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Bilance roku 2011... 
Bývá zvykem zamyslet se před Vánocemi nad uplynulým rokem a  

ten právě končící nebyl v mnoha ohledech nejhorší. Pro londýnský  

Velehrad znamenal další obnovování společenského, kulturního i 

duchovního ţivota, o čemţ svědčily třeba uţ dlouho nevídaná  

mnoţství účastníků Svatojánské a Svatováclavské pouti a podle 

zájmu tomu tak zjevně bude i za týden na Mikulášské nadílce. A  

nešlo jen o ty účastníky ze všech exilových a krajanských generací,  

vracející se najednou - a někteří i po letech - na Velehrad a radostně  

zjišťující, ţe tam potkávají své přátele a známé z dřívějších let, ještě  

třeba z doby Otců Langa a Pazderky, taktéţ přilákané příznivými a  

často i značně pochvalnými zmínkami o tom, jak ,,to bylo minule  

skvělé‘‘. Šlo i o to, ţe přišlo mnoho mladých a našly se i organizační 

talenty a obětaví cukráři, pekaři či řemeslníci, kteří pomohli ony 

akce připravit a hudební talenty, které se postaraly o to, ţe tak opět  

zavládla ona rušná pohoda dřívějších let. A co se týče toho  

duchovního, uţ dávno nebyla velehradská kaple tak plná, ţe Otec  

Slavík musel o Svatováclavské mši napínat hlasivky, aby jej bylo  

slyšet i na schodech, kde stáli ti, kteří se uţ do kaple nevešli...  

    Mezitím se ovšem během roku stahovaly mraky nad Evropou  

a bylo čím dál tím více jasnější, ţe kontinent zhýčkaný blahobytem   

a s uvolněnou morálkou ve stylu ,,Greed is Good!‘‘, kdy je v souladu 

s morálním relativismem vše dovoleno, si nebude moci dál uţívat na  

dluh a ţe hospodářská krize několika minulých let opravdu ještě 

zdaleka nekončí. V České republice ani na Slovensku zatím  

nebylo na rozdíl od Británie ještě zdaleka nejhůř a hospodářský růst  

byl stále dobrý, i kdyţ v příštím roce tomu uţ tak zjevně nebude a 

boj se zhoubnou korupcí bude muset pokračovat ve zhoršených 

podmínkách. Jak dopadne krize eurozóny je stále těţké předvídat a     Foto: Narození Páně (alabastr, cca.1500), Regionální 

ani nejzatvrzelejší britští euroskeptikové jí nepřejí rozpad, neb ten       galerie, Palác Abatellis, Palermo, Sicílie 

by postihl ještě více i britské hospodářství.                 >>>>>>> 

****************************************************     
Správní rada Velehradu a Velehradský výkonný výbor všechny srdečně zvou na tradiční 

   ***  MIKULÁŠSKOU OSLAVU  *** 
   S předvánočním trhem, bazarem, skleničkou vína a dalšími příjemnostmi... 

v neděli 11.prosince 2011 na Velehradě (22 Ladbroke Sq, London W11) odpoledne od 15ti do 18ti hodin  
 

Ve 4 hodiny odpoledne příjde navštívit děti svatý Mikuláš  Prosíme rodiče, aby nám do 5.12. nahlásili jména dětí, které se 

zúčastní (aby Mikuláš pro ně měl punčochu!) email: info@velehrad.org.uk nebo tel. 0207 727 7849.  
 

**************************************************** 

 
 

 

Spokojené a požehnané svátky 
vánoční a mnoho úspěchů 
v Novém Roce 2012 

přejí všem krajanům Správní rada 

Velehradu a členové Pomocného výboru 
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Bilance roku 2011... (pokračování ze str.1) 

Jasné však je, ţe i kdyţ je politická i hospodářská integrace pro Evropu v konkurenci s třeba Čínou a Indií, nebo i 

Brazilí či Ruskem nezbytná a uţitečná, země s rozdílnými úrovněmi hospodářského rozvoje by prostě neměly tvořit 

měnové unie. Zejména pak kdyţ politická ,,nutnost‘‘ převáţí nad zdravým rozumem, coţ se ukázalo obrovskou chybou 

při přijetí Řecka do eurozóny bez ohledu na tehdejší zfalšování stavu řecké ekonomiky. 

      Nynější evropská krize je ovšem, jak uţ řečeno, způsobena krizí morálky a odklonem kontinentu od vlastního 

věkovitého kodexu vztahů ve společnosti, postaveného na křesťansko-ţidovském duchovním dědictví. Vţdyť ono 

neetické hazardování ,,hráčů‘‘ mezinárodních spekulativních transakcí s penězmi jejich firem i daňových poplatníků, 

podepřené horentními platy a prémiemi, o kterých se normálním smrtelníkům ani nezdá, začalo před čtyřmi roky onu 

globální krizi finanční, zvanou eufemisticky ,,credit crunch‘‘. Uţ v jejím průběhu se pak ukázalo, ţe většina evropských 

zemí nedbala původních pokynů EU o výši státního zadluţení a populistické vlády za asistence nebývalé korupce 

zahnaly Evropu tam, kde dnes je, přičemţ si zároveň dokázali vrcholní manaţéři zvýšit platy a prémie aţ do 

stratosférických výšin, často na úkor upadajících státních či soukromých firem. Kolik z těch bezohledně chamtivých 

,,kapitánů‘‘ finančnictví, veřejné správy či polostátních firem však vůbec něco ví o nějaké morálce, o hříšnosti a tedy 

totální nepřípustnosti vlastního chování? Vţdyť zpráva Komise pro vysoké platy právem tvrdí, ţe pokud je vrcholný 

manaţér ohodnocen nezodpovědnými členy správní rady aţ 145krát vyšším platem neţ berou jeho pracovníci, je to 

opravdu ,,korozivním‘‘ jevem, který rozkládá sociální soudrţnost firmy i společnosti. V situaci škrtů a šetření uprostřed 

krize je to pak, jak uţ řečeno, morálně neospravedlnitelné a není divu, ţe situaci tvrdě kritizoval i sám papeţ Benedikt 

XVI. Ano, Evropa – tedy její političtí vůdcové a zákonodárci -- bude zanedlouho trhat poslední kalendářní list letošního 

roku v situaci nejen hospodářské, ale i morální a tedy civilizační krize, za kterou by se měla opravdu stydět, neboť si jí 

sama zavinila, tolerovala a nechala dosáhnout nynějších rozměrů. Úpadek však naštěstí začíná být stále více kritizován -

- křesťanskými církvemi, Hlavním rabínem Commonwealthu lordem Sacksem, bývalým šéfem EU Jacquesem 

Delorsem i třeba Dalajlámou. Přemýšlejme tedy s nimi na konci roku i o tom, jak pomoci tuto krizi překonat. /jn/  
 

SPRÁVNÍ RADA VELEHRADU INFORMUJE 
Studenti Stojanova gymnázia o zájezdu do Londýna 
9.11.2011 nastal ten dlouho očekávaný okamţik pro dvacet tři studentů našeho gymnázia. Je něco málo po šesté hodině 

večer a my přistáváme na londýnském letišti Stansted - naše velké londýnské dobrodruţství můţe začít. 

        Po bezproblémovém letu a odbavení na letišti jsme byli odvezeni do Notting Hill, kde se pro nás stal na pět dnů 

naším druhým domovem Velehrad House. Jelikoţ jsme dorazili večer a byli jsme unavení po dlouhém cestování, stihli 

jsme se pouze ubytovat a nakoupit si zásoby jídla na příští dny v místním supermarketu. Ve čtvrtek ráno jsme však 

vstávali plní energie a očekávání. Po společné snídani jsme se vydali na návštěvu naší partnerské školy St. Ignatius 

College, která se nacházela kousek od londýnského centra. Po vřelém přijetí od místního pana ředitele jsme byli 

rozděleni na skupinky, kterých se ujali studenti. Ti nás ochotně provedli po celé škole, odpovídali na naše dotazy a 

zavedli nás do svých vyučovacích hodin. Bylo to velmi zajímavé a my jsme si mezi spoustou z nich našli nové 

kamarády. Odpoledne jsme se rozloučili a vydali se na cestu po Londýně. Viděli jsme Tower Bridge, katedrálu svatého 

Pavla a další spoustu krásných míst. 

        V pátek a sobotu jsme navštívili další známe londýnské památky jako například Big Ben, Houses of Parliament, 

Westminster Abbey, Trafalgar Square, Buckingham Palace a Hyde Park. Nejvíce jsme byli nadšení z prohlídky 

přírodovědeckého muzea a hlavně z moţnosti k nákupům v Oxford Street, kam jsme zavítali úplně naposledy. Kaţdé 

místo bylo jedinečné a úţasné. Na památku jsem si udělali spoustu fotek a nakoupili suvenýry. Náš pobyt jsme zakončili 

v neděli 13.11. mší svatou a kdyţ jsme byli všichni sbaleni, vydali jsme se na zpáteční cestu do ČR. Vše proběhlo 

hladce a na brněnské letiště, kde si nás po příletu rozebrali rodiče, jsme přiletěli v pět hodin večer. 

        Výlet do Londýna se pro nás stal nezapomenutelným záţitkem. Měli jsme moţnost poznat mnoho jedinečných míst 

a seznámit se s anglickou kulturou. Všechny tři dny, které jsme k poznávaní Londýna měli, byly navíc do poslední 

minuty skvěle zorganizované a to pouze díky našemu pedagogickému dozoru, který zajišťoval P. Mgr. Radim Kuchař a 

Mgr. Irena Jurčíková.                                                          Dominika Maňásková, 3. ročník, na webových stránkách SGV 
 

**************************************************** 

POZOR -- KONCERT VE WIMBLEDONU: Dozvídáme se, že pod názvem Concentus Diversus se 

bude v sobotu 10. prosince ve 20 hodin konat v St.John’s Church, Spencer Hill, Wimbledon, SW19 4NZ 
koncert barokní a klasické hudby Vivaldiho, Telemanna,  Bacha, Siebera, Hasse a Mozarta. Zahraje 
Battaglia Baroque Ensemble s hostujícím sopránistou Calvinem Wellsem, Callumem Armstrongem na 
akordeon a s dvěma krajankami, Kristinou Chalmovskou na cello a Petrou Hajduchovu na spinet. 

Vstupenky k dostání před představením přímo u vchodu.  

**************************************************** 
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY                                                                                                                                                                                              

Filmové lahůdky pro pamětníky i mladou generaci 
Návrat do mladých let zaţili naši starší krajané v rámci filmového festivalu Made in  

Prague 2011 v londýnském kině v Riverside Studios ve čtvrti Hammersmith. Ve dnech  

11. aţ 13. listopadu se tam totiţ po promítání známého filmu Spalovač mrtvol (s  

Hrušínským v hlavní roli) konala beseda s reţisérem filmu Jurajem Herzem. Následující  

den pak po promítání filmu Občanský průkaz měli diváci moţnost diskutovat s reţisérem  

Ondřejem Trojanem a do třetice pak další den po promítání záznamu jazzové opery  

Dobře placená procházka odpovídal na dotazy herec, reţisér a autor Jiří Suchý, takto  

polovina nezapomenutelné dvojice Šlitr a Suchý z praţského divadla Semafor. Díky  

Českému centru za opravdu skvělé záţitky...                                                                           Jiří Suchý besedoval v Londýně.    

       Mezitím se 10. listopadu v londýnském sídle Britské filmové a televizní akademie        Foto Jan Kaplan 

konala premiéra celovečerního dokumentárního filmu Nickyho rodina o záchraně téměř  

sedmi stovek převáţně ţidovských dětí z nacistickým Německem ohroţeného Československa Britem Nicholasem 

Wintonem. Sir Nicholas, který tehdy zorganizoval nyní legendární vlaky z Prahy do Londýna, se premiéry - nad kterou 

převzaly záštitu premiérka vlády Slovenska Iveta Radičová a předsedkyně české sněmovny Miroslava Němcová - 

osobně zúčastnil. V kině Gate se pak 15. listopadu konalo slavnostní promítání filmu Václava Havla Odcházení. 
 

Ceny Emmy Destinn Young Singers Awards 2011 uděleny 
Společnost Emmy Destinové uspořádala 5.listopadu slavnostní koncert spojený s udílením cen v rámci uţ sedmé 

soutěţe o Emmy Destinn Young Singers Awards 2011. Koncert a slavnost se konaly v Roslyn Hill Chapel ve čtvrti 

Hampstead a vítězem byla jmenována sopránistka Rebecca Goulden, která tak obdrţela cenu ve výši 2000 liber a 

bronzovou medaili Emmy Destinové z dílny Ireny Sedlické FRBS. Další sopránistka Rosanna Havlová získala Cenu 

Roberta Hendry ve výši 500 liber a tenor Andrew Dickinson získal jak Cenu Dvořákovy společnosti Velké Británie, tak 

i Cenu české písně, obě téţ honorované čáskami 500 liber. 
 

Turistická cena Janu Kaplanovi 
Česká turistická kancelář se rozhodla začít udílet ceny osobnostem, které se zaslouţily o propagaci České republiky 

coby turistického cíle Britů. První Cena české turistiky tak byla udělena na londýnském World Travel Market 

8.listopadu a získal jí v Londýně ţijící dokumentarista, odborný historický poradce a filmový reţisér Jan Kaplan. Jak 

známo, Česká republika potřebuje ve světě i v Británii více propagace a reklamy a Janu Kaplanovi blahopřejeme! 
 

ZPRÁVY VE ZKRATCE 
- Ministr obrany ČR Alexander Vondra a velvyslanec Michael  

Ţantovský uctili památku padlých ve světových válkách poloţením  

věnce ve Westminster Abbey u památníku československým vojákům  

a letcům padlým v britských uniformách ve Druhé světové válce. 

- British Czech and Slovak Association uspořádala kaţdoroční oběd v 

prostorách hotelu Radisson Edwardian v Bloomsbury Street a 

slavnostním řečníkem tam byl česky a slovensky hovořící poslanec 

parlamentu za Chelsea a Fulham Greg Hands. 

- Od 16. do 20. listopadu se v londýnském Porterhouse konal festival 

českého piva s ochutnávkou 16ti českých piv a novým mokem, 

Bohemia Freakout, uvařeným sládkem Porterhouse Petrem Mosleym. 

- Velvyslanci ČR a SR se u příleţitosti výročí 17.listopadu sešli v  

Oxfordu s tamními českými a slovenskými studenty na tradiční oběd. 

- The Forum of Czech and Slovak Historians uspořádalo 24.listopadu 

na velvyslanectví ČR výroční Masarykovskou přednášku prof. Dereka 

Sayera: Love, War, and the Songs of Exile: Prague-on-Seine 1938-40. 

**************************************************** 

 Správní rada Velehradu srdečně zve všechny krajany na 

                 pietní uctění památky zápalné oběti Jana Palacha 

v den výročí jeho smrti 19. ledna v 18 hodin před jeho pomníkem na budově Velehradu,  
za účasti velvyslance ČR Michaela Žantovského a dalších čestných hostí. Po pietním aktu následuje krátká beseda o 

událostech roku 1969 v sále Velehradu 

**************************************************** 
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Odešel Dr.Pavel Pinkava... 

22.řijna zemřel v Londýně po náhlé nemoci Dr. 
Pavel Pinkava, odborník v oboru mezinárodních 
finančních trhů, autor řady inovací a nejmladší 
syn exilové a krajanské aktivistky Evy 
Pinkavové a jejího manžela, spisovatele a 
básníka. Pavel se narodil v Praze v r.1965, po 
sovětské okupaci emigroval s rodinou do 
Británie a vystudoval Queen Mary College, 
Darwin College v Cambridgi a habilitoval na 
Imperial College.  Věnoval se pak finančnictví a 
pracoval v Citybank, Nomura Finance a 
Euronext Life, napsal několik studií v oblasti 
finančních derivátů, jejichž trh navrhoval 
přenést na burzy a působil také akademicky, 
například hostoval na Kent State University, 
Ohio, USA. Byl také aktivním členem exilové 
komunity a rád zpíval a zabýval se také 
Shakespearem. Zemřel po těžké operaci na 
následky komplikací v pouhých 46ti letech. RIP 



**************************************************** 

Slovenčina na internete                                                                                                                                  
Prvý funkčný viacjazyčný, bezplatný online kurz slovenčiny, portal  www.slovake.eu  je  

po viac ako roku práce sprístupnený všetkým, ktorí majú záujem naučiť sa po slovensky,  

spoznať Slovensko, jeho kultúru a históriu. Stránku si mesačne pozrie vyše 12 000  

návštevníkov a zaregistrovalo sa na nej vyše 1 200 pouţívateľov zo 70 krajín. Stránka je  

prístupná v siedmych jazykových verziách s moţnosťou pridávania ďalších. Projekt  

Slovak Online koordinuje občianske zdruţenie Edukácia@Internet (www.ikso.net), ktoré 

od roku 2002 spravuje najväčší svetový internetový portál na výučbu esperanta  

www.lernu.net, preloţený do 30 svetových jazykov. Partnerami projektu sú Jazykovedný 

ústav Ľudovíta Štúra SAV, nemecké Štúdio GAUS, Univerzita vo Vilniuse, Akadémia  

počítačovej vedy, manaţmentu a administratívy v Varšave a Slovenské centrum v             

Londýne a projekt podporila Európska komisia.                                                                   Sv.Anežka– hlavice sloupu v jejím 

                                                                                                                                                                                  klášteře na Františku (viz níže) 

ZPRÁVY Z DOMOVA                                                                                             

Biblia dňom i nocou v Bratislave                                          

V Bratislavskom kostole sv. Ladislava sa od 20. do 25. novembra uskutočnilo duchovné podujatie s názvom ,,Biblia dňom i 

nocou‘‘ – kontinuálne čítanie Biblie počas 108 hodin. Do nepretrţitého čítania sa zapojilo 428 čítajúcich a takmer 80 

organizátorov a záverečnú kapitolu Nového zákona prečítal bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Podujatie sa 

uskutočnilo z iniciatívy bratislavských farností v rámci duchovných príprav osláv jubilea príchodu sv. Cyrila a Metoda.  

Info na internetovej stránke biblia.abu-bratislava.sk.  
 

Projekt České kořeny pokračuje 
Projekt České kořeny, v jehoţ rámci natáčejí čeští filmaři serii dokumentárních filmů o našich lidech v zahraničí a 

natáčeli i na londýnském Velehradě, připravil další dva dokumenty natočené ve Švédsku a ve Švýcarsku pro Českou 

televizi. Projektu se také podařilo získat záštitu senátu českého parlamentu a měl by natáčet třetí díl ve Vídni, na coţ 

shání sponzory. Motto projektu České kořeny zní: Systém, který vládl v naší zemi před rokem 1989, bránil občanům 

svobodně uplatnit svoje talenty a schopnosti. Cyklus České kořeny ukazuje příběhy lidí, kteří  odchodem z 

Československa tuto svobodu získali a dokázali ji využít.Velehrad před časem o novinkách informovala za České kořeny 

a také za časopis Český dialog a Mezinárodní český klub ing. Martina Fialková.  
 

D’alší úsek slovenskej diaľnice... 
Začala výstavba ďalšieho 11km úseku slovenskej diaľnice D1 Fričovce - Svinia pri Prešove. Stavebné firmy Doprastav, 

a.s. a Strabag, s.r.o. sa zaviazali Národnej diaľničnej spoločnosťi (NDS) naprojektovať a postaviť diaľnicu za tri a štvrť 

roka za 114,59 mil. eur bez DPH - o 46 % a 98,6 mil. eur menej oproti pôvodnej cene. Úsek naviaţe na vybudovaný 

úsek Prešov – Svinia a bude financovaný na 85 % z Kohézneho fondu Európskej únie a 15 % z rozpočtu.  
 

Začala výstava o svaté Anežce v jejím pražském klášteře... 
Praţský Aneţský klášter na Františku hostí aţ do konce března výstavu o svaté Aneţce České, jeho zakladatelce a první 

abatyši. Výstavu pořádají praţské arcibiskupství a Národní galerie a soubor nabídne návštěvníkům na tři stovky 

malířských, sochařských a literálních děl shromáţděných z různých muzejí, kostelů a archivů se vztahem k ţivotu i 

kultu slavné svaté dcery krále Přemysla Otakara I. Výstava je téţ vyvrcholením oslav 800. výročí Aneţčina narození a 

její součástí jsou i části gotického kláštera, například figurální a ornamentální hlavice sloupů -- včetně jednoho 

s Aneţčiným zobrazením -- klenby a pohřebiště Přemyslovců v kapli Krista Spasitele. Nejvýznamnějším takovým dílem 

je deskový oltář s podobou Aneţky z roku 1482, zapůjčený řádem Křiţovníků s červenou hvězdou, stejně jako jediná 

objevená relikvie, zlomek vřetenní kosti Aneţčiny pravé ruky. Dalším významným exponátem je Osecký lekcionář 

s Aneţčiným vyobrazením, velmi podobným známým podobám řezbářským. Zjevně nejcennějším exponátem je 

korunovační kříţ krále Přemysla Otakara II., nyní součást pokladu katedrály v Řezně. Jak známo, Aneţka si zvolila 

řeholní ţivot věnovaný péči o chudé a nemocné poté, co se o její ruku ucházeli císař Fridrich II. pro syna a později pro 

sebe a anglický král Jindřich III. Plantagenet, jehoţ poselstvo čekalo v Praze na její vyjádření od r.1226 do r.1228. 

Aneţka byla svatořečena před 22ti lety a událost bývá spojována s pádem komunismu v Československu.   

**************************************************** 

BCSA - British, Czech and Slovak Association srdečně zve krajany i jejich britské známé na 
 

 pravidelné ,,Get to know you'' středy od 19 do 23 hodin v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6, 
vždy druhou středu v měsíci. Příští bude 14.prosince! 

Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-795-4875 643  Harrow Road, Wembley, HA0 2EX 
**************************************************** 
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http://www.slovake.eu/
http://www.lernu.net/


**************************************************** 

Revoluce mezilidských vztahů a sv. Anežka 
 

Promluva kardinála Miloslava Vlka při děkovné mši svaté za 22 let svobody 17. listopadu  
v chrámu Matky Boží před Týnem v Praze 
 
Naši současníci se dívají na běh dějin jako na přirozený 
proces, který jde kupředu úsilím, spoluprací lidí, ale i 
střetáváním rozdílných aktivit i napětí člověka. Lidé se 
snaží pochopit vývoj analýzou působení těchto faktorů.  
Ale touto cestou nedochází k moudrému pochopení 
dějin, a hlavně člověk takto není schopen nalézt poučení 
z historie. Je tak je odsuzován prožívat stále znovu 
bolesti dějin a nést jejich mnohdy těžké břemeno. Nejsou 
to fráze, jak by se možná mohlo zdát. Připomenu jedno 
obrovské, katastrofální poučení z dějin, které jsme mnozí 
z nás zažili. Velká francouzská revoluce se svými 
krásnými a líbivými hesly liberté, egalité, fraternité, 
založenými na osvícenském rozumu a vůli člověka, které 
byly postaveny na oltář a adorovány. Bůh byl zcela 
vyloučen. Jaké plody přinesl tento velký dějinný projekt 
člověka?  
        Nebudu dělat dlouhé analýzy jen připomenu, že 
vrcholnými plody tohoto zářivého osvíceného projektu 
byly dvě velké ideologie minulého století – komunismus a 
nacismus - které nakonec tyto ideály zcela popřely. Kde 
byla svoboda? Vzpomeňte na komunismus. Kde byla 
rovnost? Třídní a rasové kastovnictví odporující 
důstojnosti člověka. Kde bylo bratrství v těchto režimech? 
Byly neseny nenávistí, třídní a rasovou, a člověk sebe 
povýšil na pána, který rozhodoval o životě a smrti milionů 
lidí!  
        Já se domnívám, že každý dějinný projekt, který 
vylučuje Boha, musí skončit podobně: koncentráky, 
holokaust, gulagy. Promiňte, že při této radostné události 
děkování za osvobození z krutého totalitního režimu 
připomínám tyto věci. Tato připomínka vede k otázce, 
jestli jsme se z té historie dostatečně poučili a na jakých 
základech jsme postavili nově vybojovanou a získanou 
svobodu, protože jestliže je někdo spoután sobectvím a 
nezvládnutou touhou po majetku, a je schopen krást a 
kvůli tomu i vraždit, není svoboden… 
       Nebudu to dlouho rozebírat, protože všichni znáte 
naši politickou, ekonomickou i společenskou současnost. 
Před několika lety jsem byl v Bruselu, v sídle EU. 
Pozvaní náboženští leadři jsme diskutovali o příčinách 
ekonomické a finanční krize. Závěr: absence duchovních 
hodnot. 

 

       Každé výročí naší sametové revoluce nám znovu a 
znovu připomíná tuto otázku, zvláště když symbolem té 
revoluce byla svatá Anežka. Mluvilo se o Anežském 
zázraku. V  sametové euforii jsme totiž přehlédli biblické 
texty, se kterými je tato světice a tento zázrak spojen.  
       Dnešní první čtení z listu Kolosanům, ze mše o 
památce sv. Anežky, zaznívalo i 25. listopadu 1989 ve 
svatovítské katedrále při děkovné bohoslužbě za 
svatořečení Anežky Přemyslovny, po které se šlo na 
manifestaci na Letnou. Toto čtení je jakási magna charta 
mezilidských vztahů, charta základů úspěšné 
společnosti. Měla by být napsána výrazným písmem na 
panelech a vyvěšena v parlamentech jako základní 
pravidla pro vzájemné vztahy poslanců a senátorů, pro 
jednání a přípravu zákonů, které mají sloužit dobru 
jedince i společnosti. 
        Tak jako velké ideály francouzské revoluce bez 
Boha skončily v totalitních ideologiích minulého století, 
tak se mi zdá, že podobně ideály sametové revoluce bez 
duchovních hodnot končí zatím v těch katastrofálních 
mezilidských vztazích, korupci a rozkrádání společného 
dědictví. Dějiny nám znovu dávají neúprosnou lekci. A 
není to nějaké moje sýčkování a škarohlídství, ale tvrdá 
realita, jejímž důsledkům se v budoucnosti nevyhneme, 
jestliže neuděláme novou „revoluci mezilidských vztahů“.  
       Úsilí o postavení komunistické strany mimo zákon je 
sice chvályhodné úsilí, ale nepomůže, jestliže 
nezvedneme anežské dědictví, reprezentované tímto 
textem Písma a neuděláme novou revoluci.  
       Abych byl konkrétní: Proč by některá politická strana 
nemohla například pro jednání parlamentu navrhnout 
vytvoření kodexu pravidel základů slušného jednání mezi 
poslanci a senátory? Výchozí bod je formulován v 
uvedeném textu slovy: „Snášejte se a navzájem si 
odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému…“. 
       Možná, že se vám to zdá nemožné. Ale Duch svatý 
ve světě působí a ukazuje, že takové věci jsou možné. 
Možná, že to představuje dlouhou perspektivu. Ale 
musíme začít. 
       Dnešní slavení s památkou sv. Anežky je pro nás 
výzvou, abychom nejen oslavovali, ale Anežské dědictví 
uskutečňovali. Jaké? Například její úsilí o usmíření krále 
Václava s jeho synem Přemyslem Otakarem. Nebo její 
sestoupení z Hradu, z královských výšin do podhradí k 
chudým a ubohým. Ostatně dnešní evangelium je pro 
mezilidské vztahy revoluční, nová antropologie. 
       Toto naše slavení je výzvou, abychom v revoluci 
pokračovali podle pravidel, která jsou spojena se životem 
svaté Anežky a reprezentují naší revoluci.  
       Prosme tedy při této děkovné bohoslužbě za to, aby 
naše revoluce pokračovala tímto směrem, který nám 
znamení časů a slova Božího Písma ukazují, abychom 
byli schopni ji dovést do konce." 
(Z webových stránek kardinála Miloslava Vlka s laskavým svolením)  

**************************************************** 
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Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům 
Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek 
milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. 
Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti 
druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A nadto 
nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať 
ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni 
v jednom těle. Buďte za to vděční. Kristova nauka ať je u vás ve 
své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. 
S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a 
duchovní písně. Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve 
jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. 

 

http://www.kardinal.cz/res/data/028/003074.doc


****************************************************
Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně v prosinci ve zkratce  
*   Od 1. do 4. prosince se bude v Science Museum (Exhibition Road, London SW7 2DD) konat výstava pod názvem Robotville. Bude 
vystaveno více než 20 robotů z laboratoří evropských zemí, včetně České republiky. Ta bude navíc vystavovat model prvního robota 
z Čapkovy RUR. Info: www.sciencemuzeum.org.uk/robotville a na čísle 0870 870 4868. Spolupořadatelem je České centrum.  
*   8. prosince v 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall, 36 Wigmore Street, W1U 2BP, Anne Schwanewilms (soprán) a Charles Spencer 
(klavír) s programem Mahlerových písní souboru Kouzelný roh hojnosti mládí a Lisztových Písní. Info: 020 7935 2141 a 
www.wigmore-hall.org.uk 
*   9. prosince v 19.30 vystoupí v 1901 Arts Club, 7 Exon St, Waterloo, London SE1 8UE v programu nazvaném Tolstoy Inspired... 
Steinberg Duo. Zahraje Janáčkovu Sonátu pro housle a klavír, Prokofjevových Pět melodií Op 35b a Beethovenovu Kreutzerovu 
Sonátu (pro klavír a housle v A). Info: tel.: 0207 620 3055 a www.1901artsclub.com        
*   18. prosince v 11 hodin vystoupí v The Forge, 3-7 Delancey St., Camden Town, NW1 7NL, Sacconi Quartet s programem: 
Haydnův Smyčcový kvartet v C dur a Dvořákův Smyčcový kvartet č.12 v F dur, zvaný Americký.  Info: 0207 383 7808 a 
www.forgevenue.org. 
*    Také 18. prosince v 11.30, v rámci Coffee Concert vystoupí ve Wigmore Hall (viz výše) Guarneri Trio Prague s programem: 
Brahmsův Klavírní trio č.2 v C a Smetanovo Klavírní trio v G moll.   Info: 020 7935 2141 a www.wigmore-hall.org.uk  
*   19. prosince v 18.30 se bude ve Free Word Centre, 60 Farringdon Rd, London EC1R 3GA konat program nazvaný A Hint of 
Danger: An Evening with Ludwig van Beethoven, Leoš Janáček, Leo Tolstoy and Ted Hughes. Vystoupí Tamesis String Quartet 
s Janáčkovým Smyčcovým kvartetem č.1 Kreutzerova sonata a jeho Smyčcovým kvartetem č.2 Intimní listy a herečka Eddie 
Campbell bude číst z Tolstého, Teda Hughese a Leoše Janáčka. Info: 0207 324 2570 a www.freewordonline.com  
*   20. prosince v 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall (viz výše) Škampa Quartet se Stephenem Houghem u klavíru. Na programu 
Janáčkova Sonáta pro klavír 1.X.1905 Z ulice, Smetanův Smyčcový kvartet č.2 v D moll a Dvořákův Klavírní kvintet č.2 v A dur. 

**************************************************** 

Sväté omše našej londýnskej komunity 

Kostol (Our Lady of La Salette and St. Joseph), 14 Melior Street, London SE1 3QP, najbližšia stanica 
metra London Bridge:  Nedeľa 13.00 a 19.30, Streda 19.30, Piatok s angl. farnosťou 

Sviatosť pokánia (svätá spoveď) - pred i po kaţdej svätej omši a taktieţ po dohovore s duchovným otcom 

**************************************************** 

Britská skupina Společnosti pro vědy a umění 

všechny srdečně zve na pravidelné přednášky na Velehradě, vždy poslední sobotu v měsíci ve 14.30 
Po debatě občerstvení. Všichni jsou srdečně zváni. Informace na nástěnce Velehradu, 

na tel.čísle 020-7727-7849 nebo u předsedy Milana Kocourka 01932-259-616 

**************************************************** 

ZAJÍMÁ VÁS CO SE DĚJE V JINÝCH KRAJANSKÝCH  KOMUNITÁCH? 

Zkuste si na internetu najít  http:// krajane.radio.cz/ 
   Budete překvapeni, je to totiž internetová platforma, určená k získávání a výměně  informací, týkajících se zahraničních Čechů 

v celém světě... A najdete tam i informace o londýnském Velehradě 

**************************************************** 
             ZAJÍMÁ VÁS ČESKÁ A SLOVENSKÁ HUDBA?  STAŇTE SE ČLENEM A PŘIVEĎTE ANGLICKÉ ZNÁMÉ DO 

                     The Dvořák Society for Czech and Slovak Music 
   Společnost sdružuje zájemce o českou a slovenskou hudbu a jako registrovaná charita pomáhá hudebníkům a tělesům doma 

                     Podrobnosti najdete na internetu ( http://www.dvorak-society.org ) a další rád sdělí David Thorpe, Membership Secretary, 

                            16 Colebrook Street, Winchester SO23 9LH. Tel.: 01962 864184, e-mail: membership@dvorak-society.org 

**************************************************** 
             VÍTE, ŢE VELEHRAD MÁ TAKÉ VLASTNÍ WEBSITE?   www.velehrad.org.uk   

                Nabízí mnoho informací. Příspěvky na obnovu Velehradu či na VZs zasílejte prosím na adresu: The Trustees, Velehrad,  
22 Ladbroke Sq,  London W11 3NA, šeky payable to St.Wenceslaus House-Velehrad Charity. Nebo na konto: 6860 9299, sort c. 60-15-33    

****************************************************    
          Zajímá vás, jak je Česká republika reprezentována ve Velké Británii? 

                                           Kontaktujte Czech Centre, 13 Harley Street, London W1G 9QG 
Telefon: +44-207-307-5180, Fax: +44-207-323-3709 

    Č .C. pořádá a organizuje výstavy, přednášky, koncerty a další  akce,  informuje Brity o možnostech podnikání, vzdělávání, atd  

**************************************************** 
                             Czech and Slovak Club in London 

Chcete si pochutnat na tradičních českých a slovenských jídlech a napít se dobrého piva z našich končin? 

Stačí dojet metrem do stanice West Hampstead (NW6) a o pár stovek metrů níţ, 74 West End Lane, čeká vytouţené pohoštění... 
   Restaurace otevřena od úterý do pátku 17 -22.30 hod a klub 17 - 23 hod, v sobotu/ neděli 12 - 22.30 hod, klub 12 - 23 hod. Zavřeno 

    v pondělí kromě Bank Holidays, kdy je pak zavřeno na druhý den v úterý.  Telefon: Klub 0207 328 013, Restaurace 0207 372 1193 

****************************************************    
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