
  KAMARÁD 

Kristus nás má rád 
      ----------------------------------------------------------------------------------   

sedmé číslo                 červenec 2008     zdarma 
      ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

ACTIV8 
 

ActIv8 (čti ektivejt) je setkání české a slovenské mládeže, které 
se uskuteční 18. – 20.7. na Velehradě. Jeho smyslem a cílem je 
společná oslava světového dne mladých, protože málokdo se vydá 
přímo na mezinárodní setkání do Sydney. Světovost, univerzalitu a 
pestrost církve nám pomohou vytvořit naši nejbližší východní sousedé 
– Slováci spolu s delegací z Polska a Maďarska.  

Spojení s mezinárodními oslavami světových dní zajistí TV 
Noe telemostem na obrazovky přímo na Velehrad. Kromě benefičního 
koncertu na podporu Zakarpatské Ukrajiny se připravují české a 
slovenské katecheze, menší koncerty, křížové cesty, tematické 
semináře nebo sportovní vyžití. Celé setkání vyvrcholí sobotní večerní vigilií, která bude 
zakončena slavnostní jitřní mší svatou. 

Nad setkáním převzal záštitu evropský komisař pro vzdělání a kulturu Ján Figeľ, hejtman 
Zlínského kraje Libor Lukáš a předsedové Slovenské a České biskupské konference Mons. 
František Tondra a Mons. Jan Graubner. 

Setkání je koncipováno pro mladé lidi zhruba od 14 do 30 let. Účastnický poplatek činí 
150 CZK + dobrovolné vstupné na Benefiční koncert pro Ukrajinu. Poplatek se bude platit přímo 
na místě v rámci registrace. V této ceně jsou zajištěna dvě teplá jídla a čaj. Účastníci budou 
ubytováni ve vlastních stanech.   

 
 

Benefiční koncert „PRO UKRAJINU“ 
„Potřebujeme být v jednotě s každým otevřeným a zapáleným srdcem.“ 

 18.7.2008 19:30, Velehrad 
Tretí deň (SK), SonicFlood (USA) 

 

Slovenský misionář P. Peter Krenický vykonává již čtrnáctým rokem namáhavou misii  na 
Podkarpatské Rusi.  Oblast, ve které P. Peter působí, byla kdysi z 95% katolická, po válce byli 
kněží postříleni, odvezeni na Sibiř, katolická církev zlikvidována a začala tam působit Moskevská 
pravoslavná církev -  nástroj státní moci.  

Ukrajina je nejchudší zemí Evropy. Po rozpadu Sovětského svazu, kdy zaniklo 90 % 
průmyslu a  výroby,  se tato země snaží ekonomicky vzpamatovat. V současnosti odešlo za prací 
do světa 8 miliónů Ukrajinců. Narůstá tak počet rozvrácených rodin, dětí ulice, sirotků, 
opuštěných starých lidí.  Sociální zabezpečení ze strany státu je hluboko pod minimem nutným 
pro život.Výtěžek koncertu bude předán Diecézní charitě ostravsko–opavské, která jej využije na 
financování svých projektů na Ukrajině. 
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Světci měsíce 
Jiří Preca 

 ( 26. červenec ) 
 

Jiří Preca se narodil 12.2. 1880 ve Valletě na Maltě jako 
sedmý z devíti dětí zbožné kupecko-dělnické rodiny. V osmi 
letech se přestěhovali do Hamrumu. Jiří se po ukončení studií 
stal knězem 22.12.1906 a v dalším roce založil "Společenství 
křesťanské nauky" pro přípravu katechetů. Jejich heslem se stala 
střelná modlitba: "Božský Utěšiteli, ať celý svět následuje 
evangelium!"  

Jiří Preca začal nejen vykládat Bibli a teologii řečí 
srozumitelnou prostým lidem, ale k podobné katechezi 
připravoval i laiky. Katechety vedl po ukončení každodenní 
výukové činnosti ke společné hodinu trvající modlitbě s formací.  

V červenci 1918, jako karmelitánský terciář, přijal jméno 
František. Publikoval dogmatické, morální a asketické spisy, kterých bylo kolem stopadesáti. Jím 
složené modlitby svědčí o mystickém životě a vnímání Boha ve svém okolí. Zdůrazňována je 
jeho úcta k tajemství Vtělení a chválena služba zpovědníka. Precovo dílo schválil roku 1932 
arcibiskup Maurus Caruna. V roce 1952 Jiřím Františkem Preca vyslaná skupina šesti členů jeho 
společenství založila první středisko v Austrálii. Později vznikla další v Anglii, Albánii, Keni, 
Sudánu a v Peru.  

Jiří Preca zemřel roku 1962 v Santa Venera a byl pohřben v chrámu Panny Marie v 
Hamrumu. Blahořečen byl 9.5. 2001 v rodném městě Janem Pavlem II. a kanonizován 3.6. 2007 
papežem Benediktem XVI.  

 
 

MARIE VENEGAS DE LA TORRE 
( 30. červenec ) 

 
Marie Venegas de la Torre se narodila 8.9.1868 v La Tamponě na periférii Guadaljary v 

Mexiku. V dětství denně chodívala na mši svatou a po ní setrvávala v kontemplativní modlitbě. 
Ve třinácti letech vstoupila do Mariánské družiny a do jednadvaceti roků v ní byla velmi aktivní. 
V den slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie v roce 1905 se připojila k šesti sestrám 
pečujícím o pacienty v nemocnici Nejsvětějšího Srdce v Guadaljaře. Založila s nimi kongregaci 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, aby společně žily charisma lásky k chudým a nemocným. Křestní 
jméno Marie změnila v řádové přidáním "od eucharistického Ježíše" (de Jesus Sacramentado). 
Důvodem byla její láska k svátostnému Ježíši, která ji prozařovala a sílila k láskyplnému jednání 
se všemi, zejména s nejubožejšími. Povzbuzovala je slovy: "Neztrácej víru a vše bude dobré!"  

Marie Venegas byla šiřitelkou radosti a přitom vynikala v pokoře i starostlivé péči. V roce 
1912 byla proto zvolena matkou představenou, kterou zůstala po čtyřicet let. V roce 1930 byla 
schválena její řeholní konstituce. Za svůj život prošla i těžkými zkouškami. Připojila se k 
trpícímu lidu, za který se obětovala a pozemskou pouť skončila až v 91 letech. 

Papežem Janem Pavlem II. byla blahořečena 22.11.1992 a kanonizována 21.5. 2000.  
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PRO CHYTRÉ HLAVY 
 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Prázdninové období letních měsíců nás táhne mimo domovy na cesty a do táborů. Cítíme, 

že právě teď je čas odpočinku. Ale jakoby odpočinkem byl útěk ze všednosti domova. A to jistě 
není pravda. Domov pro nás vždycky zůstane nejkouzelnějším místem v celém životě. A domov 
je tam, kde je naše rodina. Všichni patříme do jedné veliké rodiny Božích dětí a také do naší farní 
rodiny ve Vnorovech. Mysleme proto také jeden na druhého, jako na členy naší rodiny, a 
modleme se vzájemně za sebe. Odměnou nám bude spokojený život v naší farnosti. 

           Jarin 
 
Patrony Moravy a spolupatrony Evropy jsou svatí Cyril a Metoděj, jejichž svátek v tomto 

měsíci slavíme. Zkuste odpovědět na následující kvíz o jejich životě. 
 

1) Kde jsou uloženy ostatky sv. Cyrila? 
a) v Recanati 
b) v kostele sv. Klimenta v Římě  
c) na Velehradě 

2)  Čí ostatky přinesli sv. Cyril a Metoděj na Moravu? 
a) sv. Ivana 
b) sv. Klimenta 
c) sv. Pavla     

3) Jak se jmenovalo první české písmo? 
a) latinka 
b) hlaholice (cyrilice) 
c) blábolice 

 4) Kdy a kým byli svatí Cyril a Metoděj prohlášeni za spolupatrony Evropy? 
a) 5.6.1970  Janem XXIII. 
b) 31.12.1980 Janem Pavlem II 
c) 28.9.1945 Piem XII 

5) Jaké má sv. Metoděj atributy ? 
a) berlu a mitru 
b) meč a štít 
c) knihu a relikvii sv. Klimenta 

 6) Jaké má sv. Cyril atributy ? 
a) berlu a mitru 
b) žezlo a kříž 
c) knihu, relikvii sv. Klimenta 
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ACTIV8 
Program 

 
Čtvrtek 17.7.2008 

•   příjezd od 12 hodin do večera 
• 17.00  „light program“ (sestřihy WYD, informace, hudební produkce, vítání poutníků, 

nabídka mší svatých v bazilice...); vystoupí kapely: Eliška Bielkova (SK), 
Run(a)way (CZ), Kerygma (SK), AdoraRe (CZ) 

• 21.30  modlitba 
Pátek 18.7.2008 

• 9.00  předzačátek, hudba 
• 9.30  úvodní program 
• 11.00  příprava na mši svatou 
• 11.30  mše svatá (ve slovenském jazyce) + pozvání na křížové cesty 
• 13.00  oběd a siesta 
• 16.00  katecheze, křížové cesty a svátost smíření 
• 19.30  Benefiční koncert „PRO UKRAJINU“ Tretí deň (SK), SonicFlood (USA) 
• 22.00  večerní modlitba  

Sobota 19.7.2008 
• 7.30  řeckokatolická liturgie 
• 9.00  snídaně 
• 9.30  aktivní blok 
• 11.00  „bdění“ s papežem 
• 13.00  oběd 
• 14.00  sport 
• 15.00  workshopy, semináře, sport, divadlo ... 
• 18.00  večeře 
• 20.00  vigilie 
• 22.30  noční bdění 

Neděle 20.7.2008 
• 2.00  přenos mše svaté ze Sydney 
• 3.30  budící program 
• 4.00  jitřní mše svatá (v českém jazyce), rozeslání 
•   agapé 

 
 
 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. b) 

  2. b) 
  3. b)      
  4. b)      
  5. a) 

     6. c) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 
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