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LISTY SV. APOŠTOLA PAVLA ZE ZAJETÍ
Pokročil rok sv. Pavla a my pokročíme v našem pohledu na jeho listy. Jako další
poklady z jeho literárního odkazu jsou to listy ze zajetí: Efezanům, Filipanům,
Kolosanům a Filemonovi. Jako místo Pavlovy vazby přicházejí v úvahu Efez, Césarea
a Řím. Tyto listy patří časově i obsahově k sobě (kromě soukromého dopisu
Filemonovi).
Sv. Pavel v nich zdůrazňuje hlavně Kristovo jedinečné postavení jako Hlavy všeho tvorstva a jediného
prostředníka mezi Bohem a lidmi. Je v nich soustředěno nejvíce nauky o Kristu a o církvi, tajemném
Kristově těle.
LIST EFEZSKÝM: Je zahalen jakousi záhadou, protože (ačkoli měl Pavel k Efezským tak srdečné
vztahy – pobyl tam na třetí apoštolské cestě téměř tři roky) má jakýsi neosobní charakter, jakoby vůbec
adresáty neznal (ani je nepozdravuje). Proto se někteří domnívají, že byl původně určen jako okružní list
církvím v Malé Asii (v římské provincii asijské byl Efez hlavním městem), anebo že to byla původně
epištola poslaná do Laodiceje (podle narážky v Kol 4,14). Zdá se také, že nebyl list vyvolán žádnou
zvláštní okolností ale že jde spíš o abstraktní teologický traktát o mystickém Kristově těle, napsaný jen
z pastorální horlivosti (když se v maloasijských církvích začaly šířit kristologické bludy).
List má opět dvě části: dogmatickou (věroučnou) a morální. V dogmatické části rozvádí Pavel nauku
o církvi, mystickém Kristově těle, v němž Kristus je hlavou a církev jeho tělem a „plností“. Dík by měl
proto naplňovat naše srdce za toto povolání všech, aby byli spoludědici Kristových milostí. Proto končí
Pavel tuto část prosbou: „Aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil „vnitřní
člověk“ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořenění a zakotvení v lásce
mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu
lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží“ (3,16-19).
V morální části píše, co z toho plyne pro život křesťanů a udává velmi konkrétní rady k novému
životu: zachovávat jednotu ve smýšlení a žít v pokojném soužití, odložit „dřívější způsob života, staré
lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovit se duchovním smýšlením, obléci nové lidství, stvořené
k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy“ (4,17-5,20); nakonec pak ukazuje povinnosti členů
rodiny a společnosti žen, mužů, dětí, rodičů, otroků i pánů, (5,21- 6,9) a uzavírá plastickým líčením
duchovního boje a jeho zbraní (6,10-20).
LIST FILIPANŮM: Skutky apoštolů líčí v 16. kapitole příchod Pavlův do Filip a založení tamější církevní
obce. Ve Filipech byl Pavel mrskán, vězněn, mnoho vytrpěl a z toho utrpení se zrodila církev silná ve víře
a vždy vděčná svému zakladateli. Filipští křesťané se věrně drželi evangelia, jak jim je Pavel hlásal,
a přilnuli k němu upřímnou láskou. Je to vidět i z toho, že mu několikrát hmotně vypomohli (4,16).
A u příležitosti toho jim Pavel posílá list, v němž jim ukazuje něžnou otcovskou lásku. Píše nenuceně
a velmi osobně. List je nejsrdečnější mezi všemi. Je z něho vidět, že filipští křesťané nebyli také
uchráněni nebezpečí nesprávných nauk, ale zůstali věrni tomu, co jim Pavel hlásal, takže o nich mohl
napsat, že „svítí jako hvězdy, které osvěcují svět“ (2,15). Drželi se Pavla a pomáhali mu. On se však
nerad dával podporovat. A tak když učinil tuto výjimku Filipanům, byl jistě přesvědčen o jejich
spolehlivosti. Vždyť u nich nebylo třeba něco dávat do pořádku, ale stačilo je jen povzbudit, aby se
snažili o dokonalost stále více.
Děkuje jim za pomoc, píše o sobě a pobízí je k dokonalosti, pokoře a pravé duchovní radosti.
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(Hlavně ta se táhne celou epištolou jako červená nit), vyzývá k vzájemné lásce a hledání všeho toho,
„co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje
za ctnost a co sklízí pochvalu“ (4,8).
LIST KOLOSANŮM: Když kázal Pavel v Efezu, přilákal posluchače i z dalekého okolí a mezi nimi byli
i dva kolosští občané Epafras a Filemon.
Epafras, bohatý koloský občan,se stal apoštolem rodného města a založil tam křesťanskou obec. Jeho
působení se vztahovalo i na okolí (Laodicea a Hierapolis). Ten právě přišel k Pavlovi podávat zprávu:
sděloval, že je náboženský život v Kolosách krásný a plodný, že jsou věřící horliví ve víře a lásce (2,5),
ale zároveň že hrozí i nebezpečí bludů; a chtěl se poradit, jak jim čelit.
Začínaly se tam totiž projevovat všelijaké nezdravé spekulace: že prý mezi neviditelným Bohem
a viditelnými bytostmi je jakýsi střední stupeň, souhrn andělského světa, a že Kristus stojí níže než tento
souhrn, i když prý předčí některé jednotlivé skupiny andělů; hlásali, že prý Kristus byl sice dřív než svět
viditelný, ne však dříve nežli svět neviditelný; a konečně někteří nutili věřící, aby přijali mojžíšské
obřadnictví, zachovávání soboty a jiných židovských svátků (bludaři také hlásali nesprávnou askezi).
Apoštol proti tomu všemu vystupuje, uvádí vše na pravou míru a zvláště stanoví základní nauku
o naprosté nadřazenosti Kristově: že je původce, střed a cíl všeho stvoření, protože je pravým Bohem
a jeho výkupná oběť za lidstvo že má tedy nekonečnou cenu. Celá epištola je charakteristická hloubkou
spekulace. Zdůrazňuje však také morální hledisko: že jsme byli křtem přivtěleni ke Kristu a stali se
účastnými jeho božského života, a proto že máme Kristův život vyjadřovat svým životem; zvl. vzájemná
láska a pokoj mají charakterizovat křesťanské obce. A v závěru připojuje zvláštní . napomenutí
manželům, dětem, služebným a pánům. (List je určen i Laodicejským.)
LIST FILEMONOVI: Je jakýmsi uměleckým dílem, jaké nemá v celé antické literatuře obdoby.
Filemon byl bohatý koloský občan, kterého Pavel obrátil na víru. Utekl mu otrok Onezimos a ještě mu
cosi ukradl. Časem se dostal do Říma, kde začal navštěvovat Pavla. Ten ho s láskou přijal, obrátil
ke Kristu a položil základy jeho křesťanskému životu. Tím se stal Onezimos bratrem svého pána
a k němu ho Pavel posílá zpět, dává mu pro Filemona list, aby ho přijal ne jako otroka, ale jako
spolubratra.
Vidíme zde Pavlovo sociální cítění a vidíme také, jak se církev stavěla k instituci otroctví: nenařizovala
křesťanským pánům ihned otroky propustit (to by se nebylo obešlo bez pohrom), ale hlásala křesťanské
zásady o tom, že jsme si před Bohem všichni rovni, takže křesťanští páni začali otrokům dávat svobodu
sami.
I Pavel uznává antický právní řád, a tím i právo Filemonovo na Onezima; proto nenařizuje, ale prosí.
List je sice kratičký, ale myšlenkami bohatý a krásný. (Rozhodně stojí za přečtení stejně jako ostatní
uvedené listy, neboť právě proto si je přibližujeme.)
P.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobotní katecheze
Biblická katecheze na témá: „Myšlenky sv. Pavla v listě Římánům“ bude v sobotu 2. května
po večerních bohoslužbách ve farním sále sv. Jana Nepomuckého.

Poutní slavnost
Poutní slavnost sv. Jana Nepomuckého, patrona našeho kostela, bude v sobotu 16. května v 17,30
hod. zahájena slavením eucharistie s následným uctěním ostatků světce. Potom bude následovat
tradiční malé občerstvení před kostelem.

Obnovení májové tradice
V sobotu 30. května bude v 10.00 hod. mimořádná mše sv. za duše zesnulých, jejichž těla byla
pohřbena na Malostranském hřbitově. Tuto mši sv. bude sloužit strahovský opat J.M. Michael Pojezdný
O.Praem. Dále bude pokračovat program na hřbitově, kde budou zastavení u některých hrobů známých
osobností s modlitbou a odborným historickým komentářem. Obnovení této májové tradice pořádá
společnost Svatobor ve spolupráci se Strahovským klášterem.
-2-

Májové pobožnosti
Májové pobožnosti budou ve všedních dnech měsíce května od 17,30 hod.

Farní zájezd
Farní zájezd do kláštera Nová říše, Dačic, Kostelního
Vydří a Telče se uskuteční v sobotu 13. června 2009.
Odjezd autobusem bude od kostela sv. Jana Nep. v 7.00
hod.
Zájemci se co nejdříve mohou zapsat v sakristiích.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis ze schůze výboru Společnosti přátel košířských kostelů,
konané dne 3. dubna 2009
Přítomní: P. Lohelius, Stanislav Hojek, Václav Funda, Vít Bobysud, Václav Dráb, Ondřej Vaněček
Program:
1. Záležitosti kaple Nanebevzetí P. Marie
2. Záležitosti kostela sv. Jana Nepomuckého
3. Financování oprav kostela Nejsv. Trojice
4. Farní život a obecná rozprava
1. Záležitosti kaple Nanebevzetí P. Marie
Práce klempířů v úžlabí střechy vzápětí prověřily vytrvalé deště. Do sakristie už nezatéká.
K pokácení jednoho ze vzrostlých akátů na pozemku patřícím ke kapli (č. p. 3980), které plánovala MČ
Praha 5, nakonec nedošlo.
2. Záležitosti kostela sv. Jana Nepomuckého
Oprava západního průčelí
Projekt a rozpočet pro celkovou rekonstrukci západní stěny kostela je hotov a připraven jako podklad
pro žádost o finanční dotaci. Pro letošní rok se však počítá s tím, že všechny síly a prostředky budou
směrovány na odvlhčení kostela Nejsvětější Trojice.
3. Financování oprav kostela Nejsv. Trojice
Žádosti o dotace a granty na opravu kostela jsou na dobré cestě, čeká se na úřední dopisy
o rozhodnutí.
Navzdory této finanční pomoci ze strany státu a obce nemá farnost dostatek prostředků. Bude chybět
asi 250 tisíc korun, bez kterých nelze začít s pracemi, což by znamenalo vrátit nevyužité dotace
institucím. Bylo rozhodnuto, že farníci budou vyzváni k mimořádným darům s tím, že jim bude
vystaveno potvrzení, aby si výši daru mohli odečíst ze základu daně. Zájemci si též budou moci
prohlédnout projektovou dokumentaci a nechat si celou záležitost vysvětlit.
Proběhla též krátká rozprava o možnosti financovat stavební etapu, na které by se pracovalo
ve druhém pololetí letošního roku, z grantu Magistrátu hl. m. Prahy na opravy památek pro rok 2010
(podmínky Magistrát oznámí v září, do konce listopadu se pak musí podat žádost).
4. Farní život a obecná rozprava
Byla opravena sekačka na trávu a pořízeny koberce do kaple v kostele sv. Jana Nepomuckého.
Květnová schůze výboru by se měla konat v pátek 14. května 2009 v „domečku“ u kostela Nejsv.
Trojice.
Zapsal Ondřej Vaněček
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květen 2009
1.

pátek

Sv. Josefa, Dělníka
První pátek v měsíci

2.

sobota

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
První sobota v měsíci
Svátek Přenesení ostatků sv. Norberta z Magdeburgu na Strahov

3.

neděle

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

6.

středa

Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

8.

pátek

Panny Marie, Prostřednice všech milostí

10.

neděle

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

12.

úterý

Svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

14.

čtvrtek

Svátek sv. Matěje, apoštola

16.

sobota

POUTNÍ SLAVNOST SV. JANA
NEPOMUCKÉHO, KNĚZE
A MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA
ČECH A NAŠEHO KOŠÍŘSKÉHO KOSTELA

17.

neděle

6. NEDĚLE VELIKONOČNI

18.

pondělí

Sv. Jana I., papeže a mučedníka

20.

středa

Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

21.

čtvrtek

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ –
doporučený svátek
Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SV.

22.

pátek

Sv. Rity z Cascie, řeholnice

24.

neděle

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

25.

pondělí

Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Sv. Řehoře VII., papeže
Sv. Marie Magdalény de´Pazzi, panny

26.

úterý

Památka sv. Filipa Netuho, kněze

30.

sobota

Památka sv. Zdislavy

31.

neděle

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
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Návštěva papeže Benedikta XVI. V České republice.
Čeští a moravští biskupové oznámili ve svém pastýřském listě na závěr
velikonočního týdne příjezd Benedikta XVI. V ČR. Datum třídenní papežské
návštěvy bylo stanoveno na 26.-28. září t.r.
Naši biskupové vyzývají již nyní k duchovní přípravě na tuto mimořádnou,
radostnou událost a k prosbám za její plodný a zdárný průběh. V rámci
přípravy na návštěvu byla vydána malá brožurka (nyní již obecně dostupná)
s krátkými modlitbami, myšlenkami a inspiracemi, které by věřící měli během
pětiměsíční přípravy pokud možno denně používat.

Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že nás navštíví Svatý otec Benedikt XVI. Veď nás svou láskou,
abychom se dobře připravili na setkání s tím, kdo řídí celou církev. Abychom ho přijali jako Marta
a naslouchali mu jako Maria, když je navštívil Kristus.
Dej nám: ať se zpevní naše víra, abychom pozorně naslouchali jeho slovům;
ať se s nadějí otevřou naše srdce,neboť nám jistě přináší dobrou zvěst; ať se rozhoří naše láska, aby se
u nás cítil dobře.
Dopřej nám, abychom mu mohli ukázat mnoho dobrých činů a udělali mu tím radost.
Dej, aby dny, které v naší vlasti stráví, byly pro něho i pro nás a celou společnost přínosem
a povzbuzením.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sv. Beda Ctihodný, kněz a učitel církve – památka 25. května
Sv. Beda Ctihodný je anglický světec raného středověku. Pro pochopení jeho doby, díla i významu,
zde připomeneme něco málo z historie. Anglie byla část římské provincie Britania a již v době římské říše
se tam křesťanství rozšířilo a církev měla své biskupy. Po tom, co římské legie opustily r. 407 Britanii,
pronikli do země pohanští germánští Anglové a Sasové a křesťanství vymizelo. Z iniciativy papeže
Řehoře Velikého začaly v Anglii mezi těmito novými obyvateli působit misie. Jejich úspěch byl vynikající.
Místní králové začali křesťanství podporovat a po krátké době byla země opět křesťanská. Zakládaly se
zde benediktinské kláštery, kde kvetl duchovní život a rozvíjela se teologie a vzdělanost.
Sv. Beda se narodil r. 672 nebo 673 v Northumbrii, krajině kolem dnešního
Newcastlu v severovýchodní Anglii, která dosahuje až ke skotským hranicím. V sedmi
letech jej rodiče dali na vychování do blízkého kláštera Wearmouth. Asi po deseti
letech přešel do nově založeného kláštera v blízkém Jarrow. V 19 letech byl vysvěcen
na jáhna, knězem se stal ve 30 letech. A sám píše: „V tomto klášteře jsem od té doby
nepřetržitě žil a intenzivně se věnoval studiu Písma, zachovával jsem řeholi
a každodenní závazek zpěvu v kostele, bylo mi vždy potěšením studovat nebo vyučovat
nebo psát.”
Zemřel v předvečer svátku Nanebevstoupení Páně, 25. května 735. Jeho ostatky
jsou uctívány v katedrále v Durhamu.
Jeho nejznámějším dílem jsou „Církevní dějiny národa Anglů”. Začíná dobytím Anglie Caesarem
a dovádí je až do r. 731. Z poslední kapitoly tohoto díla jsou známy jeho životopisné údaje. Český
překlad vyšel r. 2008 v nakladatelství Argo.
Ale důležitější jsou zřejmě jeho studium a komentáře k Písmu svatému. Text Písma studoval kriticky,
znal řečtinu a částečně hebrejštinu. Písmo vykládá z kristologického hlediska. Chce pochopit samotný
text a je přesvědčen o tom, že klíčem k pochopení Písma jako Božího slova je Kristus. Měl přístup
k mnoha cenným rukopisům svých opatů, kteří mu je přiváželi ze svých četných cest na kontinent
a z Říma. Psal životopisy svatých a zajímal se i o liturgickou teologii.
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Ale jeho zájmy byly ještě širší. Zabýval se gramatikou a přírodními vědami, o nichž napsal traktát
„O přirozenosti věcí” (De natura rerum). Velký vliv měly ve středověku jeho úvahy chronologické
v souvislosti se stanovením data Velikonoc.
Psal latinsky, ale doporučoval používat při výkladu Písma i národní jazyk. Na konci života překládal
evangelium sv. Jana do jazyka Anglosasů, ale už jej nestačil dokončit.
Rozsah jeho díla (a nezachovalo se celé!) je úctyhodný. Učení a věhlas jeho spisů mu získaly mnoho
přátel mezi hlavními osobnostmi té doby. Titul Ctihodný se začal obejvovat asi dvě generace po jeho
smrti. Jeho díla si, mezi jinými, vážil svatý Bonifác i opat Notker ze Sankt Gallen, kteří si nechávali
posílat jeho spisy. Beda svým dílem účinně přispěl k vybudování křesťanské Evropy, v níž se stmelily
různé národy a kultury.
Učitelem Církve byl prohlášen papežem Lvem XIII r. 1899.
Letos v únoru přednesl sv. Otec na generální audienci katechezi o sv. Bedovi, z níž jsme zde čerpali
a která je uvedena na webové stránce Radia Vaticana.
Podle Internetu (RaVat, Heiligenlexikon), Franzen: Malé církevní dějiny a R.Ondruše, SJ.:Blízky Bohu il uďom.
M.P.

--------------------------------------------------------------------------------------------------OKÉNKO VÍRY
207. Co je to věčný život?
Věčný život je život, který začíná hned po smrti. Je bez konce. Věčný život každého člověka následuje
po soukromém soudu, který vykonává Kristus, soudce živých i mrtvých, a bude potvrzen posledním
soudem.
208. Co je to soukromý soud?
Je to soud o bezprostřední odplatě, kterou každý člověk dostává od Boha ve své nesmrtelné duši hned
po své smrti, podle své víry a svých skutků. Touto odplatou je buď vstup do nebeské blaženosti – a to
bezprostředně, či po náležitém očišťování – anebo věčné zavržení v pekle.
209. Co se rozumí výrazem „nebe“?
Výrazem „nebe“ se rozumí stav nejvyššího a nepomíjivého štěstí. Ti, kdo umírají v Boží milosti
a nepotřebují další očišťování, jsou shromážděni kolem Ježíše, Marie, andělů a svatých. Vytvářejí
nebeskou církev, kde vidí Boha „tváří v tvář“ (1 Kor 13,12), žijí ve společenství lásky s Nejsvětější Trojicí
a přimlouvají se za nás.

„Skutečný a pravý život je Otec, který skrze Syna vylévá v Duchu Svatém své dary na všechny,
nevyjímaje žádného. A z jeho milosrdenství se i nám lidem dostalo nepomíjejícího zaslíbení věčného
života“ (sv. Cyril Jeruzalémský)
210. Co je to očistec?
Očistec je stav těch, kteří umírají v Božím přátelství, ale i když jsou si jisti svou věčnou spásou, před
vstupem do nebeské blaženosti musí ještě projít očišťováním.
211. Jak můžeme pomáhat očišťování duší v očistci?
Na základě společenství svatých mohou věřící ještě putující na zemi pomáhat duším v očistci obětováním
modliteb za zemřelé, zvláště eucharistické oběti, ale také almužen, odpustků a kajících skutků.
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Televize Noe slaví
tři roky vysílání
Je to již 5 let, co jsem si u nás vzadu v kostele sv. Jana
Nepomuckého všiml podpisových archů na podporu vzniku křesťanské televize. Tehdy
tato myšlenka působila sice jako krásný, ale téměř nereálný projekt křesťanské televize,
která by celý den vysílala hodnotné duchovní pořady. Nemyslel jsem si tehdy, že by se
tato televize mohla tak rychle rozjet. A už vůbec by mne nenapadlo, že v ní budu jednou
pracovat jako kameraman a to ještě k tomu na druhém konci naší republiky.
Před třemi lety 10. května se tento smělý projekt stal skutečností a začalo vysílání Tv
Noe. Mnozí, zvláště starší lidé pamatující minulou dobu, to berou jako zázrak. Mohou
např. sledovat každou středu v přímém přenosu z Vatikánu audience s papežem
Benediktem XVI., v neděli se připojit k modlitbě Anděl Páně a vyslechnout si pozdrav
k poutníkům na Svatopetrském náměstí. Se Svatým otcem mohou slavit vyvrcholení
liturgických období o Vánocích, Velikonocích,
Letnicích či naživo sledovat celý průběh jeho
apoštolských návštěv. (Poslední se uskutečnila
předminulý měsíc do afrických zemí Kamerunu a
Angoly. A další se uskuteční tento měsíc od 8. do
15. do Svaté země.) Nemocní a starší lidé oceňují
pravidelné přenosy mší svatých a jsou rádi přítomni
pomocí televize při významných událostech
v různých koutech naší republiky např. při svěcení
nových kostelů, kaplí, zvonů. Nenechají si ujít
svěcení kněží a jejich primic nebo výročí našich
biskupů. Jiným divákům se zase líbí klidné vysílání
a lákají je hlavně cestopisné či přírodopisné pořady
anebo dokumenty o církvi v různých zemí.
Toto vysílání je možné jedině díky podpoře diváků. Tv Noe má svůj klub přátel
a ráda přijme další nové členy, neboť k plnému financování chodu televize je potřeba 12
tisíc členů a zatím jsou pouze 4 tisíce.
Způsob příjmu Tv Noe je možný několika způsoby:
• přes satelit z družice Astra 3A,
• prostřednictvím mnoha kabelových rozvodů a IPTV,
• přes vysokorychlostní internet (www.tvnoe.cz)
• v Praze a okolí prostřednictvím zemského digitálního vysílání DVB-T pomocí
set-top boxu.
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U čtvrtého způsobu příjmu však je jen otázkou času, kdy bude v Praze ukončen
hlavně z finančních důvodů. Proto doporučuji příjem přes satelit, případně přes kabelovou
televizi.
A které pořady rád
natáčím a vám, milí farníci,
mohu doporučit? Talkshow
se známými osobnostmi
cyklus Cesty k andělům,
povídání se zajímavými
lidmi Pro vita mundi, Misijní
magazíny, pořad Bez hábitu,
kde se představují církevní
řády. Magazíny pro kluky
GOODwillBOY
a
pro
děvčata a slečny V posteli.
Duchovní
přednášky
v
pořadu Noční univerzita,
zpravodajství do pořadu Zpravodajské Noeviny.
Dále rád točím přímé přenosy, které mají zvláštní příchuť neopakovatelné chvíle:
Kulaté stoly na různá témata, pořad Otazníky, Noemovu poštu s dotazy od diváků, pořad
o folklóru U nás, o filmařských amatérech Říkají to filmem či Modlitby z Taizé. Rád také
vyjíždím s přenosovým vozem, díky kterému pro vás můžeme natáčet pěkné koncerty,
hudební festivaly či církevní slavnosti. A která místa mi utkvěla v paměti? Především
přímé přenosy z celonárodních setkáních mládeže v Klokotech u Tábora 2007
a Velehradu 2008, primiční mše svaté na jižní Moravě a svěcení nového litoměřického
biskupa Mons. Jana Baxanta v Litoměřicích.
Na závěr bych vás ještě chtěl pozvat, až budete mít cestu okolo, na návštěvu
do televize Noe v Ostravě. Rád vás tam všude provedu. A také vás srdečně zvu
na slavnostní narozeninové vysílání ve dnech 22. až 24. května. Kdy v pátek 22. 5. bude
od 20 hodin Noemova pošta speciál s hosty z italského Telepace. V sobotu 23. 5. od 11:30
přímý přenos z Pouti rádia Proglas a televize Noe na Svatém Hostýně a od 20 hodin pořad
Noe, to je odpočinutí. V neděli 24. 5. pak zakončí oslavy přímý přenos Galavečera díků.
Přeji vám pěkné zážitky s televizí Noe, televizí dobrých zpráv.
Václav Plíšek
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