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Končí přechodný rok
Jak v krajanské obci kolem londýnského Velehradu, tak i
ve vlasti, lze končící rok charakterizovat jako přechodný.
V krajanské obci je to dáno faktem, ţe Nový Velehrad
je nyní v poslední fázi koupě a pak uţ bude záleţet jen na
rychlosti úprav, oprav a přestaveb celého komplexu
(a také předtím na rychlosti, zkušenostech a na cenové
dostupnosti vybrané kanceláře architektů) a začne se
blíţit jeho nedočkavě očekávané slavnostní uvedení do
provozu. Po tomto přechodném roce pak vynikne význam
roku příštího pro nás, coby nového začátku něčeho pro
komunitu určitě velmi slibného. I tak ovšem tento končící
přechodný rok nebyl vůbec špatný. Ba naopak, jak třeba
ukázala skvělá účast na Svatováclavské, či na co dva
týdny organizovaných mších na Kensington Square a
dalších aktivitách, krajanská komunita nejen omládla, ale
začíná se znovu aktivizovat a to teprve začal advent a je
před Mikulášskou a dalším vánočním programem.
Co se pak týče událostí ve vlasti, po pár letech vlády
pravého středu, se začíná s jednáními vznikající koalice
ČSSD, Ano a KDU-ČSL rýsovat vláda levého středu, s
SPRÁVNÍ RADA CHARITY
patřičnými programovými ústupky jednotlivých stran, coţ
pro pár let stabilní vlády není asi nejhorší perspektiva. Jak
LONDÝNSKÉHO VELEHRADU
výstiţně konstatoval jeden domácí komentátor, je jistě
PŘEJE VŠEM KRAJANŮM
povzbuzující, ţe strany spolu konstruktivně jednají, poté,
co si národ uţ téměř zvykl na pouhé vzájemné útoky. Co
RADOSTNÉ VÁNOCE 2013
se pak týče Slovenska, prezidentské volby za účasti
premiéra Roberta Fica, Andreje Kisky, Milana Kňaţka a Obrázek z výstavy betlémů a vánočních pohlednic farnosti ZnojmoPavla Hrušovského, by mohly být zajímavým kláním,
Louka, pořádané v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava
které po nezájmu o krajské volby asi víc napoví. /jn/
spolu s českým sdružením přátel betlémů (potrvá až do 12.ledna)
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Správní rada londýnského VELEHRADU srdečně zve krajany na tradiční

*** MIKULÁŠSKOU SLAVNOST, ***
uspořádanou letos společně s OKÉNKEM ČESKÝM
v sobotu 14.prosince, 11-15 hod, St Thomas Church, Telford Ave., Streatham, SW2 4XW
(blízko železniční stanice Streatham Hill – třetí stanice z Clapham Junction. Autem či busem od Brixton Station nahoru po A23,

Brixton Hill, přes A205 a před Streatham Hill Stn vpravo do Sternhold Avenue a Thornton Ave a z ní třetí ulice nalevo)


Aktivity pro děti každého věku Vystoupení folklorního souboru Morena Koledy ŽIVĚNabídka tradiční
české domácí kuchyně, svařák a cukrovíNabídka mexické kuchyně
Prodej výrobků  Tombola s velkými cenami A samozřejmě přijde i Mikuláš….
Vstupné: děti od 1 roku £4, v ceně je již zahrnut balíček od Mikuláše (samozřejmě jen pro ty hodné děti), dospělí £2. Místa si, prosím
zamluvte na c.okenko@hotmail.co.uk a info events@velehrad.org.uk , rádi poskytneme informace ohledně platby.
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ZPRÁVY Z DOMOVA

Ocenění bojovníků za svobodu a
česká verze papírových máčků
V Praze na Vítkově se 11.listopadu, jako kaţdoročně od
roku 2001, konala u příleţitosti Dne válečných veteránů
vzpomínka na padlé bojovníky za svobodu. Za účasti
nastoupených čestných vojenských jednotek tam ministr
obrany Vlastimil Picek vyznamenal zásluţným kříţem
devět veteránů odboje z Druhé světové války. Šlo o dnes uţ
osmdesátníky či téměř devadesátníky Marii Navarovou,
Jiřinu Hlouškovou, Vlastimíra Medka, Rostislava Stehlíka,
Otakara Vinkláře, Jarmilu Hrbkovou, Rudolfa Wittenberga,
Ctibora Stančíka a posmrtně Jana Pondyho. Od Medka, který sabotoval výrobu motorů do německých ponorek v Brně
a pak zásoboval partyzány zbraněmi, přes bojovníka od Dukly Stehlíka, či paní Navarové a Hlouškové, které pomáhaly
uprchlíkům ze zajateckých táborů k těm dalším, všichni podle citací nehleděli na nebezpečí smrti a neúnavně napomáhali
válečnému úsilí. K udělení vyznamenání (a v řadě případů povýšení ve vojenské hodnosti) jim srdečně blahopřejeme. A
zahlédli jsme na Vítkově i příslušníky První československé obrněné brigády od Dunkirku i letce. Oslavy pokračovaly
ekumenickou bohosluţbou a koncertem a konaly se v menším měřítku ve všech posádkových městech republiky.
Pro našince, zvyklé z Británie na celonárodní nošení papírových červených máčků na klopách, bylo potěšením
vidět, ţe se tento zvyk na památku červených máků z flanderských bojišť za První světové války – kde bojovali i naši
legionáři (např. u Arrasu)-- ujal i ve vlasti. Česká verze máčků má místo listu malou dvojitou trikoloru. Největší mák - velikosti okna -- byl ovšem na budově Památníku odboje Vojenského historického ústavu v Praze (viz foto).

Sestavování české koaliční vlády boří programová dogmata
Koaliční jednání mezi představiteli ČSSD, Ano a KDU-ČSL pokračují a zatím je jen jasné, ţe všechny tři strany
budou muset ustoupit od řady původních programových cílů a nalézt shodu v těch, kde si neodporují, aby mohla vláda
levého středu vůbec vzniknout. ČSSD nebude například moci zvyšovat daně (to by vadilo straně Ano), ani znovu
nastolit otázku restitucí a zpochybnit uţ přijatý zákon (a znepřátelit si KDU-ČSL). Vůdce ČSSD Sobotka chce ale
jednat přímo s církvemi a ty naznačují, ţe by mohly jednat pouze o záměně vyplacení části financí za státní dluhopisy.
Všechny strany se však shodují na boji proti korupci podle programu Ano. Kdy ale bude nová vláda, není ještě jasné.

Milan Kňažko na prezidenta Slovenska?
Populárný slovenský herec Milan Kňaţko, zakladaťel VPN, poradca Václava Havla, ministr zahraničia Slovenska aj
kandidát na prezidenta Československa v r.1989, sbiera podpisy pre kandidatúru na prezidenta Slovenska a bol by
silným súperom premiéra Fica. Kandidujú aj priemyslník Andrej Kiska, Pavol Hrušovský a Ján Čarnogurský.

ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA

Odešel malíř, ilustrátor a animátor Jan Brychta
Výtvarník, malíř, ilustrátor a animátor filmů Jan Brychta (ročník 1928) zemřel ve věku 85ti let 13.listopadu. Pocházel
z výtvarně velmi aktivní rodiny a sám se proslavil jak ilustracemi dětských knih, učebnic a jako animátor filmů, včetně
slavného Kinoautomatu, v šedesátých letech v Československu, tak i během desetiletí po sovětské okupaci roku 1968
v Británii. Zde pokračoval v obou oborech – pro televizi BBC animoval dětský seriál Jackanory, maloval, tvořil
plakáty a ilustroval obálky knih exilového nakladatelství Rozmluvy Alexandra Tomského. Po pádu komunismu znovu
tvořil zde i ve vlasti a zúčastnil se s devíti dalšími výtvarníky - členy širší rodiny - výstavy ,,Brychtovi – 4 generace‘‘
v Mánesu v roce 2009. V Británii se proslavil i jeho syn Alex -- známý ilustrátor knih nakladatelství Oxford University
Press a nositel řádu Britského impéria (MBE) -- i jeho ţena Lída. Dcera Edita je téţ umělkyní, herečkou.
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Správní rada charity londýnského Velehradu srdečně zve krajany na nedělní

ČESKÉ MŠE V KAPLI KLÁŠTERA MARIA ASSUMPTA
20 Kensington Square, W8 5HN (za obchodním domem Barkers, metro High Street Kensington)

vždy v neděli odpoledne, ve 14.00 hodin, po bohoslužbě přednáška/beseda
1.prosince, celebruje P.Stanislav Brožka (následuje přednáška o Adventu) a 15.prosince, (od 13.30 zpěv
koled - nácvik) celebruje P. Josef Mikulášek (přednáška: Náboženství a idoly moderního člověka)
Využijte návštěvy českých kněží, kteří přijíždějí z Říma, máte-li zájem o zpověď nebo duchovní pohovor. Pošlete email na:
info@velehrad.org.uk nebo zavolejte na 07999 986 199

****************************************************
-- 2 –

**************************************************
DUCHOVNÍ SLOVO MARTINA CHLEBORÁDA

Začal Advent a tedy, jako
vždy, nový církevní rok...

ADVENTNÍ MODLITBA: „Všemohoucí Bože,
očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě:
posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a
připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu
stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království.“

V neděli 24. listopadu Svatý otec František zakončil při slavnostní bohosluţbě na náměstí sv. Petra Rok víry (viz
reportáž str.4) a téţ církevní rok a začal Advent. Na samý závěr papeţ řekl:„Kristus je středem dějin lidstva a také
středem dějin každého člověka. K Němu můžeme vztahovat radosti a naděje, smutky i úzkosti, z nichž je tkán náš život.
Je-li jeho středem Ježíš, jsou i ty nejtemnější chvíle našeho života osvěcovány, dává nám naději podobně jako
dobrému lotrovi v dnešním evangeliu. Zatímco všichni ostatní se obraceli k Ježíši s pohrdáním – „Jsi-li Mesiáš, Král a
Mesiáš, sestup z kříže!“ – onen člověk, který se po celý život mýlil, lituje a přimyká se k ukřižovanému Ježíši prosbou:
„Pamatuj na mě, až přijdeš do svého království“ (Lk 23,42). A Ježíš mu slibuje „Dnes budeš se mnou v ráji“ (v.43), v
Jeho království. Ježíš pronáší jenom slovo odpuštění, nikoli odsouzení. A když člověk nachází odvahu o toto odpuštění
požádat, Pán nikdy nenechá takovou prosbu padnout do prázdna. (…) Slib, který dal Ježíš dobrému lotrovi, nám dává
velkou naději. Říká nám, že milost Boží je vždycky štědřejší než modlitba, která ji žádala. Pán dává vždycky víc, je tolik
velkodušný. Dává vždycky více, než o kolik je žádán. Žádáš jej, aby na tebe pamatoval, a on tě přenese do svého
království! Ježíš je středem našich tužeb po radosti a spáse. Jděme všichni společně touto cestou.“
Touto nedělí Krista Krále končí církevní rok. Jak je patrné i z úryvku homilie papeţe, nejedná se o nostalgické
vzpomínky na doby králů a císařů, nebo na bájné odkazy, ale o hluboký biblický základ. Králem Izraele je Hospodin,
ale On je i Pánem dějin. Připomeňme si knihu zjevení: „Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“
(Zj22,13) a nebo Janovo Evangelium: „Jeţíš řekl: ‚Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z
tohoto světa, moji sluţebníci by bojovali, abych nebyl vydán Ţidům; mé království však není odtud.‘ “ (Jan 18,36)
Přichází tedy Advent, z latinského slova adventus, tj. příchod. Tato doba trvá čtyři neděle – začíná mezi 27.
listopadem a 3. prosincem a končí 24. prosince. První počátky slavení Adventu se objevují v jiţní Galii (Francii) a
Španělsku koncem 4. století. Adventní doba má dvojí povahu: přípravy na oslavu Narození Páně, kdy oslavujeme
první příchod Syna Boţího k lidem, a zároveň je to doba, v níţ vedeni touto vzpomínkou směřujeme v myšlenkách
k očekávání druhého Kristova příchodu na konci věků. Proto je doba adventní dobou radostného očekávání, čtení
liturgie se zprvu soustředí na proroka Izaiáše a četba je prorockou přípravou na Vtělení Boţího Syna, ale zároveň
odkazuje ke konečnému dovršení dějin při druhém příchodu Krista. V posledním týdnu (od 17. do 24.12.) jsou z
Matoušova a Lukášova Evangelia vybrány události, které předcházejí narození Krista (rodokmen, Zvěstování, atd).
Advent byl a je dobou mnoha lidových zvyků, ať uţ je to připomínka dobrého biskupa sv. Mikuláše nebo
zapalování svíček na adventních věncích. S motivem světla se během církevního roku setkáváme několikrát
(Velikonoce, Hromnice). Kristus je Světlem světa; Jej očekávali starozákonní proroci jako „světlo k osvícení pohanům
a k slávě tvého izraelského lidu“, jak radostně zvolá stařec Simeon v Lukášově Evangeliu, kdyţ uvidí malého Mesiáše
(Lk 2,32). Má to být tedy doba přípravy i pro nás – kromě oné přípravy našich příbytků je samozřejmě důleţitější i
příprava vnitřní. Kéţ bychom se dokázali znovu naladit na onu prorockou vlnu radostného očekávání příchodu Páně,
který se chce znovu narodit v našich srdcích jako malé dítě, ale který také znovu přijde jako Pán a Král.

ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA VE ZKRATCE
Bývalý ministr řady vlád a velvyslanec ČR v Londýně a Záhřebu Karel Kühnl byl jmenován pověřencem
ministerstva zahraničí pro krajany, tedy, oficiálně, pro Čechy v zahraničí, jak řekl v rozhovoru pro internetové stránky
Českého rozhlasu pro Čechy v zahraničí (rozhovor na http://krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=2896 a 2898).
o V slovenských krajských volbách sa prejavil nezaujem voličov – len 25% dosiahla Banska Bystrica a v druhom
kole zvolila ţupanom Mariana Kotlebu z extrémnej Ľudovej strany. V Košiciach bola účasť len 12%. o Vzpomínky
výročí odchodu našich veteránů na věčnost: 21.října 1991 S/Ldr Miloslava Mansfelda, esa-stíhače naší 68. noční
perutě (kde naši letci tvořili více neţ letku, tedy většinu a dosáhli celkem 21 jistých a 3 pravděpodobné sestřely a 7
poškozených letounů Luftwaffe). Emblém perutě se sovou – který pro ní po návštěvě u peruti navrhla sama královna
Alţběta, královna matka, poté co řekla, ţe naši letci mají oči jako sova -- měl i české motto ,,Vţdy připraven‘‘. Pak
jsme vzpomněli generála S/Ldr Marcela Ludikara, rádiotelegrafisty Třistajedenáctky (31.října 2003) -- který se, mezi
jiným, jako člen posádky Liberátoru zúčastnil i známého potopení obrněné německé lodi Alsterufer. Ještě předtím
jsme vzpomněli lékaře téţe peruti dr. Karla Macháčka (po válce pak dlouho člena českého týmu lékařů na Canvey
Island). V minulém čísle došlo bohuţel k chybě vymazáním řádků při krácení. Udělal jsem z gen.Ludikara lékaře, za
coţ se paní Haně velmi omlouvám. Z nemocných vzpomeňme modlitbou Antonína Kučy (problémy po zápalu plic).
o

***************************************************
ČS Kniţní klub je opět tady...

sobota 7.prosince 14 – 16 hod. St Thomas Church, Telford Avenue, Streatham, SW2 4XW

Na programu diskuse o knize Pavel Vilikovský: Prvá a posledná láska
Občerstvení bude k dispozici a pro malé ratolesti také creche. Místa si, prosím, rezervujte na c.okenko@hotmail.co.uk
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Pápež František slávnostne uzavrel Rok viery
Slávnosťou Krista Kráľa na Námestí sv. Petra v nedeľu 24. novembra, ktorej predsedal pápež
František, vyvrcholil Rok viery. Petrov nástupca ju slúžil spolu s katolíckymi patriarchami
všetkých východných rítov a ďalšími 1200 kňazmi za účasti 60-tisíc pútnikov, z rôznych kútov
Talianska a celého sveta i napriek nie príliš dobrému počasiu.
Rok viery vyhlásil na rovnakom mieste pápež Benedikt XVI., a to 11. októbra 2012 pri 50.
výročí začiatku II. vatikánskeho koncilu. Počas svätej omše bol na vyvýšenom mieste vystavený
relikviár s pozostatkami, ktoré sa pripisujú sv. Petrovi. Drobné zlomky kostí, ktoré s vysokou
pravdepodobnosťou patria prvému z apoštolov, boli nájedené presne na mieste, kde bol
pochovaný, ktoré je historicky jednoznačne doložené. Samotné telo sv. Petra bolo za
prenasledovania kresťanov v prvých storočiach prenesené na iné miesto, o ktorom sa
nezachoval záznam. Pôvodné miesto jeho pochovania pod Vatikánskym pahorkom sa však nachádza v niekoľkometrovej hĺbke pod
hlavným oltárom prvej Baziliky sv. Petra, ktorú tam postavil cisár Konštantín Veľký. Tento raz boli ostatky vôbec po prvýkrát
vystavené k verejnej úcte. Pápež František povedal: „Dnešná slávnosť Krista Kráľa vesmíru, zavŕšenie liturgického roka,
predstavuje aj ukončenie Roka viery, vyhláseného Benediktom XVI., na ktorého teraz myslíme s láskou a uznaním za tento dar,
ktorý nám dal. Touto prozreteľnostnou iniciatívou nám dal príležitosť znovuobjaviť krásu tej cesty viery, ktorá mala svoj začiatok v
deň nášho krstu, ktorým sme sa stali Božími deťmi a bratmi v Cirkvi. Je to cesta, ktorá má ako definitívny cieľ plné stretnutie s
Bohom, a na ktorej nás Duch Svätý očisťuje, dvíha a posväcuje, aby nám dal vstúpiť do šťastia, po ktorom prahne naše srdce.
Chcem tiež srdečne a bratsky pozdraviť tu prítomných patriarchov a vyšších arcibiskupov východných katolíckych cirkví. Znak
pokoja, ktorý si s nimi dám, znamená predovšetkým uznanie Rímskeho biskupa týmto komunitám, ktoré vyznali a vyznávajú
Kristovo meno s príkladnou vernosťou, často zaplatenou vysokou cenou. Rovnakým spôsobom chcem ich prostredníctvom prejaviť
toto gesto všetkým kresťanom, ktorí žijú vo Svätej zemi, v Sýrii a na celom Východe, aby všetci obsiahli dar pokoja a svornosti.
V závere homilii pápež zdôraznil: ,,Dnes všetci môžeme uvažovať nad naším životným príbehom, nad našou cestou. Každý z
nás má svoje dejiny. Každý z nás, má aj svoje pochybenia, svoje hriechy, svoje šťastné chvíle i svoje tmavé momenty. Osoží nám v
dnešný deň uvažovať nad našimi dejinami a hľadieť na Ježiša, a zo srdca mu opakovať mnoho krát, ale z hĺbky srdca, v tichu,
každý z nás: ‚Spomeň si na mňa, Pane, teraz, keď si vo svojom Kráľovstve! Ježiš, spomeň si na mňa, pretože sa chcem stať
dobrým, chcem sa stať dobrou, no nemám silu, nevládzem: som hriešnik, som hriešnica! No spomeň si na mňa, Ježiš: ty si na mňa
môžeš spomenúť, pretože si v strede, si naozaj vo svojom Kráľovstve!‘ Aké krásne! Urobme to dnes všetci, každý vo svojom srdci,
znova a znova: ‚Spomeň si na mňa, Pane, ty, ktorý si v strede, ty, ktorý si vo svojom Kráľovstve!‘ Ježišov prísľub dobrému lotrovi
nám dáva veľkú nádej: hovorí nám, že Božia milosť vždy štedro prevyšuje modlitbu prosiaceho. Pán darúva vždy navyše, je taký
štedrý, že dáva zakaždým viac, než o čo sme ho žiadali: prosíš ho, aby si na teba spomenul, a on ťa vovádza do svojho Kráľovstva!
Ježiš je ozajstným stredom našich túžob po radosti a spáse. Poďme všetci spoločne po tejto ceste.“
Po homílii nasledovalo slávnostné vyznanie viery. Počas celého Kréda Svätý Otec s veľkou úctou držal v rukách umeleckú
kovovú urnu s relikviou sv. apoštola Petra. Urna s reliéfnym nápisom „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev“ bola počas
celej slávnosti umiestnená na čestnom mieste pri oltári. V slávnostnom sprievode ju niesol pápežský sakristián Pavol Benedik OSA.
Pápež František si pred obradom prijímania dal znak pokoja s patriarchami a arcibiskupmi východných katolíckych cirkví a v
závere slávnosti odovzdal Cirkvi novú posynodálnu exhortáciu Evangelii gaudium.
>>>>>>

DALŠÍ ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE

British, Czech &Slovak Association

srdečně zve krajany na
o Program Re-Turn je nový program, určený zahraničním
pravidelná setkání
Čechům, kteří uvažují o návratu do vlasti. Více informací na
,,Get to know you''.
internetové adrese http://www.ric-most.cz/projekty/re-turn/.
Má horkou linku (00 420) 800 666 100 s informacemi o
Příští je 11.prosince od 19 do 23 hod,
jako vždy v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6,
zdravotním a sociálním pojištění, prac. možnostech, atd.
(vždy druhá středa v měsíci)
o V Praze zemřel 20.11. oblíbený charismatický zpěvák
a písničkář žánrů rockenrollu i country Pavel Bobek. Po
Info na bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. :0208-795-4875 643
skupinách Olympic a Country Beat Jiřího Brabce vystupoval
či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX
v divadle Semafor a nahrál řadu desek, včetně interpretací
Johnnyho Cashe, kterého obdivoval a v Nashvillu natočil desku Víc nehledám. Zemřel po těžké nemoci v 76ti letech.

***************************************************
Nadace Emmy Destinové ve spolupráci s Velvyslanectvím České Republiky srdečně zvou krajany na
koncertní provedení známé

České mše vánoční Jakuba Jana Ryby

V pátek, 6.prosince v 19 hodin v kostele Second Church, 104 Palace Gardens Terrace, Notting Hill Gate W8 4RT
pod taktovkou Zdeňka Klaudy a za účasti českých i britských hudebníků a pěvců, včetně členů
parlamentního sboru. Poté vánoční besídka s koledami a občerstvením v sále velvyslanectví.
Rezervace vstupenek e-emailem: info@destinn.com nebo telefonicky na čísle: 07794-848075. Platba poštou s obálkou se
zpátečn íadresou a šekem na Emmy Destinn Foundation, LOE House, 159 Broadhurst Gdns., London NW6 3AU

***************************************************
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***************************************************
Pápež František slávnostne uzavrel Rok viery

(pokr. zo str.4)

Symbolicky si ju z jeho rúk postupne prichádzali prevziať zástupcovia rozličných životných stavov
pochádzajúcich z krajín celého sveta: kňaz, diakoni, rehoľníci, rehoľníčky, seminaristi, viacerí laici a laičky,
rodičia s dieťaťom v náručí, starší ľudia, a aj nevidiaca osoba. Jeden z 27 výtlačkov exhortácie Svätý
Otec odovzdal Slovenke Márii Bulákovej, ktorá zastupovala skupinu mladých z Centro San Lorenzo.
Na záver Svätý Otec vyzdvihol službu všetkých, ktorí pracovali na realizácii Roka viery. Menovite
poďakoval Mons. Rinovi Fisichellovi, ktorý ako predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie
riadil jeho priebeh, a tiež všetkým jeho spolupracovníkom. Pri pozdrave adresovanom prítomnej skupine Ukrajincov pripomenul
milióny obetí tzv. „Holodomoru“, veľkého hladomoru spôsobeného sovietskym režimom, ktorého 80. výročie si Ukrajina v týchto
dňoch pripomína. Ďalej pripomenul misionárov, ktorí sa zaslúžili o prinášanie viery do mnohých častí sveta, medzi nimi osobitne
bl. Junipera Serru, španielskeho františkána, ktorého 300. výročie narodenia si Cirkev pripomína. Pred modlitbou Anjel Pána
vyzval prítomných, aby do jej úmyslu vložili prosbu za všetkých prenasledovaných pre vieru.Poapoštolskom požehnaní sa osobne
pozdravil s patriarchami, kardinálmi a biskupmi a potom z otvoreného papamobilu požehnal veriacich na celom Námestí sv. Petra
i priľahlom námestí Pia XII. Záver Roka viery bol spojený aj so zbierkou pre Filipíny postihnuté tajfúnom. /Z materialov TK BKS/

DOPISY REDAKCI

,,Dopis z Prahy na konci listopadu...‘‘
Počátkem listopadu jsem zaletěl na pár týdnů do Anglie. Na trase mezi Londýnem a Prahou už dávno
přestaly létat České Aerolinie. S British Airways zde dnes soutěží dvě nízkonákladové společnosti. Při troše
štěstí lze zakoupit letenku, jejíž cena se příliš neliší od jízdného, které zaplatíte za cestu z letiště do centra
Prahy taxíkem.
Londýn se - alespoň pro mne - změnil téměř k nepoznání od doby našich prvních povolených návštěv v
šedesátých letech. Tehdy ještě z města vyzařovala "anglickost" jak jsme ji znali z ,,ealingových‘‘ filmů z
padesátých let.
Teď ale se mi zdálo, že Angličanů už člověk v londýnském metru mnoho nepotká. Musím ale říci, že to
byli většinou chlapci asijského vzezření, kteří tomuto starému pánovi nabídli svoje sedadlo. (V Praze jsou to
naopak většinou mladé dívky - s čímž už jsem se smířil.)
Když jsem zase otevíral svoji poštovní schránku v průjezdu vinohradského činžáku, vypadlo na mě pár
výzev k vyzvednutí nedoručených doporučených dopisů. Připomělo mi to jeden velký rozdíl mezi dvěma
světy. V Čechách jako by se každý (zejména každý úřad) připravoval na to, že buďto bude žalovat vás,
anebo, že vy zažalujete jeho. Faktura zaslaná doporučenou poštou je nejen žádost o zaplacení náležité
částky, ale dává odesilateli podklad k tomu, aby pak na neplatiče poslal exekutora. Do schránky
londýnského domku, který byl mým domovem minulé dva týdny, pošťák nejen vhazoval obálky s fakturami,
ale domácímu přišel i nový pas z Home Office "obyč" poštou.
Řekl bych, že když se lidem všeobecně nedůvěřuje, mají zvýšenou tendenci krást. Když, naopak,
panuje důvěra, lidé mají tendenci chovat se poctivě a slušně. V Anglii - zdá se - i přes globalizaci, multikulti
a vše ostatní co ji v nedávné době postihlolo, důvěra k lidem stále přežívá (bohudíky).
Myslel jsem, že při cestě do Anglie se zbavím povolebního blues z předčasných českých parlamentních
voleb. Jenže po návratu zjišťuji, že ty dva-tři týdny se žádná povolební jednáni nekonala, vítězní-nevítězní
sociální demokraté se plně věnovali své vnitrostranické tahanici, ve které "čistý" pan Sobotka posléze
triumfoval nad pátou kolonou Zemanovců. Nyní konečně začal jednat se skorovítězným hnutím Silvia, tedy
promiňte, Andreje Babiše.
Jednání poskočila kupředu, když pan prezident Zeman, který od svého nedávného a ne zcela
vysvětleného pádu a zraněni nevychází před zraky veřejnosti, prohlásil, že na čistých lustračních
osvědčeních pro ministry trvat nebude.
A ještě jedna zpráva mě v Praze zaujala. Česká národní banka intervencí na měnových trzích stlačila
kurz koruny o několik procent. Prý hrozilo nebezpečí zvyšováni úspor obyvatelstva a příliš nízké(sic)
inflace. To jsem nepochopil, zato jsem si vzpoměl na princip moderní ekonomiky, který mi byl popsán takto:
Musíme nakupovat věci, které nepotřebujeme
Britská skupina Společnosti pro vědy a umění
Za peníze, které nemáme
pořádá pravidelné přednášky na různá aktuální témata
Za ceny, které si nemůžeme dovolit
každou poslední sobotu v měsíci (příští v lednu)
Abychom udělali dojem na lidi, na kterých nám nezáleží.
Po přednášce následuje diskuse a občerstvení.
.
Další informace Milan Kocourek, tel.01932 259 616 nebo elektronicky
Už zase z Prahy všechny pěkně pozdravuje
milan974@btinternet.com
Honza Krátký

***************************************************
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.

http://www.slovenskecentrum

***************************************************
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Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v prosinci
o

2.prosince v 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall Pavel Haas Quartet s Daniilem Trifonovem u klavíru. Na
programu: Schubertovo Quartettsatz v C moll, Brittenův Smyčcový kvartet č.2 v C a Šostakovičův Klavírní kvintet
v G moll. Info: Wigmore Hall, Wigmore St., W1U2BP a 020 7935 2141 a také www.wigmore-hall.org.uk.
o 6.prosince pořádá Nadace Emmy Destinové a velvyslanectví ČR koncert Rybovy vánoční mše (viz info str.4)
o 13.prosince v 19.30 provedou ve Wigmore Hall Helmut Deutsch (klavír) a pěvec Michael Volle (baryton)
Mahlerovu Ruckert Lieder a Písně Schuberta, Schumanna, Clary Schumann a Richarda Strausse. (Info viz výše).
o Do 16. prosince potrvá výstava Ţena (Woman): Slovak Contemporary Artists v The Brick Lane Gallery.
Vystavují: Lucia Dovičáková (obrazy), Vlasta Ţáková (koláţe - textil a vyšívací techniky), Jarmila DzuppováSabová (obrazy) a Barbara Kubaniová (abstraktní fotografie). Otevřeno denně 13-18hod. 196 Brick Lane, London,
E1 6SA. Info: 0207 729 9721 a info@thebricklanegallery.com. Sponsor: České centrum
o Aţ do 31.prosince bude otevřena výstava českého designu v Mint Gallery v rámci London Design Festival a pod
patronátem praţského Studia Křehký. Vystavují: Maxim Velčovský, Michaela Tomíšková, Gabriel Vlach, Hana
Zárubová a Nastasia Aleinikava. Téma: Nový Biedermeier. Info: www.mintshop.co.uk a http://www.krehky.cz
(galerie: 2 North Terrace, London SW3 2BA. Sponsoruje České centrum.
o 29.prosince v 19.30 zahraje ve Wigmore Hall Bennewitz Quartet. Na programu: Schubertův Smyčcový kvartet
č.13 v A moll, Webernovy Bagatelles a Dvořákův Smyččcový kvartet č.10 v E moll (Slovanský). (Info viz výše)

***************************************************
Bydlíte ve Streathamu či okolí? V tom případě vás na zajímavé akce zve

Centrum pro děti i rodiče OKÉNKO.
Každou sobotu od 10ti do 13ti hod. posezení rodičů a česká školka a jesle v sále St.ThomasChurch,
Telford Avenue, SW2 4XW a každé úterý od 10ti do 12ti hod. Dětský klub, blízko ve Weir Link, 33Weir
Road. Měsíčně v sobotu od 19ti hod. Knižní klub. Info: c.okenko@hotmail.co.uk a 07903-867883

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

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

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

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

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

***************************************************
ZAJÍMÁ VÁS CO SE DĚJE V JINÝCH KRAJANSKÝCH KOMUNITÁCH?
Zkuste si na internetu najít http:// krajane.radio.cz/

Budete překvapeni, je to totiž internetová platforma, určená k získávání a výměně informací, týkajících se zahraničních Čechů
v celém světě... A najdete tam i informace o londýnském Velehradě

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

The Dvořák Society for Czech and Slovak Music

Společnost sdružuje zájemce o českou a slovenskou hudbu a jako registrovaná charita pomáhá hudebníkům a tělesům doma

Podrobnosti najdete na internetu ( http://www.dvorak-society.org ) a další rád sdělí David Thorpe, Membership Secretary,
16 Colebrook Street, Winchester SO23 9LH. Tel.: 01962 864184, e-mail: membership@dvorak-society.org

***************************************************
VÍTE, ŢE VELEHRAD MÁ TAKÉ VLASTNÍ WEBSITE?

www.velehrad.org.uk

Nabízí mnoho informací. Příspěvky na činnost Velehradu - zatím zasílejte až do koupě nové budovy pouze šeky na adresu:
Velehrad, PO Box 3148, Purley CR8 9DE

***************************************************
CZECH AND SLOVAK CLUB IN LONDON
Chcete si pochutnat na tradičních českých a slovenských jídlech a napít se dobrého piva z našich končin?

Stačí jet metrem do stanice West Hampstead (NW6) a o pár stovek metrů níţ, v 74 West End Lane, čeká vytouţené pohoštění.
Restaurace otevřena od úterý do pátku 17 -22.30 hod a klub 17 - 23 hod, v sobotu/ neděli 12 - 22.30 hod, klub 12 - 23 hod. Zavřeno
v pondělí kromě Bank Holidays, kdy je pak zavřeno na druhý den v úterý. Telefon: Klub 0207 328 0131, Restaurace 0207 372 1193

***************************************************
Vydává a rozesílá Správní výbor Velehradu-St.Wenceslaus House Charity; rediguje v tradicích Věstníku a Londýnských Listů J.M.P.Jůn
--6 --

