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Člověk, zeměkoule a zemětřesení... 
Strašné zemětřesení a ještě strašnější vlna tsunami zničily část pobřeží v severovýchodním 
Japonsku a konečný počet smrtelných obětí není ještě znám, i když se už pohybuje kolem  
třiceti tisíc. Je asi hodně pravdy na rčení, že jeden mrtvý to je neštěstí, ale tisíce mrtvých  
jsou statistikou. Takovou, že člověk si bohužel velmi těžko představuje zdánlivě nekonečnou 
řadu nehybných lidských těl vytažených ze změti trosek a jen zesmutní, uroní pár slz a pokrčí  
rameny. Jak někteří říkají, nedaří se ten strašný rozsah zkázy a drasticky zkrácených životů  
prostě směstnat v mysli a stejně tak se nedaří uvědomit si, že některé mrtvé oplakávají  
zbytky rodin a příbuzní, jiné, po kterých nikdo nezbyl – a jde třeba o celé početné rodiny – 
nemá tedy vůbec kdo oplakávat. Ze všech živelných pohrom patří zemětřesení k těm nejobávanějším, neb přichází tak 
náhle, že mu není možné utéci a ty nezasypané pak často zahubí právě ona vlna tsunami, jako nyní v Japonsku. Před 
povodní či požárem se dá utéci, stejně jako před výbuchem sopky, či dnes – díky varování z družic -- před uraganem či 
tajfůnem, ale hrůzné třesení půdy pod nohami a borcení domů kolem přichází tak náhle, jako končívá. A během 
několika sekund či minut je po všem, kolem jsou jen sutiny a člověk je zcela bezmocný... 
      Pro mnohé z nás je těžké uvědomit si, že lidstvo sice obývá tu nejkrásnější planetu, jakou ve vesmíru dosud známe – 
a to v dubnu uplyne už padesáté výročí prvního letu člověka do vesmíru -- ale stejně tak je těžké připustit, že je to místy 
a časem planeta značně nebezpečná, ba dokonce zhoubná. Ona slupička pevninských ker, které nese roztavené magma a 
které do sebe narážejí a některé dokonce těmi obrovskými tlaky potápějí kry vedlejší, je tím povrchem zeměkoule na 
kterém žijeme a většinou nám to nepřijde divné. A dokonce na to ani většinu času vůbec nemyslíme. Pak se najednou 
přihodí katastrofa a mnozí se malomyslně ptají proč to všechno Bůh dopustil. Bible i velcí věřící myslitelé dějin i 
dneška nám však připomínají nezbadatelnost božích záměrů. A také tedy to, že pokud je lidský život jen částí našeho 
bytí, které pokračuje po smrti, pak je z pohledu Boha a věčnosti dost jedno, zda se během té první části existence na oné 
,,naší‘‘ zeměkouli dožíváme dlouhého nebo krátkého věku a kdy odcházíme do onoho druhého života. Připomínají nám, 
že když někdo zemře, oplakáváme jej proto, že ho v tomto životě ztrácíme, nikoli proto, že se ten zemřelý bude nyní mít 
zle. Tvrdí také, že on se bude dokonce mít tak dobře, že si to ani nikdo neumí představit, což si ostatně lze opět přečíst v 
Bibli. Navíc, blíží se Velikonoce a zmrtvýchvstání – a nejen Ježíšovo, ale i naše -- je centrálním bodem křesťanství a 
tak se člověk má na co těšit, pokud se tedy snažil být člověkem spravedlivým. To je pojem, který dnes leckteří naši 
spoluobčané ani neumí vysvětlit, natož aby třeba chtěli takového ,,přihlouplého‘‘ příkladu následovat. Vždyť dnes je 
přece ,,příkazem dne‘‘ ono římské Carpe diem, tedy ,,Užij si člověče, vždyť sobectví, krádež, lhaní, nadutost, snobství, 
krutost, či zabití, jsou relativní pojmy a vůči jejich proponentům se musíme chovat politicky korektně, neb pravda je 
přece někde uprostřed – tedy mezi dobrem a zlem‘‘. Naštěstí tento ,,příkaz dne‘‘ přestává být ,,příkazem‘‘, podobně 
jako jiné relativismy, neboť uprostřed mezi dobrem a zlem – domyšleno do konce – není ani ta pravda, ani lež, což 
zjevně nedává smysl. Je tedy nasnadě, jakými v životě být a navíc ,,nevíme ani dne, ani hodiny‘‘, kdy skončí naše 
pozemská pouť, což nám drasticky připomnělo právě ono strašné zemětřesení v Japonsku. /jn/   

**************************************************** 
                                        SPRÁVNÍ RADA VELEHRADU ZVE KRAJANY S DĚTMI NA 

       Velikonoční odpoledne pro děti na Velehradě s malováním vajíček 
 

                               na Květnou neděli 17.dubna od 14.30 do 17.30 v 18 hodin 
Jelikož jsou místa omezena, prosíme nahlaste předem účast  e-mailem na info@velehrad.org.uk nebo telefonem správcům    
                                                            Velehradu na 020 7727 7849 od 12ti do 21hod   
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ZPR Á V Y Z V E L E H R A DU A K O M UNI T Y               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Koncerty sboru gymnázia z moravského                                       
Velehradu byly událostí března...                                                             
 
Není nadsázkou říci, že víkend od 26. března patřil v naší komunitě  
pěveckému sboru Stojanova gymnázia z moravského Velehradu. Jak jsme 
avízovali, uskutečnily se tři koncerty a úspěch střídal úspěch. Už páteční  
premiéra, tedy koncert v sále českého velvyslanectví, uskutečněný tam  
díky vstřícnosti velvyslance Michaela Žantovského, byl velmi hojně  
navštíven, když přišlo na 80 zájemců o skvělý repertoár duchovní hudby  
od nejstarších mistrů až po jazz a gospel, o kterém jsme ostatně v 
minulém čísle podrobněji informovali. A kvalitu provedení potvrdili i  
experti s absolutním sluchem, kteří prý nezaslechli jediné falsum,  
což vlastně na gymnazisty, tedy neprofesionály – byť pod skvělým 
profesionálním vedením -- byl skutečně vynikající výkon ... 
     Perličkou před koncertem bylo předání purpurové šály s emblémem 
souboru v sále přítomnému a bouřlivým potleskem přivítanému doyenu  
české hudby, skladateli dr.Antonínu Tučapskému, který se před  
nedávnem v plné síle a práci přehoupl přes osmdesátku a jehož  
narozeniny připadly na pokoncertový týden. Mimochodem, jeho prestižní  
cenu za dirigentský výkon obdržel v roce 2007 právě neúnavný vedoucí  
sboru Mgr. Filip Macek, který předvedl skvělý výkon i toho večera. Po  
koncertě, který, jak už řečeno, začal díly klasiků od Byzance, Mozarta a  
Bacha k Čajkovskému a končil jihoafrickými gospelovými zpěvy, došlo na  
děkovné projevy a občerstvení – jehož tekutá část byla k uspokojení  
mnohých sponsorována plzeňským pivovarem Pilsner Urquell -- a také  
na velmi příjemné popovídání s členy souboru. /jn/ 
 

... včetně soboty a neděle ve Farm Street  
a na Velehradě 
 
V sobotu ráno (po „vyprodaném“ pátečním koncertu) vyjeli moravští  
studenti a učitelé na tříhodinovou prohlídku Londýna autobusem s  
odborným doprovodem Michaela Voggenauera a byli zpět na Velehradě  
na odpolední setkání SVU, kam si další z našich „londýnských“ přišli  
poslechnout jejich program.  Bohužel právě v tento den se v Londýně  
konala statisícová demonstrace odborářů. Ta nejen kolidovala s obvyklou  
trasou vyhlídkového autobusu, ale také některé ze starších krajanů  
odradila od cesty na Velehrad. Sobotní koncert měl tedy spíše komorní  
atmosféru, ale i tak posluchači přivítali výzvu sbormistra, aby si se sborem  Shora dolů: Pohled do sálu velvyslanectví ČR při 
zazpívali několik lidových písní. Už odpoledne někteří ze sboristů                zahájení, odpoledne na Velehradě, dr. Antonín 
pokukovali po cimbálu, který v koutě odpočíval pod ubrusem. >>>>>>        Tučapský se šálou sboru, v kapli  na Farm Street 
                                                                                                                                                

****************************************************                     
                                 BCSA  British, Czech and Slovak Association  
         pozývá všetkých na prednášku Michaela Robertsa, britského velvyslanca v Bratislave 200710, 
 

                   DIPLOMACY ON THE EDGE OF THE EUROPEAN UNION  
14.apríla 2011 v 19.15 v budove velvysl. Slovenskej republiky, 25 Kensington Palace Gdns, W8 4QY. Občerstvenie od 19tej.  
                                     
                                             --  Predtým sa bude od 18.30 konat pre členov Výročná schodza BCSA -- 
                
        BCSA zve i na pravidelné ,,Get to know you'' středy od 19 do 23 hodin v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6,   
                              vždy jednou v měsíci  --  PŘÍŠTÍ SE VŠAK BUDE KONAT V ÚTERÝ 12. dubna 2011              
              Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-902-0328, fax: 0208-795-4875 643  Harrow Road, Wembley, HA0 2EX                                                            
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**************************************************** 
Koncerty sboru Stojanova gymnázia z Velehradu           
událostí března (pokračování ze str.2) 
 
Když dorazila na Velehrad také naše cimbálistka Marta Janitorová, tak chtě nechtě  
musela vyjmout paličky a moravské, české a slovenské zpěvy pak zněly Velehradem  
až do večera.  
      V neděli brzy ráno se moravští studenti vydali do čtvrti Mayfair, do kostela  
Jesuitů ve Farm Street, kde zazpívali na rodinné mši, kterou celebroval otec William  
Pearsall S.J. Po mši otec Tony Nye S.J. (starý přítel otců Langa a Pazderky a našich  
krajanů), Trustee Michael Voggenauer a Ludmila Stáně ukázali sboristům kapli, kde  
po mnoho desetiletí každou neděli koncelebrovali české mše otcové Lang a Pazderka  
(a další). 
      Odpoledne studenti dále poznávali jarně rozkvetlý a slunný Londýn. Procházka je  
vedla od Buckinghamského Paláce přes National Gallery do Britského Muzea. Večer  
na Velehradě se pak u grilovaných klobás, guláše a pizzy rozproudila veselá zábava a  
když manažer Velehradu Miloš studentům prozradil, že vedlejší dům obývá zpěvák  
Peter Gabriel (ze skupiny Genesis), nebyli k udržení a vydali se zazpívat slavnému  
sousedovi serenádu pod okny. Peter Gabriel měl velkou radost, vyšel si se studenty  
popovídat a rozdal moravským fanouškům podepsané fotografie. Paní profesorku  
angličtiny, která se sborem přijela, jistě potěšilo toto neformální cvičení v anglické  
konverzaci. /AS/ 
 
DALŠÍ ZPR Á V Y Z V E L E H R A DU A K O M UNI T Y 
Nezapomeňte v květnu na Svatojánskou pouť na Velehradě 
Bude se konat v neděli 22.května (mezi 14.30 a 19hod) se mší svatou v 16 hodin. Přijde jí sloužit anglický Jesuita z 
Farm Street, P.Tony Nye (starý přítel otců Langa a Pazderky a mnoha krajanů). Otec Tony se setkal s krajany a sborem 
jesuitského gymnasia minulou neděli po ranní mši na Farm Street, zavzpomínal si na české bratry Jesuity, na četné 
návštěvy našeho Velehradu a také na návštěvy Čech, Moravy a Slovenska. Přijal pozvání na Svatojánskou pouť a 
nabídl, že bude sloužit mši svatou (mše bude v angličtině, ale s českými a slovenskými zpěvy). Další podrobnosti příště. 
 

Radostná událost v rodině minulých správců Velehradu          
Daniel a Dita Miženkovi, donedávna správci Velehradu a nyní zpět ve vlasti, oznamují, že se jim  
16.března narodil v Trutnově zdravý, tříkilový a půlmetrový synáček Daniel. Za Správní radu a za 
všechny krajany, kteří Miženkovi znali a měli je rádi, jim tímto opravdu srdečně blahopřejeme.  
 

Zemřel český stavitel Canary Wharf Sir Frank Lampl 
23.března zemřel ve věku 84 let jeden z nejvýznamnějších Čechů v Británii, stavitel Sir Frank Lampl.  
Rodák z Brna, Lampl, syn významného právníka, byl za války vězněn v koncentračních táborech  
Osvětim-Birkenau a Dachau a po komunistickém převratu v únoru 1948 ve vězeních a na uranu v  
Jáchymově. Z vlasti s rodinou odešel po sovětské srpnové invazi roku 1968 a v Británii se z předáka  
na stavbě vypracoval až na ředitele velkého mezinárodního stavebního koncernu Bovis Construction  
a Bovis International, nyní, po akvizici, Bovis Lend Lease. Pod Lamplovým vedením postavila firma významné stavby, 
např. londýnskou Canary Wharf, pařížský Disneyland, olympijský komplex v americké Atlantě a část mrakodrapu 
Petronas Towers v Kuala Lumpur. Po pádu komunismu byl Sir Frank jmenován prezidentem Havlem a princem 
Charlesem hlavou Prague Heritage Fund na obnovu hradních zahrad a jiných památek a v Anglii se stal rektorem 
Kingston University. Do šlechtického erbu (1990) si zvolil cimbuří jáchymovského lágru. Ti z nás, kteří jej osobně znali 
a měli rádi pro jeho živou zvídavost i skromnost, opravdu litují jeho odchodu. /jn/ 

****************************************************   
                 Britská skupina Společnosti pro vědy a umění všechny srdečně zve na přednášku 
            dr. Martina D. Browna, Assoc. profesora mezinárodních dějin, Richmond University,  

                                                 SLOVENSKO V HISTORII 
                          v sobotu 30. dubna ve 14.30 v sále Velehradu, 22 Ladbroke Square, W 11 
              Po přednášce vždy debata a občerstvení. Všichni jsou srdečně zváni. Informace na nástěnce Velehradu,  
                                    na tel.čísle 020-7727-7849 nebo u předsedy Milana Kocourka 01932-259-616  

**************************************************** 
                                                                                                    3 – 

SPRÁVNÍ RADA  I  
POMOCNÝ VÝBOR 
VELEHRADU PŘEJÍ VŠEM 
KRAJANŮM RADOSTNÉ 
VELIKONOCE 2011 
 
,,Zmrtvýchvstání neslavíme jen 
jako slavnostní vzpomínku na 
všechny ty události, ale 
uprostřed shromážděné obce se 
uskutečňuje opravdové 
vzkříšení, vyjití „z hrobu smrti“ 
těch, kteří uvěřili v Pána Ježíše 
a přijali křest! Je to naplnění 
záchrany, jak ji prožili židé 
přechodem přes vodu moře. 
Kdo uvěřil v Krista a vyzná svou 
víru, dostává křtem účast na 
novém Božím životě, který 
Kristus svou smrtí na kříži 
získal. Dostává Ducha svatého, 
který je novým životem, dává 
křtěnému člověku nové světlo 
pro život, sílu a schopnost jít za 
Kristem a naplňovat jeho 
přikázání lásky.‘‘  Z webových 
stran Kardinála Miloslava Vlka 
 

 

 



**************************************************** 
Omyly a omyly...                                          
 

Kardinál Miloslav Vlk se znovu zamýšlí nad vyrovnáním mezi státem a církvemi  
 
V souvislosti s blížícím se sčítáním, s dlouhodobou 
snahou uzdravit naší ekonomiku, se snahou vyřešit 
narovnání mezi církvemi a státem, s gestem církví 
zmrazit výši platů duchovních, které jsou na minimální 
úrovni ve srovnání s dalšími kategoriemi obyvatelstva s 
vysokoškolským vzděláním, v těchto souvislostech se 
stále diskutuje o tom, že „stát přestává být ochoten hradit 
mzdy nekontrolovaně rostoucímu počtu církevních 
pracovníků“ (Neviditelný pes, 1.3. 11, rubrika 
„společnost“). Diskutuje se o klíči „pro udělování státního 
příspěvku na platy duchovních“ (tamtéž). Podobně 
uvažují i další media. 
     Je zajímavé se zamyslet nad faktickou i právní úrovní 
těchto úvah. Lidové noviny věnovaly nedávno značný 
prostor naší právní kultuře a „demoralizaci české 
politiky“. V těchto řádcích mohu k těmto „steskům“ přidat 
některé další drobné doklady. Neznalost a omyly v 
oblasti vztahu církví, státu a společnosti jsou velkou 
trvalkou skoro celých dvaceti let od pádu komunismu. 
(Česká biskupská konference vydala před skoro 10 lety 
brožurku o uplynulém období těchto vztahů, kde je 
uvedeno mnoho dokladů o jejich vývoji). Většina lidí, 
novinářů i politiků této oblasti málo rozumí a vychází 
mnohdy z poměrů v době totalitního režimu, kdy církve 
byly v poručí státu. Po pádu komunismu v Ústavě z r. 
1991, respektive v Listině základních práv a sovobod se 
v čl. 16, v bodě číslo 2 píše: „Církve a náboženské 
společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují 
své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní 
a jiné církevní instituce nezávisle na státních 
orgánech." Tím je jasně dána odluka církví od státu, za 
kterou dnes často z  neznalosti bojují mnozí novináři a o 
ní mluví politici, a tak se vlamují do otevřených dveří. 
Kromě toho „odluka“ ve smyslu vztahů mezi církvemi a 
státem po francouzské revoluci, kdy tyto dvě instituce 
spolu přestaly komunikovat, se už nikde „nenosí“. Od 
minulého století se v této oblasti namísto separace 
(odluky) rozvinul model „kooperace“ dvou vzájemně 
nezávislých institucí, které se v mnoha směrech 
potřebují. Vlivem komunismu (který odluku povýšil na 
formu útlaku) to asi mnohým zcela uniklo a tak hlásají 
zastaralé názory.  
      Je ovšem pravda, že k nezávislosti na státu, jak ji 
deklaruje Ústava, a ke správě věcí „nezávisle na státních 
orgánech“ je zapotřebí, aby byly vyřešeny také vztahy v 
oblasti ekonomické. Zatím je církevní majetek v rukou 
státu. Církevní pozemky ležící v katastrech obcí a měst 

blokují jejich rozvoj. Je tu tzv. „blokační“  ustanovení § 29 
zákona č. 229/1991 Sb. o půdě. Města jsou tak pro 
nečinnost vlád za uplynulých 20 let ve svém rozvoji, v 
možnostech stavět na těchto pozemcích atd., skutečně 
blokována. Církev byla ochotná dojednat s městy 
smlouvu o smlouvě budoucí, předat jim prozatímně tento 
majetek, ale po stránce právní byla tato možnost řešení 
zamítnuta.  
      Někteří neznalí novináři tvrdí, že dotyčný majetek 
církvi nikdy nepatřil. Tento názor je mylný a jde dál než 
komunistický režim, který začátkem padesátých let sice 
zrušil registraci majetku v pozemkových knihách, ale 
rozlišoval „socialistický majetek“ a ostatní, do kterého 
počítal i majetek církevní. Pokud se měl nějaký církevní 
majetek v době komunismu „zcizit“, bylo k tomu zapotřebí 
souhlasu jeho „správce“, tj. Náboženské matice, která 
takový souhlas formálně pod tlakem režimu dávat 
musela. V 90. letech se pak v mnoha případech tímto 
způsobem zcizený církevní majetek získal soudně zpět 
na základě prohlášení správce Náboženské matice, že 
souhlas ke zcizení byl dáván neoprávněně, pod tlakem. 
Zdá se, že výše zmíněné názory některých novinářů na 
církevní majetek a jeho právní charakter jsou méně 
spravedlivé než názory komunistického režimu. 
      Současné ekonomické zabezpečení církví, jehož 
zdroje drží už 60 let režim nejprve komunistický, po jeho 
pádu nástupnický stát, který nazýváme demokratický, se 
řídí podle komunistického zákona č. 218/1949 o 
hospodářském zabezpečení církví a náboženských 
společností, který předpokládal zbavení církví všeho 
majetku a „velkorysé“ poskytnutí hospodářského 
„zabezpečení“, tj. především příspěvku na platy 
duchovenstva, protože se počítalo s tím, že církev v 
rozmezí padesáti let úplně zmizí, hospodářská podpora 
pomine a majetek zůstane státu. Církev tedy byla 
zabezpečena „ze svého majetku“ v rukou státu. To 
nebyla jen velkorysost komunistického režimu,  To 
nebyla jen velkorysost komunistického režimu, ale s touto 
podporou byl spojen tzv. státní souhlas. Duchovní, který 
dostal od státu „plat“, na který nebyl nějaký právní nárok, 
s ním obdržel tzv. státní souhlas k veřejnému kněžskému 
působení. Ani na tento souhlas nebyl právní nárok, bylo 
to „privilegium“, které stát dával s platem. Když pak 
libovolně odňal plat, padl také souhlas a kněz nemohl 
dále působit a musel si hledat civilní zaměstnání. Takže 
plat byla skrytá forma ujařmení a ovládání církve, čili 
pomocí jejího vlastního majetku ji režim utlačoval a  >>>      

 

**************************************************** 
.........                    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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Omyly a omyly...  (pokračování ze strany 4) 
ještě se tvářil, jak je velkorysý. Po pádu komunismu byla 
snaha tento zákon jako znamení komunistického útlaku 
zrušit, ale církve se jasně a logicky postavily proti s tím, 
že zákon bude zrušen, až bude dosaženo majetkového 
narovnání. A tak byly tehdy zrušeny jen § 16 a 17 o 
státním souhlasu a zákon zůstal v platnosti. V něm je 
také nepřímo zakotveno, že si církve obsazují 
uprázdněná místa duchovních podle svého. Tedy počet 
duchovních je v jejích rukou. Poněvadž se počet kněží 
snižuje, obstarává jeden kněz za jeden plat často více 
farností. Za každou by měl dostávat další plat. 
      Dvacet let nebyly vlády schopny vyřešit majetkové 
narovnání. V trendu majetkové transformace dal 
významný představitel tehdejšího projektu pokyn 
„nedopustit, aby se církve staly politicky a ekonomicky 
silné“. V této oblasti tak vlády tehdy zůstaly nečinné, jak 
to nedávno vyslovil Ústavní soud ve svém verdiktu při 
odmítnutí žádosti skupiny senátorů zrušit ono blokující 
ustanovení § 29. Řekl, že bylo protiústavním jednáním, 
že vlády dosud neudělaly nic, přestože budily u církví 
legitimní očekávání, že věc bude vyřešena. Ještě ve 
smlouvě s Vatikánem podepsané v roce 2002 se obě 
strany, církve i stát, v článku 17 Smlouvy podpisem 
zavázaly, že budou usilovat o uskutečnění majetkového 
narovnání. Po deseti letetch - opět nic… Církve se o to v 
těch dvaceti letech znovu a znovu poctivě snažily, i když 
jim byla vytýkána „chamtivost“. Teď to státu z jeho vlastní 
viny padá na hlavu. Je toho však znovu bohužel 
populisticky využíváno proti církvím. Ústavní soud tehdy 
vlastně řekl, že vlády zavinily, že věc nebyla vyřešena v 
době, kdy to bylo spravedlivě řešitelné, a nechaly to dojít 
do situace, kdy je to prakticky těžko řešitelné. Mnozí si 

teď k tomu vymýšlejí různé populistické argumenty, když 
například tvrdí, že daňoví poplatníci musí platit na církve, 
které zvyšují počty svých duchovních, přestože počet 
věřících klesá. Kdyby byl stát včas vyřešil majetkové 
narovnání, už dávno by se církve „ze svého“ (jak vždycky 
chtěly) musely starat o své kněze. Ani v současné situaci 
však daňoví poplatníci nedávají nic na církve. Církve jsou 
totiž placeny z toho, co zbývá z výnosu majetku církví, 
který stát drží ve svých rukou, a do státního rozpočtu 
zařazuje, co tento majetek vynáší. Poslední návrh 
zákona o majetkovém vyrovnání za Topolánkovy vlády, 
který byl velmi vstřícný vůči státu při náhradě 83 miliard 
Kč za majetek, který církve chtěly hned nechat v rukou 
státu, byl onou parlamentní komisí zamítnut, přestože její 
odborníci zjistili, že kdyby se mělo dosáhnout 
spravedlivého vyrovnání, musel by stát přidat ještě přes 
120 miliard Kč. 
      A pak jsou tu diskuse o disproporcích počtu 
duchovních a počtu věřících. Tyto názory vycházejí 
rovněž z komunistických názorů, že církve jsou tu k 
„uspokojování duchovních potřeb věřících“, zatímco úkol 
církve je hlásat a přinášet hodnoty evangelia do 
společnosti, ať je to „vhod či nevhod“ (srov. sv. Pavel, 2. 
list Timotejovi 4,2). Čím větší je počet nevěřících, tím 
většího počtu je zapotřebí těch, kteří pro hlásání pracují. 
      V souvislosti s širším kontextem doby, jejích potřeb a 
stínů, jsem se zabýval nesprávnými názory, nevědomostí 
a různými omyly, které se v té souvislosti objevují, i když 
by bylo třeba se zabývat spíše těmi objektivními 
potřebami společnosti a světa v jeho současné krizové 
situaci. Ale i na to dojde…                                     
(Z webové str any kardinála Vlka s lask. svolením) 

 

Odešel významný myslitel Oto Mádr                                                                      
Už po uzávěrce minulého čísla jsme se dozvěděli, že 27. února zemřel ve věku 94 let kanovník  
Vyšehradské kapituly a šéfredaktor Teologických listů Oto Mádr a byl 5.března pohřben na Vyšehradě.  
Mádr studoval v letech 1948-49 na Papežské univerzitě a byl pak v roce 1951 odsouzen na doživotí za  
údajnou špionáž a velezradu a 14 let vězněn na Mírově a ve Valdicích, aby pak pracoval jako sanitář v  
nemocnici. V r. 1968 obnovoval církevní svobody, ale za normalizace byl zbaven souhlasu vykonávat  
kněžskou či jinou intelektuální práci. V 80tých letech vedl tajné bytové teologické semináře a spolupracoval s Chartou 
77. Organizoval a redigoval také vydávání katolického samizdatu (Teologické texty, edici Duch a život, sérii Orientace, 
časopisy pro psychology Psí, lékaře Salus a přírodovědce Universum).V roce 1991 obdržel čestný doktorát Katolické 
teologické fakulty v Bonnu a v r. 1997 byl vyznamenán Řádem T. G. Masaryka. Od roku 1999 byl kanovníkem 
kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Po pádu komunismu byl také členem komise ČBK pro vzdělávání 
kněží, rady ČBK pro média, rady České křesťanské akademie a kuratoria Evropské společnosti katolických teologů. I v 
pokročilém věku oplýval Oto Mádr neuvěřitelnou čilostí a nezdolnou energií, kterou mu i mnozí mladší záviděli./jn/  
 

Prosba pamětníkům o brigádu 
Správní rada Velehradu prosí pamětníky, kteří by mohli přijít na Velehrad a označit kdo je kdo ve fotografickém 
archivu, zejména na starších fotografiích ve velehradských albech. Jak známo, vždy se najde někdo, kdo byl 
před léty na té či oné slavnosti a účastníky na fotografiích pozná. Je to zapotřebí učinit před předáním do 
archivu v ČR.  
**************************************************** 

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 

**************************************************** 
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Poděkování Správní rady... 
Správní rada charity Velehradu tímto děkuje za peněžní dary Milanu Kocourkovi, SVU, Věře Vavrečkové, manželům 
Rychetníkovým, manželům Pechanovým a Jiřímu Pavlovi. Rekonstrukce budovy a nejrůznější krajanské akce něco 
stojí a tak je Správní rada dárcům velmi vděčná. (The Trustees, Velehrad, 22 Ladbroke Square, London W11 3NA. 
Šeky splatné (payable to) St.Wenceslaus House-Velehrad Charity, nebo na konto 6860 9299, Sort Code: 60-15-33) 
 

Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně v dubnu ve zkratce  
*  5., 6., 8. a 9. dubna vystoupí ve 20 hodin v The Cello Factory, 33-34 Cornwall Road, Waterloo, London SE1 8TJ 
s Císařem Atlantidy Viktora Ullmanna v provedení v Angličtině operní skupina Dioneo. Info: www.dioneo.org  
*  7.dubna v 19.30 zahraje William Howard na klavír v The Forge, 3-7 Delancey Str., Camden Town, London NW1 
7NL Janáčkovu Klavírní sonátu 1.10.1905 ,,Z ulice‘‘ a 24 Prelud a fug Pavla Zemka Nováka z let 1989 až 2006.      
*   V Picturehouse Cinema v Greenwich budou vždy v 18.30 promítány další filmy nové české vlny za spoluorganizace 
Českým Centrem. Půjde o filmy K atka Heleny Třeštíkové (13.4.), Protektor Marka Najbrta s diskusí s herečkou 
Janou Plodkovou (20.4.) a Dvojka Jaroslava Fuita (27.4). Info: Czech Centre (viz níže). 
*  Až do 3.května se v sídle Královské společnosti architektů RIBA, 66 Portland Street, London W1B1AD, koná 
výstava děl architekta Adolfa Loose (narozeného v Brně 1870 a zemřelého 1933) v Brně, Plzni, Praze a jeho archivu, 
zachráněného před Druhou světovou válkou. Loos proslul hlavně jako autor moderních vilových domů a výstava je 
pořádána ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy, RIBA, Českým Centrem a ACF.  
*   16.dubna vystoupí v 19.30 v Royal Festival Hall, Southbank Centre, London Philharmonic Orchestra pod taktovkou 
Vladimíra Jurowského s Albanem Gerhardtem na cello. Na programu kromě Lisztových Epizod z Lenauova Fausta, též 
Dvořákův koncert pro cello v B moll a Čajkovského symfonie č.2. Info: 0800 652 6717. 

*   Předběžné upozornění: Na 4.května v 18.30 plánují The Friends of Czech Historic Buildings, Gardens and Parks 
přednášku ředitelky knihovny Royal Institute of British Architects dr.Ireny Murray-Žantovské tamtéž, na téma ,,Prague 
Castle, Our Slav Acropolis‘‘ o snahách prezidenta T.G.Masaryka obnovit a ,,zdemokratizovat‘‘ Pražský hrad s pomocí 
slovinského architekta Jože Plečnika, což se mu, jak Češi vědí, skvěle podařilo.... Vstup 15 liber 

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

****************************************************    
          Zajímá vás, jak je Česká republika reprezentována ve Velké Británii 
                                           Kontaktujte Czech Centre, 13 Harley Street, London W1G 9QG 

Telefon: +442073075180, Fax: +442073233709 
     Č C pořádá a organizuje výstavy, přednášky, koncerty a další  akce,  informuje Brity o možnostech podnikání, vzdělávání, atd  

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