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Jak na Nový rok, tak po celý rok. 
Snad toto lidové přísloví neplatí. 
Na člověka dopadne únava ze 
silvestrovské noci, zvečera se 
sice probere u netradičního no-
voročního ohňostroje, ale celý 
rok lze jistě prožít mnohem za-
jímavěji s větší dávkou energie. 
Co vlastně znamená slavení 
Silvestra pro křesťana? Vždyť 
nový církevní rok již běží déle 
než měsíc. Staré končí, nové za-
číná. To by si měl křesťan často 
připomínat. Jeho život někam 
směřuje, vede od jednoho bodu 
k druhému. I když někdy máme 
pocit, že se pohybujeme v kruhu 
a věci se opakují – svátky, poutě, 
narozeniny, roční období – je 
třeba vidět změnu, posun. Rok 
2011 se už nevrátí, ale Bůh nám 
jistě chystá v novém roce mnohá 
překvapení.

Bohužel se krátká doba vá-
noční nachýlila k svému konci. 
Pomalu doznívají koledy, vzpo-
mínky na betlém živý i dřevěný, 
dárky jsou již rozbaleny. Pro 
všechny zájemce o hudební zá-
žitky připravil pan farář krásný 
dárek v podobě Rybovy České 
mše vánoční. Pro muže pak dále 
víkendový pobyt na Vysočině 
v druhé polovině ledna. Ženy, 
nezoufejme. Přestože se pomalu 
rozjíždí plesová sezóna a možná 
nám tak budou chybět někteří 
tanečníci, využijme víkendu bez 
našich drahých poloviček. Celá 
situace mi vzdáleně připomíná 
jednu starší českou komedii. Tam 
také některé ženy či dívky „těžce 
nesly“, že by měly být vyloučeny 
z mužské společnosti. Možná to 
bude dárek i pro ženy.

-ah-

Nevadí, že končí

 sloupek

 slovo na úvod
P. TOMÁŠ KOUMAL

Každý začátek nového roku 
provází bohulibý zvyk podat 
druhému ruku a vyslovit přá-
ní. Některá jsou myšlena jen 
víceméně formálně, jiná v so-
bě nesou i hlubší myšlenku. 
Mezi dary a hodnotami, které 
vinšujeme druhým, bývá kro-
mě zdraví, Božího požehnání, 
spokojenosti, lásky a pokoje 
také štěstí. Právě u něj bych se 
chtěl na chvíli zastavit. 

Touha po štěstí je hluboce 
vepsána do nitra každého člo-
věka. Všichni přece chceme 
být šťastní. Rozdíl ale bude 
v tom, v čem štěstí spatřuje-
me a jakými cestami k němu 
směřujeme. Pohádky, které 
tolik milujeme, mají často 
charakteristický scénář typu 
„jak chudák ke štěstí přišel“. 
Co je v takovém případě tím 

„štěstím“? Půlka království, 
skrytý poklad, kouzelná 
skříňka, pohledná princezna, 
neobyčejná moc. Často se náš 
život této pohádkové naivitě 
podobá. Potřebuji to nebo ono, 
abych mohl být šťastný. Víc 
vydělat, koupit si lepší auto, 
postavit větší dům, povýšit 
v zaměstnání. I když samy o 
sobě mohou být tyto touhy 
opodstatněné a pozitivní, ješ-
tě neznamenají automaticky 
naše štěstí. Jen velmi těžce 
dozráváme k zjištění, že štěstí 
nebývá ukryté ve věcech. Mo-
derní výzkum a technologie 
jdou kupředu mílovými kroky, 
přesto není svět spravedlivější 
než dřív. Hromadíme stále 
kvalitnější zboží a stupňujeme 
stále slastnější prožitky, i pře-
sto lidé nejsou šťastnější než 
dřív. Jeden autor duchovní li-
teratury přirovnal stav dnešní 

společnosti ke krizi středního 
věku. Ta se projevuje tím, že 
se člověk ohlíží nazpět, zdá 
se mu, že ve svém životě 
ničeho nedosáhl nebo naopak 
už dosáhl všeho, čeho mohl, 
ale najednou ztrácí motivaci, 
je unavený a okolí ho nudí či 
přímo štve. A recept, jak z to-
ho ven, nespočívá ve snaze 
jít za každou cenu dál a výš, 
ale obrátit svou pozornost do 
hloubky a hledat to, co může 
být opravdu nosné. 

Štěstí nepadá z nebe do 
klína, štěstí neznamená být 
jen ve správný okamžik na 
správném místě. Štěstí je vý-
sledkem rozumně vedeného 
dobrého života. Šťastný není 
ten, který má všechno, ani ten, 
jemuž se vyhýbají nesnáze a 
problémy. Štěstí totiž nepři-
chází zvenčí, ale skrývá se 
hluboko v nás. 

ŠTĚDRÝ DEN 2011. V živém betlému si o Vánocích zahrála nová skupina farních ochotníků. Novinkou  
oproti loňsku bylo i to, že při zpracování příběhu se vycházelo výhradně z biblického textu. 



Noční pouť mířila k sv. Janu Křtiteli ve Svitávce
Stalo se již tradicí, že jeden pá-
teční večer v adventu je věno-
ván večernímu putování. Také 
letos bylo do poslední chvíle 
utajováno místo cíle naší ces-
ty. Znali jsme pouze zasvěcení 
tohoto místa – kostel Narození 
sv. Jana Křtitele. 

Čas odchodu byl napláno-
ván na osmou hodinu večerní. 
Celkem se sešlo kolem dva-
nácti putujících.

Někteří aktivně hledali na 
internetu cíl trasy a byli odhod-
láni jít třeba až do Bystrého u 
Poličky. Těsně před odchodem 
jsme se dozvěděli, že naším cí-
lem je Svitávka. Samozřejmě 
by to nebylo večerní putování 
s otcem Tomášem, kdyby 
nepřišlo překvapení. Míříme 
sice do Svitávky, ale vyrážíme 
směren na Nýrov. Naše kroky 
provází slabí déšť. Přes mírné 

bloudění v lese se dostáváme 
do Nýrova, kde máme první 
zastávku u zvoničky. Rozsvě-
cujeme svíčky a modlíme se 

Otčenáš a Zdrávas. Pokraču-
jeme dále směrem do Zboňku 
a po nové cyklostezce dojde-
me až do Svitávky. 

Tolik očekávaný kostel  
Narození sv. Jana Křtitele 
je před námi. Zadním vcho-
dem přes sakristii vcházíme 
dovnitř. V současné době 
je kostel v rekonstrukci, ale 
přesto jsme zde mohli slavit 
mši svatou. 

Při odchodu jsme byli 

zkontrolování hlídkou Poli-
cie ČR. Je velice podezřelé, 
aby se tak pozdě v kostele 
svítilo a tak jsme byli po-
važování za možné zloděje. 
Pak se každý dle vlastního 
uvážení, buď autem nebo po 
svých, vrátil co nejpřímější 
cestou domů.

 Cíl cesty jsme splnili, a tak  
noční putování opět zvítězilo 
nad naší pohodlností udělat 
něco navíc.

Tomáš Videman

Jak možná víte nebo ne, 
v řadách našich občanů 
se vyskytují minimálně 
dva zaměstnanci Radia 
Proglas, o kterých víme a 
proto jsme je oslovili, aby 
napsali něco o své práci. 
Představí vám organizač-
ní strukturu Radia Pro-
glas, promluví o tom, jak 
je financováno a hlavně 
objasní způsoby, jak se 
v Kunštátě dá naladit jeho 
program. 

UŽ ŠESTNÁCT LET
V ÉTERU

Radio Proglas vzniklo jako 
myšlenka ještě za totality, a 
jak už to tehdy doba nesla, zů-
stalo dlouho jen u myšlenky. 
Ta však byla natolik úporná, 
že si našla několik otevře-
ných hlav, které se jí držely. 
Když se pak doba příznivěji 
naklonila, došlo k realizaci 
záměru, který zprvu vypadal 
jako utopické sjíždění roz-
bouřených vod neznámé řeky 
na prkénku. Nebyli odborníci, 
technika, prostory, jen parta 
nadšenců. Jak už to ale bývá, 
silná motivace lepší než pár 

koní před pluhem. Prostory se 
našly v suterénu obnoveného 
Biskupského gymnázia na 
Barvičově ulici v Brně, zkuše-
nosti se načerpaly z Českého 
rozhlasu nebo z přátelsky na-
kloněných soukromých firem, 
v zahraničí i doma se našly 
finanční zdroje a celé to nesl 
a táhl za sebou P. Ing. Martin 
Holík. Představa křesťanské-
ho vysílání přitáhla několik 
vhodných typů lidí (techniky, 
moderátory z řad herců, se-
kretářky), a tak se konečně 8. 
prosince 1995 začalo. S po-
žehnáním různých biskupů, 
s přispěním různých církví a 
zejména soukromých osob (a 
doufáme že i s požehnáním 
Božím) se vysílá doposud. 

V začátcích nikdo nevěřil 
tomu, že by nějaké rádio moh-
lo být financované pouze tím, 
co pošlou jeho posluchači, ani 
tehdejší legislativa s takovou 
variantou nepočítala a hodně 
lidí nad Proglasem lámalo 
hůl. Teď – po šestnácti letech 
existence – už místo úšklebků 
o šílencích, kteří brzo skon-
čí, slýcháme od komerčních 
rádií, které se živí reklamou: 

„… Proglas, ten nám nevadí… 
to není žádná konkurence…“ 
nebo „…jak je to Radio Pro-
glas financované, to ví jen Pán 
Bůh!“ A nebo: „Ono to vážně 
ještě existuje? A opravdu si to 
platí lidi sami? To není mož-
ný!“ Ano, odpovídáme, je to 
možné. Díky tomu, že jsme 
závislí na štědrosti poslucha-
čů, nemusíme být poplatní 
reklamě, ale zavazuje nás to 
také k tomu, abychom byli 
s našimi dárci neustále v kon-
taktu. Proto existuje Klub přá-
tel Radia Proglas – sdružení 
lidí, o kterých víme, a kteří 
nás podporují finančně, mod-
litbou, službou doručování 
poštovních zásilek a šířením 
dobrého jména. V našem poš-
tovním archivu leží desítky 
osudů lidí, kteří s námi jako 
s mnohdy jedinými stálými 
společníky prožili konec své-
ho života. Dopisy dětí, které 
kdysi soutěžily v biblické 
soutěži „Proglaso“ a za těch 
šestnáct let vyrostly a mají už 
své rodiny. Dopisy lidí, kteří 
nám fandí, ale také těch, kteří 
brblají, protože nikdy nejde 
vyhovět všem. Dopisy lidí, 

kteří byli osamělí a s námi 
už nejsou… A tak pro poslu-
chače a díky nim celý systém 
funguje.

Všímáte si, jak se za deset 
let proměnil fenomén mobi-
lu? Vždyť přednedávnem to 
byla exkluzivní novinka pro 
technicky zdatné, dneska má 
mobil každý druhý prvňáček 
a umí s ním nakládat jako by 
to byla hračka… A věřte, že ve 
světě komunikačních techno-
logií, kam rádio patří, je posun 
ještě patrnější a rychlejší. A 
my se musíme měnit také. 
Místo obyčejného radiopřijí-
mače musíme koupit ten, kte-
rý umí digitální příjem, místo 
televize satelitní přijímač nebo 
„set top box“. Radio Proglas 
se muselo zapojit do digitální 
vysílací sítě, a ačkoliv štěd-
rost lidí je stále velká, stou-
pají náklady na technologie. 
Musíme doufat, že to nebude 
znamenat konec tohoto díla, i 
když je budoucnost nás všech 
nejistá… Ale dost už úvah o 
tom, co bylo nebo co bude. 
Pojďme se podívat na to, jak 
vypadá vysílání Radia Proglas 
organizačně. 

Radio Proglas a TV Noe. Znáte, posloucháte, sledujete?
Sonda do fungování křesťanských médií



ORGANIZACE 
VYSÍLÁNÍ

Od začátku existuje zá-
kladní program, tzv. „vysílací 
schéma“, kde je přesně určený 
čas pro hudbu i slovesné po-
řady, rozdělený po hodinách a 
dnech. Hudbu vybírají, zjed-
nodušeně řečeno, tři redaktoři 
– jeden pro folklór (dechová 
a cimbálová muzika), jeden 
pro klasickou hudbu (vážná, 
koncertantní, stará i moderní 
klasika) a jeden pro neklasické 
hudební žánry (pop, jaz, folk, 
moderní směry populární hud-
by), do vysílání připravují tzv. 
„playlisty“- plány kdy a co se 
bude hrát. 

O pořady slovesné se stará 
početná skupina redaktorů 
s jedním šéfredaktorem v čele, 
a to v Brně i jinde (Ostrava, 
Olomouc, Praha, Hradec 
Králové, České Budějovice, 
Litoměřice). Připravují pořady 
duchovní, kulturní, rozhovory, 
soutěže, kontaktní, modlitební 
pořady, zkrátka každé slovo, 
které v pořadech uslyšíte. 
Shromažďování nachystaných 
pořadů, jejich kontrolu a orga-
nizaci, aby tedy bylo co vysílat 
a dostalo se to do rukou těm 
správným lidem, o to se stará 
„editor“ – zcela nenápadné 
kolečko v soukolí, bez kterého 
by se to celé rozsypalo… Když 
všichni dodají to, co by měli, 
sejde se to v samém srdci naší 
stanice v tzv. „odbavení“, což 
je malá místnost, ve které je 
veliký pult s mnoha „čudlíky 
a hejblátky“, před kterým 
sedí moderátor, který provází 
vysílání svým slovem a tech-
nicky to celé „odbavuje“ do 
éteru. Plní funkci hlasatele a 
vysílacího technika zároveň. 
O přístroje samotné se stará 
parta techniků, kteří v dnešní 
době nepracují moc klasicky 
s pájkou a šroubovákem, ale 
spíš s počítačovou sítí. Kromě 
lidí, kteří zajišťují samotný 
chod vysílání technicky nebo 
obsahově, tu jsou lidé, kteří za-
jišťují provoz celé firmy – tře-
ba ředitel, asistentka, správce 
nebo uklízečky. Kromě nich je 
v Radiu Proglas velice potřeb-
ná a poměrně silná sekce eko-
nomická a sekretářská, která se 

věnuje darům od posluchačů, 
přijímá jejich telefonáty a do-
pisy, obětavě rozesílá časopis 
pro členy Klubu přátel a stará 
se o zázemí nás, zaměstnan-
ců. Věřte, že každý z těchhle 
lidí vnáší do práce víc, než je 
obvyklé tam, kde se jen „chodí 
do práce, protože se tam musí“. 
A i když máme vždycky něja-
ké rezervy jako každý člověk, 
nebo se leccos nepodaří, dě-
láme svou práci velice rádi a 
s nadšením. Neměli bychom 
v našem vyprávění opominout 
ani spřátelenou televizi Noe. 
Oni jsou sice v Ostravě a my 
v Brně, ale prošli podobným 
vývojem jako my, udržujeme 
mezi sebou přátelské vztahy, 
víme o sobě a nakolik to jde, 
jsme schopní i nějaké spolu-
práce. I když, pravda, do rádia 
obraz nenacpete. Ale pozor! 
Pokud máte doma internet, mů-
žete díky webové kameře přes 
internet vidět aktuální obrázky 
ze studia Proglasu a na vypnuté 
televizi, pokud má set top box, 
zase slyšet vysílání rádia… to 
je, co? Ale stejně se nikdy nedá 
sledovat obojí naráz, už proto, 
že televize obvykle sedí u kaž-
dého doma v obýváku, zatímco 
rádio okupuje spíš kuchyni 
nebo ložnici. A tak nezbývá, 
než jít na to zcela primitivním 
netechnickým způsobem, jak 
to Stvořitel s lidmi zamýšlel: 
použít zdravý rozum i svědomí 
a poctivě se rozhodovat, čemu 
věnuji svůj čas, pozornost a 
náklonnost. 

ZPŮSOB 
FINANCOVÁNÍ

Proglas i televize Noe jsou 
téměř výhradně financovány 
drobnými dobrovolnými dary 
posluchačů/diváků. Nemají 
žádné příjmy z reklamy jako 
stanice komerční ani nedosta-
nou nic z koncesionářských 
poplatků či státního rozpočtu 
jako stanice veřejnoprávní. 
Církve nebo nějaké nadace 
nám čas od času poskytují 
pomoc, ale nejsou výhradním 
zdrojem financí. Roční provoz 
každého z médií stojí kolem 
30 milionů korun! Vzhledem 
k tomu, že náročnost televizní 
výroby je pět až desetkrát vyšší 
než v případě rozhlasu, je obdi-

vuhodné, že televize Noe vů-
bec funguje. Držiteli vysílacích 
licencí jsou v obou případech 
neziskové organizace, mohou 
na dary vystavit potvrzení, tak-
že to pro dárce, pokud je výdě-
lečně činný, znamená daňové 
zvýhodnění. Posluchači/diváci 
se mohou stát členy Klubu 
přátel obou médií. Členství 
nezavazuje k žádným finanč-
ním povinnostem, ale přináší 
výhody pro obě strany – my 
víme, kdo nás jistě poslouchá, 
nemusíme spoléhat na statis-
tické průzkumy a máme věcné 
argumenty pro ty, kdo tvrdí, že 
nás nikdo neposlouchá nebo 
nesleduje. Členové Klubů mají 
přehled o tom, co se u nás děje 
díky zasílání zpravodaje o dění 
v médiu, nebo i nějakou slevu 
na nákup knih. Ale je to také, 
a hlavně – na sebe vzájemně 
myslící a modlící se společen-
ství. Přispívajících posluchačů/
diváků je kolem 30 tisíc, takže 
průměrná výše ročního daru je 
asi 1000 Kč (ale zahrnuje to i 
ty, kdo nejsou členy klubu a 
přispívají)…

ZPŮSOB PŘÍJMU 
V KUNŠTÁTĚ

Způsobů příjmu je několik: 
Proglas můžete vyzkoušet 
naladit na klasickém radiopři-
jímači z Brna 107,5 MHz nebo 
z Pradědu 93,3 MHz. V někte-
rých místech je ale tento příjem 
nemožný. Další možností je 
příjem v rámci pozemního di-
gitálního televizního vysílání, 
kde na vaší klasické televizi 
naladíte Proglas v rámci mul-
tiplexu 3. Ze satelitu můžete 
na televizi Proglas poslouchat 
z pozice 23,5° východně. 
Na stejném satelitu vysílá i 
Noe, proto tímto způsobem 
zachytíte obě média. Poslech 
na televizoru přináší výhodu 
služby EPG – aktuální podrob-
ný přehled pořadů na sedm dní 
dopředu. Nemusíte mít ani 
internet, a získáte tak aktuální 
podrobnosti programu, které 
vám třeba v tištěné podobě v 
Katolickém Týdeníku nena-
bídnou. Noe zatím službu EPG 
nevysílá. Při poslechu rádia 
na televizoru přepnete mezi 
televizními a rozhlasovými 
programy stiskem jediného 

tlačítka na dálkovém ovladači. 
Noe v pozemním digitálním te-
levizním vysílání není, protože 
jsou náklady na nové digitální 
celoplošné vysílání (které má 
stejné pokrytí jako satelit) té-
měř 10x vyšší než dosavadní 
způsob šíření ze satelitu. 

Další z možností příjmu je 
kabelová televize – ta je sice 
co do provozních nákladů 
drahá – musíte platit měsíční 
poplatky, ale Noe naladíte už 
v nejlevnější digitální nabídce. 
Na televizoru takto Proglas ne-
naladíte, ale můžete vyzkoušet 
připojit klasický radiopřijímač 
ke druhému konektoru vaší zá-
suvky kabelové televize (ozna-
čený R). Pokud váš přijímač 
nemá anténní konektor, stačí 
připojit kusem drátu střední 
kolík tohoto konektoru s pru-
tovou anténou radiopřijímače. 
Vyzkoušejte naladit kmitočet 
z Brna nebo Pradědu. Poslední 
možností, kterou můžete získat 
příjem obou médií je internet. 
Náklady jsou pravděpodobně 
nejvyšší, ale když už si internet 
pořídíte z jiných důvodů (pošta 
a komunikace s příbuznými, 
práce), příjem Proglasu i Noe 
je jeho prostřednictvím zadar-
mo.

Pokud je pro vás překážkou 
poslechu to, že chcete poslou-
chat jinde, než máte televizor 
nebo počítač, pak si můžete 
pořídit nový přenosný LCD 
přijímač pro příjem digitálního 
signálu nebo internetový přijí-
mač (oba v cenové relaci kolem 
2000 Kč) a můžete poslouchat i 
jinde v domě. Jaký typ přístro-
je by byl vhodný a máme jej 
vyzkoušený, se můžete doptat 
přímo v Radiu Proglas, kde vás 
přepojí na techniky.

SMĚŘOVÁNÍ 
OBOU MÉDIÍ

Proglas i Noe mají záměr 
vysílat pro širší diváckou obec, 
která zahrnuje pomyslně členy 
celé rodiny tak, aby si ve vysí-
lání každá věková skupina na-
šla svůj oblíbený pořad. Ráno, 
večer i odpoledne písnička, 
modlitba, soutěže nebo pohád-
ka pro děti. Dopoledne něco 
pro maminky a seniory, večer 
něco pro hudební fanoušky 
folku nebo neklasické hudební 
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ve 20:00, fara

VÍKEND PRO MUŽE
13. – 15. ledna

fara ve Fryšavě u Nového 
Města na Moravě

sebráno v Sebranicích
Adventní ohlédnutí − pověření biskupa

k podávání sv. přijímání
Sebranické perly
Oddělily starý rok od no-
vého stejně tak, jako oddě-
lují jednu vteřinu všedního 
dne od druhé. A nejen to 
− navíc přes sedmdesát let 
věrné služby, která pro-
bíhá sedm dní v týdnu a 
24 hodin denně. To už  je 
dost dobrý důvod k malé-
mu (ale jen pomyslnému) 
zastavení a poohlédnutí. 
Stejně tak jako lidské srdce 
během života, tak i hodiny 
na sebranické věži tlučou 
nepřetržitě. A jak se na 
věž dostaly? Začtěme se 
do zápisu z roku 1941 v 
kronice: „Za spoluúčasti 
výboru občanské záložny 
v Sebranicích, darů obce 
Sebranice a P. Josefa Ková-
ře, katechety v Brně u Boro-
mejek a po sbírce u farníků 
instalovány nové hodiny na 
kostelní věži (bijí čtvrtě, 3 
číselníky) v ceně 20 000 K. 
Hodiny dodala fi rma Frant. 
Skalický Čáslav.“ Technic-
ké a provozní záležitosti 
se ještě vyjasňovaly v roce 
1942: „Dispoziční právo na 
věžní hodiny přenesla obec 
Sebranice na kostelní kon-
kurenční výbor. Dříve totiž 
o věžní hodiny se starala 
jen obec Sebranice.“

Otázka času, jeho měření a 
dostatku či nedostatku je téma 

nejen stále aktuální, ale i nad-
časové. Asi není od věci se 
někdy místo řešení nedostatku 
času věnovat právě otázce 
nadčasovosti času, protože 
nad časem i za časem stojí 
zcela určitě Bůh a chováme 
naději, že i věčnost. A když 
už jsme se do toho tak zamo-
tali, že nyní pořádně nevíme 

která bije, pojďme si popřát 
do nového roku. Zpravidla se 
přejí pracovní, osobní a jiné 
úspěchy. Ty jsou většinou 
spojeny s usilovnou činností 
a s časem, který vyžadují 
k realizace. Ale paradoxně 
k dosažení všelijakých cílů a 
úspěchů je možné se řídit pří-
kladem sebranických hodin, 

a to je i součást novoročního 
přání: Je třeba se pravidelně 
„natáhnout“, v našem případě 
nejlépe na pohodlnou pohovku 
či pod širým nebem, a podívat 
se nahoru. A přitom doufat, že 
nám bude darován a požehnán 
nějaký ten okamžik, den či rok 
života. Anebo věčnost.

připravil Jiří Votoček

Čtvrtou adventní neděli 
proběhl v sebranickém kostele 
obřad církevního pověření 
pro tři muže z farnosti, 

kteří jsou rozhodnutím 
biskupa pověřeni podávat 
sv. přijímání. Po homilii 
jim bylo svěřeno poslání 

podávat v případě potřeby 
sv. přijímání jiným i sobě, 
a je-li to nutné, přinášet 
je také nemocným jako 
viatikum. Stručně, ale 
výstižně se o čerstvý pocit 
z tohoto pověření podělil 
Přemek Štencl: „Jestliže 
mám několika věty sdělit 
svůj postoj ke službě 
akolyty, musím říci, že 
ji chápu skutečně jako 
službu farnosti. I když jsem 
o ni neusiloval, byla mi 
nabídnuta a já jsem ji přijal 
dosti váhavě, jelikož je to 
závazek a ten se línému tvoru 
vždy těžko přijímá. Časem 
jsem si však uvědomil, 
že je to především veliká 
pocta a také zodpovědnost 
a s těmito pocity se snažím 
tuto službu vykonávat.“

TO JSOU ONI. Akolyté J. Votoček, P. Štencl a R. Houdek -jiv-

scény. Ráno, v poledne i večer 
klasická hudba, modlitební 
pořady, rozhovory. V noci pře-
vážně reprizujeme, ale třeba 
v pondělí na Proglasu můžete 
volat svoje názory, stesky a 
starosti do Noční linky. 

Nejsou to média určená 
výhradně pro křesťany. Snaží 
se vysílat i to, co komerční 
nebo veřejnoprávní stanice 
nevysílají (nebo jenom málo). 
A tak u nás zní muzika, která 
by jinde pro malý zájem ne-
prošla, pohádky, které nikdy 
v Českém rozhlase neuslyšíte, 
rozhovory s obyčejnými lidmi, 
kteří nejsou „celebrity“ ačkoli 
umí a dobře dělají zajímavé 

věci. Naopak neuslyšíte vul-
gární, dvojsmyslné a urážlivé 
vtipy, komentáře nebo urážky. 
I proto se najdou lidé, kteří 
si nás s chutí naladí, když se 
chtějí uklidnit nebo poslech-
nout rozhovor s málo známou, 
ale kvalitní hudební skupinou. 
Záměrná programová pestrost 
s sebou ovšem nese nejedno 
úskalí – těžko použijete Pro-
glas jako celodenní kulisu 
– tolik různých hudebních 
žánrů v rychlém sledu za se-
bou (dechovka, klasika, pop 
různého ražení) snese málo-
kdo, někoho uspává čtení na 
pokračování, jiného nebaví 
rozhovory nebo modlitby, jiný 

prahne po společenství a du-
chovních pořadech a leze mu 
na nervy moderní muzika… 
Jiný nesnáší klasickou hudbu 
a potřeboval by víc folku nebo 
jazzu nebo dechovky… Další 
si zapíná pouze modlitby a 
mše… Jiný by chtěl slyšet víc 
rozhovorů nebo soutěží…

A pro ty všechny chtějí být 
Radio Proglas a televize Noe 
dobrým přístavem: Ne exklu-
zivní zátokou se stojatou vo-
dou pro vyvolené, ale klidným 
místem, kde je zdravé povětří 
a kde to žije. Nebojte se nás 
najít, vysíláme i pro vás! 

Vladimír Kintr

FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
V SEBRANICÍCH 

neděle 22. ledna od 17:00

FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
V KUNŠTÁTĚ

neděle 29. ledna od 17:00


