů. Sušení přímo na slunci či 
využívání jednoduchých solárních su-
šáren je v Gruzii běžné. Výsledné pro-
dukty ale nemají dostatečnou kvalitu, 
protože se často nepodaří docílit ide-
álních podmínek pro sušení, ať už kvů-
li výkyvům teplot během sušení (den – 
noc), či kvůli vysoké vlhkosti v sušárně.

Díky hybridním solárním sušár-
nám se podmínky dají lépe stabilizo-
vat, a tak dosáhnout lepších výsledků. 
V rámci projektu vzniknou nové pra-
covní příležitosti pro venkovské oby-
vatele.

Jaká je vaše role?
Mým úkolem bylo navštívit několik 
drobných farmářů, kooperativ a pod-
nikatelů. Smyslem bylo pomocí rozho-
vorů a návštěv posoudit aktuální stav 
a navrhnout možná řešení, která by 
vedla ke zlepšení místních solárních 
systémů na sušení ovoce a zeleniny. 

Dalším cílem bylo navrhnout – spo-
lečně s místním partnerem panem  
Rostomem z Rural Communities De-
velopment Agency (RCDA) – vhod-
nou hybridní solární sušičku, kterou 
budeme distribuovat vybraným far-
mářům. Podílel jsem se na školeních 
zaměřených na solární sušení, kon-
strukci sušáren, zpracování potravin 
a podobně. 

Jak vznikla samotná myšlenka 
solárních sušiček ovoce?
Tato myšlenka není žádnou novin-
kou. Samotné sušení je jednou z nej-
starších metod zpracování potravin, 
používanou na Blízkém východě už 
cca 12 tisíc let před naším letopočtem. 
Postupem času se zdokonalovala a li-
dé zjistili, že suší-li se produkt v uza-
vřené komoře s otvory pro přívod 
a odvod vzduchu, je proces rychlejší 
a produkt je lépe chráněn před vnější-
mi vlivy, jako jsou prach, hmyz či déšť. 

V dnešní době už máme nespočet 
různých typů sušáren, které se stále 

zdokonalují. Jedním je právě hybridní 
solární sušárna, kde se kromě sluneč-
ní energie využívá druhý zdroj tepelné 
energie – například elektrický ohřívač, 
pec na biomasu nebo plynový hořák. 
Ten dokáže zajistit sušení i v noci či za 
špatného počasí.

Co se zatím v projektu podařilo?
Za stěžejní považuji finální návrh hyb-
ridní solární sušárny, která se bude 
konstruovat a distribuovat farmářům 
v Gruzii. Myslím, že prototyp se nám 
povedl a po menších úpravách a vy-
lepšeních z něj bude funkční model, 
ideální pro místní podmínky. 

I samotná cesta loni v říjnu byla 
vzhledem k nepřívětivým epidemic-
kým podmínkám úspěch. Kdybych 

místo nenavštívil osobně, měl bych 
jen teoretickou představu o stavu 
a kvalitě metod zpracování ovoce a ji-
ných plodin. Podařila se i online škole-
ní, kde se po prezentacích vedly věcné 
a tematické diskuse, které otevřely za-
jímavá témata a problémy, s nimiž se 
místní setkávají.

Jak probíhá spolupráce s místními?
Samotní farmáři byli skvělí hostitelé 
a při každé návštěvě jsme byli skoro 
až nuceni ochutnat část jejich produk-
ce – což bylo příjemné, protože jsem 
se nemusel pokaždé ptát, zdali bych 
mohl vidět a ochutnat jejich sušené 
ovoce.

Například u jednoho farmáře 
u městečka Khobi na mě ovšem po 

rozpůlení fíku vykouklo pár červíků, 
přesněji pár larev moučného mola. 
To bylo způsobeno špatným sklado-
váním. Extra proteiny jsem tedy od-
mítl a farmáři poradil, jak ovoce lépe 
skladovat (smích). Celkově mě zau-
jalo, jak byli farmáři našimi návštěva-
mi nadšení a jak společný čas využili 
k otázkám. Pan Rostom musel občas 
naše diskuse ukončit, abychom stihli 
všechny body na denním programu. 

Co říkali místní na novou 
metodu solárního sušení?
Většina farmářů už měla se solárním 
sušením vlastní zkušenost, ale nezna-
li hybridní systém. Inovaci vítali s ote-
vřenou náručí, protože je často trápily 
vysoká vlhkost a následné znehodno-
cení produkce či dlouhá doba sušení. 

Setkal jste se v Gruzii se 
zajímavým životním příběhem?
Každý životní příběh, s nímž jsem se 
tam setkal, byl svým způsobem za-
jímavý. Kdybych si ale měl vybrat je-
den, zvolím asi paní Eku z okolí měs-
ta Zugdidi. 

Paní Eka před pár lety získala ma-
lou solární sušárnu, kterou začala 
účinně využívat, a díky jejímu zápalu 
a píli se jí podařilo optimalizovat pod-
mínky sušení, zvolit vhodné postupy 
a během pár měsíců už produkovala 
hned několik rozdílných druhů suše-
ného ovoce a také „ovocné kůže“, což 
je vlastně ovocná směs ve formě čtver-
ce, která se po usušení zabalí do „rolá-
dy“ a nakrájí na malé kousky.

Protože své zboží začala prodávat, 
zvýšila příjem domácnosti a za dal-
ší rok už si mohla za vydělané peníze 
koupit další sušičku, tentokrát elektric-
kou s vyšší kapacitou. Momentálně te-
dy využívá obě sušičky a své zboží pro-
dává nejen svým sousedům, ale i na 
svatby a další akce. Měla obrovskou 
radost, že i díky těmto příjmům mů-
že poslat syna, jenž už jí nyní pomá-
há s prodejem a propagací produktů, 
na vysokou školu v oboru ekonomie. 
Její sušené ovoce bylo delikátní a do-
dnes vzpomínám na chuť její ovocné 
rolády. Nejen tento příběh mě utvrdil 
v názoru, že i malá pomoc dokáže mě-
nit lidské osudy a že má smysl.

Texty v příloze KATEŘINA BURÁŇOVÁ,
redakčně připravila
Alena Scheinostová

Projekt „Introduction and use of new 
energy efficient technology through 
a model of Hybrid Solar Driers for 
fruits, vegetables, herbs and NTFPs 
(non-timber forest products)“ je reali-
zován v rámci Partnerství pro Cíle udr-
žitelného rozvoje mezi Českou repub-
likou a Rozvojovým programem OSN.

I malá pomoc dokáže měnit osudy

Jan Staš (vpravo) v Gruzii.  

Ovocné rolády paní Eky. Snímky CARE Kavkaz
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Pošlete prosím svou důležitou pomoc trpícím dětem ještě dnes.
Hlad ani koronavirus si nevybírají.

Každý váš dar pomůže zachránit nevinné životy.
Jak můžete okamžitě pomoci? 

Složenkou vloženou v tomto čísle Katolického týdeníku na sbírkový účet 
CARE Česká republika, z. s., 243 308 210/0300, specifický symbol 042021

Online darem na www.balikypomoci.cz

Váš dar pro CARE Česká republika je daňově odečitatelnou položkou. Uvedete-li při 
platbě čitelně své jméno, příjmení a adresu, souhrnné potvrzení pro daňové účely vám 
automaticky zašleme v průběhu ledna 2022. 

„Teď, když očekáváme pomalé a namáhavé uzdravování z pandemie, existuje 
riziko, že zapomeneme na ty, kdo zůstali v pozadí. Můžeme pak být zasaženi ještě 
horším virem, totiž sobeckou lhostejností. Virem, jenž se šíří dojmem, že je život 

lepší, když je lepší pro mě, a že všechno bude dobré, když je to dobré pro mě.“
            Papež František

Zde popsané  formy jsou př í klady využ ití  finanč ní ch prostř edků . Darem pro CARE souhlasí te se zpracová ní m osobní ch ú dajů  organizací  CARE Č eská  republika, z. s., také  
s pomocí  poskytovatele služ eb za ú č elem evidence dá rců , pé č e o dá rce a informová ní  o projektech a využ ití  darů . Vaš e osobní  ú daje nebudou poskytnuty jiný m osobá m.

CARE Česká republika, z. s.
Sídlo: Slezská 2033/11

120 00 Praha 2
e-mail: care@care.cz
telefon: 222 312 805

www.care.cz


