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Na prahu roku 2016...
Rok 2016 bude nepochybně stejně plný problémů jako ten
právě ukončený. Na mezinárodní scéně můžeme očekávat
pokračování boje proti krutovládě tzv. Islámského státu
v Sýrii a Iráku a tvrdý boj o vyhnání jeho ozbrojenců
z Mosulu a dalších měst a oblastí. Jak rychle to váhavému
mezinárodnímu společenství, tedy iráckým a kurdským
jednotkám s jeho podporou, půjde a kolik teroristických útoků
ještě mezitím v Evropě podniknou jeho přivrženci, to je
pochopitelně ve hvězdách. Stejně nejistý osud lze předpovědět
jednáním o budoucnosti Sýrie ve Vídni, neboť Rusko se jen
tak nevzdá podpory diktátoru Assádovi kvůli svým
strategickým cílům. Jak se bude dál vyvíjet konflikt mezi
Ruskem a Ukrajinou není také jisté, včetně toho, jak bude dál
Moskva reagovat na pokračující reformy a potěšitelnou
pokračující stabilizaci Ukrajiny. Jak známo Moskva
jednostranně ukončila volnou obchodní výměnu s Ukrajinou a
SPRÁVNÍ RADA CHARITY
ta reagovala oznámením, že podepíše 1.ledna podobnou
dohodu s Evropskou unií, která na pokračování reforem bude
VELEHRAD LONDÝN PŘEJE
trvat. Experty těší i skutečnost, že Ukrajinci také tvrdě bojují
KRAJANŮM MNOHO RADOSTI A
s korupcí a tak je možné, že se to vše nebude Moskvě líbit,
neboť pokud by Ukrajina uspěla v transformaci, příklad by
ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE
mohl být nakažlivý a to by znamenalo konec Putinismu.
Co se týče našich zemí, hospodářský úspěch ještě není vše Iniciála z brevíře Liber viaticus biskupa Jana ze Středy
a tendence některých vedoucích politiků ČR i SR co do tíhnutí (kolem roku 1360), zobrazující klanění Tří králů
k Moskvě jsou více než znepokojivé. Bude tedy záležet na
síle národního demokratického uvědomění tzv. občanské společnosti, k čemuž by měla podstatně přispět mladá
generace. Její dojemná demonstrativní vzpomínka o výročí úmrtí prezidenta Havla by nás měla naplňovat
optimismem, podobně jako ona Adventní výzva ohledně nevpuštění studentů na Albertov 17. listopadu, uprchlíků
v Evropě a ,,co udělalo Rusko na Krymu a do jaké hluboké propasti se propadá a my možná s ním...‘‘, podle
vedoucího projektu Paměť národa Mikuláše Kroupy (viz str.3). Optimistickou se jeví i perspektiva roku 2016 pro
naši komunitu kolem londýnského Velehradu. Jak už oznámeno minulý měsíc, práce na nových budovách by měly
skončit už za čtyři měsíce a po vybavení nábytkem by mělo být vše připraveno na zahájení provozu. Jak referujeme
jinde, dobrovolníků s patřičnou vervou a chutí dělat něco pro komunitu přibývá a tak je optimismus asi oprávněný.
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Tradiční nedělní české mše

3. ledna a 17. ledna 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...

V neděli 17. ledna pak naváže v Heythrop College vzpomínka na oběť Jana Palacha!
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA

Mikulášské překvapení...

Malá Mikulášská, jako překvapení pro děti krajanů
kolem londýnského Velehradu, se konala po tradiční
české mši 6.prosince. Oslava byla součástí obvyklé
besedy po mši v sále Heythrop College, která přiléhá
ke kapli. Jako by tušili, že se na besedě bude dít něco
neobvyklého, přišli krajané v hojnějším počtu než
jindy a nebyli zklamáni, neb přišel sv. Mikuláš,
kterého skvěle zahrál a k dětem patřičně pohovořil
mladý vědecký pracovník Jan Zemen (o kterého
komunita bohužel příjde, neb se měl po Vánocích po
několikaleté stáži vrátit do Prahy). Anděla mu stejně
skvěle dělala Magda Aksamitová (s manželem nedávný
přírůstek komunity z pražské farnosti P. prof. Halíka),
takže dětská radost byla opravdu velká. Mladých
v komunitě opravdu přibývá a účastní se jejích aktivit,
například pěveckého sboru, který vede Karin
Kubáčková (zároveň se ujala vedení velehradské
internetové strany, poté co ji celých sedm let vedla
Ludmila Stáně) a tak – jak se blíží otevření nových
velehradských budov, přibývá vervy a chuti ke
zintenzivnění našich aktivit. Stejně tak se radujeme
z úspěchu Mikulášské ve streathamském Okénku, o
kterém nám referovali velmi spokojení rodiče. Na
prahu nového roku je to opravdu příjemný a nadějný
vývoj, který jistě urychlí i ukončení rekonstrukce
budov Velehradu v dubnu...

...a vydařené koledování
Koledami se v neděli 20.prosince připravila na Vánoce
a rozloučila se starým rokem česká a slovenská
Zpívání koled před českou mší 20. prosince v kapli Maria Assumpta na
komunita kolem londýnského Velehradu v kapli na
Kensington Square s pomocí a sólovými výstupy dámského tria Karin,
Kensington Square. Téměř šest desítek krajanů se tam Natálie a Andrea (nahoře) a kaple během následující mše, též
shromáždilo půl hodiny před tradiční nedělní mší,
doporovázené koledami, připomínajícími mnohým dětství či mládí...
slouženou Otcem Vojtěchem Eliášem a společným
zpěvem i sólovými vystoupeními trojice mladých ,,předzpěvaček‘‘ si připomnělo slova našich nejznámějších koled.
Koledy pak zazněly i během mše a Otec Vojtěch v promluvě porovnal zeměpisné umístění Betléma, Jeruzaléma a Svaté
země na středověkých mapách světa se skutečností, tedy s tím, že příchod Krista se ve skutečnosti udál z moderního
pohledu nejen v nevýznamné stáji v malinké vesničce a nevýznamné části jedné z provincií tehdejšího Římského
impéria, ale i na jedné z mnoha planet sluneční soustavy a v nevýznamné části naší galaxie a vesmíru. Ovšem,
z hlediska duchovního, pak Otec Vojtěch zdůraznil, že Betlém je stále tím středobodem křesťanské víry, místem
příchodu Spasitele. Při modlitbách pak také připomněl úmrtí věrného dlouholetého farníka Antonína Kuči den předtím
a pak i odhad, že jeho pohřeb by se mohl uskutečnit v prvním lednovém týdnu (viz. oznámení). Po mši pak následovala
obvyklá beseda s malým občerstvením v jednom ze sálů přilehlé Heythrop College.

Budeme vzpomínat na zemřelé v lednu...

V lednu jako vždy vzpomeneme: herečky, režisérky divadla Londýnská sezóna a charitativní pomocnice lidem ve vlasti,
Sylvy Langové (+15.ledna 2010), Jana Palacha (+19.ledna 1969), charitativní pomocnice a organizátorky Tessy
Macháčkové (+23.ledna 2014) a S/Ldra Pravoslava Zeleného MBE ze 311.čs. bombardovací perutě RAF (+25.ledna
2010). 27.ledna pak se Spojenými národy vzpomeneme židovských obětí zločinů nacismu ve smutný Den Holokaustu.
Dozvídáme se také, že Eva Slavíková roz. Mahlerová zemřela v Londýně 2. prosince 2015 ve věku 93 let. Její otec byl
bratrancem Gustava Mahlera a do exilu v Británii šla dvakrát: v roce 1939 a 1948. Za války studovala zde v české
škole. Po návratu do Británie pracovala v British Council. Zádušní mše se bude konat 9.ledna v 11.30 v kostele St
Joseph’s, Highgate. Děkujeme za zprávu Sylvě Šimsové.
>>>>>>>>>>>>
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Pietní uctění památky zápalné oběti Jana Palacha
v neděli 17.ledna 2015 od 15.30hod v Heythrop College, Marie Eugenie Room,
22 Kensington Square, London W8 5HN

za účasti zástupců Velvyslanectví ČR a SR

Všichni jste zváni a přiveďte rodinu a přátele! Abychom však měli představu kolik vás bude, oznamte nám předem účast
na events@velehrad.org.uk nebo sms: 07500 8045 510
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA
Odešel Antonín Kuča
V předvánočním týdnu přišla smutná zpráva od paní
Marie. Její manžel Antonín Kuča podlehl boji s dlouhou
nemocí a ve věku devadesáti let odešel na věčnost.
Antonín – Toníček, jak jsme jej všichni znali, jako
obětavého farníka, který málokdy zmeškal nějakou
akci londýnské velehradské komunity, jejíž byl
významnou oporou – zemřel 19. prosince v ranních
hodinách. Pohřeb se bude konat 4.ledna v 15.20 v
Mortlake Crematorium a na poslední cestu jej
doprovodí Otec Vojtěch, který se už za něj pomodlil
na nedělní mši 20. prosince. RIP.
o Správní rada charity Velehradu děkuje za dary
paní Marušce Muresanové, paní Marii Kopecké,
Milanu Kocourkovi, Leně Nicol, a paní Kaufmannové
a děkuje krajanům za přání k Vánocům a Novému
Roku. Bůh zaplať!
Z velehradské Mikulášské a pomníček Janu Palachovi od sochaře
Bělského bude umístěn na novou budovu londýnského Velehradu

ZPRÁVY Z KOMUNITY VE ZKRATCE
o

Britská skupina SVU oznamuje, že její sborník o 25ti kapitolách s vybranými přednáškami posledních let vyjde
v lednu díky grantu českého ministerstva zahraničí a příspěvku skupiny. Sborník editoval bývalý dlouholetý
předseda skupiny Milan Kocourek a zájemci si jej mohou koupit za 7 liber, plus poštovné. Šek vypsaný na SVU je
nutné poslat na adresu: Mrs Vera Vavrecka, Flat 23, Tolhurst House, 45 Chichester Rd, Southend on Sea, SS1 2JZ.
o Každoroční slavnostní večeře BCSA v hotelu Radisson Blu Edwardian se i letos podle zpráv
účastníků velmi vydařila. Kromě obvyklého skvělého pohoštění, setkání s přáteli a tomboly
zaujala i ,,after dinner‘‘ řeč britského zpravodaje Českého rozhlasu Jiřího Hoška, uvedená
nynějším předsedou BCSA, Michaelem Robertsem, bývalým britským velvyslancem v Bratislavě,
obě plné humoru tak, jak je už na těchto večeřích zvykem. o Úspešná bola vraj aj prednáška
slovenského veľvyslanca L’ubomíra Reháka na tému Zahraničná politika Slovenska 25 lat po
Sametovej revolucii na londýnskej King’s College na ulici Strand. o Hampsteadská Rosslyn Hill
Chapel hostila finalisty už deváté soutěže Emmy Destinn Young Singers Competition a vítězkou
se stala 22tiletá studentka, sopránistka z Kolumbie Julieth Lozano Rolong s repertoárem
Ant. Kuča (1925-2015) zahrnujícím árie ze Smetanovy opery Hubička.

Z DOMOVA VE ZKRATCE
o

Adventní výzva byl název dokumentu vydaného před Vánoci skupinami aktivistů kolem projektu Paměť národa a
neziskové organizace Post Bellum, dokumentující vzpomínky pamětníků. Ve výzvě, reagující podle autorů na
nevpuštění studentů na Albertov 17. listopadu, na dění v Evropě kolem uprchlíků a ,,na to, co udělalo Rusko na
Krymu a do jaké hluboké propasti se propadá a my možná s ním,‘‘ podle blogu vedoucího projektu Paměť národa
Mikuláše Kroupy, se mimo jiné praví: ,,Opět nás nejen okolnosti, ale i falešní vůdci rozdělují na dva tábory stojící proti
sobě. Cílem naší výzvy je varovat před opakováním toho, co jsme prožili ve 20. století, a relativizováním hodnot, za
které bojovali, trpěli a umírali naši blízcí a přátelé. Se znepokojením sledujeme nenávist, agresivitu a fašizující
tendence nemalé části společnosti“. Výzva vybízí k pomoci trpícím, a dodává, že ,,nelze vyloučit, že s uprchlíky
přicházejí i nepřátelé a zločinci, nicméně prověřovat migranty je možné, třebaže složité. Ovšemže si nepřejeme v Evropě
zavádění práva šaría. Ovšemže požadujeme od těch, komu nabízíme azyl, aby přijali za své respekt a úctu ke svobodě
druhého,“ dodává a varuje také před zavíráním očí nad anexí cizích území. Výzvu podepsali bývalí chartisté, bývalí
političtí vězni, skupina občanů, která přežila holokaust a také kardinál Vlk či biskup Malý. o Výzva čiastočne
pripomína vyhlásenie 70 predstaviteľov slovenského spoločenského a kulturného života pod názvom ,,Nechceme
vymeniť Európsku úniu za Rusko‘‘ z júna t.r., ktorá kritizovala premiéra Fica po návšteve Ruska a pripomínala mu že
nie je súkromnou osobou, ale predsedom vlády členského štátu EU a NATO s ktorými bolo v rozpore opätovné
odmietnutie sankcií voči Rusku, ktoré zopakoval v Moskve. Signatári to považovali za súhlas s ruskou politikou, ktorá
viedla k anexii časti Ukrajiny. o Studenti a mnoho dalších občanů vzpomnělo úmrtí prezidenta Václava Havla před
čtyřmi roky (18.12.2011) demonstrací a pochodem z Václavského náměstí na hrad s množstvím plakátů a srdcí
nejrůznější velikosti, včetně svítících neonů a portrétů bývalého prezidenta. Mnozí občané mezitím poukázali také na
to, že ,,vánoční‘‘ projev prezidenta Zemana neobsahoval zmínky o Vánocích. o Bratislavské letisko hlásí nové
pravidelné letecké spojenia nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair do Atén, Madridu a Berlína. Ryanair už
z Bratislavy lieta do Londýna, Dublinu a Bruselu a spoločnost Flydubai do Dubaja a v r. 2016 ma príjsť Wizz Air.

***************************************************
Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU želá všetkým krajanom úspešný Nový rok
a pozývá na prednášku spolupredsedničky dr.VĚRY VAVREČKOVEJ

Karel IV. (1316 – 1378) a dedičstvo, ktoré po sebe zanechal
k 700. výročiu jeho narodenia
v sobotu 30. januára 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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DUCHOVNÉ SLOVO

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu
milosrdenstvo“ (Mt. 5, 7)
Posolstvo pápeža Františka k 31. svetovému dňu mládeže 2016 (2.čiasť)
Božie milosrdenstvo je veľmi konkrétne a všetci sme povolaní osobne ho zakúsiť. Jedného dňa, keď som si ako
17-ročný chcel vyjsť s mojimi priateľmi, som sa rozhodol najskôr vstúpiť do kostola. Našiel som tam kňaza, ktorý vo
mne vzbudil veľkú dôveru a pocítil som túžbu otvoriť si srdce vo svätej spovedi. Toto stretnutie mi zmenilo život! Zistil
som, že keď si pokorne a úprimne otvoríme srdce, môžeme konkrétnym spôsobom pocítiť Božie milosrdenstvo. Bol som
si istý, že v osobe toho kňaza ma sám Boh očakával ešte prv, ako som spravil prvý krok, aby som vstúpil do kostola.
My ho hľadáme, no on nás vždy predchádza, hľadá nás odjakživa a nachádza nás ako prvý. Možno má niekto z vás
bremeno na srdci a myslí si: Urobil som toto, urobil som tamto... Nebojte sa! On vás čaká! On je Otec: vždy nás čaká!
Aké je pekné stretnúť sa vo sviatosti zmierenia s milosrdným Otcovým objatím, objaviť spovednicu ako miesto
milosrdenstva, nechať sa dotknúť touto Pánovou milosrdnou láskou, ktorá nám vždy odpúšťa!
A ty, drahý mladý priateľ či mladá priateľka, už si niekedy okúsil na sebe tento pohľad nekonečnej lásky, ktorá sa
napriek všetkým tvojim hriechom, obmedzeniam a zlyhaniam na teba spolieha a hľadí na tvoj život s nádejou?
Uvedomuješ si, aký si cenný pre Boha, ktorý ti z lásky všetko dal? Ako nás učí svätý Pavol, „Boh dokazuje svoju lásku
k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici“ (Rim 5, 8). No skutočne chápeme tieto slová?
Viem, aký je pre vás vzácny kríž Svetových dní mládeže, dar svätého Jána Pavla II., ktorý vás sprevádza na všetkých
vašich svetových stretnutiach. Koľké premeny, koľké skutočné a pravé obrátenia sa v živote toľkých mladých pri
stretnutí s týmto krížom udiali! Možno ste si položili otázku: odkiaľ pochádza táto mimoriadna sila kríža? Hľa tu je
odpoveď: kríž je najvýrečnejším znakom Božieho milosrdenstva! On svedčí o tom, že mierou Božej lásky voči ľudstvu je
milovať bez miery! Na kríži sa môžeme dotknúť Božieho milosrdenstva a nechať sa dotknúť jeho vlastným
milosrdenstvom! Tu by som chcel pripomenúť epizódu s dvoma zločincami ukrižovanými vedľa Ježiša: jeden z nich bol
namyslený, nepovažoval sa za hriešnika a vysmieval sa Pánovi. Druhý, naopak, uznal, že pochybil, obrátil sa na Pána
a povedal mu: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva“. Ježiš sa na neho pozrel s nekonečným
milosrdenstvom a odpovedal mu: „Dnes budeš so mnou v raji“ (porov. Lk 23, 32.39 – 43). S ktorým z tých dvoch sa
stotožňujeme? S tým, ktorý je namyslený a neuznáva vlastné chyby? Alebo s tým druhým, ktorý uznáva, že potrebuje
Božie milosrdenstvo a túži po ňom z celého srdca? V Pánovi, ktorý dal na kríži svoj život za nás, vždy nájdeme
nepodmienenú lásku, ktorá náš život považuje za dobro a vždy nám dáva možnosť začať odznova.
3. Mimoriadna radosť z toho, že môžeme byť nástrojmi Božieho milosrdenstva
Božie slovo nás učí, že je „blaženejšie dávať ako prijímať“ (Sk 20, 35). Práve preto piate blahoslavenstvo hovorí, že sú
šťastní milosrdní. Vieme, že Pán nás miloval ako prvý. No skutočne blažení, šťastní budeme iba vtedy, ak vstúpime do
Božej logiky darovania a nezištnej lásky, ak odhalíme, že Boh nás nekonečne miloval, aby nás urobil schopnými
milovať ako on, bez miery. Ako hovorí svätý Ján: „Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto
miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa
prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že
nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní,
keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého“ (1Jn 4, 7 – 11).
Keď som vám veľmi stručne zhrnul ako Pán koná milosrdne voči nám, chcel by som vám navrhnúť, ako sa môžeme
konkrétne stať nástrojmi tohto istého milosrdenstva voči našim blížnym.
Prichádza mi na um príklad blahoslaveného Piergiorgia Frassatiho. Hovorieval: „Ježiš ma každé ráno navštevuje vo
svätom prijímaní a ja mu to vraciam tak biedne, ako to dokážem, tým, že navštevujem chudobných“. Piergiogio bol
mladý muž, ktorý pochopil, čo to znamená mať milosrdné srdce, citlivé voči tým najbiednejším. A dával im oveľa viac
ako len materiálne veci; dával im seba samého, venoval im svoj čas, slová, schopnosť počúvať. Slúžil chudobným veľmi
diskrétne, nikdy sa nevyvyšujúc. Skutočne žil podľa evanjelia, ktoré hovorí: „Keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja
ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá“ (Mt 6, 3 – 4). Povážte, že vážne chorý v deň pred svojou
smrťou dával pokyny ako pomáhať jeho biednym priateľom. Jeho rodina a priatelia ostali zarazení, koľko im
neznámych chudobných, ktorých mladý Piergiogio navštevoval a ktorým pomáhal, sa zúčastnilo na jeho pohrebe.
Vždy rád spájam evanjeliové blahoslavenstvá s 25. kapitolou z Matúšovho evanjelia, kde nám Ježiš predstavuje skutky
milosrdenstva a hovorí, že podľa nich budeme súdení. Preto vás pozývam znovuobjaviť skutky telesného
milosrdenstva: nasýtiť hladných, napojiť smädných, zaodieť nahých, prijímať cudzincov, starať sa o chorých,
navštevovať väzňov, pochovávať mŕtvych. A nezabudnite ani na skutky duchovného milosrdenstva: radiť váhajúcim,
učiť nevzdelaných, napomínať hriešnikov, utešovať smutných, odpúšťať urážky, trpezlivo znášať otravných ľudí, modliť
sa k Bohu za živých i mŕtvych. Ako vidíte, milosrdenstvo neznačí len „byť dobrý“, ani nie je len vecou citu. Ide o
autentickosť nášho bytia ako Ježišových učeníkov, našu vierohodnosť ako kresťanov v dnešnom svete.
Vám mladí priatelia, ktorí chcete počuť niečo konkrétne, chcem navrhnúť, aby ste si počas prvých siedmich mesiacov
roku 2016 predsavzali urobiť každý mesiac jeden skutok telesného alebo duchovného milosrdenstva. Dajte sa pritom
inšpirovať modlitbou sv. Faustíny, pokornej apoštolky Božieho milosrdenstva v našej dobe:
„Pomôž mi, ó, Pane, […] aby moje oči boli milosrdné, aby som nikdy neupodozrievala a nesúdila podľa
vonkajšieho zdania, ale všímala si to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné, a prichádzala im na pomoc. […] aby môj
sluch bol milosrdný, aby som bola vnímavá na potreby svojich blížnych,aby moje uši neboli ľahostajné voči bolestiam
a stonaniu blížnych, […] aby môj jazyk bol milosrdný, aby som nikdy nehovorila zle o blížnych, ale pre každého mala
slovo útechy a odpustenia, […] aby moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov, […] aby moje nohy boli
milosrdné, aby som sa vždy ponáhľala pomáhať blížnym, premáhajúc vlastnú únavu a ustatosť, […] aby moje srdce
bolo milosrdné, aby som vedela spolucítiť s utrpením blížnych“ (Denníček 163).(3.čiasť vo februári, zo stránok TK KBS)

***************************************************
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Z DOMOVA VO ZKRATKE
o

11.prosince zemřel ve věku 72 let po krátké nemoci emeritní českobudějovický biskup Jiří Paďour, bývalý
mechanik počítacích strojů, herec a později kněz. V roce 1977 mu odebral režim státní souhlas, ale on se stal tajným
členem kapucínského řádu a později neoficiálním sekretářem kardinála Tomáška. Po pádu režimu se se stal
provinciálem kapucínů a po dvou letech byl papežem jmenován pražským pomocným biskupem a v roce 2002 převzal
českobudějovické biskupství. Pohřeb se konal 19. prosince v tamní katedrále sv. Mikuláše.

DOPISY ČTENÁŘŮ: Dopis z Prahy

STOPAMI MINULÝCH VÁNOC

Vánoce jsou svátky klidu.
Nezkoušejte naši třídu!
To jsme v předvánočním týdnu psali ráno před vyučováním na tabuli. Pokud si vzpomínám, tak většina
kantorů to brala a opravdu ten týden na stupínek nikoho netahala.
Pan prezident Zápotocký měl před Vánoci projev, ve kterém se snažil občanstvo přesvědčit, že Ježíšek už
vyrostl a zestárl, takže je z něho hodný stařík Děda Mráz. Nikdo to nebral a my jsme si - na melodii Rock
and rollu - zpívali nová slova:
" Děda Mráz není náš.
Je to ruskej šmelinář."
V obchodech toho bylo málo, a tak u nás doma Ježíšek začal místo dárků přinášet poukazy - přísliby
dárků "až budou k dostáni". Náš táta to na druhé "poukázkové" Vánoce vzal za jiný konec a obšťastňoval
nás různými žertovnými a fantastickými poukázkami. Užitek žádný, ale legrace dost.
Naše maminka měla ve zvyku na Štědrý den ozdobit ještě druhý - menší - smrček. Ten pak během
štědrovečerního odpoledne zanesla na dědečkův hrob.
Když umřel táta, zdobila malé stromečky dva. Byl jsem už starší a stromečky jsem na hřbitovy dědečkovi na Vyšehrad a tátovi na Olšany - vozil pak obvykle sám.
Starší jsem sice byl, ale příliš jsem o tom nepřemýšlel. O smrti a odcházení začínáme víc uvažovat až
když se k tomu okamžiku sami blížíme. Také až někdy nedávno mě napadlo, že manželství mých rodičů,
které se kdysi zdálo trvalé a věčné, bylo ukončeno tátovou smrtí dříve než mohlo oslavit třicáté výročí. A
značný podíl těch bezmála třiceti let poznamenalo otravování, nedostatek a útrapy, které přinášel život v
nacistickém a později komunistickém režimu. Ostatně byl to ten druhý, který otci pomohl předčasně do
hrobu - v zásadě proto, že odmítl přidat se ke straně, která měla v té době navrch. A určitě jsme v tom
nebyli sami, takto a podobně postižených rodin byly miliony.
Musím vzpomínat i na tchána, se kterým jsem se nikdy nesetkal, protože svou mladou rodinu opustil už
v ranných padesátých letech, udolán zčásti nemocí (kterou dnešní medicina standartně léčí) a zčásti
existenčním tlakem pod novými vládci. Patřil k ročníkům, které - chtě a hlavně nechtě - musely coby totálně
nasazení (tedy k otrocké práci donucení) pracovat v Německu pro vítězství Říše.
Moje žena opatruje
balíček dopisů z Německa, které její otec pravidelně posílal své novomanželce do Prahy. V dopisech je
obvykle přání, co by mu měla poslat (třeba rukavice, aby železný šrot nemusel skládat holýma rukama), ale
i bagatelizace útrap v bombardované Říši. A vždycky i pár optimistických slov o tom, co přinese
budoucnost.
Opět letos sedím pod zvolna usychající jedličkou a na svém niterném počitadle šoupu kuličky za všechna
báječná léta, která Bůh a prozřetelnost dopřáli našemu manželsví a rodině. Opakovaně se snažím obrnit se
trpělivostí, abych dokázal užívat společnosti a hravosti všech našich neposedných vnoučat. V klidnějších
chvílích zkouším naladit vlnovou délku empatie, která by měla docílit spojení s těmi, kteří byli před námi a
odešli tam, kam je dříve nebo později budeme následovat.
S přáním štěstí a zdraví v Novém roce všem, váš Honza Krátký

Rodina Stránských posílá pozdravy...

Dobrý den přátelé,
Až si budete vyhledávat novou knížku papeže Františka, tak uvidíte, že překladatelka do angličtiny je Oonagh
Stransky. Oonagh (oonaghstransky@gmail.com) je moje starší dcera – Otec Lang ji dobře znal.
Doufám, že se opět jednou setkáme, ale jak asi víte, opustili jsme Londýn před šestnácti lety.
Přeju vám všem krásné prožití Vanočních svátku a do noveho roku vše nejlepší, hlavně dobré zdraví,
Jenda Stránský
PS: s velkým zájmem a radostí čtu pravidelně vaše zprávy.

***************************************************
British, Czech & Slovak Association srdečně zve na přednášku lékaře, kardiovaskulárního specialisty

profesora dr. Jana Marka z University College London o jeho práci 28.ledna v 18.30
V sále Velvyslanectví Slovenska, 25 Kensington Palace Gdns, W8 4QY. Vstup pro nečleny £5, registrace předem nutná
BCSA zve i na tradiční setkání ,,Get to know you‘‘ 13. ledna od 19 do 23 hod. v Čs. národním domě, 74 West End Lane, NW6
Info a registrace: bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 0208-795-4875 či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX
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Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v lednu...
o

23. ledna ve 20 hodin se v Crypt Jazz Club, St.Giles Church, Camberwell Church Street, SE5 8RB představí česká
skladatelka a pianistka Beata Hlavenková v britské premiéře sólového projektu Theodoros, podle jejího
stejnojmenného alba, za které získala prestižní ocenění Anděl v kategorii jazz a blues a severoamerickou cenu
Independent Music Award. S Hlavenkovou vystoupí také klavíristka a skladatelka Evelina De Lain. Info: organizátor
České centrum (viz níže) a www.jazzlive.co.uk. Vstupné: £8.00/£5.00 (studenti+nezaměstnaní) + £0.80 poplatek
o 28. ledna od 18 do 18.45 zahraje v rámci předkoncertních vystoupení v prostorách Royal Festival Hall, South Bank
Centre, Philharmonia Brass Ensemble s programem zahrnujícím Janáčkovu Fanfáru Sokol ze Sinfonietty. Vstup volný
o Od 29. ledna do 31.ledna vystoupí v Oxford House Theatre, Derbyshire Street, E2 6HG česká skupina Básníci
města (Martin Dvořák, Irena Bauer a Alena Pajasová, choreaografie Martin Dvořák a Nir Ben Gal (Izrael)) v
tanečním trojprogramu, věnovaném osobnostem české kultury. Představení ,,Jan‘‘, inspirované osudem Jana Palacha,
doplní vystoupení věnované básniku a exulantu v Británii Ivanu Blatnému a představení ,,Vitka‘‘, věnované
skladatelce Vítězslavě Kaprálové. Představení doplní taneční workshopy. Info: spoluorganizátor České centrum
o Od 29. ledna 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 29. ledna v 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall, 36 Wigmore Street, W1U 2BP česká sopránistka Magdalena Kožená s
manželem dirigentem, Sirem Simonem Rattlem, tentokrát u klavíru, dále s houslistkami Daishin Kashimoto a Rahel
Maria Rilling, violistkou Amihai Grosz, cellistou Dávidem Adorjánem, klarinetistou Andrewem Marrinerem a flétnistou
Kasparem Zehnderem. Program zahrnuje díla Chaussona, Stravinského, Ravela, Richarda Strause, Brahmse ,
Janáčka a Dvořáka. Info a vstupenky: 020 7935 2141 a www.wigmore-hall.org.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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