
aneb 
Příbalový leták k léku na život

Čteme ji?

Milí čtenáři a posluchači, jistě se 
rychle vpravíte do následujících vět 
a v hlavě vám začne vyvstávat verze 
překladu, kterou znáte z mládí:

A vy, bratři, nenechte se od dobrých skutků 
odradit únavou. (2 Sol 3)

Kdo z těchto tří, myslíš, byl bližním tomu, 
který upadl mezi lupiče? (Lk 10)

Měl jsem hlad a dali jste mi najíst. Měl jsem 
žízeň a dali jste mi napít. Byl jsem cizinec a při-
jali jste mě. Neměl jsem co na sebe a oblékli jste 
mne. Byl jsem nemocný a navštívili jste mne. Byl 
jsem uvězněný a přišli jste za mnou. (Mt 25)

Věřil, a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec, 
bydlil ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které 
platilo totéž zaslíbení. (Žid 11)

Přijde-li cizinec ze vzdálené země kvůli tvému 
jménu, a bude se modlit, učiň vše, oč k tobě ten 
cizinec bude volat, Bože! (1 Král 8)

Ať tě chválí cizí a ne tvá vlastní ústa, cizinec 
a ne tvoje rty. (Př 27)

Cizinec nezůstával přes noc venku, pocest-
nému jsem otvíral dveře. (Jób 31)

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte 
právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. (Ef 2).

Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domov-
ského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobec-
kých vášní, které vedou boj proti duši, a žijte 
vzorně mezi pohany; aby prohlédli a za vaše 
dobré činy vzdali chválu Bohu. (1 P 2)

Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří 
přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, Gala-
cii, Kappadocii, Asii a Bithynii. (1 P 1)

bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas, podzim 2015

Milí, jak často se vám daří brát 
do ruky knihu knih? Máte ji podtr-
hanou pastelkami, opatřenou vlast-
noručními vpisky a poznámkami? 
Kolik druhů podtržení máte? 

Ano, to je dnes potřeba, abychom 
dobře a s chutí žili radostnou zvěst. 

Pochopili jste, že vybrané úryvky se týkají jedné 
současné veliké starosti světa. Je představitelné, 
že i s tímto Bůh počítá? Myslím, že ano, a doložím 
to dvěma příběhy. 

Rút byla Moábka, cizinka, pohanka. Neměla 
co do úst. Dovolili jí sbírat zbylé klasy po žen-
cích. Bóaz sběračům řekl, ať jsou méně pečliví, 
aby na cizinku zbylo víc. Vzali se. S Bóazem  měli 
Obéda, ten Jesseho, ten budoucího krále Davida. 

A o několik století později Josef s Marií a dítě-
tem hledali a našli azyl v Egyptě. Zvládli cestu 
a nouzový pobyt tam; až nebezpečí pominulo, 
vrátili se domů.

Nebojme se, svět je v dobrých rukou. Jsou to 
ruce Boží.

Mons. Martin Holík
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Schránky Proglasu jsou červené, modré, zelené 
a žluté. Pokud se budete chtít zapojit do soutěže, 
je vaším úkolem najít schránky všech čtyř barev 
a poslat nám kartičky, které jste ve schránkách 
našli.
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► Letní měsíce zna-
menaly pro pracovníky 
Proglasu zasloužený odpo-
činek, ale také pracovní nasa-
zení – zejména na několika akcích, 
z nichž jsme pro vás vysílali živě. Technika nás 
sice někdy zlobila, ale věříme, že se našim redakto-
rům podařilo vám co nejlépe zprostředkovat atmo-
sféru strážnického folklorního festivalu, Dnů lidí 
dobré vůle na Velehradě, Katolické charismatické 
konference v Brně, Folkových prázdnin v Náměšti 
nad Oslavou, Salesiánského Velehradu, Diecézní 
pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou nebo hudebního 
festivalu UNITED. Kromě živého vysílání jsme se 
na těchto akcích mohli potkat i s mnohými z vás 
osobně.  

► Společné setkání s vámi, posluchači, nás 
potěšilo na Dni otevřených dveří, který se v brněn-
ské redakci uskutečnil 13. června. Na téměř 
tři stovky návštěvníků čekala prohlídka vysí-
lacích a nahrávacích studií, hry a soutěže pro 
děti a občerstvení.

► V červnu se naší redaktorce a moderátorce 
Lence Kolaříkové narodila dcera Markétka.

► Na konci června proběhlo další finálové kolo 
dlouhodobé soutěže Proglaso. Tentokrát se čtyři 
finalisté – Maruška, Alžběta, František a Bene-
dikt – setkali v královéhradeckém studiu a po 
napínavém klání jsme mohli gratulovat k vítězství 
Marušce Solařové. Další část dlouhodobé soutěže 
Proglaso se rozběhla v září – neváhejte a zapojte 
se také!

Novinky ► Od června do září jste zvláště ve zpravodaj-
ských relacích mohli slýchat hlas praktikantky 
Anežky Horákové, studentky žurnalistiky a čes-
kého jazyka a literatury na FF MU v Brně. 

► V srpnu jsme se rozloučili s naším dlouho-
letým moderátorem a průvodcem Nočních linek 
Robertem Scavinem. Přejeme mu vše dobré 
a děkujeme za 10 let jeho služby.

► V sobotu 12. září změnila své příjmení redak-
torka zpravodajství Lucie Přikrylová – vzala si 
Marka Švestku. Novomanželům přejeme hodně 
štěstí a Božího požehnání.

► V našem vysílání sledujeme také Národní 
eucharistický kongres NEK 2015, jehož hlavní 
program proběhne v jihomoravské metropoli od 
15. do 17. října. V sobotu 17. října budeme přená-
šet hlavní mši svatou z brněnského náměstí Svo-
body. 

► V polovině listopadu se v našem programu 
setkáte s novým vzdělávacím cyklem nazvaným 
Islám znamení doby. V olomouckém studiu ho při-
pravuje Marek Chvátal s ThLic. Jaroslavem Fran-
cem, Th.D., vyučujícím na Cyrilometodějské teo-
logické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Terezie Breindlová

Novinky nejen z vysílání

Putování s Proglasem
► K 20. výročí vysílání Proglasu jsme připravili 

rodinnou hru. Putovat na zajímavá místa naší vlasti 
je možné do 31. října 2015. Zájemci se 
mohou připojit – pravidla hry a mapa schrá-
nek je na webu: www.proglas.cz/putovani.
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Z dopisů posluchačů

z dopisů posluchačů vybrala a redakčně upravila 
Hana Svanovská

Zrovna teď vysíláte na Radiu Proglas Čtení na 
pokračování o Marii Gorettiové, které nenechá 
člověka vlažným. Pokaždé je o čem uvažovat! 
Díky za ně! S televizí Noe jste našimi partnery, 
hlavně těm, co svého životního partnera už nemají. 
V poslední době to byla Strážnice, Rožnov, cesta 
Svatého otce Františka do Ameriky atd. Díky, 
díky!  

posluchačka z Hlučína

Náš dar má hodnotu 2 000 Kč. Abych jeho původ 
mohla vysvětlit, musím se vrátit o mnoho let zpět. 
Tehdy u nás v Brodku žila se svým manželem 
jedna moc hodná paní. Jmenovala se Emílie. 
Při roznášení pošty z Proglasu jsme se vždy 
zapovídaly. Jednou mne tato paní pozvala k sobě 
domů. Začala jsem ji navštěvovat pravidelně. 
Spolu jsme sledovaly, jak můj nejmladší syn 
roste z miminka v šikulu, který si musí stoupat na 
špičky, aby trochu viděl na stůl. Když začal mluvit, 
říkal paní „babi Emi“. Všichni jsme v ní měli další 
babičku. Když prohrála svůj boj s rakovinou, 
zůstal její manžel sám. Přijal nás i on. Naše děti 
získaly nového dědečka, kterému říkaly „pantáta“. 
Prožili jsme s ním spoustu pěkného. Loni nás 
ve věku 89 let opustil. Jeho dcera nám věnovala 
při vyklízení domu nějaké věci. Byl mezi nimi 
i kancionál paní Emílie. Doma jsme kancionál 
otevřeli. Prohlíželi jsme si vložené svaté obrázky. 
Mezi nimi jsme našli obálku. V ní byly našetřené 
peníze. Dcera paní Emílie souhlasila, abych vám 
celou částku do Proglasu poslala. Jen musel 
nejprve můj syn v bance v Brně zařídit výměnu 
prošlých padesátikorunových bankovek. Starou 
obálku s platnými penězi přikládám.

posluchačka z Brodku u Přerova

Děkuji sama za sebe i za všechny nemocné, za 
modlitby i slova povzbuzení, aby se šířilo společné 
dílo lásky. Je požehnáním Pána pro naši zemi. 
Přeji, aby se vám vydařil Den otevřených dveří 
v Brně. Štědrý Bůh ať odmění všechno vaše úsilí 
a práci, které vkládáte do společného díla.

posluchačka z Dobříše 

Poetický koutek

Jíní
Bohuslav Reynek

Únavou podzimní traviny lehly,
úsvitu krůpěje motýli zkřehlí
pijí;

zdvihají křídla svá, ale již nevzletí,
na květech zavřených zelenou perletí
planou.

Také jdu unaven, žampion u cesty,
bílý a křehounký jako šat nevěsty,
sbírám.

Žampion loupám, ruka mi voní; 
srdce mám těžší, než jsem měl loni,
láskou.

Žampion loupám, voní; vtom stáda
bílá zřím v duši, Jeseň je mladá
pase.

Přečistá, dobrá Jeseň tu stojí,
ledovou roušku na hlavu svoji 
váže.

Vybrala Hana Svanovská
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Bernard Ondřej Mléčka OFM

hudby, protože mainstream mi někdy nedělá 
dobře. Více jsem také pronikl do světa médií.

► V čem se liší práce v Proglasu od tvé práce 
současné, tedy práce redaktora v Tiskovém 
středisku ČBK? 

Je to jiná pozice. Na Tiskovém středisku ČBK 
totiž nemluvím za sebe, ale zastupuji někoho 
jiného. Cítím v tom zároveň i velkou zodpovědnost, 
protože když nějakému novináři odpovím na mail, 
vím, že se to může druhý den objevit v novinách. 
Zároveň jsme zde pro novináře jakýsi „servis“, 
snažíme se jim maximálně pomoci, kdykoliv 
něco potřebují. Za tuto spolupráci jsem velmi 
rád. Jedna věc je ale s Proglasem podobná, a to 
vytváření zpravodajství ze života církve. Dá se 
vlastně říci, že na současné místo jsem se dostal 
i díky zkušenosti z Proglasu. 

 
► Co bys popřál Proglasu k dvacátému 

výročí…?

Mějte stále Boha za blízkého přítele, život 
s Ním je radostnější.

 

Otázky připravila a za odpovědi děkuje
Hana Svanovská

Přinášíme rozhovor s bývalým náboženským 
redaktorem Radia Proglas Bernardem Ondřejem 
Mléčkou OFM, členem františkánského řádu 
a redaktorem Tiskového střediska České 
biskupské konference.

► Jak tě ve vztahu k církvi a k tvému rozhodnutí 
stát se řeholníkem inspirovala rodina?

Mám skvělé rodiče, takže je toho opravdu 
hodně. Je to jako když máte dobrého přítele: nedá 
se vždycky říct, co jeden druhému dává, ale stopu 
ve vás zanechává. Dvě věci ale zmíním: pro rodiče 
byla naše víra prioritou, dokonce za komunismu 
založili tajnou skupinu křesťanů. Druhá věc je, 
že máma nám občas říkala: Buďte, čím chcete, 
klidně třeba popelářem, ale hlavně mějte rádi Pána 
Boha. Věděl jsem, že když se rozhodnu pro řeholi, 
rodiče to vezmou a budou za to rádi. 

► Kdy tvoje definitivní rozhodnutí pro řeholní 
život uzrálo? Proč zrovna františkáni? 

Když mi bylo kolem osmnácti let, oslovily mě 
nějaké úryvky z evangelia. Také jsem velmi rád 
chodil k olomouckým kapucínům, líbilo se mi 
tam. I později ve mně některá setkání a události 
zanechávaly zvláštní vnitřní pokoj. Nedokázal 
jsem si to ale sám pro sebe pojmenovat jako 
povolání. Po skončení vysoké školy mi jeden kněz 
doporučil komunitu Casa Balthasar v Římě, kam 
člověk přijde na nějaký čas a hledá, co po něm Pán 
Bůh vlastně v životě chce. Kdyby se někdo ptal 
po svém povolání, tuhle komunitu mu můžu vřele 
doporučit, třeba jen kvůli speciálním duchovním 
cvičením, během kterých Pán často promlouvá.

► Jaké důležité věci sis odnesl z práce v Radiu 
Proglas?

Našel jsem tam vynikající lidi, se kterými 
jsem pořád v kontaktu. Přišel jsem do tvůrčího 
prostředí, které dokázalo propojit práci i kolektiv. 
Poznal jsem spoustu nových a zajímavých věcí. 
Hodně si na Proglasu vážím širokého spektra 

Buďte, čím chcete, 
klidně třeba popelářem



Tři evangelní rady

Posloucháme-li životopisy různých svatých, 
možná si povzdechneme: copak já mohu jednat 
tak jako oni? Mohu prodat všechen majetek, když 
živím rodinu? Mohu snad odjet do dalekých krajin 
a hlásat tam evangelium? 

Jádrem křesťanského života jsou tři evangelní 
rady, které řeholníci formulují do slibů: rada 
chudoby, čistoty a poslušnosti. Každý věřící je 
má ve svém životě nějak uskutečňovat, neboť ony 
shrnují vše, co můžeme Bohu dát: svůj majetek, 
své tělo a svou vůli. Každý je však povolán k tomu, 
aby je prožíval jiným způsobem. Zasvěcené osoby 
je chápou doslova, ostatní křesťané žijí jejich 
duchovní rozměr. 

Řeholník se ve slibu chudoby skutečně zříká 
osobního vlastnictví. Ostatním to připomíná, že 
na majetku nemají lpět. Jsou povoláni k tomu, 
aby dávali své vlastnictví do služeb Bohu. Jak 
píše svatý Pavel: ti, kdo nakupují, ať žijí, jako by 
nevlastnili. 

Zasvěcený člověk se slibem čistoty zříká 
manželského stavu, aby se tělem i duší staral 
o věci Páně. Stává se tak znamením ohlašujícím, 
že žádný křesťan nepatří sám sobě. Za každého 
Kristus zaplatil svou krví. Věřící proto tělem 
i duší náleží Kristu a podle toho jednají. 

Zasvěcená osoba se ve slibu poslušnosti zříká 
možnosti nakládat svobodně se svým životem. 
Chce se tak odevzdat Božím plánům, které se 
konkrétně projevují skrze vůli představeného. 
Tím se zároveň vyjadřuje hluboká skutečnost, 
že na prvním místě každého věřícího musí stát 
poslušnost vůči Bohu. 

Tři evangelní rady chudoby, čistoty a poslušnosti 
mají být jádrem života každého z nás. Záleží však 
na konkrétním Božím povolání, jakým způsobem 
je člověk naplňuje. Zda je uskutečňuje doslova, 
nebo prožívá „pouze“ jejich duchovní význam. 

S tímto pohledem se můžeme podívat na 
mnohé svaté řeholníky. To, co žili oni, je zároveň 
povoláním i pro nás. Možná ne doslova, ale zcela 
jistě ve svém duchovním významu.

Bernard O. Mléčka OFM
5

Duchovní slovo

Někdy se modlíme za toho, koho milujeme, 
kdo to potřebuje a komu nedokážeme pomoci. 
Často nevíme, co by bylo pro něho to nejlepší. 
Dokonce ani pro nejmilovanějšího člověka 
neumíme najít slova, která by mu pomohla. 
Leckdy víme, že se nedá dělat nic než mlčet, 
i když bychom nejraději nasadili život, aby-
chom pomohli. V tomto duchu se můžeme 
obrátit k Bohu, svěřit celou situaci do jeho péče 
a říct: „Bože, který víš všechno a jehož láska je 
dokonalá, vezmi život tohoto člověka do svých 
rukou a udělej to, co bych chtěl udělat já, ale 
nemohu.“ Modlitba je závazek a nemůžeme se 
pravdivě modlit za někoho, komu sami nejsme 
ochotni pomoci. Spolu s Izaiášem musíme být 
připraveni na to, že od Pána uslyšíme: „Koho 
mám poslat, kdo půjde?“ A musíme být připra-
veni odpovědět: „Zde jsem, mě pošli!“ (Iz 6,8). 

Když věříte, že modlitby za živé pomáhají, 
proč se nemodlíte za mrtvé? Život  je jen jeden 
a jak říká svatý Lukáš: „On přece není Bohem 
mrtvých, nýbrž živých“ (Lk 20,38). Smrt není 
konec, je to pouze etapa v životě člověka, který 
nekončí ztuhnutím v okamžiku smrti. Láska vyja-
dřovaná v naší modlitbě za mrtvé tedy nemůže 
být zbytečná. Kdyby měla sílu pouze na zemi, 
a ne po smrti, protiřečilo by to slovům Písma, 
podle nichž je láska silná jako smrt. (…) Budou-
li se pozůstalí vytrvale obracet k Bohu v postoji 
lásky, věrnosti a vděčnosti, zemřelý vstoupí do 
věčného království přesahujícího hranice času: 
i oni tak mohou ovlivnit osud zemřelého. Nepro-
síme Boha, aby upustil od své spravedlnosti 
a odpustil člověku přes všechno, čeho se dopus-
til. Prosíme jej však, aby zemřelému požehnal 
pro dobro, jež vykonal, o čemž svědčí životy 
jiných. 

Z knihy Antonyje Surožského Tváří v tvář  
vybrala Marie Blažková

Modlitba jako živý vztahMyšlenka na den z vysílání Radia Proglas, kterou 
připravil Ondřej Mléčka ještě jako redaktor 
náboženské redakce.



Jaroslav Krček
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Šestisté výročí smrti mistra Jana Husa připo-
mnělo v roce 2015 nejprve sympozium „Mistr 
Jan – svědek křesťanské víry“, na které v květnu 
odborníky svolala TF Jihočeské univerzity v Čes-
kých Budějovicích. 

Husovo jméno a odkaz jeho života se postupně 
vzpomínaly porůznu nejen v naší vlasti, ale 
i v zahraničí. 

V Praze začaly slavnosti v Betlémské kapli 
v předvečer výročí setkáním nazvaným Mistru 
Janu Husovi s láskou Alfréd Strejček za doprovodu 
kytaristy Štěpána Raka přednesl úryvky z mis-
trových textů. Hudební dobovou ilustraci připra-
vila Musica Bohemica s Jaroslavem Krčkem (na 
obrázku). Vystoupil také soubor Ensemble Inégal. 

Vrcholem slavnosti bylo požehnání nového 
zvonu pro Betlémskou kapli. Zvonice se léta vypí-
nala nad kaplí, ale ani dokumenty nedosvědčují, 
že by v ní kdy byl zvon. Až se této výzvy chopil 
mladý zvonař Michal Votruba z Myslkovic, který 
v prosinci na dřevěném pódiu dvora Betlém-
ské kaple odlil zvon jménem Mistr Jan. Zvon byl 
pak vystaven na Vánoční výstavě ing. Blahoslava 
Lukavce, kterému tímto děkujeme za všechnu 
tvůrčí realizaci bohulibých úmyslů. 

Betlémské náměstí se i v horku zaplnilo stov-
kami lidí. Snad jich bylo tolik, jako když tam před 
staletími mistr Jan kázal. I s kamerou se těžko hle-

Jan Hus dalo místečko. Modlitbu vedli a zvon požeh-
nali patriarcha CČSH Tomáš Butta, superin-
tendent ECAV Marián Čop, Mons. Tomáš 
Halík a P. Michal Pometlo OFM. 

A v pondělí 6. července 2015 o výročním 
dni upálení mistra Jana Husa – také z praž-
ské betlémské zvonice – už hlaholil nový 
hlas vybízející k Božímu smíru. 

Poznáte zvon Mistr Jan mezi ostatními? 
Zkuste se inspirovat reportážemi, které 

jsme natočili do videogalerie Proglasu.
A vám, kteří více přemýšlíte o tom, kdo 

byl mistr Jan a jaký je odkaz jeho života 
pro nás, doporučujeme knihu prof. Ctirada 
Václava Pospíšila „Husovská dilemata“. 

Vydalo ji KNA v roce 2015. Šestidílnou rozhlaso-
vou podobu připravilo Radio Proglas. Nahrávky 
najdete v e-shopu Proglasu. 

ze studia Kristián
Jana Beránková a Štěpán Havlíček

I letos jste mohli slyšet naše redaktory z živých 
studií, která vysíláme při mimořádných letních 
akcích. U dvou akcí se zastavíme trochu podrob-
něji.

Hudební 
festival UNITED

Proglas na letních akcích 

5. ročník festivalu 
UNITED proběhl v srpnu 
ve Vsetíně. Konal se letos 
už po páté. Mělo jít o vlaj-
kovou loď křesťanských festivalů, na které partici-
pují věřící z nejrůznějších církví. 

Hlavní program tvořily komponované večery, 
ve kterých se střídaly hudební skupiny a řečníci, 
kteří originálním způsobem hovořili o Bohu. Den 
byl vyplněn přednáškami, dílnami a dalšími aktivi-
tami, které posilují tělo nebo ducha, někdy i obojí.

Ve Vsetíně jsme měli díky organizátorům 
dobrý přístup ke všem účinkujícím a rozhovory, 
které jsme koncem srpna natočili, vám nabíd-
neme v podzimních pořadech Jak se vám líbí nebo 
Šmrnc.



Od 14. do 
16. října 2015 
se v Brně koná 
již 21. setkání     

Konference evropských křesťanských rádií 
(CERC) – naposledy se zástupci křesťanských 
rozhlasových stanic sešli v České republice v roce 
2005 v Praze.

Letos vzhledem ke 20. výročí zahájení vysílání 
připravuje setkání zástupců křesťanských rádií 
Radio Proglas v Brně.

| www.cerc-eu.eu |
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Národní eucharistický kongres 2015
NEK 2015 ve farnostech diecezí 

Čech a Moravy

Hlavním dnem NEK 2015 bude 
sobota 17. října 2015,

v Brně na náměstí Svobody
v 10.30 hodin hlavní bohoslužba 

s následným eucharistickým průvodem 
a bohatou nabídkou doprovodných 

programů v centru Brna.
Web NEK 2015:

http://www.nek2015.cz/

Druhá z akcí byla 
veliká narozeninová 
párty na Velehradě. 
O tisíc let později, 

než se narodil sv. Metoděj, se v Turíně narodil Jan 
Bosco. A protože je Fan club Jana Bosca neuvěři-
telně rozsáhlý, zaplnili salesiáni a jejich příznivci 
začátkem srpna prostranství před velehradskou 
bazilikou. K vidění i ke slyšení byly všechny 
prvky salesiánských aktivit, ať už jde o střediska 
mládeže, misie v zemích třetího světa anebo práce 
Dcer Panny Marie Pomocnice – salesiánek. Velká 
oslava na rozpáleném velehradském náměstí uká-
zala, že salesiáni a salesiánky mají i 200 let po 
narození jejich zakladatele co nabídnout všem sku-
pinám mladých, včetně posluchačů našeho rádia.

Luděk Strašák

Salesiánský Velehrad 2015 21. Setkání CERCu v Brně
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Programové schéma platí od 1. října 2015. Přehled pořadů najdete také na www.proglas.cz; zde si můžete zaregistrovat 
odběr elektronického newsletteru s programem na 10 dní dopředu. Aktuální přehled pořadů zasíláme zdarma na objednávku 
e-mailem: redakce@proglas.cz. Program Proglasu i televize NOE vychází také v příloze Televize – Rozhlas Katolického týdeníku.

00.05	 po	–	Kafemlýnek(R)
	 út	–	Křesťan	a	svět	(R)	
	 st	–	Oktáva	(R)
	 čt	–	Duchovní	vzdělávací	pořad	(R)		 	
	 pá	–	Všimli	jsme	si	(R)
00.30	 út	–	Noční	bdění	s	folkem
	 st	–	Noční	bdění	s	jazzem	a	blues
	 čt	–	Noční	bdění	s	etnickou	hudbou
01.00	 Komorní	hudba
02.00	 po	–	Z	regionálních	studií	(R)	
	 út	–	Duchovní	vzdělávací	pořad	(R)
	 st	–	Pořady	z	regionů	(R)
	 čt	–	Kukadlo	(R)
	 pá	–	Šmrnc	(R)
02.30	 Písně
03.00	 po	–	Slyšte,	lidé!	(R)
	 út	–	Jak	se	vám	líbí	(R)
	 st	–	Folklorní	okénko	(R)		 	
	 čt	–	Hrajte,	kapely!	(R)
	 pá	–	Jak	se	vám	líbí	(R)
04.00	 Písničky	před	svítáním
04.45	 Jitro	s	dechovkou
05.00	 Hudebně-zpravodajský	magazín	
05.27	 Myšlenka	na	den
05.30	 Hudebně-zpravodajský	magazín	
05.50	 Očekávané	události
06.00	 Evangelium
06.05 Ranní chvály
06.20	 Duchovní	slovo
06.25	 Hudebně-zpravodajský	magazín
06.45	 Ranní	zíváček
07.00	 Zprávy	ČRo	2
07.15	 Putování	po	krajích
07.45	 Třikrát	z	Proglasu
08.00	 Zprávy	ČRo	2
08.05	 Hudebně-zpravodajský	magazín
08.45	 Radio	Vatikán	(záznam	včerejšího	vysílání)
09.00	 Vážná	hudba
09.15	 Vysílá	TWR
09.30	 po	–	Pořady	z	regionů	(R)
	 út	–	Kafemlýnek
	 st	–	Vítejte,	senioři!
	 čt	–	Mezi	slovy	(R)
	 pá	–	Živě	z	Prahy
10.00	 po	–	Komentář	týdne	(R)
10.15	 po	–	Knihovnička	Proglasu	(R)
10.30	 Vonička	lidových	písní/dechovka
11.00	 Zprávy	Proglasu
11.05	 Čtení	na	pokračování
11.30	 Písničky	před	polednem
11.57	 Myšlenka	na	den	(R)

12.00 Polední modlitba
12.05	 Hudební	siesta
13.00	 Zprávy	Proglasu
13.05	 Písničky
13.50	 Dnešek	v	kalendáři
14.00	 Pozvánky
14.30	 Třikrát	z	Proglasu
15.00	 Zprávy	Proglasu
15.05	 Písničky
	 (1.	pá	v	měsíci	a	st	+	pá	v	postu	
	 křížová	cesta,	2.	pá	v	měsíci	Korunka	k		 	
	 Božímu	milosrdenství))
15.40	 Kukadlo	(po)
16.00	 po	–	Duchovní	vzdělávací	pořad
										 út	–	Barvínek
										 st	–	Rozhlasové	městečko
	 čt	–	Pořady	z	regionů	(R)
	 pá	–	Všimli	jsme	si
16.30	 po	–	Pořady	z	regionů	(R)
16.55	 po	–	Hitparáda	Kolem	se	toč!	(R)
	 út	–	Slyšte,	lidé!	(R)
	 st	–	Folklorní	okénko
	 čt	–	Hrajte,	kapely!
	 pá	–	Oktáva	
17.25	 pá	–	A	capella/Jazzový	podvečer
17.55	 Myšlenka	na	den	(R)
18.00 po, st – Modlitba růžence
 út, čt, pá – Mše svatá
18.35	 Duchovní	hudba	
19.00	 Večerní	zíváček
19.15	 Jak	se	vám	líbí
20.00	 Zprávy	Proglasu
20.15	 Bible	v	liturgii
20.45	 Radio	Vatikán
21.05 Večerní chvály
21.15	 Křesťanské	písně
21.30	 Čtení	na	pokračování	(R)
22.00	 po	–	Pořady	z	regionů
	 út	–	Pořady	z	regionů
	 st	–	Šmrnc
	 čt	–	Pořady	z	regionů
	 pá	–	Dotýkání	světla
22.30	 po	–	Noční	linka
	 út, pá – Živý růženec
	 st	–	Noční	cukrárna
	 čt	–	Křesťan	a	svět	(R)
23.00	 út,	pá	–	Duchovní	hudba
	 čt	–	Písničky	k	usínání
23.50	 Duchovní	slovo
23.58 Simeonovo kantikum

▼ pondělí až pátek ▼

 Brno 107,5  l Domažlice 99,0  l  České Budějovice 92,3   l Ještěd 97,9   l   Nové Hrady 107,5   l Písek 89,5  l Praděd 93,3  l Příbram 96,0  l Sv. Hostýn 90,6 

Valašské Klobouky 104,2  l Znojmo 107,2  l Žďár nad Sázavou 104,0 Tábor 88,7  l Třebíč 96,4  l Uherský Brod 105,7  l Velké Meziříčí 100,6  l



9

00.05	 Hitparáda	Kolem	se	toč	(předpremiéra)
01.05					Duchovní	vzdělávací	pořad	(R)
01.30	 Zrcadlo	týdne	(R)	+	Komentář	týdne	(R)
02.00	 Komorní	hudba
02.30	 Písničky
03.00	 Z	archivu	hudebních	pořadů	(R)
03.45	 Písničky	před	svítáním
05.00	 Varhanní	hudba
05.27	 Myšlenka	na	den
05.33	 Písničky	pro	sváteční	ráno
06.00	 Čteme	z	křesťanských	periodik	(R)
06.15					Křesťanské	písně
06.30					Evangelium
06.35    Ranní chvály 
06.50					Duchovní	slovo
07.00	 Radio	Vatikán	
	 (R,	česky	a	slovensky)
07.45	 TWR	–	Studna	slova
08.00	 Duchovní	hudba
09.00 Mše svatá
10.00	 Varhanní	hudba
10.30				Duchovní	vzdělávací	pořad	(R)
11.00	 Proglaso
11.57	 Myšlenka	na	den	(R)
12.00 Polední modlitba
12.06	 Hudební	siesta	
	 se	Střípkem	poezie
13.20	 Knihovnička	Proglasu
13.30	 Písničky	k	odpočinku
13.50	 Dnešek	v	kalendáři
14.00	 Nedělní	pohádka
14.30	 Blahopřání
16.00	 Zprávy	ČRo	2
16.05	 Za	lidovou	písničkou
16.25	 Písničky	z	archivu
17.00	 Křesťan	a	svět
17.30	 Dotýkání	světla	(R)
17.55	 Myšlenka	na	den	(R)
18.00 Modlitba rodin
18.30	 Večerní	zíváček
19.00	 Hitparáda	Kolem	se	toč!
20.15	 Radio	Vatikán
20.30	 Koncert	duchovní/vážné	hudby
22.05 Večerní chvály
22.20	 Písničky	k	usínání
23.00	 Komorní	hudba
23.50	 Duchovní	slovo
23.58 Simeonovo kantikum

00.05				Jazz/blues
01.00			Vítejte,	senioři!	(R)
02.00				Komorní	hudba
03.00				Z	archivu	slovesných	pořadů	(R)
03.50				Písničky	před	svítáním
05.00				Hudebně-zpravodajský	magazín
05.27				Myšlenka	na	den
05.30				Písničky	pro	sobotní	ráno
06.15				Křesťanské	písně
06.30				Evangelium
06.35   Ranní chvály 
06.50				Duchovní	slovo
07.00				Radio	Vatikán	
													(záznam	včerejšího	vysílání)
07.30				Komentář	týdne	(předpremiéra)
08.00				TWR	–	Na	sobotní	frekvenci	Proglasu
09.00				Pozvánky
09.30			Barvínek	(R)
10.30				Vonička	pro	milovníky	dechovky
11.00				Zprávy	Proglasu
11.05				Všimli	jsme	si	(R)
11.57			Myšlenka	na	den	(R)
12.00    Polední modlitba
12.05				Hudební	siesta	
													se	Střípkem	poezie
13.30				Písničky	k	odpočinku
13.50				Dnešek	v	kalendáři
14.00			Písničky	k	odpočinku
15.00				Jak	se	vám	líbí	(R)
16.00				Zprávy	Proglasu
16.05				Čteme	z	křesťanských	periodik
16.25				Hudební	listování
17.00				Duchovní	vzdělávací	pořad	(R)
17.30				Písničky	pro	příjemný	podvečer
17.55				Myšlenka	na	den	(R)
18.00				Zprávy	Proglasu,	Zrcadlo	týdne
18.20			Komentář	týdne
18.30				Vonička	lidových	písní
19.00				Večerní	zíváček
19.15			Slyšte,	lidé!
20.15				Radio	Vatikán
20.30				Modlitba	růžence
21.05   Večerní chvály
21.20				Vstupenka	na	operu/operetu
22.10				Mezi	slovy
23.05			Písničky	k	usínání
23.50			Duchovní	slovo
23.58    Simeonovo kantikum

▼ sobota ▼ ▼ neděle ▼

Nové Hrady 107,5   l Písek 89,5  l Praděd 93,3  l Příbram 96,0  l Sv. Hostýn 90,6 

Valašské Klobouky 104,2  l Znojmo 107,2  l Žďár nad Sázavou 104,0 

DVB-T vysílání téměř na celém území ČR. DAB v Praze, Brně, Příbrami, Plzni, Českých Budějovicích, Liberci, 
Jablonci nad Nisou, na Ostravsku, v Královehradeckém, Pardubickém a Karlovarském kraji.

DVB-S ze satelitu Astra 3B: celá ČR a Evropa; kabelové sítě; živě na internetu: www.proglas.cz.

(R) značí opakování (reprízu) pořadu.



Jako vystudovaného historika a zároveň hudeb-
ního redaktora s dvacetiletou praxí mě v poslední 
době zaujalo několik hudebních alb inspirovaných 
historií. Doporučuji je k poslechu. 

Radůza: Marathon – Příběh běžce 
Písničkářka Radůza pojala své nové album jako 

dějiny válek od bitvy u Marathonu po dvacáté sto-
letí. Zhudebnila příběhy velkých osobností (např. 
Napoleona) i bezejmenných hrdinů. Součástí alba 
je také knížka s povídkami. 

Epydemye: Kotlina 
Pohnuté osudy české kotliny a jejích obyvatel 

ve 20. století. To je téma nového alba folkrockové 
skupiny Epydemye. Hrdiny písní jsou vojáci, kteří 
padli v první světové válce, parašutisté, kteří pro-
vedli atentát na Heydricha, ale také Milada Horá-
ková, Jan Palach nebo komunistický politik Artur 
London. 

Kadosch: Disappearing Languages 
Každé dva týdny prý zanikne na světě jeden 

jazyk. Polovina z dnešních 6000 jazyků má vymi-
zet do konce století. Všímá si toho 
francouzský skladatel Philippe 
Kadosch, který právě mizejícím 
jazykům vzdává hold na svém 
novém albu. Jeho skladby se inspi-
rují částečně zvukovou, částečně 
psanou podobou zaniklých řečí od 
staré sumerštiny až po brazilskou 
indiánskou řeč aruak, kterou dnes 
hovoří posledních 1400 mluvčích. 

Milan Tesař

Cenu Za Krásu slova od roku 2003 
uděluje Radio Proglas na konci 
prázdnin na Mohelnickém dostav-
níku. Oceňujeme textaře, jejichž 
tvorbu považujeme za výjimeč-
nou. Letos byl oceněn mosazným 
originálem od pana Jana Hřebíčka
textař Robert Křesťan hr
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Písně inspirované historií

Eljon a Sněžka

| hudba.proglas.cz/noklasik | 
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Proglasové premiéry
Klasická a duchovní hudba jen a jen pro vás.

Již se pomalu uzavírá 20 let, po kterých jsme 
pro vás shromažďovali a stále doplňovali hudební 
archivy určené pro naše vysílání. Z nuly jsme se 
za tu dobu „v klasice“ dostali k dvěma a půl tisí-
cům kompaktních disků s hudebními poklady svět-
ské i duchovní hudby od nejstarších památek až po 
současnost. 

Možná vás bude zajímat, že za dobu vysí-
lání jsme vám nabídli kupříkladu: 96 kom-
pletních oper s průvodním textem, všechny 
duchovní kantáty J. S. Bacha, přes tisíc var-
hanních skladeb, přibližně stejný počet 
koncertů, o něco více symfonických skla-
deb, přes dvě stovky zhudebněných mší, 
k nimž se řadí sedm desítek rekviem. Ora-
toria zabírají také řádku čítající více než dvě 
stě položek a komorních skladeb kraťoun-
kých i rozsáhlých jste mohli slyšet již více 
než tři tisíce. 

Potěší mě, kdykoliv najdu něco nového, 
s čím vás mohu seznámit, ale mám radost 
i z nových krásných nahrávek již známých 
skladeb. Takže doufám, že se s „proglaso-

vými premiérami“ – jak já jim říkám 
– budete potkávat i nadále.

Klára Beránková

Nikdy jsem se neučila hebrejsky, 
a jak to tak vypadá, asi s tím 
už ani začínat nebudu. Když 
jsem se při návštěvě horského 
střediska Eljon ve Špindlerově 
Mlýně jeho zakladatele P. Jiřího 
Šlégra zeptala, co ten název 
znamená, řekl „Nejvyšší“.

V roce 1998 se ve Vrchlabí zro-
dila Národní misijní kancelář Papež-
ských misijních děl (PMD). O tři 
roky později se přemístila právě 
sem do „Špindlu“ odkud ji P. Jiří 
řídil 18 let. Ať agenda, nebo pro-
pagační materiály v přízemí Eljonu 
skýtají neobvyklé záznamy: Papua-



P. Jiří Šlégr

11

Pozvánka na 

25. Podzimní knižní veletrh 
Havlíčkův Brod

Motto:
Nekonečný proud času

v pátek 9. října od 10 do 19 hodin
v sobotu 10. října 2013 od 9 do 17 hodin

bohatý doprovodný program

Kulturní dům Ostrov
Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod

Program je vyvěšen a aktualizován 
na stránkách knižního veletrhu 

www.hejkal.cz 

Motto je spojeno s jubilejním, už 25. roční-
kem veletrhu a odráží též současný velký zájem 
o knihy, spojené s nedávnou i dávno uplynulou 
historií. 

Nezapomeňte, že pokud jste si uschovali 
poslední stránku vstupenkové knížečky z loň-
ského veletrhu, můžete si vstupenku na tom letoš-
ním koupit za pouhých 10 Kč a ještě díky ní vyhrát 
zajímavé knižní i jiné ceny. 

Hana Svanovská

Nová Guinea, Uganda, filmy, knihy, … Že tako-
vou agendu doma nemáte? Ani já ne. Pohlednice, 
pexesa, kvarteta, exotické fotografie Afričanů, to 
vše jsou materiály, jejichž prodejem putují naše 
dary na daleký jih. 

První a druhé patro Eljonu nabízí ubytování 
v pokojích sv. Františka, sv. Václava a dalších sva-
tých. Prostorná jídelna pak nabízí pohled na dřevě-
nou plastiku, jak jinak, Večeře Páně. 

A jak je využita půda? Dřevo, kámen a kov coby 
přírodní materiály vyzdobily tu nejdůležitější míst-
nost – kapli s Eucharistií. Ubytovaní se tak kdykoli 
setkají se svým Mistrem. 

Ať už v této kapli, nebo o 30 km dál, na Sněžce, 
jsme zváni do výšin. Teprve odtud vidíme zřetelně 
cíl své cesty. Jasně vidíme, která cesta k němu 
vede, která míří jinam, a dokonce kudy cesty 
prostě nevedou. 

Jak často potřebujeme povznést ze všednosti 
žité mezi klečemi našeho života! Čím častěji se 
v nich zdržujeme, tím snadněji zabloudíme. Dobrý 
Bůh nás vynáší nad labyrint porostu v našich srd-
cích a my si rovnáme kurz k cíli… Cíli.

Ať v Eljonu nebo na Sněžce, nechme se pozvat 
k rozhovoru s tím, který nám zpívá tu nejzamilo-
vanější píseň světa. 

Ivana Horáková
Středisko Eljon, 
543 51 Špindlerův Mlýn 33
www.eljon.cz
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Šance pro DAB? Studio Hroznata

Studio Hroznata bylo slavnostně ote-
vřeno a požehnáno v neděli 5. října 2014. 
Vysoká účast veřejnosti na žehnání uká-
zala hlad a touhu lidí po křesťanském vysí-
lání v plzeňské diecézi. Ta je svojí rozlo-
hou jednou z největších, ale počtem věřících 
naopak jednou z nejmenších. S trochou nad-
sázky se dá říct, že křesťan je v této oblasti 
ohrožený druh. Právě proto jsme rádi, že se 
Radio Proglas rozhodlo vybudovat studio 
i zde. Plzeň byla do té doby jediným sídel-
ním městem biskupství v Česku, kde ještě 
regionální zastoupení nefungovalo.

Krátce po zahájení činnosti studia byl spuš-
těn vysílač na Vavřinečku u Domažlic, který 
na frekvenci 99,0 MHz šíří vlny Radia Pro-

glas na Chodsku. Jinde na území plzeňské die-
céze si nás mohou posluchači naladit na internetu, 
satelitu, kabelové televizi nebo stále rozšířenějším 
digitálním vysílání DAB. Rádia pro příjem tohoto 
vysílání máme pro zájemce k dispozici také u nás 
ve studiu na vyzkoušení či zakoupení.

Plzeňské studio Hroznata je nejmladší ze 
všech regionálních pracovišť Radia Proglas. 
Jeho tým tvoří dvojice redaktorů Alžběta 
Kalábová a Pavel Říha.

Proces rozvoje DAB v naší republice poslední 
dva roky víceméně stojí. Asociace provozovatelů 
soukromých rádií se vyjádřila, že vlastně žádnou 
digitalizaci nepotřebují – analogicky jako v pří-
padě digitalizace televizní nestojí o další konku-
renci a přerozdělování stávajícího rozhlasového 
trhu. Český rozhlas jako subjekt, bez kterého digi-
talizace rádií není možná, sice tvrdil, že digitali-
zaci podporuje, ale ve skutečnosti prováděl kroky 
vedoucí k jejímu brzdění.

Nyní se situace snad změní. Český rozhlas začát-
kem letošního srpna prostřednictvím Českých 
radiokomunikací spouští DAB vysílání z Prahy ve 
III. pásmu s výkonem 20 000 W. Pro porovnání 
současné DAB vysílání v Praze, ve kterém také 
vysílá Proglas, má výkon pouze 200 W a pokrývá 
celou Prahu a ještě i dál. Čili 100× vyšší výkon 
pokryje téměř celý Středočeský kraj. Tento nový 
DAB multiplex bude obsahovat programy Čes-
kého rozhlasu.

Během následujícího roku by měly proběhnout 
legislativní změny týkající se digitálního vysílání 
Českého rozhlasu a výběrové řízení na provozova-
tele celoplošné DAB sítě, aby mohlo začít fungo-
vat celoplošné digitální rozhlasové vysílání.

Toto bude zásadní bod na cestě k dosažení celo-
plošné dostupnosti Proglasu v systému DAB. Tak 
se těšme, že se to podaří.

Vladimír Kintr, technik
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Studio Hroznata přispívá svými příspěvky do 
zpravodajských pořadů Radia Proglas. Každý 
pátek vysíláme živě ranní chvály a 1–2× týdně při-
pravujeme hlavní zpravodajskou relaci, kterou od 
20 hodin z Plzně vysíláme. Pravidelně také přiná-
šíme pořady a rozhovory o zajímavých regionál-
ních tématech.

Pavel Říha

Nad Domažlicemi se vypíná vrch Vavřineček 
(Veselá hora) s kaplí sv. Vavřince. Nedaleko kaple 
stojí vysílač, ze kterého od 8. prosince 2014 vysílá 
v pásmu VKV na frekvenci 99,0 MHz RADIO 
PROGLAS. Svým výkonem 200 W pokrývá nej-
bližší okolí Domažlic (Poběžovice, Horšovský 
Týn, Milavče, Staňkov, Koloveč, Kdyně, Mrákov, 
Klenčí pod Čerchovem…). 

Vysílání Proglasu je podporováno výhradně 
dobrovolnými příspěvky posluchačů a zcela 
záměrně není kryto prodejem reklamy. Stáváme 
se tak jakýmsi typem „komunitního média“, které 
zcela závisí na štědrosti dárců. 

Z Vavřinečku vysíláme s nadějí, že se stejně 
jako jinde podaří nastartovat pravidelné přispí-
vání místních posluchačů na provoz vysílače. 

V současné době náklady na provoz představují 
217 800 Kč ročně, přičemž přes 200 tisíc korun 
je „dotováno“ od posluchačů z jiných částí repub-
liky. 

Proto vás všechny, kteří nás posloucháte přes 
vysílač z Vavřinečku, prosíme, myslete na nás při 
plánování svých výdajů, každá stokoruna, kterou 
nám pravidelně měsíčně přispějete na provoz 
svého rádia, nám dává jistotu, že vysílání bude 
pokračovat.

Do budoucna se těšíme na další rozšíření jak 
rodiny posluchačů, tak také na rozšíření skupiny 
dárců. 

Všem dárcům patří velké Pán Bůh zaplať.
Honza Janoška

Vysílání v okolí Domažlic

Vysílač • Příspěvky

Největší a nejstarší národopisná slavnost 
v západočeském regionu se konala opět 
v srpnu. V rámci Chodských slavností 
jsou i slavné mše svaté na Veselé hoře 
– Vavřinečku, které jsou slouženy pod širým 
nebem v sobotu i v neděli od 10.00 hodin. 
Na Vavřineček se putuje z Domažlic v krojích 
za zvuku dudácké muziky. Domažlice jsou 
centrem národopisné oblasti Chodsko, 
v níž je doposud živě udržována tradice 
lidové dudácké hudby, tanců, zvyků 
a obyčejů. Proglas bývá každý rok u toho.



Ekonomika 

Díky	VÁM	vysíláme	bez	reklam	–	přispět	můžete	i	vy.	Nadační	fond	Radia	Proglas

4200043003/5500 – Děkujeme!
Jako	variabilní	symbol	uveďte	své	členské	číslo	Klubu	přátel	Radia	Proglas	nebo	své	rodné	číslo.

Darované	příspěvky	jsou	odpočítatelné	od	daňového	základu.

Finanční stav – bankovní účty – SIPO

V době, kdy tyto řádky vznikají, je stále ještě 
prázdninové teplo a s ním spojený odpočinek, rela-
xace a čerpání nových sil. To je ta lepší stránka 
léta. Druhá strana nám říká, že nám přichází čtvrt-
letní a pololetní platby, které zatíží už i tak napnutý 
rozpočet. A i když nám srpen říkal, že jsme stále 
téměř dva miliony v minusu, tak 
věřím, že situace se zlepšila a vy 
posluchači jste opět naše-vaše rádio 
podrželi, neboť jinak byste tyto 
řádky asi ani nemohli číst. Přeji 
vám barevný podzim a stejně tak 
pestrý obsah vysílání, ve kterém si 
každý najdete to svoje jako malou 
odměnu naší spolupráce.

Honza Janoška

Velké poděkování z účtárny míří 
k milým KaPříkům, kteří se starají 
o své rybníčky a rybičky, za neu-
stálou práci, kterou vynakládají pro 
dílo Proglasu! Ze soupisů hromad-
ných darů už znám, kdo nám píše, 
a čtu vaše vzkazy. Chci upozornit na to, že při 
posílání darů převodem z účtu jsou vidět v druhém 
řádku první dvě slova, takže moc prosím, nepište 
rozpis daru do poznámky u převodu! Soupisy hro-
madných darů je nejlépe posílat přímo na e-mai-
lovou adresu: uctarna@proglas.cz (při posílání 
poštou na obálku prosím napište mé jméno: Jana 
Juránková). Pán vám odplať! Za úžasnou spolu-
práci děkuje

Jana Juránková

přátel Radia Proglas
Mezi svými blízkými jsem známá tím, že ráda 

slavím. Termín „máme vigilii oslavy“ je v mém 
okolí zřejmě díky mně zcela běžný. Také pojmy 

Klub

jako triduum nebo oktáv já osobně využívám nejen 
v liturgickém významu. Proto se raduji, když Pro-
glas slaví 20 let vysílání celý rok. 

Klub přátel Radia Proglas nevznikl již v roce 
1995, ale až v dalším roce. Proto my všichni čle-
nové Klubu přátel máme možnost slavit 20 let 
„našeho Klubu“ celý rok 2016. Opravdu příjemné 
vyhlídky na příští rok. Je tolik dobrých důvodů pro 
členství v Klubu přátel…

Prvním členem Klubu se stal teprve sedmnácti-
letý Josef z blanenského okresu. Od onoho květno-
vého dne 1996 přišlo do Proglasu 27 202 přihlášek, 
celkový počet členů včetně rodinných příslušníků 
je 67 983 (k 31. červenci 2015). 5 460 proglaso-
vých příznivců si k sobě Hospodin již povolal. 
Často přemýšlím, jaké asi je slavení v nebi. 

Jaké bude slavení 20. výročí vysílání Proglasu 
v kostele svatého Augustina, můžete zažít ve čtvr-
tek 26. listopadu v 18.00 hodin v kostele nebo 
u přijímačů při společné děkovné bohoslužbě.. 

Těšíme se na nové členy Klubu přátel Radia 
Proglas v dalších letech!

Slávka Habáňová

Dobrovolní spolupracovníci pomáhají při balení zásilek

| klub.proglas.cz |

14



Do kalendáře na rok 2016 připravil 
a vybral texty P. Mgr. Martin Karel 
Satoria, OCSO, farář farnosti v Dobříši. 
Kalendář zakoupíte v e-shopu, osobně 
u nás v rádiu (cena 50,- Kč pro členy 
Klubu) nebo si o něj můžete napsat: 
Nakladatelství Cesta
náměstí Republiky 5
614 00 Brno

Kalendář 2016

www.proglas.cz/e-shop

Nová CD v e-shopu Proglasu

Vzdělávací cykly Proglasu na CD v MP3:

► Husovská dilemata
autor: prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.
Praha–studio Kristián: Jana Beránková

► Dar Boha Otce církvi           
autor: Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D.
Olomouc–studio Radim: Marek Chvátal

CD za 100 Kč, 
pro členy Klubu přátel Radia Proglas za 80 Kč. K objednání v e-shopu na www.proglas.cz nebo na adrese: Radio 
Proglas, Barvičova 85, 602 00 Brno, možný i osobní odběr na stejné adrese v Brně nebo v Praze ve studiu Kristián 
a v Olomouci ve studiu Radim.

15

20. výročí zahájení vysílání Radia Proglas
V úterý 8. prosince 2015 o Slavnosti Panny 

Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
budeme na její přímluvu a svatých patronů sdělo-
vacích prostředků prosit o zdar díla Radia Proglas. 
V tento den vstoupí Proglas do 21. roku vysílání. 
Při bohoslužbě v 18.00 poděkujeme společně 
s posluchači za uplynulé roky vysílání a vypro-
síme si požehnání do dalších let.

Vzhledem k pěknému dvacetiletému výročí  
jsme připravili společnou oslavu ve čtvrtek 26. lis-
topadu 2015 v 18.00, kdy vás zveme na děkov-
nou bohoslužbu do kostela svatého Augustina. Po 
skončení následuje agapé s pracovníky Proglasu 
a jejich přáteli a spolupracovníky. Všichni jste 
srdečně zváni.

Za vaše modlitby a dvacetiletou podporu vysí-
lání DĚKUJEME!

Helena Horáková
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GPS:	N	49°12,	130´;	E	16°34,	448´

FACEBOOK: 
| www.facebook.com/proglas | 

Web Proglasu: 
| www.proglas.cz | 

Mobilní aplikace 
| m.proglas.cz |

 pro Android  přes Obchod Play
ke stažení: Proglas

www.proglas.cz

DĚKUJEME!
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Radio Proglas
Barvičova 85
602 00 Brno

tel.:	543 217 241,	511 118 800
GSM:	+ 420 603 170 692
e-mail:	radio@proglas.cz

Kontakt – hlavní redakce

Kontakt do živého vysílání
tel.:	543 217 242 – jen	ve	vyhrazených	časech


