
 

 

Vavřineček vydává spolčo z Jilemnicka v omezeném počtu výtisků pro vlastní potřebu. Více 

se  o naší činnosti dovíte na adrese http://spolco.jilemnicko.cz, kde jsou také k nalezení aktuality. 
Tento časopis je volně šiřitelný, pouze nás prosím o jeho případném kopírování informujte. -red- 

      Trocha humoru...Trocha humoru...  
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Řemeslník zemře na vrcholu tvůrčí síly. Stěžuje si svatému Petrovi na tento -  
podle jeho mínění -  předčasný odchod. Petr otevře velkou knihu života a ptá se s 
údivem: „Co? Ty myslíš, ze jsi starý 44 let? Podle pracovních hodin, které sis ne-

chal proplatit od svých zákazníků, je ti nejméně 92 let, tak si nestěžuj!“ 

Paní Špenátová přijme do rodiny dceru své spolužačky, aby se dívka trochu 
zacvičila ve vedení domácnosti. Při prvním společném obědě poznamená: 

„Abyste věděla—my jsme přísní vegetariáni. A doufám, že i vás časem získá-
me pro toto přesvědčení.“  

„Nikdy,“odpoví dívka. „Jsem a zůstanu katoličkou.“ 
 

„Pročpak jsi tady ty?“ ptá se vězeňský kaplan vězně. 
 „Kvůli mojí víře.“  …   „To snad ne!“ 

„No právě že ano! Věřil jsem, že poplašné zařízení je rozbité.“ 
 

Přehled nejbližších akcí jilemnického spolča 

 
 

7. května 2006 (Ne) 
15:00 

Koncert Vavřineček - náš první koncert  

křesťanských rytmických písní v amatérském 

podání společenství mládeže Vavřineček. 

Kostel sv. Vavřince v Jilemnici. 

 
 
 
 

19. - 21. května 2006  

 

Diecézní setkání ministrantů - chlapci (od 7 let) 

prožijí víkend ve Skutči, děvčata (od 7 -14 let) u 

Školských sester sv. Františka ve Slatiňanech.  

Kontakt: P. Jan Uhlíř, Tyršova 1, Skuteč 

539 73, tel: 777 33 92 33, januhlir@centrum.cz 

 

24. června 2006 (So) 

 

Tradiční táborák v Peřimově u Lukšů 
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Vavřineček 

SPOLČO 
- společenství mládeže 
 
A je to tady! 
Ptáte se, co se stalo? 

Jaro je tu a s ním i další 
číslo občasníku našeho 
spolča. 
Událo se zase několik 

skvělých akcí, které se 
vám pokusíme alespoň 
trochu přiblížit. Zakusili 
jsme mnoho krásných 
zážitků. A to vše s Ježíšem 
uprostřed nás! S Ním jsme 
prožili celou postní dobu, 
s Ním jsme prošli cestu 
kříže i cestu vzkříšení a i s 
Ním jsme zakoušeli ra-
dost. Neuvěřitelnou  ra-
dost z toho, že můžeme 
cítit Jeho přítomnost a že 
má pro nás stále          
připraveny nové a nové 
zážitky. Ježíš stojí s námi 
ve všech našich plánech. 
A že jich není málo! :-). 
Také jsme se zúčastnili 

akce První máj bez komu-
nistů a nikdy jinak, která 
se uskutečnila na Letné v 
Praze… Bylo to opravdu 
super a my jsme rádi, že 
jsme tam mohli být. 
Za celé spolčo vám 

všem přejeme radost z 
každého dne, který pro 
nás Pán připravil a věřte, 
že i ty další dny budou 
stát za to! 

 
 
 

(dokončení na straně č.2) ----1111----    

-red- 

V sobotu 8. dubna krátce po deváté hodině 
zaplnilo sál Filharmonie v Hradci Králové téměř 800 
mladých lidí. Rozhodli se společně prožít diecézní 
setkání mládeže. Mezi ně přišli i biskupové Dominik, 
Karel a Josef. Radostnou atmosféru, která byla        
v sále cítit, pomohla vytvořit i hudební skupina   
VeKa.  

Již dvě úvodní scénky, které si připravila 
jedenáctičlenná režijní skupinka, směřovaly            
a odkazovaly k mottu setkání: „Světlem pro mé nohy 
je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.“ Dopolední      
program vyvrcholil katechezí P. Vladislava Brokeše 

na téma „Plody Božího slova“. Jeho zamyšlení     
doplnila i svědectví. V jednom z nich těžce nemocná 
Iva Molnárová hovořila o svém nelehkém osudu a    
o víře v Boha. Neklade si otázku: „Proč právě já?“ Ale 
s ohledem na utrpení mnoha jiných říká: „Proč ne 
právě já?“  

V první části odpoledne mohl každý využít 
jedné ze 14 tematických skupin, zúčastnit se      
adorace nebo přijmout svátost smíření.  

Tematické skupinky, ve kterých přednášeli a 
s mladými diskutovali kněží, biskup Dominik a další 
hosté, se různým způsobem zaměřovaly na Bibli. 
Kdo neměl chuť diskutovat a chtěl si vyzkoušet svou 
zručnost, mohl využít tvořivých dílen a vyrobit tak 

Diecézní setkání - téměř 800 mladých 

Kaplanové pro mládež předávají Písmo svaté 



 

 

záložku do Bible. Kdo chtěl sportovat, hrál volejbal.  
Společný program pokračoval v katedrále křížovou cestou v podání    

mladých z Jilemnického vikariátu a od tří hodin mší svatou, opět za doprovodu 
VeKy. Na závěr mše zástupci vikariátů dostali Písmo svaté, aby si ho s mládeží 
četli a aby v životě bylo světlem pro jejich kroky.  
 
Řadu fotografií najdete mimo jiné na stránkách: www.forbelsky.com 

----2222----    

(dokončení ze strany č.1) 

- luš - 

Petr Šabaka znovu zavítal do našeho spolča 
Téma spolča, které proběhlo 11. března, bylo stvoření světa a evoluce,     

o kterém nám velmi poutavě vyprávěl jičínský kaplan Petr Šabaka. Probírali jsme 
všech sedm dní, ve kterých Bůh stvořil Zemi. 

První den stvořil světlo, druhý den vody, třetí pevninu a rostliny, čtvrtý 
světla na obloze, pátý zvířata, šestý člověka a sedmý den byl den odpočinku.     
Po příjemném povídání jsme se naučili dvě nové písničky, u kterých jsme se    
náramně pobavili, až nám z toho vyhládlo. Posílili jsme se a Dominik David si 
připravil slovíčko: „Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním 
nezpozoruješ?“ Myslím si, že toto slovíčko je dobré na zamyšlení, protože každý   
z nás raději hledá chyby u druhého a nezamýšlí se sám nad sebou. A vím, že   
bychom měli začít právě u sebe. 

Na závěr večera si Anežka Holcová připravila hru s podivným názvem - 
Azorek. Venku jsme se rozdělili na dvě družstva a začalo soutěžení. Chudák   
Azorek, ten to odnesl nejvíce, stále běhal a běhal. Večer skončil a v srdíčkách 
nám zůstalo plno příjemných zážitků. 

Setkání mladých zástupců farností 

- DaKu - 

V sobotu 4. března jsem se zúčastnila setkání mladých zástupců farností 
Královéhradecké diecéze. Jedním z hlavních cílů této akce bylo navázání        
kontaktů a vzájemná spolupráce nejen mezi farnostmi, ale i vikariáty. Dalším 
cílem bylo ukázat zúčastněným mladým, jakým způsobem sloužit farnosti a   
podporovat spolupráci mezi farníky. 

Programem nás provázel páter Tomáš Hoffmann a Zdíška Černochová     
z DCM (Diecézní centrum mládeže). Po představení účastníků z jednotlivých   
vikariátů nás úvodním slovem přivítal sám pan biskup Dominik Duka, který   
připomněl, že tento rok je rokem Písma svatého. 

O slova na téma „Život a služba ve farnosti“ se postaral P. Karel Moravec, 
který jako jednu z hlavních myšlenek zmínil větu z Písma: „...každý ať má         
na mysli to, co slouží druhým a ne jen jemu.“ (Flp 2, 4). Hovořil také o tom, že 
člověk je povolán k lásce a služba je projevem lásky. Je třeba učit se vytrvale,      
s trpělivostí a s vynalézavostí hledat své místo při vytváření společenství. 

Význam postní doby ve svém duchovním slovíčku přiblížil náš vikariátní 
kaplan pro mládež P. Vítek Horák z Jablonce nad Jizerou. Pozadu nezůstal ani 
půl roku nový ředitel Sekce pro mládež ČBK P. Vítek Zatloukal, který si připravil 
velice inspirující prezentaci na téma „Bible“. Nejdříve mluvil o Písmu (zejména  
Novém zákoně) jako o poselství víry, naděje a lásky. Potom se zaměřil na možné 
způsoby čtení Písma a také na pravidla jeho čtení, mezi něž patří hlavně porozu-
mění čtenému. Svou přednášku páter Zatloukal shrnul do tří slov: „VEZMI, ČTI A 
ŽIJ!“ Touto přednáškou také skončil dopolední program a po poledním           
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 rozzářené oči farníků, rozzářené oči pana faráře (každému       

Q: Takže den naplněný radostí? 
... od probuzení (to sice nebylo zrovna radostné, ale překvapivé určitě :-) až    

po usnutí ... 
 
Q: Hmm, to jste tam museli bejt pěkně divný lidi, jestli to bylo tak super 

mega teda... 
... vedle krásných chvil se objevují jako nezdárné sestry chvíle starosti,      

neporozumění i smutku. I do Křížlic zavítaly. Ale ono by to vlastně ani jinak    
nešlo. Patří do života a jsou jeho součástí. Bez nich bychom dobře neviděli ty věci 
krásné a dobré ... 
 
Q: OK, tak to sem si odfouk, že jste normální :-) Jéé, to už je neděle... 
... sníh, lyže, vítr, slunce, kaplička, příroda ... "...jako vítr na horách, zpívám 

si o svobodě své, šťasten budu žít v nesmírnosti tvé..." … 
 
... po celý den jsem pociťovala lásku druhých. Hned ráno mě zahřála u srdce 

obětavost Lídy, která s námi brzy vstala, v hrozném počasí bez rukavic vyházela 
sníh od auta a v pořádku nás dovezla na vlak. Díky Lído ... 
 
... za celý den se mi nejvíce líbil výlet na lyžích a Anděl Páně u kapličky -   

nečekala jsem, že tam dojedeme, neboť v chalupě každý vypadal spíše na relax. 
Upřímně, já se po lyžích cítila více fit a odpočatá než po ránu :-) ... 
 
Q: Jó lyže, ty stojej vždycky za to... No a pak jste se určitě opět skvěle 

napapali a frčeli domů...? 
... všichni vypadali, že by rádi ještě zůstali - což bylo moc příjemné a znamení 

toho, že se víkend vydařil a přinesl všem nezapomenutelné zážitky a sílu           
do dalších dnů :-) ... 
 
Q: Tak to je prima, čas nabrat novou sílu a chuť do života - to je potřeba! 

Můžete mi ale přiblížit ty nezapomenutelný zážitky? A jak se vám to teda 
všecko líbilo? 
 
... díky moc za organizaci skvělého setkání, kterého jsem se mohl alespoň  

částečně zúčastnit. I když jsem se s Tebou nepopral ve sněhu, bylo mi opravdu 
fajn. Přidávám se k již téměř zástupu a také říkám, že nejvíce mě oslovila křížová 
cesta ... 
 
... jsem rád, že jsme byli víc než "parta na horách", byli jsme společenství!  

Musím uznat, že jsem už dlouho nezapíjel dort vínem :-) ... 
 
... chtěl bych vám všem poděkovat i za tu trošku sněhu, kterou jste mi    

umístili za krk apod., takže jsem se nemusel mýt :-) ... 
 
... udělali jste mi všichni velikou radost, že nás byla dobrá parta (nejen     

mladých z naší farnosti, ale i studenecké a novopacké…). A to největší DÍKY patří 
Pánu Bohu - Boží přítomnost byla s námi v každé chvíli, a proto byly společné 
dny tak krásné :-) ... 
 

- FrTa- 
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Víkend na horách 
V pátek o druhém víkendu v březnu se chaloupka v Křížlicích začala  

připravovat na víkendový nápor "starších" členů jilemnického spolča, ale i dalších 
jedinců z okolních farností. S přibývajícím časem se navyšoval i počet účastníků, 
který se ve špičce vyšplhal na hodnotu 14 kusů. Chaloupka vše ve zdraví přežila, 
osazenstvo vesměs také :-) A jak se jim tam vedlo? Vžijme se na chvíli do role  
reportéra a položme jim pár otázek!  
 
Q: Jakej byl příjezd? Co jste to tam v ten pátek dělali? 

... na víkend jsem se těšila 
dosti dlouho a věděla jsem 
proč :-) Byl plný radosti, 
pohody, odpočinku a    
nečekaných situací kama-
rády i s Ním ... 
 
... vřelé přijetí, známé   
tváře plné úsměvu, známá 
chaloupka a prostředí mě 
úplně dostaly a fakt sem 
se cejtil jako doma, bylo to 
moc příjemný, to jsem ani 
nečekal ... 
 
... v pátek se mně líbila 
celkově ta atmosféra.   
Někdo hrál na kytaru,  

někdo zpíval, jiný si povídal, pak do toho hra s obracením papíru a na stole   
sklenička s vínem. Prostě idylka. Když jsem se podívala na hodinky, ani jsem 
nemohla uvěřit, že je tolik hodin ... 
 
Q: Takže se zdá, že jste si pátek skvěle užili :-) To jste byli v sobotu asi 

pěkně ospalí, co? Nebo jste vyrazili ven užívat sněhu? 
... v sobotu se mně líbilo stavění iglú. Letos jsem si do té doby sněhu moc  

neužila, ale tady jsem si to za jeden den vynahradila ... 
 
... na stavění iglú jsem se taky chvíli podílela (když jsem zrovna nebitkařila 

nebo nestála u plotny) - s chutí a radostí jsem zadělávala kvádry sněhu, které 
tam kluci rovnali... měla jsem radost ze společné mše sv. a křížové cesty... - hřálo 
mě u srdíčka, když jsem viděla usměvavého pana faráře, lidičky z farnosti, pro 
které byla naše účast - podílení se na liturgii a hudebním doprovodu, velikým 
obohacením ... 
 
Q: To jste tam jako měli i nějaký duchovno? 
... mše sv. - rozzářené oči farníků, rozzářené oči pana faráře (každému       

podával ruku), z něj vyloženě sálala radost, štěstí, ...setkání s Ježíšem - každému 
zvlášť patří velké DÍKY za zapojení do mše sv. ... 
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se jednotlivé vikariáty sešly ve skupinkách se svými kaplany. 
Z jilemnického vikariátu se nás sešlo 14 včetně kaplana Vítka Horáka. 

Zástupcem vikariátu za mladé byl jmenován Jenda Lukeš. Náš vikariát je sice 
nejmenší (má pouhých 17 farností), ale zástupců měl nejvíce. V této skupince 
jsme každý dostal slovo, abychom se mohli vyjádřit o "stavu" naší farnosti. Řešily 
se otázky spolupráce mezi farníky, spolupráce farníků s duchovním vůdcem far-
nosti, práce s dětmi, s mládeží i se staršími lidmi. Dále se nezapomnělo na různé 
akce a společenství, dojednávala se další spolupráce mezi farnostmi a také mezi-
vikariátní setkání, které se bude konat pravděpodobně na konci září v Jilemnici. 
Cílem tohoto setkání bude podpořit "méně aktivní" sousední vikariáty Jičín a 
Trutnov. Celý program byl zakončen mší svatou v kostele Panny Marie, kterou 
celebroval biskup Dominik Duka. 

Královéhradecké diecéze. Jedním z hlavních cílů této akce bylo navázání        

Písma: „...každý ať má         

ŽIJ!“ Touto přednáškou také skončil dopolední program a po poledním           

- MaVac - 

Spolčo na téma Křesťan a politika 25. března 2006 
„Jo, jo, tak jsme prožili zas jedno bezva odpoledne...,“ i takhle suše by se 

to dalo shrnout. Ale byla by jistě škoda, kdybychom se nepodělili o průběh tohoto 
krásného dne:)  

Asi polovička z nás se sešla již v půl čtvrté a hned jsme obsadili faru,  
odkud se začaly šířit decibely rytmických křesťanských písní, které jsme         
trénovali nejen na náš koncert, ale také na následnou mši. Na ni dorazil i náš 
host Jakub Kříž, který je zasvěcen do tajů politického života, a tak jsme se hned 
po skončení mše vrátili zpět na faru, kde se konalo spolčo.  

Asi byste neuhádli, že když jsme pozvali aktivního křesťana, který toho ví 
hodně o politice, takže téma setkání bylo... no přece Křesťan a politika :-) Asi má-

lokdo uvěří, že jsme se při 
tak často omílaném téma-
tu ani  jednou nepohádali, 
ale Jakub to měl pevně     
pod kontrolou, a tak    
vyprávěl jednak velice 
poutavě, ale taky         
nezaujatě! Teprve           
po vypití několika´hrnků 
ovocného čaje na kuráž se 
rozpoutala pořádná     
diskuse, při které však 
místo nadávek a           
osočování byl slyšet jen 
smích a zajímavé dotazy 
(dočkali jsme se i neméně 
zajímavých odpovědí). 
Bylo milé, že celý večer s 
námi prožil i náš hostitel, 

pan farář Zemanec, kterému se téma a Jakubovo povídání také viditelně líbilo.    
Krásnou tečku za spolčem udělala křížová cesta, kterou mohl každý z nás         
za něco, či za někoho, obětovat. Šli jsme parkem a dostali se až ke kříži za      
nemocnicí, kde jsme udělali definitivní tečku za dnem. „Tak se měj hezky a těším 
se na viděnou na dalším spolču.“ Ach, jak typická, ale snad i upřímná věta při 
loučení... Takže na viděnou:-)  

Host Jakub Kříž (vlevo) a Štěpán Pospíšil, šéfredak-
tor časopisu Tarsicius a ředitel Vydavatelství IN s.r.o. 

- rpl - 



 

 

Společenský večer Vavřineček 25. února 2006 
Mottem našeho již třetího společenského večera bylo: „Tvořme             

společenství“. O tom, že společenství mladých i těch starších bylo opravdu veliké, 
vypovídal zcela plný sál Společenského domu Jilm v Jilemnici. Jako překvapení 
byla pro prvních 80 dam a slečen připravena růže. Dále se na velké mapě   
špendlíky znázorňovala místa, odkud hosté přijížděli. Byly to blízké vesnice, ale i 
nejrůznější kouty Čech, Moravy a dokonce i Slovenska! 

Společenský večer zahájila moderátorská dvojice Maruška Lukešová a 
Ondra Luštinec scénkou ze známého filmu Matrix, kde hlavní roli hrál náš 
maskot kocour Vavřineček. Úvodního slova se ujal náš vikariátní kaplan pro  

mládež P. Vítek Ho-
rák, který připome-
nul i události loň-
ského večera, kdy 
zemřel Jan Pavel II. 
O slovo se už ale 
přihlásila skupina 
Veget, která celý 
večer hudebně do-
provázela. Po chvíli 
nastal velký oka-
mžik. Sál netrpělivě 
očekával naše před-
tančení… Tma. „A 
babičko, existují 
strašidla? Ale ne, 
děvenko, ty jsou 
jenom v pohád-
kách...“ Černokněž-
ník, víly, princové a 

princezny, vodník, Karkulka a další pohádkové postavy přišly na scénu. Předtan-
čení sklidilo veliký úspěch, a proto jsme ho v průběhu večera ještě jednou zopa-
kovali. 

Následoval taneční pořádek, při kterém měli opravdu všichni možnost po-
znat druhé lidi a hlavně si pěkně zatancovat. Po bohaté tombole se jen zaprášilo! 
V taneční soutěži jednotlivé páry uplatnily své dovednosti, bylo se opravdu na co 
dívat! Porota složená ze samých skvělých lidí byla postavena před nelehký úkol, 
ale vcelku jednoznačně k naší radosti vyhrál Jirka Maťátko s Marcelkou Lukešo-
vou! Celý večer neuvěřitelně utíkal. Taneční scénka, losování hlavní tomboly i 
zábavná hra celý program velmi zpestřily. 

Pro ty, kdo už nemohli v kole vydržet, byly ve společenské místnosti při-
praveny různé prezentace (historie a působení společenství Vavřineček, setkání 
se Svatým otcem v Kolíně nad Rýnem, ...), všechna čísla našeho časopisu, CD s 
fotkami a mnoho dalšího. 

Kolem třetí hodiny ranní se všichni rozešli domů, a tak na nás zbyla milá 
povinnost úklidu. Celý společenský večer stál sice hodně sil, ale dělali jsme to pro 
radost - pro ty lidi, kteří nás podporují, a hlavně pro radost našeho Boha! I když  
je večer již dávno za námi, věříme, že si každý odnesl aspoň kousek dobré nálady 
a kdyby ani to ne, tak aspoň něco z bohaté tomboly:-) - MaVa- 
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Mottem našeho již třetího společenského večera bylo: „Tvořme             

Anketa mezi účastníky společenského večera Vavřineček 

Maruška, 21 let 

František, Horní Branná, 63 let 

Kristýna, Turnov, 18 let 

Květina jako dárek přicházejícím ženám, galantní uvedení hostů 
na jejich místo v tanečním sále, překrásné a nápadité předtančení        
vytvořené a nacvičené samotnými členy společenství Vavřineček,      
hodinový taneční pořádek, který každému dovolil vybrat si svého     
tanečníka i druh tance, jedinečné zpestření večera zajímavě             
zorganizovanou taneční soutěží a především skvělá nálada a trvající 
plesová pohoda - to všechno považuji za velké přednosti, kterými byl 
tento ples nasycen. Velice oceňuji také skutečnost, že veškerou        
přípravu a realizaci tohoto nádherného večera zvládli s obětavostí a 
nadšením v převážné míře samotní členové Vavřinečku. Ovšem nej-
větší ozdobou plesu byla vysoká úroveň společenského vystupování 
mladých lidí. Cítili jsme se s manželkou tento večer velice šťastni, 
protože nám bylo dopřáno prožít ho celý ve společenství lidí ušlechti-
lého smýšlení, jednání a upřímné radosti v srdci 

„Překvapilo mě slovíčko kněze na úvod a velmi 
jsem to uvítala, hned ten ples nabral úplně jinou, 
krásnou atmosféru společenství.“ 

„Je vidět, že si pořadatelé 
dali s organizací práci.“ 

(Pozn.: Odpovědi jsou redakčně zkráceny.) 
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