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Bula Industriae tuae

a tvého lidu vítáme tě s rozpjatými pažemi apoštolskými, s velikou láskou tě objímáme jako jediného
syna, přijímáme tě se všemi tvými věrnými a dopoÚžasný je už název buly, již vydal v roce 880 papež
ručujeme tě ustavičnými modlitbami svými všeJan VIII. Schválil jí slovanskou liturgii a vytvomohoucímu Pánu, abys za podpory svatých apošřil moravskou arcidiecézi. Bula byla velkým úspětolů mohl jak na tomto světě překonávati všechna
chem zahraniční politiky Svatopluka I.
nepřátelství, tak potom v krajině nebeské vítězně se
Pamatujete si z televizního zpravodajství draradovati s Kristem, naším Bohem.
žený obraz Alfonse Muchy, dle nějž autor vytvoVyptali jsme se tudíž tohoto Metoděje, ctihodřil velkoplátno Slovanské epopeje? Muž před vlaného vašeho arcibiskupa, ve shromáždění našich
dařem předčítá ze svitku, opodál stojí stařec s dloubratří biskupů, zdali v základní články pravé víry
hým bílým vousem. Tím svitkem je bula, z níž vám
tak věří, jak je známo, že činí svatá římská církev.
odcituji podstatné části.
Metoděj prohlásil, že věří a zpívá tak, jak učí svatá
Jedná se o nejvýznamnější písemnost ve střeřímská církev a jak je tradicí od Svatých otců.
doevropském prostoru tohoto období; papež v ní
My pak shledali jsme jej ve všech církevních
Svatopluka klade na roveň křesťanským panovnaukách a náležitostech pravověrným a prospěšně
níkům Evropy. Originál se nezachoval. Opis je
působícím a k vám jsme jej odeslali zpět, aby řídil
v kodexu z 11. století z Monte Cassina ve Vatikánsvěřenou sobě Boží církev.
ském archivu. Se zatajeným dechem čtěme 1133 let
A rozkazujeme, abyste jej přijali s náležitými
starý text:
poctami a úctou i s radostnou myslí jako vlastního
Milovanému synu Svatoplukovi,
pastýře; potvrdili jsme mu výsadu jeho arcibiskupslavnému velmoži
ství a stanovili jsme, aby s Boží pomocí zůstávala
Horlivosti tvé chceme oznámit, že k našemu
pevnou. Ať má podle kanonické tradice na starosti
dvoru přišel spolubratr náš Metoděj, nejctihodnější
všechny církevní záležitosti a vyřiarcibiskup svaté církve moravské,
zuje je jako za Božího dohledu; jest
spolu se Zemižiznem, tvým služebmu svěřen lid Boží; on bude jednou
níkem, a že z jejich jasných slov
skládati účty za jejich duše.
zvěděli jsme o tvé upřímné oddaOnoho také kněze Vichinga, ktenosti k nám a o přání všeho tvého
rého jsi k nám poslal, vysvětili   
lidu, jež vůči apoštolskému stolci
ranské; rozkazujeme, aby ve všem
chováte.
byl poslušen svého arcibiskupa.
Vnuknutím Boží milosti ses rozA chceme, abys se souhlasem arcihodl, veden nejvěrnější láskou,
biskupa samého poslal k nám ještě
spolu se vznešenými služebníky
dalšího schopného kněze nebo jáhna,
svými a se vším lidem země své,
jejž bychom ustanovili biskupem, tak
vzíti za ochránce, za pomocníka
aby potom výše zmíněný váš arcisvatého Petra, knížete sboru apošbiskup s těmito dvěma od nás ustatolů, a jeho náměstka, a šíji skláněje
novenými biskupy mohl i na jiných
do ochrany jeho a jeho náměstka,
místech biskupy ustanovit. Kněžím
toužíš zbožně s Boží pomocí setrvati jako jeho nejoddanější syn. Za Svatopluk I. v mnišském rouše, ovšem, jáhnům a klerikům nařizujeme, aby mu byli poddáni, ve všem
takovou věrnost a oddanost tvou
Dalimilova kronika

Horlivosti Tvé

Text pochází z publikace Z. Veselého Dějiny českého státu v datech, Victoria Publishing
Praha 1994; čerpá z publikace Prameny k dějinám státu a práva v Československu,
V. Vaněček, K. Malý a kol., Praha 1967.

ho byli poslušni a vůbec nic aby nepodnikali, aniž
on by o tom věděl. Toho kdyby nedbali a byli neposlušnými, a nenapravili se ani po druhém napomenutí, nařizujeme, aby jako rozsévači koukolu byli
vyhnáni z vašich kostelů a z vašeho území.
Schvalujeme posléze právem slovanské písmo,
vynalezené zesnulým Konstantinem Filozofem,
aby podle něho Boží chvála zaznívala, a rozkazujeme, aby tímto jazykem dál se výklad učení
a skutků Krista, Pána našeho. Neboť ne jen třemi,
nýbrž všemi jazyky chváliti Pána se sluší…

Nic není na překážku tomu, aby se v témž slovanském jazyku zpívaly mše, četlo svaté evangelium, čtení Nového i Starého zákona dobře přeložená a tlumočená.
Rozkazujeme však, aby ve všech kostelích vaší
země pro větší čest a slávu četlo se evangelium
latinsky a potom přeložené do slovanského jazyka,
tak, jak se již v některých kostelích děje.
Jan VIII., papež – dáno v červnu L.P. 880.
                                               vybral Martin Holík

Manželské trojúhelníky v Radiu Proglas

nich ta přítomnost Třetího
vidět:
v radosti, která
z nich vyzařuje
navzdory tomu, že je samozřejmě občas potká nějaká
nepříjemnost, nemoc dítěte či  
finanční problémy.
Jak se jejich rodiny rozrůstají, ubývá manželům volného
času, ale přibývá potěšení ze
vzájemné blízkosti ve třech a z nových ratolestí.
Druhá, smutnější sloka svatební písně pro ně
neplatí: „Vějíř se zavřel, hořkne políbení, jaké je
to smutné, když se někdo žení...“ Není to smutné,
ale Boží dar, když se někdo žení a se svou nevěstou vytvoří tajemný a nádherný trojúhelník. A protože přátelství se v rodině Proglasu daří, radujme
se spolu s nimi.
A chcete ještě vědět nějaké novinky?
Nuže, zamávali jsme Aničce Trembulákové do
důchodu a na sekretariátu je zpátky Helenka Habáňová, Mariana Košíčková dokončila univerzitní
studia a jako slečna magistra bude i nadále působit
ve zpravodajství. Zuzka Petlanová ze sekce techniků netočí jenom pořady, ale velmi aktivně provozuje sborovou hudbu jako sbormistryně, Miloš
Švábek odjel na tři měsíce do Izraele zkusit život
v kibucu, než nám zase začne organizovat nahrávací časy, Pavel Smolek prošel obrovský kus Svaté
země pěšky a to je výkon (více čtěte na straně 6),
protože jinak nechodí po svých skoro vůbec...
a jiné pěkné a pamětihodné věci se udály, ale
o tom vám, milí Teofilové, povím zas příště.
Dobrý den!
Marie Blažková

„Kytice, závoj, slzy – i štěstí
rozplakává. Jak je to hezké,
když se někdo vdává...“.
Ano, už je to tady: oženil
se nám Filip Breindl a vzal
si Terezku Stoszkovou. Do
redakční uzávěrky Zpravodaje
nebyly bohužel k dispozici
přesnější informace ani svatební foto, poněvadž veselka
byla naplánována na třetí květnovou sobotu. Můžeme však
oprávněně předpokládat, že ruce těch mladých
byly svázány štolou a oni si slíbili lásku, úctu a věrnost až do smrti.
Nejsou první manželskou dvojicí, vzešlou oboustranně z našich řad: vzpomeňme Radka a Helenku
Habáňovy, Martina a Katku Rýznarovy, Jirku
a Kateřinku Vitouchovy, Vláďu a Irenu Kintrovy.
Seznámili se v Proglasu při práci na šíření dobré
zprávy, nalezli v sobě zalíbení a Pán je pak požehnal potomstvem. Jiní a jiné přišli pracovat do rádia
také svobodní a dnes mají své manželské partnery
z různých koutů naší vlasti a těší se z rodiny.
Jsou to krásné svazky a mají něco společného:
tito manželé žijí svá manželství spolu ve dvou
a současně ve třech. Třetí (a první) je Pán, kterého
mezi sebe pozvali, dovolili mu do svého svazku
vstoupit natrvalo, radí se s Ním a vyhradili mu
zvláštní a nejdůležitější místo ve svém životě. Je na
Manželské spojení muže a ženy
je nerozlučitelné: sám Bůh je uzavřel.
„Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj“
Mt 19,6; KKC 1614
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Z redakčního stolu

O prázdninách se můžete ve Čtení na pokračování vydat na misijní výpravu do Guyany
a Surinamu s deníkem Za misionáři Amazonie redaktora zpravodajství Filipa Breindla.

Pomalu se blíží konec školního roku, což je
pro všechny děti školou povinné důvod k radosti,
zároveň jsou tyto dny poslední příležitostí k případnému vylepšení závěrečné bilance. Radost
máme i v redakci Proglasu, neboť se nám na celý
příští akademický rok podařilo zajistit několik
zajímavých vzdělávacích cyklů.
Nejprve bych zmínil pokračování seriálu Církevní dějiny v zrcadle času. Na první část, kterou
jsme v letech 2009–10 připravovali v brněnském
studiu s panem doktorem Jiřím Miholou, naváže
profesor Martin Weis výkladem církevní historie
v letech 1870–1945. Pořad pro vysílání připravuje
kolega Petr Pospíšil v Českých Budějovicích.
Velké množství práce má v těchto dnech olomoucký kolega Marek Chvátal, neboť připravuje
hned tři řady vzdělávacích cyklů.
První z nich bude věnován spisům apoštolských
otců. Dílo těchto církevních spisovatelů konce
prvního a první poloviny 2. století odráží život
v prvních křesťanských společenstvích. Vstoupit
do tohoto světa horlivých následovníků apoštolů
nám umožní docent Václav Ventura.
Ještě hlouběji v čase sestoupíme v dalším
z cyklů olomouckého studia. Pod vedením profesora Františka Kunetky budeme objevovat židovské kořeny nejvlastnější křesťanské modlitby, jíž

je eucharistie. Osobně se právě na tento cyklus
velice těším, neboť to byly právě nesmírně fundované přednášky profesora Kunetky, hořícího
láskou k Ježíšovi z Nazereta, jež ve mně před lety
probudily hlubší zájem o tajemství slavená při
liturgii.
Poslední z dnes představovaných vzdělávacích cyklů je z poněkud jiné oblasti než ty tři výše
uvedené. Doktor Štěpán Holub se bude zamýšlet
nad rozličnými tématy politické filosofie. Ačkoliv
může toto sousloví znít na první poslech poněkud
odtažitě či záhadně, jedná se o přemýšlení velmi
užitečné. Společně tak budeme moci přemítat
o zásadách uspořádání lidské společnosti od dob
starověkého Řecka až po současnost. Kéž bychom
si něco ze zkušenosti a moudrosti předků dokázali
osvojit! Nemuseli bychom tak stále dokola opakovat tytéž chyby. Doufám, že vás v příštím školním
roce zaujme alespoň něco z této nabídky.
V novém školním roce tedy znovu na slyšenou
na vlnách Proglasu!
šéfredaktor Pavel Mikšů

Šéfredaktor Pavel Mikšů při natáčení pořadu
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Rozhovor s prof. Martinem Weisem
► Pane profesore, pravidelní posluchači Proglasu vás znají z našich vzdělávacích cyklů,
které věnujeme různým kapitolám z církevních
dějin. Prozraďte nám ale více o sobě. Kde působíte a čím se zabýváte?

► Na vlnách Proglasu jsme mohli slyšet cyklus
pořadů Církev a válka a Církev a věda. Mohou
se posluchači těšit na další podobný cyklus?
Ano, po dohodě s vedením Radia Proglas připravuji dvě pásma pořadů z církevních dějin a to
pod názvem Církevní dějiny v zrcadle času II. a III.
Cyklus II. bude pojednávat o událostech let 1870–
1945 a cyklus III. na něj bude navazovat a bude
pojednávat o novodobých církevních dějinách od
konce druhé světové války až po současnost.

Tak v prvé řadě jsem v současnosti administrátorem dvou menších, ale živých farností poblíž Českých Budějovic – Dubné a Čakov. Takže „běžné
farářské starosti i radosti“, jako například příprava
biřmovanců na letošní biřmování, příprava na
první svaté přijímání dětí apod.

► Co je vaše specializace? Co vás vedlo k tomu,
že jste se zaměřil právě na tuto oblast?

Na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích jsem vedoucím Katedry teologických věd,
která pod sebou zahrnuje systematickou teologii,
církevní dějiny a dějiny teologie, biblistiku, církevní právo, jsem garantem oboru teologie, dále
mám jako předseda oborové rady na starosti celé
doktorské studium teologie na naší fakultě – to
všechno představuje hlavně organizační a administrativní zátěž. Samozřejmě že také přednáším,
zkouším, vedu kvalifikační práce...

Specializuji se na církevní dějiny a jako teolog na ,
teologii spirituality – což jsou i oblasti, které přednáším. Badatelsky se zaměřuji zejména na novodobé české církevní dějiny. K zájmu o tuto oblast
mne přivedli církevní historici prof. Jaroslav
Kadlec a prof. Jaroslav Polc, které jsem měl tu čest
osobně poznat.
► Co byste vzkázal čtenářům zpravodaje?
Aby zůstali věrní Radiu Proglas a neváhali mi
napsat své náměty, otázky či připomínky na vzdělávací pořady z historie (e-mail: weis@tf.jcu.
cz – pozn. redakce). Právě jejich ohlasy napomohou k tvorbě dalších cyklů vzdělávacích pořadů
či jen jednotlivých aktuálních zastavení a já se
budu moci prostřednictvím rozhlasových vln takto
i nadále s nimi setkávat.

A aby toho nebylo málo, jak ostatně z titulu
vysokoškolského profesora vyplývá, pomáhám
kolegům na jiných univerzitách svými expertními
posudky, jsem účasten v disertačních, habilitačních a profesorských komisích a to nejenom v ČR,
ale i v zahraničí.
► Jste také autorem řady knih a odborných
článků. Pracujete na něčem novém?

► Děkuji za rozhovor.

Ano, cyklus rozhlasových pořadů Církev
a válka byl inspirací pro populárně vědeckou trilogii pod souborným názvem Meč ve službách kříže
a vychází ve spolupráci s GTF PU v Prešově. První
díl s podtitulem Svatá země cílem kruciát byl již
vydán loňského roku, druhý díl s podtitulem Proti
pohanům a kacířům bude publikován letos a třetí
díl s podtitulem Od reconquisty po pád Konstantinopole je plánován na příští rok.

Petr Pospíšil
ze studia Jan Neumann v Českých Budějovicích

První díl třídílného cyklu
prof. Martina Weise
o křížových výpravách:
Meč ve službách kříže:
Svatá země cílem kruciát,
Prešov:
Gréckokatolícka
teologická fakulta
Prešovská univerzita
v Prešove, v roce 2012,
180 stran, ISBN 978-80-555-0678-4

Kromě toho pracuji v souvislosti s „rokem biskupa Josefa Hloucha“ na přepisu a katalogizaci jeho kázání, která by měla být eventuelně
v budoucnu publikována jako příspěvek k poznání
této osobnosti z pohledu teologie spirituality.
Postavě biskupa Hloucha a okolnostem jeho života
věnuji také celou řadu odborných studií v domácích i zahraničních časopisech.
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CD prof. Martina Weise vydaná Proglasem
Proglas vydal dva vzdělávací cykly na CD v MP3 autora
prof. PaedDr. ThLic. Martina Weise, Th.D.
► CÍRKEV A VÁLKA
15 dílů vzdělávacího cyklu
► CÍRKEV A VĚDA
12 dílů vzdělávacího
cyklu

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 ve studiu Proglasu Jan Neumann, Na Sadech 21, 370 01 České Budějovice.

Monografie
»» Dějiny borotínské školy 1896–1996, vydal
Obecní úřad Borotín, 1996
»» Minutěnky vzpomínek na pastýře lidu svého,
nakladatelství Panevropa Praha, 1999
»» Jihočeské AVE – duchovní průvodce po poutních místech českobudějovického biskupství,
nakladatelství Arista Praha, 2001
»» Mariánské zrcadlo, nakladatelství Katolický
týdeník s.r.o. Praha, 2002
»» Mariánské květy, v nakladatelství Sursum
Tišnov vydal Milan Badal, 2003
»» Historie – Učitelka života? Několik sond do
dějin České země I.–XIV. století, nakl. Sursum
Tišnov, 2004
»» Výuka náboženství v letech 1899–1989 jako
ukazatel vztahu státu a katolické církve
se zřetelem na českobudějovickou diecézi,
Košice: Seminár sv. Karola Boromejského
v Košiciach, 2007
»» Svědectví dokumentů: Katolická církev

v archivních materiálech jihočeských
archivů let 1949–1976, edice Středoevropské dějiny. České Budějovice: Nakladatelství
JIH, 2009
»» První díl třídílného cyklu o křížových výpravách Meč ve službách kříže: Svatá země
cílem kruciát, Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita v Prešove,
2012.
»» V tomto roce bude následovat druhý díl
s názvem Proti pohanům a kacířům a třetí
díl s podtitulem Od reconquisty po pád Konstantinopole je plánován na příští rok 2014

Zaposlouchat se do vzdělávacích cyklů
můžete vždy v pondělí od 16 hodin nebo
v repríze v neděli v 10.30, v úterý ve 2.00
a ve čtvrtek v 0.05.
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Pěšky do Jeruzaléma

kému utrpení pořád nebyl konec. Přesunuli jsme
se autobusem na druhou stranu Izraele k Mrtvému
moři. Tady se rozkládá Judská poušť a tou jsme
měli projít až do Svatého města. Stačily na to dvě
etapy. Jedna pouští a druhá krajinou kousek pod
Jeruzalémem, kde se už občas vyskytuje voda
a kudy vede starobylá poutní stezka z Jericha do
Jeruzaléma.
Na konci druhé pouštní etapy v pátek 12. dubna
jsme dorazili na horu Mt. Scopus v Jeruzalémě
a odtud došli do Getsemanské zahrady a starého
města. Do neděle 14. dubna jsme pak pobývali
v Jeruzalémě.
Putování bylo plné duchovních impulsů, které
jsou ovšem těžko sdělitelné, protože jsou především moje. Ale každému zdravému jedinci na těle
i duchu pěší pouť do Jeruzaléma vřele doporučuji.
Něco takového totiž na běžném poutně-poznávacím zájezdu nezažijete.
Pavel Smolek
ze studia Kristián v Praze

Národní pouť – závěr ROKU VÍRY
listopad 2013
Přijmete doporučení Svatého otce a pozvání Otců
biskupů navštívit v Roce víry Svatou zemi?
Hlavní společné bohoslužby ve Svaté zemi, vždy ve
12.00:
»» 1. v pátek v 8. 11. 2013 na Hoře Blahoslavenství v Galileji
»» 2. v sobotu 9. 11. 2013 v Betlémě na Poli pastýřů
»» 3. v neděli 10. 11. 2013 v centru starého Jeruzaléma, bezporostředně pod chrámem Božího
Hrobu (Kalvárie) v kostele svaté Anny.

Pavel Smolek putoval pěšky do Jeruzaléma – ukazuje na unavené nohy s úsměvem na tváři
Všechno to začalo telefonátem šéfredaktora      
Pavla Mikšů. Zeptal se mně: „Nechceš jet do Izraele?“ No kdo by nechtěl, zvlášť když jsem ve
Svaté zemi nikdy nebyl. Předpokládal jsem, že
úplně zadarmo to nebude. Když jsem souhlasil,
řekl mi, že si s sebou vezmu „nahrávadlo“, natočím tam jeden pořad a budu mít několik živých
vstupů do vysílání.
To by nebyl až takový problém, ale pořád jsem
netušil, že tato pouť bude spojena s pochodovým
cvičením. Nešlo o klasický poznávací zájezd, ale
o první cestu toho druhu, kdy jsme putovali pěšky
do Jeruzaléma. Když jsem to zjistil, moc nadšený
jsem nebyl…
Do Izraele jsme letěli v noci ze 7. na 8. dubna.
V pondělí brzy ráno, po mši svaté, jsme vyšli
z biblických Emauz, odkud jsme ve třech dnech
a ve třech etapách došli až těsně k Jeruzalému.
Cestou jsme procházeli přes Judské hory, které
se ukázaly být pěkně strmé a kamenité. To je
ostatně většina přírody v Izraeli. Našemu fyzic-

Na uvedených místech budou všichni společně
ve skupinách po diecézích slavit bohoslužby pod
vedením primase českého, kardinála Dominika
Duky OP a metropolity moravského, arcibiskupa
Jana Graubnera a dalších našich biskupů, společně
s kněžími a seminaristy, řeholníky a řeholnicemi,
novými církevními hnutími a komunitami.

NÁRODNÍ POUŤ – ZÁVĚR ROKU VÍRY
SVATÁ ZEMĚ
Galilea a Judsko
www.narodnipoutdosvatezeme.cz
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Do Ria s Proglasem

Společně v Brazílii stráví dva týdny – prvních
sedm dní v diecézi Volta Redonda a následující
týden přímo v Riu v rámci hlavního programu
Světových dní mládeže.
Tematice na Proglasu už nyní věnujeme několik pořadů, v audioarchivu si můžete poslechnout
například speciální vydání pořadu Všimli jsme si
nebo reportáže z přípravných setkání v Češkovicích u Blanska a Prahy. V průběhu setkání nabídneme sérii telefonických spojení a po ukončení
Světových dnů ucelený dokumentární pořad.

„Jděte, získejte za učedníky všechny národy,“
takové je motto letošního Světového setkání
mládeže v brazilském Rio de Jaineru.
V polovině července se jej zúčastní také
redaktorka Hana Sedláková – o aktuálním
dění bude informovat prostřednictvím živých
vstupů a krátkých reportáží.
„Jižní Ameriku moc neznáme, nemáme tam kontakty. Možná proto patří komunikace s brazilskou stranou mezi naše nejobtížnější úkoly,“ popisuje situaci Anna Brabcová ze Sekce pro
mládež ČBK. Právě ta zajišťuje cestu přibližně sto třiceti českých poutníků, kteří
se na druhý konec světa vypraví v doprovodu kardinála Dominika Duky a českobudějovického světícího biskupa Pavla
Posáda.

Hana Sedláková

Modlitba za SDM v Riu
Otče, tys poslal svého věčného Syna, aby
spasil svět, a vybral jsi muže a ženy, aby
skrze Něj, s Ním a v Něm hlásali radostnou zvěst všem národům. Uděl potřebné
milosti, aby z tváří všech mladých vyzařovala radost z toho, že mohou být v síle
Ducha Svatého šiřiteli evangelia, které
církev ve třetím tisíciletí potřebuje.
Kriste, Vykupiteli lidstva, Tvá socha s otevřenou náručí na vrcholku Corcovado
vítá všechny národy. Ve své velikonoční
oběti jsi nás skrze Ducha Svatého přivedl
k synovskému setkání s Otcem. Mladí lidé, které
posiluje eucharistie, kteří tě slyší ve tvém slově
a nacházejí v bratřích a sestrách, potřebují tvé
nekonečné milosrdenství, aby mohli putovat po
světě jako učedníci a zároveň misionáři nové evangelizace.
Duchu Svatý, Lásko Otce a Syna, jasem své
pravdy a ohněm své lásky sešli světlo na všechny
mladé, aby povzbuzeni Světovým dnem mládeže
přinášeli do všech koutů světa víru, naději a lásku,
aby se stali vynikajícími budovateli kultury života,
pokoje a pilíři nového světa.
Amen
Z originálu přeložil Petr Koutný

Světový den mládeže
Rio de Janeiro

pondělí 22. až neděle 28. července 2013

informace na webu SDM 2013:

https://rio2013.signaly.cz/
Národné stretnutie mládeže R13
v Ružomberku na Slovensku

Mladí lidé, kteří se nemohou
zúčastnit Světového dne mládeže přímo v Brazílii, mají
možnost prožívat atmosféru
setkání na Slovensku. Od 26.
do 28. července bude probíhat v Ružomberku paralelní
Národné stretnutie mládeže
s názvem R13.
Více informací na webu: http://www.rio13.sk/r13
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Brno 107,5

l

České Budějovice 92,3

l

Ještěd 97,9

l

Nové Hrady 107,5

l

▼ 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
05.50
06.00
06.05
06.20
06.25
06.45
07.00
07.15
07.45
08.00
08.05
08.45
09.00
09.15
09.30

10.00
10.25
10.30
11.00
11.05

po – Kafemlýnek(R)
út – Křesťan a svět (R)
st – Oktáva (R)
čt – Duchovní vzdělávací pořad (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 – Z regionálních studií (R)
út – Duchovní vzdělávací pořad (R)
st – CČSH/Pravoslavní/ECAV/Život víry (R)
čt – Kukadlo (R)
pá – Šmrnc (R)
Písně
po – Slyšte, lidé! (R)
út – Jak se vám líbí (R)
st – Folklorní okénko (R) 		
čt – Hrajte, kapely! (R)
pá – Jak se vám líbí (R)
Písničky před svítáním
Jitro s dechovkou
Informace o pořadech
Hudebně-zpravodajský magazín
Myšlenka na den
Hudebně-zpravodajský magazín
Očekávané události
Evangelium
Ranní chvály
Duchovní slovo
Hudebně-zpravodajský magazín
Ranní zíváček
Zprávy ČRo 2
Putování po krajích
Třikrát z Proglasu
Zprávy ČRo 2
Hudebně-zpravodajský magazín
Radio Vatikán (záznam včerejšího vysílání)
Vážná hudba
Vysílá TWR
po – Pořady z regionů (R)
út – Kafemlýnek
st – Dopoledne s Magdou Hauserovou
čt – Pod slunečníkem (R)
pá – Duchovní vzdělávací pořad
po – Komentář týdne (R)
pá – Knihovnička Proglasu (R)
Informace o pořadech
Vonička lidových písní/dechovka
Zprávy Proglasu
Čtení na pokračování

11.30
11.57
12.00
12.05
13.00
13.05
13.20
13.50
14.00
14.30
15.00
15.05
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
21.15
21.30
22.00

22.30

23.00
23.50
23.58

Písničky před polednem
Myšlenka na den (R)
Polední modlitba
Hudební siesta
Zprávy Proglasu
Tržiště (st)
Písničky časně odpolední
Dnešek v kalendáři
Pozvánky
Třikrát z Proglasu
Zprávy Proglasu
Písničky
(1. pá v měsíci a st + pá v postu Křížová cesta)
Kukadlo (po)
po – Duchovní vzdělávací pořad
út – Barvínek
st – Rozhlasové městečko
čt – CČSH/Pravoslavní/ECAV/Život víry (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 Proglasu
Bible v liturgii
Radio Vatikán
Večerní chvály
Křesťanské písně
Čtení na pokračování (R)
po – CČSH/Pravoslavní/ECAV/Život víry
út – Pořady z regionů
st – Šmrnc
čt – Pořady z regionů
pá – Dotýkání světla
po – Noční linka
út, pá – Živý růženec
st – Noční cukrárna
čt – Křesťan a svět (R)
út, pá – Duchovní hudba
čt – Písničky k usínání
Duchovní slovo
Půlnoční modlitba

Programové schéma platí od 1. června 2013. 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.

Tábor 88,7

l

Třebíč 96,4

l

Uherský Brod 105,7

l

Velké Meziříčí 100,6

l

Písek 89,5

l

Praděd 93,3

l

Příbram 96,0

▼ sobota ▼
00.05
01.00
02.00
03.00
03.50
05.00
05.05
05.27
05.30
06.15
06.30
06.35
06.50
07.00
07.30
08.00
09.00
09.30
10.25
10.30
11.00
11.00
11.57
12.00
12.06
13.30
13.50
14.00
14.30
15.00
16.00
16.05
16.20
16.30
17.00
17.30
17.55
18.00
18.05
18.15
18.30
19.00
19.15
20.15
20.30
21.05
21.20
22.10
23.05
23.10
23.50
23.58

l

Svatý Hostýn 90,6

▼ neděle ▼

Jazz/blues
Dopoledne s Magdou Hauserovou (R)
Komorní hudba
Z archivu slovesných pořadů (R)
Písničky před svítáním
Informace o pořadech
Hudebně-zpravodajský magazín
Myšlenka na den
Písničky pro sobotní ráno
Křesťanské písně
Evangelium
Ranní chvály
Duchovní slovo
Radio Vatikán (záznam včerejšího vysílání)
Komentář týdne (předpremiéra)
TWR – Na sobotní frekvenci Proglasu
Pozvánky
Barvínek (R)
Informace o pořadech
Vonička pro milovníky dechovky
Zprávy ČRo 2
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 ČRo 2
Čteme z křesťanských periodik
Informace o pořadech
Hudební listování
Pořady z regionů (R)
Písničky pro příjemný podvečer
Myšlenka na den (R)
Zprávy ČRo 2
Komentář týdne
Zrcadlo týdne
Vonička lidových písní
Večerní zíváček
Slyšte, lidé!
Radio Vatikán
Modlitba růžence
Večerní chvály
Vstupenka na operu/operetu
Pod slunečníkem
Informace o pořadech
Písničky k usínání
Duchovní slovo
Půlnoční modlitba

00.05
01.05
01.30
02.00
02.30
03.00
03.45
05.00
05.27
05.33
05.55
06.00
06.15
06.30
06.35
06.50
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
14.00
14.30
16.00
16.05
16.20
16.25
17.00
17.30
17.55
18.00
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 (R)
Zrcadlo týdne (R) + Komentář týdne (R)
Komorní hudba
Písničky
Z archivu hudebních pořadů
Písničky před svítáním
Varhanní hudba
Myšlenka na den
Písničky pro sváteční ráno
Informace o pořadech
Čteme z křesťanských periodik (R)
Křesťanské písně
Evangelium
Ranní chvály
Duchovní slovo
Radio Vatikán (R, česky a slovensky)
TWR – Studna slova
Duchovní hudba
Mše svatá
Varhanní hudba
Informace o pořadech
Duchovní vzdělávací pořad (R)
Proglaso
Myšlenka na den (R)
Polední modlitba
Hudební siesta se Střípkem poezie
Knihovnička Proglasu
Písničky k odpočinku
Dnešek v kalendáři
Nedělní pohádka
Blahopřání
Zprávy ČRo 2
Za lidovou písničkou
Informace o pořadech
Písničky z archivu
Křesťan a svět
Dotýkání světla (R)
Myšlenka na den (R)
Modlitba rodin
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
(R) značí opakování (reprízu) pořadu.

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.

Valašské Klobouky 104,2

l

Znojmo 107,2

l

Žďár nad Sázavou 104,0

Studio Štěpán

Jak to chodí v pohádkách?

Dobrý den, posloucháte Radio Proglas,
litoměřické studio Štěpán. Tato slova slyšíte ze
svých přijímačů už několik let.

S pohádkovými příběhy se můžete v našem
vysílání setkávat každý všední den večer
nebo v neděli odpoledne.

Dnes budeme trochu počítat a zahrajeme si s čísly.
Jedna – je jen jeden Bůh, jsou to slova modlitby, bez nich a pomoci Boží bychom nevysílali.
Dvě – počátky regionálního studia v Litoměřicích jsou v roce 2002, kdy jsme se spolu s R.D.
Martinem Davídkem poprvé v Brně seznámili
s chodem rádia, s lidmi, kteří jej tvoří a s tím, co
nás čeká. Pak jsme začali v Litoměřicích hledat
prostory pro studio.
Tři – v našem vysílání jsme slyšeli hlas tří litoměřických biskupů. Byli to Mons. ThDr. Josef
Koukl, Mons. Pavel Posád, nyní pomocný biskup
českobudějovický a v současnosti Mons. Jan
Baxant. Všichni byli a jsou Proglasu otevřeni.
Čtyři – regionální studio Štěpán sídlí na adrese
Komenského 4. Od roku 1953 zde byla Cyrilometodějská katolická teologická fakulta, po ní Teologický konvikt, dnes Diecézní dům kardinála
Trochty.
Pět – studio Štěpán bylo pátým regionálním
studiem Proglasu.
Šest – šest písmen je v názvu litoměřického
studia Štěpán. Nese jméno po dalším z litoměřických biskupů Štěpánu kardinálu Trochtovi – velké
postavy českého salesiánského díla i českých církevních dějin 20. století.
Čísla sedm, osm a devět přeskočíme, abychom
se „vešli“ a byli dříve u čísla deset. Přesto ještě
připomenu webové stránky a audioarchiv Radia
Proglas. Jistě si vyberete některý z pořadů vyrobených v Litoměřicích, který si poslechnete. Například jeden z posledních „Diecézní charita Litoměřice pomáhá v Mongolsku“. Hovoří Bc. Roman
Striženec, představuje nám mimo jiné nový projekt pro děti a mládež v Mongolsku, podobu
adopce na dálku.
Deset – dne 22. září letošního roku si studio
Štěpán připomene 10 let od svého slavnostního
otevření. Od tohoto data jste mohli slyšet úvodní
větu tohoto článku: „Dobrý den, posloucháte
Radio Proglas, litoměřické studio Štěpán.“  
Marie Koscelníková

Liší se od sebe především délkou – ty večerní
se musí vejít do deseti minut, nedělní můžou
mít až půl hodiny.   Jedno by ale měly mít společné – poselství, že dobro má vítězit nad zlem,
že pomáhat si navzájem má smysl, každý dareba
a podfukář bude dříve nebo později potrestán a za
dobré činy má být hrdina vždycky odměněn. Je to
naivní? Ano. Vždyť jak rozdílně se tu ukazuje svět
oproti realitě denních zpráv! Jsou tedy pohádky
podvod? Lžou? Ne. Ukazují svět v ideální podobě.
Takový, jaký by mohl být, kdybychom byli každý
člověkem na svém místě. Možná potřebujeme
pohádky my dospělí víc než děti, abychom neztráceli naději…
V pohádkách, které vysíláme u nás, můžete najít
příběhy a vyprávěnky různé kvality – některé pro
menší až maličké děti, některé pro větší. Jedno
mají společné – vybíráme je s láskou tak, aby splňovaly toto poselství.   Mějte prosím trpělivost,
pokud se vám nebo vašim dětem některé příběhy
nelíbí, jistě přijdou jiné, které vás osloví…
V letošním roce se chystáme nahrávat a vysílat
příběhy dětí ve školce nebo  ve škole, jejichž autorkou je Lenka Rožnovská. Připravena je knížka
o houbách a houbaření s pohádkami od Radomíra
Sochy. Těšit se můžete na nové pohádky o dopravních značkách Petra Stoličného nebo několik
zbrusu nových pohádek vánočních.
Nově jsme pro vás a vaše děti také založili rubriku „Pohádky“ na proglasovém webu Junior, kde

Pohádky krátké, delší i nejdelší
pro vás vybírá, připravuje a zajišťuje
Irena Kintrová
junior.proglas.cz/pohadky
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se dočtete něco navíc o každé nedělní pohádce
nebo o cyklu pohádek večerních. Adresa je jednoduchá: junior.proglas.cz/pohadky.
Ano, pohádky jsou vymyšlené příběhy a povídačky, ale vychází z naší lidské zkušenosti. Tak
ať je ta zkušenost plná optimismu, který pramení    
z víry!                                              Irena Kintrová

souhlasit i nesouhlasit, můžeme doplňovat i mlčet,
můžeme najít i hledat, můžeme odpovídat, ale
i klást otázky, můžeme plakat, křičet, smát se,dýchat. To vše s respektem k druhému.
Každý má jinou zkušenost a cyklus Pod slunečníkem je právě úctou k té jiné zkušenosti. To že je
zkušenost druhého jiná není naším ohrožením, ale
naším obohacením.
Pod slunečníkem si všímáme, jak člověk jde,
zakopává a opět vstává a jde dál. Pro Pod slunečník je to vždy pohled na sílu s velikým S a naději s velkým N.
Cyklus Pod slunečníkem je
určený všem, kdo se nebojí
poznat, že život není černobílý a že Dobro se opravdu
projevuje různě, nejen tak jak
si my sami myslíme a představujeme. Pod slunečník je tedy
pro všechny zralé a statečné.
V cyklu Pod slunečníkem
uvádíme dokumenty, reportáže a rozhovory. Premiéru vysíláme v sobotu ve
22.10, reprízu naladíte ve čtvrtek od 9.30! Dřívější vydání pořadu si můžete poslechnout v audioarchivu na www.proglas.cz. Na vaše náměty se
těšíme na adrese: podslunecnikem@proglas.cz,        
více o pořadu se dozvíte na webu na adrese:
http://www.proglas.cz/podslunecnikem.html.
Cyklus Pod slunečníkem vzniká díky vaší štědrosti, děkujeme.
Za všechny, kteří se podílejí na vzniku cyklu
Pod slunečníkem, nám všem přeji vnitřní pravdivost a naplnění toho, kým jsme my sami, my
sami… každý jednotlivě uvnitř...
Vše dobré a nashledanou Pod slunečníkem.
Karolina Antlová

Slunečník
…snít, odpočívat, vnímat, žasnout,
hledat, mlčet, křičet, slyšet,
doufat...
Pod slunečníkem se setkáváme s rozmanitostmi života.
A to s radostnými i bolestnými, s životy nadějnými i bez
naděje. Poutají nás lidské příběhy, a to opravdu jakékoli.
Život prochází klikatými
cestami, na kterých se ukazují
lidská vítězství i prohry, láska
i nenávist, radost i smutek,
bolest... a Pod slunečníkem nás fascinuje, jak se
v tom všem ukazuje to Nejvyšší možné Dobro.
Zajímá nás setkání s člověkem, s jeho úsměvem, nadšením, zkušeností, i s jeho zármutkem,
trápením, s jeho neopakovatelnou životní cestou.
Zajímá nás jeho příběh, pohled, duchovní zkušenost, ať už ji člověk pojmenovává jakkoli. Pod slunečníkem – to je takové pokleknutí před úžasným
lidským životem, který je vždy darem od Boha,
je to naslouchání konkrétnímu lidskému příběhu,
lidské zkušenosti.
Jde často o jemné niterné setkání a záleží na nás,
co si z oněch lidských příběhů vezmeme. Můžeme

Než zazvoní zvonec – pohádky Radka Habáně

V červnu 2013 vychází u Karmelitánského nakladatelství kniha
moderátora Radka Habáně. Milé a romantické pohádky potěší všechny
dívky a ženy a špetka poctivé akce zase správné chlapy. Do království
přiletí drak, přidupe obr, přiletí masožravé slepice, zlá královna Dobruška
unese princeznu… Při čtení se budete dojímat, plakat a smát zároveň
nebo přinejmenším usmívat pod vousy. Dámy samozřejmě ne:).
Knihu zakoupíte i v našem e-shopu: http://www.proglas.cz/e-shop
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Proglas v DABu

Na konci ledna 2013 spustilo svůj zatím poslední
DAB vysílač Teleko na kótě Lovosice-Milešovka
zatím vysílá se sníženým výkonem 100 W, který
bude v brzké době navýšen na několik kW, takže
pokryje většinu Ústeckého kraje.
Poměrně významným milníkem v oblasti DAB
vysílání bylo překlopení vysílače Příbram z L do
III. pásma, které potvrdilo předpoklad výhodnosti
vysílání ve III. pásmu.
Pro příjem DAB vysílání je nutné si koupit nový
přijímač. Abyste měli jistotu smysluplnosti této
investice, můžete si DAB přijímač po předchozí
domluvě vypůjčit v některém z našich regionálních
studií: v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové nebo
Českých Budějovicích a nezávazně vyzkoušet
přímo na místě, kde to budete potřebovat. Cena
DAB přijímačů začíná na 1000 Kč a je samozřejmě
možné si je u nás koupit. Podrobný přehled
aktuálních modelů a ceny jsou k dispozici na našich
webových stránkách v rubrice E-shop – Digitální
příjímače.
Doufáme, že brzy bude III. pásmo uvolněno
pro DAB vysílání (technicky tomu nic nebrání)
a postupně bude DAB dostupný na celém území
naší republiky.
Vladimír Kintr

Digitální rozhlasové vysílání DAB je už dostupné
pro téměř polovinu obyvatel naší republiky. V tomto
nástupci klasického analogového rozhlasového
FM vysílání můžete naladit i Proglas, který je
průkopníkem tohoto způsobu vysílání.
Po Příbrami, Praze, Brně a Ostravsku přibyly
v roce 2012 dva vysílače: na začátku září to
byl Trutnov-Lysá hora, který pokrývá většinu
Královehradeckého
a
Pardubického
kraje
a v prosinci vysílač Liberec-Proseč pokrývající
Liberec a Jablonec nad Nisou. Tyto, stejně
jako předchozí vysílače, provozuje příbramská
společnost Teleko.
V lednu 2013 spustila své tři DAB vysílače
plzeňská společnost RTIcz: Plzeň, České
Budějovice pokrývající víceméně pouze tato města
a Jáchymov-Klínovec, který pokrývá téměř celý
Karlovarský kraj.

Provozovateli DAB vysílání jsou společnosti
TELEKO z Příbrami – www.teleko.cz a RTI cz
z Plzně – www.rticz.com

Vysílače Proglasu
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Telefonické riskování

Modlitba, milosrdenství a půst

„Milí příznivci Barvínku. Možná jste si už
Z kázání svatého biskupa Petra Chryzologa
všimli změny, a to velké obrzměny, která postihla
Bratři, jsou tři věci, na nichž stojí víra, spoTelefonické riskování Barvínku.
čívá zbožnost a trvá ctnost: modlitba, milosrdenPo několika letech, kdy jste si vybírali otázky
ství a půst. To je trojice tvořící jednotu a dávající
z nejrůznějších oborů (pohádky, přírodní vědy,
si navzájem život.
hudba, sport a další), se celý pořad mění.
Neboť duší modlitby je odříkání a životem odříA jak? V každém dílu
kání je slitovnost. Nikdo ať je
nás čeká nějaká postava
neodtrhuje, nemohou být
nebo příběh, do jehož děje
odděleny. Kdo má jen jedno
můžeme vstupovat. A co je
z nich a nemá zároveň
zásadní – na aktivitě i šikovi ostatní, nemá vlastně nic.
nosti volajících závisí, jak
Takže ten, kdo se modlí, ať
se celý příběh bude vyvíjet
se i postí. Kdo se postí, ať se
dál a jak také dopadne.  
i slitovává. A ať slyší prosebSoutěžící jsou ovšem na
níka, kdo sám chce být vyslyúspěchu celého příběhu
šen. Boží sluch si otevírá, kdo
vysoce závislí, pokud se
vlastní sluch nezavírá tomu,
nepodaří hlavní postavě
který ho prosí. Kdo se postí,
splnit to, co má, a dosáhměl by vědět, co všechno to
Luděk Strašák
a Karolina
nout potřebný počet bodů,
vlastně znamená: že má mít
v pořadu Barvín Antlová
ek
nikdo nezískává žádnou odměnu.
soucit s hladovým, když chce, aby
Pokud ovšem je cíle dosaženo, obdrží odměnu
Bůh cítil s jeho vlastním hladem. Že se sám má slivšichni, i když třeba neodpověděli správně.
továvat, kdo doufá ve slitování. Kdo hledá spraveToto Riskování je v pravém slova smyslu riskodlnost, že ji sám má činit. Kdo chce, aby mu bylo
váním i pro moderátory. Sami nevědí, jak se celý
dáno, že sám má dávat. Je špatný prosebník, kdo
příběh vyvine a jak dopadne. Mnohdy se totiž
jinému odpírá, oč sám pro sebe žádá. Člověče, tvé
příběh dostane do nečekané a zamotané smyčky,
milosrdenství by se mělo řídit následujícím pravikterou není jednoduché vyřešit.
dlem: Jakým způsobem, nakolik a jak rychle chceš
V prvních letošních dílech jsme doprovázeli
ty sám dosáhnout milosrdenství, tak rychle, tolik
Maxipsa Fíka na cestě k moři, Boba a Bobka
a takovým způsobem se ty slitovávej nad druhými.
a jejich cestu s kamiónem plným artyčoku do
Nuže tedy, modlitba, milosrdenství a půst ať jsou
Písku, Křemílka a Vochomůrku a jejich zoufalé
naší jedinou záštitou u Boha, naší jedinou obhajočekání na jaro, které je vysvobodí ze zasněžené
bou i naší jedinou modlitbou v trojí podobě. A tak
Pařezové chaloupky, a také Old Shatterhanda se
co jsme nedbalostí ztratili, získávejme zpět postem
Samem Hawkinsem, kteří spěchali hledat unesea odříkáním. Obětujme v odříkání svou duši, neboť
ného Vinnetoua.
není nic lepšího, co bychom mohli Bohu nabídA jak dosavadní díly dopadly? Různě! Zatímco
nout, jak dosvědčuje i prorok, když říká: Má oběť,
Maxipes Fík donesl Áje vytouženou mořskou vodu
Pane, je zkroušený duch, zdrcené srdce Bůh neoda Křemílek s Vochomůrkou se dočkali vytoužemítne.
ného oteplení, aby se sníh rozpustil, Bob a Bobek
Obětuj svou duši Bohu, člověče, a nabídni mu
o kamión přišli kvůli zlodějům a Old Shatterhanoběť postu a odříkání: ať je to oběť čistá, oběť svatá,
dovi se nepodařilo dorazit včas do West Village,
oběť živá, která by zároveň zůstala tobě i byla dána
kde měl osvobodit Vinnetoua.
Bohu. Kdo by toto Bohu nedal, nebude ospraveA jak dopadnou další díly? Poslouchejte Bardlněn, protože ten, kdo chce dát sebe samého, má
vínek vždy o třetím úterý v měsíci (ale i jindy).
vždycky co nabídnout.     
  vybrala Marie Blažková
Luděk Strašák
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Klub

Z uvedeného je vidět, jakou velmi cennou službu
konají KAmarádi PRoglasu – KAPŘi, a patří jim
proto velké poděkování.
Díky Bohu za ně!
Jana Juránková

Mladý muž často prosí otce o peníze na své osobní
výdaje. „Poslyš synu,“ praví otec, „v životě je
mnoho cennějších věcí než peníze.“ „Jasné, tati.
Ale když ty cennější věci pozvu do restaurace, tak
to stojí peníze.“
A jak je to s námi? Čeho nebo koho si ceníme
a za co utrácíme peníze, čím nebo kým se
obklopujeme?
Členové Klubu přátel Radia Proglas, dárci,
dobrodinci, spolupracovníci oceňují vysílání
Proglasu dary, díky nimž vysílá Proglas již
osmnáctým rokem. A víte, kolik z darů zůstane
poté, co si z nich odkrojí pošta, jaká částka
připadne na bankovní poplatky? Pro zajímavost
vám přinášíme srovnání, z něhož je vidět, jakými
cestami peníze procházejí a kolik si kdo odkrojí
např. z jedné tisícovky:

Víte že,

►► nejstarší člen Klubu letos oslaví 103. narozeniny;
►► nejmladšímu členu Klubu je 8 let;
►► nejdéle v Klubu je pan Josef z Olešnice od
30. května 1996;
►► letos zemřelo 198 členů Klubu;
►► letos se přihlásilo 137 členů do Klubu.

»» z daru přineseného v hotovosti
zůstane celá částka 1000,- Kč
»» z částky 1000 Kč z hromadného daru
zůstane 999,50 Kč
»» z daru poslaného převodem na NF Radia Proglas na účet u Sberbank (dříve Volksbank)
zůstane 995,90 Kč
»» z daru poslaného převodem na Radio Proglas na účet u Sberbank
zůstane 995,60 Kč
»» z daru poslaného pomocí služby PaySec
zůstane částka ve výši 995,- Kč
»» z převodu na účet Radia Proglas u Komerční banky
zůstane 994,90 Kč
»» z daru zaslaného elektronicky pomocí služby www.darujme.cz
zůstává 979,- Kč
»» z daru poslaného A-poukázkou na účet Radia Proglas
zůstane 977,70 Kč
»» z daru poslaného pomocí platební karty
zůstane 971,80 Kč
»» z daru poukázaného pomocí platebního terminálu
zůstane 966,- Kč
»» nejvíce odkrojí Česká pošta z daru, poslaného C-poukázkou z adresy na adresu
zůstane pouze 965,- Kč!
14

E-shop Proglasu – nabídka

Přenosná digitální a FM rádia pro příjem digitálního rozhlasového vysílání DAB/DAB+/DMB-A
a FM:

Proglas vydal již třináct vzdělávacích cyklů na
CD v MP3.
V e-shopu jsme připravili výhodné ceny
vzdělávacích cyklů nejen pro pro přihlášené
členy Klubu přátel Radia Proglas, ale i slevy
množstevní.
TIP – můžete si zakoupit komplet vzdělávacích
cyklů na USB flash disku. Nosič obsahuje
komplet deseti vzdělávacích
pořadů z vysílání Proglasu
vydaných na CD ve
formátu MP3. USB má
kapacitu 8 GB.
Objednané předměty
vám zašleme nebo si je
můžete vyzvednout osobně
v hlavní redakci Proglasu na Barvičově
ulici č. 85, v Brně nebo v regionálních studiích:
Kristián v Praze, Vojtěch v Hradci Králové,
Hedvika v Ostravě, Radim v Olomouci, Jan
Neumann v Českých Budějovicích.

ONE Mi
cena 1490 Kč, pro členy Klubu za 1 200 Kč

ONE Mini
cena 1949 Kč, pro členy Klubu za 1 750 Kč

E-shop nabízí
►►
►►
►►
►►

Aktuální informace
o digitálním rozhlasovém vysílání DAB
naleznete na straně 12.

Propagační předměty
Nosiče audio video
Tiskoviny, knihy
Digitální přijímače

Nákupem v e-shopu podporujete vysílání Proglasu – děkujeme!

http://www.proglas.cz/e-shop
Kalendář na rok 2014
Už máte nový kalendář?
Od pouti na Svatém Hostýně je kalendář
na rok 2014 v prodeji. Texty vybral ředitel
Proglasu otec Martin Holík.
Kalendář si můžete zakoupit v e-shopu, osobně
u nás v rádiu nebo si můžete napsat na adresu:

Nakladatelství křesťanské
literatury Cesta
náměstí Republiky 5
614 00 Brno
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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
Radio Proglas
Barvičova 85
602 00 Brno
tel.: 543 217 241, 511 118 800
fax: 543 217 245
GSM: + 420 603 170 692
e-mail: radio@proglas.cz
Kontakty do živého vysílání
– jen ve vyhrazených časech:
tel.: 543 217 242, 543 236 790
SMS: 775 132 132
(na toto číslo nelze volat)

FACEBOOK:
vizitka
Proglasu
do mobilu

www.facebook.com/proglas

GPS: N 49°12, 130´; E 16°34, 448´

Vysíláme analogově i digitálně
Analogově:

Brno 107,5; České Budějovice 92,3; Ještěd 97,9;
Nové Hrady 107,5; Písek 89,5; Praděd 93,3;
Příbram 96,0; Svatý Hostýn 90,6; Tábor
88,7; Třebíč 96,4; Uherský Brod 105,7;
Val. Klobouky 104,2; Velké Meziříčí 100,6;
Znojmo 107,2; Žďár nad Sázavou 104,0.

Digitálně:

V DVB-T téměř celé území ČR. DAB v Praze,
Brně, Příbrami, Plzni, Českých Budějovicích,
Liberci, Jablonci n. Nisou, na Ostravsku, v Královehradeckém, Pardubickém a Karlovarském kraji.
Satelit Astra 3B: DVB-S celá ČR a Evropa; kabelové sítě a živě na internetu: www.proglas.cz.

INTERNET

www.proglas.cz

hudba.proglas.cz
junior.proglas.cz
zpravy.proglas.cz

1150 let od příchodu

svatých Cyrila a Metoděje
Ve dnech 4.–5. července 2013,
v předvečer státního svátku Dne
slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje, se na Velehradě uskuteční čtrnáctý ročník Dnů lidí
dobré vůle.

Program
Čtvrtek 4. července
16:00
19:30
23:00

Mše svatá pro vozíčkáře
Koncert lidí dobré vůle
Půlnoční mše svatá

Pátek 5. července

Hlavní pouť
  8:00   Mše svatá  novokněží
  9:40   Růženec v bazilice
10:30    Mše svatá na nádvoří – biskupové Čech a Moravy
15:00  Mše svatá byzantsko-slovanského ritu

Neděle 7. července

Malá pouť
10:00   Mše svatá s biskupem
15:00   Mše svatá

Zpravodaj Radia Proglas vydává © Proglas s. r. o. jako bezplatný informační bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas.
Toto číslo vyšlo v červnu 2013. Redakční rada: Marie Blažková, Martin Holík, Helena Horáková, Pavel Mikšů;
fotografie: Pavel Šaněk, Helena Horáková; ilustrace: Irena Kintrová a Benjamin Tichý.

