
INSPIRACE JAK DOBŘE PROŽÍT ČAS 

FILMY 

P. Pavel Hofírek (farář v Rožnově pod Radhoštěm) vypracoval seznam nejen „křesťanských“ filmů, které 

doporučuje/nedoporučuje  k zhlédnutí: www.pavelhofirek.cz 

Pochyby / Doubt / USA 2008 / Po filmové stránce vynikající film o těžkém tématu s výbornými hereckými                

výkony. Nepřinese asi povzbuzení ve víře, ale připomene, jak je život složitý a jak může být někdy nemožné                  

dosáhnout jistoty svědomí. https://www.csfd.cz/film/233931-pochyby/  

Apoštol / TheApostle / USA 1997 / Křesťanství v tomto filmu je hodně vzdálené našemu katolickému               

pojetí a hlavní hrdina by asi pohoršil křesťany všech církví. Ale celý příběh se dá chápat i tak, že ukazuje sílu                     

víry a Boží milosti, která působí navzdory našim lidským slabostem. Bůh, který vítězí nad vším a za všech                  

okolností. Člověk, který nakonec nemůže nic jiného, než Bohu sloužit, jak nejlépe dokáže. Téma docela               

složité z prostředí nám vzdáleného a proto může film někoho odradit či zmást. Přesto doporučuji              

k zhlédnutí. Kdysi dávno běžel v televizi, ale teď se asi nikde v češtině sehnat              

nedá. https://www.csfd.cz/film/12344-apostol/ 

Zapomenuté světlo / ČR 1996 / Jeden z nejlepších porevolučních českých filmů. Působivě vykreslený             

život kněze v pohraničí v době komunistické totality. Nepřináší sice žádné nové či hluboké křesťanské               

myšlenky, ale přes smutnou realitu dává problesknout naději. Obecně lidské poselství o víře v dobro může                

být přijatelné i pro nevěřící diváky. Z filmu asi nezůstane v paměti myšlenka, ale             

spíš pocit. http://www.csfd.cz/film/6683-zapomenute-svetlo/ 

Vzepřít se obrům / FacingtheGiants / USA 2006 / Křesťanský motivační film profesionální kvality. Vyšel              

na DVD s českým dabingem. http://www.csfd.cz/film/224342-vzeprit-se-obrum/ 

Na vrchol / TheClimb / USA 2002 / Film s křesťanský poselstvím určený hlavně pro mládež. Film je                

solidní kvality, ale nic moc originálního. http://www.csfd.cz/film/106716-na-vrchol/ 

Zachránit život / To Save a Life / USA 2009 / Nevhodné pro malé děti / Kvalitou průměrný film s                

pozitivním křesťanským poselstvím pro mládež. Taková agitace pro        

dobro. http://www.csfd.cz/film/270613-to-save-a-life/ 

Setrvačník / Flywheel / USA 2003 / Křesťanská pohádka o obrácení prodejce ojetých aut. Po filmové              

stránce podprůměrná, hodně amatérská kvalita. Paradoxně díky tomu je samotný příběh divákovi bližší a           

chytá za srdce. Nevěřícím ale raději nepouštět. http://www.csfd.cz/film/239248-setrvacnik/ 

V jednom ohni / Fireproof / USA 2008 / Kvalitní křesťanský film o záchraně jednoho manželství.               

K dokonalosti mu ale něco chybí. Je poněkud kazatelský a uhlazený, ale zaujme a povzbudí. Na DVD v                 

češtině asi nevyšel, ale běžel s českým dabingem v televizi na           

HBO. http://www.csfd.cz/film/246107-v-jednom-ohni/ 

AmishGrace / USA 2010 / Fim o odpuštění podle skutečné události. Po filmové stránce průměrné, příliš               

uhlazené až nereálné kvality. Ale kvůli hlavnímu poselství o nutnosti odpuštění film            

doporučuji. http://www.csfd.cz/film/281271-amish-grace/   

Oddělené světy / To verdener / Dánsko 2008 / Dobrý film, který dle mého názoru čestným způsobem               

ukazuje Svědky Jehovovy a problém života podle striktních pravidel víry v současné liberální          

společnosti. Pro nás je zajímavé, že při sledování filmu můžeme mít porozumění pro obě strany, jak pro                

Svědky Jehovovy v jejich snaze žít podle Božích pravidel, tak pro ty ostatní, kterým se zdá, že jsou příliš                   

fanatičtí. Film je natočen podle skutečného příběhu. http://www.csfd.cz/film/246364-oddelene-svety/   
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Filmy, které mohou být přínosné: 

 

Říjnové dítě / October Baby / USA 2011 / Drama pro mládež s positivním poselstvím. Film nevyznívá               

reálně, postavy jsou příliš schématické, ale může vést k užitečnému          

zamyšlení. https://www.csfd.cz/film/307793-october-baby/ 

Svatá Rita / Rita da Cascia / Itálie 2004 / Film mne zaujal, protože o sv. Ritě jsem nevěděl téměř nic. Ke                    

známým faktům asi tvůrci ledacos přidali, aby byl příběh poutavější. Filmařskou kvalitu vystihuje označení:              

„televizní a pro mládež“. https://www.csfd.cz/film/247209-rita-da-cascia/ 

Ve jménu Krista / Risen / USA 2016 / Originální zpracování smrti a vzkříšení Krista z pohledu římského                 

velitele. Po filmové stránce solidní. https://www.csfd.cz/film/411757-ve-jmenu-krista/ 

Kalvárie / Calvary / Irsko 2014 / Film pro dospělé a otrlé diváky, který zamotá hlavu asi každému, kdo o                  

něm bude přemýšlet. Jistě se dá vyložit v křesťanském smyslu oběti dobrého člověka za hříšníky, ale asi také                  

jako kritika církve. Vizuálně oslnivá kamera, výborný výkon herce v hlavní roli, ale poněkud přepálená               

snaha předat jakési (pro mne nejasné) poselství. Viděl jsem dvakrát, napoprvé zcela pohlcen filmovým              

zážitkem, napodruhé po delší době dodíváno z povinnosti, abych si udělal názor, třetí zhlédnutí              

neplánuji. https://www.csfd.cz/film/326728-kalvarie/ 

Pošli to dál / PayIt Forward / USA 2000 / Není to přímo křesťanský film a některé momenty jsou spíš pro                    

dospělé, ale pozitivní poselství je křesťanskému vidění světa blízké. Kvalitně udělaný, ale zcela přeslazený s               

řadou klišé. https://www.csfd.cz/film/5719-posli-to-dal/ 

Adamova jablka / Adams aebler / Dánsko Německo 2005 / Po filmové stránce kvalitní film, který mnohé                

nadchne. Spíše než křesťansko-mystický je to film humanisticko-romantický s prvky černé komedie, který             

mne nepřesvědčil. Zdál se mi příliš vykalkulovaný a plný         

klišé. https://www.csfd.cz/film/221085-adamova-jablka/ 

Válečný kabinet / WarRoom / USA 2015 / Evangelikální křesťanská pohádka pro dospělé o záchraně              

jednoho manželství, která může povzbudit. Nevěřícím nepouštět. Po technické stránce kvalitní, ale poněkud             

schématický. https://www.csfd.cz/film/412233-valecny-kabinet/ 

Josef a jeho skvostný plášť / Joseph and theAmazingTechnicolorDreamcoat / Velká Británie 1999 /             

Moderní muzikálové zpracování biblického příběhu. Po křesťanské stránce nepřináší nic nového, ale líbilo           

se mi zpracování a hudba. Je to svěží hravý pohled na osud Josefa             

Egyptského. https://www.csfd.cz/film/48545-josef-a-jeho-skvostny-plast/    

O bozích a lidech / Des hommes et des dieux / Francie 2010 / Téma filmu je jistě závažné, život v klášteře                     

se zdá být vyobrazen autenticky, ale bohužel pro většinu diváků bude způsob filmového vyprávění příliš               

pomalý a nechytí za srdce. https://www.csfd.cz/film/278858-o-bozich-a-lidech/ 

Bůh není mrtvý / God's Not Dead / USA 2014 / https://www.csfd.cz/film/355061-god-s-not-dead/ + Bůh          

není mrtvý 2 / God's Not Dead 2 / USA 2016 / https://www.csfd.cz/film/55950-god-s-not-dead-2/ +          

Bůh není mrtvý 3: Světlo v temnotách / God's Not Dead: A Light in Darkness / USA 2018                

/ https://www.csfd.cz/film/578478-god-s-not-dead-a-light-in-darkness/ jsou tři evangelikální filmy    

zaměřené na obranu a propagaci víry. Filmové zpracování je na dobré úrovni a zápletky jsou ze současné                

společnosti. Samozřejmě je vše schématické a přislazené. Ale dobře se na filmy dívá a vítězství víry věřícího                

diváka potěší, přestože nad tímto typem víry a jejího prožívání můžeme mít řadu otazníků. Do distribuce u                

nás se filmy nedostaly, ale je možné je najít na internetu s titulky. 

V moci ďábla / TheExorcismof Emily Rose / USA 2005 / Částečně horor, částečně drama. Film může                

vyděsit anebo také inspirovat k přemýšlení. Solidní zpracování, uvěřitelný příběh inspirovaný skutečnými            

událostmi. https://www.csfd.cz/film/194885-v-moci-dabla/   
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Chatrč / TheShack / USA 2017 / Film podle křesťanského knižního bestselleru. Film je kvalitně udělaný,               

ale poněkud schématický. Těm, kterým se líbila kniha, to určitě vadit nebude. Nevěřící nejspíš nadchne               

k přemýšlení o životě po smrti. https://www.csfd.cz/film/56065-chatrc/ 

Ježíš z Montrealu / Jésus de Montrél / Kanada 1990 / Ve své době oceňovaný film, který má sice                  

proticírkevní momenty a není vhodný pro děti, ale spojení pašijového příběhu se současností může diváka              

oslovit. Bohužel mne po letech už tak nenadchl. http://www.csfd.cz/film/128671-jezis-z-montrealu/ 

Ostrov / Остров / Rusko 2006 / Tento způsob filmového zpracování ani toto pojetí křesťanské zbožnosti               

mi nejsou blízké. Spíše než nějaké duchovní poselství jsem vnímal snahu získat ceny na filmových               

festivalech. Řada věřících je ale z tohoto filmu nadšena, takže se můžete podívat a udělat si obrázek                 

sami. http://www.csfd.cz/film/228701-ostrov/   

Dlouhá cesta / A Walk to Remember / USA 2002 / Romantický film pro mládež, výchovný a motivační, s                  

křesťanskými prvky. Poněkud přeslazené a schématické, ale po filmové stránce kvalitně udělaný film, který              

dokouká až dokonce také dospělý. http://www.csfd.cz/film/11688-dlouha-cesta/ 

Spotlight / Spotlight / USA 2015 / Film, který pro nás věřící katolíky není příjemné sledovat.              

Jednostranná optika vypravování nám pomůže pochopit, co hrozného se dělo, ale příliš nepomáhá k             

pochopení celé šíře a souvislostí problému zneužívání. Divák se musí připravit na film plný rozhovorů, který                

nepobaví ani akcí ani počítačovými efekty, ale mne nadchly výkony herců a realistické chování jednotlivých               

postav. Nevhodné pro děti. http://www.csfd.cz/film/388128-spotlight/ 

Odvážní / Courageous / USA 2011 / Evangelizační film o tom, jak je důležité být dobrým otcem. Po filmové                  

stránce dobré, ale příběh moc nefunguje, jakoby scházela nosná         

myšlenka. http://www.csfd.cz/film/293061-odvazni/ 

Setkání / TheEncounter / USA 2010 / Není vhodné pro děti / Evangelikální evangelizační film průměrné              

až podprůměrné kvality, ale příběh může věřící lidi zaujmout. Nevěřící asi nevydrží až do konce. Poněkud                

zjednodušený pohled na život a Ježíšovo jednání je takové zvláštní, ale zásadní připomínky             

nemám. http://www.csfd.cz/film/299964-encounter-the/ 

Tajemství Jonathana Sperry / TheSecretsofJonathanSperry / USA 2008 / Evangelická agitka na Bibli           

pro děti a mládež. Průměrný film, ale příjemně se na něj          

dívá. http://www.csfd.cz/film/303728-the-secrets-of-jonathan-sperry/ 

Záchrana Boha / SavingGod / Kanada 2008 / Není vhodné pro děti / Po filmařské stránce            

průměrné. Příběh může být inspirací a povzbuzením pro ty, kdo se nenechají odradit evangelikálním             

pojetím a poněkud zjednodušeným viděním světa. http://www.csfd.cz/film/248814-zachrana-boha/ 

Druhá šance / The Second Chance / USA 2006 / Poněkud uhlazený příběh z evangelikálního sboru.              

Koho neodradí americký a evangelikální styl, tak si může užít film s pozitivním poselstvím, které je ale spíš                

sociální než duchovní. Film bohužel u nás na DVD asi        

nevyšel. http://www.csfd.cz/film/221870-second-chance-the/   

Nebe existuje / HeavenIsfor Real / USA 2014 / Pěkný, profesionálně udělaný film. O chlapci, který měl                

zážitek, že byl v nebi. A o tom, jak na to reaguje okolí. Podle skutečného příběhu a knižního                  

bestselleru. http://www.csfd.cz/film/356821-nebe-existuje/ 

ThePerfectStranger / USA 2005 / Žena dostane pozvání na večeři s Ježíšem, které pokládá za nevhodný 

žert, ale nakonec ho přijme a pustí se do rozhovoru s neznámým. Film je nekatolické, evangelikální 

produkce. Má charakter evangelizační (přiblížit křesťanství dnešnímu člověku) a apologetický (vysvětlit 

řadu častých námitek proti křesťanské víře). Pro někoho může být film příliš americký a příliš evangelikální 

a některé věci by se daly vytknout, ale samotný obsah a úvaha, jaké by mohlo být setkání s Ježíšem dnes, 

může být povzbuzením ve víře. Po filmařské stránce není sice nejlepší, ale není to ani žádná katastrofa. 

Další informace na 

https://www.csfd.cz/film/56065-chatrc/
http://www.csfd.cz/film/128671-jezis-z-montrealu/
http://www.csfd.cz/film/228701-ostrov/
http://www.csfd.cz/film/11688-dlouha-cesta/
http://www.csfd.cz/film/388128-spotlight/
http://www.csfd.cz/film/293061-odvazni/
http://www.csfd.cz/film/299964-encounter-the/
http://www.csfd.cz/film/303728-the-secrets-of-jonathan-sperry/
http://www.csfd.cz/film/248814-zachrana-boha/
http://www.csfd.cz/film/221870-second-chance-the/
http://www.csfd.cz/film/356821-nebe-existuje/


webu: http://www.imdb.com/title/tt0466923/ a http://www.csfd.cz/film/323592-perfect-stranger-the/ a 

http://www.perfectstrangermovie.com/ Film bohužel nevyšel v češtině na DVD. 

AnotherPerfectStranger / USA 2007 / Volné pokračování předchozího filmu, ve kterém dcera           

odmítající křesťanskou víru rodičů potká Ježíše cestou letadlem. Další informace na           

webu: http://www.imdb.com/title/tt0902253/ a http://www.csfd.cz/film/304247-another-perfect-strange

r/ Hodnocení zhruba stejné jako u prvního dílu, možná je tento druhý díl o něco lepší. 

Více na: http://www.pavelhofirek.cz/node/397 

DALŠÍ DOPORUČENÉ FILMY KE ZHLÉDNUTÍ 

● Svět podle Prota 
http://www.csfd.cz/film/10995-svet-podle-prota/ 
● Prázdniny v Římě 
http://www.csfd.cz/film/9926-prazdniny-v-rime/ 
● Most přes řeku Kwai 
http://www.csfd.cz/film/5696-most-pres-reku-kwai/ 
● Ben-Hur 
http://www.csfd.cz/film/9876-ben-hur/ 
● Život je krásný 
http://www.csfd.cz/film/642-zivot-je-krasny/ 
● Krajina stínů 
http://www.csfd.cz/film/355-krajina-stinu/ 
● Vykoupení z věznice Shawshank 
● Zachraňte vojína Ryana 
● Pán prstenů 
● Pianista 
● Umučení Krista 
● Once (2006) 
● Králova řeč 
● Zelená Míle 
● Gran Torino 
● Čistá duše 
● Počátek (2010) 
● Dokonalý trik 
● Jean od Floretty 
● Bídníci (2012) 
● Hledání Země – Nezemě 
● Don Bosco 
http://www.csfd.cz/film/188988-don-bosco/ 
● Padre Pio 
http://www.csfd.cz/film/15460-padre-pio/ 
● V jednom ohni (Fireproof) 
http://www.csfd.cz/film/246107-v-jednom-ohni/ 
● Letopisy Narnie (3 filmy) 
● Bella 
● Mise (Misie) 
http://www.csfd.cz/film/4863-mise/ 
● 12 podmínek k dědictví 
http://www.csfd.cz/film/229696-12-podminek-k-dedictvi/ 
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