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Březnová výročí připomínají 
radostné i tragické časy 
Měsíc březen, kromě pranostikového konstatování ,,za kamna vlezem‘‘ –  
což, jak víme, neplatí v Británii – se v posledním půlstoletí vyznačoval čtyřmi  
důležitými daty: 7., 10.,15. a 19. Toho sedmého se u nás tradičně slavily 
narozeniny ,,prezidenta Osvoboditele‘‘, Tomáše Garrigue Masaryka a dnes, s  
odstupem času a s možností porovnat jej s řadou prezidentů, kteří přišli po  
něm, musíme i nadále konstatovat, jaké štěstí náše národy na počátku  
obnovení nezávislé státní existence měly, když v jejich čele stanul tak  
jedinečný filosof, spisovatel, politik a státník a navíc napůl Čech a napůl  
Slovák. (M.R.Štefánika budeme vzpomínat 21. července). Zkusme si třeba  
opatřit jeho Světovou revoluci, či jiná díla a těšit se z jeho pozorování, z  
dějinných paralel a z pohledů na minulost i možnou budoucnost Evropy i  
našich národů. Nebo se začtěme do Čapkových Hovorů s Masarykem a  
připomeňme si jak fungovala naše tehdejší demokracie a zamysleme se nad  
tím, proč je dnes stále tak těžké ji plně obnovit, přestože po čtyřiceti letech  
sovětského a předtím nacistického protektorátu jsme měli podobné štěstí jako  
s TGM v osobě Václava Havla, prezidenta Obnovitele. Jedním z důvodů 
proč je to dnes tak těžké, jsou bezpochyby i okolnosti spojené s tím druhým datem. 10.března 1948 totiž zahynul pádem 
z římsy pod úzkým oknem koupelny v bytě v Černínském paláci syn TGM Jan. Komunističtí agenti Moskvy a jejich 
poradci jej násilím přinutili k pádu, aby akt okamžitě prohlásili za sebevraždu. A není divu, syn TGM byl prostě příliš 
nebezpečný jako odpůrce. Jak třeba prohlásil o sovětském přinucení Československa nepříjmout Marshallův plán, 
odjížděl do Moskvy ,,jako ministr zahraničí nezávislého státu‘‘ a vrátil se jako ,,pohůnek Moskvy‘‘. Ti z nás, kterým po 
pádu komunismu ukázal ono okénko koupelny jeden z Janových následovníků, ministrů opět nezávislého státu, si 
možná dovedeme alespoň trochu představit, co se mu honilo před smrtí hlavou. Někteří historikové dnes tvrdí, že 
lehkost, s jakou jsme se tehdy jako národy rychle dokázali podrobit  moskevské nadvládě měla kořeny v tom, co se 
odehrálo o devět let dříve, 15.března 1939, kdy jsme byli okupováni Hitlerovým Německem a národní páteř byla poprve 
zlomena, i když mnozí bojovali a zaplatili za to životem. Jak víme, následovalo pomalé vyhlazování, které zastavil jen 
konec války. Mnozí političtí vězňové pak podali svědectví o tom, že i ve vězeních zůstali po ,,únoru‘‘ leckde ti samí 
bachaři jako za nacistů... A to poslední datum 19. března, kdy mají svátek všichni Pepíci? Připomíná přece Ježíšova 
otčíma, galilejského tesaře, který nevlastního syna vychovával, jak nejlépe uměl, aby jej bezděky připravil i na 
pozemský konec, který si těžko uměl představit a kterého se podle všeho nedožil. I o něm, o jeho roli, vlivu i odkazu  je 
zajímavé přemítat a není vůbec divu, že jej mnozí prosí o pomoc v nesnázích jako prostředníka... /jn/ 

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

Jany Dohnalové „Opraváři pomatených duší“ 
s ukázkami autorčiny tvorby (přeloženo z únorového termínu po úspěšné přednášce dr. Karla Wernera o komparativní teologii) 

v sobotu 31.března 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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Tomáš Garrigue Masaryk 
7.března 1850 – 14.září 1937 
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Dny plné událostí... 
 
Kardinál Miloslav Vlk o předání kardinálské hodnosti  
novému kardinálovi, arcibiskupovi Dominiku Dukovi  
 
Poslední víkend před začátkem čtyřicetidenního liturgického  
období postní doby (začíná Popeleční středou 22.2.) – to byla  
poslední vhodná příležitost pro veřejnou konzistoř „pro předání 
kardinálské hodnosti“ 22 novým kardinálům, které papež  
Benedikt XVI. jmenoval 6. ledna 2012. Takový je obvyklý  
proces – jmenování a pak po několika týdnech obřad  
„ustanovení“ (latinsky „creatio“) nebo česky „předání odznaků  
kardinálské hodnosti“ a časový odstup je ponechaný k tomu,  
aby si nově jmenovaní mohli zařídit potřebné – nechat si ušít  
nové kardinálské oblečení. Pro kardinály z odlehlých míst světa 
to nemusí být jednoduché, protože takové obchody nejsou  
všude „po ruce“. Kdyby šlo jen o červenou „čepičku“, solideo,  
nebo červený biret a cingulum (pás), to vše by si nově  
jmenovaný mohl koupit den před vlastní slavností v Římě, kde  
je takových obchodů nebo dílen více. Ale je třeba dvojí klerika  
(sutana, hábit), a ty je třeba šít na míru. Jedna je černá s červeným (purpurovým) lemováním (filettata), kterou kardinál 
nosí většinou například v úřadě nebo při oficiálním vystupování mimo bohoslužby, pokud nechodí v „civilu“ 
(„clergyman“),  to znamená většinou v černém civilním oděvu s kolárkem a křížem. Biret je čtverhranná tradiční 
klerikální pokrývka hlavy se třemi „rohy“ na vrchu. Černou nosí kněží a barevnou biskup a kardinál. Solideo je v 
podstatě latinský výraz „soli Deo“ – „pouze Bohu“ – protože ji biskup a kardinál odkládá „pouze“ před Bohem, ve mši 
před vrcholným okamžikem proměňování až do přijímání. 
      Druhá klerika je purpurové barvy, kterou kardinál nosí v podstatě k liturgii, ať už sám mši celebruje nebo 
koncelebruje, anebo je pouze přítomen. Purpurové lemování, purpurová barva solidea, biretu a cingula je odlišná od 
barvy těchto částí oděvu biskupa, která je v podstatě „červenofialová“.  
Aby si nově jmenovaný kardinál měl čas ono vybavení zařídit, je mezi jmenováním a ustanovením určitý časovýodstup.  
      O významu jednotlivých částí biskupského a kardinálského oděvu a o významu barev media dostatečně referovala. 
Méně už zainteresovaná veřejnost mohla postřehnout určité změny v letošním obřadu „ustanovení“ kardinálů, které z 
nařízení papežova byly poprvé uskutečněny. Celý obřad sestává ze třech symbolických úkonů: vložení solidea a biretu, 
nasazení prstenu a předání titulu některé římské basiliky jako patronátního kostela. Dříve tyto tři úkony byly rozdělené 
do dvou dnů: první den při obřadu ustanovení bylo předání biretu a přidělení baziliky a druhý den při mši sv. nasazoval 
papež prsten. To bylo nyní sloučeno do jednoho obřadu, při kterém probíhají tři úkony. Vlastní důvod je ten, aby 
ustanovení kardinála nebudilo dojem nějakého „kardinálského svěcení“, protože prsten se předával ve mši sv. po 
evangeliu, na místě, kde se běžně světí jáhni, kněží i biskupové. Pro tento obřad byly z liturgické „zásoby“ církve dnes 
vybrány nové modlitby, které jsou prosbami za papeže a církev, nikoliv přímo za ustanovované kardinály. V 
ustanovovací formuli se vyjadřuje, že tito noví kardinálové jsou „kooptování“ do kardinálského kolegia, úžeji spojováni 
s nástupce Petrovým, aby s ním spolupracovali, a jsou včleňováni do římského kléru. A i pokud jsou rozseti po světě, 
mají být všude věrnými svědky Kristova evangelia. Po této vlastní „ustanovovací“ formuli následuje slib věrnosti a 
poslušnosti papeži, jeho nástupcům a slib věrnosti církvi, a to ve slovech i způsobu jednání. Slibují, že budou věrně žít a 
pracovat pro místní církev a konat vše k jejímu prospěchu, jak jsou kanonickým právem vázáni.              >>>>>>> 

**************************************************** 
Milí přátelé, vážení zahraniční Češi, 

jménem Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů bychom vás rádi pozvali na konferenci 
,,Krajané a problém generací‘‘, která se uskuteční v Praze 26.28. září 2012. 

Jak název napovídá, budeme diskutovat o problémech střídání generací v krajanských komunitách a o tom, jak tyto problémy řešit. 
První dva dny budeme jednat od 9 do 18 hodin v nové budově Národního muzea, v pátek 28. září pro vás připravujeme kulturní 
program v Praze. Předběžný program, který bude dále upřesňován, najdete na www.zahranicnicesi.com. Zároveň vás prosíme, 

abyste informaci o konferenci rozšířili i ve svém okolí, na webových stránkách, ve vašich tiskovinách apod. 
Registrace byla zahájena, účast můžete již teď potvrzovat emailem info@zahranicnicesi.com nebo písemně na adrese MKVZČ, K 
Zahrádkám 1289, 15500 Praha 5, Česká republika. Letošní konference bude probíhat v rámci širších oslav Dne české státnosti, 
který bude letos věnován Čechům v zahraničí. Oslavy vyvrcholí slavnostním večerem v Národním divadle, kterého se budete 

moci zúčastnit 28. září ve 20 hodin. 
Těšíme se na shledanou v září.  Za MKVZČ  Ája Vrzáňová-Steindler, Miroslav Krupička 

**************************************************** 
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Dva čeští kardinálové Duka a Vlk ve svatopetrské bazilice 
po předání kardinálské hodnosti Dukovi Benediktem XVI. 
Za nimi stojí ministr zahraničí Schwarzenberg a český 
velvyslanec ve Vatikánu Vošalík. Foto Michal Klement 



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

Dny plné událostí... (pokračování ze str. 2) 
 
Při předávání biretu se tu říká, že je to znamení kardinálské důstojnosti. A jsou tu slova o věrnosti až k prolití krve… 
      Předávaný prsten jako znamení lásky k církvi má nový obraz – apoštolů Petra a Pavla a nad jejich hlavami se nalézá 
hvězda – mariánský symbol. Celý tento obřad se koná veřejně, v rámci „veřejné konzistoře“.V obnoveném obřadu se 
druhý den koná „pouze“ děkovná mše, při které noví kardinálové s papežem koncelebrují. 
      Po slavnostní nedělní koncelebraci se kardinál Duka spolu s delegací prominentů – s p. ministrem 
Schwarzenbergem, velvyslancem Vošalíkem a dalšími osobnostmi - zastavil ve svatopetrské basilice u známého oltáře 
hlavního patrona našeho národa sv. Václava, který nás od dob středověku „reprezentuje“ ve světovém centru katolické 
církve v Římě, kde jsou zobrazeni i naši věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj. Kardinál Duka zde pronesl modlitbu za vlast 
a za církev u nás. V ní se obrátil k českým patronům. Uvědomili jsme si, že náš malý národ má kolem svého hlavního 
patrona velkou plejádu slavných domácích světců. Na závěr tu před oltářem zazněla svatováclavská „hymna“. Po té 
jsme se odebrali do vatikánských katakomb, kde kardinál Duka položil na hrob našeho kardinálského předchůdce 
Berana, svědka víry, kytici červených anturií. Tak jsme vzdali hold tomuto mučedníkovi komunistického režimu, jehož 
beatifikační proces probíhá. Ani žádný velký národ nemá některého svého biskupa či kardinála pohřbeného v 
katakombách v blízkosti hrobu sv. Petra a mezi dalšími papeži. Tak rozhodl Pavel VI., když totalitní komunistický 
režim nedovolil kardinálu Beranovi ani po smrti, aby se vrátil do vlasti. Bylo velmi symbolické, že po kardinálské 
přísaze věrnosti do rukou papeže Benedikta u oltáře sv. Petra jsme se přihlásili k odkazu věrnosti našeho předchůdce a k 
jeho linii nepaktovat se s režimem, který nectí pravdu a právo, i kdyby to stálo vylití krve, jak to vyjadřuje život 
kardinála Berana. On velmi moudře pochopil, že s ideologií nenávisti a lži nelze jednat a šel cestou nepochybné 
jednoznačnosti bez kompromisů. Pro nás byl tento okamžik velkou výzvou k naplnění kardinálské přísahy. Na závěr 
jsem pronesl krátkou modlitbu s požehnáním. 
      Před veřejnou slavnostní kongregací k ustanovení kardinálů tentokrát předcházela v pátek 17.2. i celodenní 
neveřejná (tajná) kongregace, které se za přítomnosti Svatého otce zúčastnili už i nově jmenovaní, ještě „neustanovení“ 
kardinálové. Konala se pochopitelně bez přítomnosti médií. Dvě témata, která však byla uveřejněna, se týkala Roku 
víry, který papež v říjnu zahájí, a pak tématu nové evangelizace. Bohaté diskusní příspěvky mnoha kardinálů k těmto 
tématům však veřejné nejsou. Na konci každého bloku programu byla příležitost osobně mluvit se Svatým otcem.     
Využil jsem té možnosti, připomněl jsem papeži cyrilometodějské jubileum a hlavně jsem od něho žádal požehnání pro 
svou cestu do Cařihradu, abychom k nám pozvali na příští rok patriarchu Bartoloměje. Takový krok nemůžeme 
pochopitelně udělat bez vědomí papeže. Naše věrozvěsty poslal před 1150 léty právě cařihradský patriarcha. Bylo by 
krásné, kdyby dnešní patriarcha Bartoloměj naše pozvání přijal a se Svatým otcem Benediktem se na Velehradě setkali. 
Papež byl touto myšlenkou nadšen a k té cestě mi dal své požehnání. Vyslovil jsem myšlenku, že pro Rok víry by 
společné slavení jubilea věrozvěstů víry Slovanů bylo velkou konkrétní událostí pro celou církev. Také státní sekretář 
kardinál Bertone a kardinál K. Koch, prefekt Papežské rady pro jednotu křesťanů, požehnali této misi, která se v 
nejbližších měsících uskuteční.                            (z webových stránek kardinála Miloslaav Vlka s laskavým svolením) 
 
ZPR Á V Y Z K O M UNI T Y A L O ND Ý N A  
Přednáška českého premiéra Nečase a Havlovský večer 
Český premiér dr.Petr Nečas přednesl 29. února na londýnské London School of Economics (v rámci série Světové 
pohledy na Evropu Evropského institutu a mezinárodní PR firmy APCO) přednášku pod názvem ,,Růst pro Evropu: 
Oživení jednotného trhu‘‘. Český premiér shrnul, jak se Evropa, tedy EU, snaží uprostřed hospodářské krize najít řešení, 
jak obnovit růst a vytvářet nové pracovní příležitosti. V rámci tohoto hledání bylo už předloženo několik innovativních 
iniciativ, zdůraznil Nečas, avšak jeden klíčový a dávno vyzkoušený nástroj jak dostat Evropskou unii zpět na cestu 
ozdravení – Jednotný trh – je stále zanedbáván. Přednáška vzbudila pozornost britských ekonomických i politických 
kruhů hlavně vzhledem k podobným názorům britské vlády. Po přednášce se premiér Nečas zúčastnil vzpomínkového 
večera, uspořádaného českým velvyslancem Michaelem Žantovským a Sirem Tomem Stoppardem v sídle britské 
společnosti architektů RIBA na počest bývalého prezidenta Václava Havla pro pozvané hosty z řad české komunity a 
britských osobností, včetně korunního prince Charlese. Vystoupili herec Jeremy Irons s ukázkami z Havlových děl, 
hudebník Vladimír Merta, členové souboru The Orange Tree a byly promítány diapozitivy z Havlova života a ukázky z 
filmů. Nostalgický i humorný večer, velmi oceňovaný naprostou většinou z pěti stovek účastníků, se opravdu vydařil. 

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

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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http://www.slovenskecentrum.sk/


**************************************************** 
ZPR Á V Y Z D O M O V A                                                                            
Konferencia o novej evanjelizácii v Bratislave 
Konferencia o novej evanjelizácii „Výzvy Novej Kultúry“ s medzinárodnou  
účasťou osobností médií a expertov na internet a dalšie nové média z  
Vatikánu sa uskutočnila 24. februára v Bratislave. Prednášky si vypočuli  
takmer dve stovky slovenských i zahraničných predstaviteľov náboženského  
a spoločenského života. Konferenciu otvorili príhovormi apoštolský nuncius  
na Slovensku Mons. Mario Giordana a predseda KBS Mons. Stanislav  
Zvolenský a ďalej s úvahou nad výzvami digitálnej éry pre církev vystúpil  
predseda Pápežskej mediálnej rady Mons. Claudio Maria Celli, ktorý tiež  
priblížil statistiky používania internetu a uviedol: ,,Problém nespočíva v  
používaní technológii, ale ako hovorí Svätý Otec, je to problém svedectva‘‘.  
Dalej vystúpil s príhovorom Mons. Lucia Ruiza, zodpovedný za internetové  
služby vo Vatikáne. Vyvrcholeniem konferencie bola prednáška  "Nová  
kultúra a nová evanjelizácia" predsedy Pápežskej rady na podporu novej  
evanjelizácie Mons. Rino Fisichella. Ten uviedol, že cirkev neevanjelizuje  
z dôvodu výzvy sekularizácie, ale pretože „musí poslúchať Pánov príkaz priniesť evanjelium každému stvoreniu.“ 
Konferenciu pripravili Konferencia biskupov Slovenska a Studio Morandini Associati.(Info:KBS website) 
 

Česká vláda následuje eurozónu v šetření 
Česká vláda začíná ve shodě s dalšími zeměmi Evropské unie stale více šetřit, i když výsledky hospodaření byly dosud 
lepší než leckde jinde v okolí. Návrhy úspor budou podle vlády po nedávném zasedání ekonomických ministrů 
zahrnovat zvýšení DPH, tedy českého VAT (kromě ustálených výjimek léků, novin, atd) a zmrazení důchodů na dva či 
tři roky, nebo jinou změnu systému jejich zvyšování, což by vládě umožnilo ušetřit potřebné sumy. Mezi dalšími návrhy 
je i zvyšení daně z příjmu z 15ti na 16 procent a zavedení druhé hranice daní z příjmů vyšších než čtyřnásobek průměru, 
zdvojnásobení daně z elektřiny, daň z vína, snížení povolených výdajů pro živnostníky, zrušení tzv zelené nafty atd.  
                                  
Žasnu... (aneb k čemu jsou pozemkové knihy?) 
 

Kardinál Vlk odpovídá na podivně neinformovanou kritiku zákona o restitucích  
církevního majetku některými odpůrci nápravy komunistických křivd 
 
Nejen paní Procházková a soudruh Grebeníček stále vykřikují, že stát neví, co církvi vydává. Ano, již dříve byl odmítnut - různými 
odpůrci vyrovnání horlivě podporovaný tzv. výčtový zákon, který zastávají lidé, kteří celé věci nerozumějí. K takovému výčtovému 
zákonu by se pak totiž měly povinně připojit jako oficiální přílohy doklady o vlastnictví. Takových položek jen v oblasti pozemkové by 
mělo být asi 33 tisíc. A kromě toho několik tisíc dokladů pro budovy. Kdo si dovede představit takovou „přílohu“ zákona? Tu by museli 
do parlamentu přivézt na nějakém voze. A kolik by v takovém množství vzniklo „voršilek“! A pak nesmírné množství parcel bylo 
rozděleno a všelijak přemanipulováno, že by tu bylo tolik nejasností a sporů už v samotném zákoně. Je zřetelné, že je to nesmysl, a 
každému rozumně uvažujícímu člověku je jasné, že takový populistický požadavek má za cíl jen klást překážky vyrovnání… 
Při jednáních o majetkovém narovnání nebyl z výše uvedených důvodů jednajícími stranami přijat výčtový styl zákona. A proto nebylo 
nutné předkládat seznam…  
    A námitky, že církev nepředložila už dříve takový seznam? Jistě, nepředložila, nebylo totiž rozhodnuto, jaký styl bude uvažovaný 
zákon mít. A pak – církev nechtěla dávat rozsáhlé informace o svém majetku do rukou tunelářů, kteří na to čekali, dokud nebylo 
jasné, jestli návrhy nevím kolika jednání vůbec projdou. Církev nemohla zbytečně nevím kolikrát vyhazovat miliony za autorizované 
výpisy, které měly jen omezenou časovou platnost. O tom není pochyb. 
    A proč dnes nejsou na stole? Připravovaný zákon není výčtový, takže nevyžaduje jako přílohu seznam majetku. Ale je jasně 
stanovena hranice 25. únor ´48, na tom se společná komise zástupců státu a církví shodla a z těchto kompetentních představitelů to 
nikdo nezpochybňuje.  
    A že stát neví, co vydává? To zase mohou tvrdit jen lidé, kteří věci naprosto nerozumějí. Autorizovaný seznam existuje – 
pozemkové knihy - kde je „zákonný“ soupis tohoto majetku. Je zajímavé, že ti „popírači“ vydání jako by pozemkové knihy neznali, 
vůbec o nich nemluví! Co v nich není, nemůže být vydáno. A dokonce i co v nich je zapsáno, ale stát to v minulosti použil na 
postavení třeba dálnic a jiných objektů, to také nemůže být vydáno, protože to neexistuje. O tom je finanční náhrada.         >>>>>> 

**************************************************** 
BCSA  British, Czech and Slovak Association srdečně zve krajany  

na přednášku dr. Petra Hamese o českém a slovenském filmu 8.března v 18.30 v sále českého velvyslanectví.                      
                                                                Registrace telefonicky či e-mailem nutná přes BCSA (viz níže)  
  
Zveme i na pravidelné ,,Get to know you'' od 19 do 23 hod v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6, vždy 2. středu v měsíci.    
    Příští bude 14. března. Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-795-4875 643  Harrow Road, Wembley, HA0 2EX 

**************************************************** 
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K 15.výročí smrti  
Bohumila Hrabala... 
 
Příznivci literární tvorby  
Bohumila Hrabala, jehož  
smrt před 15ti lety jsme  
si připomněli 3.února,  
mají nyní možnost  
přečíst si a prohlédnout   
v novém  čísle (08/2012) časopisu Reflex 
fotoreportáž ,,Pět zlatých tygrů‘‘ o tom, jak  
dokumentarista, odborný historický poradce 
a filmový režisér Jan Kaplan s ženou 
Krystynou prováděli spisovatele po Londýně 
v květnu 1990 (viz foto J.K.).  Ve stejném 
čísle Reflexu je i Kaplanova ilustrace, 
fotomontáž Reinhard Heydrich k članku na 
str. 68, připomnající, že jeho video-výstava o 
atentátu, nazvaná 10:35 dle času útoku, u 
příležitosti výročí vyhlazení Lidic se koná v 
Centru současného umění DOX v Praze 7. 
 

 

 
 



**************************************************** 
Žasnu... (pokračování ze str.4) 
   A i kdyby. Povinnými osobami jsou dominantně Lesy České  
republiky a Pozemkový fond ČR. Zejména Pozemkový fond po  
více než dvacetileté činnosti má dostatečnou databázi pozemků  
dotčených § 29 zákona o půdě a to na základě vlastních nabídek  
pozemků k uspokojení nároků oprávněných osob nebo na  
základě požadavků těchto osob. Před převedením jakéhokoliv  
pozemku fond provede lustraci, v rámci které především zjišťuje  
vlastnické tituly. Při nárokové konstrukci není na straně povinných  
osob riziko, že bude vydáno více, než církve vlastnily. Lesy České  
republiky a Pozemkový fond tedy mají dostatečnou databázi k  
ověření každého jednotlivého případu. Takže o co jde? Všechny  
ty řeči o seznamech atd. pouze ukazují nekompetentnost těch, kdo  
křičí. Je to spíše populistický projev nenávisti vůči katolické církvi  
a velká česká závist. Mnozí si léčí své komplexy. 
    A ještě – námitka proti samotnému konceptu zákona je  
vznášena ze strany ČSSD (viz poslanec Tejc) a spočívá v jejich  
návrhu na zřízení jakéhosi fondu, do něhož by měl být majetek,  
který má být vydán, soustředěn a z jeho výnosu že by byly hrazeny  
potřeby církví. Tento návrh nápadně kontrastuje s aktivitami  
někdejšího sociálního demokrata ministra kultury P. Dostála, který  
přistoupil nejdříve k personálním změnám ve fondu Náboženské  
matice a následně ji přivedl nezákonně k likvidaci. Jeho kroky byly  
později soudní cestou zastaveny a je s podivem, že nyní navrhuje  
ČSSD zřízení právě takového fondu, jaký se jejich ministr pokusil  
zklikvidovat. 
Námitka opět ze strany ČSSD ohledně peněžního plnění za  
majetek, který už nemůže být vydán - je zajímavé, že tím, že se  
namítá výše částky, tj. 59 mld s tím, že podle odborníků ze strany  
ČSSD se jedná pouze o 17 mld. Jestliže se namítá, že není zřejmé,  
z čeho vzešla částka 59 mld, pak je otázka, z čeho soc. dem. mají  
ocenění tohoto nejasného základu na 17 mld. 
Vím, že nemá cenu napomínat a vyzývat, to v současném  
společenském marasmu nemá žádný účinek. Škůdci společnosti  
se tím nenapraví… (z webových stran kardinála Miloslaav Vlka) 
 

Poděkování Správní rady Velehradu  
Správní rada charity londýnského Velehradu srdečně děkuje  
dalším dárcům finanční pomoci. Tentokrát srdečné díky za  
peněžní dary manželům Vavrečkovým a panu Jiřímu Pavlovi z Leamington Spa. Velehrad je,  jak víme, potřebuje... 
 
Z DOPISŮ REDAKCI 
Dobrý den z mrazivé Prahy, 
jak jsem slíbil zasílám svůj drobný příspěvek na téma Jan Palach. Předem chci poděkovat za možnost zúčastnit se takové akce, 
jakou byla pietní vzpomínka na studenta Jana Palacha. Jsem panu Kocourkovi vděčný, že se mi v naší emailové korespondenci o 
této příležitosti zmínil a já nezaváhal ani na vteřinu, neboť do Londýna se delší čas nepodívám. 
     Abych ovšem nezapomněl svůj zážitek, tak tedy, jak možná víte ostrov Mauricius byl jednou z britských kolonií. Poklidnou, leč 
velmi usilovnou cestou se snažil z britského područí vymanit a získat nezávislost, kterou nakonec vyhlásil 12.3.1968. V roce 2000 
jsem se svoji rodinou tento nádherný ostrov navštívil. Během jednoho z výletů jsme zatoužili vidět město Curepipe, známé svými 
manufakturami na výrobu modelů lodí. Když jsme vystoupili na autobusovém nádraží a já se rozhlédl, měl jsem pocit, že jsme stanuli 
na Měsíci...aspoň, tak nějak jsem si já osobně v tu chvíli připadal, neboť tento městský dopravní uzel nesl jméno Jana Palacha, k 
tomu vyvedené na průčelí nádražní budovy velkými písmeny. O několik metrů  
dále jsme narazilii na bistro, opět nesoucí jeho jméno. Je třeba říci, že tak je  
tomu dodnes, jeho jméno navíc nese obchodní galerie i jedna z ulic. Ostrované  
ve své době, rozuměno těsně po získání nezávislosti, doslova souzněli se  
snahou všech národů ve světě, kteří se pokoušeli o získání vlastní nezávislosti,  
svobody. V Curepipe byl navíc v úřadu starosta, který prosadil pojmenování  
důležitých častí města, ulic i objektů, jmény lidí, kteří se ve světě pro svobodu  
nějakým způsobem obětovali.  
      Pro malý národ v Indickém oceánu se právě Jan Palach stal tím nejlepším  
symbolem jejich vlastní cesty.  
      Přikládám dvě fotografie z té cesty. Přiznám se Vám upřímně, že přes to  
všechno, co jsme tehdy zažili, bylo pro mne nečekané setkání s "Janem  
Palachem" tím největším zážitkem.  
     Doma, zkrátka, není nikdo prorokem... 
S pozdravem 
    Miroslav Jindra, air traffic controller, který v lednu 2012 pobýval v Londýně 
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Pôstne obdobie  
Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. 
Je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných 
náboženstvách. V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na 
Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v 
siedmom týždni pred Veľkou nocou. Tento rok pripadá na 22. 
februára. V tento deň, ktorý je dňom prísneho pôstu a 
zdržiavania sa mäsitého pokrmu, kňaz alebo diakon robí 
popolom znak kríža na čelách veriacich so slovami: „Pamätaj, že 
prach si a na prach sa obrátiš“, alebo „Kajajte sa a verte v 
evanjelium!“. 
        Obrad sypania popola na hlavu v prvý pôstny deň sa 
praktizoval už od 8. storočia. Pôvodne to bol obrad vyhradený 
len pre veľkých a verejných hriešnikov, ktorí v tento deň 
začínali svoju cestu pokánia. Vstupovali do chrámu bosí, zaodetí 
vrecovinou a sypali si na hlavu popol. Neskôr podobným 
spôsobom začínali svoje pokánie nielen verejní kajúcnici, ale aj 
ostatní veriaci a sypanie popola na hlavu sa stalo všeobecným 
symbolom rozhodnutia nastúpiť na cestu pokánia. V 10. a 11. 
storočí bol už tento obrad udomácnený v mnohých oblastiach 
západnej Európy. Koncil v Benevente v roku 1091 ho zaviedol 
pre celú Cirkev, pričom sypanie popola na hlavu sa nahradilo 
značením na čelo. 
        Gréckokatolíci (byzantského obradu), ktorí sa pridržiavajú 
gregoriánskeho kalendára, začínajú Veľký štyridsaťdňový pôst o 
dva dni skôr ako rímskokatolíci (latinského obradu). Pôst je 
obdobím, keď sa má veriaci usilovať o obrátenie, zmenu 
zmýšľania, má rozjímať nad svojím životom, plakať nad svojimi 
hriechmi. Na rozjímanie a sprítomnenie Kristovho spásonosného 
utrpenia je vyhradený až Veľký týždeň.         
        Pôvodné pôstne pravidlá boli veľmi prísne: dovoľovali 
požívanie jedla len jedenkrát denne. Okrem toho boli sprísnené 
aj abstinenciou, t.j. úplným zdržiavaním sa požívania niektorých 
pokrmov ako mäso, ryby, mlieko a mliečne výrobky (maslo, 
syry). Terajšie predpisy týkajúce sa pôstu a postenia sa boli 
zavedené v roku 1966 apoštolskou konštitúciou Poenitemini. 
        Pôstne obdobie trvá v Rímskokatolíckej cirkvi od 
Popolcovej stredy do Veľkonočnej nedele. Zahŕňa šesť 
pôstnych nedieľ. Prvá pôstna nedeľa (tohto roku 26. februára) 
sa ešte donedávna nazývala Quadragesima (grécky 
tesserakostes, t.j. 40 dní pred Veľkou nocou). Zdroj: Archív TK 
KBS 
 

 



****************************************************
POZOR! DARUJI ČESKÉ A SLOVENSKÉ KNIHY Z OTCOVY POZŮSTALOSTI 
Hi there, my father recently passed away and has left a lot of books here which are written in Czech or Slovak. I cannot speak or read (even 
though both my parents are Czech/Slovak), and wondered if I could donate them. So, if you know of somewhere where I could, as I don't think 
charity shops here would take them and I don't want to throw them away, especially as most of them look very interesting and a lot are old books, 
let me know. Examples: a book about Islamic myths and legends, historical books, especially militaryrelated, old (80's I think) informational 
picture books about Prague or Bratislava, etc. Please let me know if you are interested or know where to turn to. Thanks, Harry: 
harry.venson@hotmail.co.uk 07803 005693 
 

Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně v březnu ve zkratce  
*   Do 14.března uvádí The Royal Opera, Covent Garden, poprve Dvořákovu Rusalku, zpívanou v Češtině. Info: www.roh.org.uk 
*   6.března v 19.45 hodin vystoupí v St.Mary’s Church, Twickenham, Wihanův Kvartet s programem: Martinů Smyčcový kvartet 
č.2, Smyčcový kvartet č.9 v D moll Ant. Dvořáka a Schubertův Smyčcový kvartet č 15 v G dur. Info: richmondconcerts.co.uk   
*   9.března v 19.30 v Barbican Centre vystoupí BBC Symphony Orchestra pod taktovkou Jiřího Bělohlávka s Janem Lisieckim u 
klavíru s repertoárem Mozartův klavírní koncert č.20 v D moll a Mahlerova Symfonie č.7 v E moll. Předtím od 18té hodiny 
přednáška ve Fountain Room. Info: pokladna 020 7638 8891 a www.barbican.org.uk  Barbican Centre, Silk Str., London EC2. 
*   15.března v 18 hodin vystoupí v Royal Festival Hall, South Bank, hudebníci z Philharmonia Orchestra pod taktovkou Pierre
Andre Valada s Helenou Juntunen (soprán) a s komentářem Unsuka China. Na programu Coups d’ailes Ondřeje Adámka a 
Ladies’Room Perttu Haapanena (obě UK premiéry). Info: pokladna 0844 875 0073 a www.southbankcentre.co.uk 
*   20.března od 18. do 20. hodiny v The Club Theatre, RADA Studios, 16 Chenies St., WC1E 7PA diskuse se Samem Waltersem, 
principálem Orange Tree Theatre v Richmondu a čtení z her Václava Havla hraných tamtéž. RSVP: amanda@dramaturgy.co.uk 
*   24.března od 15.45 do 21.45 Metropolis Boat Party na lodi od London Eye Pier. Info: www.facebook.com/czechoslovakia.uk  
*   27.března v 19.00 zazpívají Second Movement Opera Co. s doprovodem Chatto Quartet scény z filmové opery Tři přání od 
Bohusl.Martinů, plus Dvořákův Kvartet  č.10 v E moll. 49 Queen’s Gate Terrace, SW7 5PN. Info:www.secondmovement.org.uk  
*   28.března v 19.30 vystoupí v Royal Festival Hall, Southbank Centre, London Philharmonic Orchestra pod taktovkou Zaninicka 
NézetaSéguina a Lisa Batiašvili (housle). Program:Bartókův Houslový koncert č.1 a Mahlerova Symfonie č9. Info:0844 875 0073 
Info: pokladna 0844 875 0073 a www.southbankcentre.co.uk  
*   29.března v 18.30 ve Wiener Library, 29 Russel Sq, WC1B 5DP se bude konat promítání filmu SS3: The Assasination of 
Reinhard Heydrich režisérů Jana a Krystyny Kaplanových s diskusí s nimi po představení. Rezervace nutná emailem na 
info@wienerlibrary.co.uk  a 020 7636 7247. Spoluorganizuje České centrum. 
*   31.března v 19.30 zahraje v St.James’s Church, Sherriff Rd., West Hampstead, NW6 2AP Brent Symphony Orchestra za řízení 
Levona Parikiana. Na programu Ostrov mrtvých Rachmaninova, Martinů Fresky Piera della Francesca a Musorgského Obrázky  
z výstavy. Info: 07530 904584 a www.brentso.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 každej svätej omši a taktiež 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, M embership Secretary, 
                            16 Colebrook Street, Winchester SO23 9L H . 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    

****************************************************    
                             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 níž, 74 West End Lane, čeká vytoužené 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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