Vatikán známkou slaví českého světce
Český světec se stal v nové emisi „Evropa 2018 – Mosty“ protějškem sv. Petra, patrona
stavitelů mostů. Na známce je zobrazen na pozadí Karlova mostu a Hradčan, zatímco
sv. Petr má za sebou pohled na římský Andělský most a vatikánskou baziliku.
Autorem známek je italský umělec Stefano Morri.

Znak, heslo a berla pro nového biskupa
Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský, přijme biskupské svěcení
v sobotu 19. května v deset hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
KT představuje jeden z odznaků jeho služby: biskupskou berlu, zveřejňuje
jeho biskupské heslo a znak (nabízí též rozhovor s jeho tvůrcem).

Téma: pravda a lež v médiích
Manipulativní zprávy, cílené dezinformace, fámy. Byly tady odjakživa, dnes se s nimi
ale kvůli novým technologiím i cíleným kampaním setkáváme mnohem častěji.
Jak je poznat a jak se jim bránit?
Informační válku popisuje v rozhovoru autorka knihy Průmysl lži Alexandra Alvarová.
Svatý Jan Nepomucký jako stavitel mostů mezi lidmi se ocitl vedle sv.
Petra na nejnovější sérii vatikánských známek. A na další z nich se
objevuje zase cyrilometodějský motiv, který připomíná
uznání staroslověnštiny za čtvrtý liturgický jazyk.

Příště: P. LUDVÍK ARMBRUSTER SJ
Dlouholetý jezuitský misionář v Japonsku se dožívá
devadesáti let. V rozhovoru pro KT se ohlédne
za svým dosavadním životem.

Je nutná Istanbulská úmluva?
Ochranou žen před násilím se zabývá tzv. Istanbulská úmluva, jejíž platnost se
v nejbližší době chystá potvrdit Parlament ČR. Podle kritiků Úmluvy, k nimž patří
i čeští a moravští biskupové, však dokument obsahuje nadbytečné ideologické prvky.

Rodiny nežijí, jak by si přály
S Francouzem ANTOINEM RENARDEM, prezidentem Federace katolických
rodinných svazů v Evropě, jsme při jeho pražské návštěvě hovořili o tom, jak se daří
prosazovat rodinná témata ve veřejné debatě, ale také o blížícím se setkání rodin v
Dublinu nebo o tom, jak se v dnešní společnosti daří vztahům, životu a lásce.

