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Vyznání dobrých skutků
Co se v poslední době podařilo, co
bylo radostného? Což nedostáváme
každý den k tomu, abychom udělali
něco dobrého, někoho potěšili,
někomu pomohli?

Zprostředkoval jsem smíření ve svátosti smíření několika dětem, které se takto zpovídaly podruhé v životě.
n Udělal jsem si čas pro smutnou stařičkou paní po
ztrátě manžela. n Na louce kempu jsem při hudebním
festivalu prožil mši svatou s lidmi, kteří přesně věděli,
proč tam jsou. Mezi nimi stáli i koňáci se třemi koňmi!
n Procházel jsem hypermarketem a nic jsem si nekoupil! n Prožil jsem tábor s 63 malými dětmi, které se
dál a dál dožadovaly čtení o princi Jiřím a draku Ajaxovi a já nevěděl, jak je nezklamat, když je už knížka
dočtená! n Neposchly mi doma květiny, ačkoli je dva
týdny nikdo nezaléval. n Od jedněch sourozenců jsem
slyšel asi pět výborných, slušných vtipů. Škoda, že na
ně nemám paměť. n S kamarádem, se kterým máme
společné melodické a rytmické cítění, nám to na kytary
šlo u táborového ohně „jedna báseň“. n Stihnul jsem
po šílené cestě po dálnici začátek svatby! n S chutí
jsem za dvacet let podesáté přečetl knihu Jak se hraje
na dveře. n Na internetu jsem šťastně našel citát z Citadely pana Exupèryho pro parte zemřelého strýčka.
Až budeš, Pane, svážet do stodoly… n Jo, koupil jsem
si dvoje boty, samostatně, já, muž. n A vynesl jsem
si odpadkový koš a vysál koberec, smetl pavučiny.
n V časové tísni jsem asi třikrát z dvaceti případů
nebyl protivný! n Rozdal jsem spoustu knížeček Pane,
ať slyším! s tím, že se jich potřebuji zbavit. n Setkal
jsem se s jednou moc vzácnou paní. n Předal jsem
textaři a písničkáři cenu Za krásu slova. n Dostal jsem
pochvalu od pětiletého dítěte: „Tys nám četl ze všech
nejlíp.“ n Dokázal jsem se dobře rozhodnout v obtížném případě. n Měl jsem radost ze vstřícnosti řidiče
vedle jedoucího auta. n Našel a oživil jsem jednu svoji

starou písničku. n Podařilo se mi vyfešákovat webové
stránky, natočit táborníky i kamerkou v mobilu a udělat tak radost jejich rodičům a tetičkám. n Když mi
zavřeli v prodejně, dostal jsem darem mešní víno ze
skříně pana ředitele jistého nakladatelství – už vím,
kam chodit...
Je to docela fajn přemýšlení, milí čtenáři, zkuste si
to taky. Ubude tak času nad přemýšlením o křivdách
a jiných nepěknostech na nás našimi bližními páchaných; což nám, žel, tak snadno jde. Je proto důležité
pamatovat si to dobré a radostné, ve kterém máme
podíl. Proglas vám v takovém rozpomínání třebas
nějakým pořadem nebo písní nebo skladbou, kterou
máte rádi, pomůže.
Pěkně zdraví P. Martin Holík
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zajíkal se něhou
dnes už se to nenosí
ale žízeň po čistotě
do okoralé prsti dneška
přece seje tvoje semínka
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zahradě P. Libor Ovečka.
► Pisatelka těchto řádků je potěšena ohlasem,
který během prázdnin vzbudila četba Káji Maříka
a s velkou chutí začala připravovat druhý díl na
prázdniny roku 2011. Pro zajímavost přikládáme
(strana 3) úryvek jednoho z dopisů a také stručnou
informaci o autorce slavné dětské knihy, která už
tolik let těší čtenáře všech věkových kategorií.

► Další nevěsty se nechtějí vzdát svého soukromí
a proto si nepřály žádné reference o svém sňatku.
Všem novomanželům přejeme Boží ochranu
a pomoc a doufáme, že je Pán Bůh v příhodném
čase obdaří hodnými dětmi.
► Když jsme u těch dětí: mnozí z nás – zejména
rodičů a prarodičů – se připojili k petici proti výuce
sexuální výchovy na školách podle metodiky ministerstva školství. V souladu s textem dokumentu
Papežské rady „Lidská sexualita: Pravda a význam“
jsme totiž usoudili, že ve výchově k řádné lásce
nemůže nikdo plně nahradit rodinu. Dítě má být
vychováváno individuálně, výchova v takto citlivých otázkách patří rodičům a mladý člověk má
právo neúčastnit se žádné formy sexuálního poučování mimo domov a žádný vychovatel nesmí do
takového práva zasahovat.

► P. Martin Holík obdržel při příležitosti svých jarních
abrahamovin krásné žlutobílé montérky, aby mohl
v září vypomáhat při instalaci nového oltáře sochaře
Otmara Olivy v římském Nepomucenu (tato práce
byla součástí daru). Jak instalace dopadla, se dovíte
v jednom z podzimních pořadů Všimli jsme si, pokud
otec ředitel nebude příliš zchvácen námahou z té pracovní a poznávací cesty. Těšme se!
Marie Blažková
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Vysíláme 15 let

bratrů ve víře. Ti z nás, kteří pracují přímo v brněnské
redakci nebo některém z regionálních studií, snaží
se zprostředkovat poklad katolické nauky, přinášet
dobrou hudbu, poučení i pobavení, nabídnout společenství modlitby a také prostor pro setkávání lidí
dobré vůle – vás posluchačů. Cítíme se velice obohaceni společenstvím, které se kolem Radia Proglas za ta
léta vytvořilo. Vnímáme je jako skutečnou rodinu dětí
Božích a vážíme si každého posluchače.
Vítáme kamarády Proglasu, ochotné vykonávat
dobrovolnou práci při roznášení našich písemností
a vybírání příspěvků, a jsme šťastni, že jsou vás stovky.
Víme, jakou hodnotu mají autorská práva, která nám
přenechali mnozí tvůrci hodnotných děl, a děkujeme
za ně. S vděčností se spoléháme na sepjaté ruce vás
starých a nemocných přátel, poněvadž bez vašich
obětí a duchovní podpory by se nám mohlo nedostávat něčeho velice zásadního: modlitby jsou základem,
na němž pak můžeme svou práci vystavět.

Radio Proglas oslaví 8. prosince 2010
již patnácté narozeniny.

Pamětníci si jistě vybaví ten pocit radosti, když mohli
z prvního vysílače na Svatém Hostýně slyšet hlasy
křesťanů, kteří se rozhodli svou prací pomáhat při
šíření Božího slova prostřednictvím rozhlasových
vln. Původní hrstka nadšenců bez větších zkušeností,
ale plných elánu a dobré vůle se časem rozrostla až
k dnešní dobře organizované skupině školených profesionálů, jimž však původní zápal pro dobrou věc rozhodně nevychladl.
Oproti stavu před patnácti lety, kdy jsme bojovali
o každou volnou frekvenci, je nyní díky moderním
technologiím možné zachytit signál Proglasu prakticky kdekoliv. Další možností je poslech našeho rádia
na internetu a kdo má zájem, může si naše pořady
stáhnout z webových stránek Proglasu. Jsou to vymoženosti, o kterých jsme před patnácti lety mohli sotva
snít, ale díky Boží dobrotě a lidské vynalézavosti se
z nich nyní můžeme těšit a mít z nich užitek. Uvědomujeme si, jak velkého obdarování se nám s Radiem
Proglas dostalo a jak nás všechny tento dar zavazuje.
Každý z pracovníků našeho rádia se doplňuje
se svými kolegy, každý je potřebný a na dobré práci
každého z nás závisí úspěch všech. Proglas, jak víme,
je společným dílem mnoha lidí, mnoha křesťanů
z různých společenství, z nichž každé hledí přispět
do vysílání něčím dobrým a zajímavým k obohacení

Ve středu 8. prosince 2010 se sejdeme
v 17.30 při děkovné mši svaté v katedrále
svatého Petra a Pavla v Brně. Slavnostní
bohoslužbě předchází Průvod světla v 17.20
z Denisových sadů, který symbolicky připomene Pannu Marii jako první světlo, jež se
rozzářilo před příchodem Ježíše Krista.
Těšíme se, že budete s námi: osobně nebo prostřednictvím poslechu Proglasu.
Bohu díky!

Z dopisu posluchačky:

nerové, rozené Černé, dcery řídícího učitele z Mníšku
pod Brdy, kde autorka prožila většinu nepříliš šťastného života. Zemřela zde v roce 1934 ve věku 47 let.
Dílo, věnované synu Vildovi, uveřejňoval na pokračování časopis Anděl strážný. Knižně vyšlo poprvé
v Benediktinské tiskárně péčí P. Emanuela Masáka.
Marie Wagnerová napsala ještě jeden cyklus knížek
pro děti, nazvaný Řídících Márinka. Zájemcům o život
a dílo Marie Wagnerové doporučuji knihu Kája
Mařík: Skutečnost, nebo legenda? Napsali ji Marie
Šlapetová, Antonín Krása a Jitka Radkovičová a vydala
ji Matice cyrilometodějská v Olomouci v roce 1997.

Prostřednictvím Káji Maříka jste mně připomněli
moje krásné dětství. Vždycky jsem si přála, že bych
žila jako Kája na samotě v lese. (...) Je mi blízký ten
prostý život na samotě a čistá duše Káji a Zdeni. Jen
nevím, jak moc by to oslovilo dnešní děti, které jsou
zahlceny programy, které jim často spíš škodí. Pár
metrů pod naším domem je taková chaloupka-hájovna, kde mám celý příběh Káji Maříka vysněný
a v živých barvách. Proto se ráda vracím vaším prostřednictvím do dětství (...).

Cyklus knih o Kájovi Maříkovi je podepsán Felixem
Hájem. Jedná se o literární pseudonym Marie Wag3

Teologem se člověk rodí
Prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.
OFM, je autorem vzdělávacího cyklu
Úvod do teologie Trojjediného Boha
Jako v nebi, tak i na zemi. Ten
jste v nedávné době mohli na vlnách
Proglasu zachytit. V pražském studiu
Kristián vznikl i rozhovor pro náš
Zpravodaj.
► Pane profesore, můžete vzpomenout s námi
na začátky svého teologického uvažování?
Od mládí mě moc zajímala historie, filosofie a taky teologie. Kvůli kostelu jsem však v roce
1973 nebyl přijat na gymnázium a soudruzi mne
přesměrovali na průmyslovou školu. Pak přišla
vojna, tajné studium, život v komunitách v Praze,
v Liberci a zase v Praze. V roce 1987 jsem byl tajně
vysvěcen na Slovensku na diakona a o rok později
na presbytera. Primici jsem slavil v poloopuštěném kostele v Bezdědicích u Hostomic pod Brdy.
Odehrála se symbolicky o půlnoci. Byli tam rodiče,
sestra a asi dalších osm lidí. Připadlo to na tehdejší památku Anežky České, ta se slavila začátkem března. Tatínek mi před odchodem z domu
řekl: „Buď lidskej.“ Pak přišel pád komunismu
a v červnu 1990 odjezd do Říma.

Nebylo to jednoduché. Jel jsem tam s patnácti
lekcemi italštiny pro samouky. Zachránil to velmi
intenzivní dvouměsíční kurs italštiny v Miláně.
První rok byl opravdu tvrdý, ale zvládl jsem to.
Člověk zakoušel, že Hospodin se stará. Zpočátku
jsem zažil spoustu trapasů se svou chatrnou italštinou. Pak jsem se naučil lépe a dokonce jsem uměl
obstojně pořímsku i nadávat, což je nutná výbava
pro slovní přestřelky.
Když to hodnotím s odstupem, musím přiznat,
že ten pobyt v Antoniánu byl pro mne náročnou,
ale velmi přínosnou zkouškou. Vzpomínám, jak
se mne jeden starý profesor zeptal: „Teologem se
člověk rodí, anebo stává?“ Okamžitě jsem odvětil:
„Rodí!“ On se usmál a řekl: „ Kdybys řekl, že se teologem člověk stává, už bych se s tebou nebavil.“

► Vzpomenete na rodinu a některé osobnosti,
které ovlivnily vaše životní směřování?
Určitě to byli rodiče a jejich lidskost. Měl jsem
velké štěstí na kněze. V Lochovicích to byl nezapomenutelný P. Liboslav Komorous, na Spořilově
P. Cyril Kadlec, který se uměl od plic zasmát. Pak
františkáni bez státního souhlasu, jako byli otcové
Aleš Zlámal a Vladimír Řehka. V době podzemních
studií teologie mne silně ovlivnil velmi vzdělaný
a duchovně hluboký P. Alois Moc. Často se za ně
i za jiné modlím. Dnes vím, že to byla zcela výjimečná doba plná Ducha, kdy tajemství církve jaksi
zprůzračnělo.

► Na začátku roku 1996 jste se vrátil ze studií
v Římě a postupně začal vyučovat dogmatiku na
českých teologických fakultách. Baví vás práce se
studenty?

► Jak rychle jste se zorientoval při svém příchodu na studia v Římě v roce 1990?
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i na zemi. Jsem rád, že tato témata nabídl Proglas
posluchačům i ve zvukové podobě. Teď pracuji
na překladu dokumentů Mezinárodní teologické
komise. Dá-li Pán a vydrží-li zdraví, měla by se
zrodit rozsahem malá mariologie. Články, které
jste připomněla, jsou takovým odlehčením. Mám
za to, že humor do teologie prostě patří. Moudrost
si přece hraje před Hospodinovou tváří.

Poznávání Boha a jeho tajemství je vášní, která
mne opravdu stravuje. Je to můj život. Většinou ale
nemohu dělat to, co bych si sám přál. Nerad zkouším, protože teologie se v pravém slova smyslu
zkoušet nedá. Vadí mi uzívaní čekatelé na diplom,
lidé bez smyslu pro humor a nadsázku. Řadě dnešních studentů chybí základní intelektuální předpoklady. Když za vámi ale po zkoušce, kdy dostal za
tři, přijde člověk, který poděkuje a řekne: „Změnil
jste mi život,“ pak si řeknu, že to přece jenom má
nějaký smysl. V posledních letech docela rád přednáším dálkovým studentům, mezi nimiž je spousta
lidí, kteří studují z hlubokého osobního zájmu.

► Vím, že vás zajímá literatura, film, sport. Jste
ochotný přiznat barvy svých klubů v Česku i Itálii?
Od dětství mé srdce plane pro Slávii. Na
druhém místě mám Bohemku, protože jsem obdivoval Tondu Panenku. Fanoušci Klokanů, kteří klub
zachránili před zmizením v propadlišti dějin, to je
prostě fotbalová pohádka. V Itálii přeji AC Milán,
v Anglii mám v oblibě Manchester United, protože
pan Fergusson je třída.

► Témata vašich článků jsou někdy překvapivá:
„Trapná chvála trapasu“, „Mimozemské inteligence a vykoupení skrze Krista“, „Boží humor“.
O čem zajímavém ještě přemýšlíte?
Dělá se to, co je třeba. Při přechodu od starého
manuálu k pokoncilnímu pojetí bylo nutno začít
metodou, a tak se rodila Hermeneutika mystéria. Nejvíc práce mi dala příprava čtvrtého vydání
knihy Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Musel jsem
tam přidat důležitá témata jako nanebevstoupení
nebo spása celého stvoření. Nejdůležitější je ale
nové pojetí Kristova prostřednictví. Skoro devadesát let tu nevznikla originální česká katolická
monografie věnovaná tajemství Trojice. Výsledkem mého snažení je monografie Jako v nebi, tak

► Radio Proglas v tomto roce slaví 15 let trvání.
Co mu přejete pro příští léta?
Hlavně hodně Božího požehnání, věrnost křesťanským ideálům, zapálené a schopné redaktory,
vnímavé a zdravě kritické posluchače. Taky trochu
víc peněz, protože bez nich to prostě nejde.
Jana Beránková

Vzdělávací cyklus
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Z redakčního stolu

Pohlednice z Prahy

S novým školním rokem doznalo naše vysílání jis-

Pohlednice

z pražského Studia Kristián za
poslední měsíce zaznamenaly nejrozmanitější
události života v pražské arcidiecézi. Třeba milou
návštěvu ředitele Papežských misijních děl v Zambii P. Bernarda Makadaniho Zulu, stále ještě
trvající Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu
v Lidické galerii nebo velkolepé oslavy sv. Jana
Nepomuckého v Praze. Jedna z pohlednic nám
připomíná vzrušení z hledání hrobu Anežky
České. U sv. Haštala se nenašel. Ještě na objevení někde čeká. Náš mikrofon byl také při prezentaci vzácné knihy profesora Jiřího Kuthana
Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie
Jagellonců. Na další pohlednici máme i relikviář
s částí kamenné desky oltáře, u něhož podle tradice sloužil mši svatou sám apoštol Petr po přistání u italských břehů při své cestě z Antiochie
do Říma. Královská kolegiátní kapitula sv. Petra
a Pavla na Vyšehradě ho znovu získala právě
v roce 940. výročí svého založení.
Kolegyně Kateřina Štěpánková zase informovala o Farní charitě sv. Petra. Ta se zajímá o duchovní a vzdělávací péči o nevidomé. Třeba pro
někoho z vašeho okolí budou vhodné informace,
které můžete vyhledat na www.blind.charita.cz.
V audioarchivu najdete mimo jiné i dva zajímavé pořady o pokladech Strahovské knihovny.
Podrobně se Katka zajímala také o poslání Centra
migrace, které vzniklo na KTF UK.
Obě společně vás zdravíme z pražského
vydání Magdazínu. Kolega Pavel Smolek kromě
aktuálních pozvánek dál připravuje zajímavé
hudební Oktávy. Nejen z Pražského jara 2010.
O svých hostech píše na hudebním webu Proglasu. V cyklu České nebe představuje spolu
s historikem Petrem Kubínem postavy českých
světců – a abych nezapomněla, od nového akademického roku můžete sledovat nový vzdělávací cyklus dogmatiky. Prof. Ctirad Václav Pospíšil
nás provede základy christologie a soteriologie.
Budeme se učit z jeho knihy Ježíš z Nazareta,
Pán a Spasitel. Na slyšenou se těší
Jana Beránková

tých obměn. Rád bych vám přiblížil některé z nich.
Před prázdninami skončil Rok kněží, jejž jsme
velmi zdůrazňovali ve skladbě Myšlenek na den.
Od září se můžete v jednotlivých dnech setkat
s následujícími typy denních zamyšlení: V pondělí
opakujeme kvalitní myšlenky z archivu. Úterý patří
pastorační přípravě na rok 2013. Jelikož první rok
této přípravy je zaměřen na Písmo svaté, setkáte se
druhý den pracovního týdne se svědectvími křesťanů o důležitosti Božího slova v jejich životě. Ve
středu budeme naslouchat učení papeže Benedikta
XVI. Ve čtvrtek vybíráme z textů svatých, blahoslavených a dalších Božích přátel. V pátek dostanou svůj
prostor lidé z uměleckého světa. Zaměstnanci Proglasu se s vámi o své postřehy podělí v sobotu. Den
Páně tradičně patří meditacím kněží a biskupů nad
liturgickými texty dne.
Změněný formát má také dlouholetý pořad Listárna, který dostal nový název Kukadlo. Kromě čtení
z vašich dopisů a mailů vám každé úterý od 15.40
nabídneme také novinky z redakce, upozorníme na
zajímavé pořady či cykly, sdělíme informace o naší
aktuální finanční situaci, představíme naše plány pro
nejbližší období a chybět nebudou ani pozvánky na
akce, při nichž se s námi můžete setkat.
Na úspěšnou sérii pořadů věnovanou výkladu
tajemství Nejsvětější Trojice navážeme od 11. října
2010 úvodem do christologie. Stejně jako první
cyklus pořadů i tento vznikl v pražském studiu
péčí redaktorky Jany Beránkové. Premiérové vysílání jednotlivých dílů cyklu naladíte v pondělí
v 16.00. Reprízujeme ve čtvrtek v 00.05 a také
v neděli v 10.30.
Doufáme, že vám tyto změny přinesou radost
a obohacení. Kvalitní vysílání je ovšem obtížné
vytvářet bez zpětné vazby vás posluchačů. Proto
vás prosím o vaše podněty a připomínky. Můžete je
doručovat buď klasickou poštou na adresu uvedenou na posledním dvojlistu tohoto zpravodaje nebo
elektronicky na adresu: redakce@proglas.cz. Přeji
požehnané podzimní dny a těším se na vaše reakce.
šéfredaktor Pavel Mikšů
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Kafemlýnek

Sdílená radost!

Magazín informací, rozhovorů, reportáží, hudby, soutěží, receptů i jiných
tipů nejen pro maminky na mateřské
dovolené.

Říká se: Sdílená radost dvojnásobná radost, sdílený žal poloviční žal. A tak mi, milí posluchači
(teď vlastně čtenáři), dovolte, abych se s vámi
o jednu velkou radost podělila. V kuchyni nám
teče voda!!! „Co je to za nesmysl?“ říká si asi
většina z vás. Tekoucí voda v kuchyni snad není
důvodem k radosti, má ji přece téměř každý.
A přece je. My ji totiž skoro pět měsíců neměli …
V březnu jsme se přestěhovali a předchozí
nájemníci z bytu odvezli kuchyňskou linku
včetně baterie i dřezu. Na novou kuchyň nebyly
hned finance, a tak nezbylo než čekat. „No a co,
žádný problém, v koupelně voda teče. V Africe
chodí pro vodu i několik kilometrů, já to mám
za rohem.“ Nadšení z nového bytu pomalu
vyprchávalo. Běhat do koupelny s každou drobností – opláchnout si ruce, umýt ovoce, vyždímat
hadr – mně začínalo lézt na nervy. „Hauserová,
neremcej,“ napomínala jsem se, „vzpomeň na
Afriku.“ Jenže Afrika je daleko, bližší jsou sousedé
a ti všichni vodu v kuchyni mají! Ach jo …
Dočkala jsem se. Mám novou linku a krásný
nerezový dřez s tekoucí vodou! Řemeslníci odešli
a mě zalil pocit nevýslovného blaha. Tekoucí
voda! Nádhera! Raduji se, děkuji Bohu.
Ale takhle se má přece cítit křesťan stále,
dochází mi. Svatý Pavel nabádá: „Radujte se!“
Jenže my to nedokážeme – daleko více si všímáme věcí, které nám vadí, rozčilují nás, počítáme nespravedlnosti a křivdy …
Normální je, aby všechno fungovalo, byli jsme
zdraví, měli střechu nad hlavou, práci, poslušné
děti – jenže to právě normální není. Bůh nám nesliboval ráj na zemi – tak proč
ho vyžadujeme? Teče vám
voda v kuchyni? Radujte se!
A teče vám i teplá? Radujte
se dvojnásobně, já mám jen
studenou (a za chvíli mi to asi
poleze na nervy).
Radostné dny přeje
Magda Hauserová

Kafemlýnek vás zve ke společnému času vždy
v úterý dopoledne od 9.30. Letní prázdniny
přinesly v našem vysílání řadu repríz tohoto
magazínu. Pokud jste v nich nenašli některý z Kafemlýnků, který byste rádi slyšeli znovu, zavítejte
do nabídky našeho audioarchivu na internetové
adrese www.proglas.cz/audioarchiv.html.
V loňském školním roce vás Kafemlýnkem provázela společně s Karolinou Antlovou také Ivana
Horáková, která se v tomto čase opět naplno
věnuje mateřským radostem i starostem. V Kafemlýnku se v tom letošním školním roce po odmlce
můžete těšit na opětovné setkání s Adrianou
Růžičkovou a Irenou Kintrovou.
Kafemlýnek vám chce i nadále nabízet zajímavé informace z oblastí, které souvisejí s časem,
který maminky tráví na rodičovské dovolené. Rádi
se necháme inspirovat náměty na témata, která
byste v Kafemlýnku uvítali. Pokud chcete Kafemlýnek kontaktovat, využijte elektronickou adresu
kafemlynek@proglas.cz nebo napište na Radio
Proglas, Kafemlýnek, Barvičova 85, 602 00 Brno.
Milé maminky, přejeme vám příjemné a především naplněné dny. V Kafemlýnku se na setkání
s vámi těší Irena Kintrová, Adriana Růžičková
a Karolina Antlová
V únorovém Kafemlýnku
jsme představili
občanské sdružení
Modrá linka,
hosty ve studiu byly
ředitelka Modré linky
a kontaktní osoba
Centra pro vzdělávání
a supervizi
Modré linky Jana
Zárubová
a vedoucí linky
důvěry Bc. Bohunka
Horská
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▼ pondělí až pátek ▼
00.05

00.30
01.00
02.00

02.30
03.00

04.00
04.45
05.00
05.05
05.27
05.30
05.42
06.00
06.10
06.45
07.00
07.15
07.45
08.00
08.45
09.00
09.15
09.30

10.00
10.25
10.30
11.00
11.05
11.30
11.57
12.00

po – Folklorní okénko (R)
út – Křesťan a svět (R)
st – Oktáva (R)
čt –  Duchovní vzdělávací pořad 1 (R)
pá – Všimli jsme si (R)
út – Noční bdění s folkem
st – Noční bdění s jazzem a blues
čt – Noční bdění s etnickou hudbou
Komorní hudba
po – Vítejte, senioři (výběr R)
út – Křesťanské noviny (rádio Lumen, R)
st – CČSH/SCEAV/Dotýkání světla/Nahlížení (R)
čt – Radio Vatikán slovensky (R)
Písničky
po – Slyšte, lidé! (R)
út – Jak se vám líbí (R)
st – Hrajte, kapely! (R)
čt – Folklorní okénko (R)
pá – Jak se vám líbí (R)
Písničky před svítáním
Jitro s dechovkou
Informace o pořadech
Hudebně-zpravodajský magazín
Myšlenka na den
Vážná hudba
Evangelium, Duchovní slovo
Zprávy
Ranní chvály
Ranní zíváček
Zprávy
Putování po krajích
Třikrát z Proglasu
Zprávy a přehled tisku
Radio Vatikán (záznam včerejšího vysílání)
Vážná hudba
Vysílá TWR
po – Pořady z regionů (R)
út – Kafemlýnek
st – Magdazín
čt – Vítejte, senioři (Minuty pro zdraví)
pá – Duchovní vzdělávací pořad 2
po – Komentář týdne (R)
pá – Knihovnička Proglasu (R)
Informace o pořadech
Vonička lidových písní/dechovka – út, čt
Zprávy
Čtení na pokračování
Písničky před polednem
Myšlenka na den (R)
Polední modlitba

12.05
13.00
13.05
13.50
14.00
14.30
15.00
15.05
15.25
15.40
16.00

16.30
16.55

17.25
17.55
18.00
18.35
19.00
19.15
20.00
20.15
20.45
21.05
21.20
21.30
22.00

22.30

23.00
23.30
23.50
23.58

Hudební siesta
Zprávy
Písničky časně odpolední
st – Tržiště
Dnešek v kalendáři
Pozvánky
Třikrát z Proglasu
Zprávy
Písničky a zpravodajské vstupy
po – Komentář týdne (R)
(1. pá v měsíci a st + pá v postu Křížová cesta)
Informace o pořadech
Kukadlo (út)
po – Duchovní vzdělávací pořad 1
út – Barvínek
st – Než zazvoní zvonec
čt – CČSH/SCEAV/Dotýkání světla/Nahlížení (R)
pá – Všimli jsme si
po – Pořady z regionů (R)
po – Hitparáda Kolem se toč (R)
út – Slyšte, lidé! (R)
st – Folklorní okénko
čt – Hrajte, kapely!
pá – Oktáva
pá – A capella/Jazzový podvečer
Myšlenka na den (R)
po, st – Modlitba růžence
út, čt, pá – Mše svatá
Duchovní hudba
Večerní zíváček
Jak se vám líbí
Zprávy
Bible v liturgii
Radio Vatikán
Večerní chvály
Křesťanské písně
Čtení na pokračování (R)
po – CČSH/SCEAV/Dotýkání světla/Nahlížení
út, čt – Pořady z regionů
st – Šmrnc
pá – Pravoslavní
po – Noční linka
út, pá – Živý růženec
st – Noční cukrárna
čt – Křesťan a svět (R)
út, pá – Duchovní hudba
čt – Písničky k usínání
po – Křesťanské noviny (Rádio Lumen, R)
Duchovní slovo
Půlnoční modlitba

Programové schéma platí od 1. 10. 2010. Přehled pořadů najdete také na www.proglas.cz, kde si můžete objednat
odběr elektronického zpravodaje na 10 dní dopředu. Program najdete v příloze Televize – Rozhlas Katolického týdeníku
nebo na teletextu Tv Noe. Aktuální přehled pořadů zasíláme zdarma na objednávku e-mailem: redakce@proglas.cz

Proglas vysílá analogově i digitálně ► Brno 107,5 MHz, Brněnsko DVB-T, České Budějovice 92,3 MHz, J

Praděd 93,3 MHz, Praha a okolí DVB-T, Příbram 96,0 MHz, Svatý Hostýn 90,6 MHz, Tábor 88,7 MHz, Tře

Velké Meziříčí 100,6 MHz, Znojmo 107,2 MHz, Žďár nad Sázavou 104,0 MHz, Plzeňsko a západní Čechy D

▼ sobota ▼
00.05
00.30
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
05.05
05.27
05.30
06.15
06.30
06.45
07.00
08.00
09.00
09.30
10.25
10.30
11.00
11.05
11.57
12.00
12.06
13.30
13.50
14.00
14.30
15.00
16.00
16.05
16.20
16.25
17.00
17.30
17.55
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00
19.15
20.15
20.30
21.05
21.20
22.10
22.55
23.00
23.50
23.58

▼ neděle ▼

Jazz/blues
Myšlenka na den (předpremiéra)
Magdazín (R)
Komorní hudba
Z archivu slovesných pořadů (R)
Písničky před svítáním
Informace o pořadech
Hudebně-zpravodajský magazín
Myšlenka na den
Písničky pro sobotní ráno
Evangelium, Duchovní slovo
Ranní chvály
Křesťanské písně
Radio Vatikán (záznam včerejšího vysílání)
TWR – Na sobotní frekvenci Proglasu
Pozvánky
Barvínek (R)
Informace o pořadech
Vonička lidových písní
Zprávy
Všimli jsme si (R)
Myšlenka na den (R)
Polední modlitba
Hudební siesta se Střípkem poezie
Písničky k odpočinku
Dnešek v kalendáři
Písničky k odpočinku
Tržiště – telefonická inzerce
Jak se vám líbí (R)
Zprávy
Čteme z křesťanských periodik
Informace o pořadech
Hudební listování
Pořady z regionů (R)
Písničky pro příjemný podvečer
Myšlenka na den (R)
Zprávy
Zrcadlo týdne
Komentář týdne
Za lidovou písničkou
Večerní zíváček
Slyšte, lidé!
Radio Vatikán
Modlitba růžence
Večerní chvály
Vstupenka na operu/operetu
Magdazín (R)
Informace o pořadech
Písničky k usínání
Duchovní slovo
Půlnoční modlitba

(R) značí opakování (reprízu) pořadu

00.05
01.05
01.30
02.00
02.30
03.00
04.00
05.00
05.27
05.30
05.55
06.00
06.15
06.30
06.45
07.00
07.45
08.00
09.00
10.00
10.25
10.30
11.00
11.57
12.00
12.06
13.20
13.30
13.50
13.55
14.00
14.30
16.00
16.05
16.20
16.25
17.00
17.30
17.55
18.00
18.25
18.30
19.00
20.15
20.30
22.05
22.20
22.55
23.00
23.50
23.58

Hitparáda Kolem se toč (předpremiéra)
Duchovní vzdělávací pořad 2 (R)
Zrcadlo týdne (R) + Komentář týdne (R)
Komorní hudba
Písničky
Z archivu hudebních pořadů
Písničky před svítáním
Vážná hudba
Myšlenka na den
Písničky pro sváteční ráno
Informace o pořadech
Čteme z křesťanských periodik (R)
Evangelium, Duchovní slovo
Ranní chvály
Křesťanské písně
Radio Vatikán (sobotní, česky a slovensky)
TWR – Studna slova
Duchovní hudba
Mše svatá
Varhanní hudba
Informace o pořadech
Duchovní vzdělávací pořad 1 (R)
Proglaso
Myšlenka na den (R)
Polední modlitba
Hudební siesta se Střípkem poezie
Knihovnička Proglasu
Písničky k odpočinku
Dnešek v kalendáři
Proglaso – písemné zadání
Nedělní pohádka
Blahopřání
Zprávy
Folklórní písně
Informace o pořadech
Písničky z archivu
Křesťan a svět
Pravoslavní (R)
Myšlenka na den (R)
Modlitba rodin
Proglaso – písemné zadání (R)
Večerní zíváček
Hitparáda Kolem se toč
Radio Vatikán
Koncert duchovní/vážné hudby
Večerní chvály
Písničky k usínání
Informace o pořadech
Komorní hudba
Duchovní slovo
Půlnoční modlitba

Zprávy přebíráme z ČRo 2 – Praha, kromě vlastních zpravodajských relací ve 13.00 a 20.00

Ještěd 97,9 MHz, Jihlava a Vysočina DVB-T, Nové Hrady 107,5 MHz, Ostravsko DVB-T, Písek 89,5 MHz,

ebíč 96,4 MHz, Uherský Brod 105,7 MHz, Ústí nad Labem a okolí DVB-T, Valašské Klobouky 104,2 MHz,

DVB-T. Satelit Astra 3A: DVB-S celá ČR a Evropa; kabelové sítě; živě na internetu: www.proglas.cz

Pan Vrána

Proglas je pro babičky

9. září 1996

Při různých besedách a neformálních
rozhovorech velice často slyším, že
Proglas je jen pro babičky. Je to možná
pravda a tak bych chtěl všem babičkám
napsat, jaké pořady nabízí naše stanice
pro nejmladší babičky, přibližně ve věku
6-26 let.

Můj milý Deníčku, ono se to skoro neví, ale náš
hudební redaktor Milan Tesař umí naprosto dokonale napodobit vránu! Už si přesně nepamatuji
proč, ale předváděl nám ji dnes o půl dvanácté
v noci, před modlitbou Simeonova kantika. Kontrast mezi jeho vždy seriózním vystupováním
a krákáním způsobil, že jsme byli všichni smíchy
bez sebe. Načež do našeho bujarého veselí
naprosto nečekaně udeřila hodina H, minuta M,
sekunda s a okamžik O, kdy jsme se měli všichni
utišit a zcela usebraně se pomodlit. Asi bychom to
zvládli, kdyby Adriana Hejdová, která měla službu,
neřekla do mikrofonu tuto fatální větu: „Dnes se,
milí posluchači, s vámi budou modlit pracovníci
Proglasu a pan Vrána!“ V té chvíli se smíchy pod
stůl zřítila polovina osazenstva. Během modlitby
pak bylo slyšet pravidelné výbuchy smíchu. To
postupně odpadávali další modliči. Modlitbu vedl
chudák pan ředitel, kterému celou dobu smíchy
tekly slzy a průběžně se dusil. Ale ani on nevydržel až do konce. Závěrečné „Bohu díky“ řekl už jen
technik Jirka, který celou situaci vůbec nechápal,
neb přišel k modlitbě na poslední chvíli, a tudíž
neslyšel pana Vránu krákat.
Tajně doufám, že to Pán Bůh pochopí. Hned
po tomto extempore volala do rádia řada starostlivých posluchačů s dotazem, co strašného se
přihodilo otci Martinovi, že při modlitbě plakal...
krá krá,
Tvůj Habža
▲

Pro babičky, které vypravují ráno svoje vnuky do
školy, nabízíme ranní dětskou čtvrthodinku od tři
čtvrtě na sedm každý den školního vyučování.
Dalším zajímavým časem pro naše babičky je
šestnáctá hodina v úterý a ve středu. V úterý nabízíme Barvínek, pestrobarevný magazín s hosty nejrůznějších profesí a dovedností. Ve středu se od
čtvrté hodiny odpolední těšíme Než zazvoní zvonec.
Je to pohádkový seriál a až do konce letošního roku
nabízíme opakování dílů, které byly odvysílány letos
na jaře. Oba pořady jsou ideální pro to, abyste při
nich se svými vnuky a vnučkami psaly úkoly, kreslily
a dělaly jednodušší rukodělné práce.
Těsně před tím, než vaši potomci usnou, si určitě
poslechněte Večerní zíváček, se zajímavou pohádkou a neotřelými písněmi. Pro vás, které máte své
vnuky starší, doporučujeme středeční Šmrnc ve
22 hodin, abyste zjistily, čím žije křesťanská mládež
počátku 21. století. A pokud trpíte předpůlnoční
nespavostí, oslaďte si bdění v Noční cukrárně. Ale
pozor, nepředpokládám, že byste při klábosení dvojice moderátorů na nejrůznější témata usnuly.
A na neděli se určitě těší soutěžechtivé babičky,
které se svými vnoučaty ladí od 11. hodiny Proglaso.
Není lepší způsob jak si osvěžit to, co bylo řečeno
a přečteno při nedělní mši. Pokud máte navíc dostatek vytrvalosti, můžete se zapojit do dlouhodobé
soutěže, ve které po čtyři měsíce sbíráte body
a poté můžete fandit svým vnukům a vnučkám ve
finále přímo ve studiu Proglasu.
Doufám, že jsem přinesl jasný důkaz, že je
opravdu naše vysílání určené pouze pro seniory. Ale
prosím vás, vezměte někdy k rádiu i svoje děti, třeba
je některý z našich pořadů pro nejmladší babičky
zaujme.
Luděk Strašák

Knižně vyšly
proglasové zážitky
moderátora Radka
Habáně: Můj milý
Deníček. Cena: 98 Kč
(v knihkupectví Cesta
v Brně), pro členy
Klubu za 88 Kč.
Zakoupíte v e-shopu
na www.proglas.cz
nebo osobně
v Proglasu.
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S pořadem Jak se vám líbí do světa
Od svého vzniku v roce 1995 Proglas vysílá víc
hudby české než zahraniční. I když se tohoto pravidla stále držíme a držet budeme, neznamená
to, že bychom vám nechtěli nabízet kvalitní písně
z Evropy a ze světa. Ovšem zahraniční hudba, to
zdaleka neznamená jen anglicky zpívané hity,
které hrají komerční rádia. Protože Proglas vysílá
pestře a nabízí vám různé hudební žánry, můžete
v našich pořadech pravidelně slýchat písně v polštině, maďarštině, ruštině, francouzštině, španělštině, portugalštině, ale také v řadě afrických
jazyků, v severské sámštině nebo nesrozumitelné
baskičtině.
V našem pořadu Jak se vám líbí (od pondělí
do pátku v 19.15 a v sobotu v 15.00) vám sice také
přinášíme především rozhovory s českými umělci,
avšak v poslední době si k mikrofonu čím dál častěji zveme i zajímavé interprety ze světa. Díky
spolupráci s pořadateli našich nejlepších festivalů

(např. JazzFestBrno, Respect nebo Folkové prázdniny) a se spřátelenými agenturami a hudebními
publicisty se nám daří oslovovat i kapacity světového významu, jako byl například jeden z největších americkýich odborníků na blues, držitel ceny
Grammy David Evans. Mohli jsme vám zprostředkovat rozhovor s uznávaným francouzským klavíristou Jeanem-Michelem Pilkem, s baskickým
písničkářem Ruperem Ordorikou, s polským jazzmanem Pawłem Kaczmarczykem, s legendární
senegalskou skupinou Orchestra Baobab nebo
s etiopským Triem Kazanchis. V našem studiu
si zahrál americký písničkář Ari Hest, kterého
doprovodil Doug Yowell, dvorní bubeník zpěvačky
Suzanne Vega.
Česká hudba bude na Proglasu nadále převažovat. Ale zároveň vám chceme nabízet zajímavé
střípky z hudby světové. Protože poznání kultury
jiných národů nás obohacuje.
Milan Tesař

Už jste ji přečetli?

fonáty, dopisy, jak je život přináší. V tomto smyslu
se tak trochu jedná o společné dílo mnohých v mé
blízkosti. Pokud by vám nebo přátelům ulevily od
starostí nebo potěšily, jsou tyto textíky i pro vás.
Rád vám vepíšu i věnování. Děkuji také laskavě
neodbytnému P. Janu Fatkovi (pozoruhodná to
kombinace šéfovských vlastností).
otec Martin

Pane, ať slyším! Tak se jmenuje
knížečka Martina Holíka, kterou v edici
Na minutu vydalo Karmelitánské
nakladatelství.

▲

… Výborný byl ten úkol, u kterého stačilo sedět
na velkém kameni, klátit nohama a čekat s připraveným úsměvem a s těžko skrývaným nadšením
na první příchozí. „Koho hledáte? Haha, není tu,
byl vzkříšen, haha…“ Ovšem, museli ten kámen
nejprve odvalit. No, nic není dokonalé.
Prostě – z křesťanů by jen blázen mohl říkat, že
věří Ježíši Kristu, ale nevěří andělům nebo v anděly
a jejich služby …
Uvedený úryvek z šestadvacáté strany je nadepsán „O světě lidí a andělů“.
Chci jen podotknout, že texty jsou značně inspirovány možností a potřebou uplatňovat mé zážitky
a postřehy pro posluchače i pracovníky Proglasu.
Mnohé vznikly jako reakce na různá setkání, tele-

K dostání
v síti prodejen
Karmelitánského
nakladatelství.
Cena: 99 Kč,
pro členy Klubu
89 Kč. K objednání
v e-shopu
www.proglas.cz
nebo na adrese
Proglas,
Barvičova 85,
602 00 Brno.
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Proglas v DVB-T již na více něž 80 % naší republiky
V letošním roce se zvýšilo pokrytí signálem Proglas v DVB-T o 30 %. Na konci dubna byl spuštěn vysílač Jihlava–Javořice (30. kanál), na konci
srpna Trutnov–Černá hora (60. kanál) a konečně
na konci září vysílač Brno–Kojál (59. kanál). Nyní
je tedy tímto velice kvalitním signálem pokryto

▲

téměř 81 % území ČR. To představuje asi 83 % obyvatelstva.
Proces spouštění DVB-T vysílačů bude dokončen v příštím roce: v dubnu Ostrava–Hošťálkovice, v říjnu Jeseník–Praděd a v listopadu
Zlín–Tlustá hora.
Vladimír Kintr

▲

Pokrytí sígnálem
DVB-T po spuštění
vysílače Brno–Kojál
na 59. kanálu.

Současné pokrytí
VKV vysílači.

12

Hedvika

ních Nočních linek. Některé jsou koncipovány jako
„právnická poradna“ s doktorem Liborem Botkem,
jindy volíme vlastní témata – ale ještě se nestalo,
že bychom se při živém vysílání ve studiu nudili,
a to díky vám, posluchačům, kteří telefonujete
a píšete. Spolu s technikem studia Markem Pospíšilem občas připravujeme pořad Všimli jsme si.
Takřka každodenně přispíváme do odpoledních
Pozvánek i do zpravodajství a snažíme se o malé
zprávičky o dětech a pro děti do ranních Zíváčků
během školního roku.
Z Ostravy zdraví a vše dobré přejí

V

ostravském studiu Hedvika pokračujeme,
stejně jako v minulých letech, v přípravě pořadů
z regionu i ve vysílání pondělní polední modlitby
Anděl Páně. Pokud se modlitby účastní P. Leoš
Ryška, vždy ji zpíváme. Každou třetí neděli v měsíci vysíláme od šesti večer živě Modlitbu rodin.
Rád bych touto cestou poděkoval všem rodinám,
které se obětavě v nedělní podvečer přijíždějí do
Ostravy modlit. Někdy – zvláště pak v zimních
měsících – je doprava s dětmi velmi náročná.
Máme za sebou první rok živého vysílání ponděl-

Antonín Žolnerčík a Marek Pospíšil

Studio Radim Olomouc
Více o nás, našich připravovaných pořadech a událostech z Arcidiecéze olomoucké
najdete na těchto internetových stránkách:
www.proglas.cz/studio-radim.html a dále na:
www.proglas.cz/olomoucke-studio-radim.html

aneb virtuální prohlídka – sídlíme
v zadním traktu kláštera bratří kapucínů na Blažejském nám. 4 v Olomouci.
Co najdete za vraty?
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Radka Rozkovcová Topinková, Marek Chvátal
a Jarda Topinka

Klub přátel Radia Proglas

Tak bychom si mnozí na závěr přáli mapku se
100% pokrytím signálem Radia Proglas a hlavně
100% hustotou obyvatel jako členů Klubu přátel,
ale skutečnost je jiná. To proto, aby se nám znovu
připomnělo podobenství o rozsévači: „U koho bylo
zaseto do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší
i chápe a přináší úrodu, jeden stonásobnou, druhý
šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou …“
Jana Juránková

Kde v České republice žijí členové
Klubu?

V minulém čísle Zpravodaje č. 43 jsme sledovali
závislost počtu nových členů Klubu na dosažitelnosti vysílání Proglasu a vývoj členské základny
od roku 1997 do roku 2009, která dosahuje počtu
22 091 živých členů Klubu přátel Radia Proglas
k 21. červenci 2010. Jaké je rozložení členů Klubu
na území naší republiky? Napoví nám mapky z let
2001, 2005 a 2010, kde tmavší barva znamená
vyšší počet členů:
ROK 2001
		

Celkem
16 663

Maximum
1 589 v Brně

ROK 2005
		

Celkem
20 175

Maximum
1 777 v Brně

ROK 2010
		

Celkem
22 031

Maximum
1 923 v Brně

Jak se žije s puberťákem
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Proglas oslaví 8. 12. své patnácté narozeniny.
Kdo má doma puberťáka, ví, jaké je to náročné
období. Z dítěte se stává dospělý jedinec, má své
názory a starostlivý rodič neví, zda je lepší ho
šatit nebo živit (děvče asi živit a hocha šatit).
Proglas je také takovým teenagerem, po
náročném období velkých starostí o těžce se
rodící a vyvíjející se „dítě“ nastává období
nemenších starostí o další růst a rozvoj našeho
křesťanského rádia. Období, kdy je důležité se
modlit a prosit o pomoc shůry.
Však se často říkává: „Malé děti – malé starosti, velké děti – velké starosti.“
Vy, naši členové Klubu a naši kapři a kapřenky, se nemalou měrou podílíte nejen na jeho
růstu, ale i na jeho tváři a popularitě – vysíláme
především pro vás, posluchače a přispěvatele.
Jsme rádi za tuto nebývale vzácnou spolupráci
a podporu. Jsme rádi za tento krásný vztah, za
naše společné dílo, které trvá již patnáct let.
Děkujeme vám všem, kteří opravdu pravidelně přispíváte na Proglas, vám všem, kteří byť
malými částkami podporujete naše – vaše vysílání. Pravidelný příjem je důležitý pro úhradu
pravidelných i mimořádných nákladů. Náš teenager totiž rychle vyrůstá ze svých dětských šatiček a při vší snaze o hospodárné nakládání se
svěřenými prostředky občas pociťujeme jejich
nedostatek.
A tak s důvěrou ve vaši pomoc odevzdáváme
další růst a rozvoj Proglasu do Božích rukou.
Díky! Ať vám Pán žehná!
Hana Nečasová

Setkání Kaprů a den otevřených dveří
Dvě setkání v jeden den, neboli propojení setkání spolupracovníků a návštěvníků Proglasu.

Daňová potvrzení, která byla zasílána v zásilkách KaPrů včetně Vlnění budou rozeslána o dva
týdny dříve – poštou již 14. ledna 2011. Všichni,
kdo tato potvrzení potřebují, jistě posunutí termínu uvítají. Nemusejí si dělat starosti a telefonovat o mimořádná zaslání.

Milí

posluchači, přátelé a spolupracovníci Proglasu – každý rok přijíždějí nebo připlouvají KaPři
(Kamarádi Proglasu) v zimě na přelomu ledna
a února; a návštěvníci dne otevřených dveří
chodí do rádia pěkně v teple v červnu. Napadlo
nás zimní setkání přeložit a pozvat vás všechny
v JEDEN DEN!
Vzájemně se všichni potkají a seznámí. KaPři
mohou přijet s celými rodinami – s dětmi
nebo s vnoučaty. V teplých dnech je
pro všechny připraven pestrý program
se soutěžemi a odměnami. Dveře
rádia jsou otevřeny všem, ve stáncích máme občerstvení a celý den je
veselo.

Poznačte si do svého kalendáře
datum sobota 21. května 2011
a přijeďte na setkání!
Těšíme se také na společnou
pouť v sobotu 4. června 2011.
Vypadá to na samé změny, ale
nebojte se, včas vám vše upřesníme ve vysílání nebo na webových stránkách Proglasu a – dá-li
Pán – se opět všichni setkáme.
Helena Horáková

Z dopisů posluchačů
redakčně zpracovala Veronika Zelinková

při nich hovoří tichým hlasem a písně vybírá méně
hlasité, což je milé, vzhledem k pozdější hodině
a tomu, že bydlím v paneláku, kde je vše slyšet).
Také pořady z regionů sleduji se zájmem. Pracovníci všech regionálních studií odvádějí dobrou
práci a kvalita jejich pořadů je na výši. Ne na
posledním místě musím zmínit Proglaso, soutěžní
pořad pro děti a musím dodat i pro dospělé. Léta
ho poslouchám odpovídám s dětmi na otázky
a učím se znát lépe Bibli. Jen je mi líto, že děti
z Čech se málo osmělují zavolat.
Vy potřebujete naši odezvu, naše spravedlivé
ohodnocení a vyjádření díků. Vždyť my vás denně
slyšíme, ale vy nás, jen když napíšeme nebo zavoláme.
Za vaši obětavou práci, snažení a vytrvalost mám všem patří velký dík a Pán Bůh zaplať,
že vás máme. Do další práce přeji Boží požehnání a potřebné dary Ducha svatého, hlavně sílu
a světlo. A také radost z vykonané práce.

Vážení a milí pracovníci Proglasu,
ozývá se vám jedna z vašich posluchaček po velmi
dlouhé době. Už si ani nepamatuji, kdy jsem vám
psala naposled. Přemýšlela jsem o tom, čím to je.
Umíte si představit, že by si psali dopisy členové rodiny, kteří se denně vidí a hovoří spolu?
Denně se s vámi v poledne modlím Anděl
Páně a Večerní chvály. Poslouchávám Čtení na
pokračování, Myšlenku na den, polední Hudební
siestu, duchovní hudbu po růženci, který se s vámi
modlívám, nebo po večerní mši svaté. Ty jsem na
Proglasu pilně navštěvovala, když u nás v prvním
pololetí loňského roku nebývaly. Teď se zúčastňuji jen úterní. Bývá většinou ze studia Proglasu.
Libuji si dobré ozvučení – dobře se mi při ní s vámi
zpívá a naučila jsem se také písně, které jsem moc
neuměla. Už jen vyjmenuji pořady, které sleduji
a mám ráda: Zprávy, Komentář týdne, Křesťan
a svět, Všimli jsme si, Noční linka (Roberto Scavino

Doubravka z Brandýsa nad Labem
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Vysíláme bez reklam – přispět můžete i vy. Nadační fond Radia Proglas

4200043003/6800 – Děkujeme!
Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo Klubu přátel Radia Proglas nebo své rodné číslo.
Darované příspěvky jsou odpočítatelné od daňového základu.

Kontakt – hlavní redakce

Vysíláme analogově i digitálně

Radio Proglas
Barvičova 85
602 00 Brno

Brno 107,5 MHz, Brněnsko DVB-T, České Budějovice

tel.: 543 217 241, 511 118 800
fax: 543 217 245
GSM brána: 603 170 692
e-mail: radio@proglas.cz

Plzeňsko a západní Čechy DVB-T, Praděd 93,3 MHz,

Kontakty do živého vysílání
– jen ve vyhrazených časech:
tel.: 543 217 242, 543 236 790
sms: 775 132 132 (nelze volat)

92,3 MHz, Ještěd 97,9 MHz, Jihlava a Vysočina DVB-T,
Nové Hrady 107,5 MHz, Ostravsko DVB-T, Písek 89,5 MHz,
Praha a okolí DVB-T, Příbram 96,0 MHz, Svatý Hostýn
90,6 MHz, Tábor 88,7 MHz, Třebíč 96,4 MHz, Uherský
Brod 105,7 MHz, Ústí nad Labem a okolí DVB-T, Valašské Klobouky 104,2 MHz, Velké Meziříčí 100,6 MHz,
Znojmo 107,2 MHz, Žďár nad Sázavou 104,0 MHz.
Od podzimu 2010 celé Čechy a Jižní Morava v DVB-T.
Satelit Astra 3A: DVB-S celá ČR a Evropa; kabelové sítě;
živě na internetu: www.proglas.cz.

Kalendář na rok 2011
Mons. Jiří Mikulášek je autorem textů,
které naleznte na stránkách nového
kalendáře na rok 2011. Prodej byl
zahájen v květnu na pouti na Svatém
Hostýně. Zakoupit si jej můžete u nás
v rádiu, na webu v e-shopu nebo si
o něj můžete napsat na adresu:
Nakladatelství křesťanské literatury
Cesta, náměstí Republiky 5,
614 00 Brno.

Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze,
je také autorem krátkých příběhů vydaných nakladatelstvím
Cesta pod názvem Stříbrné vteřiny. Příběhy se pokouší
předat radost a povzbudit k objevování stříbrných vteřin
v životě každého z nás.

Zpravodaj Radia Proglas vydává © Proglas s. r. o. jako bezplatný informační bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas.
Toto číslo vyšlo v září 2010. Redakční rada: Marie Blažková, Martin Holík, Helena Horáková, Pavel Mikšů; fotografie: Helena Horáková,
Radka R. Topinková, Martin J. Rýznar a další; ilustrace: Irena Kintrová; grafická úprava a sazba: Martin J. Rýznar – paxartstudio.cz

