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Uplyne 65 let od vraždy
Jana Masaryka komunisty...

Tento měsíc začíná hned několika velmi důležitými událostmi,
či vzpomínkami na historické mezníky, které formovaly
uplynulé století. Z těch současných jde pochopitelně o rezignaci
papeže Benedikta XVI. tedy o událost během dvou milénií dějin
církve velmi vzácnou a o volbu papeže nového, do jehož osoby
mnozí vkládají značné naděje. Mladší následovník odcházejícího
vetchého a nemocného Benedikta, zejména pokud by pocházel
ze zemí tzv. třetího světa a byl mladší a plný energie, by měl
s vervou započít oživení a obrodu církve, což již nebylo dopřáno
skvělému teologovi a spravedlivému pastýři Benediktovi
vzhledem k jeho tělesnému i duševnímu stavu.
Z těch minulých událostí, na které budeme vzpomínat, jsou
to zejména vražda tehdejšího československého ministra zahraničí
Jana Masaryka 10.března 1948, vzápětí po únorovém puči a také
Jan Masaryk (z foto min. zahr. ČR)
okupace Mnichovem předtím oslabeného a okrájeného
Československa Hitlerovým Německem 15.března 1939, o čemž později. Jelikož letos uplyne 65 let od smrti Jana
Masaryka -- která otřásla tehdejším ,,poúnorovým‘‘ Československem a připomněla všem, kteří takovou připomínku
potřebovali, že naše republika se stala moskevskou kolonií -- je velmi příhodné, že velvyslanectví ČR právě sezvalo
britské i naše historiky na seminář věnovaný vzpomínkám na tohoto skvělého diplomata a vlastence a syna zakladatele
naší moderní státnosti, o čemž budeme referovat příště. Lze jen připomenout jeho slavné působení v Londýně
v exilové vládě za války a jeho promluvy na vlnách československého vysílání BBC. Pozoruhodné byly i jeho snahy
zorganizovat západní pomoc Slovenskému národnímu povstání v srpnu 1944, které ovšem narazily na moskevské
,,Nět‘‘, neb šlo o zónu sovětského vlivu. Jak známo na 10.března 1948 připravoval Jan Masaryk letecký útěk na
Západ, poté, co tam o tři dny dříve vyslal svou snoubenku a byl se rozloučit s prezidentem Benešem. Toho dne časně
ráno byl však v pyžamu a s omítkou za nehty nalezen mrtev pod oknem služebního bytu ministerstva zahraničí
v Černínském paláci v Praze na Hradčanech. Za podivných okolností pak proběhla pitva a pohřeb pak byl posledním
rozloučením národa s populárním synem velkého otce. Režim prohlásil pohotově smrt ministra zahraničí za
sebevraždu, i když se objevila celá řada podivných okolností a začaly kolovat pověsti o tom, že byl zavražděn
vyhozením z okna koupelny bytu skupinou sovětských agentů a jejich domácích pomáhačů.
>>>>

****************************************************
Správní rada zve k rajany na londýnský V eleh rad v neděli, 3.března 2013 na

Postní koncert sboru ACANT z pražské Univerzity Karlovy
Sbor naše společenství nejprve doprovodí zpěvem během pravidelné mše ve 14.30 (sloužit ji bude
O. Radek Vašínek z Říma), a to ordináriem od Zdenka Lukáše (Missa Brevis) a skladbami od
W. A. Mozarta, F. Aneria, P. Ebena, G. Krušiny a P. Lukowského.
Po bohoslužbě v 16.30 bude následovat koncert duchovní hudby z děl Zd.Lukáše, A.Tučapského
a S. Rachmaninova obohacený o afroamerické spirituály. Po duchovních písních zazní i lidové skladby české a další
světské písně A. Dvořáka, J. Ježka nebo G. Gershwina.
Pozvěte i přátele a známé. ACANT je pěvecký sbor studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
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Uplyne 65 let od vraždy Jana Masaryka

(pokračování ze str.1)

Osoby, o nichž se vědělo, že se mohly vraždy zúčastnit – a začala se objevovat i
jména -- či o ní něco vědět, pak za záhadných okolností umíraly na infarkt či
páchaly sebevraždy a to několik z nich dokonce po dvaceti letech, v roce 1968,
kdy bylo zahájeno (ale nedokončeno) nové vyšetřování vraždy a hrozilo, že by
mohli konečně promluvit. Jak dnes víme, KGB měla své zabijáky i metody, jak
takovou ,,přirozenou‘‘ smrt zinscenovat a to i za Pražského Jara. Co se týkalo
médií, po Ströbingerově skvělém seriálu na jaře přišel paskvil normalizační
televize děkana FSV Milana Hladkého o sebevraždě. Vražda byla znovu
vyšetřována po pádu komunismu Ústavem pro zločiny komuniusmu a jak známo
důkazy byly přesvědčivé, i když konkrétní pachatel, tedy kdo, či kteří členové
skupiny tehdy Jana Masaryka z okna a ze římsy vytlačili, nebyl nalezen. Dnes je
možné nalézt dost podrobností na řadě internetových stránek a jsou tam i
jména údajných členů skupiny estébáků i sovětských poradců. Pamatujme si
alespoň jeho větu, že když odjížděl na jednání o zamýšleném přijetí Marshallova
plánu, byl reprezentatntem Československa a když se vracel, byl už jen
Stalinovým pohůnkem (neb Stalin to zakázal)...
Někteří historici se kloní k názoru, že kdyby nedošlo k Mnichovu a o půl
roku později, 15.března 1939, i k okupaci zbytku Československa a pak ke
zhoubnému a podstatnému oslabení národní páteře nacistickým terorem,
nebylo by pak po válce tak lehké pro Stalina a Gottwalda národ zdeptat a
zlomit po únorovém puči roku 1948. I o tom se na přelomu února a března,
kdy se odehrály ony československé ,,Březnové Idy‘‘, dá přemýšlet. /jn/

SPR Á V N Í R A D A I N F O R M UJ E

Londýn: hledá se místo pro
nový Velehrad

Pod tímto titulkem vyšel 15.února na internetových stranách Českého
rozhlasu http://krajane.radio.cz. rozhovor ředitele stanice ČRo7 Miroslava
Krupičky s členem Správní rady Velehradu ing.Antonínem Stáně o situaci
Velehradu. Rozhovor uvádíme pro informaci krajanů v plném znění...

28. februára o 20.00 hodine
začala platiť abdikácia
Benedikta XVI. (prvá po 600
rokoch), pápežský prsteň bol
zničený a pápežský stolec sa
uprázdnil ("sede vacante") do
marcového konkláve. Benedikt
sa teraz nazýva ,,emeritným
pápežom‘‘, bude naďialej nosiť
bielu kleriku a bude oslovovaný
,,Jeho svätosť". Emeritný pápež
bude po krátkom pobyte v Castel
Gandolfo bývať v kláštore Mater
Ecclesiae vo vatikánskych
zahradách, má sa však má
vyhnúť zdaniu paralelnej autority
a vykonávať všetko plne v
súlade s novým pápežom.
Rozhodnutia prijal sám
odchádzajúci Benedikt XVI.

V české komunitě v Británii v poslední době vzbudil rozruch prodej Velehradu. Někteří krajané toto rozhodnutí kritizují
a zpochybňují prodej budovy v centru Londýna, v níž se téměř 50 let scházeli. Na okolnosti prodeje jsme se zeptali
Antonína Stáně, člena správní rady Velehradu.
Jaké byly hlavní důvody prodeje Velehradu?
AS: Správní rada (trustees) Velehradu dlouhodobě čelila požadavku vysokých nákladů na provoz více než stoletého
domu a ještě vyšších nákladů na údržbu a opravy na straně jedné a omezených příjmů charity (nadace) na straně druhé.
Například horní patro domu je již více než pět let „mimo provoz“, neboť nevyhovuje novějším požadavkům na požární
bezpečnost.
Posledních dvacet let byl dům využíván především jako „hostel“ pro ubytování návštěvníků z Československa.
Možnost laciného ubytování v Londýně pro krajany z domova byla v době po roce 1989 považována za důležitý
příspěvek k integraci našich spoluobčanů do západoevropské společnosti. Se vstupem obou států do EU bylo třeba
nově posoudit i toto „polistopadové“ využití budovy v rámci poslání nadace, které ji její zakladatelé - otec Lang a jeho
spolupracovníci - dali do vínku.
Správní rada v minulých letech pokračovala v rámci finančních možností v potřebných opravách, a údržbě domu.
Objednali také provedení odborného stavebně technického průzkumu a zpracování alternativních studií pro další
využití budovy (dík zde patří paní Evě Jiřičné, jejíž londýnská praxe tyto studie zpracovala). Ze studií a jejich
vyhodnocení se potvrdilo, že i v případě realizace více než dvoumilionové investice bude dům i nadále zápasit s
omezeními danými tím, že byl původně navržen a postaven k používání jedné rodiny. Dům je malý, jeho
společenské prostory jsou nedostačující z hlediska potřeb rozrůstající se krajanské komunity.
>>>>

****************************************************
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.slovenskecent rum
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Londýn: hledá se místo pro nový
Velehrad (pokračování ze str.2)
Již na počátku roku 2009 správní rada také rozeslala
na všechny tehdy známé krajanské adresy anketní
dotazník, jehož účelem bylo zjistit názory a nápady pro
budoucí činnost naší nadace. Anketa přinesla početnou
odezvu, mnozí krajané nejen vyplnili dotazník, ale
přidali i názory na budoucnost domu. Správní rada
realisticky zhodnotila i možnost získání požadovaných
dvou milionů a využití takové investice. Po bedlivé
úvaze členové rady jednomyslně rozhodli, že řešení,
které nejlépe vyhoví potřebám naší komunity, je prodej Velehradská kaple 17.února. Celebruje Otec Josef Mikulášek z Říma
domu a koupě nového, vhodnějšího objektu.
Na jaro 2012 připadala „událost desetiletí“: dlouho připravovaná návštěva kardinála Duky na londýnském
Velehradě. Slavnostní mši sloužil pan kardinál v kapli Velehradu. Při následujícím setkání s komunitou nejen
společenská místnost Velehradu, ale i přilehlá chodba „praskaly ve švech“. Pozitiva z kardinálovy návštěvy pro naši
komunitu pokračují a násobí se dodnes. Dům byl dán na trh po odjezdu vzácné návštěvy.
Jakým způsobem byla krajanská komunita v Londýně informována o prodeji Velehradu a jak lidé reagovali?
AS: Začátkem května 2012 při shromáždění krajanů v průběhu návštěvy kardinála Duky jsme přítomné i pana
kardinála informovali o důvodech a plánech na budoucí stěhování Velehradu. V červnu jsme ve Velehradském
Z(S)pravodaji i na webové stránce presentovali důvody, proč si naše komunita potřebuje hledat v Londýně nový
domov. První ohlas z krajanské komunity dorazil do zářijového čísla Z(S)pravodaje. Došel dopis Milana Kocourka
„Budoucnost Velehradu leží na srdci nám všem“. Verbální diskuze o prodeji domu probíhaly při každém následujícím
větším či menším setkání krajanů. Sám jsem odpovídal na otázky přítomných a vysvětloval důvody k prodeji domu
pokaždé, když jsem nějaké české sešlosti na Velehradě či jinde byl přítomen, ať to byly přednášky Společnosti pro
vědu a umění, recepce v rezidenci velvyslance, nebo shromáždění komunity při příležitosti svátku svatého Václava. Za
posledních pár měsíců jsem o problémech budovy, jejím prodeji a budoucím středisku mluvil určitě s více než stovkou
lidí. Z toho počet lidí, kterým se myšlenka stěhování z Ladbroke Square evidentně nezamlouvala, nedosáhl ani deseti.
Je ovšem velké množství krajanů, kteří se aktivit na Velehradě nezúčastňují, ani jinak s naší komunitou pravidelný
styk nemají. Informovat tyto lidi, natož vést s nimi diskuzi, je pochopitelně velmi obtížné.
Kdy lze očekávat koupi a zprovoznění nové budovy?
AS:V dubnu bude starý dům předán novému majiteli. Tehdy teprve budou k dispozici peníze na novou budovu. Toto
je také odpověď těm, kteří se ptají, proč jsme novou budovu nekoupili dříve, než byla prodána ta stará. Nový
vhodnější objekt nyní intenzivně hledáme. Měli jsme vyhlédnutých již několik budov, ale nakonec nevyšla žádná z
nich. Např. u té, která se jevila být nejlepší, územní orgány drasticky omezovaly možnost využití večer a o víkendech.
Aby se proces hledání uspíšil, našli jsme nyní renomovanou firmu, která se specializuje na vyhledávání
specifických nemovitostí v Londýně pro potenciální kupce. Této firmě
jsme předali naše zadání. Výhoda takové firmy je, že má informace i
o prodávaných nemovitostech, jejichž nabídka není široce publikována.
Koupě a zprovoznění jsou dva různé procesy. Jen těžko najdeme objekt,
který by pro krajanské aktivity zcela vyhovoval v daném stavu. Proto
musíme předpokládat, že dalších pár měsíců zaberou potřebné stavební
úpravy. Nový dům Velehrad v Londýně bude, nějaké měsíce to ještě ale
potrvá. V mezidobí správní rada charity zajistí dočasné prostory, aby
zavedené aktivity mohly pokračovat a nové se rozjíždět. ooo
Z besedy po přednášce O. Josefa Mikuláška...

****************************************************
Správní rada charity londýnského Velehradu srdečně zve krajany na mši

17.března ve 14.30 a na přednášku celebranta Otce Radka Tichého z Říma v 15.45
na téma ,,Malý průvodce po velikonočních obřadech‘‘
Zve také na mši celebrovanou Otcem Vojtěchem Eliášem ve 14.30 na Květnou neděli,
24.března, po které se bude od 16ti hodin konat

LOUČENÍ S VELEHRADEM, SE VZPOMÍNÁNÍM NA PROŽITÁ LÉTA A S OBČERSTVENÍM
před předáním budovy novému majiteli v dubnu. Přiveďte přátele a známé

Prosíme zájemce, aby se předem přihlásili na info@velehrad.org.uk nebo zavolali na číslo 0207 727 7849
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D U C H O V N Í SL O V O M artina C hleboráda

Slavíme Velikonoce v Roce víry

Radostné a požehnané
Velikonoce přeje všem
krajanům Správní rada

V minulém čísle jsme si připomněli zahájení Roku víry, které
proběhlo v říjnu 2012. Mezitím nás papež Benedikt XVI.
překvapil svým rozhodnutím odstoupit z úřadu, takže letošní
Velikonoce oslavíme – jak doufáme – s nově zvoleným
nástupcem sv. Petra. Minule jsem sliboval, že se podíváme na
obsah listu Porta fidei, kterým byl Rok víry otevřen. Jeho poselství se velmi vhodně
doplňuje s obdobím nyní prožívané přípravy na Velikonoce.
Svatý otec klade důraz na dvě stránky víry – na obsah víry, tj. čemu věříme a na
osobní úkon víry, tj. komu věříme. Obě složky považuje za neoddělitelné a zásadní.
Proč tomu tak je? Křesťan by měl znát důvody své naděje, jinými slovy měl by
vědět, čemu věří. Pokud poznává po intelektuální stránce víru církve, čte Písmo a modlí se, tak roste jeho poznání
Boha, jistě vždy velmi omezené, ale přesto nutné k tomu, aby mohl růst i jeho osobní vztah k Bohu jako k milujícímu
Otci. A další krok je nasnadě – pokud má křesťan radost ze své víry v Boha a z Boha samotného, tak se o takovou
radost chce podělit i s ostatními. Pak nemůže mlčet a mít víru jako cosi soukromého, ale jde s ní podělit s druhými, ať
s věřícími ve svém společenství, a nebo s těmi, kteří víru teprve hledají. Stává se misionářem. Oživení víry a věroučné
prohloubení znalostí, radost z toho být křesťanem a misijní zápal jsou hlavní témata, kterými se Porta fidei zabývá.
Ale tyto výzvy jsou něčím, co nám každoročně připomíná postní doba a především Velikonoce. Každý rok máme
možnost se v postní době vydat po duchovních stezkách z otroctví a zajetí hříchu ke světlu a slávě vzkříšení. Postní
doba nás přímo vybízí k obrácení, k prohloubení našeho vztahu s Bohem. O velikonočním ránu pak můžeme beze
strachu – jako učedníci po setkání se vzkříšeným Pánem – jít a hlásat Krista.
Abychom dobře prožili Velikonoce – nejstarší křesťanský svátek a vrchol liturgického roku – a okusili něco
z velkého tajemství Ježíšovy smrti a vzkříšení, tak k tomu nám velkou měrou může pomoci liturgie, kterou církev po
staletí slaví. Zopakujme si tedy stručně význam bohoslužeb Svatého týdne a Velikonočního tridua (třídenní slavení,
které zahájíme na Zelený čtvrtek večer a ukončíme na neděli Vzkříšení).
Poslední postní nedělí je Květná neděle, kterou zahajujeme tzv. Svatý týden. Při liturgickém průvodu si
připomínáme slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, kdy byl vítán jako židovský král. Během vlastní mše pak čteme
pašije o umučení a smrti Krista. Dalším významným dnem je Zelený čtvrtek. Dopolední Missachrismatis je slavnostní
bohoslužbou, při které se světí liturgické oleje a kněží shromáždění kolem biskupa v katedrále obnovují své závazky.
Na Zelený čtvrtek večer se slaví mše na památku Večeře Páně, kdy si připomínáme ustanovení Eucharistie: „Toto je
moje tělo, které se za vás vydává; tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví, praví Pán, kdykoli z něho budete
pít, čiňte to na mou památku.“ 1 Kor 11, 24.25 Do této bohoslužby je možné vložit i obřad mytí nohou, který je
reminiscencí na Janovo evangelium: „Když Ježíš vstal od večeře, nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat
nohy: tak jim dal příklad“ Jan 13,4.5.15. Na Velký pátek se v odpoledních hodinách slaví památka umučení Páně.
Tento obřad má tři části: bohoslužbu slova, při které se čtou pašije podle Janova evangelia, uctívání kříže a svaté
přijímání. „Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé
jiné jméno.“ Flp 2,8-9 Velký pátek je dnem přísného postu. Na Bílou sobotu setrvává církev na modlitbách u Kristova
hrobu a rozjímá o jeho utrpení a smrti. Tento den se neslaví mše.
Slavností Zmrtvýchvstání Páně vrcholí celé Velikonoční triduum. Do slavení se vstupuje Velikonoční vigílií
(bděním), kterou je třeba zahájit po setmění, nejlépe pozdě v noci, aby mohla dostatečně vyniknout její první část:
slavnost velikonoční svíce (paškálu; symbol Krista vzkříšeného). Pak následuje bohoslužba slova, při které uvažujeme
o tom, co Bůh vykonal pro svůj lid v dějinách spásy; a když se blíží den vzkříšení, jsme spolu s těmi, kdo se znovu
narodili ve křtu povoláni k hostině, kterou Pán svou smrtí a zmrtvýchvstáním připravil svému lidu. Na Boží hod
velikonoční – tedy přes den – je pak zvykem slavit mše, při kterých opět zaznívají radostné zprávy o Ježíšově
zmrtvýchvstání. „Kristus, náš velikonoční beránek, je obětován, proto slavme svátky s Pánem. Aleluja.“ 1 Kor5,7b-8a

Z D O M O V A : Protikomunistické protesty k výročí únorového puče
Letošní výročí komunistického převratu v únoru 1948 bylo v ČR i SR se vyznačovalo pietními vzpomínkami na oběti
režimu, od položení věnců k památníku obětí komunismu na pražském Újezdě 24.února, přes podobný akt k výročí
komunistickou policií (už tehdy!) rozehnaného studentského protestního pochodu na Hrad 25.února v pražské
Nerudově ulici na Malé Straně, až k větší protikomunistické demonstraci na Staroměstském náměstí.
>>>>

***************************************************
Správní rada charity londýnského Velehradu srdečně zve krajany na pravidelný

o o o Filmový večer na Velehradě o o o

10.března v 17 hod promítáním filmu ,,Romero‘‘ o životě salvádorského arcibiskupa
Pôsobivý a dojemný príbeh o živote arcibiskupa Oscara Romera, zavraždeného vojenskou juntou. Film je ve Slovenčině
Prosíme zájemce, aby se předem přihlásili na info@velehrad.org.uk nebo zavolali na číslo 0207 727 7849

***************************************************
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**************************************************
Protikomunistické protesty k výročí... (pokr. ze str.4)
Součástí vzpomínkových akcí bylo i předání osvědčení o
protikomunistickém odboji, která předal 18ti aktivistům a
signatářům Charty 77 od Dany Němcové, po Jaroslava Hutku
premiér Petr Nečas. Mezi protesty pak byly i demonstrace
proti účasti komunistů v krajských radách. Účastníci pietních
aktů si pak připomněli, že v rukou režimu skončilo 248 osob
na popravišti, dalších 8.000 zemřelo při zatýkání a v táborech
nucených prací a 450 lidí zastřelili pohraničníci.Celkem pak
prošlo komunistickými vězeními 200.000 lidí a 171.000 osob
emigrovalo. V těchto souvislostech je zarážející, že místní
noviny bratislavské čtvrti Dúbravka věnovaly pochvalnou
dvoustranu Gustávu Husákovi, kde jej vychválily jako
významného levicového politika a otce federace...

Britská skupina Společnosti pro vědy a umění SVU
Vás zve na přednášku

Prof.Dr.Karla Wernera
„V bludišti tradic: lze polidštit
náboženství a spasit lidstvo?“
v sobotu 30.března 2013 ve 14.30

ve společenském sále londýnského
Velehradu, 22 Ladbroke Sq., W11 3NA.
Po přednášce diskuse a občerstvení a všichni
jsou vítáni (přiveďte známé)
Info: předseda Milan Kocourek (01932-259616)

Z PR Á V Y Z K O M U N I T Y A L O N D Ý N A
Filmový klub na Velehradě

V neděli 24. února proběhlo první promítání na Velehradě v rámci „Filmového klubu“. Sešla se nás desítka a shlédli jsme český film
„Rodina je základ státu“ (2011), který vypráví příběh o jisté české rodině a jejích problémech v rozbouřených vodách českého
mafiánského kapitalismu. Po filmu jsme si o tématu chvíli povídali a setkání jsme uzavřeli s tím, že bychom ve filmovém klubu rádi
pokračovali. (A skutečně pokračovat budeme, a to 10. března promítáním filmu Romero, viz info na straně 4)

Úterní setkávání maminek s dětmi na Velehradě

Od ledna tohoto roku se na Velehradě ustálila nová tradice: pravidelně každé úterý se zde scházejí maminky se svými dětmi.
Setkání má víceméně neformální charakter. Sejdeme se, povídáme si „jen tak“, děti si spolu hrají nebo si malují. Samozřejmě na
stole nechybí čaj, sušenky a sendviče. Na programu bývá i povídání psycholožky Kláry Pospíšilíkové a nebo duchovní slovo
Martina Chleboráda. Zatím je maminek jen několik, ale doufáme, že se časem připojí i další! Maminky jsou vítány i samy bez dětí,
pokud je mají zrovna ve škole nebo školce. Termíny březnových setkání jsou 5., 12., 19. a 26., vždy od 10 do 14ti hodin. Klára
připravuje povídání o psychoanalýze a o vztazích. Vždy ve čtvrtky, tedy v březnu 7., 14. a 21., od 18ti hodin, se také konají
Duchovní setkání nad biblí a katechismem.

Vzpomínáme našich na věčnosti

1.března vzpomeneme slavných letců ze 311.čs.bombardovací perutě plk. Jaroslava B rázdila a gen. Petra U ruby, a
25.ledna jsme vzpomněli S/L dr A dolfa Pravoslava Z eleného, též z 311., 8.února gen. A ntonína Petráka ze SOE a
1.čs.obrněné brigády a 17.února V ladimí ra D rábka a 16.února pak býv. velvyslance ČR Jana W inklera a 21.března
si připomeneme už šesté výročí odchodu duchovní hlavy našeho exilu, milovaného O tce T hD r. Jana L anga...
o O Velikonocích nebudou na Velehradě bohoslužby, ale děkujeme Otci Christopheru Silvovi za pozvání přidat se

k farníkům v nedalekém kostele Our Lady, Queen of Heaven, do jehož farnosti vlastně Velehrad spadá. Adresa je 4a
Inverness Place, Queensway, W2 3JF, telefon: 0207 229 8153. Na Zelený čtvrtek tam bude mše ve 20hodin, na Velký pátek
v 15 hodin s křížovou cestou v 19hodin, na Bílou sobotu ve 20.15 a v Velikonoční neděli v 10 a 11.30.

o BLAHOPŘE J E M E tímto oblíbené a věrné farnici Velehradu paní Marii Kučové ke Dvaaosmdesátinám, kterých se

dožila 20.února. Doufáme, že bude mezi nás přicházet ještě mnoho let!!!

K O R ESPO N D E N C E

Aby se dílo Otců Langa a Pazderky přetvořilo v něco nového...

Vážený pane Stáně!
Sledujeme vaši záslužnou práci kolem Velehradu na dálku a ze srdce za ni děkujeme. Hlavně za vytrvalost i nasazení 
aby dílo, které započali otec Lang, náš strýc i řada dalších lidí nezmizelo úplně, ale přetvořilo se v něco nového. Mohli
byste se vymluvit na vlastní starosti, rodinu i nedostatek času, namísto toho s energií a láskou pečujete o Velehrad a
jeho dílo... Za to ještě jednou ze srdce děkujeme. Zůstáváte všichni denně v našich modlitbách a kdybychom mohli na
dálku pomoci i jinak, neváhejte se na nás obrátit.
Pracuji v současné době jako zpravodaj ČT ve Varšavě, jsme tam společně s manželkou a třemi syny, takže doma
v Česku pobýváme jen nárazově, ale spojení pořád máme, takže se dá leccos zařídit. Pokud nás taky můžete včlenit
do emailové databáze elektronické verze Velehradského Zpravodaje, budeme velmi vděční.
Srdečně, Josef Pazderka ml., synovec otce Josefa Pazderky SJ

***************************************************
BCSA  British, Czech and Slovak Association

BCSA zve na ,,Get to know you'' od 19 do 23 hod v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6, vždy druhou středu
v měsíci. Příští bude 13.března
Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-795-4875 643 Harrow Road, Wembley, HA0 2EX

***************************************************
-- 5 --

***************************************************
Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v březnu
o 1.března ve 13.05 se koná poslední koncert v rámci Royal Academy of Music

Czech Series (Duke’s Hall, Marylebone Rd., London NW1 5HT). Zahrají Chieri
Tomii a Julia Pusker (housle), Lu Yu (viola), Charles Hervet (cello), Aleksandra
Myslek (klavír) a na programu je Dvořákův Klavírní kvintet č.2 v A dur. Info a
vstupenky: 020 7873 7300 a www.ram.ac.uk/czech-series
o 6.března v 18.30 se v sále Velvyslanectví Slovenska (25 Kensington Palace
Gardens, London W8 4QY), koná přednáška prof. Marka Cornwalla pod titulem
Zvědaví a kritičtí: Britové v Československu ve 30. letech minulého století.
Vstupné 15 liber zahrnuje skleničku vína či limonády. Pořádají The Friends of
Plíživá totalita
Czech Historic Buildings, Gardens and Parks a je nutná registrace na
,,Ta naše demokracie
events@czechfriends.net i když vstupenky je možné zakoupit na místě.
na český způsob má jednu
o 8.března v 18.30 se ve Victoria and Albert Museum , Exhibition Rd., SW7 koná
velkou vadu: chápe se jako
Rush-hour concert, organizovaný Royal College of Music. Vystoupí Lyrit Milgram
možnost činit cokoliv,
(housle) a Morta Grigaliunaite (klavír) a zahrají Janáčkovu Sonátu pro housle a
pokud na to má člověk dost
klavír. Vstup volný. Info: www.rcm.ac.uk/events
síly nebo drzosti. Vždyť je
přece svoboda! Tedy také
o 22.března ve 13.05 se koná v St.Mary Abbots Church, Kensington Church St,
svoboda lhát, svoboda být zlý.
W8 4LA koncert (opět vstup volný). Zahrají: Aiko Kojima a Wing Leung (housle a
A tak už lidé velmi
klavír), Berenice Zammit a Simona Burlingiene (housle), Lidia Palomo a Olesya
často nerozlišují dobro a zlo a
Sablina (viola a Cello), v Andromede Trio (Francesco Ionascu – housle, Zoe Saubat
mnozí jsou k aroganci, ke
– cello a Benjamin Carre- klavír). Na programu: Mozart: Sonata v B Dur, Dvořák:
hrubosti, k pusté lži a
Klavírní kvintet č.2 v A Dur a Brahms: Klavírní trio č.1 v B Dur.
nepravdě velice tolerantní a
o 15.března pokračuje festival českých filmů v Hackney Picturehouse (filmem
lhostejní. Za zlo se nikdo
Alois Nebel Tomáše Luňáka, v Gate Cinema (Alois Nebel 26.března a Lidice Petra
nestydí. Kardinál Miloslav Vlk
Nikolaeva 19.března a v kině Ritzy Brixton (24.března Lidice a 31.března Alois
Nebel). Další filmy v dubnu. Spolupořádá České Centrum. To také celý měsíc spolupořádá výstavu Perspectives on
Collage v The Photographers‘ Gallery,16-18 Ramillies St, London W1F 7LW (mezinár. účast a náš Jan Svoboda)

***************************************************
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, 13 Harley Street, London W1G 9QG
Telefon: +442073075180, Fax: +442073233709

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, W inchester SO23 9L H . Tel.: 01962 864184, e-mail: membership@dvorak-society.org

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

www.veleh rad.org.u k

Nabízí mnoho informací. Příspěvky na činnost Velehradu 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

C hcete 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
v pondělí kromě Bank Holidays, kdy je pak zavřeno na druhý den v úterý. Telefon: K lub 0207 328 0131, Restaurace 0207 372 1193

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