
KřesťansKý týdeníK 
sobota 9:15 – 10:00  

Rozhovory, reportáže a aktuality nejen z křesťanského světa

Pětačtyřicetiminutový magazín je od roku 1990 součástí sobotního 
dopoledního vysílání Radiožurnálu.  Reflektuje domácí i zahraniční 
události uplynulého týdne, které  v nejširším slova smyslu souvisejí 
s náboženstvím. Vysvětluje, komentuje, uvádí do širších souvislostí 
, vyjadřuje se k celospolečenským otázkám. Informuje o práci 
křesťanských pomáhajících  a charitativních organizací a duchov-
ních kulturních počinech. Kromě křesťanství se pravidelně věnuje 
také dvěma dalším abrahámovským náboženstvím – judaismu 
a islámu.

VýzVy přítomnosti
neděle 21:05 – 21:25   

Rozhovory se zajímavými lidmi o otázkách a problémech, před 
které nás staví dnešní doba. Jde o témata časová i nadčasová, 
společenská i osobní. Vždy se přitom hledají nejenom pragmatické, 
ale především principiální odpovědi s přihlédnutím k duchovnímu 
rozměru života.

bohoslužby
neděle 9:00 – 10:00 a sVátKy

Každou neděli a o významných křesťanských svátcích se můžete stát 
prostřednictvím přímého rozhlasového přenosu účastníky bohosluž-
by jedné z třinácti církví. Společně s námi navštívíte během roku 45 
farností a sborů ze všech regionů ČR. Zavítáte do kostelů, které jsou 
významnými historickými památkami či moderními stavbami, do prostor 
modliteben ve starých činžácích nebo třeba do výstavní haly. Možná 
budete překvapeni pestrostí různých projevů duchovního života.

příběhy naděje a pomoci
středa 10:10 – 10:25

Pořad z Cyklu „Váš příběh“  vám přiblíží různé osudy lidí, kteří nežijí jen 
sami pro sebe a sílu čerpají ve vztahu k tomu, co je přesahuje. 

noKturno pro osamělá srdce
občasně V neděli  22:05 – 23: 00

Nedělní večer nabízí všem, kteří se právě cítí sami, setkání se zajíma-
vým hostem nad obecně lidskými tématy. Do živého vysílání můžete 
vstupovat svými telefonáty a ptát se hostů na to, co vás zajímá, nebo 
přidat svůj názor na probírané téma a podělit se o svoji zkušenost. 

KřižoVatKy
občasně V neděli  22:05 – 23:00

Životní příběh, do kterého můžete v živém vysílání vstupovat i vy. V hra-
niční situaci můžete nabídnout své osobní řešení nebo zkušenosti ještě 
před tím, než se dozvíte, jak ji řešil hrdina příběhu.

ranní úVaha 
po – pá  6:50 – 6:55

Krátké zastavení na začátku dne je součástí bohaté kulturní 
nabídky ranního stanice Vltava. Fejetony, malé příběhy, postřehy 
k zamyšlení, nápady a inspirace pro každý den jsou dílem širokého 
týmu autorů. Uvádíme je v autorské interpretaci. 

ranní sloVo
neděle  7:35 – 8:00

Znalost historického pozadí biblických příběhů a jejich moderní 
interpretace patří k výbavě současného člověka v každého oboru. 
Tento pořad přináší biblické texty liturgického kalendáře příslušné 
neděle s komentářem  našich předních teologů. Pořad je součástí 
ranní duchovní nabídky stanice Vltava. 

prameny a proudy 
neděle  16:00 – 16:30

Různá náboženství představují různé interpretace světa. Společnost 
přitom potřebuje duchovní reflexi. Rozmanité prameny a proudy se 
proto setkávají a prolínají v publicistické řadě se stejným názvem. 
Seriály dokumentů, rozhovorů, medailonů významných osobností 
přibližují současné duchovní trendy i odkaz minulosti.
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Přehled pořadů připravovaných redakcí  
na stanicích Českého rozhlasu

KontaKt:
Redakce náboženského vysílání, Český rozhlas 6

Dykova 14, 101 00  Praha 10

tel: 221 552 710, email:  nabozenstvi@rozhlas.cz

Kořeny 
středa 20:10 – 21:00  

Pořad se zabývá monoteistickými náboženstvími, tedy judaismem, 
křesťanstvím a islámem, se snahou objevovat kulturní souvislosti, 
které stály u zrodu naší civilizace. 

hoVory o Víře
sobota 19:30 – 20:00   

Co je to víra? V co všechno se dá věřit? V co věří klasická nábožen-
ství a nové náboženské směry? Jak žijí a co dělají lidé, kterým se 
říká věřící? 

sloVo na neděli 
sobota 23:50 – 24:00

Úvahy, jež nabízejí  duchovní inspiraci pro právě nadcházející nedě-
li. Duchovní různé konfesní příslušnosti v desetiminutových úva-
hách hledají odpovědi na otázky, které se týkají každého člověka.

zaostřeno na círKVe
neděle 21:40 – 22:00

Magazín nabízí formou krátkých rozhovorů a reportáží informace 
a vhled do všech abrahámovských náboženství. 

sloVo na příští týden 
neděle 23:50 – 24:00

Se svým pohledem na život a problémy, které přinášejí každodenní 
situace se s posluchači dělí spisovatelé a publicisté.

Co vše najdete na internetových stránkách  
Redakce náboženského vysílní?

	informace o připravovaných pořadech.

	naše odvysílané pořady  
ve formátu mp3.

	Vysílací frekvence jednotlivých stanic 
českého rozhlasu.

Redakce náboženského vysílání pro vás připravuje pořady již od roku 
1990. Přináší zprávy, komentáře, reportáže, debaty, dokumenty či portré-
ty zajímavých osobností, vždy s přihlédnutím k duchovní dimenzi života. 
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