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Jan Palach a dnešek... 
Neměli jsme ani čas vzpamatovat se z odchodu Václava Havla a  

uţ tu byla další smutná zpráva: 3.ledna zemřel spisovatel Josef  

Škvorecký, jehoţ díla a publikační činnost významně napomohly  

formování několika našich generací posledního půlstoletí doma i v  

exilu. O dva týdny později jsme v Londýně vzpomínali v den  

nekulatého výročí zápalné oběti Jana Palacha jeho činu v lednu  

1969 i tehdejších ohlasů, jeho smrti 19.ledna a mohutného pohřbu.   

Přes čtyři desítky se nás letos sešly k minutě ticha a poloţení květin  

k pomníku na zdi budovy londýnského Velehradu v den výročí jeho  

smrti a následovala pak delší diskuse v sále. Vše se podařilo lépe,  

neţ si nekulaté výročí vyţadovalo (viz str.2). Mnozi z nás si během  

občerstvení na závěr onoho večera zavzpomínali i na Škvoreckého,  

jeho dílo a také na celou vpravdě gigantickou nakladatelskou  

činnost jeho torontských 68 Publishers v exilu.  

     Avšak vraťme se ještě k Janu Palachovi. Jedním z účastníků  

letošní vzpomínky na jeho oběť na londýnském Velehradě měl  

původně být i teolog, filosof a kněz, profesor Tomáš Halík. Jelikoţ 

však nemohl přijet, poslal nám alespoň úvahu (viz. str.3), ve které     Pomník Jana Palacha na londýnském Velehradě 19.ledna 

se zamýšlí nad Palachovým protestem proti ,,počínající rezignaci  

společnosti, proti naší postupné kapitulaci před tím, co našlo  později v reţimním ptydepe název ,normalizace‘ ‘‘. Otec 

profesor, jak jej někteří z nás oslovují, pak připomíná, ţe jeden významný prvek normalizace se stále udrţuje při ţivotě 

a je to ona ,,mentalita, v níţ se občanská pasivita mísí s nechutí a nedůvěrou k veřejnému ţivotu.  Mentalita, v níţ snad 

lze přeţít s dávkou sarkastického humoru totalitní reţim, s níţ však nelze vybudovat fungující svobodnou společnost.‘‘ 

Halík pak dovozuje, ţe tuto mentalitu ,,vyvolávají neetické excesy představitelů politické a ekonomické moci a jejich 

arogance a nenasytnost‘‘ a přemýšlí o tom, jak se jejích zbytků zbavit. Pro nás v Británii tato mentalita není také ničím 

novým, neboť se s ní dost otřeseni setkáváme při cestách do vlasti a vnímáme jí dokonce mnohem ostřeji (a s hanbou) i 

zde na ostrovech, kde se o ní téţ referuje i přes palčivé místní problémy. Situaci doma sledujeme na internetu, nebo při 

setkáních s určitým druhem našich spoluobčanů sem přijíţdějících a pouţívajících i po třadvaceti letech od pádu 

komunismu normalizační výrazy jako ,,klídek a pohoda‘‘,  ,,nechat to koňovi, neb má větší hlavu‘‘, či ,,všichni politici 

jsou špína‘‘ a podobně. Jak zhoubná je taková chvála pasivity, nedostatku občanské statečnosti a vyklizování kolbiště, 

je více neţ nasnadě a proto se také materialističtí a amorální pohrobci komunismu dodnes leckde u nás i v Evropě dál 

drţí. Pomoţme je a jejich mentalitu - jak končí úvahu Otec profesor - ,,vymést‘‘. Třeba i ,,pouhou‘‘ prací pro naši 

komunitu, šířením kultury a dobrého jména Česka i Slovenska mezi Brity a nebojácnou kritikou poměrů při návštěvách 

ve vlasti. Aby přestaly u nás i v Evropě vítězit Sparta nad Athénami a Babylón nad Jeruzalémem. /jn/                                                                                                                                                                     

****************************************************     
SVU - Britská skupina Společnosti pro vědy a umění zve krajany na přednášku spisovatelky 

Jany Dohnalové „Opraváři pomatených duší“ 
s ukázkami autorčiny tvorby 

v sobotu 25.února 2012 ve 14.30 na Velehradě, 
Po přednášce obvyklá debata a občerstvení. Přiveďte přátele, rodinu i známé. Info: Velehrad a předseda M.Kocourek (01932-259-616) 
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Jan Palach (foto ze studentské legitimace), minuta ticha před velehradským pomníčkem a velvyslanec Michael Žantovský v diskusi o 
dědictví činu Jana Palacha v sále Velehradu po pietním aktu 
 

ZPRÁVY Z KOMUNITY, LONDÝNA  A OKOLÍ 
Důstojná londýnská vzpomínka na oběť Jana Palacha  

Jak uţ naznačeno v úvodníku, sešli jsme se v počtu čtyř desítek krajanů před londýnským Velehradem 19. ledna, v den 

43.výročí smrti studenta Jana Palacha, po jeho pokusu o upálení se na protest proti šířící se lethargii národa v důsledku 

začínající ,,normalizace‘‘ po srpnové sovětské okupaci předchozího roku. Po krátkem projevu ing. Antonína Stáně za 

Správní radu Velehradu, minutě ticha a poloţení květin k Palachově pomníku pokračovala pak vzpomínka diskusí o 

okolnostech a odkazu Palachova činu v sále Velehradu. Diskusi moderoval ing. Stáně a zahájil ji velvyslanec Michael 

Ţantovský osobními vzpomínkami na Palachův čin, jeho pohřeb i na tzv. Palachovský týden o dvacet let později, který 

předznamenal pád komunismu, včetně zájezdu disidentů na Janův hrob ve Všetatech. Ten byl, jak známo, zmařen 

policií a řada účastníků byla zatčena. Velvyslanec také potvrdil blíţící se návštěvu praţského arcibiskupa (nyní 

jmenovaného  kardinálem) Dominika Duky v Londýně a na Velehradě. Bude uţ čtvrtým kardinálem, který londýnský 

Velehrad navštíví (po Beranovi, Špidlíkovi a Vlkovi). Po velvyslanci Ţantovském pohovořil o následném zmařeném 

zájezdu skupiny studentů do Berlína s trikolorami a smutečními páskami na klopách předseda SVU, dlouholetý redaktor 

českého vysílání rádia BBC a kronikář londýnského exilu Milan Kocourek. Východoněmečtí pohraničníci tehdy neměli 

pro gesto pochopení a skupina byla po výsleších v Dráţďanech poslána obratem zpět domů. Následovala báseň, napsaná  

Janem Zajícem, druhým upáleným studentem (viz.box str.3), přednesená v Angličtině paní Marion Wernerovou a česky 

jejím manţelem, prof.Karlem Wernerem. Paní Marion si dlouhá léta koresponduje s rodinami obou zápaných obětí a na 

Velehradě, stejně jako nedávno v sále českého velvyslanectví, uspořádala v této souvislosti výstavku fotografií. Pak 

byla přečtena úvaha prof. dr. P. Tomáše Halíka (viz str. 3). K nejobjevnějším příspěvkům do diskuse patřil i příspěvek 

socioloţky a profesionální fotografky Markéty Luskačové. Ta v lednu 1969 fotograficky zdokumentovala celý pohřeb 

Jana Palacha a negativy pak uschovala před StB u přátel na půdě. Po pádu komunismu je zas nalezla a nyní darovala 

DVD Správní radě Velehradu. Jak uţ řečeno v úvodu, Palachovský večer se letos – přes nekulatost výročí - opravdu 

vydařil, k čemuţ přispělo i skvělé občerstvení, připravené správci Velehradu, Zdenkou a Milošem Zolnovými.  
 

Významné ocenění skladatele Karla Janovického 
Karel Janovický, hudební skladatel, publicista a neúnavný propagátor české hudby, redaktor a po řadu let ředitel 

československého vysílání rozhlasu BBC a také velmi aktivní účastník akcí naší komunity, byl dalším laureátem ceny 

Gratias agit za rok 2011 za šíření dobrého jména České republiky ve světě. Srdečně blahopřejeme! 
 

Poděkování Správní rady Velehradu  
Správní rada charity londýnského Velehradu srdečně děkuje dárcům finanční pomoci: pí. Dagmar Vysoudilové, 

manţelům Stránským z Francie, pí. Marii Kopecké, Karlu Kubovi z Moravských Budějovic, Luďkovi a Marii 

Rychetíkovým, pí. Evě Kaufmannové a Milanovi a Věře Touškovým. Srdečně také děkuje pí. Marii Ludikarové (za 

pozůstalé radiisty 311.čs.bombardovací peruti gen.Marcela Ludikara) a zvlášť děkujeme také uţ 92ti letému plk. S/Ldr 

Miroslavu Liškutínovi DFC, AFC, stíhači 312. a 313. čs. perutí RAF (předtím 145.) a nositeli ceny Český patriot 2011. 

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

Slovenské centrum Londýn 

Pomáha Slovákom vo Velkej Británii pri hľadání si práce a ubytovania, poskytuje užitočné rady pre život a štúdium vo Velkej Británii a v neposlednom 
rade disponuje možnosťami, ktoré pomáhajú rozvoju slovensko-britských vzťahov vo   všetkých sférach (podnikateľskej, sociálnej, kulturnej).                                              

http://www.slovenskecentrum.sk 
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Palachova oběť dnes stále aktuální... 
 

Úvaha prof.dr.P. Tomáše Halíka pro naši vzpomínku na Velehradě 
 

Chtěl bych poděkovat novinářům, kteří minulý týden připomenuli  

veřejnosti byť nekulaté výročí činu, na nějţ by neměl padnout prach  

zapomenutí: upálení Jana Palacha. 

     A je třeba stále znovu opravovat zaběhlé klišé a připomínat naší  

paměti: Palach se neupálil na protest proti okupaci vojsky varšavské  

smlouvy, Palach se vzepřel proti počínající rezignaci společnosti,  

proti naší postupné kapitulaci před tím,co našlo později v reţimním  

ptydepe název „normalizace“.  

     Evangelický teolog Jakub Trojan, který před 31 lety Palacha  

pohřbíval, řekl při naší společné ekumenické bohosluţbě na památku 

této události, ţe Jan  Palach svým činem pozdvihl naši důstojnost. Řekl  

nám, ţe mu na nás nesmírně záleţí, ţe si nás cení  víc, neţ svého vlastního ţivota. 

     Mnohokrát – tenkrát i potom – jsme od pragmatiků všeho druhu slyšeli, ţe Janova oběť byla marná, ţe byla 

zbytečným zmařením ţivota. Pamatuji si, jak jsem některým křesťanům, kteří  nedokázali tento všem zvyklostem se 

vymykající mravní čin uchopit jinak neţ v kategorii sebevraţdy (tedy hříchu), oponoval slovy Chestertonovými : 

sebevrah pohrdá ţivotem, zatímco mučedník pohrdá smrtí. Palach nepohrdl ţivotem, nýbrţ svou obětí jako plamenem 

v šerosvitu kompromisů osvítil ty hodnoty, které dávají ţivotu cenu: svobodu a věrnost. 

     V rovině metafyzické má svou nezrušitelnou hodnotu takový čin vţdycky, i kdyby ho nepochopil jediný další 

člověk. V čase a prostoru našich dějin tato událost pracovala léta v skrytu. Jistě bylo mnoho lidí mé generace – 

Palachovy generace – pro které Janova oběť byla trvalou připomínkou  morální hranice, za níţ nesmíme ve věku 

kompromisů jít . A na té rovině zjevné přinesl Palachův čin viditelné  plody přesně po dvaceti letech: události 

„Palachova týdne“ 1989 byly přímou branou k tomu, co se odehrálo v listopadu téhoţ roku. 

     Od politických změn pozdního podzimu 1989 jsme očekávali, ţe přinesou definitivní tečku za érou „normalizace“. 

V mnohém ohledu se tak skutečně stalo: místo posttotalitní diktatury máme parlamentní demokracii, zvykli jsme si na 

svobodu cestování, podnikání, médií.. Přesto jeden – a to velmi významný – prvek, který normalizace plodila a který ji 

zároveň udrţoval při ţivotě, má mnohem vytrvalejší kořínek, neţ jsme si mysleli. Je to mentalita, v níţ se občanská 

pasivita mísí s nechutí a nedůvěrou k veřejnému ţivotu. Mentalita,v níţ snad lze přeţít s dávkou sarkastického humoru 

totalitní reţim, s níţ však nelze vybudovat fungující svobodnou společnost. 

     Myslím, ţe nastal čas, pořádně se zamyslet nad tím, co tuto mentalitu posiluje a co ji můţe překonat. Posilují ji 

přílišné morální nároky intelektuálů na politický ţivot, jak nám někteří předhazují? Anebo ji vyvolávají neetické 

excesy představitelů politické a ekonomické moci, jejich arogance a nenasytnost, jak to pociťují druzí? Překoná ji 

realistické uznání, ţe demokracie není ráj a ţe je nutné trpělivě snášet její lidské stíny – anebo spíše zkušenost, ţe 

občanská aktivita není marné volání v poušti a pokusy o dialog ve společnosti neskončí jako pověstný hrách, házený 

na zeď? Palachova ţivá pochodeň protestu osvětlila nemravnost normalizační mentality v okamţiku, kdy se do české 

společnosti začala vkrádat. Dnes je víc neţ načase zbytky této mentality - a zejména její skutečné příčiny - vymést ven. 
 

Poznámky redakce: V londýnském nakladatelství Random House právě vyšla Halíkova známá Noc zpovědníka pod titulem Night 

of the Confessor: Christian Faith in an Age of Uncertainty. K dostání i přes internet na http://amazon.com/Night-Confessor-Christian-
Faith-Uncertainty/dp/0385524528  
Výborným zdrojem informací je website: http://www.janpalach.cz, ( česky, anglicky a polsky a připravují se další verze). O našem 
pomníku Jana Palacha více na website http://janpalach.cz/cs/default/mista-pameti/london (za informace děkujeme Janu Blažkovi) 
 

ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE 
- Parlamentné voľby do Národnej rady Slovenska  sa uskutočnia 10. marca 2012 a občania pracujúcí v zahraničiu a 

nachádzajúcí sa počas volieb na Slovensku budú mať moţnosť voliť. Pre občanov Slovenskej republiky, ktorí sa počas 

volieb nenachádzajú na území SR existuje moţnosť voliť zo zahraničia poštou - kritický termín doručenia formulára bol 

20. januára 2012. Kompletné informácie ako voliť zo zahraničia sú na: http://www.uszz.sk/ako-volit-zo-zahranicia/   

Účasťou na voľbách máťe moţnosť určiť akým spôsobom bude Slovensko spravované...                                >>>>>> 

**************************************************** 
BCSA - British, Czech and Slovak Association srdečně zvou krajany  

 

 na pravidelné ,,Get to know you'' od 19 do 23 hodin v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6, vždy druhou středu v měsíci.    
    Příští bude 8.února. Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-795-4875 643  Harrow Road, Wembley, HA0 2EX 

**************************************************** 
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Poslední 
Slyším vaši zbabělost, krčí se v polích, 

řve ve městech, skuhrá na rozcestích, 

jektá strachem ze smrti 

a necítí, že smrt upozorňuje a vábí, 

bije z věží kostelů, 

umíráček národu a zemi. 

Ve jménu života vašeho 

hořím 

                                                Jan 

Tato báseň Jana Zajíce (3.7.1950 - 25.2.1969), 
takto druhé zápálné oběti na protest proti 
normalizační letargii, byla součástí prvního 
pomníčku jeho i Palachově oběti na 
Václavském náměstí v Praze. Text přepsal 
během návštěvy v Praze prof.Karel Werner. 

http://amazon.com/Night-Confessor-Christian-Faith-Uncertainty/dp/0385524528
http://amazon.com/Night-Confessor-Christian-Faith-Uncertainty/dp/0385524528
http://www.janpalach.cz/
http://janpalach.cz/cs/default/mista-pameti/london
http://www.uszz.sk/ako-volit-zo-zahranicia/
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 ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE                                                                                                                                           
o  Skauti organizace Junák oslaví letos sto let 

od zaloţení Antonínem Benjamínem Svojsíkem.  

Oslavy vyvrcholí v týdnu kolem 24.dubna pořady 

televize a rozhlasu, výstavou v Muzeu hl.m. Prahy, 

vydáním pamětní mince a poštovní známky a  

projektem Skautské století. Junák byl třikrát  

zakázán: nacisty v r.1940 a komunisty v 1950 a 70  

a má nyní 45.000 členů ve 2100 oddílech a náplň 

jejich činnosti je kombinací tradic a věku počítačů. 

o  Česká vláda schválila zákon o církevních 

restitucích, tedy o vyrovnání majetku 17ti církvím,  

ukradeného komunistickým reţimem. Dohoda 

stanoví vyplacení 59ti miliard korun během 30ti let 

s inflačním indexem a vrácení 56ti procent majetku  

a po 17ti letech by stát přestal církve financovat.  

Proti dohodě je prý aţ 70 procent občanů a také  

ČSSD, KSČM a někteří členové VV... 

o   Míra nezaměstnanosti na Slovensku vzrostla na 

konci roku na téměř 13,6 procent a to ze 13,33  

procent v listopadu a je jedna z nejvyšších v EU. 

o    Kardinál Miloslav Vlk se v Košicích zúčastnil 

významného kaţdoročního ekumenického fóra s 

místní teologickou fakultou. Týden modliteb za jednotu křesťanů organizuje od r. 1994 na fakultě Ekumenické 

společenství, které sdruţuje devět křesťanských církví: apoštolskou církev, bratrskou jednotu baptistů, církev bratrskou, 

československou církev husitskou, evangelickou církev a.v., řeckokatolickou církev, pravoslavnou církev, 

reformovanou křesťanskou církev, římskokatolickou církev. Pozváni byli i zástupci ţidovské náboţenské obce. Akci 

ukončila ekumenická bohosluţba na košické radnici.  
 

Z LONDÝNA JEDNOU VĚTOU  
o Rozhlas BBC 4 vysílal 20.ledna zdařilou dramatizaci Christophera Hamptona procesu s Václavem Havlem a dalšími 

disidenty v roce 1979. o Velvyslanec ČR Michael Ţantovský promluvil o českém postoji ke krizi eurozóny v hlavní 

zpravodajské relaci televize BBC2. o Po uzáverke sa dozvedáme, ţe na 1.februára pripravilo veľvyslanectvo Slovenska 

výstavu známého abstraktného maliara Igiho Brezu. o 3.února uplyne 15 let od smrti spisovatele Bohumila Hrabala a je 

málo známé, ţe v květnu 1990 navštívil Londýn, včetně čs.klubu ve West End Lane (coţ jej inspirovalo) a provázel jej 

dokumentarista, odborný historický poradce a filmový řeţisér Jan Kaplan (fotografii a podrobnosti přineseme příště). 
 

                  Posolstvo pápeža Benedikta XVI. k 45.svetovému 
                  dňu pokoja 1. 1. 2012 – čiasť druha (začiatok v januárovom vydání) 
                                    

                            Vychovávať k pravde a k slobode 

 
3. Svätý Augustín sa pýtal: „Quid enim fortius desiderat anima quam veritatem? – Po čom túži človek viac ako po pravde?” (2). 
Ľudská tvár spoločnosti veľmi závisí od toho, ako výchova prispieva k zachovaniu tejto nepotlačiteľnej otázky. Výchova sa totiž 
týka formovania celej osoby, vrátane jej morálneho a duchovného rozmeru, s ohľadom na jej posledný cieľ a na dobro spoločnosti, 
ktorej je členom. Preto pre výchovu k pravde treba predovšetkým vedieť, kto je ľudská osoba, aká je jej prirodzenosť.     
Kontemplujúc realitu, ktorá ho obklopuje, žalmista uvažuje takto: „Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na 
hviezdy, ktoré si ty stvoril: čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?” (Ž 8, 4 – 5). To je základná otázka, 
ktorú si treba položiť: kto je človek? Človek je bytosť, ktorá v srdci nosí smäd po nekonečne, smäd po pravde – nielen po 
čiastočnej, ale po takej, ktorá je schopná objasniť zmysel života – lebo bol stvorený na Boží obraz a podobu. Vďačné uznanie 
života ako neoceniteľného daru vedie k odhaleniu vlastnej najhlbšej a nedotknuteľnej dôstojnosti každej ľudskej osoby. Preto prvý 
krok vo výchove spočíva v tom: naučiť sa spoznať v človeku obraz Stvoriteľa a v dôsledku toho mať hlbokú úctu pred každou 

ľudskou bytosťou a pomáhať druhým žiť v súlade s touto najvyššou dôstojnosťou. Nikdy nemožno zabúdať na to, že „opravdivý 
rozvoj človeka sa týka celej jeho osoby vo všetkých jej rozmeroch”, vrátane toho transcendentného, a že ľudskú osobu nemožno 
obetovať pre dosiahnutie nejakého partikulárneho dobra – ekonomického, spoločenského, individuálneho či kolektívneho. 
      Iba vo vzťahu s Bohom pochopí človek aj význam svojej vlastnej slobody. A úlohou výchovy je viesť k pravej slobode. Táto 
nespočíva v absencii záväzkov alebo v nadvláde svojvôle, ani v absolutizovaní vlastného ja. Človek, ktorý verí, že je zvrchovaným 
pánom, že nezávisí od ničoho a od nikoho, že môže robiť všetko, čo chce, nakoniec protirečí pravde vlastného bytia a stráca svoju 
slobodu. Človek je totiž vzťahovou bytosťou, ktorá žije vo vzťahu s druhými a predovšetkým s Bohom. Pravú slobodu nikdy 
nemožno dosiahnuť, ak sa človek vzdiali od neho.                                                                                                         >>>> 
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Josef Škvorecký 
1924 – 2012 
3.ledna zemřel v kanadskémTorontu český spisovatel,   
jehož dílo od Zbabělců  po Nylonový věk, Legendu   
Emöke  či Tankový Prapor  barvitě vykreslilo onen  
zbabělý a zároveň hrdinský a tragikomický obraz naší  
poválečné  zkušenosti a pomáhalo několika  našim  
generacím  doma neklesat na duchu v boji proti absurditám režimu. Jeho 
další díla Mirákl, Inženýr lidských duší, atd, byla pak už vydávána v letech 
normalizace - stejně jako díla dlouhé řady (přes dvě stovky knih) zakázaných 
domácích i exilových spisovatelů - Škvoreckých nakladatelstvím 68 Publishers 
v Torontu. Produkce nakladatelství  pod vedením jeho ženy Zdeny 
Salivarové, pak pomáhala národu doma, kam jsme ji všelijak pašovali, opět 
přežít i řádění normalizátorů. Nám v exilu pak připomínala proč  jsme odešli 
a že máme povinnost bojovat za návrat demokracie doma. Kolik z nás se po 
desetiletí ztotožňovalo s osudy Dannyho Smiřického z jeho románů, kolik 
z nás s ním sdílelo lásku k jazzu, až naivní, dětskou a zároveň 
pochybovačnou víru v Boží mlýny, nápravu věcí světa a opovržení režimními 
poskoky i jejich nohsledy za hranicemi. Navíc, Škvorecký také za léta 
přednášení na torontské univerzitě vychoval pár generací studentů, přátel 
našich zemí a jejich kultury a také  - poukazováním na skutečnou tvář 
komunismu - zastánců demokracie. Pak přišel konec komunismu, Škvorečtí 
začali jezdit domů, Danny Smiřický se vrátil s nimi v Obyčejných životech a 
kruh se mohl uzavřít.  Čtěme dál a znovu jeho knihy, neboť jsou skvělou 
kronikou naší doby. A až se jednou budou psát dějiny XX. století a jeho 
literatury, Škvoreckého dílo tam bude bezpochyby zářit  na jednom  
z nejpřednějších míst! Sbohem, Danny... /jn/                       

 



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

Posolstvo pápeža Benedikta XVI. (pokračovanie zo str.4) 

      Sloboda je cennou, ale delikátnou hodnotou; môže byť zle pochopená a zle používaná. „Dnes je v našej spoločnosti a kultúre 
zvlášť zákernou prekážkou výchovnej činnosti masívna prítomnosť relativizmu, ktorý nepovažuje nič za definitívne a vlastné ,ja„ s 
jeho chúťkami považuje za konečnú mieru všetkého. Pritom pod rúškom zdanlivej slobody sa stáva pre každého väzením, lebo 
oddeľuje ľudí navzájom a núti každého, aby ostal uzavretý vo vlastnom ,ja„. V rámci takéhoto relativistického horizontu nie je 
možná skutočná výchova: bez svetla pravdy je každá osoba skôr či neskôr odsúdená pochybovať o dobre samotného života a 
vzťahov, ktoré ho vytvárajú, aj o účinnosti vlastnej snahy vybudovať niečo spoločne s druhými”. 
      Na uplatnenie vlastnej slobody musí človek prekonať relativistický horizont a spoznať pravdu o sebe samom i pravdu o dobre a 
zle. V najhlbšom vnútri  svojho svedomia objavuje človek zákon, ktorý si nestanovil sám, ktorý však musí poslúchať a ktorého hlas 
ho volá milovať, robiť dobro a vyhýbať sa zlu, prijať zodpovednosť za vykonané dobro i za spáchané zlo. Preto je uplatňovanie 
slobody úzko spojené s prirodzeným morálnym zákonom, ktorý má univerzálny charakter, vyjadruje dôstojnosť každej osoby, je 
východiskom jej základných práv a povinností, a teda v konečnom dôsledku aj spravodlivého a pokojného spolužitia medzi ľuďmi. 
Správne používanie slobody je teda pre podporu spravodlivosti a pokoja základné, lebo si vyžaduje rešpekt voči sebe samému i 
druhým, hoci sa ich spôsob bytia a života líši od nášho vlastného. Z takéhoto postoja vyplýva, že pokoj a spravodlivosť by ostali 
len bezobsažnými slovami, bez prvkov ako je vzájomná dôvera, schopnosť viesť konštruktívny dialóg, možnosť odpustenia – ktoré 
by človek toľkokrát chcel získať, no ktoré len ťažko udeľuje - vzájomná láska, súcit s najslabšími, ako aj o ochota obetovať sa.  
 

Vychovávať k spravodlivosti 
4. V našom svete – v ktorom je napriek rôznym zámerným vyhláseniam vážne ohrozená hodnota osoby, jej dôstojnosti a jej práv, 
v dôsledku rozšírenej tendencie odvolávať sa výlučne na kritériá užitočnosti, zisku a vlastnenia – je dôležité neoddeľovať pojem 
spravodlivosti od jeho transcendentných koreňov. Spravodlivosť totiž nie je len ľudskou konvenciou, lebo to, čo je správne, nie je 
prvotne stanovené pozitívnym zákonom, ale vnútornou identitou ľudskej bytosti. Práve celostný pohľad na človeka umožňuje 
nepodľahnúť konvencionálnemu chápaniu spravodlivosti, ale otvoriť ju horizontu solidarity a lásky. 
      Nemôžeme prehliadať to, že isté prúdy modernej kultúry, podporované racionalistickými a individualistickými ekonomickými 
princípmi, oddelili koncept spravodlivosti od lásky a solidarity, a tým ho zbavili jeho transcendentných koreňov: „,Ľudské mesto„ 
nerastie len na vzťahoch práv a povinností, ale ešte viac a ešte skôr na vzťahoch nezištnosti, milosrdenstva a spoločenstva. Aj 
v ľudských vzťahoch láska vždy vyjadruje Božiu lásku, ona dáva teologálnu a spásonosnú hodnotu každému úsiliu o spravodlivosť 
vo svete“. „Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení” (Mt 5, 6). Budú nasýtení, lebo majú hlad a smäd 
po správnych vzťahoch s Bohom, so sebou samými, so svojimi bratmi a sestrami i s celým stvorením.   
 

Vychovávať k pokoju 

5. „Mier nespočíva iba v tom, že nie je vojna, ani sa neobmedzuje len na zabezpečenie rovnováhy medzi nepriateľskými silami. 
Mier vo svete sa nemôže dosiahnuť bez ochrany osobného vlastníctva, bez slobodnej komunikácie medzi ľuďmi, bez rešpektovania 
dôstojnosti osôb i národov a bez vytrvalého pestovania bratstva”. 
Takýto mier či pokoj je ovocím spravodlivosti a dôsledkom lásky. Je v prvom rade Božím darom. My kresťania veríme, že Kristus je 
naším skutočným pokojom: v ňom, v jeho kríži, Boh zmieril svet so sebou a zbúral múry, ktoré oddeľovali jedných od druhých 
(porov. Ef 2, 14 – 18); v ňom sme jednou rodinou zmierenou v láske. 
     No pokoj nie je len darom, ktorý človek prijíma, ale je aj dielom, ktoré má vytvárať. Aby sme boli skutočnými tvorcami pokoja, 
musíme sa cvičiť v súcite, solidarite, spolupráci, bratstve, musíme byť aktívni v rámci spoločenstiev a angažovať sa za väčšie 
uvedomovanie si národných a medzinárodných problémov a tiež uvedomovanie si významu hľadania vhodných spôsobov ako 
rozdeľovať bohatstvo, podporovať rozvoj a spolupracovať na pozitívnom vývoji a riešení konfliktov. „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, 
lebo ich budú volať Božími synmi,” hovorí Ježiš v reči na vrchu (Mt 5, 9). 
     Pokoj pre všetkých sa rodí zo spravodlivosti pre každého a nikto nemôže byť vylúčený z tejto základnej povinnosti podporovať 
spravodlivosť v rámci vlastných kompetencií a zodpovednosti. Vyzývam zvlášť mladých ľudí, ktorí majú vždy živý sklon k ideálom, 
aby trpezlivo a húževnate hľadali spravodlivosť a pokoj, aby si pestovali cit pre to, čo je správne a pravdivé, i keby si to vyžadovalo 
obetovať sa a ísť proti prúdu. 
 

Dvíhať oči k Bohu 

6. Zoči-voči tejto náročnej úlohe – napredovať na ceste spravodlivosti a pokoja – môžeme mať pokušenie pýtať sa spolu so 
žalmistom: „Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc?” (Ž 121, 1) 
Všetkým, osobitne však mladým ľuďom, chcem zdôrazniť toto: „Nie sú to ideológie, ktoré spasia svet, ale iba obrátenie sa k 
živému Bohu, ktorý je naším stvoriteľom, garantom našej slobody, garantom toho, čo je skutočne dobré a pravdivé […] radikálne 
obrátenie sa k Bohu, ktorý je mierou toho, čo je správne a zároveň večnou láskou. A čo iné by nás mohlo spasiť, ak nie láska?”. 
Láska sa teší z pravdy, je tou silou, ktorá nás robí schopnými usilovať sa o pravdu, spravodlivosť, pokoj, pretože všetko znáša, 
všetko verí, všetko dúfa, všetko pretrpí (porov. 1 Kor 13, 1 – 13). 
Drahí mladí priatelia, vy ste pre spoločnosť cenným darom. Nenechajte sa znechutiť ťažkosťami a neprepadnite falošným 
riešeniam, ktoré sa často predstavujú ako najľahšia cesta na prekonanie problémov. Nemajte strach usilovať sa, namáhať sa a 
obetovať sa, zvoliť si cestu, ktorá si vyžaduje vernosť a stálosť, pokoru a oddanosť. Prežívajte s dôverou svoju mladosť i tie hlboké 
túžby po šťastí, pravde, kráse a pravej láske, ktoré zakúšate! Prežívajte intenzívne toto obdobie života, ktoré je také bohaté a plné 
oduševnenia. 
Buďte si vedomí, že vy ste príkladom a povzbudením pre dospelých, a to o to viac, o čo viac sa usilujete prekonať nespravodlivosť 
a skazenosť, o čo viac si želáte lepšiu budúcnosť a usilujete sa ju vybudovať. Buďte  si vedomí svojich možností a neuzatvárajte sa 
do seba, ale naučte sa pracovať pre budúcnosť, ktorá bude svetlejšia pre všetkých. Nikdy nie ste sami. Cirkev vám dôveruje, 
sprevádza vás, povzbudzuje vás a chce vám ponúknuť to, čo má najcennejšie: možnosť zodvihnúť oči k Bohu a stretnúť sa s 
Ježišom Kristom, s tým, ktorý je spravodlivosťou a pokojom. 
Všetkým vám, muži a ženy, ktorým vec pokoja leží na srdci! Pokoj nie je dobrom, ktoré už bolo dosiahnuté, ale je cieľom, o ktorý 
sa musíme usilovať všetci spolu i každý jednotlivo. Hľaďme s väčšou dôverou do budúcnosti, povzbudzujme sa navzájom na našej 
ceste, pracujme na tom, aby sme nášmu svetu dali ľudskejšiu a bratskejšiu tvár, a uvedomme si, že nás spája zodpovednosť voči 
terajším i budúcim mladým generáciám, osobitne pokiaľ ide o ich výchovu k tomu, aby milovali pokoj a boli tvorcami pokoja. Práve 
z tohto vedomia vychádzajú moje úvahy a výzva, ktorú vám adresujem: spojme svoje duchovné, morálne i materiálne sily, aby 
sme „mladých vychovávali k spravodlivosti a pokoju”.  OOO 
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****************************************************
Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně v únoru ve zkratce  
*   4.února v 19 hodin vystoupí v Barbican Centre BBC Symphony Orchestra pod taktovkou Jiřího Bělohlávka s koncertním 

představením Dvořákovy opery Jakobín (v Češtině s anglickými titulky). Předtím od 14.30 do 17.30 Studijní odpoledne 
v Mozartově sále, věnované této Dvořákově opeře. Vstup zdarma pro osoby se vstupenkami na večerní koncert, ale třeba tyto 
vstupenky zamluvit. Info: pokladna 020 7638 8891 a www.barbican.org.uk  Barbican Centre, Silk Str., London EC2Y 8DS. 
*   8.února v 19.30 vystoupí v Queen Elizabeth Hall, South Bank, naše sopránistka Magdalena Kožená s Kvartetem Pavla 

Haase – mezi účinkujícími budou harfistka Jana Boušková, hobojista Vladislav Borovka, Ondřej Roskovec na tubu, Jan 
Musil na lesní roh a Martin Opršál na bicí. Na pořadu: Psyché Manuela de Fally pro mezosoprán, flétnu, harfu, housle a cello, 
Janáčkova Říkadla, Tři poemy Mallarméa od Ravela, Bailero a Lou Coucut od Cantelouba, Čtyři idické poemy Maurice Delagea a 
Suita lidových písní od Beria. Info: pokladna 0844 875 0073 a www.southbankcentre.co.uk  
*   9.února v 19.30 a v 21 hod. promítání dvou slavných čs. filmů sezóny šedesátých let O slavnosti a hostech  Jana Němce a 

Intimní osvětlení Ivana Passera v Riverside Studios, Hammersmith, W6 9RL. Oba v Češtině s anglickými titulky. Info: pokladna 

020 8237 1111 a www.riversidestudios.co.uk.  Vstupenky  9.50 liber (8.50 koncese)  
*   10.února v 19.30 vystoupí v Royal Festival Hall, South Bank London Philharmonic Orchestra pod taktovkou Martina Alsopa a 

s Lukášem Vondráčkem u klavíru. Na programu Kodályho Koncert pro orchestr, Chopinův Klavírní koncert č.1 v E moll a 
Dvořákova Symfonie č.7 v D moll. Info: 020 7935 2141 a www.wigmore-hall.org.uk 
*   11.února vystoupí v 19.30 v Berkhamstedu, kousek na sever od Londýna, Carducciho kvartet s Liborem Nováčkem u klavíru. 

Na programu Haydnův Smyčcový kvartet v G moll Jezdec, Brahmsových Sedm fantazií pro klavír a Dvořákův Klavírní kvintet č.2 v A 
dur. Info: Civic Centre, 161-163 High Str. Berkhamsted Herts. HP4 3HB. Pokladna: 01442-862798 a www.berkhamstedmusic.co.uk  

*   16.února v 19.30 vystoupí v Barbican Centre New York Philharmonic Orchestra pod taktovkou Alana Gilberta s Mahlerovou 

Symfonií č.9. Info: pokladna 020 7638 8891 a www.barbican.org.uk  Barbican Centre, Silk Str., London EC2Y 8DS.                  
*   26.února v 11.30 vystoupí ve Wigmore Hall Panochův kvartet s programem Mozartův Smyčcový kvartet v D moll a 

Dvořákův Smyčcový kvartet č.12 v F dur (Americký). Info: Pokladna 020 7935 2141 a www.wigmore-hall.org.uk 
 

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

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 

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

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, ŽE 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 0131, Restaurace 0207 372 1193 
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