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Světci měsíce 
Blah. Laura Carmen Vicuna  

( 22. leden ) 
 

Laura Vicuna se narodila v Santiagu 5. dubna 1891. Náhlá 
smrt otce ovlivnila matku, aby s Laurou a její sestrou odešla z 
Chile do Argentiny. Již v devíti letech byla Laura přijata do 
koleje dcer Panny Marie Pomocné. Tam se v dalším roce 
připravila k prvnímu svatému přijímání. Po přijetí Pána Ježíše mu 
řekla jako Dominik Savio, že chce raději zemřít než se dopustit 
hříchu a přislíbila milovat Boha ze všech sil. Rozhodla se 
přispívat k tomu, aby i druzí poznali Ježíše, a odčiňovat urážky 
mu činěné. V tom směru učinila i závazek a začala se skutky 
pokání a odříkání z lásky k Ježíši. Když vytušila, že její matka 
žila ve hříchu, nabídla se Pánu jako oběť za její obrácení. Se 
souhlasem zpovědníka složila také slib evangelních rad. Po 
přijatém utrpení v nemoci se svěřila v poslední noci mamince: "Umírám! Žádala jsem 
kdysi Ježíše, aby ses vrátila k Bohu a nabídla mu za tebe svůj život." Nemělo by se mi 
před smrtí dostat té radosti z tvého obrácení? S radostí z maminčina kajícího návratu k 
Bohu pak večer 22.ledna ve věku třinácti let odešla do Jeho náruče.  

Její tělo bylo uloženo v kapli Sester P. Marie Pomocné v Bahía Blanca v Argentině. 
Tato dívka plná světla, lásky k rodičům a oběti byla blahořečená Janem Pavlem II. 3.září 
1988 na kopci blahoslavenství mladých (Colle delle beatitudini giovanili) v Asti.  
 
 

Blah. Jiří Matulaitis  
( 27. leden ) 

 
Pocházel od Marijampole na Litvě. Kněžské svěcení přijal v roce 1898. Po devíti 

letech, v době kdy Polsko s Litvou patřily k Rusku, se stal profesorem katolické akademie 
v Petrohradě a do deseti let se stal arcibiskupem ve Vilně. Jelikož po první světové válce 
Vilno připadlo Polsku, požádal Pia XI. o změnu a dostal za úkol připravit dohodu mezi 
vládou litevské republiky a Vatikánem o postavení katolické církve na Litvě (tzv. 
konkordát).  

Na Litvě a Bílé Rusi dal biskup Jiří Matulaitis vzniknout ženským kongregacím 
mariánů a další obnovil v pohraničí s Polskem. Sám se stal generálním představeným a 
pak apoštolským vizitátorem. Při jedné z cest zemřel v roce 1927 v Kaunasu.  

Jan Pavel II. ho v červnu 1987 prohlásil za blahoslaveného.  
 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


-3- 
 

PRO CHYTRÉ HLAVY 
 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Začal rok 2008 a ač se to zdá neuvěřitelné, stává se z našeho Kamaráda patnáctiletý 

mladík. Za tu dlouhou dobu se nám podařilo vydat 195 čísel. Jak sami vidíte, v tomto roce 
nás tedy čeká dvojnásobné jubileum – 15 let od prvního vydání a v květnu pak vydání 
dvoustého čísla. Jistě je za co děkovat Bohu, protože bez Jeho požehnání by toto dílo 
dávno neexistovalo. Deo Gratias. 

                  Jarin 
 

 
1. Začni u "B" a čti po směru hodinových ručiček, každé druhé písmenko. Když 

projdeš dvakrát dokola, dostaneš tajenku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mocná čarodějka lidem plete hlavy. 
 
 

3. Nosí hřeben ale i přesto se nečeše. 
 
 

4. Je bílý soudeček, v něm vínečko a když se s ním zatřepe, přece se nesmíchá. 
 
 

5. Žilo bylo sedm bratrů. Každý měl jednu sestru. Kolik bylo těch sester? 
 
 

6. Jedl chlapec jedl a když dojedl, vyhodil ještě celou hromadu z okna. Co jedl ? 
 
 

7. Šla jedna husa za druhou. Kolik jich šlo ? 
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Sedm statečných aneb  
podivuhodná dobrodružství „Smolíků“ ve Španělsku 

(pokračování z minulého čísla) 
 

Bude dlouhý den. Vyrážíme ještě za tmy, do cíle zbývá 120 km. Dnes překročíme 
magickou stovku. Z Vilalby do Baamonde jedu busem. Nakoupím a čekám na ostatní. Albergue 
v Baamonde má na starosti velmi důležitá paní s razítkem. Neváhá za námi přiběhnout do kavárny, 
aby zjistila, kam jsme si odložili batohy. Ještěže tu nemusíme spát. Jdeme vstříc stovce. To těšení 
na fotku. Pěkně nás vypekli! Stojíme u čísla 99.805. Slunce peče a my naštěstí vcházíme do lesa. 
Přecházíme přes starý most a u kamenného kostela slavíme mši svatou. Na cestu do Mirazu se 
ptáme sympatického staříka. Nejenže jme si u něj mohli načerpat vodu, ale na rozloučenou holkám 
políbil ruku.  Albergue v Mirazu spravuje jakási kanadská komunita, jejíž členové se zde 
pravidelně střídají a starají se o poutníky. Ubytování je zde velmi příjemné, domácké. Je nás tu jen 
pár. Paní Suzan pro všechny upekla koláč a ráno jsme pozváni ke společné snídani. Na památku 
dostáváme záložku, odznáček a kanadskou vlajku, takže ostatní poutníky trochu mystifikujeme. 
7.9. Vilalba – Miraz, 38 km-uf! 
 Vycházíme za docela chladného rána, obklopuje nás mlha. Vzápětí se ale objevují první 
sluneční paprsky a my jsme uchváceni krajinou. Kráčíme po obrovských kamenech, kolem nás 
jen nízké dřeviny. Jdeme po kamenité cestě lemované ostružinami, míjíme pastviny a kamenná 
obydlí starousedlíků. V kavárně si dáváme kávu a nanuk, zaujatě sledujeme formuleJ. Je svátek 
narození Panny Marie. Místo pro mši nacházíme v jakémsi kamenolomu. Slunce opět žhne, 
loupou se nám nosy. Cyril a Metod mění majitele. Ode dneška jsou plně k dispozici panu faráři. 
Opět po asfaltu dorazíme do města Sobrado dos Monxes. Jeho centrem je cisterciácký klášter 
z devátého století s velkolepou kaplí sv. Jana. Jedno z klášterních křídel nyní slouží jako 
ubytovna pro poutníky. Toto albergue patří mezi ty větší. Je zde již spousta lidí, ale také známé 
obličeje. Milá Rakušanka Monika, která putuje sama a vždy nás vítá úsměvem a větou: „Kde jste 
tak dlouho?“, si s námi dává polévku. Moc jí chutná. Ubytování v klášteře je sice romantické, ale 
protože je tu spousta unavených lidí, moc toho nenaspíme. 8.9. Miraz – Sobrado dos Monxes, 23 
km. 

(pokračování příště) 
 

POZVÁNKA 
 

V pátek 25.1.2008 se v SSC Radějov uskuteční  

Děkanátní ples.  
K tanci i poslechu zahraje DH Šohajé a Lord. Začátek je ve 20 hodin. Srdečně zve o.s. Sarkander. 
 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Bůh tě má rád. 

2. Láska. 
     3. Kohout. 
     4. Vejce. 
     5. Jedna. 
     6. Ořechy. 
     7. Dvě. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 
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