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Brexit, Czexit, Slovexit...
V posledním týdnu února panovala jak v Británii, tak i ve
ve vlastech českých i slovenských poněkud nervózní nálada.
Tu i tam ze stejného důvodu, ze strachu z mírně převažujících
procent zastánců odchodu z Evropské unie v průzkumech
veřejného mínění v Británii před referendem. Objevily se i
logické úvahy na téma ,,Co bude s EU po případném britském
odchodu a zda to bude nakažlivé i v mírně euroskeptických
zemích jako ČR a SR v podobě onoho Czexitu či Slovexitu,
nepočítaje další, jako např.Skandinávce či Holanďany‘‘.
Ano, odchod Británie by podle všech nyní dostupných
informací i odhadů byl stejně ekonomicky i politicky nepříjemný
pro Británii i pro unii a jak je zřejmé z pokračujícího poklesu
libry a z prohlášení skupiny G20, která varuje před globálním
ekonomickým šokem, pokud by se tak stalo -- a to nepočítaje
například nové referendum a odtržení europozitivního Skotska
Královna Evropa, Sebastian Munster, 1570
a další politicko-ekonomické faktory, jako tvrdé hraniční kontroly, návrat značné části více než milionu britských
důchodců ze zemí unie, konec výhodného exportu z kontinentu do Británie a podobně.
Češi, Slováci, Poláci či Maďaři mají za sebou historickou zkušenost s totalitní centralizační nadvládou Moskvy a
zůstávají značně skeptičtí ohledně mnoha aspektů budování onoho Brity pejorativně nazývaného ,,evropského
superstátu‘‘, avšak na rozdíl od řady primitivně nacionalistických britských euroskeptiků, nechtějí aby nastal rozpad
unie, který by mohl odchod Británie předznamenat. Nejen kvůli jednotnému trhu, cestování a podobně, ale mezi jiným
i z toho prostého strategického důvodu, že o rozbití unie by pro nás byla katastrofa, o které zjevně sní Vladimír Putin.
Někteří experti dokonce tvrdí, že stejně nepříjemná je však pro bruselské centralisty a sbor byrokratů sama
skutečnost, že si Britové dokázali od Bruselu, zeslabeného a paralyzovaného migrační krizí, vybojovat těch několik
ústupků směrem k volnější unii, podobající se oněm před časem debatovaným překrývajícím se kruhům, nebo-li ke
konfederačnímu uspořádání podle přání členských zemí, tedy přesný opak centralistického ,,evropského superstátu‘‘.
Tyto ústupky by -- i v případě setrvání Británie v unii po červnovém referendu -- totiž mohly vyvolat původně
proklamovaný cíl premiéra Camerona, tedy vybojovat reformy i pro desítku zemí mimo eurozónu a posunout tak celou
unii směrem k odbyrokratizování a k decentralizaci, včetně onoho ,,více pravomocí národním parlamentům‘‘ a méně
zbytečné regulace, ať už obchodní v rámci jednotného trhu, či v administrativě a soudnictví. A jak by se začaly -- a
zjevně časem opravdu začnou -- ozývat další země, od Skandinávie až po střední Evropu, že chtějí to, co dostala
Británie, mohla by v unii nastat byrokraty obávaná demokratizace. To není vůbec žádná hypotetická situace, ale dost
pravděpodobný scénář dalšího vývoje, který by přes nynější malátnost – a na rozdíl od snů Vladimíra Putina – unii
naopak obrodil a zachoval, coby skutečně demokratickou konfederaci. Vysvětleme tedy svým zdejším britským
sousedům, že reformy tlučou na dveře a poprosme je, ať se tedy nebojí a v referendu hlasují ,,remain‘‘! /jn/
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Správní rada charity londýnského Velehradu zve srdečně všechny krajany na

Tradiční nedělní české mše

6. a 20. března 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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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA

Sám Karel IV. by se radoval...
Přednáška londýnské Společnosti pro vědy a umění
30.ledna překonala údajně mnohé rekordy. Dr. Věra
Vavrečková totiž na ohlášené téma, tedy Karel IV. a
jeho dědictví, u příležitosti jeho letošního 700. výročí
narození, hovořila více než dvě hodiny s takovou znalostí
tématu, kterou by jí určitě záviděl sám dotyčný císař a
král, zvaný Otcem vlasti. Nejprve uvedla zajímavé detaily
z jeho mládí, o vztazích s otcem a dobových historických
souvislostech, pak o jeho italských výpravách, o kterých
také pojednává jeho vlastní životopis – nejprve s otcem
Janem Lucemburským v letech 1333-35 a pak už jeho
korunovační jízdy 1354-5 a 1368, vlastní i manželky
Alžběty Pomořanské. Dr.Vavrečková uvedla řadu
zajímavých podrobností, včetně Karlovy tajné procházky
Římem v přestrojení před slavnostním vjezdem do města
a podobně. Dále pohovořila o Karlových domácích
úspěších a významných činech, včetně založení
univerzity, vydání Zlaté bully, založení Nového města
pražského, stavby katedrály a hradu Karlštejna a dalších.
I když zásluhy Karla IV. jsou dost známé a ještě se
k nim letos, v roce onoho výročí vrátíme, paní Věra
představila mnohé episody z jeho života s takovou vervou
a zaujetím, jako by Karla osobně znala, což členstvo SVU
i další posluchače neobvykle zaujalo a byla jich více než
padesátka, takže seděli i na zemi a stáli, neboť místnost
nahoře v čs. klubu je nestačila pojmout, což byl další
rekord. Po přednášce pak mnozí navíc obnovovali své
členství v SVU v takovém množství, že určitě i zde šlo o
rekord. A to navíc následovalo po množství dotazů, takže
diskuse pokračovala další hodinu...
Prostě jedna z nejvydařenějších přednášek SVU za
dlouhou dobu a to je ta letošní série -- k prospěchu
krajanské obce -- velmi fundovaná... O Zájemci o dílo
Otec Dr.Jan Lang SJ odešel 21.března 2007 (viz str.3) a záber z
Karla IV. jistě uvítají i přednášku Dr. Jany Gajdošové
z bratislavskej mezinárodnej konferencie o poslání církvi v
z Cambridge University na téma ,,Charles IV. and his
postmodernej spoločnosti (viz. str.4.)
Gothic Bridge‘‘, pořádané The Friends of Czech Heritage
10.března v sále Velvyslanectví Slovenska (vstup jako obvykle 15 liber, včetně skleničky vína, registrace nutná – viz také
str.6). Přednáška pojedná nejen o stavbě Karlova mostu, ale celkově o obnově císařské Prahy v té době – v čase úmrtí
Karla v r. 1378 -- třetího největšího města křesťanské Evropy po Římu a Konstantinopoli. Tehdy i opět později, za
Rudolfa II., byla Praha centrem Evropy a více než důstojnou předchůdkyní nynějšího sídla EU...

Na pomoc pamětní fontáně v Leamington

SPRÁVNÍ
Czechoslovakian Memorial Fountain je název fontány ve
tvaru padáku, vybudované v Jephson Gardens ve městě
RADA
Leamington Spa, kde během dvou let Druhé světové války
bylo umístěno velitelství československé armády v Británii
CHARITY
a v té době také organizovány výsadky našich vojáků do
VELEHRAD
okupované vlasti, včetně atentátníků na Heydricha. Po
komunistickém puči roku 1948 se řada našich vojáků
PŘEJE
vrátila do Leamingtonu a usadila se tam i s rodinami a
VŠEM
také postavili zmíněnou pamětní fontánu. Tu je nyní po
letech nutné renovovat a jelikož místní samospráva nemá
KRAJANŮM
potřebné finance, zřídily rodiny našich vojáků a jejich
příbuzných a známých speciální fond a vydávají buletin
RADOSTNÉ
Fontana k propagaci jejich úsilí. Kdo z krajanů by chtěl a
VELIKONOCE
mohl pomoci, nechť kontaktuje Allana Griffina,
redaktora buletinu na alangriffin.leam@btinternet.com a
dozví se podrobnosti a jak přispět na záchranu fontány. Poslední večeře, Palermo muzeum, XIV.století

***************************************************
Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU a pozývá na prednášku
Martina Čurdy z cardiffskej univerzity o terezinskom skladateľovi, Janáčkovom žiakovi

Pavlovi Haasovi
v sobotu 19.marca o 14tej hod. 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
Poselství kardinála Berana vlasti o oběti Jana Palacha

OKÉNKO HLEDÁ...

Chcete darovat dětem něco

Po zprávě o pomoci papeže Pavla VI. nemocnému kardinálu Beranovi s
jedinečného? Chcete se podílet na
uvedeným poselstvím v minulém čísle, přínášíme jeho text z Rádia Vatikán:
jejich vývoji češtiny a přitom je
Drahý lide československý, synové a dcery, bratři a sestry církve pražské,
naučit číst? Okénko hledá zájemce
v této pro naši vlast smutné, zároveň ale i veliké hodině poslyšte i můj
pro čtení s dětmi během sobotní
hlas, pokorný a slabý, přitom ale plný bolesti a lásky. Je to hlas vašeho
starého arcibiskupa pražského, kardinála Josefa Berana, který k vám
české a slovenské školy.
mluví z Říma. Zatím mi bohužel není možno přijít k vám a po tolika letech Jsme v E- ACT City Heights
odloučení se s vámi opět setkat osobně, jak by bylo mým přáním. Svým
Academy SW2 3PW každou sobotu
srdcem jsem ale u vás a cítím spolu s vámi jako otec a jako občan naší
kromě prázdnin 10-13 hod. Prosím,
krásné a požehnané vlasti utrpení, které ji skličuje a které ji v bolu a
kontaktujte nás na
naději tříbí k velikosti a k jednotě.
Spolu s vámi truchlím nad tragickou smrtí Jana Palacha a ostatních,
c.okenko@hotmail.co.uk
kteří zemřeli podobnou smrtí jako on. Skláním se před jejich hrdinstvím,
Další info o Okénku str.6
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. Tento
jejich ideál je v jádru dobrý a šlechetný – dát život jednoho za blaho všech. Byla to láska k naší vlasti, touha po její
svobodě, byl to úmysl vyburcovat její mravní síly, byla to věrnost dějinám našeho ušlechtilého a statečného lidu, byla
to snaha zajistit mu pokrok a mír. Tento zářný ideál je jako prapor, který se předává z ruky do ruky. Ten si musí
přivlastnit každý z vás, pro ten musíme všichni žít společně, v klidu a s důvěrou.
Mám za to, že tu začíná nové období našeho národního života. Vy dobře víte, že já, který k vám mluvím, jsem
prožil také své utrpení. Ale dnes není čas na to, abychom mysleli na minulost. Nemařme své duchovní síly
nevražením, nýbrž soustřeďujme je ve vzájemné svornosti na práci, na službu bratřím, k rozkvětu naší vlasti. Buďme
národem dobrým a statečným. Otevřme mladým cestu k naději.
Snad se zeptáte, jakým právem mohu takto mluvit já, který žiji daleko od vás. Odpovídám: Mohu tak mluvit,
protože to je moje povinnost. Jsem přece z Kristova pověření váš učitel, váš vůdce, váš přítel, váš otec. Musím tak
mluvit, protože věřím. Má víra je mé světlo. Mé ruce zvedají toto světlo před vaše oči, aby vás volalo, aby vás vedlo, aby
vás pozdravovalo.
Kdybych snad už nemohl víc tak mluvit, považujte tato slova má za můj odkaz. Neodmítejte ho, nezapomínejte na
něj. Vzhůru srdce, synové a dcery, bratři a sestry, vzhůru srdce! In silentio et spe erit fortitudo vestra, v tichosti a
naději bude vaše síla.
Ze srdce vám všem otcovsky žehnám ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen.

Po internetu koluje neobvyklá výzva z vlasti krajanům v Británii...
,,Vážení krajané, dovolte, abychom vás informovali o výzvě občanům Velké Británie a Severního Irska, která vznikla v
České republice v návaznosti na výsledky summitu Evropské unie 19. 2. 2016.
Referendum o setrvání Velké Británie v Evropské unii, bude osudovým mezníkem nejen pro občany Velké Británie,
ale také pro celou Evropu. Jsme přesvědčeni, že v situaci zásadních zkoušek, kterým je dnešní demokratická Evropa
vystavena, by případné vystoupení Británie z Evropské unie přineslo destabilizaci celého kontinentu. V České
republice již nyní čelíme silným propagandistickým útokům ze strany nedemokratických režimů, které se snaží
podkopávat demokracii nejen u nás, ale i v celé Evropě. Rezignace Británie na společný evropský projekt, by tyto síly
ještě více umocnila.
K osudu Evropy nechceme být lhostejní, a proto jsme jako svůj skromný příspěvek formulovali výzvu, ve které
vzkazujeme občanům Velké Británie, aby podpořili svého premiéra a silné Evropě dali šanci.
Znění v anglickém a českém jazyku naleznete na tomto odkazu: https://www.change.org/p/eu-uk
V případě, že se s obsahem naší výzvy ztotožníte, prosíme, o její podporu a další sdílení. Výzva bude předána
představitelům Britské ambasády v Praze 1. května 2016.
Za autory výzvy s úctou Marek Hilšer‘‘

Budeme vzpomínat na zemřelé v březnu...
Tento měsíc budeme opět vzpomínat úmrtí P. dr. Jana Langa SJ, známého nám všem jako
dobrotivý, laskavý a obětavý Otec Lang -- farář, rádce, důvěrník, přítel, organizátor poutí a
výletů a exilového Naardenského ekumenického hnutí, vedoucí dětských táborů, zároveň však
bojovník proti totalitě, přední člen European Liaison Group porobených národů a přítel mnoha
vlivných Britů, kteří pomáhali ve vlasti Chartistům a dalším... Rodák z moravského Rajhradu,
Otec Lang zemřel 21.března 2007. Nezapomeneme! Další naši zemřelí, kterých tento měsíc
vzpomeneme, zahrnují opatrovnici generála Lišky a učitelku Zdeňku Pokornou (3.3.2007), dále
plk. Jaroslava Brázdila, navigátora/střelce slavné 311.čs. bombardovací perutě (a předtím vojáka
2.čs pěšího pluku ve Francii a 1.čs. samostatné brigády v Anglii) a po mnoho let nakonec i farníka Flt/Sgt Jar. Brázdil, 1944
Londýnského Velehradu (1.března 1997), také 1.března (2009) Petra Uruby z téže perutě, dále
sira Franka Lampla z Bovis International, vězně Osvětimi a Dachau (23.3.2011) a pochopitelně si připomeneme
narozeniny prezidenta Tomáše G. Masaryka (7.března 1850 v Hodoníně) a vraždu jeho syna Jana (10.3.1948).
o Správní rada charity Velehradu děkuje srdečně za peněžní dar ing. Touškovi s chotí. Bůh zaplať!

***************************************************
British, Czech & Slovak Association srdečně zve na tradiční středeční

setkání ,,Get to know you‘‘ 9.března 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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Papež František
jmenoval 12. února
biskupem plzeňské
diecéze Mons.
Tomáše Holuba,
generálního
sekretáře České
biskupské
konference, faráře
vyšehradské
baziliky sv. Petra a Pavla, děkana tamní Kolegiátní
kapituly a bývalého hlavního kaplana duchovní
služby české armády. Pražský arcibiskup kardinál
Dominik Duka OP mu při této příležitosti popřál
,,sílu a světlo Ducha svatého a potřebné cnosti a
dary‘‘ a dodal, že ,,vedle historické výzbroje,
kterou popsal apoštol Pavel a rozvinul sv.
Augustin ve své známé studii o křesťanském boji,
bude potřeba také novodobá výstroj a výzbroj.
Mons. Holub bude patřit k druhé generaci členů
biskupské konference obnovené před pětadvaceti
lety nezapomenutelným papežem sv. Janem
Pavlem II., který vytvořil biskupskou konferenci
v bývalé ČSFR po čtyřiceti letech útlaku a
plánované likvidaci římskokatolické církve
bývalým totalitním režimem komunistické strany.

Z DOMOVA VO ZKRATKE
O

Slováci idú 5.marca voliť a ako konstatujú experti, najsilnejšia
,,strana‘‘ sú masy nevoličov, ktorých je okolo 40 percent, t.j. číslom
až 1 750 000. Ak by sa spojili a hlasovali napríklad pre novú stranu alebo
jednu z existujúcich, vyhráli by volby. Prieskumy vraj ukazujú, že
Smer-SD by ale mohol získat 34,6 percent, Sieť 14, SNS 8,7, Most-HÍD
8,2, KDH 7, OĽANO – Nova 6,1, SAS 5,5 a Sme rodina 4,2 percent (Focus).
Ak by ale napríklad, ako píše bloger Gröhling v deníku SME, ,,tri štvrtiny
nevoličov išli voliť existujúcu pravicovú stranu, vyrovnala by sa silou
súčasnej vládnej strane. A to by teda pekne zamiešali karty. Ak by len
polovica nevoličov vytvorila novú pravicovú stranu, išlo by o najsilnejšiu
pravicovú stranu na Slovensku.‘‘ Reálnejší scenár, ale by bol ak by ich
len o 2,5 percenta viac hlasovalo pre pravicové strany -- ktoré by podľa
prieskumu mohli získať 41 percent -- mali by väčšinu v parlamente, vraví
Gröhling a všetko by sa zmenilo. Uvidíme 5. marca... O V Praze i jinde se
konaly vzpomínky na oběti komunistické diktatury u příležitosti výročí
převratu v únoru 1948. Místopředseda senátu Přemysl Sobotka v Praze
připomněl, že brutálně rozehnaný pochod studentů na hrad 25. února
a následné vyhazování z vysokých škol má stále své historické poselství.
Předseda pražského akademického klubu 48 Jaroslav Müller zas
připomněl slova Goetheho ,,Jen ten je hoden svobody a žití, kdo rve se o
ně den co den‘‘ a historikové připomínají že věznicemi za 40 let režimu
prošlo 262 000 politických vězňů, při zatýkání, v táborech nucených prací
a ve věznicích zahynulo 2500 až 3000 lidí a popraveno bylo 241 lidí. O
V Bratislave sa konala medzinárodná konferencia KBS na tému aké je
miesto Katolickej cirkvi v dnešnej postmodernej spoločnosti, ako s ňou
viesť dialog a v čom môže byť prínosom. V debatách vystúpili hostia z Talianska, Španielska, Nemecka a Švédska a
hlavným rečníkom bol emeritný arcibiskup Bologne kardinál Caffarra. O Populární český filmový a divadelní herec a
scénárista a spoluzakladatel Divadla Járy da Cimrmana Zdeněk Svěrák oslaví 28.března Osmdesátku. (viz také str. 6)

DUCHOVNÉ SLOVO

Z posolstva pápeža Františka na Pôstne obdobie 2016
„Milosrdenstvo chcem, a nie obetu“ (Mt 9, 13)
1. Mária, obraz Cirkvi, ktorá hlása evanjelium, pretože je samapreniknutá evanjeliom
V bule, ktorou sa vyhlasuje mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, som vyzval k tomu, aby sa „Pôstne obdobie svätého
roka prežívalo ešte intenzívnejšie ako čas vhodný na slávenie a zakúšanie Božieho milosrdenstva“ (Misericordiae
vultus, 17). Výzvou na pozorné počúvanie Božieho slova a povzbudením k iniciatíve „24 hodín pre Pána“ som chcel
zdôrazniť prvotnosť meditatívneho počúvania Božieho slova, osobitne toho prorockého. Božie milosrdenstvo je
ohlasovaním svetu; ohlasovaním, ktoré má každý kresťan osobne zakúsiť.
Po tom, ako Mária prijala od archanjela Gabriela radostnú zvesť, v prorockom hymne Magnifikat ospievala
milosrdenstvo, ktorým si ju Boh vyvolil. Tak sa Panna z Nazareta, Jozefova snúbenica, stala obrazom dokonalej Cirkvi,
ohlasujúcej evanjelium, pretože ona sama bola a stále je evanjelizovaná skrze pôsobenie Ducha Svätého, ktorý jej
panenské lono urobil plodným. V prorockej tradícii sa milosrdenstvo – už aj na etymologickej úrovni – úzko spája s
materským lonom (rachanim – rechem), ako aj s veľkodušnou, vernou a súcitnou dobrotou (chesed), ktorú
nachádzame v manželských a rodinných vzťahoch.
2. Božia zmluva s ľuďmi: dejiny milosrdenstva
Tajomstvo Božieho milosrdenstva sa zjavuje v dejinách zmluvy medzi Bohom a jeho ľudom Izraelom. Boh sa stále
prejavuje ako bohatý na milosrdenstvo, pripravený zaobchádzať so svojím ľudom veľmi nežne a súcitne za každých
okolností, no zvlášť v dramatických chvíľach, keď ľudská nevernosť narúša puto Zmluvy, ktorá potom musí byť v
spravodlivosti a pravde ešte pevnejšie potvrdená. Ide o skutočnú ľúbostnú drámu, v ktorej Boh zohráva rolu zradeného
otca a manžela, pokým Izrael hrá neverné dieťa a manželku. Práve rodinné obrazy – aké vidíme u proroka Ozeáša
(porov. Oz 1-2) – vyjadrujú, do akej miery si Boh želá byť spojený so svojím ľudom.
Táto ľúbostná dráma vrcholí pri vtelení Božieho Syna. V ňom Otec vylieva svoje nekonečné milosrdenstvo až tak, že
sa stáva „vteleným milosrdenstvom“ (Misericordiae vultus, 8). Ako človek je Ježiš z Nazareta pravým synom Izraela so
všetkým, čo s tým súvisí; stelesňuje dokonalú poslušnosť, ktorú od každého Izraelitu vyžadovala Šema, predstavujúca
aj dnes srdce Božej zmluvy s Izraelom: „Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho
Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou“ (Dt 6, 4-5). Ako Boží Syn je Ženíchom, ktorý robí
všetko preto, aby získal lásku svojej Nevesty, s ktorou ho spája nepodmienečná láska, ktorá sa stáva viditeľnou na
večnej svadobnej hostine.
>>>>>>>>>>>>

***************************************************
Vážení krajania, milí priatelia,
viacerí z Vás sa na mňa počas roku obracali, aby som im dala vedieť, kedy budú vo Vydavateľstve Matice slovenskej
zľavy na knižky, napr. kvôli nákupu kníh pre Vaše súťaže. Knižky od 0,20 eur si môžete pozrieť a v prípade záujmu
objednať na: http://vydavatel.sk/akcie/11/page:1/sort:product_price/direction:asc
So srdečným pozdravom PhDr. Zuzana Pavelcová, riaditeľka, Matica slovenská, Krajanské múzeum, Mudroňova 1, 036 52 Martin
tel.: +421 434 133 067 a 00421 918 904 943 e-mail: mailto:domhronskeho@matica.sk, www.matica.sk , http://www.matica.sk, http://www.matica.sk/
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***************************************************
Z posolstva pápeža Františka na Pôstne obdobie (pokr.) Z prohlášení ČBK k současné situaci migrantů
Toto je pulzujúce srdce apoštolskej kerygmy, v ktorej Božie
milosrdenstvo zaujíma centrálne a základné miesto. To je
„nádhera spásonosnej Božej lásky, ktorá sa prejavila v
ukrižovanom a vzkriesenom Ježišovi Kristovi“ (Evangelii gaudium,
36), prvé ohlasovanie, ktoré „treba vždy znovu rozličnými
spôsobmi počúvať a stále nanovo ohlasovať počas katechézy,
rozličnými formami, vo všetkých etapách a vo všetkých situáciách“
(tamže, 164). Milosrdenstvo teda „vyjadruje spôsob Božieho
zaobchádzania s hriešnikom, ktorému ponúka poslednú možnosť,
aby sa spamätal, obrátil a uveril“ (Misericordiae vultus, 21), a
tak s ním znovu nadviazal vzťah. V ukrižovanom Ježišovi
ide Boh tak ďaleko, že chce dosiahnuť i toho najvzdialenejšieho
hriešnika práve tam, kde zblúdil a vzdialil sa od neho. A robí to
s nádejou, že tým obmäkčí zatvrdnuté srdce svojej Nevesty....
(TK KBS.čiasť 3. v aprílovom čísle)

DOPISY ČTENÁŘŮ: Dopis z Prahy

Des Grieux ještě po deseti letech...

V reakci na nedělní výzvu papeže Františka, kterou
plně podporujeme, znovu potvrzujeme naši
připravenost podílet se na pomoci lidem, kteří jsou
nuceni utíkat ze svých domovů, a zapojit se do
procesu integrace uprchlických rodin do české
společnosti. V oblasti akutní pomoci jsme již jako
církev zapojeni a na déle trvající proces se
připravujeme v rámci... skupiny ministerstva vnitra....
Děkujeme za modlitební semknutí všech křesťanů i
lidí dobré vůle a za prosby o útěchu těm, kterým sami
nedokážeme pomoct. Zároveň vyjadřujeme radost z
aktivního přístupu věřících, z jejich odvahy a ochoty
pomoci lidem v krizi. Nelze totiž zůstat jen u pasivních
debat, je třeba jednat....
Plně respektujeme roli státu... a jsme si vědomi
toho, že nelze ignorovat migrační legislativu a
bezpečnostní hlediska. V souladu s prohlášením ČBK
a předsednictva ERC ze dne 4. července 2015 jsme
však v rámci našich kapacit stále připraveni nabídnout
maximální pomoc....
Znovu apelujeme na příslušné mezinárodní a státní
autority (především OSN, EU), aby nezůstávaly u
snahy řešit pouze aktuálně viditelné důsledky, ale
zaměřily se na koncept dlouhodobé a komplexní
pomoci včetně odstranění příčin migrační vlny.
Klademe také důraz na nezbytnou podporu
postižených v jejich domovských zemích a vyzýváme
k dalším krokům zabraňujících nuceným útěkům.....
Žádáme farnosti a řády, aby cestou
připravovaného registračního formuláře nabídly svou
pomoc... i na úrovni místních samospráv a charit....

Hezkých pár týdnů jsem na mnoha místech Prahy viděl plakáty s
fotografií mileneckého páru obklopeného psy, ale nějak jsem si
nevšiml dat na nich. První premiéra Manon Lescaut v Národním
byla ve čtvrtek. Mě to došlo až v úterý těsně před tím, kdy v
pokladně už měli lístky jen na druhý balkon. Naštěstí hlediště
naší zlaté kapličky není veliké. Jen tváře herců se z balkonu příliš
dobře sledovat nedaly.
Za šedesát korun si od uvaděčky můžete koupit "velký" program,
který mimo jiné obsahuje i kompletní Nezvalův text. Ve čtvrtek jsme
dorazili brzo, a tak jsem si na svém sedadle na druhém balkonu
stačil přečíst několik obrazů Nezvalovy hry. Z programu jsem se také dozvěděl, že - ač se Nezvalova půvabná adaptace
(1940) Prévostovy novely (1733) hrála už více než v šedesáti inscenacích- v Národním je to poprvé.
Mám tu knihu v knihovničce už asi půl století. Ach, kdy jen jsem si naposledy četl ty krásné verše ...
Brzo po začátku představení bylo vidět, jak moc je hra v této inscenaci zkrácená, tedy proškrtaná. Asi to při formátu,
který si režisér Špinar zvolil, nešlo jinak. Obrazy se totiž střídají jeden za druhým a žádná přestávka během
představení není. Dá se pochopit, že vracet se - po dvaceti minutách občerstvování a promenádování - do říše lásky,
krásy a smrti by asi bylo těžké. Představení takto trvá půl druhé hodiny. Kompletní text by určitě zabral hodně přes
dvě hodiny. A tak dlouho by soudobé diváctvo na zadku nevydrželo. Jenomže, když se obětí škrtů (v druhém obraze)
stane i moje (a jistě nejen moje) oblíbená pohádka o starém králi a vose, napadne jenoho, že to tentokrát dramaturgině
paní Smejkavová se zkracováním přehnala.
Ze dvou párů, které alternují v hlavních rolích, jsme při první premiéře viděli Pavlínu Štorkovou, která se v
Národním objevuje poprvé a mladého pana Polívku (j. h.). Oba byli vynikající. Překvapilo mě, že někteří slovutní kritici
Polívkovo vystoupení ztrhali. U Nezvalova textu je nade vše krása a libozvučnost jeho veršů. Jejich onomatopoické
kouzlo lze v české poezii přirovnat snad jen k strofám básníka Máje. Ti dva mladí herci to podavají způsobem, kterému
nemohu nežli aplaudovat.
V proškrtané verzi Manon je místo pouze pro šest charakterů ( vypadl hostinský z Amiensu, slepý žebrák a
mnoho dalších potenciálně zajímavých postav s půvabnými replikami. V těch, které zůstaly, jsou výborní Radůz Mácha
v roli (do Des Grieuxe) zamilovaného přítele Tiberge a Vladislav Beneš jako Duval. Ten - spíše než jako pařížsky
prokurátor z osmnáctého století - působí dojmem současného "podnikatele"/pracháče. Což, myslím, docela "sedělo".
Obdivoval-li jsem jevištního rytíře a jeho dámu, nedokážu se zdržet výrazu pohoršení nad scénografií, která - ke
své škodě - naplňovala všechny povinné atributy současného módního a za vlasy přitaženého symbolismu. To platí
zvláště o jednom z použitých artefaktů - naturalistické olejomalbě obnaženého ženského klína. Tento obraz na počátku
hry Duval na scéně sundá ze skoby a - zřejmě - odcizí. Později jej další z aktérů zase přinese zpět na jeviště. Přezmoc
mi připadlo i to, že interiér Duvalova domu ve čtvrtém obraze je presentován jako zhýralecká diskotéka. A což ta
nepravidelně ohraničená díra ve zdi, kterou diváci sledují část děje. Na scéně se - podle mne většinou zcela zbytečně objevuje skupina tanečníků, kteří se svlékaji, předvádějí lascivní stylizace a podobně. Potěšení ze hry a z veršů mi to
naštěstí nezkazilo.
Teď jsem chtěl ještě psát o autorovi té veršované hry, ale místo mi na to už nezbylo. A tak jsem se toho dilematu
zbavil. Ostatně: o mrtvých jen dobré ....
Z kavárny Slavie všechny srdečně zdraví Honza Krátký

***************************************************
Vážení zahraniční Češi, milí přátelé,
po dvouleté přestávce připravujeme konferenci Krajané a problém identity, která se bude konat v nové budově Národního muzea ve dnech 28.- 30. září
2016. Jak název napovídá, budeme se věnovat tomu, co pod identitou rozumíme a jak ji v podmínkách krajanských komunit udržovat. První dva dny budou
jednací, třetí den bude věnován návštěvám pražských muzeí a pamětihodností. Konference má i svůj rozměr společenský a tak budeme rádi, když si
naplánujete cestu do Prahy a naše setkání navštívíte.
Partnery konference jsou Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Národní muzeum, dále Český rozhlas, Senát a Národní archiv ČR. Souběžně s konferencí
v Praze proběhne Krajanský festival, jehož se zúčastní krajanské hudební a taneční soubory z řady zemí. Program konference najdete na
www.zahranicnicesi.com. Budeme jej průběžně aktualizovat.
Zaregistrujte se prosím co nejdříve, nejpozději do konce srpna, na info@zahranicnicesi.com či poštou MKVZČ, K Zahrádkám 1289, 15500 Praha 5, ČR
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Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v březnu...
o

10. března v 18.30 v sále Velvyslanectví Slovenska přednáška Dr. Jany Gajdošové z Cambridge
University pro Friends of Czech Heritage o obnově Prahy Karlem IV. (events@czechfriends.net )
o
16.března v 19.30 v Deptford Cinema, 39 Deptford Bdwy, SE8 4PQ (www.deptfordcinema.org)
promítání výběru z animací Jana Švankmajera v rámci série Analogue Animations.
Tamtéž 24.března v rámci sezóny Czech and Slovak Stories promítání známého komunisty
Zdeněk Svěrák:80
zakázaného filmu Ucho (režie Karel Kachyňa). Vstup 5 a 3.50 liber na každý z filmů.
o
Až do 19.března 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 komunistické režimy. Info: spoluorganizátoři České centrum a Velvyslanectví SR.
o
23.března v 18.30 zahraje v Trinity Laban, King Charles Court (Stuart Hall), Old Royal Naval College, Greenwich,
SE10 9JF, český cellista Tomáš Jamník (www.tomasjamnik.cz) s doprovodem Caroline Palmer na klavír. Program: dva
stěžejní koncerty klasické hudby pro cello Antonína Dvořáka. Vstup volný. S Trinity spoluorganizuje České centrum.
o
28.března ve 20 hodin v Deptford Cinema, 39 Deptford Broadway, SE8 4PQ (www.deptfordcinema.org) a ve 20.30
v Gate Picturehouse, 87 Notting Hill Gate, W11 3JZ (www.picturehouses.com/cinema/Gate_Picturehouse) se bude
konat speciální premiéra promítání filmu Obecná škola. Fandové populárního herce Zdeňka Svěráka se totiž chystají
oslavit jeho Osmdesátku 28.března na promítání onoho digitálně zmodernizovaného filmu, režírovaného synem Janem
a nominovaného na Oskara (kterého pak dostal jejich další film Kolja v r. 1997), v 80ti kinech světa. V těchto kinech
pak zazpívají narozeninovou písničku Jaroslava Uhlíře. Blahopřát mu lze e-mailem na adrese www.zdeneksverak.cz.
Spoluorganizují Anglo Czechoslovak Trust, obě kina, Czech and Slovak Stories a České Centrum Londýn.
o
29.března v 19.30 zahraje v Royal Festival Hall, Southbank Centre, Royal Philharmonic Orchestra pod taktovkou
Charelse Dutoita a s Gautierem Capuconem na cello. Program: Respighi: Římské fontány, Dvořák: Koncert pro cello
v Bmoll a Stravinský: Balet Petruška. Info: 0844 875 0073 a www.southbankcentre.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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