Pořady Tvůrčí skupiny náboženských pořadů od 8. 11. 2014 do 14. 11. 2014

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

www.rozhlas.cz/nabozenstvi

ČRo Radiožurnál
Křesťanský týdeník

sobota 8. 11. 2014 9:05 – 10:00

Rozhovory, reportáže a aktuality nejen z křesťanského světa.
Ekumenická bohoslužba na Bílé hoře.
Pravoslavná církev v Rusku vyzývá občany k vlastenectví.
Sociální role církve ve společnosti.
Neziskovka roku 2014.
Jak na Slovensku pokračuje referendum za rodinu?
Glosa Dominika Duky.

Sobotní Doteky víry

sobota 8. 11. 2014 22:05 – 23:00

"Umím otevírat projekty, ale když je třeba, umím je i zavírat"- říká zkušený humanitární pracovník
Lukáš Laube. Působí jako manažer rozvojových projektů Charity Česká republika a dva roky byl
ředitelem české nemocnice v Buikwe v Ugandě. Afrika si podle jeho názoru zaslouží více peněz a o
afrických komoditách by se mělo rozhodovat právě tam a ne v jiných částech světa. Pokud by
africké státy produkovaly více peněz, mohly by je dát zpátky do zdravotního systému, soudí Lukáš
Laube. Zdůrazňuje, že princip práce Charity je: know how místním lidem a udržitelnost projektů.

Nedělní Doteky víry

neděle 9. 11. 2014 22:05 - 23:00

Chrámová hora.
Muž a žena.
Slovenská charita na Ukrajině.
Výzvy přítomnosti: V dnešních Výzvách přítomnosti se podíváme na jednu z mnoha
náboženských menšin v sousedním Polsku. Oficiální zdroje uvádějí, že tam žije dvacet tisíc Židů.
Většina rabínů v Polsku přišla ze zahraničí. Výjimkou není ani rabín Tyson Herberger, se kterým
mluvila redaktorka Magdaléna Trusinová.

ČRo Dvojka
Bohoslužba

neděle 9. 11. 2014 9:00 - 10:00

Přímý přenos bohoslužby Evangelické církve metodistické z modlitebny v Praze na Novém
Městě. Káže farářka Ivana Procházková.

ČRo Vltava
Ranní Slovo

neděle 9. 11. 2014 7:35 – 8:00

V pořadu Ranní Slovo probíráme s Petrem Vaďurou a jeho hosty postupně knihu Žalmů. Dnes je
před námi 33. žalm. Hostem je profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Martin Prudký.

Slovo mezi nebem a zemí

neděle 9. 11. 2014 17:00 – 17:30

Kairos 89 (1/3)
Probuzení
V těchto dnech si připomínáme listopadové události roku 1989. Svůj podíl na společenských
změnách měly i křesťanské církve. S Pavlem Hlavatým se v třídílném seriálu s názvem Kairos 89
pokusíme zmapovat některé významné okamžiky a připomenout výrazné osobnosti, které do dění
nějakým způsobem zasáhly. První část s názvem Probuzení se vrací do druhé poloviny 80. let,
začíná na velehradské Cyrilometodějské pouti v roce 1985.

Ranní úvaha Daniela Rause

po – pá 9. 11. 2014 – 14. 11. 2014 6:50 – 6:55

ČRo Wave
Hergot!

neděle 9. 11. 2014 18:00 – 19:00

Jezídi a jejich andělé
Nedělní Hergot! přinese rozhovor s Petrem Kubálkem, českým odborníkem na Kurdy a zvláštní
náboženskou skupinu jezídů. Bude řeč jak o principech jezídského náboženství, tak o současném
brutálním pronásledování jezídů ze strany ISIS.

ČRo Plus
Kořeny

středa 12. 11. 2014 20:10 – 20:40

Dobré víno až pro tuto chvíli
Víno patřilo spolu s olejem a pšenicí k základním potravinám biblického člověka. Ale víno se nám
objevuje také na řadě míst v bibli, stalo se také součástí eucharistie. V jaké souvislosti Ježíš
pronesl výrok "Dobré víno až pro tuto chvíli?" Téma pořadu Kořeny s religionistou dr. Martinem
Chadimou. Připravila Ivana Denčevová.
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