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Co se v magazínu Vlnění dočtete
Milí přátelé Proglasu, posluchači, podporovatelé, v ruce držíte Vlnění, barevný
magazín odrážející společný život nás tvůrců
a vás posluchačů a podporovatelů. V úvodu nám
Pavel Mikšů připomene výročí mariánského
zjevení ve Fatimě; do samotné Fatimy nás zvou
otcové biskupové v závěru magazínu na straně 23.
Rozhovory Luďka Strašáka s novým brněnským
světícím biskupem Pavlem Konzbulem a Hany
Svanovské s novým farářem u sv. Augustina
v Brně Josefem Novotným přinášíme na stranách
4 a 5. Pro vaši orientaci nabízíme na straně 6 výtah
z důležitých světových dokumentů o lidských
právech a ochraně osob ve výjimečných situacích;
k nim se zavázala i naše země. Filip Breindl
na straně 7 znovu připomene vaši štědrost ke
křesťanům v Bangladéši, zprostředkovanou
Papežským misijním dílem dětí. Víte, že k vám
chodíme i tím, že obměňujeme místa, z nichž
přinášíme přímé přenosy mší svatých? Přehled
přináší dvojstrana 8 a 9. Rodinným stříbrem
je série pořadů Bez obav, dokazující, že když
se někdo stydí nebo bojí mluvit před kamerami
v televizním studiu, nemusí se ostýchat mluvit
v příjemném prostředí kavárny na mikrofon.
Marek Chvátal tak ukazuje nezastupitelnou roli
rozhlasu. Čtěte na straně 10. Aktualizovaný popis
pořadů včetně současného vysílacího schématu si
vytrhněte ze středu sešitu a dejte za sklo kredence.
S Luďkem Strašákem a mladými lidmi se na 15.
straně přeneseme na setkání mládeže do Krakova
2016 a z Krakova do Olomouce 2017. Proglasoví
lidé z regionů na vás vykouknou na dvojstraně 16
a 17. P. Leoš Ryška na straně 18 krátce vzpomíná
na vstup TV Noe do druhého desetiletí existence.
Šéf techniky Vladimír Kintr připomíná toužebně
očekávaný rozvoj digitálního vysílání T-DAB,
které by přineslo dobrý signál Proglasu i do
poslední chaloupky. Se jmény
Milan
Tesař,
Kateřina
Kovaříková
a
Klára
Beránková
se
většině
z vás vybaví nesmrtelné
téma Hudba na Proglasu.
Tématu patří strana 19.
Ohromně zajímavá čísla
a grafy Heleny Habáňové
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100 let zjevení Panny Marie
ve Fatimě

z Klubu a Pavlíny Janoškové, ekonomky Proglasu
vás čekají na dvojstraně 20 a 21. Martin Holík
vede jednadvacet let rubriku Historie a vývoj
druhu Radio Proglas. Ohlédnutí za rokem 2016
najdete na straně 22. K setkání s tvůrci Proglasu
během roku vás zveme v závěru na straně 23.
Milí, přeji vám: Bojme se jen zlých lidí,
nepodléhejme strachům zbytečným a neoprávněným. Jak na to? Věřme Kristu! Vždyť Pán
pravil: Nebojte se, já jsem přemohl svět!

Dne 13. května 2017 uplyne rovných sto let od
zjevení Panny Marie třem malým dětem nedaleko
portugalské Fatimy. Tato zjevení se opakovala
každý měsíc až do října téhož roku. Lúcia
dos Santos, její sestřenice Jacinta a bratranec
Francisco Marto kvůli tomu zažili řadu ústrků,
zatčení i vyhrožování. Přesto církvi předali
celkem tři tajemství. První dvě obsahovala
naléhavou výzvu k pokání a žádost o zasvěcení
Ruska Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Třetí
tajemství se pak týkalo utrpení světa spojeného
s utrpením věřících a samotného papeže. Toto
bylo v plném znění zveřejněno až v roce 2000.
Tyto významné a závažné události je dobré
si připomínat, abychom výzvy v nich obsažené
nebrali na lehkou váhu a svůj život proměňovali
podle ducha evangelia, nikoliv podle ducha
tohoto světa.
Proto pro nás Marek Chvátal v olomouckém
studiu Radim připravuje na měsíc květen malý
cyklus o smyslu mariánských zjevení. Hovořit
budeme kromě Fatimy také o zjeveních v Lurdech
či La Salettě a dotkneme se i některých méně
známých církví uznaných zjevení. Tyto pořady
budeme uvádět v rámci cyklu Dotýkání světla
s premiérou v pátek ve 20.15 a reprízou v neděli
v 17.30. Řeč bude nejenom o událostech a místech
samotných, ale také o významu těchto zjevení pro
křesťanský život.
Pavek Mikšů, šéfredaktor

Mons. Martin Holík

Duchovní slovo
Služba jako smysl života
(papež František)

Co je služba? Lze si myslet, že je to pouhá
oddanost vlastním povinnostem nebo občasné
prokazování nějakého dobrého skutku. Pro Ježíše je
to ale mnohem více. Nejsme povoláni sloužit jen proto,
abychom dostali odměnu, nýbrž abychom napodobili
Boha, který se z lásky k nám stal naším služebníkem.
A nejsme povoláni sloužit občas, nýbrž žít službou.
Ani věřící nejsou zbaveni pokušení, která vzdalují
od tohoto služebného stylu a nakonec činí život
zbytečným. Můžeme poukázat na dvě. Jedním
je ochladnutí srdce. Vlažné srdce se uzavírá do
lenosti a dusí oheň lásky. Kdo je vlažný, žije, aby
učinil zadost svému pohodlí, kterého nikdy není dost,
a proto nikdy není spokojen; pozvolna se spokojuje
s průměrností. Vlažný vyhrazuje Bohu i druhým
„procenta“ svého času a svého srdce, nikdy nedává
nic navíc, ba snaží se vždycky šetřit. Jeho život ztrácí
chuť, podobně jako opravdu dobrý čaj, který se nedá
pít, když vychladne. Existuje druhé pokušení, do
něhož lze upadnout nikoli pasivitou, nýbrž „přílišnou
aktivitou“: totiž panské smýšlení, které se dává do
díla jenom kvůli získání kreditu a vážnosti. Služba se
tak stává prostředkem a nikoli cílem, protože cílem
se stala prestiž, a nastupuje moc a snaha být velicí.
„Mezi vámi však tomu tak nebude. – připomíná Ježíš
nám všem – Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať
je vaším služebníkem“ (Mt 20,26).
Takto se tvoří a zkrášluje církev. Každý z vás je jako
nádherné hedvábné vlákno, avšak jedině tehdy, jsou-li
různá vlákna vzájemně dobře spletena, vytvářejí
krásnou kompozici; sama o sobě nejsou k ničemu.
Zůstávejte stále sjednoceni, pokorně žijte v lásce
a radosti; Pán, který vytváří harmonii z růzností, vás
bude chránit.
Vybrala Hana Svanovská
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Rozhovor s Mons. Pavlem
Konzbulem krátce po svěcení

Pavla,
mého
patrona, a červená
jako znak Brna,
kříž jako symbol
křesťanství
a písmena alfa
a omega z Janovy
apokalypsy. Heslem
jsou Ježíšova slova:
„Já jsem cesta,
pravda a život.“
Tato tři slova jsou
Mons. Pavel Konzbul
mým programem.
Jsme lidé na cestě, po níž nás Bůh postupně
vede. Jedná se o cestu, takže nejsme majiteli
zkostnatělé pravdy, ale Pravdy, kterou je Ježíš,
to je to druhé slovo. A život? To je prostor, kde
se ta cesta i pravda realizuje. Rád bych byl tedy
takovým životným biskupem.
Luděk Strašák

Jak jste prožíval svoje svěcení?
Byl jsem nervózní, moc jsem se nevyspal.
Když jsme přicházeli k oltáři, tak si i ostatní
spolubratři všimli, že jsem takový rozechvělý, ale
potom už asi všechno začalo běžet tak, jak má.
Byla to taková směs radosti a očekávání. Velice
silný moment byl v okamžiku, kdy se zpívají
Litanie ke všem svatým, a já jsem ležel na koberci
a poslouchal onu modlitbu. To byl okamžik, který
mě uklidnil, a připravil jsem se na svěcení, které
následovalo, takže jsem potom mohl vnímat
také modlitbu hlavního světitele, otce Vojtěcha.
A mohl jsem s klidným svědomím a s plným
vědomím odpovědět na jeho otázky.
Otec biskup Vojtěch při svěcení řekl, abyste se
nebál biskupské služby. Popsal různé extrémy
biskupské služby, ale i každodenní život, kdy se
na svět budete dívat novýma očima.

Rozhovor
s P. Josefem Novotným

Ono biskupské svěcení je vlastně třetím
stupněm kněžského svěcení, takže i to mění
trošku úhel pohledu, takže si myslím, že to bude
podobné. Objeví se stejné situace, které znám, ale
člověk se na to může asi podívat z jiného úhlu
pohledu. A taky věřím, že dostávám dary Ducha
svatého a věřím, že na to všechno nebudu sám.

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu
UK v Praze, ale po několika letech práce
bankovního úředníka se rozhodl stát se
knězem. Letos na podzim byl P. Josef
Novotný (*1976) jmenován novým správcem
farnosti sv. Augustina v Brně-Masarykově
čtvrti.

Jaké to bude být biskupem v brněnské diecézi?
Myslím, že naše diecéze má velké výhody. Je
to relativně vysoký počet praktikujících věřících
a navíc je pestrá – od Slovácka a Podluží až po
Vysočinu a pohraničí –, takže věřím, že pastorace
v celé této šíři bude zajímavá.

Pepo, kudy se ubíral tvůj život do tohoto
okamžiku, tedy chvíle, kdy se pomalu zabydluješ
tady v kostele sv. Augustina jako farář?

Nebude vám chybět každodenní pastorace ve
farnosti?

Pocházím ze Žďáru nad Sázavou, z takzvané
zbožné rodiny. Jsem nejstarší ze tří sourozenců
a odmalička jsme chodívali do kostela.
Především maminka to držela, jak to
mnohdy v rodinách bývá, že je matka
symbolem víry. V mém duchovním
vývoji mě ovlivnili zejména salesiáni
a taky duchovní charismatické obnovy,
třeba dnes již zesnulý P. Jan Pavlů.
Jezdíval jsem se také pravidelně k bosým
karmelitánům do jejich kláštera ztišit.
Ale ještě některé další věci samozřejmě
přispěly k mému duchovnímu růstu.

Ano, obávám se toho, že ztratím
farní společenství, přestože
budu pořád na Petrově. Biskup
není v tak těsném kontaktu se
svou diecézí, protože se jedná
o mnoho lidí na velkém území.
Ale věřím, že když se člověk
něčeho vzdá pro Boha, tak mu to
Bůh mnohonásobně vynahradí.
Jaký význam má váš znak?
Meč jako symbol apoštola
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Sedíme v místnosti, kde se dívám
na police s tvými knihami… Máš
nějaké oblíbené autory, kteří tě
naprosto zásadně ovlivnili?

Sám jsem vnímal, že potřebuji
duchovní život, že je to pro mě
důležité.

Ale původně jsi studoval
Oblíbení autoři…? To se
„matfyz“.
asi úplně nedá říct. Spíš určitá
Ano, studoval jsem matfyz a pak
zajímavá aktuální témata, taky
jsem tři a půl roku pracoval v bance.
podle toho, co dohledám za
Nato jsem šel na civilku a na jejím
literaturu. A navíc jsem poslední
začátku ve mně uzrálo rozhodnutí
dobou neměl čas na systematičtější
stát se knězem. Prostě jsem šel po
četbu. Takže si teď nevzpomenu na
ulici – a najednou mě napadlo, že
jméno autora, kterého bych nějak
bych měl být knězem. Tak jsem si P. Josef Novotný
více preferoval.
to nechal v hlavě uležet, jestli to
není jen nějaký náhodný nápad. Ale nikdy jsem
Jaký je tvůj vztah k Proglasu, potažmo ke
toho od té chvíle nelitoval ani jsem své rozhodnutí
křesťanským médiím vůbec? Přece jen, v této
nezměnil. To se stalo v roce 2003, takže teď v září
farnosti máš Radio Proglas několik stovek metrů
to bylo třináct let.
od svého působiště…
Jak dlouhá byla cesta za kněžstvím?
Já jsem nikdy rádio moc neposlouchal, takže
ani
Proglas, ale vím, že pro moje babičky byl a je
Vysvěcený jsem byl roku 2012. Studoval jsem
velmi důležitý. Co se týče ostatních křesťanských
tři roky v Olomouci a tři roky v Římě.
médií, tak jsem byl pověřen duchovní službou pro
Takže tohle je tvoje první farnost? Kudy
křesťanskou sociální síť signaly.cz.
a kterými místy jsi doposud prošel?
Dá se matematicko-fyzikální vzdělání nějak
využít při práci kněze?

Jáhenský rok jsem strávil jako prefekt
teologického konviktu v Olomouci a pak jsem byl
rok v Příměticích u Znojma.

Jeden kněz mi kdysi řekl, že cokoliv kněz umí,
to ve své kněžské službě využije. Já třeba tím, že
občas doučuju středoškoláky či vysokoškoláky
matematiku, a tím k nim získávám osobnější
vztah. Krom toho mě studium matematiky naučilo
systematičnosti a logičnosti.
Za rozhovor děkuje
Hana Svanovská

Proč zrovna tam?
Protože se tam nachází týmová fara a já jsem tam
měl na starosti některé farnosti. Pak jsem působil
tři roky na Petrinu, což je církevní chlapecký
internát tady v Brně na ulici Veveří. Tam jsem dělal
spirituála a teď jsem oficiálně administrátorem
této farnosti.
Co od působení v této farnosti
očekáváš? Masarykova čtvrť je
velmi specifická čtvrť v rámci
Brna – třeba historií architektury
a
množstvím
kulturních
osobností, které tu žily a žijí.
A místní společenství je hodně
formováno letitým působením
P. Miloše Kabrdy.
To asi ano. Ale já nějaká
zvláštní očekávání nemám. Vím,
že je to pěkná farnost, jsou tu
milí lidé, kteří mě velice dobře
přijali. Ale že bych se na to nějak
speciálně připravoval? To ne.

Kostel svatého Augustina v Brně
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Lidská práva – úmluvy

Článek 24: Strany v konfliktu učiní opatření,
aby děti pod patnáct let, které osiřely nebo byly
odděleny od svých rodin následkem války, nebyly
ponechány samy sobě a aby byla usnadněna
jejich výživa, výkon jejich náboženství. Jejich
výchova bude podle možnosti svěřena osobám
téže kulturní tradice. Strany v konfliktu budou
podporovat umístění těchto dětí v neutrální zemi
po dobu války.
Více o lidských právech naleznete na internetu.

Pro snažší orientaci v otázce lidských
práv, by se vám mohly hodit následující
citace.

Evropská úmluva z roku 1950 v článku 9
říká: Každý člověk má právo na svobodu myšlení,
svědomí a náboženského vyznání; to zahrnuje
svobodu změnit své náboženské vyznání nebo
přesvědčení, svobodu projevovat své náboženské
vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně
s jinými, ať veřejně nebo soukromě, bohoslužbou,
vyučováním, prováděním náboženských úkonů
a zachováváním obřadů.
Listina základních práv a svobod v článku 15
stanoví: Svoboda myšlení, svědomí a svoboda
náboženského vyznání je zaručena. Každý má
právo změnit své náboženství nebo víru anebo
být bez náboženského vyznání.
Článek 43 zavazuje poskytnout
azyl cizincům pronásledovaným
za
uplatňování
politických
práv a svobod. Může být za
vyjmenovaných okolností odepřen.
Důvody azylu: pronásledování,
účel sloučit rodinu, případ
hodný zvláštního zřetele, jímž je
zejména humanitární azyl.
Čtyři Ženevské úmluvy
z roku 1949 (První 1864)
zahrnují pravidla k použití
během ozbrojeného konfliktu:
Zajišťují
ochranu
osobám
neúčastným bojů, jako jsou
zranění, nemocní, váleční zajatci,
civilisté, zdravotníci a církevní
personál.
Druhá ženevská úmluva – může vás
zajímat kapitola druhá: Ranění, nemocní
a trosečníci. Čtvrtá Ženevská úmluva
o ochraně civilních osob za války je aktuální.
Článek 18: Civilní nemocnice, ošetřující
raněné, nemocné, neduživé a rodičky nesmějí být
za žádných okolností napadeny; strany v konfliktu
musí je v každé době respektovat a chránit.
Článek 19: Ochrana, která přísluší civilním
nemocnicím, nezanikne než tenkráte, je-li jich
použito vedle jejich lidumilného úkolu k páchání
činů škodících nepříteli. Ochrana může však
přestat teprve po výzvě, která stanoví přiměřenou
lhůtu, jež uplyne bezvýsledně…

Bangladéš – srdce na dlani
v přelidněné zemi

Také v roce 2016 doprovázel zástupce
Proglasu výpravu Papežských misijních
děl do některé ze zemí, v níž
pomáhají čeští dárci. Cesta
vedla
do
Bangladéše,
převážně muslimské země
v jižní Asii.

Nepředstavitelný dopravní
chaos v hlavním městě
Dháce, které má více
obyvatel než celá Česká
republika, zelené výhonky
zasazené rýže ve vodních
políčkách, pestré oděvy
přátelských lidí a pikantní
chutě zdejší kuchyně
– to jsou momenty,
které
v
Bangladéši
zřejmě zaujmou každého
zahraničního návštěvníka.
Křesťanská
přítomnost
tak viditelná není – žádný
div v zemi se 150 miliony
muslimů – ale patrná je zejména
na venkově stovkami škol, malých
zdravotnických středisek a kostelíků
s křížky nad mírně zvlněnou krajinou východního
Bengálska.
Stát se hostem bangladéšských křesťanů je
velký zážitek, který zahrnuje obřadné umytí
nohou při vstupu na místo, ukázku tanců na velmi
spletité melodie a slavení mše ve společenství
bosých věřících, kteří odkládají obuv před
vstupem do kostela. Mimochodem většinu
svátečních dnů musí kombinovat s prací, volno
v této muslimské zemi připadá na pátek.
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I při krátkém pobytu
si
návštěvník
stihne
povšimnout hlavních
problémů
této
země – už před
přistáním z letadla
ohromeně sleduje
širokou vodní masu
vzniklou soutokem
Gangy a Brahmaputry,
které
velmi
často
sužují zemi záplavami, pak
vidí dopravní vřavu přelidněné
Dháky utopené ve smogu, míjí obrovské textilní
továrny, marně uniká před obrovským zápachem
rozlehlých skládek, na venkově si všímá dřiny
v rozbahněném rýžovém poli a vyhublého
dobytka, za výmluvné považuje jednoduché, až
primitivní stavby škol, vybavení zdravotnických
stanic a vesnické příbytky se střechou z vlnitého
plechu.
Současně ale zaznamená i velmi pozitivní
vjemy – zejména pohostinnost a otevřenost
místních lidí, která se prakticky nikdy nezmění
ve vypočítavost vůči cizincům z bohaté Evropy.
Radost, kterou ze setkání s námi dávají najevo
zcela nahodilí lidé z ulice, je zároveň nadějí pro
zemi, kterou také obestírá strach z radikalizace
většího počtu muslimských obyvatel.
Chudoba, přelidněnost, sociální problémy,
politická nestabilita, krutosti občanské války
v historické paměti a také nižší úroveň vzdělání –
všechny tyto jevy mohou nahrávat extremistickým

verbířům. Na druhé straně se
ovšem k přirozené mírumilovnosti přidává nesmlouvavost vlády
vůči radikálnímu
násilí, což značná
část
obyvatel
podporuje,
jak
bylo patrné také
z
jejich
přístupu
k policejní jednotce,
která z preventivních důvodů
na venkově provázela zahraniční
návštěvníky. Pozitivním důsledkem je také
postavení křesťanské menšiny, která přes všechny
problémy může fungovat v relativní svobodě.
Během naší cesty jsme se zúčastnili
slavnostního otevření venkovské školy, která
byla postavena díky českým dárcům. Místní lidé
vyjadřovali velkou vděčnost za tento příspěvek
k tomu, aby i v odlehlé oblasti u hranice s Indií
měly děti lepší přístup ke vzdělání, které chápou
nejen jako cestu k příznivější budoucnosti, ale
i jako způsob, jak se bránit neblahým tendencím
narušujícím život v osmém nejlidnatějším státě
světa.
O cestě do Bangladéše více uslyšíte v cestovním
deníku, který jsme na Proglasu odvysílali
pod titulem Kříž nad Bengálskem – zápisky
z Bangladéše. Záznam najdete v audioarchivu
našeho webu www.proglas.cz, další informace
jsou také na stránkách Papežských misijních děl
v ČR www.missio.cz.
Filip Breindl
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Přenosy bohoslužeb na Radiu Proglas
Kostel PM Pomocnice
v Olomouci

Arcidiecéze olomoucká

Od září roku 2013 také přenášíme každou 2. neděli v měsíci
mši svatou z kostela Panny Marie
Pomocnice v Olomouci. Bohoslužbám předsedá P. Rudolf
Smahel. Kostel Panny Marie
Pomocnice je pozdně barokní
kostel, postavený roku 1774
pro olomoucké předměstí,
přestěhované kvůli stavbě barokní pevnosti. Věž z roku 1780
byla postavena nákladem manželky plukovního ranhojiče Antonie Pakostové. Ta stála na dnešním náměstí Čs. armády zřejmě od
začátku 13. století, po řadě přestaveb byla těžce poškozena v roce
1758. Vzhledem k potřebě uvolnit předpolí olomoucké pevnosti
byla celá ves Nová Ulice přestěhována na východní úbočí Tabulového vrchu.

Kostel svatého
Augustina v Brně
Nejblíže je nám brněnský
kostel svatého Augustina,
odkud vysíláme mše svaté
a adorace první pátek
v měsíci v 18 hodin. Sv.
Augustinu také patří 5.
neděle v měsíci, a to v
9 hodin. Mše sv. zde
slouží P. Josef Novotný
a P. Martin Holík. Bílá
stavba chrámu se štíhlou 50 m vysokou věží má významné
postavení v městském panoramatu a je orientačním bodem
dálkových průhledů. Vytváří nároží v prostoru náměstí Míru
a ulice Březinovy na úbočí Kraví hory s parkem.

Diecéze brněnská

Každý čtvrtek a pátek
v 18 hodin a v neděli v 9.00
přenášíme
bohoslužby
z různých kostelů v České
republice.
V úterý během školního
roku (až na výjimky)
přenášíme
bohoslužbu
v 18.00 přímo z Radia
Proglas, z jednoho z našich
studií. Slouží ji ředitel
Proglasu, otec Martin Holík.
Při těchto úterních mších
pamatujeme na jednotlivé
skupiny posluchačů:
»» první úterý v měsíci
je mše sloužena za zemřelé
posluchače, přátele Proglasu,
»» druhé úterý za nemocné,
»» třetí úterý pamatujeme
vůbec na všechny posluchače,
»» čtvrté úterý pak patří
slovenskému přenosu bohoslužby prostřednictvím Rádia
Lumen.
Posluchače
z
Brna
a blízkého okolí zveme
přímo k účasti na mši
v našem studiu. Rádi vás
u nás přivítáme; přijďte
v úterý do rádia nejpozději
v 17.40.

Kostel svatého Bartoloměje v Pardubicích
Od února roku 2017 přenášíme každkou 1. neděli v měsíci bohoslužby
z královéhradecké diecéze, a to z kostela svatého Bartoloměje
v Pardubicích. Mše svaté zde slouží P. Antonín Forbelský, P. Filip
Dušek a P. Ondřej Špinler.

Diecéze královéhradecká
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Diecéze brněnská

Mše svaté vysíláme také z duchovního centra P. Martina
Středy a blahoslavené Marie Restituty, které se nachází
v Brně městské části Lesná. Toto centrum požehnal
brněnský biskup Vojtěch Cikrle 2. října 2004. Jde
o nejmladší farnost brněnské diecéze, která byla
ustanovena 1. ledna 2005. Farářem je od 15. listopadu
2005 P. Mgr. Pavel Hověz.

Kostel Všech svatých v Litoměřicích
O 3. neděli v měsíci můžete naladit přenosy bohoslužeb
z kostela Všech svatých v Litoměřicích. Bohoslužbám
předsedá P. Józef Szeliga. První zmínka o kostelu je z roku
1235. V současnosti je zde dochovaná část původního zdiva.
Kostel prošel řadou přestaveb. Konečnou barokní podobu
získal v letech 1718–1719.

Arcidiecéze pražská

Diecéze litoměřická

Duchovní centrum Brno-Lesná

Kostel Panny Marie Sněžné v Praze
Od února roku 2015 přenášíme čtvrteční bohoslužby
z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Tento kostel
spravuje řád Menších bratří – františkánů a je
historicky spjat mimo jiné i se čtrnácti pražskými
mučedníky. Farářem je zde od roku 2006 P. Antonín
Klaret Dabrowski.

Kostel sv Vojtěcha v Českých Budějovicích
Páteční mše svaté (kromě 1. pátku) vysíláme z kostela
sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích-Čtyřech Dvorech.
Tato farnost vznikla v roce 1990 rozdělením tehdejší
duchovní správy při děkanství u katedrály sv. Mikuláše.
Je místem působení salesiánů Dona Bosca. Ve farní
pastoraci jsou P. Vít Dlapka a P. Josef Mendel.

Diecéze českobudějovická
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Redakce

bolesti umírajících. Tento problém je dnes prý
už dobře zvládnutý. Počítají ale zdravotníci také
s bolestmi duševními a duchovními?
Další beseda otevře také otázku péče
o rodinu umírajícího, jak během jeho
odcházení, tak po pohřbu. Při třetím
setkání bude řeč o péči o umírající
dítě. Budou nás zajímat potřeby
umírajícího dítěte a čeho se ve vztahu
s ním vyvarovat anebo naopak čemu
se nevyhýbat. Při posledním čtvrtém
setkání se pokusíme najít odpověď na
otázku, zda se vůbec dá s vědomím
blízké smrti smířit. Jak se nenechat
paralyzovat strachem anebo při vyslechnutí
diagnózy odolat pokušení vzít situaci do vlastních
rukou.
Záznamy besed nabídneme i ve vysílání v relaci
Mezi slovy.
V postní době se necháme inspirovat poslední
knihou Bible. Textu knihy bývá často přisuzován
tajemný význam. Jeho symbolická vyjádření
prý nejsou ani tak symboly, jako věšteckými
kódy. Pochopit Apokalypsu ale předpokládá
i pochopení doby, v jaké vznikla.
Autor psal Zjevení v situaci, kdy křesťané trpěli
velikým pronásledováním. V jedné části proto
obrazně popisuje, co musí přestát. V další ale také
poukazuje na Naději křesťanů.
Možná se díky této knize dovedeme vcítit
i my do situace obrovského množství stále
pronásledovaných křesťanů, abychom s nimi také
uměli doufat ve vítězství Beránka a tušili, co
takové vítězství obnáší.
Marek Chvátal

Jarní série besed Bez obav? se zaměří
na náročné téma o vědomí blízké smrti.
V postních Dotýkáních světla zase
otevřeme novozákonní knihu Zjevení
Janovo, abychom rozjímali o utrpení
a naději pronásledovaných křesťanů.
Besedy Bez obav? se konají v olomoucké
kavárně Õde od roku 2015. Otevřeli
jsme už témata migrace, uprchlictví,
sociálního vyloučení a naposledy také
problematiku lidských a mezinárodních
práv v Číně, na Ukrajině, v Rusku a Sýrii.
Díky tomu jste se mohli na podzim doslechnout
např. od Milana Kajínka, šéfredaktora Epoch
Times ČR o krvavém pronásledování členů hnutí
Falun gong v Číně. Tito lidé se řídí hodnotami
pravdivosti, socitu a tolerance. Režim je však
v masovém měřítku zatýká a prodává jejich
orgány k transplantacím. Besedy o Ukrajině
a Rusku zase nabídly ucelený pohled na aktuální
válečný konflikt mezi těmito zeměmi, jejich
formy vlády a přístupy k mezinárodnímu právu.
Zatím poslední setkání Bez obav? s Břetislavem
Turečkem, bývalým novinářem a pedagogem na
Metropolitní univerzitě v Praze jsme věnovali
Sýrii. Řeč byla o vládě Bašára Asada, jeho opozici,
ambicích Kurdů, zájmech Západu i Východu vůči
Sýrii a možných variantách konce této zvláště
tragické podoby revoluce arabského jara.
Všechny záznamy těchto besed najdete
samozřejmě v našem audioarchivu.
Letos na jaře od 6. do 27. března budeme každé
pondělí besedovat s odborníky nejprve o léčbě

Pravidelné setkání zástupců Konference evropských křesťanských rádií – CERC
proběhlo na podzim roku 2016 v Římě
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Popis pořadů

Rozhlasové městečko Soutěžní pořad pro náctileté
plný zábavy, informací, dobrodružství a legrace
(středa 16.00).

Náboženské pořady
Bible v liturgii Výklad textů, které zaznívají při
nedělní liturgii. (každý všední den 22.00).

Noční cukrárna Oslazení nočního života s posezením
u hudby, s pozváním na koncerty a k filmovému
plátnu nabízíme ve středu od 22.30.

Denní modlitba církve Ranní chvály se s námi
můžete modlit ve všední dny v 6.05, v so a v ne v 6.35.
Večerní chvály pak ve 21.05 (v neděli ve 22.05).

Pohádka Pro chvíle před usnutím vybíráme pohádky,
pověsti i příběhy (pondělí až sobota v 19.00, neděle
v 18.30). Pohádka patří také ke svátečnímu odpoledni
(nedle a sváteční dny 14.00).

Dotýkání světla O duchovním životě jednotlivců
i společenství hovoříme každý pátek od 20.15
(R neděle 17.30).

Proglaso Nedělní biblický soutěžní kvíz pro děti
i starší posluchače začíná v 11.00.

Duchovní slovo Výběr textů z Písma, spisů církevních
otců a světců z Denní modlitby církve (denně 23.50,
dále všední dny 6.20, sobota a neděle 6.50).

Ranní zíváček Písničky a soutěže pro školáky
k příjemnému vstávání (pondělí až pátek 6.45 mimo
sváteční dny a prázdniny).

Evangelium otevíráme ve všední dny v 6.00,
v sobotu a neděli v 6.30.

Šmrnc Je magazín o mladých a pro mladé.
Odpovídáme na jejich dotazy a posloucháme
zajímavou muziku. Naladíte každou středu ve
20.15 (R pátek 2.00).

Křesťan a svět O životě křesťanů ve společnosti,
svědectví, portréty osobností (neděle 17.00,
R čtvrtek 22.30 a úterý 0.05).
Modlitba rodin Zástupci rodin
z řad posluchačů Proglasu se modlí
spolu s vámi v neděli v 18.00.

Kulturní a vzdělávací pořady
Čtení na pokračování Listování
knihami
starými
i
novými,
duchovními
i
odpočinkovými
a nahlédnutí do dílen slavných
i neznámých autorů (pondělí až
pátek 11.05, R 21.30).

Modlitba růžence V po a ve stř v
18.00, v so ve 20.30. První sobotu
v měsíci se modlíme společně se
Svatým otcem na vlnách Radia
Vatikán. Živý růženec se modlí
posluchači telefonicky v út a v pá
ve 22.30.

Vzdělávací cykly V pondělí v 16.00
(R čtvrtek 0.05 a neděle 10.30),
reprízy starších cyklů (sobota 17.00).

Mše svatá Přímý přenos mše svaté
vysíláme v úterý, ve čtvrtek a pátek
v 18.00 a v neděli v 9.00.

Knihovnička Nová i starší literární díla
pohledem redakce (neděle 13.20, R pondělí
10.15).

Myšlenka na den Příležitost ke krátkému zamyšlení
na den (každý den v 5.27, R 11.57 a 17.55).

Střípek poezie je nedílnou součástí polední Hudební
siesty v sobotu, v neděli a o svátcích.

Polední modlitba Zvony zvou k předělení dne
modlitbou (každý den ve 12.00).

Kafemlýnek Rady, povzbuzení a úsměvy – pořad
především pro maminky na rodičovské dovolené
(úterý 9.30).

Radio Vatikán Záznam českého vysílání (po až pá
ve 20.45, so a ne 20.15, R každý všední den 8.45, so
a ne 7.00). Záznam slovenského vysílání přidáváme
v neděli ráno.

Mezi slovy Setkejte se s lidmi, jejich příběhy
a životními osudy. Zamýšlíme se nad během života,
jeho radostmi i strastmi (sobota 22.10, R čtvrtek
9.30).

Pořady pro děti a mládež

Vítejte, senioři! Pořad magazínového typu určený
lidem nejen vyššího věku, ale i střední generaci.
V rámci pořadu vysíláme cyklus Minuty pro zdraví,
vždy ve středu od 9.30 (R sobota 1.00).

Barvínek Pohled na svět dětskýma očima nabízíme
v úterý v 16.00 (R sobota 9.30).
11

R – znamená repríza; pokračování na str. 14

PROGRAMOVÉ SCHÉMA RADIA PROGLAS
pondělí až pátek ▼
00.05

00.30
01.00
02.00

02.30
03.00

04.00
04.45
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
08.10
08.45
09.00
09.15
09.30

10.00
10.15
10.30
11.00
11.05
11.30
11.57

po – Kafemlýnek (R)
út – Křesťan a svět (R)
st – Oktáva (R)
čt – Vzdělávací cyklus (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 – Pořady z regionů (R)
út – Pořady z regionů (R)
st – Pořady z regionů (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
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
Očekávané události
Radio Vatikán (záznam včerejšího vysílání)
Vážná hudba
Vysílá TWR
po – Pořady z regionů (R)
út – Kafemlýnek
st – Vítejte, senioři!
čt – Mezi slovy (R)
pá – Živě z Prahy
po – Komentář týdne (R)
po – Knihovnička Proglasu (R)
Vonička lidových písní/dechovka
Zprávy Proglasu
Čtení na pokračování
Písničky před polednem
Myšlenka na den (R)

12.00
12.05
13.00
13.05
13.15
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

Polední modlitba
Hudební siesta
Zprávy Proglasu
Písničky časně odpolední
pá – Zvuková pohlednice Jany Beránkové
Dnešek v kalendáři
Pozvánky
Třikrát z Proglasu
Zprávy Proglasu
Písničky
(1. pá v měsíci a st + pá v postu Křížová 		
cesta, ostatní pátky Korunka k Božímu 		
milosrdenství)
po – Kukadlo
po – Vzdělávací cyklus
út – Barvínek
st – Soutěžní pořad pro děti
čt – Pořady z regionů (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
po – Pořady z regionů
út – Pořady z regionů
st – Šmrnc
čt – Pořady z regionů
pá – Dotýkání světla
Radio Vatikán
Večerní chvály
Křesťanské písně
Čtení na pokračování (R)
Bible v liturgii
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. ledna 2017. Přehled pořadů najdete na www.proglas.cz; můžete si 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.

sobota ▼
Jazz/blues
Vítejte, senioři! (R)
Komorní hudba
Z archivu slovesných pořadů (R)
Písničky před svítáním
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)
Zvuková pohlednice Jany Beránkové (R)
TWR – Na sobotní frekvenci Proglasu
Pozvánky
Barvínek (R)
Vonička pro milovníky dechovky
Zprávy Proglasu
Všimli jsme si (R)
Myšlenka na den (R)
Polední modlitba
Hudební siesta se Střípkem poezie
Písničky k odpočinku
Dnešek v kalendáři
Písničky k odpočinku
Zprávy Proglasu
Jak se vám líbí (R)
Čteme z křesťanských periodik
Hudební listování
Vzdělávací cyklus
Písničky pro příjemný podvečer
Myšlenka na den (R)
Zprávy Proglasu + Zrcadlo týdne
Komentář týdne
Vonička lidových písní
Večerní zíváček
Slyšte, lidé!
Radio Vatikán
Modlitba růžence
Večerní chvály
Vstupenka na operu/operetu
Mezi slovy
Písničky k usínání
Duchovní slovo
Půlnoční modlitba

náboženské

zpravodajské

hudební

00.05
01.05
01.30
02.00
02.30
03.00
03.45
05.00
05.27
05.30
06.00
06.15
06.30
06.35
06.50
07.00
07.45
08.00
09.00
10.00
10.30
11.00
11.57
12.00
12.06
13.20
13.30
13.50
14.00
14.30
16.00
16.05
16.25
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)
Vzdělávací cyklus (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
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
Vzdělávací cyklus (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
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

děti a mladí

kulturní a vzdělávací

(R) značí opakování (reprízu) pořadu

00.05
01.00
02.00
03.00
03.50
05.05
05.27
05.30
06.15
06.30
06.35
06.50
07.00
07.30
07.45
08.00
09.00
09.30
10.30
11.00
11.05
11.57
12.00
12.06
13.30
13.50
14.00
15.00
15.15
16.00
16.30
17.00
17.30
17.55
18.00
18.20
18.30
19.00
19.15
20.15
20.30
21.05
21.20
22.10
23.10
23.50
23.58

neděle ▼

kontaktní

DAB v Praze, Brně, Příbrami, Plzni, Českých Budějovicích, Liberci, Jablonci nad Nisou, na Ostravsku,
v Královehradeckém, Pardubickém a Karlovarském kraji. DVB-T vysílání téměř na celém území ČR.
DVB-S ze satelitu Astra 3B: celá ČR a Evropa; kabelové sítě; živě na Internetu: www.proglas.cz.

Folklorní okénko Komponovaný pořad pro
milovníky lidových písní: novinky, rozhovory,
výročí, pozvánky. (stř 16.55, R stř 3.00).

Zpravodajské a publicistické pořady
Zprávy Zpravodajská relace Proglasu, všeobecné
zpravodajství a zprávy z křesťanského světa, ochrana
lidských práv (pondělí až pátek 11.00, 13.00, 15.00
a 20.00, sobota 11.00, 15.00 a 18.00).

Hrajte, kapely! Tematický pořad pro milovníky
dechovky a taneční hudby (čtvrtek 16.55, R čtvrtek
3.00).

Zrcadlo týdne Zpravodajský souhrn uplynulých dnů
se zřetelnou, téměř výhradní preferencí vlastních
témat (je součástí zpravodajské relace v sobotu 18.00,
R neděle 1.30).

Hudební listování Listujeme časopisem UNI,
nabízíme aktuality z naší internetové stránky hudba.
proglas.cz. (sobota 16.30).

Komentář týdne Vybrané osobnosti komentují
aktuální témata posledních dnů (so 18.20,
předpremiéra so 7.30, R ne 1.45 a po 10.00).

Hudební siesta přináší od 12.05 předehry, koncerty
a symfonie z období baroka a klasicismu (út, čt, so),
romantismu a dvacátého století (po, st, pá) a známé
skladby všech období (ne).

Ranní hudebně-zpravodajský magazín Pořad
nabízející informace, hudbu, modlitbu i duchovní
slovo a program pro děti. Zpravodajská část má
v rámci magazínu pevné rubriky, např. Očekávané
události (5.50 a 8.10) či Putování po regionech
(7.15 – 7.45). (pondělí až pátek, 5.00 – 8.45).

Jak se vám líbí Rozhovory s interprety, organizátory
festivalů, vydavateli; koncerty ze studia; informace
z hudebního světa (každý všední den 19.15, sobota
15.15, R úterý a pátek 3.00).
Jazz/Blues Krátce po půlnoci ze soboty na neděli
můžete na Proglasu poslouchat půlhodinu jazzu nebo
blues. Hrajeme vždy z jednoho aktuálního alba.

Pozvánky Blok písní a informací o kulturních
a duchovních akcích, s pravidelnými příspěvky
regionálních studií (po až pá14.00, so 9.00).

Jazzový podvečer Každý druhý, čtvrtý, příp. pátý
pátek v měsíci vám od 17.25 nabízíme půlhodinu
kvalitního domácího nebo zahraničního jazzu.

Čteme z křesťanských periodik Přehled článků
aktuálních křesťanských celostátních i regionálních
časopisů, zpravodaj. webů a zmínka o farních
časopisech (sobota 16.00, R neděle 6.00).

Jitro s dechovkou Pro vstávání do všedního dne
(pondělí až pátek 4.45).

Dnešek v kalendáři Přehled významných výročí
daného dne, životopisy světců, apod.(denně 13.50).

Kolem se toč Hitparáda oblíbených písní v ne v 19.00
(R po16.55). Předpremiéru vysíláme pět minut po
půlnoci ze soboty na neděli.

Všimli jsme si Publicistická relace reaguje na aktuální
témata a nabízí rozhovory s odborníky (pátek 16.00,
R sobota 11.05).

Komorní hudba zní na Radiu Proglas ve všední dny
v 1.00, v sobotu ve 2.00, v neděli ve 2.00 a 23.00.

Kontaktní pořady

Koncert vážné a duchovní hudby nabízí skladby
mimořádné délky a kvality (neděle 20.30).

Kukadlo Pravidelný pořad nabízí pohled nejen do
dopisů posluchačů, ale také do zákulisí přípravy
vysílání a zve na aktuální premiéry (po 15.40,
R čt 2.00).

Oktáva Magazín o současném hudebním dění,
rozhovory s interprety vážné hudby, výročí známých
hudebních skladatelů, soutěže (pá 16.55, R stř 0.05).

Noční linka Zastavení se v běhu života, povídání
i zamyšlení po telefonu (pondělí 22.30).

Slyšte, lidé! Hudební týdeník Milana Tesaře. Profily
interpretů, novinky z různých žánrů, tematické seriály
(so 19.15, R út 16.55).

Živě z Prahy Rozhovory, aktuální témata
a zajímavosti uvádí pražské studio Kristián (pá 9.30).

Třikrát z Proglasu Rubrika, ve které vždy třemi
skladbami představujeme nová hudební alba (pondělí
až pátek 7.45 a 14.30).

Hudební pořady
A capella Půl hodiny zpěvu bez doprovodu hudebních
nástrojů (1. a 3. pátek v měsíci 17.25).

Vonička Půlhodina pro milovníky folkloru
nebo dechovky, pozvánky (po až so 10.30, so 18.30).

Duchovní hudba Nabízí mše, moteta, žalmy, kantáty
a další (út a pá 23.00, ne 8.00) či varhanní hudbu (ne
5.00 a v 10.00, út, čt, pá v 18.35, po, st 18.45).

Vstupenka na operu/operetu Nahlédnutí do světa
velkých oper a operet (sobota 21.20).
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R – znamená repríza

Z Krakova do Olomouce – Celostátní setkání mládeže Olomouc

Krakovská trička, která zmokla účastníkům
mše svaté s papežem Františkem při odchodu
z Campusu Misericordiae, možná ještě nestačila
uschnout, ale už se pro jejich majitele připravuje
další velkolepá akce. Celostátní setkání mládeže
v Olomouci. Po pěti letech se znovu sejdou mladí
křesťané, tentokrát ale z drsné Vysočiny zamíří do
srdce Hané.
Setkání mládeže nejsou, nebo by alespoň neměla
být jen samoúčelnou masovou akcí, ale místem,
které jeho účastníky disponuje k osobnímu setkání
s Kristem. A s Ním se mohou účastníci setkat nejen
na hlavním programu, ale také v tichu adorace nebo
třeba ve svátosti smíření. Jak říká P. Jenda Balík ze
Sekce pro mládež ČBK: „Pro mě osobně je důkazem,
že na těchto setkáních působí Duch svatý to, že
plody těchto setkání jsou trvalé a rozmanité. Vím,
že se mnozí lidé na těchto setkáních rozhodnou pro
seminář, pro rodinu, pro angažovanost ve farnosti,
někteří vytvářejí společenství. Důsledkem těchto
setkání není jen jeden plod, ale spousta rozmanitých
plodů.“
Stejně jako se setkání ve Žďáru 2012 konalo rok
po Světovém dni mládeže v Madridu, i olomoucké
setkání bude následovat bezprostředně po Krakovu.
Není to brzo? Na to odpovídá biskup Pavel Posád:
„Není to brzo, řekl bych, že je to akorát. Ten rok
odstupu je nejen nutný k reflexi Krakova, ale
také abychom se podívali, jestli jdeme správným
směrem. A myslím si, že je nesmírně důležité toto
setkání prožít. A apeluji na všechny, aby o tomto
setkání hovořili, aby si všichni tento termín
rezervovali.“
Řeč je tedy o termínu 15.–20. srpna. A bude se
tedy opravdu na co těšit, nebojte se přijet. Ostatně
mottem celého setkání je biblická výzva: „Nebojte
se!“ Rád bych vám k tomu napsal i biblické
souřadnice, které se k tomuto textu vztahují, ale
těch míst, kde nás v Bibli vybízí Bůh k tomu,
abychom se nebáli, je hodně.

Tento citát je znázorněný i v logu, které vidíte na
této straně, Hospodinova ruka drží za pravici ruku
naši a navazuje na verše z proroka Izaiáše: „Já jsem
Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici: Neboj se,
já jsem tvá pomoc.“ (Iz 41, 13)

CSM Olomouc 2017
15.–20. srpna 2017

hlavní pódium: Korunní pevnůstka
informace na webu CSM:

olomouc2017.signaly.cz

V průběhu setkání bude prostor pro společné
modlitby a mše svaté, večerní program bude
vyhrazený různým formám modliteb. Přes den
mohou účastníci setkání vyzkoušet nejrůznější
sporty, navštívit kulturní představení a koncerty,
rozjímat na přednáškách o víře a životě s Bohem
a naslouchat svědectvím. Svoje místo bude také mít
setkání po jednotlivých diecézích. Nedaleký Svatý
Kopeček se stane cílem pro společnou pouť a bude
možná po letech zase plný oveček. Na sobotu
připravili organizátoři Den pro rodiny, na který
jsou zváni všichni lidé, kteří už nepatří do kategorie
mládež, ale rádi se na tuto akci
podívají.
Zveme všechny do Olomouce,
ale předpokládáme, že o přípravách
setkání i o setkání samotném vás
ještě budeme v dostatečné míře
informovat. Nebojte se!
Luděk Strašák
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každý pátek mše
svaté z kostela sv.
Vojtěcha v 18.00,
modlitby
večerních chval v pondělí
ve
21.05
jednou za 14 dní,
polední modlitba
Anděl Páně jednou
za 14 dní ve čtvrtek a každou 4.
neděli v měsíci
Modlitba
rodin,
příležitostně Růženec a Křížová cesta

V ČR máme osm diecézí a v každé sídlí
regionální studio Radia Proglas podporované
Českou biskupskou konferencí.
Katolická církev v České republice se dělí na
dvě církevní provincie – českou a moravskou.
V Diecézi brněnské, kde je sídelním biskupem:
Mons. Vojtěch Cikrle, se nachází hlavní redakce
Proglasu.

1. Česká církevní provincie

• Arcidiecéze pražská – sídelní biskup:
kardinál Dominik Duka OP

Studio Kristián

základní kontakty
>> Na Sadech 21, Čes. Budějovice, 370 01
>> telefon: 511 118 881
>> e-mail: jan@proglas,cz

redaktoři
>> vedoucí studia: Pavel Smolek
>> redaktoři: Jana Beránková a Štěpán Havlíček
pořady
Každý měsíc dva 25minutové pořad, pořad
Oktáva, Pohlednice a reportáže Jany Beránkové,
Pozvánky Pavla Smolka, každé úterní poledne
modlitba Anděl Páně, každý pátek v 9.30 magazín Živě z Prahy a příspěvky do mnoha dalších
pořadů

• Diecéze královéhradecká
biskup: Mons. Jan Vokál

–

sídelní

Studio Vojtěch

redaktoři
>> vedoucí studia: Martin Weisbauer
>> redaktoři: Ladislav Holoubek
pořady
Příspěvky do zpravodajských bloků, každý měsíc
vlastní regionální pořady vždy čtvrté úterý
v měsíci ve 22.00, Pozvánky na zajímavé akce
v diecézi, každou první neděli v měsíci v 18.00
živě Modlitba rodin, každý lichý týden ve čtvrtek přenos polední modlitby, příspěvky do pořadů
Dotýkání světla, Oktáva, Jak se vám líbí a Vítejte,
senioři!
základní kontakty
>> Velké nám. 32, 500 03 Hradec
Králové
>> telefon: 511 118 882, 495 063 423
>> e-mail: vojtech@proglas.cz

základní kontakty
>> Thákurova 3, 160 00 Praha
>> telefon: 511 118 885
>> e-mail: kristian@proglas.cz

Pavel Smolek

Petr Kronika

| regiony.proglas.cz |

Regionální studia Proglasu

• Diecéze českobudějovická – sídelní biskup:
Mons. Vlastimil Kročil

Studio Jan Neumann
redaktoři
>> vedoucí studia: Petr Kronika
>> redaktoři: Jitka Skřičková
pořady
Vzdělávací pořady/cykly, příspěvky do pořadů
Dotýkání světla, Mezi slovy a Všimli jsme si,
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Martin Weisbauer

2. Moravská církevní proncie

• Diecéze litoměřická – sídelní biskup: Mons.
Jan Baxant

• Arcidiecéze olomoucká – sídelní biskup:
Mons. Jan Graubner

Studio Štěpán

Studio Radim

Vlasta Klekerová

základní kontakty
>> Mírové náměstí 15, 412 01 Litoměřice
>> telefon: 511 118 891, 723 276 479
>> e-mail: stepan@proglas.cz

redaktoři
>> vedoucí studia: Vlasta Klekerová
pořady
Pořady s hostem 1 × měsíčně, živé vysílání modlitby nešpor každý čtvrtek a v pondělí 1 × za 14
dní, každou středu polední modlitba Anděl Páně,
Pozvánky každou středu a pátek, reportáže z diecéze a přenosy bohoslužeb z kostela Všech svatých 3. neděli v měsíci

redaktoři
>> vedoucí studia: Radka Rozkovcová
>> redaktoři: Marek Chvátal
>> technici: Jaroslav Topinka a Pavel Kunčar
pořady
Zprávy z arcidiecéze, kulturní tipy
a Pozvánky, tématické půlhodinové
pořady, vzdělávací
cykly, příspěvky do
hudební pořadů Jak
se vám líbí, hitparáda Kolem se toč,
Oktáva a příspěvky
do pořadů Dotýkání
světla, Všimli jsme
si, Křesťan a svět

Radka Rozkovcová

základní kontakty
>> Blažejské náměstí č. 4, 779 00 Olomouc
>> telefon: 511 118 895
>> e-mail: radim@proglas.cz

• Diecéze plzeňská – sídelní biskup: Mons.
Tomáš Holub

• Diecéze ostravsko-opavská – sídelní biskup:
Mons. František Václav Lobkowicz OPraem

Studio Hroznata

Studio Hedvika

základní kontakty
>> Jiráskovo náměstí 33,
326 00 Plzeň
>> telefon: 511 118 898
>> e-mail: hroznata@proglas.cz

redaktoři
>> vedoucí studia: Pavel Říha
pořady
Příspěvky do zpravodajství a dalších pořadů,
Pozvánky, každou 1. neděli v měsíci přenos bohoslužby z kostela sv. Jana Nepomuckého

Pavel Říha

redaktoři
>> vedoucí studia: Antonín Žolnerčík
pořady
Zprávy z diecéze, vzdělávací cykly, Pozvánky,
2 × do měsíce tématické půlhodinové pořady,
živě 3. neděli v měsíci Modlitba rodin, 1 × za
2 měsíce živě Noční
linka, příspěvky do
pořadů Všimli jsme
si, Myšlenky na
den, Zíváček a Proglaso

základní kontakty
>> Kostelní náměstí 2,
702 00 Ostrava 1
>> telefon: 511 118 895
>> e-mail: hedvika@proglas.cz

studia podporovaná ČBK
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Antonín Žolnerčík

Televize NOE
Díky Bohu a podpoře diváků vstoupila
televize Noe do druhého desetiletí vysílání.
I v něm chce být televizí dobrých zpráv,
přinášet úsměv, společnost i poučení.
Těší nás, že vstupujeme do nového digitálního
vysílání DVB-T2. Znamená to, že by nás mohli
postupně naladit diváci v celé republice.
Chceme více jezdit do farností a osobně se
setkávat s diváky – např. v novém pořadu Zpívá
celá dědina.
Těšíme se, že setkání mladých v Olomouci,
podobně jako Krakov propojí naše domovy.
Domlouváme přenosy různých hudebních
festivalů. Chceme být hlasem papeže Františka.
Nový rok otevřeme premiérou hraného
dokumentu Anežka Česká. Této světici za mnoho
vděčíme.
Vděční chceme být i vám, protože náš život
a růst je zcela závislý na vaší štědrosti. Kéž radost
z dávání a Boží požehnání nás provází po celý rok.
P. Leoš Ryška

Satelitní šíření je trochu závislé na počasí:
v případě silného deště nebo sněžení se signál
nedostane buď na družici, nebo z družice.
To následně způsobí výpadek i pozemního
FM vysílání. Někdy se stane, že po odeznění
nepříznivých podmínek satelitní přijímač
příjem neobnoví, a je nutné ho restartovat.
Proto jsme vysílače vybavili dohledem, který
umožňuje satelitní přijímač dálkově restartovat
a minimalizovat tak dobu trvání výpadku.
Stále doufáme, že se podaří odblokovat rozvoj
digitálního rozhlasového vysílání DAB, které nám
umožní levně a kvalitně pokrýt celou republiku.
Stěžejním krokem je očekávaná změna zákona
o Českém rozhlasu, která mu dovolí spravovat
celý jeden DAB multiplex.
Vladimír Kintr

Satelitní šíření
V létě 2016 se změnila satelitní distribuce
signálu na naše pozemní FM vysílače – přešlo se
ze staré DVB-S na normu DVB-S2.

STÁVAJÍCÍ ZPŮSOBY ŠÍŘENÍ VYSÍLÁNÍ PROGLASU
DVB-T

Internet

Kavčí hory
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Barvičova 85
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TR t
A3
B

VKV FM
vysílač

doma přes televizor

DAB

poslech na:
• PC
• mobilu
• inter. přijímači

domácí
satelitní příjem

poskytovatel
kabelového
připojení
DAB autorádio

autorádio
radiopřijímač
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DAB přijímač

Způsoby šíření signálu
Radia Proglas

Hudba s přidanou hodnotou
Hudební pořady na Proglasu se paradoxně
vyznačují vysokým podílem mluveného slova.
Přehrávat jednu píseň za druhou je v době
internetové málo. Proto se vás snažíme o zajímavé
hudbě také informovat (pořad Třikrát z Proglasu,
ale i hitparáda Kolem se toč), zasazovat ji do
souvislostí, a to i historických nebo zeměpisných
(Slyšte, lidé!), a v neposlední řadě vám nabízíme
pohled do nitra samotných tvůrců hudby, kterou
vysíláme. Pět třičtvrtěhodinových hudebních
rozhovorů týdně v pořadu Jak se vám líbí (plus
další v pořadech o folkloru a vážné hudbě) – to
je luxus, který vám jiné rozhlasové stanice sotva
nabídnou. Snažíme se pro vás vybírat hosty,
kteří mohou zaujmout nejen hudbou samotnou,
ale i svým způsobem práce a uvažování nebo
životním příběhem. Hrdinou pořadu může být
mladý písničkář z Vysočiny, stejně jako špičkový
jazzový kontrabasista ze Spojených států.

I v roce 2017 vám tedy chceme přinášet další
zajímavé rozhovory s muzikanty, zpěváky
a autory, a otevírat vám tak dvířka k zajímavým
skladbám i textům, k hudbě, kterou většina
ostatních stanic nepouští. A i když na internetu
najdete skutečně nepřeberné množství písní
a skladeb, díky „přidané hodnotě“ ve formě
průvodního slova budou snad mít naše hudební
pořady dál smysl.
Milan Tesař

Málo, nebo mnoho „lidovek“?
Půlhodinové
Voničky,
které
vysíláme
dopoledne a v sobotu i v podvečer, nabízí
pestrou paletu lidových písní napříč všemi
etnografickými regiony České republiky. Jsou
doplněny o pozvánky na koncerty, folklorní

festivaly i běžné besedy u cimbálu. A to vše
díky vám. Vy – naši posluchači – nám posíláte
pozvánky na koncerty, a jste tak součástí našeho/
vašeho vysílání. Tematická hodinová Folklorní
okénka a Hrajte, kapely! pak podrobněji informují
o dění, o nových hudebních nosičích a nabízejí
rozhovory či sestřihy z hudebních festivalů. Vše
„ruku v ruce“ s kolegy z regionů – Zdeňkem
Vejvodou, Václavem Hlaváčkem, Helenou
Bretfeldovou a Helenou Hájkovou. Vaše reakce
jsou pro nás hnacím motorem. Vysíláme téměř
osm hodin folkloru a dechovky týdně. Na které
jiné stanici tento prostor najdete?
Těšíme se na slyšenou!

Kateřina Kovaříková

Vážná a duchovní hudba
Přestože rok 2017 nenese žádné významné
označení, bude, co se vážné a duchovní hudby
týče, velice pestrý na kulatá výročí. Vyjmenovat
všechny světově proslulé skladatele, kteří mají
letos výročí narození nebo úmrtí končící 5 a 0,
by znamenalo napsat zde seznam více než
25 jmen. Zaměříme-li se na ta nejdůležitější, pak
nelze pominout 500 let od úmrtí renesančního
skladatele Heinricha Isaaca (1517), který shodou
okolností zemřel ve stejný den jako Ludwig van
Beethoven (1827) – 26. března. Třísté výročí
narození Jana Václava Antonína Stamice (1717)
připadá na 19. června. Tohoto klasika (tvůrce
takzvané „mannheimské školy“) si připomeneme
již v březnu u příležitosti 260. výročí jeho úmrtí.
Tvůrce madrigalů Ital Claudio Monteverdi přišel
na svět 15. května roku 1567 – před 450 lety. Byl
to právě on, kdo vytvořil přechod vokální hudby
od renesance k baroku. Dvě stě padesát roků
nás dělí od smrti Georga Phillippa Telemanna
– pozoruhodného Bachova současníka a přítele,
který zemřel 25. června 1767.
Jak si příznivci poledních Hudebních siest jistě
všimli, zařazujeme do tohoto času (v den výročí)
nejen skladby jubilujících autorů, ale také jejich
krátký životopis. Již nyní mohu prozradit, že
kromě toho uvedeme v listopadu u příležitosti
220. výročí narození Gaetana Donizettiho na
pokračování jeho operu Lucie z Lammermooru.
Ať je vám se všemi našimi pořady dobře.
Klára Beránková
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Klub přátel Radia Proglas

ale není to moje rádio a vlastně ani jsem necítil
žádný důvod na vysílání přispívat. Ať přispívají
ti, kdo poslouchají – tak jsem si myslel a v tom
zdánlivě logickém a důsledném uvažování jsem
asi nebyl sám.
Jenomže si stačí položit otázku: a co když se
nevybere dostatek finančních prostředků od
těch věrných posluchačů a vysílání se zruší?
Nebude to škoda? Nebude škoda těch lidí,
kteří jsou odkázaní na účast v bohoslužbách
prostřednictvím Proglasu nebo Noe, kteří
se díky těmto přenosům účastní společné
modlitby? Nebude škoda těch, kteří přijdou
o katechezi, vzdělávací pořady nebo prostě
poslech tak trochu jiných zpráv, hudby nebo
čtení na pokračování? I když Proglas sám
neposlouchám, neměl bych pomoci těm, kteří si
na něj zvykli a už ho dokonce i potřebují? Není
mou povinností, jako faráře udělat maximum
pro to, aby moji farníci nepřišli o to, co Proglas

Klub přátel Radia Proglas tvoří posluchači,
pro které je Proglas – rozhlasová stanice
rodinného typu – zajímavý nebo důležitý.
Chci se s vámi podělit o dva příspěvky
proglasových příznivců, pro které je naše stanice
„zajímavá nebo důležitá“. První je z e-mailu.
Přeji dobrý den.
Vašeho věrného posluchače, přispěvatele
a mého tatínka pana Vojtěcha z Lažánek si tuto
neděli k sobě povolal Pán Bůh. Můj záměr byl
požádat vás, abyste již zpravodaj a složenku na
jeho adresu dále neposílali.
Při úklidu jeho osobních věcí jsem si
však pročítala všechny pečlivě archivované
zpravodaje, útržky složenek, vše proložené
svatými obrázky a uvědomila jsem si, že Radio
Proglas, obdobně jako TV NOE, bylo pro tatínka
v jeho nemoci obrovskou útěchou a spojením
s duchovním světem, společenstvím. Neboť on
se již pro svou imobilitu a závislost na kyslíku
na mši svatou dostal jen zřídka. Moc si toho, co
děláte, vážím, protože my mladší a uspěchaní si
ani neuvědomujeme, jakou samotou a odcizením
mohou naši staří a nemocní trpět.
Prosím vás tedy, abyste zpravodaj i složenky
dále posílali na mou adresu. Jsem rozhodnuta
převzít to za tatínka. Přiznávám, že televizi
ani rádio moc nezapínám, ale pro naše staré
a nemocné je to živá voda, tak bych byla ráda,
kdyby ten pramen nevyschl. Vím, že se hodí
každá koruna.
Děkuji vám a přeji vašemu týmu hodně
zdaru v profesním i osobním životě.
dcera

Změny počtu členů Klubu
rok

dříve
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Druhý příspěvek je z domažlických Farních
listů, autorem je tamější kněz otec Miroslaw
Gierga:
Možná ta zpráva nepotěší redaktory, ale hned
se přiznám, že Proglas moc neposlouchám, a to
z jednoho jednoduchého důvodu: obecně rádio
doma neposlouchám, žádné. Tato zkušenost do
jisté míry ovlivňovala i moje vnímání Proglasu
– jsem rád, že na Chodsku vysílají, že k nám
jezdí na pouť a že se zastaví odpoledne, aby si
s námi přátelsky popovídali u stolu za farou –
20

noví

5 192
2 907
3 301
3 222
1 187
1 374
1 350
1 151
1 006
1 070
920
627
452
898
841
540
407
417
327
284
197

zemřelí

5
30
67
95
111
176
223
266
280
317
315
307
364
393
424
414
422
500
506
437
393

průběžný stav

5 187
8 064
11 294
14 420
15 495
16 682
17 801
18 668
19 386
20 131
20 730
21 047
21 128
21 626
22 029
22 136
22 102
22 000
21 810
21 643
21 405

| klub.proglas.cz |

přinesl do jejich duchovního života? Pokud tedy
za samozřejmé považuji přispívat na charitu,
misie nebo bohoslovce, stejně samozřejmé mi
připadá podpořit své farníky, kteří Proglas
chtějí poslouchat. Nevyhlásím žádnou další
sbírku, jen si založím trvalý příkaz
z mého osobního účtu – trvá to pár minut
– a třeba v tomto logickém a důsledném
uvažování nebudu sám.
Miroslaw Gierga, domažlický farář
K tomuto článečku z domažlických
Farních listů a mailu paní Mileny nemám
co dodat. Z tohoto pohledu se i na nynější
klesající počet členů Klubu přátel Radia
Proglas dívám s nadějí.
Pavlína Janošková

Ekonomika
Radio Proglas je celoplošná, nezisková
rozhlasová stanice se sídlem v Brně, která vysílá
bez reklam a je financovaná z darů posluchačů.
Ve svém vysílání, zaměřeném na celou
rodinu a tradiční křesťanské hodnoty, se snaží
oslovit všechny generace. Pomáhá posluchačům
doplňovat vzdělání, vede k úctě ke kulturnímu
dědictví, náboženské víře a k dobrým mravům.

Nabízí objektivní a vyvážené zpravodajství.
Častými partnery redaktorů jsou například
charity a diakonie, obecně prospěšné společnosti,
kulturní instituce i úřady místní samosprávy.
Možná si říkáte, proč vám to všechno
vyjmenovávám. Jak to souvisí s příjmy, výdaji,
dary nebo fakturami. Nesouvisí .
Chci jenom připomenout jedinečnost projektu
rádia pro vlídný domov. Na začátku tomuto dílu
věřil málokdo. Začínalo se s jedním vysílačem
z Hostýna, jehož výkon i pokrytí bylo malé.
Dnes už můžete Proglas naladit téměř
na celém území České republiky pomocí
digitálního, satelitního nebo pozemního vysílání,
v kabelových sítích některých poskytovatelů či
na internetu. Začínali jsme v Brně, dnes máme
dalších sedm regionálních studií ve větších
městech.
Radio Proglas se stalo pomocnou rukou
a důležitou součástí života pro spoustu lidí. A já
jsem moc ráda, že mohu být u toho – mohu zde
pracovat a spoluvytvářet tak společné dílo nás
všech.
Rok 2016 jsme, až na částečné čerpání
kontokorentu, zvládli. Věřím, že naši dárci nám
pomůžou zvládnout i rok 2017.
Pavlína Janošková
a

Výše darů v posledních deseti letech
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Historie a vývoj druhu Radio Proglas
budete plést se jmenovkyní Jakubcovou, ale to
nevadí. Novou tajemnicí redakce a výkonnou
redaktorkou je Kateřina Hrušková. Asistentkou
ředitele a vedoucí moderátorů se stává paní Soňa
Maloňová.

Milí, pojďme si připomenout důležité milníky
roku 2016 v životě Proglasu.
1. ledna předává po 15 letech manažerka
Helena Horáková žezlo Janu Janoškovi. Nadále
se se seniorkou vídáme u práce předsedkyně
Nadačního fondu Radia Proglas. * Od 11. ledna
působíme jako dobrovolníci Czech Teamu na
srbsko-chorvatské hranici Šid - Berkasovo. *
Legráckami se bavíme rádi, výstava Giuseppe
Colarussa byla zahájena osobně umělcem
v přestrojení za Jana Otradovce. * S Kamarády
Proglasu – KaPry se setkáváme 30. ledna.

22. září se chodby Proglasu proměňují ve
výstavní síň děl PUZZLE Terezie Breindlové
z cyklu Ženy v Proglasu. * I letos jsme účastni
Slavkovské iniciativy smíření. * Martin Holík
hovoří o milosrdenství. * Pravidelné podzimní
setkání zástupců Konference evropských
křesťanských rádií – CERC proběhlo v Římě.
Milan Tesař bude vykonávat ještě rok roli
generálního sekretáře, Pavel Mikšů se zároveň
stane prezidentem CERCu.

18. února se jihočeský dobrovodský vysílač
107, 5 FM vrací po opravě na plný výkon.
Ufuf, v březnu začínají přípravy na setkání
mladých v Krakově. Proglas je u toho naplno,
čeština zní i z mobilních vysílačů. * V noci na
Bílou sobotu odchází k Otci vedoucí studia Klára
televize Noe v Brně a spolupracovník Proglasu
otec Petr Chovanec.

V sobotu 15. října se na dobré adrese kapucínů
v Olomouci setkáváme se stovkou Kamarádů
Proglasu – KaPrů z okolí.
11. listopadu bedlivě sledujeme odborný
Seminář Proglasu na téma Mediální manipulace,
určený pracovníkům v médiích.

V dubnu se uskutečňuje ve spolupráci
s Katolickým týdeníkem cesta do iráckého Erbílu
– tolik trápené části světa.

Osmého prosince děkujeme za 21 let vysílání.
Vzhůru do roku 2017, s díky za vás všechny!
Martin Holík

Přes šest tisíc poutníků přijíždí v květnu péčí
Proglasu na Národní pouť 2016 v jubilejním
Roce milosrdenství do Krakova-Lagiewnik.
V sobotu 11. června se setkáváme v budově
KTFU v Praze s pražskými Kamarády Proglasu.
Digitální rádio žije! V půli června je zvýšen
výkon DVB-T vysílače Pardubice-Krásné;
souběžně začíná satelitní vysílání Proglasu
s novými parametry – 11973/V/29900/DVB-S2.
Satelitní pozice 23,5 ° východně se nemění.
5. července nemůžeme být jinde než na
Velehradě. Vidíme a zdravíme se s mnohými
z vás. * 6. července ovšem šup šup do Brna na
Katolickou charismatickou konferenci.
V srpnu je Proglas na Chodských slavnostech
v Domažlicích skrze redaktory Pavla Říhu
a Jarku Otradovcovou. * V srpnu jsme také na
13. diecézní pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou.
* I letos je součástí Mohelnického dostavníku
Scéna Radia Proglas a je udělena tradiční cena
Za krásu slova. * Do brněnského týmu přichází
tři posily: moderátorku Anežku Horákovou si

Setkání Kamarádů Proglasu – KaPrů
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Národní pouť do Fatimy 2017

Setkávání v roce 2017

Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí

Kde se potkáme?

Pouť na Svatém Hostýně

Mezi moderními zjeveními je Fatima
bezpochyby zjevením nejvíce prorockým, to jsou
slova kardinála Tarcisia Bertoneho, kterými vám
chceme přiblížit nadcházející výročí fatimského
zjevení.
Z hlavního programu Národní pouti ČR za
účasti našich biskupů, kněží, jáhnů, bohoslovců,
řeholníků a řeholnic, členů hnutí, komunit a spolků
z diecézí Čech, Moravy a Slezska vybíráme:

Loni jsme se setkali v rámci Národní pouti
k Božímu milosrdenství v Krakově. Letos se
setkáme na pouti křesťanských médií opět na
Svatém Hostýně, a to v sobotu 27. května 2017.
V 10.15 zahájíme setkání společnou bohoslužbou
na venkovním pódiu nebo v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie. Hlavním celebrantem bude Mons.
Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský
a titulární biskup litomyšlský.

Úterý 12. 9. 2017
9.30 společná křížová cesta
14.15 národní mše svatá na místě zjevení –
Capelinha – za náš národ a ke cti Panny Marie
Fatimské. Koncelebrují biskupové a kněží z ČR.
Středa 13. 9. 2017
hlavní den výročí 100 let zjevení Panny Marie
ve Fatimě
11.00 hlavní mezinárodní mše svatá na tribuně
před bazilikou Panny Marie Růžencové.
Při této bohoslužbě budou biskupové z ČR
s panem kardinálem Dominikem Dukou přijímat
sochu Panny Marie Fatimské. Socha bude přímo
z místa zjevení v Cova d’Iria letecky převezena do
Prahy. Tam bude v pátek 15. 9. 2017 v katedrále
svatých Víta, Václava a Vojtěcha zahájena její
cesta po našich diecézích a poutních místech.
Bohoslužbě předchází náš národní program
společný pro všechny skupiny z ČR a od 10.00
mezinárodní modlitba svatého růžence a průvod
se sochou Panny Marie Fatimské na hlavní tribunu
Recinto.
Mimo hlavní program se také počítá s účastí na
večerní modlitbě a průvodu s rozžatými svícemi
v 21.30, den předtím také s modlitbou v českém
jazyce i účastí na noční vigilii.

V poledne se společně pomodlíme Vesel se, nebes
královno a po polední přestávce se opět sejdeme
ve 14.00 na odpolední program (dle počasí u pódia
nebo v Jurkovičově sále). V 15.00 setkání zakončí
společná modlitba Cesty světla nebo křížová cesta.

Pozvání do brněnského studia Proglasu

Národní pouť do Fatimy
7.–16. září 2017
Česká republika při národní pouti
převezme v Cova D´Iria ve Fatimě
milostnou sochu Panny Marie

www.fatima2017.cz
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Ještě jste nebyli v prostorách brněnského studia?
Nevadí. Stále je příležitost k návštěvě.
Během celého roku k nám volají skupinky
i jednotlivci, aby se podívali, odkud Proglas vysílá.
Zajímají se nejenom o moderátory, které obvykle
bezpečně poznají podle hlasu, ale o rádio jako
celek. Pokud také vás zajímá, jak to u nás chodí,
neváhejte a přijeďte třeba i autobusem.
Co vám můžeme nabídnout? Pokud přijedete
ráno, můžete společně s námi zahájit den ranní
modlitbou v devět hodin. Pokud u nás budete
kolem poledne, přizveme vás k polední modlitbě
a po domluvě můžeme společně slavit mši svatou.
Provedeme vás také „Lesovnou“, to je budova,
kde sídlí administrativa a Klub.
Těšíme se na vaši farnost, společenství nebo
zájmový klub, prostě na všechny.
Napište nám na manazer@proglas.cz nebo
volejte na tel. 543 217 241.
Jan Janoška

Děkujeme, že Proglas žije z příspěvků posluchačů a přátel.
Můžete přispět libovolnou částkou na účet:

Nadační fond Radia Proglas – 4200043003/5500

Brno – hlavní redakce
Barvičova 85, 602 00 Brno
tel.: 543 217 241, 511 118 800
GSM brána: 603 170 692
radio@proglas.cz
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Kontakty do živého vysílání

Č. Budějovice – studio Jan Neumann
Na sadech 21, 370 01 Č. Budějovice
tel.: 511 118 881
e-mail: jan@proglas.cz

Hradec Králové – studio Vojtěch
Velké náměstí 32,
500 03 Hradec Králové
tel.: 511 118 882, 495 063 423
e-mail: vojtech@proglas.cz

Litoměřice – studio Štěpán
Mírové náměstí 15, 412 01 Litoměřice
tel.: 511 118 891
e-mail: stepan@proglas.cz

Olomouc – studio Radim
Blažejské náměstí 4, 779 00 Olomouc
tel.: 511 118 895
e-mail: radim@proglas.cz

FACEBOOK:
www.facebook.com/proglas
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(jen ve vyhrazených časech):

tel.: 543 217 242,
SMS: 775 132 132
(nelze volat)
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Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo Klubu přátel Radia Proglas nebo své rodné číslo.
Darované příspěvky jsou odpočitatelné od daňového základu, potvrzení vám zašleme.

Plzeň – studio Hroznata
Jiráskovo náměstí 33, 326 00 Plzeň
tel.: 511 118 898
e-mail: hroznata@proglas.cz
Praha – studio Kristián
Thákurova 3, 160 00 Praha
tel.: 220 181 319, 511 118 885
e-mail: kristian@proglas.cz

Vizitka Proglasu
do mobilu

Ostrava – studio Hedvika
Telepace, Kostelní náměstí 2,
702 00 Ostrava
tel.: 511 118 886, 511 118 887
e-mail: hedvika@proglas.cz
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