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V posledních dnech jsme ze sd�lovacích prost�edk� vnímali vlnu protest� islámského sv�ta pod heslem 
„Zabte všechny, kdo urážejí Islám!“. Nejen Dány zasko�ila reakce na karikatury Mohameda, které na 
podzim lo�ského roku otiskl dánský deník Jyllandas- Posten (Jutská Pošta). Tehdy si karikatur 
málokdo všiml. Jako mávnutím divotvorného proutku se zátka zapomn�ní na p�elomu ledna a roku 
2006 uvolnila a z láhve vylet�l džin nenávisti. 
Sice jsme zaznamenali bou�livé protesty také v mnoha státech Evropské unie a ve všech islámských 
státech, nelze však opomenout, že Islám je demonstrován dlouhodob� v tradi�n� k�es�anských zemích, 
a to systematicky a otev�en� všemi generacemi Muslim�. P�edevším životním stylem, od�vem a také 
po�tem d�tí (40% Muslim� je mladší 15 let - viz prameny �TK) Muslimské matky jist� nejsou 
zdrav�jší a nemají to leh�í n�ž k�es�anské Evropanky. Jejich d�ti jsou i v Evrop� svými rodi�i od 
d�tství vychovávané k hrdé p�íslušnosti k Islámu s celou odpov�dností k praktikování víry nejen v 
rodin� mezi sebou, ale i navenek. I ve školách se odlišují od svých spolužák� a u�itelé jejich 
p�íslušnost k islámské ví�e a tradici respektují a chrání.  
 Celý sv�t dnes zná tabuizovaná témata, o kterých se nesmí ve vztahu k Islámu psát, jako je 
ženská otázka, homosexualita, Izrael �i demokracie. V roce 1980 britský televizní kanál ITV odvysílal 
ukamenování saúdské princezny za údajnou nev�ru a po intervenci Rijádu se dokonce vláda Jejího 
Veli�enstva omluvila. Nebo v roce 1987 nizozemský televizní bavi� Rudi Carrel si ud�lal ve své 
n�mecké show legraci z ajatolláha Chomejního. Jako reakce byli z Teheránu vypov�zeni n�me�tí 
diplomaté a Carrel se sám také omluvil iránskému lidu. Známá topmodelka Claudia Schifferová 
p�edvedla v roce 1994 šaty od Chanelu s vetkanými verši Koránu. Po vln� protest� se autor šat� Karl 
Lagerfeld nejen omluvil, ale i osobn� šaty zni�il.  
 To je jen n�kolik p�íklad� z nedávné doby, na kterých je patrné, jak je Islám posvátný svým 
syn�m a dcerám. To nezmi�uji militantní a teroristické akce, které stojí životy nevinných, ty se jist� 
neslu�ují s posvátnou vírou Islámu a úctou k islámské tradici. 
 Položme si otázku, jak reagujeme my k�es�ané na útoky proti ví�e, k�es�anské morálce a tradici, 
na posvátná místa �i p�estavitele církevní obce?  Vynutili jsme si v posledních desetiletích n�jakou 
omluvu, nap�íklad propagátor� a realizátor� marxismu-leninismu, v�deckého komunismu �i �len� 
KS�? Co k�es�ané demonstrují svému okolí? Ruku na srdce. Nep�izp�sobujeme se ze strachu 
okolnímu sv�tu? Je naše základní norma „desatero“ diskutabilní? Nesledujeme p�i jeho aplikaci 
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„pochopitelné“ poleh�ující okolnosti? A to p�i v�domí, že okolní sv�t práv� od nás k�es�an� o�ekává 
jeho dodržování? �i kolik v��ících by m�lo p�i recitaci konkrétních �lánk� vyznání víry spíše ml�et, 
nebo� pak v životní praxi jejich význam popírají. Jako nap�íklad, že církev (to jsme my všichni) je 
svatá. 
 Rozhlédn�me se kolem sebe v �eských kostelech, pro koho z katolík� je ú�ast na ned�lní 
bohoslužb� sváte�ním aktem, pro který p�ichází v�as a vhodn� od�n. P�íkladem mohou být i Sv�dci 
Jehovovi, když demonstrují svoji víru, jsou sváte�n� od�ni. Nebo kladný p�íklad z našich �ad: 
v n�kterých moravských vesnicích si ženy ješt� v 21. století obléknou sváte�ní kroj, vyleští obuv a 
krá�í st�edem obce s kabelkou, r�žencem a kancionálem v ruce. A náhodný sv�dek s úctou a respektem 
vnímá jejich sváte�ní akt služby Bohu. Této staleté tradici se ani v dob� komunismu nikdo nevysmíval.  
 Jaký po�et v��ících aktivn� p�ijímá všechny nadp�irozené dary celé posvátné liturgie. Je na 
katolících vid�t, že ned�le je pro n� dnem sváte�ním, odpo�inku a rodiny. Je na  nich vid�t, že prožívají 
dobu postní �i adventní. Kolik k�es�an� dodržuje páte�ní p�st od masa ve ve�ejném stravovacím 
za�ízení. Kolik k�es�anských rodin p�ijímá v�tší po�et d�tí, je p�ipraveno k služb� druhým a ob�tem 
pro vyšší hodnoty? Kolik k�es�anských rodi�� by rádo ob�tovalo dceru k zasv�cenému životu �i syna 
ke kn�žské služb�? V p�ípad� vysokého po�tu k�es�anských rodin s jediným potomkem to je 
mimo�ádn� náro�né. Jsme v�bec sto se sjednotit, když jde o v�ci Boží? 
 Tak sám za sebe Muslim�m mohu svým zp�sobem závid�t, že berou svoji víru vážn�, že se umí 
ozvat, p�ijímají na sebe role i ve spole�nosti, aby mohli spolurozhodovat o svých záležitostech. 
V p�ípad� pot�eby se sjednotí a vynutí si odpovídající respekt.  
 I my k�es�ané budeme tak vnímáni naší spole�ností, jak si to sami zasloužíme. Nikdo jiný to za 
nás a pro nás nevybojuje.        Dobrou mysl   Josef Svoboda 
 

 

 

 

 
BOHOSLUŽBA EUCHARISTIE (Liturgia eucharistica) 
 
P�íprava dar� (Preparatio donorum) 
„Kde ti máme p�ipravit místo k slavení paschy?“(srov. Mk 14, 12-16) ptali se u�edníci Ježíše p�ed 
slavením poslední ve�e�e. Místnost, lehátka a st�l byli zajišt�ny, ale bylo ješt� pot�ebné p�ipravit 
chléb a víno, vodu, aby se mohli osv�žit a o�istit, velký kalich s mísou. Musel ho�et sedmiramenný 
svícen, nesm�lo se zapomenout na velikono�ního beránka s r�znými p�ísadami jako byli nap�. ho�ké 
byliny. Také svitek Písma m�l být p�ipraven, každý cht�l totiž slyšet d�jiny vysvobození Izraele 
z egyptského otroctví. P�íprava dar� se stala nezbytnou sou�ástí slavení Eucharistie. V rann� 
k�es�anských spole�enstvích tomu nebylo jinak, každý cht�l n�co p�inést. Nejenom chléb a víno, ale 
také vosk, olej, kv�ty, dokonce nemovitosti ve form� darovacích listin, jak sv�d�í doklady. Smysl 
tohoto darování bylo p�ipravit dary pro slavení Eucharistie - „darovat a být obdarován“, podpo�it 
spole�enství, ale také obdarovat chudé, kte�í do spole�enství pat�ili. Ne vždy to bylo každému jasné. 
Již sv. Pavel poukazuje na nešvary, které se v prvních spole�enstvích d�ly. (1Kor 11, 20) Velice brzy 
se na za�átku bohoslužby Eucharistie vyvinul pr�vod s dary, které v��ící p�inesli. Protože trval �asto 
dlouho, za�aly se b�hem pr�vodu zpívat žalmy. V �ím� p�ebíral dary od v��ících sám papež 
s asistencí, a jen p�im��ená �ást byla p�inesena k oltá�i, ostatní bylo položeno na jiné stoly a ur�eno 
pro klérus i chudé. Theodor Klauser tvrdí, že s tím souvisí také postavení p�í�né lodi bazilik, protože 
p�inesené dary vyžadovaly sv�j prostor. I sedm st�íbrných oltá�� v Lateránské bazilice je 
vysv�tlováno jako sedm stol� na které sedm �ímských jáhn� pokládalo dary v��ících.  
V 9. století se místo kvašeného chleba za�íná užívat chléb nekvašený, což má za následek, že v��ící 
již nep�ipravují a nep�inášejí chléb k Eucharistii, tento úkol p�ebírají kláštery. Velká hostie ztrácí 
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podobu chleba, je b�lejší, aby ji bylo dob�e vid�t. Pro dny kdy ješt� p�ijímá lid se zavád�jí malé hostie 
tzv. „partikuly“. Rozd�lování a „lámání chleba“ se uskute��uje jenom na velké hostii a tak ztrácí sv�j 
p�vodní hluboký význam. Vytvá�ejí se doprovázející modlitby kn�ze. P�irozené pozdvižení dar� a 
doprovázející akty se za�ínají vysv�tlovat alegoricky. P�íprava dar� se pojmenovává „malý 
kánon“nebo „ob�tování“ pro svoji podobnost s eucharistickou modlitbou. P�inesení dar� m�že být 
nazváno ob�továním jenom v p�eneseném slova smyslu, protože Nový zákon nezná žádné kultické 
ob�ti krom� jedné ob�ti Ježíše Krista.  �ímský misál z roku 1970 s v�rností k tradici znovu zavádí 
zaniklý pr�vod a vrací se k pojmenování p�íprava dar�..... 
 
P�íprava oltá�e 
Oltá� je místo, kde se zp�ítom�uje novozákonní „ob�tní hostina“. Spolu s ambonem tvo�í jedno 
z ohnisek mše svaté. Má podobu stolu, odkud p�ítomný Pán rozdává „svým“ pokrm a nápoj. I když na 
východ� je b�žný d�ev�ný oltá�, na západ� má být zhotoven z kamene, protože Kristus je „Skála, 
kámen nárožní“ (1Kor 10, 4) a protože je jenom jeden Kristus, má být jenom jeden oltá�. St�l Pán� je 
pokryt plátnem. Ln�ná paramenta poukazovala dlouho na Kristovu smrt a poh�eb vzhledem k Jn 19, 
4. Na plátno se rozprost�e „korporál“- menší, složené plátno, na kterém spo�ívá T�lo Pán� (corpus). 
Dále „purifikatorium“ - látka sloužící k �išt�ní (purificare) kalicha a misky. Protože oltá� není odkládací 
místo, teprve te� se donese také mešní kniha. K takto p�ipravenému oltá�i p�inášejí v��ící dary 
chleba a vína.  
 
Pr�vod s dary v��ících  
Chléb z�stal do dnešních dn� symbolem života a št�stí. Když tedy p�inášíme k oltá�i chléb, neseme 
s ním celý náš život, naše touhy, radosti a bolesti, ale i o�ekávání a nad�je. P�inášíme sebe. Chléb je 
také vzhledem k jeho vzniku symbol lidské spole�nosti. Posbírán z mnoha zrn, rozdrcen a upe�en, 
ukazuje jaká jednota a síla se skrývá v tomto znamení. Didaché vidí ve chleb� symbol jedné církve: 
„Jako byl tento chléb rozeset po horách a posbíráním se stal jedním, tak sjedno� tvou církev ze všech 
kon�in sv�ta ve tvé �íši.“ Chléb se v Eucharistii láme, a tak se stává symbolem bratrského d�lení. A 
kone�n� bude zkonzumován, k posile a novému životu. Tím se stává symbolem šlechetného 
darování, symbolem lásky.  
Víno znamenalo pro Izraelitu nejenom slavnostnost a radost, ale také vlastn�ní p�dy. Všeobecn� je 
symbolem pro životní sílu, zdraví, a �ilost ducha. Sloužilo také jako o�iš�ovací a dezinfek�ní 
prost�edek - vzpome�me si jenom na milosrdného samaritána. Podobn� jako chléb nazna�uje 
symbol spole�enství (rozdrcením mnoha plod� vzniká nápoj). Pro své dlouhé zrání k �istot� se stal 
symbolem zralého �lov�ka. Drcení hrozn� mu dalo také symboliku utrpení. Staré obrazy ukazují 
�asto Krista lisujícího hrozny. Když tedy p�inášíme k oltá�i víno, neseme našeho ducha, radostné 
srdce p�ed Boží tvá�. Jako bychom �ekli: Vše jsi nám daroval, d�kujeme ti. Bu� radostí v naší radosti.
             DPJ 
     
 
 
 
 
 
 
JEŠT� K NAŠEMU PLESU 
 
Je to již tém�� m�síc od konání našeho 6. farního plesu a dovolil bych si vám, by� se zna�nou 
�asovou prodlevou, pod�kovat za vaší hojnou ú�ast. P�es mé po�áte�ní obavy nakonec p�išlo 141 
platících, tancechtivých farník� i p�espolních. Veliký dík pat�í také všem, kte�í se podíleli na p�íprav� 
a konání plesu, p�edevším d�v�at�m z našeho spole�enství mládeže, které zajistily výzdobu a 
úpravu sálu, Ivan� Rouskové za organizaci a prodej tomboly, Klá�e Dražilové a Frantovi 
Kucharskému za ob�tavou a nevd��nou funkci šatná��.  
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Nem�žu nezmínit povedené p�lno�ní p�ekvapení v podání hip-hopového dua Markéta&Karolína, tj. 
dívek z naší farnosti, které si tuto náro�nou tane�ní kreaci p�ipravily bez nároku na honorá�. 
Tím , že jsme se sešli, zatan�ili si a pobavili se,  jsme zárove� p�isp�li �ástkou cca 7.500,- K�  
(ziskem z plesu) do naší farní pokladny. 
              Filip 
Slavík 
 

NÁBOŽENSTVÍ U NÁS - Z POHLEDU D�TÍ 
 
Výuka náboženství ve školním roce 2006/2007 probíhá každou st�edu od p�ti do šesti hodin 
odpoledne. Scházíme se v klubu Domova svatého Karla Boromejského. Výuku vede páter Daniel, 
kterého n�kdy zastupuje David Žofák nebo sestra Ester. Všechny t�i máme rády. Na výuku dochází 
deset d�tí, i když nás poprvé bylo dvacet p�t. N�kte�í z nás se p�ipravují na první svaté p�íjímání. P�i 
p�íchodu nás pan fará� mile uvítá. B�hem náboženství si �teme úryvek z Bible. Pak si o n�m 
povídáme. Pan fará� sleduje, jestli textu rozumíme a po každé nám p�ipomene to d�ležité, abychom 
si všechno zapamatovaly. Nebo nám vykládá liturgii, abychom lépe porozum�ly mši svaté. U�íme se 
o svátostech, jako nap�íklad jsme probraly svátost k�tu, bi�mování a manželství. N�které úryvky 
z Bible si hrajeme, nejvíce se nám líbil pan fará�, když hrál velrybu v p�edstavení o Jonášovi. Nebo 
sestra Ester s námi hrála biblický p�íb�h o ztracené ovci. Sestra Ester hrála Dobrého Pastý�e. A� 
nám pan fará� na zahájení náboženství slíbil domácí úkoly, zatím na n� našt�stí nedošlo. Na záv�r 
výuky se pomodlíme nebo zazpíváme. V pam�ti nám z�stalo, jak nám pan fará� na za�átku školního 
roku zahrál na varhany, umí to moc hezky. K Ježíšku dostal novou kytaru a �ervené boty. Na novou 
kytaru nám zahrál, do taktu podupával, že jsme si nových bot všimly. Na náboženství rády chodíme, 
u�íme se, zpíváme a je tam velká legrace. 
             Za d�ti z náboženství Toník a 
Martinka 
 
NÁRU� PLNÁ KARAFIÁT� 
Když m� p�ed �asem oslovil David Žofák s prosbou, abych p�isp�la �lánkem do Martinovin, 
nenapadalo m� žádné vhodné téma. To se však nabídlo minulý týden.  
V ned�li 12.února, p�i p�íležitosti svátku Panny Marie Lurdské, jsem se p�ipojila ke skupince 
gratulant�, v jejichž �ele byl otec Daniel Janá�ek, S.M. Konsoláta a otec Šubrt, nechyb�l ani 
zdravotnický personál Domova .S náru�í plnou karafiát� jsme navštívili všechny pacienty, abychom 
jim pop�áli ke Svátku nemocných. Toto setkání s babi�kami ve v�ku 80  až 100 let ve mn� zanechalo 
nezapomenutelné zážitky. Jejich radost z našeho p�íchodu byla patrna ze š�astného pohledu, který 
vzáp�tí st�ídaly slzy dojetí , sta�enky nešet�ily ani projevy vd��nosti za pouhé vlídné slovo �i 
pohlazení. Setkání s t�mito lidmi, kte�í p�es vysoký v�k a �asto i zna�né zdravotní problémy se 
dovedou radovat z mali�kosti, m� p�ivedlo k zamyšlení se nad skute�ností, že dokud je �lov�k 
schopen reálného myšlení a sebeobsluhy, nem�l by zoufat nad svými problémy, které bývají 
malicherné v porovnání s nemohoucností a �asto i myšlenkovou zmateností druhých. Naopak by m�l 
za tyto dary d�kovat Pánu Bohu.  
Cht�la bych nejen svým jménem, ale i za všechny pacienty Domova, vyslovit pod�kování sestrám 
boromejkám za realizování myšlenky pomáhat pot�ebným a umožnit starým lidem d�stojn� dožít 
poslední dny jejich životní pouti. Ne všechna za�ízení tuto zdánlivou samoz�ejmost spl�ují, jak jsem 
m�la sama p�íležitost se p�esv�d�it p�i n�kolika návšt�vách v domovech d�chodc� �i LDN. 
Pod�kování náleží jim i ostatním zam�stnanc�m Domova za vzornou pé�i o nemocné, ale i za jejich 
vlídné zacházení s nimi. Vždy� vlídné slovo, úsm�v nebo pohlazení bývá �asto tím nejú�inn�jším 
lékem zvlášt� pro bezmocného a osam�lého �lov�ka. 
                                                                                                         H. Ku�erová, 
mgr.kucerova@email.cz 
 
NOVÁ KOPÍRKA 
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Z podn�tu farní rady - z pot�eb farnosti - vzešla myšlenka zakoupit novou kopírku a zárove� tiskárnu 
k sv. Martinovi. Starší stroje, které jsme m�li k dispozici, byly totiž �asto rozbité a na jejich opravu se 
muselo poslední dobou vynakládat více pen�z. Vybírali jsme z n�kolika typ� a firem. Nakonec jsme 
se p�iklonili k p�ístroji z firmy Olivetti. Tiskne pouze �ernobíle, rychlost tisku je 16 stran za minutu. 
Zárove� je zde k dispozici i pro kohokoli z Vás, kte�í byste pot�ebovali na n�jakou farní aktivitu (a� již 
duchovní �i jinou...) cokoli vytisknout �i namnožit. To, co tento nový p�ístroj umí, se samoz�ejm� 
postupn� zobrazí na našem farním zpravodaji...       DŽ     
 
 
 
 
 

 

 

SV�CENÁ VODA A SV�CENÝ LED 

 Pro nás Pražáky je mše sv. v ned�li samoz�ejmost, ale existují kon�iny, kde tomu tak není. Byl 
jsem na dovolené na šumavské Kvild�. Penzion jsme m�li hned vedle kostela, ale mše tam byla jen 
jednou za m�síc. Proto jsme vyrazili do Nových Hutí, kde se konala bohoslužba slova. Rád bych 
srovnal náš kostel v �epích s malinkatým novohu�ským kostelí�kem. 
 Naše farnost má pohodlný, prostorný a vytáp�ný kostel, do kterého se vozím autem. V Nových 
Hutích to byl pravý opak. Cesta z Kvildy m� stála opravdu veliké sebep�emáhání. Musel jsem jít na 
b�žkách stále do kopce neudržovanou cestou. V novohu�ském kostele byla velká zima a v kropence 
byl místo sv�cené vody sv�cený led. 
 P�esto jsem nelitoval. Bohoslužbu sloužil sympatický pan jáhen a setkání s Pánem Ježíšem stálo 
za trochu nepohodlí.     

Martin Boukal 

 
ZAŽEHNUTÉ SVÍCE 
Chci se s vámi pod�lit o sv�j nedávný velký zážitek. Dcera se zet�m si postavili nový d�m a p�ed 
vánoci se do n�ho nast�hovali. A protože necht�jí jen bydlet, ale cht�jí v dom� i duchovn� žít, požádali 
pana fará�e, aby jim nový d�m vysv�til. A tak jsme sezvali pár p�átel, aby se v ur�enou dobu dostavili 
a s námi oslavili za�átek nového bydlení. Všichni jsme se nastrojili do sváte�ních šat�, p�ichystali si 
sví�ky, d�tem dokonce k�estní svíce, abychom ob�adu p�idali na d�ležitosti. Nejprve jsme si celý d�m, 
který je již trochu zabydlený, prohlédli, to proto, aby pan fará� v�d�l, co ho �eká. Po této zb�žné 
prohlídce jsme se shromáždili v nejv�tší místnosti, zapálili sví�ky, což byla veliká atrakce pro 
p�ítomné d�ti. Pan fará� m�l p�ipravený krásný ob�ad, v�etn� evangelia, p�ímluv, žalm� i zp�vu. D�ti 
byly hodné, asi p�ekvapené, co se to doma d�je. Jsou ješt� malé, 4, 3 a 2 roky. A po tomto ob�adu, 
plném dík�vzdání, jsme s rozsvícenými svícemi vyrazili a celý d�m prošli, každou místnost jsme 
navštívili a všechny jsme vykropili, tedy ne my, ale pan fará�, sv�cenou vodou. Trochu jsme pokapali 
voskem podlahu, ale s tím jsme již p�edem po�ítali. 
A protože ke každé slavnosti pat�í i dobré jídlo, nachystali jsme dobrou ve�e�i a všichni jsme se 
radovali z dob�e vykonaného díla i z dobrého jídla. 
�tená��m Martinovin p�eji aby také mohli slavnostn� vykro�it, když už ne do nového bydlení, tak 
alespo� do nového týdne.         MZ 
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PUTOVNÍ SVATY�KY  
Pou�  
Za n�kolik m�síc� �ekají náš národ volby do parlamentu, senátu a zastupitelstev. Po p�íkladu P. 
Kentenicha (zakladatel Schoenstatského hnutí�), který �asto v t�žkých a bezvýchodných situacích 
korunoval Pannu Marii, bychom cht�li vykonat pou� do pražské katedrály, kde ve Svatováclavské 
kapli prob�hne podobná korunovace.   
 Odchod bude ve �tvrtek 9. b�ezna v 10 hodin od sochy sv. Václava na Václavském nám�stí. 
P�jdeme na Starom�stské nám�stí, k místu kde stál Mariánský sloup. Dále se p�jde Královskou cestou 
na Hrad. Cestou se budeme modlit. Ve 12 hodin budeme v katedrále slavit mši svatou s následnou 
korunovací Panny Marie. Na záv�r se zastavíme u Pražského Jezulátka v Karmelitské ulici a ukon�íme 
naši pou� v kostele Nejsv�t�jšího Salvátora, kde bude p�ichystáno malé pohošt�ní. 
 Srde�n� Vás všechny zveme na tuto pou�! M�žete se také p�ipojit jen na �ást pout� podle vašich 
možností.   
Oznámení 
Kdo cítí poslání pomáhat spole�n� s druhými svým životem, modlitbou a ob�tí v posv�cování našeho 
národa (v tuto dobu zvláš� prosit za volby do parlamentu, senátu a zastupitelstev...) - navrhujeme tuto 
možnost: až do voleb bychom se denn� od 12 do 13 hodin duchovn� shromáždili v kapli�ce Betlém 
v Rokoli a vyprošovali Ducha svatého pro ty, kte�í mají prop�j�enou vládu od Boha. V této dob� je 
v kapli�ce výstav Eucharistie. Tuto hodinu bychom v�dom� ob�tovali (p�i modlitb� nebo jiné �innosti) 
na tento úmysl ve spojení se sv. Václavem, vévodou a d�dicem �eské zem�.     

Podle dopisu S.M. Bernadetty zpracoval D. Žofák 
Další informace o pouti a modlitbách u Jáji Vávrové, tel: 235 318 266  

� Schoenstatské hnutí je jedno z moderních hnutí v katolické církvi 
 
 
       

 
 
REALITY SHOW - typ kontejnérový...  
 

V pond�lí 20. února jsem se ú�astnil v senátu �R ve�ejného slyšení k tématu po�ad� Reality show (dále jen RS) 
VyVolení, Big Brother a Vým�na manželek. Kritickou petici zde p�edkládali zástupci Etického fóra(petice 
obsahuje 17 tisíc podpis�..., zatímco naše petice asi 800 podpis�).  Na slyšení byli p�ítomni jak �editelé televize 
Nova a Prima, právní zástupce televize Prima, dále �lenové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále 
RRTV), zástupci �eské televize, ministerstva kultury, d�tský psycholog, filmoví režisé�i a další zástupci 
nejr�zn�jších iniciativ... Nejd�ležit�jší p�ísp�vky se budu snažit popsat v bodech: 
 
První slovo m�la zástupkyn� petent� - Etického fóra (dále EF) Mgr. Nováková:   
1. Nosnými a zdravými principy lidských vztah� jsou solidarita, d�v�ra, zodpov�dnost, v�rnost, skromnost, 
sebeovládání, mravnost.   
2. Pro získání úsp�chu, pen�z a sympatie divák� vybraní protagonisté byli schopní druhé ponižovat, chovat se 
k nim hrub�, lhát, krást... V tom všem ale i v b�žných zp�sobech jejich chování (jako je - konzumace alkoholu, 
kou�ení, st�ídání sexuálních partner�, nejasná sexuální orientace) byli povzbuzováni moderátory a úkoly 
vedoucími k rozvinutí tohoto chování. Úsp�ch znamená být vid�t a prosadit se za každou cenu.  
3. V úplných a fungujících rodinách jsou d�ti a mladí lidé z v�tší �ásti chrán�ni p�ed negativními vlivy 
spole�nosti. Dnes však tato skupina vychází z velké �ásti  (nap�. Praha -�erný Most 75%...)  z neúplných nebo 
disfunk�ních rodin. V takové situaci náhradní autoritu vytvá�ejí a p�ebírají jiní lidé �i skute�nosti než rodi�e. 
Z velké �ásti to jsou také média, která vytvá�í vzory chování a identifikace pro d�ti a mládež.    
4. Zmín�né po�ady na d�ti a mládež skute�n� p�sobí - podložené konkrétními zkušenostmi (podle pr�zkum� 
91% d�tí tyto po�ady sleduje...). 
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5. Po�ady byly vysílány v dob�, kdy ze zákona by podobné negativní jednání nem�lo být v médiích obsaženo 
(povolené je to až po 22 hodin�...).    
 
�editel televize Prima M. Dvo�ák: 
1. Ohledn� RS se pohybujeme v mezích, které jsou dány právním rámcem �eské a evropské legislativy - 
v tomto sm�ru nám nem�že nikdo nic vytknout. 
2. Jsme komer�ní média - naše po�ady nemají za úkol vychovávat ale bavit. 
3. Prvotní zodpov�dnost za výchovu d�tí mají rodi�e a ne média (podep�eno názorem prof. Mat�j�ka...).  
4. M�žeme se bavit o tom, zda by se mohl zm�nit obsah RS, tento fenomén však bude trvat dál a není nutné ani 
možné ho zakázat. 
5. Zásadn� odmítám tvrzení, že by RS uvol�ovaly nebo ohrožovaly mravní vývoj d�tí a mládeže.   
6. Cht�li-li bychom napadat RS, museli bychom napadat i ostatní filmy a po�ady, kde se popsané negativní jevy 
vyskytují...   
 
�editel televize Nova P. Dvo�ák: 
1. Rozd�lil RS na t�i r�zné typy: my mluvíme pouze o typu zvaném „kontejnérový“.   
2. RS jsou všeobecný fenomén - jsou vysílány v mnoha zemích... 
3. RS má vysokou sledovanost... 
4. Stala se chyba - p�edem se nediskutovalo o pot�ebných hranicích RS. Pak by se mohli televize z v�tší �ásti 
vyvarovat zmín�ných negativních rys�...  
5. Dostaneme-li hranice od regulátora (od RRTV), v kterých bychom se m�li pohybovat - budeme je 
respektovat.  
 
Zástupce RRTV - pan Pospíchal 
1. Vymezil právní rámec ve kterém ob� televize porušily zákony dané pro vysílání (par 32 ods 1: do 22 hodiny 
se nesmí vysílat po�ady, které by a) ohrožovaly a za b) již zjistiteln� ohrožují d�ti a mládež...) 
2. Od po�átku RRTV v�d�lo, že tyto po�ady jsou ohrožující a proto je sledovalo velmi vážn� a pe�liv�. 
3. Není možné p�edem stanovit nebezpe�í v p�ipravovaných po�adech, které se nikdy p�edtím nevysílali ... 
4. Je t�eba �ešit negativní jevy (projevující se nap�. v RS), které by mohly do budoucna zp�sobit škody, které 
bude velmi obtížné �ešit.  
5. V podstat� všichni pedagogové s kterými hovo�il vnímají RS tak, jak to popsala zástupkyn� EF.   
6. Je t�eba empatie v��i pedagog�m ale i provozovatel�m televizí, které mají své specifické cíle... 
 
Dále bylo opakovan� r�znými p�isp�vateli �e�eno, že televize vychovává i když to nemá v úmyslu... Dále zde 
bylo n�kolik dalších p�ísp�vk�, které popisovaly jak klady tak zápory po�ad�, takže celkový dojem z nich z�stal 
na nule... 
Jak bych celkov� celé jednání hodnotil? Jako realistické... V krátkosti: v senátu �R jsou lidé, kte�í rozporupln� 
vyjad�ují sv�j postoj k jednozna�n� negativním jev�m ve spole�nosti. Mnozí ostatní zaujímali k RS opatrné a 
smí�livé stanovisko... V �ele komer�ních televizí sedí lidé bez zodpov�dnosti k druhým, jde jim skute�n� jen o 
peníze, úsp�ch u diváka a jeho pobavení (to i otev�en� p�iznávají...). Lidé s jasn�jším pohledem na v�c, 
s ur�itými morálními zásadami jsou spíše mimo politickou sféru. Proto je v této demokratické atmosfé�e nutné 
na negativní jevy poukazovat.  Je t�eba se dát dohromady a p�sobit na provozovatele (nestat se mediálními 
otroky, kte�í si nechají všechno líbit - cit. jednoho z diskutujících), aby se média posunula alespo� do té pozice, 
ve které neškodí ve velké mí�e. Zrušit tato média ani jejich po�ady nelze.     
 
Zakon�ím mým malým p�ísp�vkem v uvedené diskuzi: 
1. Bylo �e�eno: pohybujeme se uvnit� hranic, které stanovil zákon... 
- zákon nem�že vymezit vše, je také r�zn� vysv�tlitelný. Je t�eba hledat smysl a d�vod uvedených zákon�...  
Výklad zákona je vždy také otázka zodpov�dnosti za vlastní �iny. 
2. Hovo�ilo se o empatii v��i u�itel�m a provozovatel�m televizí. Co takhle uvažovat také o empatii v��i d�tem 
a mladým lidem? Zkusit víc s d�tmi a mládeží žít... A pak už nevycházet jen z toho, kolik mi to vynese, ale 
pokusit se  p�edkládat t�m druhým spíše to, co pro n� bude znamenat n�co krásného a hodnotného... 

David Žofák 
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___________________________________________ 
  
TELEVIZE NOE získala satelitní licenci 
K�es�anská televize Noe za�ne vysílat pravd�podobn� již od Velikonoc 2006. Bude možné ji p�ijímat: 
1. Pomocí digit. satelitního p�ijíma�e (cena cca 3000,-) z družice Astra 3A , nebo 
2. Pomocí p�ijíma�e pro pozemní digitální  TV (cena cca 2000,-), nebo 
3. Na vysokorychlostním internetu, nebo 
4. Z kabelové televize, jednání zatím probíhají. 
V sou�asné dob� shání tv�rci celého projektu hlavn� finan�ní dary, protože na start TV Noe je nutné 
mít asi 6 mil. K�. M�žete samoz�ejm� p�isp�t také. V KT je uvedeno �íslo konta. 
Výtah z �lánku z KT �.3/2006, vytáhnul a upravil Ing. Ji�í Veselý , jiri.vesely03@cez.cz, 602 376 140  
 

 

 
Soucit je to, co �lov�k neodep�e t�m, jimž odep�el svou pomoc. 
 
Nemáme právo být š�astní, jestliže št�stí nerozdáváme, nemáme právo užívat bohatství, které jsme 
nevytvo�ili.  G. B. Shaw 
 
Otázka dne: Umíte prom�nit sv�j smutek ve skutek?   
 
B�h není zakázkový krej�í, který nám st�ihne život podle našich p�edstav. B�h je dárce kvalitních látek i 
ú�elných model�  záleží jen na nás, co si z nich ušijeme.  Max Kašpar� 
 
Život je trochu �asu, který byl dán naší svobod�, abychom se nau�ili milovat, a tak se p�ipravili na setkání s 
V��nou láskou.  Abbé Pierre 
 
Báze� p�ed Hospodinem p�idává dn�, kdežto svévolník�m se léta krátí. P�ísloví 10, 27 
 
Nejcenn�jší na sv�t� jsou dobré vztahy mezi lidmi.  Tolstoj 
 
Nebýt milován, to je sm�la, ale nikoho nemilovat to je nešt�stí. Camus 
 
Láska nikdy nic nepot�ebuje, vždy jen dává.  Gandhí 
 
Lidé na sebe nemají �as, nemají dokonce ani �as se na sebe usmát.  Matka Tereza 
 
Kdo je p�íliš zaneprázdn�n konáním dobra, nemá �as být dobrý.  Thákur 
 
Give me, Lord, a lot of mercy for my fellow men each day, Mercy in their many failures as they struggle on 
their way. A hurting person needs a helping hand, not an accusing finger. Pane, dej mi každý den hodn� 
soucitu pro m� spolubližní, soucitu pro jejich selhávání na jejich obtížné cest�.  Trpící �lov�k pot�ebuje pomoc, 
spíše než kárající prst. 
 
Hádanka nakonec: Víte, kte�í pozemš�ané jsou nejmén� namyšlení? Jsou to astronomové a kosmonauti. 

vybrala a zaslala Hanka Králová 
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1.3. ST�EDA  POPELE�NÍ ST�EDA   - p�ísný p�st 
20.3.  POND	LÍ  SV. JOSEFA     - mše svatá od 18 hod v kostele Sv. Rodiny 
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24.3. PÁTEK  SLAVNOST ZV�STOVÁNÍ - mše svatá od 18 hod v kostele Sv. Rodiny 
  

KAŽDÝ PÁTEK PO MŠI SVATÉ - POBOŽNOST K�ÍŽOVÉ CESTY 

_____________________________________________ 
 

 
D�KUJEME ZA VŠECHNY VAŠE P�ÍSP	VKY A T	ŠÍME SE NA DALŠÍ!!! 

 
 

                                                                 o.   Daniel: 603 475 056                        http://www.studiodada.cz/farnostrepy/ index.htm 
as. David:  603 894 989, 235 302 058       farnostrepy@tiscali.cz; david.zofak@tiscali.cz 


