Vavřineček
Občasník spolča z Jilemnicka

SPOLČO
- společenství mládeže
Jsme společenství
mladých lidí, kteří
nechtějí zkazit žádnou
legraci a
chtějí dobře
využít část svého času.
Scházíme se jednou za
čtrnáct dní a náš program
je vždy originální a o to
lákavější - jaké si to
uděláme, takové to
máme.
A proto kromě našich
pravidelných setkání
jezdíme na výlety, plesy a
poutě. Vyvrcholením
školního roku je táborák u
Lukšů v Peřimově. V
letošním roce pro nás
nejvýznamnější událost
byla účast na celostátním
setkání mládeže ve Žďáru
nad Sázavou, které vám
pohledem jednoho z nás v
tomto Vavřinečku
přibližujeme.
Rozhodli jsme se obohatit
činnost našich farností a
n á š p ř í s p ě v e k
“Vavřineček” máte nyní
ve svých rukou. Věříme,
že tak přispějeme nejen k
lepší informovanosti nás
mladých, ale i všech
farníků.
-red-

číslo 0 / 21. prosince 2002

Nádherná barva lásky
Jakou barvu má Bůh,
Zeptalo se dítě bledé pleti.
Je bílý jako já?
Má světlou pleť?
Je Bůh tmavý jako já?
zeptalo se dítě s kůží v barvě zlata.
Má tmavé kudrnaté vlasy?
Má oči černé nebo modré?
Myslím, že Bůh je rudý jako já,
pronesl indiánský chlapec,
a na hlavě nosí čelenku z per
a mění noc v den.
Každý z nás ví, že Bůh prostě je
a že má jakousi barvu.
A jedno je jisté Bůh
má nádhernou barvu lásky.
A tak až půjde tvá duše do nebe,
až se tvůj život naplní,
bude na tebe čekat a napřáhne
k tobě ruku.
V ráji nebudou žádné barvy,
všichni budou stejní.
Budeš souzen pouze za své pozemské činy,
ne podle barvy pleti nebo podle jména.
Až přijde tvůj čas
a ty uvidíš jedinou barvu,
která má smysl:
nádhernou barvu lásky.
Arnold (Sparky) Watts
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Do tvrdého světa vstupuje křehké Dítě
Narodí se nám dítě, bude nám dán syn, na jehož
rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno:
“Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec
věčnosti, Vládce pokoje.”
(Bible, Iz 9,5-6)
Přichází i k tobě
O Vánocích se živý a všemocný Bůh z lásky stává
zcela malým a slabým. Stvořitel se vydává svému
stvoření, aby mu dokázal: "Podívej se, nechci ti
způsobit nic zlého. Přicházím k tobě s prázdnýma
rukama a budu v tobě růst jen tak rychle, jak ty to
dovolíš". Dítě Vánoc nám říká: Já jsem Bůh, který se
stal člověkem. Nejsem schopen vám učinit cokoliv
zlého.
(Podle bratra Efraima)

Přichází osvobodit člověka
Do tohoto tvrdého světa vstupuje
laskavé a křehké Dítě Ježíš.
Přichází osvobodit člověka
zapleteného do sítě nenávisti a
zotročeného mnohými
roztržkami. Boží Syn dává
vyrašit naději, že navzdory
tolika obtížím vzejde nakonec v
lidských srdcích pokoj.

Je zde místo i pro tebe
Kristus přichází na svět a čeká. Čeká na tebe. Za
podobou dítěte Ježíše je velké tajemství: Bůh chce
být i tobě docela blízko! Nikdo tě k jesličkám nenutí.
Ale je zde místo i pro tebe. I zde se můžeš ve svém
srdci setkat s Bohem. Naplnění a záchrana, které
zde v jeslích začínají, jsou určeny i pro tebe.
Dveře tvého srdce
Bůh není někde daleko, vzdálený. Není někde
nahoře. On je mezi námi a s námi. Přišel na svět
viditelně jako bezmocné dítě, dýchal náš vzduch,
nosil naše oblečení, jedl naše jídla. Stal se bratrem
všech lidí a nyní klepe i na dveře tvého srdce. Touží
se setkat i s tebou.

3. celostátní setkání mládeže
Toto setkání se konalo ve
Ždáru nad Sázavou a hlavními
organizátory byly Sekce pro
mládež České biskupské
konference a Asociace
křesťanských sdružení mládeže.
Maskotem celého setkání byl
Žďour.
Do tohoto krásného, asi
dvacetitisícového, městečka „se
přistěhovalo“ ve dnech 13.-18.
srpna 2002 necelých pět tisíc
mladých věřících z celé České
republiky. Z našich farností
využilo tuto výjimečnou nabídku
9 mladých a kdybych počítal celé
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jilemnické spolčo tak skvělých 15 lidí.
Určitě je na místě poděkovat rodičům, že
nám dovolili něco tak krásného prožít a
že nás z Jilemnicka mohlo jet tolik. A těm
rodičům, kteří to svým ratolestem
nedovolily, bych rád představil úvodní
scénku. - Dívka přemlouvá rodiče, aby ji
pustili na toto setkání, ale moc se jim
dcerku nechce pustit a ona na to reaguje
takto: „… ale mami, tati, vždyť tam
budou katecheze, mše svaté, adorace,
slušní kluci.“ Ale samozřejmě myslím to
jen v legraci, protože důvodů je mnohem
víc.
Co jsme tedy na tomto setkání zažili?
Hned první den když jsme vystoupili z
vlaku, i když „lilo jako z konve“ jsme se
přesvědčili, že na tomto setkání jsou
mladí, kteří chtějí pro Krista něco udělat.
Protože na každém „rohu“ stáli
pořadatelé (mladí dobrovolníci, kteří
přijeli již o týden dříve - bylo jich na 400)
a svými úsměvy a svým velikým
optimismem nás přesvědčovali, že ten
„ceďák“ a vítr vlastně vůbec není tak
strašný, ale že nás Pán Bůh spíše zkouší,
jestli i v neidylickém počasí dovedeme
vytvořit společenství mezi sebou, kde
Pán Ježíš bude uprostřed nás.
A ono to opravdu tak bylo. Na každém
kroku člověk viděl úsměvy na tvářích a
bylo tam spousta legrace i z úst otců
biskupů při katechezích …
Každý den byla modlitba a slovo na
den, v průběhu dne byla sloužena mše
svatá, kterou sloužil vždy jiný biskup a
večer byl vždy společný program. Přes
den jsme si mohli vybrat z velké nabídky
koncertů, divadelních představení,
rozmanitých sportů, přednášek,
tvořivých dílen, brigád a nebo dokonce
jsme mohli navštívit domovy důchodců a
udělat tak zpěvem a povídáním radost
starým a nemocným. Na denním
pořádku nechyběla samozřejmě
snídaně, oběd a večeře.
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Tak například pátek byl dnem smíření,
kdy jak řekl olomoucký arcibiskup Jan
Graubner, se stalo mnoho zázraku. „Na
zelené louce“ zpovídalo přes 50 kněží.
Poslední večer jsme zažili i skutečný
historický jarmark s různými „kejklemi“,
tancem a středověkou zábavou. Zlatým
hřebem večera bylo dobře utajené
překvapení, které nikdo nečekal. Za
zvuku impozantní hudby byly oči
účastníků obráceny vzhůru k nebesům,
kde se rozzářila oslňující světlice a
následoval dlouho trvající ohňostroj. Po
jeho skončení jsme se až překvapivě
ztišili k večerní adoraci, kterou vedl
pomocný biskup královehradecký Mons.
Josef Kajnek.
Kdo tam byl, musí uznat, že i když na
tom pracovala spousta lidí, bez Boží
pomoci by se to nikdy nemohlo
uskutečnit!
Jeden z mnoha
-jlk-

Bohoslužby o vánocích
Jilemnice
24.12.2002 - 24:00 h.
25.12.2002 - 9:00 h.
26.12.2002 - 9:00 h.
- 15:00 h.
- 16:00 h.
31.12.2002 - 16:00 h.
1.1.2003
- 9:00 h.

Štědrý den „Půlnoční“
Boží hod vánoční
sv. Štěpána, prvo-mučedníka
Jesličková pobožnost s dětským
zpěvem Krkonošských koled
Svatoštěpánské setkání dětí na faře
poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
Matky Boží P. Marie - světový den modliteb za mír

Mříčná
24.12.2002 - 16:00h. Štědrý den „Půlnoční“
25.12.2002 - 7:45 h. Boží hod vánoční
1.1.2003
- 7:45 h. Nový rok, Matky Boží P. Marie
Horní Branná
24.12.2002 - 22:00 h. Štědrý den „Půlnoční“
25.12.2002 - 10:30 h. Boží hod vánoční
1.1.2003
- 10:30 h. Nový rok, Matky Boží P. Marie

J
Pan farář najmul nádeníka, aby mu nařezal dřevo.
“Tady máte pilu a můžete si při řezání zpívat, práce vám půjde lépe od
ruky,” řekl mu.
Nádeník vzal pilu a začal:
“Jiiiž jseeeem dooost praaacovaaaaal…” hodně táhle a pomalu.
“Tu ne,” řekl mu kněz. “Zpívejte Narodil se Kristus Pán a hezky svižně!”
Na závěr slavnostní vánoční bohoslužby kněz promluvil takto:
“Přeji vám všem radost z příchodu Spasitele na svět a těm, které tu zase
celý rok neuvidím, přeji i pěkné Velikonoce a vydařenou dovolenou.”

Vavřineček vydává spolčo z Jilemnicka v omezeném počtu výtisků. Bližší informace o naší činnosti Vám
poskytne kterýkoli člen. Tento časopis je volně šiřitelný, pouze nás prosím o jeho případném kopírování
informujte. -red-
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