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Jak dál po britských letních násilnostech 
 
Většina z nás byla začátkem srpna šokována násilnostmi a rabováním převážně mládeže a  
nezletilých v ulicích Londýna, Birminghamu, Manchesteru a dalších britských měst. Až  
později vyšlo najevo, že například v Londýně bylo celkem postiženo 22 z jeho 32ti obvodů  
a že z dospělých zatčených jich 60procent mělo už předtím záznamy v trestním rejstříku. 
Také později se ukázal rozsah svolávání k výtržnostem a rabování za pomoci mobilů a tzv.  
sociálních sítí a kromě alkoholu, cigaret a peněz z vyrabovaných obchodů a bankovních  
poboček zajímaly jinak znuděné násilníky nejvíce tenisky Adidas, oblečení Gucci a televize  
s plochou obrazovkou, mobily nejnovějších typů a počítače. Mnoho nakradenéno zboží se už         
policii podařilo zabavit v bytech zatčených, rozpoznaných podle záběrů policejních kamer a            
jejich počet jen v Londýně už přesáhl dvě tisícovky. Většinu Britů i turistů šokoval                        Blíží se Svatováclavská 
i počet zabitých, většinou při obraně vlastního majetku i počet požárů. Různé uliční gangy            (viz oznámení níže) 
zjevně věděly po čem jdou, aby to pak mohly směnit za peníze či drogy a byly hlášeny případy, 
kdy skupiny odvážely naloupené zboží dodávkami. Mnohé překvapil i fakt, že se násilí téměř o půlnoci účastnily 
čtrnáctileté a jedenáctileté děti a padaly otázky, kde že byli jejich rodiče, že jim dovolili být v tu dobu vůbec na ulici. 
        Tři týdny po násilnostech stále pokračují policejní identifikace násilníků a zatýkání a policie bude zjevně mít co 
dělat ještě řadu měsíců. Magistrátní soudy sice vynesly pár příliš tvrdých rozsudků, ale ty byly vzápětí zmírněny a podle 
statistik pořízených po odsouzení první zatčené tisícovky byly výroky v průměru jen o 25 procent přísnější než tomu je 
v posledních letech obvyklé, což mnozí spíše dříve hodnotili jako příliš mírné tresty. 
        Násilnosti odsoudili velmi podobnými slovy nejen premiér Cameron a vůdce labouristů Miliband, ale i duchovní 
představitelé, včetně westminsterského katolického arcibiskupa Nicholse, anglikánského arcibiskupa z Canterbury 
dr.Williamse, či hlavního rabína Commonwealthu lorda Sackse a začaly diskuse o tom, jak napravit situaci, hlavně mezi 
mládeží. Je pozoruhodné, že naprostá většina činitelů,  hodnostářů i řada sociologů se shoduje v tom, že násilnosti jen 
odkryly stále viditelnější skutečnost, že v britské společnosti se začínají projevovat civilizačně úpadkové tendence, 
kterých se obává rostoucí řada vědeckých i laických pozorovatelů. Poslední desetiletí jakoby pak tyto tendence 
urychlila: jistými kruhy prosazovaný morální relativismus smazává rozdíl mezi dobrem a zlem, z něj pramenící 
politická korektnost zakazuje nazývat věci pravými jmény a kultura ,,health and safety‘‘ zbavuje děti odvahy.   >>>>   

**************************************************** 
SPRÁVNÍ RADA VELEHRADU ZVE VŠECHNY KRAJANY NA TRADIČNÍ A OBLÍBENOU 

 

 SVATOVÁCLAVSKOU SLAVNOST 
v neděli, 2. října 2011 odpoledne (15 – 19hod.) ve společenských prostorách 

londýnského Velehradu, 22 Ladbroke Sq., London W11 
 

V 16 hodin se bude ve velehradské kapli tradičně konat slavnostní bohoslužba, celebrovaná tentokrát 
Mons. ThDr . Michaelem Slavíkem, generálním vikářem pražské arcidiecéze 

 
Občerstvení, včetně tradičních koláčů, dortíků a opékaných klobás v zahradě, aktivity pro nejmenší děti. Na cimbál zahraje 

Marta Janitorová. Všichni srdečně vítáni! 

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

 
 

        



**************************************************** 
Jak dál po britských letních násilnostech (pokračování ze str.1) 
Důsledky jsou nasnadě. V rodinách upadla autorita rodičů a disciplína dětí, což se pak projevuje i ve školách, kde kvůli 
nedostatku této disciplíny není možné učit. A učitelé jsou bráni k soudu rodiči nevycválaných a znuděných spratků, 
kteří ,,znají svá práva‘‘, za jejich pokárání a pak vyhazováni ze škol, které leckde adoptovaly teorie, že je třeba žákům a 
studentům slevit na požadavcích ohledně nauky a ve sportu přestat udílet pochvaly a vyznamenání za vítězství, neb by 
to mohlo být traumatické pro ty, kteří nevyhráli. Nejhorší výstřelky minulosti chce vláda napravit už nyní se začátkem 
školního roku, ale zbývá toho ještě dost. Co se pak týče výchovy v rodinách, lze se divit jedenáctileté dívce kopající do 
výlohy obchodu, že nemá ponětí o tom, že to není morálně správné, když ani ona, ani její rodiče nevědí, co to je 
morálka, nemají potuchy o tom, co je dobré a co zlé? Je možné divit se tomu, že takové děti jsou nejen v chudých 
rodinách, když čtrnáctileté či šestnáctileté matky, tedy ještě děti, už mají děti, bez zodpovědnosti manželství. Však se 
stát o ně nějak postará. A ti dospělí, kteří loupili ve velkém jen suše poznamenávají, že pár let fešáckého kriminálu 
s ,,právem na zábavu‘‘, tedy s televizí a vším možným komfortem na cele jim vůbec neuškodí, už i proto že ve vězení 
nemusejí pracovat. Lze se pak divit egoistickým násilníkům, že si nárokují okamžitě vlastnit všechno, co vlastní tzv. 
,,celebrity‘‘ z pořadů televize, fotbalisté, či hvězdičky pop music, které jsou dávany za vzor společnosti? A vlastnit to 
vše pokud možno bez úsilí a námahy a to hned a také bez ohledu na ostatní. Arcibiskup Nichols poznamenal, že 
násilnosti ukázaly ,,jak snadno jsou nyní základní principy respektu a cti odsouvány stranou‘‘ a zdůraznil, že my všichni 
musíme společně začít proti těmto tendencím bojovat. Stejně tak zdůraznil v deníku The Times lord Sacks, že 
problémem dnešní společnosti je odhození odpovědnosti: ,,Děti jsou obětí scestných názorů, že je možné partnerství bez 
odpovědnosti manželství, mít dětí bez odpovědnosti rodičovství, dosáhnout společenského pořádku bez odpovědného 
občanství. Že je možná svoboda bez morální odpovědnosti a sebedůvěra bez odpovědnosti tvrdé práce a pilného 
snažení.‘‘ Pozoruhodné je, že velmi podobně odsoudil vývoj částí britské společnosti před rokem premiér Brown 
v souvislosti s chováním finančníků i poslanců parlamentu falšujících výdaje. Není tedy pravda, že jde jen o chudé. 
     Dá se vůbec ještě za této smutné situace něco dělat? Premiér Cameron nastínil program s řadou potřebných opatření 
a musíme pomoci i my. Ano, je to možné a vyzval k tomu mládež ve Španělsku papež Benedikt XVI. Nevzdávat se, žít 
morálně, připomínat dětem co je dobro a zlo a vštěpovat jim nezištnou a obětavou lásku, odvahu, odpovědnost a 
disciplinovanost; podporovat aktivity, které je pěstují v mládeži, jako třeba skauting; poukazovat na nesmyslnost 
výstřelků ,,health and safety‘‘, politické korektnosti a zhoubnost morálního relativismu a podobně. Je to nutné zvláště 
nyní, kdy vlna solidarity s poškozenými v britských městech ukazuje, že dobrých lidí je ještě dost a že tedy vůbec není 
pozdě. Británie i Evropa se jen musejí opět inspirovat svými křesťanskými kořeny (což tvrdí i lord Sacks) a k tomu 
může dopomoci každý z nás! Ve školách, v rodinách, v práci i ve společnosti. /jn/  
 

ZPR Á V Y Z L O ND Ý N A A K O M UNI T Y                      
Začaly přípravy na Svatováclavskou 
Na Velehradě už začaly přípravy na letošní Svatováclavskou slavnost. Jak známo, nejde jen o nákupy, uklízení a 
podobně, ale také o pečení a vaření a přípravy na všechny aktivity a atrakce oné první říjnové neděle. Zároveň jde 
pochopitelně i o duchovní stránku, zcela v tradici zesnulých Otců Langa a Pazderky a Správnímu výboru Velehradu se 
letos přes arcibiskupa Duku podařilo zajistit, aby mohl přijet celebrovat Mons.ThDr.Michael Slavík, generální vikář 
pražské diecéze. Otec Slavík byl vysvěcen v roce 1981 a působil pak v Karlových Varech, Ostrově nad Ohří, a 
v pražskem Chodově a Vršovicích. Od přenesení kněžského semináře z Litoměřic do Prahy v roce 1992 působil u 
sv.Vojtěcha v Dejvicích a od roku 1995 jako spirituál a do roku 2000 jako rektor kněžského semináře. Byl také 
delegátem Mezinárodní služby Katolické charismatické obnovy pro středo a východoevropský region, je členem 
Společnosti pro církevní právo a sloužil jako soudce pražského mezidiecézního soudu. Od roku 1992 je také jedním 
z členů kněžské rady a sboru poradců pražského arcibiskupa. Generálním vikářem je od října roku 2000. Otec Slavík je 
také sekretářem arcibiskupství, od roku 2001 sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv.Víta v Praze a v r. 2007 
byl zvolen jejím děkanem. Otec Slavík je tedy jedním z vůdců dnešní církve a my se na něj na Velehradě velmi těšíme.  

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

  Britská skupina Společnosti pro vědy a umění a Federácia Slovákov Veľke j B ritánie 
                      zvou všechny srdečně na Velehrad, v sobotu 24. září 2011 ve 14.30 na 

 

    Akademii u příležitosti 60.výročí úmrtí R.W.Setona Watsona 
Odpoledne zahájí přednáška Vladimíra Daniše o životní dráze prof. Setona Watsona (1879-1952), prvního profesora katedry TGM 
 na známé londýnské Škole slovanských a východoevropských studií. Po diskusi vzpomínková slavnost v prostorách a na zahradě     
                                  Velehradu, pokud počasí dovolí. Malé občerstvení přímo v přednáškovém sále. 

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

**************************************************** 
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**************************************************** 
CD duchovní hudby Stojanova sboru 
Sbor Stojanova gymnázia na moravském Velehradě, jehož 
nedávné londýnské koncerty zaujaly a potěšily mnohé z nás, 
nahrál nyní koncert na CD. Mnozí z návštěvníků koncertů v 
Londýně se tehdy dotazovali, zda by takové CD bylo možné 
zakoupit a nyní se taková možnost vlastnit nahrávku  
duchovní hudby sboru bude nabízet. Správní rada Velehradu  
proto zájemce vyzývá, aby se buď přihlásili na naší  
internetové adrese, nebo telefonicky či poštou na Velehradě.  
Správní rada tak bude mít představu, kolik CD z moravského 
Velehradu objednat...    
 

ZPRÁVY ZE SVĚTA 
Světový den mládeže ve Španělsku 
Ve Španělsku se v polovině srpna během návštěvy papeže 
Benedikta XVI. konal Světový den mládeže. Účastnily se jej  
statisíce mladých z celého světa a také přes tři tisíce 
z Británie. Scénu, kdy v Madridu hovoří papež k téměř 
milionu lidí, ukázaly i televizní stanice. Pozoruhodné je, že 
akce si na sebe vydělala: privátní dárci věnovali 30 procent, 
poutníci 70 procent a náklady ve výši 50ti milionů eur byly 
nejen pokryty, ale místní ekonomika, tedy hotely, restaurace 
a další turistická zařízení prý vydělaly mezi 100 až 180ti 
miliony eur. (Více v komentáři kardinála Vlka, str.5)  
 

ZPR Á V Y Z D O M O V A 
Dohoda státu a církví na stole... 
Zástupci církví a státu se dohodli o délce přechodného 
období vzájemné majetkové odluky a stanovili ji na 17 let. Znamená to, že během tohoto období bude první tři roky stát 
plně hradit platy duchovních a administrativy církví částkou 1.4mld korun a pak se každý rok částka sníží o pět procent. 
Návrh dohody je tak vypracován a stanoví navrácení pouze 56ti procent církevního majetku ukradeného komunistickým 
režimem, což by měla pokrýt kompenzace ve výši 59ti miliard korun, proplácená po dobu 30ti let. Jedná se tedy o 
mnohem menší částky, než v původním návrhu. Dohodu by nyní měly schválit vláda a parlament, kde budou komunisté 
a ČSSD hlasovat proti, neb vyrovnání podle nich nelze pokrýt z rozpočtových financí... 
 

21.august 1968 a Slovenské národné povstanie pripomenuté 
,,Odpúšťaj a nezabúdaj! Je to už história, ale história, ktorá nás v mnohom poučila a nabáda nás vážiť si to, čo nám 
priniesli dni po roku 1989. Stali sme sa slobodnými, ale nebolo to len tak. Za ten čas stratili mnohí ľudia život a my sme 
tu ostali preto, abysme za to, za čo padli, bojovali,‘‘ povedal slovenský prezident Ivan Gašparovič v prejavu pri 
pametných tabuliach v Bratislave venovaných sovietské okupácii 21.augusta 1968. Okupácia si vyžiadala desiatky 
mrtvých, stovky zranených, veľké hospodárské straty, trvala až do roku 1991 a priniesla koniec relativných slobod roku 
1968 aj tvrdý návrat stalinizmu, tzv. normalizáciu. Okupáciu si pripomenuli tiež v ČR. 
    Slovensko si tento rok pripomenulo Slovenské národné povstanie roku 1944 na hlavných oslavách v Banskej Bystrici 
29. augusta, za účasti prezidenta Gašparoviča, premiérky Radičovej a daľších politikov. Tohoročné oslavy prebiehly 
tiež v 200 dalších mestách, na Sliači zorganizovali letecké dni a v júli i prechod Nízkych Tatier. 

**************************************************** 
BCSA -- British, Czech and Slovak Association spolu se Školou slovanských a východoevropských studií 

zvou všechny srdečně na prezentaci                                                                 
překladů Clarice Cloutier z Karlovy univerzity ze současné slovenské literatury 

v The Review of Contemporary Fiction vydané Dalkey Archive Press 
 

ve čtvrtek 29.září v 18.30 v hale velvyslanectví Slovenské republiky 
 

BCSA také zve 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 se bude konat 14. září 

Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-795-4875 643  Harrow Road, Wembley, HA0 2EX 
**************************************************** 
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Z poďakovania pápeža Benedikta XVI.   
Španielsko je veľká krajina, ktorá v zdravo otvorenom, 
pluralistickom a úctivom spolužití dokáže a môže robiť 
pokroky bez toho, aby sa zriekala svojho hlboko 
náboženského a katolíckeho ducha. V týchto dňoch to opäť 
ukázala, keď poukázala na svoje technické a ľudské kapacity 
v tak zásadnej a dlhodobej perspektíve významným 
spôsobom, ktorý umožňuje mladým ľudom zapustiť korene v 
Ježišovi Kristovi, Spasiteľovi. Osobitné slová vďaky patria 
organizátorom: predsedovi Pápežskej rady pre laikov a 
celému personálu tohto dikastéria; madridskému 
arcibiskupovi a najmä generálnemu koordinátorovi 
Svetových dní mládeže Mons. Cesarovi Augustovi Francovi 
Martinezovi i jeho početným a veľkodušným 
spolupracovníkom – biskupom, ktorí usilovne a obetavo 
pracovali vo svojich diecézach na dôkladnej príprave 
Svetových dní mládeže spolu s kňazmi, rehoľníkmi a 
veriacimi laikmi. Všetkým patrí moje poďakovanie, ktoré 
spájam s modlitbou za to, aby Pán žehnal vašim 
apoštolským námahám. 
      Nemôžem tiež zabudnúť poďakovať z celého srdca 
mladým ľudom, ktorí sa zúčastnili na týchto Svetových 
dňoch, za ich radostnú, nadšenú a intenzívnu účasť. Im 
hovorím: ďakujem a blahoželám za svedectvo, ktoré ste dali 
Madridu a ďalším španielskym mestám, ktoré ste navštívili. 
Vyzývam vás teraz k tomu, aby ste do všetkých kútov sveta 
šírili radostnú a hlbokú skúsenosť viery, ktorá je prežívaná v 
tejto ušľachtilej zemi. Odovzdávajte svoju radosť 
predovšetkým tým, ktorí chceli pricestovať a z rôznych 
dôvodov nemohli, tým, ktorí sa za vás modlili a tým, ktorých 
srdce bolo oslovené týmito Svetovými dňami mládeže. 
Svojou blízkosťou a svedectvom pomôžte svojim priateľom a 
druhým objaviť, že milovať Krista znamená žiť naplno. 
 



**************************************************** 
ZPR Á V Y Z D O M O V A  (pokračování ze str.4) 
Prof. Antonín Tučapský nositelem Řádu sv. Cyrila a Metoděje 
V den svátku sv.Cyrila a Metoděje 5. července byl během slavnostní bohoslužby ve velehradské bazilice na jižní 
Moravě vyznamenán velmi prestižním církevním Řádem sv. Cyrila a Metoděje prof. Antonín Tučapský. Řád mu byl 
podle citace udělen ,,za vynikající hudební činnost v oblasti skladatelské a pedagogické, která je přínosem naší 
kultuře‘‘. Prof. Tučapského zná v Londýně nejen mnoho jeho studentů, ale i naše komunita, jako významného a stále 
činného hudebního skladatele a pedagoga, ale též po mnoho let varhaníka naší exilové farnosti. Srdečně blahopřejeme! 
 

V mikulčické velkomoravské bazilice zkoumán hrob sv. Metoděje 
V moravských Mikulčicích na Hodonínsku, kde archeologové už po půlstoletí zkoumají pozůstatky sídelního hradiště 
Velkomoravské říše s řadou zbytků budov a několika kostelů, byl nejnověji odkryt podle písemné tradice se tam 
nacházející hrob sv.Metoděje a v něm několik nyní zkoumaných předmětů. Hrob se nachází v základech zbytků 
největšího kostela celého rozsáhlého areálu, tedy opravdové baziliky, o délce 35 metrů a šířce 11 metrů a v některých 
objevených hrobech měli být kdysi pochováni členové vládnoucího mojmírovského rodu. Pozůstatky a různé předměty 
byly už před lety z hrobů vyzvednuty, i když nyní v jednom bylo dodatečně nalezeno pásové kování z rakve. Hrob 
patróna Moravy, sv. Metoděje, který byl po několika letech od smrti sv. Cyrila (14.února 869), jmenován papežem 
moravským arcibiskupem, je znám jako ,,hrob 580‘‘ a i když bylo tělo sv.Metoděje několik let po pohřbu přeneseno 
jinam, archeologové hrob znovu zkoumají ve snaze nalézt další artefakty. Vědci údajně doufají, že všechny poznatky 
z výzkumu zpracují během dvou let, do oslav 1150. výročí příchodu věrozvěstů, kdy má přijet i papež Benedikt XVI. 
 

Společně o Mistru Janu Husovi,  
aneb o ekumenismu v praxi...  
 
Pozdrav kardinála Miloslava Vlka na vzpomínkové bohoslužbě k výročí smrti Mistra Jana Husa 
v Betlémské kapli 6.července 2011  
 
Vážení spolubratři v našem Pánu Ježíši Kristu, vzácní hosté, přátelé, 
Děkuji Ústřední radě Církve československé husitské za 
pozvání účastnit se této vaší bohoslužby v den památky 
mistra Jana Husa a pozdravit toto shromáždění. Také 
arcibiskup Dominik Duka mě požádal, abych vás pozdravil 
i jménem České biskupské konference. On i ostatní 
biskupové jsou v tyto dny - jako už tradičně - na 
Velehradě, kde se slavila slavnost patronů Evropy a našich 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje a pracuje se na přípravě 
oslavy výročí 1150 let od jejich příchodu na Moravu. Toto 
výročí si jistě budou připomínat všichni křesťané, protože 
soluňští bratři k nám přinesli naši společnou víru, překlady 
Písma, abecedu pro staroslověnský jazyk jako důležitý 
počátek rozvoje naší kultury i některé právní texty pro 
uspořádání tehdejšího státu. 
       Památku mučednické smrti Mistra Jana Husa vidí 
katoličtí biskupové pod zorným úhlem závěru lateránského 
symposia o Mistru Janu Husovi v roce 1999, při kterém 
papež Jan Pavel II. uctil památku Mistra Jana a jeho život, 
a zařadil ho mezi reformátory církve. Tento papež, který 
byl beatifikací včleněn mezi vzory křesťanského života, 
měl pokoru a odvahu omluvit se v jubilejním roce 2000 za 
chyby a hříchy našich předků v minulosti. I když bohužel 

husovská komise po desetileté práci nepokračovala, aby se 
zabývala ještě dalšími otázkami naší společné historie, 
myslím, že uvedené dosavadní kroky jsou dobrým 
základem, abychom si 600. výročí Husovy smrti v r. 2015 
připomněli společně. Příslušná ekumenická přípravná 
komise na tom pracuje. 
       Vedle již zmíněných příprav na Husovo výročí bych 
se tu rád vyslovil k našim vzájemným ekumenickým 
vztahům. Myslím si totiž, že kromě příprav k připomenutí 
velkého výročí bychom měli udělat další kroky k 
prohloubení našich vzájemných náboženských a 
duchovních vztahů, které jsou svědectvím o Kristu pro 
naši společnost. Už jsem se o tom zmínil některým z vás.  
       Mám zkušenosti z mezinárodní roviny setkávání 
biskupů různých křesťanských církví, kde jsem 
moderátorem. Jsou to ekumenická duchovní setkání 
biskupů, přátel Hnutí fokoláre v různých místech Evropy. 
V září r. 2007 se takové setkání biskupů konalo u nás v 
Praze. Letos začátkem září se setkáme na svém 30. setkání 
v Londýně. Jsme v korespondenci zhruba s 350 biskupy 
různých církví. Běžně se nás každoročně setkává  
průměrně 60-70.                                                  >>>>>>>  

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

.........                    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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Společně o Mistru Janu Husovi, aneb o ekumenismu v praxi (pokračování ze str.4) 
Na našich bratrských setkáních se snažíme především žít 
společně slovo evangelia, zvláště Ježíšovo „největší 
přikázání“. V atmosféře jednoty a velké vzájemné 
důvěry, která z toho vyrůstá, pak hovoříme o osobní 
duchovní zkušenosti ve své církvi. Sdílení se týká i 
osobního života ze slova Božího i života ve společenství 
se spolubratry a věřícími, věcí radostných a někdy i 
bolestných. Přibližujeme se vírou každého z nás…Takto 
se navzájem blíže poznáváme a velmi často se cítíme 
jednou Kristovou církví.  
       Při těch krásných příležitostech myslívám na naše 
vzájemné vztahy. Cítím, že naše společná modlitební 

setkání při týdnech modliteb za jednotu křesťanů bez 
předchozího vytváření atmosféry jednoty a vzájemné 
důvěry, zůstávají poněkud na povrchu a nejsou ani pro 
nás, ani pro ty druhé svědectvím boží přítomnosti 
uprostřed nás, které naše společnost tolik potřebuje. 
       V kontextu našich společných příprav na velké 
oslavy, které jsou před námi, jsem se s vámi chtěl 
rozdělit o tuto svou zkušenost i o myšlenku, kterou v té 
souvislosti v srdci nosím, a vkládám ji do našeho 
společenství. 
Děkuji za pozornost.                                                                   
(z webových stránek kardinála Miloslaav Vlka s laskavým svolením) 

Jaký byl opravdu Světový den mládeže     
Opět tu byl Světový den mládeže, velké setkání s papežem. Tento obdivuhodný světový  
meeting založil Jan Pavel II. Měl velikou lásku k mladým lidem, se kterými se setkával při  
svých četných cestách po světě. V tomto svém ladění srdce se chtěl setkat s mladými  
zvlášť. A tak vznikly světové dny. O přípravném programu – vzdálenějším ﴾doma﴿ i bližším  
﴾na místě﴿ – se informovalo v katolických i  ostatních médiích. 
      Ve Španělsku, které bylo vždy tradičně katolické, nastal za posledních několik  
desetiletí znatelný posun „doleva“ od oné pověstné katolické tradice. Tento posun je  
„kyvadlovou“ reakcí na určitý ustrnulý tradicionalismus katolického života ve Španělsku,  
který nebral včas v potaz Kristovo slovo o „znameních časů“ ﴾srov. Mt 16,4﴿, kterých je  
nutné si všímat a neustrnout na stylu života, který odpovídal společenským a kulturním  
poměrům minulosti. Také Kristus přišel na svět, když nastala „plnost času“, když doba byla zralá. 
      Život z víry není soukromá věc, jak se nám, zvlášť v posledním století, snažili mnozí namluvit. Církev se bohužel sama od dob 
osvícenství stahovala pod tlakem společenského vývoje z veřejnosti do privátní sféry. A komunismus pak „trestal“ církev tím, že ji 
zatlačoval do soukromí a připravil o všechny prostředky, aby mohla svobodně a nezávisle žít ve společnosti. Tohle dědictví přežívá v 
mnohém směru dodnes. Jak těžko se napravují tyto chyby minulosti! ﴾viz restituce﴿. Druhý vatikánský koncil udělal v tomto směru pro 
církev historický krok svým učením, „aggiornamentem“, „zdnešněním“, podle znamení časů… 
      Výrazem změn ve španělské společnosti jsou i demonstrace a protesty, zvlášť mládeže, proti konání světového setkání. Jistě, je 
to výraz svobody projevu, nic proti tomu. Motivy, které bylo možné na transparentech demonstrujících číst jsou dvojího druhu: jednak 
„ideologické“ – „mládež není papežova“, obrana „laickosti“, a pak společenské, v obtížné ekonomické a sociální situaci země  
protesty proti placení papežovy návštěvy „z daní poplatníků“.  
      Všimněme si „nosnosti“ těchto deklarovaných sloganů demonstrace. Široká svoboda umožňuje takto veřejně hlásat i nepravdy a 
je to právně nepostižitelné. I Goebels měl svobodu hlásat své lži, stejně i komunistická propaganda – i když komunistický režim také 
nebyl demokratický a neposkytoval svobodu na obranu, ale přesto měl v tomto smyslu „svobodu“ hlásat své lži, i když se nikdo proti 
nim nemohl bránit. Že to klame veřejnost a desinformuje – tím se nikdo nezabývá… 
      A k těm heslům: že mládež není papežova – to jsou nepravdivé ideologické populistické výkřiky, které se na toto setkání statisíců 
vysloveně katolické mládeže vůbec nehodí. To je „zbožné“, ale marné přání uličního davu…Otázka obrany laickosti – to je jistě 
svobodné a možné přání protestujícího davu, ale nevím, jestli je to obhajoba práva někde zakotveného, třeba v ústavě ﴾jako ve 
Francii﴿. A vůbec, čím vlastně ta laickost je zde narušena? A není v rozporu se svobodou těch druhých na vyznávání víry? Spíše by 
zde měli větší právo své vydržené místo manifestovat právě křesťané. 
      Podobně povrchní jsou zde i protesty proti financování světového dne z peněz daňových poplatníků. Je tu tvrzení proti tvrzení, 
protože ani jedna strana neuveřejnila žádný rozpočet finančního krytí výloh. Organizátoři tvrdí, že setkání bude hrazeno z poplatků 
účastníků a ze sponzorských darů. Ale dav „ví“, že to bude z jeho peněz. Média však často nejdou tak daleko, aby zkoumala, kde je 
pravda…A tak se  populisticky mluví jako o hotové věci, že výlohy budou hrazeny z kapes daňových poplatníků. 
      Podobně povrchní byly i protesty organizace anglických ateistů před návštěvou papeže ve Velké Británii. 
Často se mluví proti papežově konzervativismu, proti tomu, že brání potraty, tzn. právo na život i pro nenarozené, což je ostatně 
zakotveno ve světové  Chartě práv dítěte atd. Je zajímavé, že mnohdy tito protestující si berou veškerá práva na svobodu projevu i na 
hlásání nepravdy pro sebe, ale papeži upírají právo říkat to, o čem je hluboce přesvědčen, co odpovídá pravdě a co by bylo tomuto 
našemu podivnému světu k prospěchu… V Benátkách papež začátkem května připomínal věřícím lidem, že „je třeba prosazovat a 
odvážně hájit pravdu…“ a poukazovat na nepravdy, se kterými se bohužel velmi často ve společnosti pracuje. Tím jsou inspirovány i 
tyto řádky…                                                                                Kardinál Miloslav Vlk ﴾z jeho internetových stránek s laskavým svolením﴿ 

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

       Ester Švandová (mezosoprán) zazpívá s doprovodem Chrise Huntleyho 
                                           v pořadu LETNÍ ROMANCE  
              výběr z árií a písní Mozarta, Belliniho, Rossiniho, Schuberta a Dvořáka 
 
 v sobotu 10. září v 19.30 v Duke Street Church, Richmond TW9 1DH, pouhé 3 minuty od metra 
                vstupné 12 a 10 liber buď při vstupu, nebo na emailové adrese ester.svandova@gmail.com, zahrnuje občerstvení 
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Blahoprajný telegram pápeža kardinálovi Korcovi 
Pápež Benedikt XVI. zaslal 15.augusta blahoprajný telegram kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi, emeritnému 
biskupovi nitranskému pri príležitosti 60.výročia tajného vysvätenia biskupom. Okrem inného napísal: ,,Ako to 
vyžaduje vyžaduje dôvod tak šťastnej ako i preslávnej udalosti, My Teba, činného, verného pastiera náramne chválime, 
spomínajúc na posvätnú službu, ktorú si tak starostlivo toľko rokov konal a sľubujeme Ti Svoju duchovnú blízkosť v 
tejto oslave.‘‘ 
 

Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně v září ve zkratce  
*  Od 31.srpna do 1.října uvádí známé divadlo Orange Tree Theatre (pomáhající v letech komunismu našim disidentům) 
1 Clarence St, Richmond, TW9 2SA hru Václava Havla Konspirátoři. Vstupné 11liber. Info/pokladna: 020 8940 3633 
*   Až do 11.září v Barbicanu pokračuje výstava animátorů (vč. Jana Švankmajera, Jiřího Trnky a Jiřího Bárty). 
*  15.září vystoupí ve Wigmore Hall v 19.30 Škampa Quartet a Nobuko Imai na violu. Na programu Haydnův 
smyčcový kvartet v D-moll Op.103, Brahmsův smyčcový kvartet v G a Dvořákův smyčcový kvintet č.3 v E-Dur, známý 
jako The American. Info: 020 7935 2141 a www.wigmore-hall.org.uk   
*  18. září vystoupí opět ve Wigmore Hall v 11.30 dopoledne v rámci ,,Coffee Concert‘‘ Elias Quartet s Janáčkovou 
Kreutzerovou sonátou a Beethovenovým smyčcovým kvartetem č. 16 v F-dur. Info: viz předešlou zprávu. 
*  25. září v 11.30 dopoledne a do třetice ve Wigmore Hall, vystoupí v rámci ,,Coffee Concert‘‘ Nash Ensemble. Uvede 
Mahlerův klavírní kvartet v A-moll, Bruchův smyčcový kvintet v E a Brahmsův klarinetový kvintet v B-moll.  
*  27. září se bude v 19.30 konat v The Grosvenor Chapel, 24 South Audley St, Mayfair, W1K 2PA koncert na podporu 
programu Second Movement na rok 2012. Vystoupí Geminiani Quartet, Ristov Trio, Gerald Davidson, Lindsay Bramley 
(meyosprán), Second Movement Ensemble, Second Movement Chorus se členy Merton College, Oxford, pod taktovkou 
Nicholase Chalmerse. Program: Janáčkův smyčcový kvartet Intimní listy, Martinů smyčcový kvartet č. 3 a jeho Otevírání 
studánek a Písně z Dickense Emily Howard. Info: boxoffice@secondmovement.org.uk Vstupné 27 liber s občerstvením.   
* 10.října bude v 18.30 v sále velvyslanectví Slovenska, 25 Kensington Palace Gardens, W8 4QY, koncert Přátel českých 
historických budov, zahrad a parků s Martinem Škampou na cello a Michalem Rezkem na klavír. Na programu Bach, 
Beethoven, Schubert, Chopin, Fauré a Martinů. Vstupné 15 liber bude zahrnovat sklenku vína. events@czechfriends.net  

**************************************************** 
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 Tony Pook, Membership Secretary, 
                            1 Lower F riargate, York Y O1 9SL , T el: 01904-642407    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 328 013, Restaurace 0207 372 1193 

****************************************************    
Vydává a rozesílá Správní výbor Velehradu-St.Wenceslaus House Charity; rediguje v navázání na tradice Věstníku a Londýnských Listů J.M.P.Jůn 
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