Náboženské pořady TS Publicistika od 11.6.2016. do 17.6.2016

Záznam odvysílaných pořadů ve formátu mp3
a informace o připravovaných pořadech najdete též na

www.rozhlas.cz/nabozenstvi

ČRo Vltava
Ranní Slovo

neděle 12.6.2016

7:35 – 8:00

V pořadu Ranní Slovo bude naším hostem děka Evangelické teologické fakulty Univerzity
Karlovy doc. Jiří Mrázek. Uslyšíme úvahy nad úsekem z 2. kapitoly listu Koloským. Pořad
připravil Petr Vaďura.

Bohoslužba

neděle 12.6.2016

9:00 – 10:00

Přímý přenos bohoslužby Řeckokatolické církve z chrámu svatých Kosmy a Damiána v Praze.
Liturgii slouží Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exarcha Řeckokatolické církve.

Ranní úvaha Miloše Rejchrta

po–pá 13.6. – 17.6. 2016 6:50 – 6:55

ČRo Wave
Hergot!

neděle 12.6.2016

18:00 – 19:00

S Jeronýmem Pražským proti proudu
Ve studiu jsme s radostí přivítali evangelického teologa a faráře pro menšiny Mikuláše
Vymětala. Jeho méně známým zájmem jsou dějiny reformace a v evangelickém prostředí se tak
stal 600 let po upálení Jeronýma Pražského hlavní osobností připomínání jeho památky. Čím je
Jeroným Pražský inspirativní pro současnost? Kromě toho, že se rebelsky držel svého přesvědčení,
zasahuje jako hrdý Evropan a přísný intelektuál do dnešní doby, která se podle Vymětala
projevuje opačnými trendy.

ČRo Regionální stanice
Mezi nebem a zemí

sobota 11.6.2016

9:04 – 10:00

Magazín o víře a spiritualitě v souvislostech.
V Mezi nebem a zemí s datem 11. 6. povíme, že Židé o víkendu slaví Šavuot. Připomíná přijetí
Tóry, kterou Mojžíš obdržel od Hospodina na hoře Sinaj po exodu z Egypta. Připomeneme, že na
Horákově statku v Lidicích před 74 lety zemřel i farář Josef Štemberka. Katolická církev
připravuje zahájení procesu jeho blahořečení. Přineseme i další aktuality z duchovního světa a
zamyšlení starokatolického kněze Petra Jana Vinše.

ČRo Plus
Vertikála

neděle 12.6.2016

10:10 – 11:00

Vychází svoboda z našeho nitra nebo je to nějaká vnější danost? Kdy je člověk opravdu svobodný
a jakou hodnotu má svobodné slovo? S filosofkou Annou Hogenovou, novinářem Danielem
Rausem hovořila Kateřina Horálková Rózsová.

Hovory

neděle 12.6.2016 22:35 – 23:00

Hostem Evy Hůlkové je filosof, významný katolický intelektuál, známá osobnost naší veřejné a
akademické scény - prof. Jan Sokol. O morálce, etice, víře, ale také o korupci nebo lži diskutuje
srozumitelně a sdělně. Lidé v tuzemsku i v zahraničí se zájmem naslouchají jeho přednáškám. Co
si myslí o svobodě, o moderní mediální době, o politice, o světě a životě, který jsme si nevybrali
ani se o něj nezasloužili?
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