
Tradice komunity Čechů a Slováků v Londýně sahá zpět více než 
půl století. Velkou váhu v ní mají Vánoce, zejména Vánoce na 
Velehradě. Otec Lang, otec Rochla, otec Pazderka, Roxana McKay a 
desítky dalších, kteří za tu dobu oddaně a nezištně sloužili potřebám a 
tužbám našich krajanů v Anglii, každý rok dokázali vykouzlit atmosféru 
“domova daleko od domova” při štědrovečerní večeři na Velehradě. 
Každý rok bez vyjimky se zde sešlo deset, dvacet nebo i více krajanů. 
Pro některé z nich to byla příležitost k oslavě křesťanského svátku, jiní 
přišli najít dobrou a veselou společnost u štědrovečerního stolu a 
zazpívat si pár koled. Od sedmdesátých let, kdy byla vysvěcena 
velehradská kaple, byla hojně využívána příležitost k návštěvě půlnoční 
mše. I letos se na Velehradě k štědrovečernímu stolu sešla velká 
skupina krajanů. Pečovali o ně Juraj, Vráťa a Mirka, (zastupující 
manažery Ditu a Daniela během jejich dovolené). Nescházely tradiční 
pochoutky: kapustnica, ryba, bramborový salát… Zpívaly se koledy a 
zábava nevázla. Na vší té družnosti a veselí leží jediný stín. Pro některé 
byla dříve při štědrovečerní oslavě důležitá i přítomnost kněze, který 
vedl půlnoční pobožnost. Štědrý večer bez kněze byl letos zklamáním 
zejména po té, co jsme slavili mši na Velehradě na svátek svatého 
Václava s otcem Kocurkem z Ostravy. K tomu je třeba 
vysvětlení. Správní rada Velehradu již v létě žádala českou biskupskou 
konferenci o pomoc s obnovením bohoslužeb na Velehradě. Arcibiskup 
Graubner nám v dopise vysvětlil, že – pro nedostatek kněží – nám 
nemůže momentálně vyhovět, a že se máme v těchto záležitostech 
obracet na pomocného westminsterského biskupa Hopese, který je 
odpovědný za duchovní péči o katolické migranty v Anglii. Na podzim 
byla správní rada oslovena českým knězem z řádu premonstrátů, jehož 
opat nám nabídl jeho služby pro Velehrad. Požádali jsme, aby svoji 
nabídku adresovali biskupu Hopesovi, což pan opat učinil. Biskup 
Hopes, po delším prodlení, odmítl povolit, aby kněz o Vánocích na 
Velehradě duchovní péči poskytoval. Bylo nám za těžko tomu 
uvěřit, ale bohužel je tomu tak. 

S přáním požehnaného a úspěšného Nového Roku Antonín Stáně (za 
správní radu Velehradu) 


