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Nezapomínejme na neblahé
dědictví února 1948
Uplynulý měsíc nám přinesl mnoho námětů k přenýšlení a únor
v tom bude pokračovat, zejména nad kalendářem historických
událostí, kde ty nejstarší z nás opět určitě nenadchne vzpomínka
na komunistický puč roku 1948. Českoslovenští komunisté s
pomocí sovětských poradců, kterých už v té době bylo na
ministerstvech nezdravě plno, tehdy využili slabosti a nedostatku
strategické pohotovosti demokratických stran a poslali do ulic
promyšleně vytvořené a ilegálně vyzbrojené Lidové milice.
Nemocný prezident Beneš už pak neměl dost sil, aby se vzepřel.
Doplnil vládu a neposlechl rady některých šokovaných politiků
mobilizovat armádu, což by beztak už nebylo k ničemu. V nové Věž smrti politických vězňů, uranové doly v Jáchymově
vládě pak s dobrými úmysly zůstal Jan Masaryk, který o dva
týdny později za slavné příjmení a snahu ,,jít s lidem‘‘ zaplatil smrtí po vystrčení z okna koupelny a tak se mu
nepodařila plánovaná emigrace (viz zprávu o nedávném objevu analýzy kancléře Smutného v Americe).
V situaci nynějšího znepokojivého uchopení moci v britské labouristické straně trockisty a jinými
kvazikomunisty důmyslným doplněním početních stavů strany o stovku tisíc jejich přivrženců, hlasujících s pomocí
třílibrového poplatku, nelze než nynější setrvání muže tradičního středu Hillaryho Benna ve stínovém kabinetě
s trochou nadsázky přirovnat k onomu Masarykově setrvání ve vládě Klementa Gottwalda, vůdce komunistů od jejího
páteho ,,bolševizačního‘‘ sjezdu. V Československu tehdy vzápětí začalo vyhazování z práce, zatýkání, vyrostly nové
koncentráky, některé nad uranovými doly a došlo i na popravy. Trvalo pak celých čtyřicet let, než se režim – od srpna
1968 udržovaný u moci už jen sovětskými bodáky i přes naše národy burcující šlechetné oběti Jana Palacha a jeho
následovníků – nakonec zhroutil. Jak dlouho budou zde ve straně se solidní sociálně-demokratickou tradicí – která na
štěstí zemi dnes nevládne -- rozhodovat usurpátoři moci s pomocí členů vedení ,,Rudého Kena‘‘ z GLC sedmdesátých
let a ,,malého Machiavelliho‘‘ Milna z Guardianu a pokračovat v čistkách vedení, není jisté, ale dnes neexistuje
způsob, jak je vystrnadit, což nám opět může připomínat onen neblahý únor 1948.
A jestli jsme letos vzpomínali na oběť Jana Palacha právě v době, kdy jsme napjatě sledovali závěry londýnského
soudního vyšetřování vraždy Alexandra Litviněnka, nemohla nám uniknout skutečnost, že sovětský komunistický
režim v Moskvě opravdu existuje dál za pomoci vlády agentů zkorumpované FSB, následníka to KGB, a znovu
v duchu brežněvovských praktik natahuje chapadla do blízkého i vzdálenějšího okolí, což dosud někteří v Británii
popírají. Bylo opravdu poučné sledovat závěry soudce sira Roberta Owena po ročním vyšetřování šedesáti experty
v 15ti zemích a vyslechnutí 70 svědků, plus vyhodnocení předchozí práce nukleárních odborníků, nacházejících před
deseti lety stopy radioaktivity nejen v restauraci a hotelu, tanečním klubu ale i na stadionu Arsenálu a v letadlech na
moskevské lince.
>>>>>>>>
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Správní rada charity londýnského Velehradu zve srdečně všechny krajany na

Tradiční nedělní české mše

7. února a 21. února v kapli Maria Assumpta ve 14 hodin
a pak vedle v Heythrop College, obvyklé setkání
CELEBRUJE OTEC Dr.VOJTĚCH ELIÁŠ Z PRAHY
20 Kensington Sq, W8 5HN (za obchodním domem Barkers), metro High Street Kensington
České mše se konají vždy první a třetí neděli v měsíci...
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Nezapomínejme... (pokračování ze str. 1)

Owenovo konstatování, že agenti Kovtun a Lugovoj
skutečně vložili do Litviněnkovy čajové konvice
polonium 210 a že jejich operaci ,,pravděpodobně‘‘
schválil sám prezident Putin, který vždy osobně
schvaluje operace FSB, naznačilo motivy. Těmi mohla
být Putinova osobní nenávist za Litviněnkovo odhalení
vyhození do povětří obytných domů agenty FSB jako
záminky k druhé invazi Čečenska, nebo vládou
kontrolované rozsáhlé operace ruských mafií, včetně
praní peněz ve Španělsku, kde měl Litviněnko svědčit.
Jak bude reagovat Británie, zatím ještě není jisté, ale
skutečnost, že ruský stát provedl nukleární teroristický
čin na půdě jiného státu, je na pováženou, i když my
dobře víme, že takové činy režimů sovětského impéria
a jejich dědiců nejsou vůbec žádným překvapením a
je nutné se jim rázně postavit. To asi došlo v únoru
1948 či po něm příliš pozdě prezidentu Benešovi a v
okamžiku pádu i Janu Masarykovi a dohnalo to zjevně
k činu i Jana Palacha. Připomeňme to také poslancům
do britského parlamentu v našich obvodech! Aby jim
to došlo včas... /jn/

Ze vzpomínkového odpoledne na oběť Jana Palacha na Kensington Sq.
Záběr z mše a (dole) ing. Ant. Stáně zahajuje programovou část

ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA

Důstojná vzpomínka na
Oběť Jana Palacha
Důstojnou vzpomínku na oběť Jana Palacha -- který se
upálil v Praze na Václavském náměstí 16.ledna 1969 a
o tři dny později na náledky zemřel -- uspořádala
krajanská komunita kolem londýnského Velehradu 17. ledna. Vzpomínku začala tradiční česká mše v kapli kláštera
Maria Assumpta na Kensington Square, kterou tentokrát sloužili společně Otcové Eliáš a Roule.
Otec Eliáš v promluvě vyzdvihl význam zázraku na svatbě v Káni Galilejské a porovnal tehdejší situaci s dnešními
svatbami, a nehrozícím nedostatkem vína, aby rozdíl vynikl.
Po bohoslužbě se pět desítek krajanů odebralo do přilehlé Heythrop College, kde se v zahradním sále posilnili
malým občerstvením. Po něm vyzdvihl význam oběti Jana Palacha ing. Antonín Stáně za pořádající správní radu
charity londýnského Velehradu, včetně řady Janových životopisných dat a rodinných údajů. Zdůraznil také, že Janova
oběť (i oběti jeho následovníků jako Jan Zajíc) byla činem, který se snažil vyburcovat naše národy z pookupační
letharige a na pozadí počátků plíživé ,,normalizace‘‘ a je dodnes považována za historický čin, který pomohl udržet
výhonky národního odporu až do Charty 77 a zhroucení režimu v roce 1989. Poté jsem zavzpomínal na Janův pohřeb,
kterého se v ulicích Prahy účastnilo téměř milion lidí i akademičtí funkcionáři fakult Univerzity Karlovy, jejíž studenti,
včetně nás, působili podél trasy pohřbu jako pořádková stráž. Co jsme oba zapomněli zdůraznit je skutečnost, že po
Palachově smrti prišla od Brežněva z Moskvy do Prahy důrazná instrukce „správně zorientovat stranu a pracující
v souvislosti s případem z Václavského náměstí,“ a ozbrojené složky v Československu byly uvedeny do nejvyššího
stupně pohotovosti...
Nakonec pohovořil na téma odezva Janova činu v církvi, která jej nepovažovala za sebevraždu a o překvapující
pomoci papeže Pavla VI. kardinálu Beranovi při oslovení domova z vatikánského nemocničního lůžka po Palachově
činu Otec Tomáš Roule z Říma (viz jeho zprávu str.3). Nakonec ing. Stáně přivítal i zástupce velvyslance ČR dr.
Antonína Hradílka, poděkoval všem za účast a účastníci se po závěrečné kratší družné diskusi odebrali do svých
domovů. Byla to tedy opět další důstojná vzpomínka na Janovu oběť. Podrobnosti o ní uvádí velmi zajímavá prezentace
Univerzity Karlovy na internetových stranách multiímediálního projektu - http://www.janpalach.cz/en

Televize BBC vzpomněla Den Holokaustu pořadem o ,,Winstonových dětech‘‘
Televize BBC vysílala 27.ledna večer u příležitosti Dne Holokaustu pořad Children saved from the Nazis: The story of
Sir Nicholas Winton. Bylo velmi užitečné osvěžit si paměť a připomenout zásluhy sira Nicholase a celý komplikovaný
příběh záchrany ,,jeho‘‘ 669ti dětí na počátku Druhé světové války...
>>>>>>>>>>

***************************************************
Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU a pozývá na prednášku
Jany Nahodilovej, lektorky češtiny na bristolskej univerzite

Otázky genderu v Němcovej Babičke.
v sobotu 20. februára o 14tej hodine v čs. klube, 74 West End Lane, NW6, (metro West Hampstead)
Info: Věra Vavrečková (0170 2614 767) a Zuzana Slobodová (079 405 19 667). Priveďte priatielov a známých.
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA
Kardinál Beran a Jan Palach
V souvislosti s nedávným výročím Jana Palacha mnohým věřícím jistě
ožilo v mysli určité dilema, s nímž přistupují k hrdinskému Palachovu
činu, který toužil probudit národ pomalu tonoucí v letargii a rezignaci
tzv. normalizace po tragédii sovětské invaze v srpnu 1968. Podle katolické
nauky je přece sebevražda hříchem. Jak se tedy k podobné události stavět
a zůstat přitom myšlenkově a duchovně konzistentní? Snad v těchto
úvahách napomohou i následující řádky.
Kardinál Beran, ačkoli v době Palachově smrti v římském exilu, byl
nadále pražským arcibiskupem a jako takový byl pastýřem lidu ve své
vlasti a sám tuto zodpovědnost pociťoval a prožíval. Do Říma přichází v
únoru 1965 jako šestasedmdesátiletý, odmítá nabízený palác ve Vatikánu
a za svůj nový domov si volí Papežskou kolej Nepomucenum, seminář,
kde jsou vychováváni budoucí čeští, moravští a tehdy i slovenští kněží.
V době Palachova úmrtí je již osmdesátiletý, rychle mu ubývají síly, trpí právě silnou horečkou a zbývají mu sotva 3
měsíce života (zemřel 17. května 1969). Musel se nesmírně přemáhat, aby mohl přečíst své prohlášení k Palachově
smrti pro vatikánský rozhlas. Bylo to jeho vůbec poslední vystoupení ve vatikánském rozhlase.
Ocitujme z jeho prohlášení pasáže týkající se našeho tématu, jak bylo vymezeno výše: "Spolu s vámi truchlím nad
tragickou smrtí Jana Palacha a ostatních, kteří zemřeli podobnou smrtí jako on. Skláním se před jejich hrdinstvím, i
když nemohu schválit jejich zoufalý čin. Zabít se není nikdy lidské, to ať nikdo neopakuje. Zato ale ať mají všichni
před očima veliký ideál, pro který oni obětovali svůj mladý život." Jakkoli tedy kardinál nemůže prostě schválit
Palachův čin, je si dobře vědom vznešenosti a dobroty ideálu, který ho k němu vedl: "Byla to láska k vlasti, touha po
její svobodě, byl to úmysl vyburcovat její mravní síly [...] Tento zářný ideál[...] si musí přivlastnit každý z vás [...]".
Máme zde tedy jasné slovo pastýře v těžké době jeho lidu. Je zde ovšem další souvislost, která není tolik známá.
Upozořnuje na ni autorka Beranova životopisu Stanislava Vodičková. Arcibiskupa Berana pojilo pouto hlubokého
přátelství s tehdejším papežem Pavlem VI., který si Berana hluboce vážil. V době Palachova úmrtí byl Beran příliš
oslaben nemocí, než aby mohl podobný text připravit. V tu chvíli se ujímá aktivity sám papež, vědom si, že národ v
těžké chvíli čeká na slovo svého pastýře a sám koncipuje text, který kardinál 25. ledna 1969 do rozhlasu přečte.
Máme zde tedy slovo papeže k celé situaci kolem Palachovy smrti a tedy vlastně oficiální stanovisko hlavy církve.
Byla tedy Palachova smrt sebevraždou, nebo něčím jiným? Učení katolické církve, konkrétně morální teologie,
vychází z toho, že člověk nemá vlastnické právo na své tělo a svůj život. Sebevražda je porušením přikázání milovat
sebe sama, a přikázání nezabiješ. Život byl člověku Bohem svěřen a on ho má odpovědně spravovat. Vlastníkem jeho
života je Bůh. Ten ho člověku svěřuje, aby ho rozvíjel a přispíval k rozvoji lidstva a stvoření vůbec. Morální teologie
poznamenává, že nejčastěji pohnutkou k sebevraždě bývá zoufalství. Pro Palachův případ ovšem platí konstatování,
že často bývají motivy k sebezabití daleko altruističtější povahy. Například zajatci ve válce páchají sebevraždu proto,
aby zamezili možnosti, že budou mučeni a vyzradí tajemství, čímž by hrozili druhé. Z takového a z podobných
důvodů je zachování lidského života je za jistých okolností podřazeno hodnotám ještě vyšším. Těmito hodnotami jsou
svoboda, spravedlnost, přežití celého společenství, jinými slovy obecné dobro. Uzavřemež naši úvahu následujícím
vyústěním. Pán Ježíš v evangeliu sv. Jana říká: " Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele."(Jan
15:13) Myslí tím přirozeně sám sebe, protože také on položil za nás svůj život. Jeho smrt neznamená, že se mu jeho
plán nevydařil, že se to "nějak zvrtlo". Pán Ježíš měl možnost se zachránit před svými pronásledovateli, kdyby k tomu
nedal své svolení, nemusel zemřít na kříži. Je to projev jeho lásky a svobody, že zemřel na kříži: "Nikdo mi ho [můj
život] nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem
přijal od svého Otce.“ (Jan 10:18). V této souvislosti tedy můžeme uzavřít, že je naprosto pochopitelné prohlášení
milujícího pastýře Josefa Berana, který vyzývá, ať již nikdo další nenásleduje čin Jana Palacha, na druhé straně
ovšem v jeho činu spatřujeme podobné rysy jako v oběti Pána Ježíše. Jan Palach položil svůj život za nás, své přátele.
Zaslouží si naši vděčnost.
/P.Tomáš Roule/
Použitá literatura: VODIčKOVá, S., Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana., Brno 2009.
PESCHKE, K. H., Křesťanská etika, 2004.
(PS redakce: Text poselství kardinála Berana přineseme příště)

Budeme vzpomínat na zemřelé v únoru...
V únoru jako vždy vzpomeneme: gen. Antonína Petráka, veterána z 1.čs. obrněné brigády (8.2.2009), dalšího našeho
vojáka Vladimíra Drábka (17.2.1984), velvyslance ČR v Londýně Jana Winklera (16.2.2009) a prof. Jaroslava
Krejčího z univerzity v Lancasteru (16.2.2015), generála Miroslava Štanderu ze 312. a 68. čs. perutí RAF (19.2.2015),
Wing Cdr. Tomáše Vybírala, DFC, DSO, veterána 312. čs. stíhací perutě RAF (21.2.1981), majora Václava Šikla ze
310. čs stíhací peruti RAF, Miroslava Kratochvíla-Bittona z čs. praporu u Tobruku a 310ky (25.2.2014), Jana
Zajíce, druhé pochodně po Janu Palachovi (25.2.1969) a P.Kpt. Františka Rochly, londýnského kněze a historika
našich letců (28.2.1992). RIP.
o Správní rada charity Velehradu děkuje za dary paní Monice Nagyové a paní Marii Kučové. Bůh zaplať!

***************************************************
British, Czech & Slovak Association srdečně zve na tradiční středeční
setkání ,,Get to know you‘‘ 10. ledna od 19 do 23 hod. v Čs. národním domě, 74 West End Lane, NW6
Info: bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 0208-795-4875 či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2E
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ZPRÁVY Z DOMOVA
Prezident Kiska podporil želanie kňaza Antona Srholca
Slovenský prezident Andrej Kiska venoval svoj decembrový plat vo výške 5 220 eur útulku pre bezdomovcov Resoty
v Podunajských Biskupiciach, zriadený v roku 1995 všetkými milovaným kňazom Antonom Srholcom, ktorý zomrel 7.
januára vo veku 85 rokov. Srholec bol v známom procese Titusa Zemana v r. 1952 odsúdený na 12 rokov za pokus
o prekročenie hraníc a prevážnú časť z desiaťi vo väzení strávených rokov pracoval v uranových baniach v Jáchymove.
V roku 1969 sa dostal do Talianska, na Pápežskej saleziánskej univerzite v Turíne dokončil teologické štúdiá a za
kňaza ho vysvätil v r.1970 v Ríme pápež Pavol VI. Srholec zriadil útulok aj bol jeho správcom a dar prezidenta Kisky
tak je v súlade s kňazovým želaním aby jeho príbuzní a blízki podporili jeho diela a konali skutky lásky.

Objev Smutného americké analýzy smrti Jana Masaryka
Analýza smrti Jana Masaryka sepsaná jeho kancléřem Smutným v exilu po deseti letech od události byla nalezena
v amerických archivech. Experti tvrdí, že obsahuje řadu nových podrobností a faktů, které zpochybňují tehdejší verzi,
že šlo o sebevraždu, což prý se zprvu domníval i sám Smutný. V bytě se ,,našly‘‘ naivně zaranžované a prostoduché
důkazy toho, že se Masaryk měl nejprve chtít podřezat či oběsit a vyšetřování bylo vedeno jednostranně se
zamlčováním některých skutečností. Rovněž tak Smutný zpochybnil ,,argument‘‘, že Masaryk nepotřeboval před
údajnou sebevraždou jako ,,výmluvným protestem‘‘ proti vývoji v zemi nechávat dopis na rozloučenou, neboť to prostě
nebylo masarykovské – tak on nejednal. Smutný shrnuje i další pochybnosti o sebevraždě a řadu neprokázaných
tvrzení tehdejších vyšetřovatelů a nakonec tvrdí, že se kloní k názoru, že Masarykova smrt ,,byla spíš násilná, než
dobrovolná‘‘, což bylo i názorem komise po novém vyšetřování smrti v roce 2003. Detaily přinesl deník Dnes. >>>>>>>

Z DOMOVA VO ZKRATKE
o

Numismatický poklad století – vzhledem k jeho rozsahu, reprezentativnosti a zachovalosti -- byl nalezen na severu
Pardubického kraje a obsahuje přes 400 stříbrných denárů z doby vlády Boleslava II. v desátém století a také stovky
zlomků a zbytky keramické nádoby, ve které bylo vše uloženo. Mince v bezvadném stavu pocházejí z českých mincoven
v Praze a na Vyšehradě a jde o velmi čisté stříbro. Poklad nevyčíslitelné hodnoty bude na podzim vystaven
v pardubickém zámku a nálezce bude odměněn o Časť slovenských učiteľov vstúpila 25.januára do časovo
neobmedzeného štrajku. Podľa Iniciatívy slovenských učiteľov je dôvodom trvalé ignorovanie ich požiadaviek zabezpečiť
primerané financovanie školstva. V mnohých školách vyučovanie neprerušia a učitelia tiež vyjadrili svoju nespokojnosť
demonštráciou na Námestí SNP v Bratislave. o Experti hlásí rychlý nárůst obchodní výměny mezi ČR a SR
s Ukrajinou. Důvodem je, že od 1. ledna začala fungovat zóna volného obchodu mezi Ukrajinou a Evropskou unií, poté
co předtím Rusko jednostranně vypovědělo Ukrajině podobnou dohodu. Součástí dohody s EU je i zavádění
evropských standardů na Ukrajině v zájmu zvýšení její konkurenceschopnosti na trzích vyšší kvality než trhy ruské.
Experti tvrdí, že velmi bolestivé ukrajinské hospodářské reformy začínají zabírat a po poklesu ekonomiky o pět procent
v r. 2014 začal růst – jen o půl procenta, ale přece. Zároveň začal tvrdý boj proti korupci, parlament nestačí schvalovat
reformní zákony a začíná plánovat obnovu infrastruktury. o V Bratislave začala od 20. januára kolaudácia nového
,,Starého mosta‘‘ a o pár dní neskôr sa mala začať aj kolaudácia objektov nosného systému v Starom Meste a
Petržalke. Drobné chyby, majú byť odstránené.

DUCHOVNÉ SLOVO

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo (Mt. 5, 7)
Posolstvo pápeža Františka k 31. svetovému dňu mládeže 2016 (Posledná čiasť)
Posolstvo Božieho milosrdenstva takto predstavuje veľmi konkrétny a náročný program života, pretože vyžaduje
skutky. Jedným z najjasnejších prejavov milosrdenstva, no vari najťažšie realizovateľných v praxi, je odpustiť tým,
ktorí nás urazili, ktorí nám ublížili, ktorých považujeme za nepriateľov. „Aké ťažké sa zdá znova a znova odpúšťať! A
predsa je odpustenie nástrojom, ktorý sme dostali do svojich krehkých rúk, aby sme dosiahli pokoj srdca. Zanechať
nenávisť, hnev, násilie a pomstu je nevyhnutnou podmienkou šťastného života“ (Misericordiae vultus, 9).
Stretávam toľkých mladých, ktorí hovoria, že sú unavení z tohto rozdeleného sveta, v ktorom medzi sebou bojujú
prívrženci rozličných frakcií, prebiehajú mnohé vojny, ba niektorí na ospravedlnenie násilia zneužívajú dokonca
vlastné náboženstvo. Musíme prosiť Pána o milosť, aby sme dokázali byť milosrdní voči tým, ktorí nám ubližujú. Tak
ako Ježiš, ktorý sa na kríži modlil za tých, ktorí ho ukrižovali: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“ (Lk 23, 34).
Jediná cesta ako zvíťaziť nad zlom je milosrdenstvo. Spravodlivosť je potrebná – a veľmi – no samotná nestačí.
Spravodlivosť a milosrdenstvo musia ísť ruka v ruke. Ako veľmi by som si želal, aby sme sa všetci spojili v jednej
spoločnej modlitbe a z hĺbky srdca prosili, aby sa Pán zmiloval nad nami i nad celým svetom.
4. Krakov nás očakáva
Už chýba iba niekoľko mesiacov do nášho stretnutia v Poľsku. Krakov, mesto svätého Jána Pavla II. a svätej Faustíny
Kowalskej, nás očakáva s otvorenou náručou a otvoreným srdcom. Verím, že k rozhodnutiu sláviť jubileum mladých
práve tam, kde žili títo dvaja veľkí apoštoli milosrdenstva dnešnej doby, nás viedla Božia prozreteľnosť. Ján Pavol II.
intuitívne tušil, že toto je čas milosrdenstva. Na začiatku svojho pontifikátu napísal encykliku Dives in misericordia. V
roku Veľkého jubilea 2000 svätorečil sestru Faustínu a na Druhú veľkonočnú nedeľu stanovil sviatok Božieho
milosrdenstva. A v roku 2002 osobne posvätil v Krakove Svätyňu Božieho milosrdenstva a zveril svet Božiemu
milosrdenstvu. Želal si, aby toto posolstvo prišlo k všetkým obyvateľom zeme a naplnilo im srdcia nádejou: „Treba
zapáliť túto iskru Božej milosti. Treba odovzdať svetu tento oheň milosrdenstva. V Božom milosrdenstve nájde svet
pokoj a človek šťastie!“ (Homília pri posvätení Kostola Božieho milosrdenstva v Krakove, 17. augusta 2002). >>>>>>>>

***************************************************
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Blahoslavení milosrdní.... (pokr. ze str.4)

Najdrahší mladí priatelia, milosrdný Ježiš, ako je spodobený na
obraze uctievanom Božím ľudom v jemu zverenej svätyni v Krakove,
vás očakáva. Dôveruje vám a počíta s vami. Chce povedať toľko
dôležitých vecí každému a každej z vás... Nemajte strach pozrieť sa
mu do očí plných nekonečnej lásky k vám a dovoľte mu, aby vás
dostihol jeho milosrdný pohľad, pripravený odpustiť vám každý
hriech; pohľad, schopný zmeniť váš život a uzdraviť zranenia vašej
duše; pohľad, ktorý utíši najhlbší smäd prebývajúci vo vašich
mladých srdciach: smäd po láske, pokoji, radosti a opravdivom šťastí. Príďte k nemu a nemajte strach!
Príďte, aby ste mu z hĺbky srdca povedali: „Ježiš, dôverujem ti.“
Dovoľte mu dotknúť sa vás svojím bezhraničným milosrdenstvom, aby
ste sa prostredníctvom skutkov, slov a modlitby aj vy stali apoštolmi
milosrdenstva v našom svete, zranenom egoizmom, nenávisťou a
hlbokým zúfalstvom. Neste plameň Kristovej milosrdnej lásky – o
ktorej hovoril svätý Ján Pavol II. – do prostredia vášho každodenného Sv.Thomas Becket a král Henry II. (Londýn, 14.stol.)
života, do všetkých kútov zeme. V tomto poslaní vás sprevádzam
svojím želaním všetkého dobrého i svojimi modlitbami a na poslednom úseku cesty duchovnej prípravy na nastávajúce
SDM v Krakove vás zverujem Panne Márii, Matke milosrdenstva, a zo srdca vás žehnám. FRANTIŠEK (z webu TK KBS)

ZPRÁVY Z LONDÝNA
Zkrvavený oděv sv. Thomase Becketa posílí ekumenické snažení
Ekumenickému sbližování křesťanských církví letos napomohou společné akce katolíků a anglikánů v souvislosti
s blížícím se výročím příchodu mise sv. Augustína do Británie v roce 597 se čtyřiceti mnichy na popud papeže Řehoře
Velikého. Vatikán zapůjčí anglikánům zkrvavený oděv sv. Thomase Becketa, (zavražděného v Canterbury v r. 1170
rytíři, kteří se chtěli zavděčit Henrymu II.). Oděv bude koncem roku vystaven v tamní katedrále, kde už nyní byla
vystavena z Vatikánu poslaná vrchní, ze slonoviny vyřezaná, část biskupské berly sv. Řehoře ze šestého století.
Zápůjčky byly dojednány po kriketovém zápasu jedenáctekVatikánu a Canterbury v r. 2014, který započal sbližování
a jeho prvním aktem byla mše sloužená kardinálem Pellem, patronem vatikánského kriketového týmu, v canterburské
katedrále loni v červenci, první mše sloužená tam katolickým knězem od reformace.

DOPISY ČTENÁŘŮ: Dopis z Prahy

IVAN IVANOVIČ BONDOV

Minulý měsíc jsem v kině Světozor shlédl nového (nevím už kolikátého) Jamese Bonda. V prvních deseti minutách jsem
jakžtakž pochopil o co jde a zaujal stanovisko (bezvýhradnou podporu agenta Jejího Veličenstva). Stejné stanovisko jsem
zaujímal i při minulých bondovkách, s výjimkou jednoho či dvou případů, kdy se zápletka a agentovo posláni zdály
natolik nesmyslné, že jsem to prostě zbaštit nedokázal. (Zřejmě se ale vždycky najde dosti diváků, kteří to zbaští.)
V bondovkách se těším na onu - dnes již tradiční - část filmu, ve které genius z technického oddělení MI6 Bondovi
demonstruje a k praktickému použití předává rafinovaný - dosud neznámý - vynález, který v závěru filmu
nulanulasedmičce zachrání život a umožní mu padoucha (padouchy) zlikvidovat.
Bondovky jsem donedávna považoval za pohádky pro dospělé, cosi ne zrovna z našeho reálného světa. Tak jsem to bral,
dokud jsem se v novinách nedočetl o případu vraždy aganta Litviněnka v Londýně. V Anglii jste o tom nejspíš četli více a
víte o co se jedná. Litviněnkův případ ukázal, že to, co jsem druhdy považoval za filmové bajky pro dospělé, byl vlastně
jenom slabý odvar ze skutečnosti. Role hrdinů a padouchů mohou být všelijak popletené, nebo až naruby otočené, ale
krom toho je to tak jak to napsali a nafilmovali.
Tedy zpět k Litviněnkovi. Ten od roku 1989 pracoval pro KGB, udělal tam slušnou kariéru, ale někdy v roce 1998 se
dostal do konfliktů s velkým šéfem KGB (nyní přejmenoveného na FSB) Vladimírem Putinem. Když pak v roce 2000 Putin
převzal od Jelcina úřad prezidenta ruské federace, přeběhl Litviněnko s rodinou do Londýna a tam trochu pomáhal MI6 a jsa nyní v zásadě na volné noze - čenichal a publikoval o různých kauzách, například o vraždě novinářky Anny
Politkovské v Moskvě, o údajném pohádkovém bohatství ruského prezidenta a podobně.
Je zvykem, že když agent KGB přeběhne k druhé straně, jeho někdejší soudruzi vynaloží veškeré úsilí, aby mu dali za
vyučenou. On sám se vlastně už nepoučí, protože ho zabijí. Zato ostatním kolegům v FSB dojde, že takováto změna
zaměstnavatele by jim za to nestála. Litviněnko se tedy dostal do nepříjemné situace přeběhlíka.
Podobně jako v Londýně mají zřejmě i v Moskvě oddělení vynálezů a tam vymysleli recept na dokonalou vraždu. S
Litviněnkem si dva operativci (pod nějakou záminkou) smluvili schůzku v londýnském hotelu. A když odběhl na záchod,
kápli mu do kafe jedu. Nebyl to ale jed ledajaký. Oddělení vynálezů připravilo dávku polonia 210, které nejen spolehlivě
zabíjí, ale na rozdíl od "běžných" izotopů nevyzařuje záření gama, nýbrž alfa. Teď ale se ukázalo, že i v Londýně mají
patřičně vědecké mozky. Po bezvýsledném pátrání po zdroji gama záření to zkusili na alfu a hned jim zvonky řinčely. A to
nejenom u nemocničního lůžka umírajícího Litviněnka, ale i v letadlech, hotelech, kavárnách kde pobývali dva návštěvníci z
Ruska. Dokonce, když oba pánové - již po Litviněnkově smrti - zašli na britské velvyslanectví v Moskvě, aby tam uvedli vše
na pravou míru a vysvětlili, že oni dva jsou zcela neviní, podařilo se jim zanechat alfa záření všude kde prošli.
Je tu jeden zvláštní aspekt této bondovské historie. Události, které jsem zde ve zkratce popsal, se staly koncem roku
2006, tedy před osmi lety. Všechno se teď dostalo znovu na přetřes, neboť v lednu 2016 vydal svoji zprávu anglický
soudce, který to všecko přešetřil a potvrdil, že to bylo tak, jak předešle zjištěno. Tedy v podstatě nic nového. O anglických
soudcích víme, že nosí paruky z oslích žíní, nelžou a jsou nepodplatitelní.
Zajímavé je, že britská vláda (vlastně vlády), ačkoliv vše už dávno věděla/věděly, se - kromě několika relativně
neškodných protestů - na mnoho nezmohla. Lze si to vysvětlovat tím, že mnozí ruští oligarchové vozí do Londýna balíky v
Rusku nekale získaných milionů a britská vláda oligarchy nechce vylekat a o tento báječný zdroj příjmů zemi připravit?
Z utajené adresy na Vinohradech zdraví Honza Krátký.
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Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v únoru...
o

2.února v 19.30 zahraje v The Forge, 3-7 Delancey St., Camden, NW1 7NL Ensemble Reza s programem: Borodin:
Smyčcový sextet v D moll, Dvořák: Smyčcový sextet v A dur a Čajkovský: Smyčcový sextet v D dur. Info: vstupenky u
vchodu, nebo na: www.forgevenue.org a rezervace stolů k večeři na 020 7383 7808
o
4.února ve 13 hodin vystoupí v LSO St.Luke’s, Jerwood Hall, LSO St Luke's, 161 Old Street, London, EC1V 9NG
Pavel Haas Quartet se Smetanovými smyčcovými kvartety č.2 v D moll a č. 1 v E moll (Z mého života).První únorový
koncert: Info: http://lso.co.uk/whats-on/icalrepeat.detail/2016/02/04/358/85/paval-haas-quartet-residency
o
Také 4.února v 19.30 zahraje v Royal Festival Hall, Southbank Centre, Philharmonia Orchestra s Lahavem Shani
u klavíru a s taktovkou. Na programu: Mozart: Klavírní koncert č. 20 v D moll a Mahler: Symfonie č.1 v D dur ,,Titan‘‘.
Info: www.southbankcentre.co.uk a 0844 875 0073.
o
11. února v 19.30 zahraje v Royal Festival Hall, Southbank Centre Philharmonia Orchestra s dětským sborem
TBA a Philharmonia Voices a pod taktovkou Jakuba Hrůši a s mezzosopránistkou Bernardou Fink. Na programu:
Mahler: Symfonie č.3 v D moll. Info: viz. výše.
o
Také 11.února, 18.února a 25.února, vždy ve 14hodin, zahraje v LSO St. Luke’s (viz výše) Pavel Haas Quartet
s programem smyčcových kvartetů Prokofjeva, Bartóka, Šostakoviče a Schuberta s hostujícími sólisty Denisem
Kožuchinem u piana (18.2.) a Danjulo Išizaka na cello (25.2.). Info: viz výše – LSO St.Luke‘s
o
Až do 20. února bude v Galerii Divus London, Enclave 5, 50 Resolution Way, SE8 4AL, vystavovat slovenský
kolážista, malíř, fotograf a tvůrce dekorativních instalací a komposic Svätopluk Mikyta. Jeho tématy jsou evropské
historické momenty, s důrazem na éru komunistických režimů. Info: spoluorganizátor České centrum
o
28.února v 19.30 zahraje v Royal Festival Hall Southbank Centre Philharmonia Orchestra pod taktovkou Tugana
Sochijeva se sólistkou Akiko Suwanai (housle). Program: Schubert: Overtura Rosamunde, Beethoven: Houslový
koncert v D dur a Dvořák: Novosvětská. Info: 0844 875 0073 a www.southbank centre.co.uk

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

Centrum pro děti i rodiče OKÉNKO
Každou sobotu 10-13hod. posezení rodičů a česká školka a jesle v City Heights E-ACT Academy, 33 Abbotts
Park, London, SW2 3PW. Každou středu 10-12 hod. Dětský klub, ve Weir Link, 33Weir Road, SW120NU.
Měsíčně v sobotu v 19h. 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 každej svätej omši a taktiež po dohovore s duchovným otcom

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

Kontaktujte Czech Centre na nové adrese: 116 Long Acre (Covent Garden), London WC2E 9PA
Telefon: +44-207-307-5180 e-mail: info@czechcentre.org.uk

Czech Centre 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 poskytne Terry Heard, Membership Secretary, 67
Lewisham Hill, London SE13 7PL, Tel: 020 8852 9263, e-mail: membership@dvorak-society.org

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

www.velehrad.org.uk

Nabízí mnoho informací. Příspěvky na činnost Velehradu - zatím zasílejte 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 níž, v 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
každé pondělí kromě Bank Holidays, kdy je pak zavřeno v úterý. Telefon: Klub 0207 328 0131, Restaurace 0207 372 1193
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