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Vavřineček 

SPOLČO 
- společenství mládeže 

z Jilemnicka 
 

Tak letos se již pošesté 

setkáváme na našem spo-

lečenském večeru, aby-

chom se nejen dobře bavili, 

skvěle si zatancovali, ale 

hlavně abychom tvořili 

společenství s Kristem 

uprostřed. Jaké máme 

štěstí, že máme kolem sebe 

přátelé, že můžeme chodit 

a dokonce i tancovat! Tak 

ať je ta radost na nás po-

řádně vědět, neschovávej-

me si ji někde v koutku 

srdce, ale ukažme i ostat-

ním, že s nimi i pro ně 

chceme „na hlubinu zajet“!

Krásný nevšední večer 

všem! 

-red- 

Spolčo v Nové Pace 
 

V  sobotu 7.2. jsme doma přivítali opravdu 
milou návštěvu. Konalo se u nás spolčo. Ještě 
předtím se však většina z konečného počtu 19 
potkala na mši svaté ve farním kostele. Následně 
jsme se už odebrali k nám domů, kde se volné 
chvíle před vypuknutím spolča (ale i v jeho prů-
běhu ;) zaplnily motáním lístku do tomboly. 
Když už jsme byli všichni, pustili jsme si 
v poslední době dost diskutovaný dokument 
Ivetka a hora. Pro mnohé z nás znázorňoval hez-
ké chvíle, které jsme loni o prázdninách měli 
příležitost v Limanové prožít. V následné diskusi 
jsme se shodli, že snímek to byl vskutku zajíma-
vý a oslovující. Pak už následovalo občerstvení, 
při kterém jsme měli čas si navzájem popovídat. 

Bystrost a taktiku jsme uplatnili ve hře Parla-
ment a nutno říct, že holky nad klukama vyhrá-
ly opravdu drtivě – 3:0 snad mluví za vše. Popřá-
li jsme oslavenkyni Dášence, sdělili si několik 
informací a se slovíčkem a modlitbou jsme naše 
setkání zakončili. Poté se všichni odebrali domů 
– někdo dřív a někdo později J Díky všem za 
krásné společně strávené chvíle! 

 

- TerPo - 
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Spolčo ve Štěpanicích aneb stařičký kněz a mladí křesťané 

...no prostě, ústřední topení netopi-
lo, tak jsme roztopili kamna a ten starý 
farář nebyl vůbec žádný farář, ale eme-
ritní probošt katedrální kapituly Mons. 
Karel Exner, který ve Štěpanicích před 
více jak šedesáti lety působil jako ad-
ministrátor. A přestože už stařičký 
opravdu je, tělo i duch mu díky Bohu 
a ku prospěchu nás všech pořád ještě 
prokazují dobré služby. 

Spolčo jsem měl na starosti já a tak 
to podle toho taky občas vypadalo. Už 
mše svatá začala o trochu později a ze 
spolča nás na ní nebylo snad ani de-
set. Postupně jsme se ale scházeli, až 
nás (ke konci :-) bylo skoro třicet.  
Trošku jsem se bál, když mi otec Karel 
sdělil, že si vybral téma o čistotě. Podle 
mě je o tom totiž hodně těžké hovořit. 
Když se ale po více jak hodině poutavé-
ho vyprávění o svém životě (zvláště 
v období totality) konečně k čisté lásce 
dostal, opravdu mi nezbývalo než lito-
vat, že s námi nemůže déle zůstat. 
"Málo platný," říkal jsem si, "je to ka-
pacita!"  
Protože čas rychle plynul a někteří 

z nás se chtěli kvůli maturiťáku Mar-
celky Lukešové nazítří pořádně vyspat, 
tak jsme radši vypustili hru (kterou 
bych beztak zase prohrál) a někdy mezi 
jedenáctou a dvanáctou si popřáli 
dobrou noc a ... rozloučivše se, vydali 
se sousedé zpátky do svých zavátých 
chalup, rozsetých po ztemnělých ho-
rách. Jejich kročeje směřovaly na vše 
strany, než je k ránu nelítostně rozvála 
… fréza :-) 

P.S.: Na spolču nás poctil návště-
vou také Jakub Vyskočil (návštěvou 
o to cennější, že Jakub je švagrem sa-
motného Vítka Luštince. Tato známá 
osobnost hradecké pedagogické fakulty 
přednesla také slovíčko o cizoložnici. 
"Málo platné," říkal jsem si, "je to ka-
pacita!"). No a směrem, kterým jsem 
se koukal častěji:-), seděly také nové 
tváře, Bára Nejedlá a Hanka Nejedlá. 
Bára sice moc nejedla, ale že Hanka 
nejedla, to je lež, viděl jsem, jak drží 
v ruce štrůdl :-). No každopádně dou-
fám, že u nás Nejedlý nejedly napo-
sled ;-) 

Silvestr mladších v Peřimově 

Jak se už stalo zvykem, konec ob-
čanského roku slavíme v našem rodin-
ném spolčáckém kruhu. Tentokrát se 
naše církevní rodina rozrostla i o pár 
nových hlav až někde od Kolína. Spo-
lečné chvíle jsme strávili jak jinak než 
v Peřimově. A jaký by to byl Silvestr 
bez pořádné mše, her, modlitby a ra-
chejtlí?  

Duchovní rozjezd si pro nás připra-
vil náš milý kamarád P. Mariuzs Robak 
v podobě mše svaté, při které jsme si 
díky přímluvám i obětnímu průvodu 
mohli uvědomit, co krásného jsme za 
ten rok mohli prožít, a poděkovat za to. 
Není to samozřejmostí mít tak skvělé 
kamarády, kteří jsou ochotní dělat ně-

co pro druhé, a není hlavně samozřej-
mostí mít vše s Božím požehnáním. 
Poté už na nás čekalo krásně studené 
až vymrzlé podkroví. Naštěstí se brzy 
podařilo zajistit topení, takže jsme 
mohli odložit aspoň čepice a po chvíli 
i bundy. Zábava se rozjela plným prou-
dem. Ze spousty her bych vypíchla 
sportovní disciplíny se zákeřnými otáz-
kami od holek Lukešových nebo ryze 
fotbalové riskuj připravené Filipem a 
hru na slepice, při které se asi nejvíce 
pobavili páni fotografové. Půlnoc se už 
rychle přiblížila, a tak jsme se ztišili k 
modlitbě a k zamyšlení nad svým živo-
tem. A takovéto společné chvíle s Pá-

  

 

-5- 

22.3.2009 
MŠE SVATÁ PRO MLÁDEŽ 

V neděli 22.3. se v Roztokách u Jilemnice uskuteční mše pro mládež, kterou 
bude od 9.30 sloužit kaplan pro mládež jilemnického vikariátu P. Miloslav Paclík 

se Studence. 
 

4.4.2009 
DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

V sobotu 4.4. se uskuteční v Hradci Králové diecézní setkání mládeže 
s otcem biskupem. 

 
18.4.2009 

SPRINGFEST II. 
Již druhý ročník festivalu křesťanských hudebních skupin se bude, stejně jako 

loni, konat v kulturním domě ve Vysokém nad Jizerou od 17.30. 
Více informací na www.springfest.wz.cz, plakát na následující straně. 

 
27. 06. 2009 

TRADIČNÍ TÁBORÁK V PEŘIMOVĚ 
V sobotu 27. 6. by se měl opět v Peřimově konat tradiční táborák.  

Od 18 hodin bude toto setkání zahájeno mší svatou v kostele 
sv. Kateřiny Alexandrijské ve Mříčné. 

 
Těšíme se na vás! 

Chystané akce:Chystané akce:   

Policajt vyzve mladou slečnu k tanci a ptá se jí: „Slečno, vy si taky myslíte, že 
jsou policajti blbí?“ 

„Ne, ale na hymnu jsem ještě netancovala..“ 
 
Při tanci říká významně žena svému partnerovi: 

"Cítím se tak strašně opuštěná. Manžel odjel na dva měsíce do Londýna." 
"A mohla byste mi schovat známky, jestli vám bude psát?" 

 
Na plese osloví mladík dámu v letech.  

Prosím vás, slíbila jste někomu příští tanec?  
Ne, zvolá dáma nadšeně.  
To je super, mohla byste mi pohlídat víno? 

 
Povídá dívka na plese svému tanečníkovi: "Jestlipak víte, příteli, jaký je rozdíl 

mezi chůzí a tancem?" 
"To skutečně nevím, slečno." 
"Vidíte, to jsem si mohla myslet." 



 

ještě" vydařilo. Tušíme totiž, že došlo i 
k nějaké žertovné sněhové hře, vždyť 
tam byl Tomáš se Sokolem a Frantou! 

Dobře to pořadatelé připravili … 
Od programu přes jídlo až po ubytová-
ní. S brzkou tmou začal Brum připra-
vovat noční venkovní hru. Venku mrzlo 
až praštělo, vítr se proháněl nad kraji-
nou a já měl tu čest (bohužel:) pomá-
hat s přípravou. Neodvážil jsem se vy-
strčit ruce z rukavic a musím tak 
uznat, že Brum je skutečná železná 
lady, vydrží opravdu hodně. Na kopci 
nad chaloupkou jsme spolu zřídili asi 
deset stanovišť osvětlených kahánky. 
Nad každým plamínkem byla fotografie 
výjimečně krásné přírody a citát. 
Všichni účastníci tak mohli ještě v kli-
du rozjímat nad končícím rokem a 
snad si vybrat i nějaké silné předsevze-
tí do toho nového roku, který už byl 

opravdu na dohled. Pak jsme užívali 
tepla chaloupky, abychom nabrali sílu 
jít na "půlnoc" ven. Bylo to moc prima. 
Všude spousty raket, světel a hluku. 
Náš program tím ale rozhodně nekon-
čil... Hrály se hry, povídalo se...  

Ráno jsme očistili sníh z aut a vyra-
zili do Vítkovic na mši. Jak už jsme 
zmínili v úvodu - zimní radovánky - to 
bylo asi to, co Tomáš cestou prožíval. 
No považte, kde v Libčicích by si mohl 
tak parádně zahrabat na přemrzlém 
sněhu jako tady v horách (ale o tom by 
snad mohl něco napsat Tomáš sám, 
zřejmě v samostatném článku :-))). Pro 
nás dva tak končily oslavy nového 
roku a vyrazili jsme po návštěvách, ale 
ti ostatní ještě vyrazili běžkovat a užít 
tak dosytosti pracovního volna. 
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-LeToVi- 

Hrstka statečných na spolču v NP 

Psalo se 10. ledna LP 2009 a jak už 
to tak u mladých katolíků bývá, 
na tento den měli opět přehršel akcí a 
tak se stalo, že na rytmickou mši a 
posléze spolčo v Nové Pace dorazila jen 
„spolčácká smetánka“ :-) Bylo to prostě 
spolčo jako za starých časů, charakte-
ristické sice menším počtem spolčují-
cích se „spolčáků,“ ale zato pořádně 
potmelenym kolektivem. 

Na starost si ho vzal Filip Kužel 
zvaný Fido, který svého hosta, místní-
ho padreho – p.f. Kalitu vůbec nešetřil, 
takže témátko nebylo třeba o kočič-
kách, ale hned o sedmi smrtelných 
hříších, nebo jak se tohle hrozný slovo 
vlastně skloňuje (hřích bez hříchu, 
jako mnich bez mnicha :-). Výborně 

jsme se pak ještě pobavili u Zdišči-
nejch vykutálenejch her, ze kterých 
nás velice neomaleně vyrušili nějací tři 
místní vožralkové (jeden černej jak 
uhel, druhej kecal samý voloviny a 
třetí se jen smál – Martin Hyl. + Šimon 
+ Martin Hor.- pozn.red.:-)) Navíc přišli 
s korunama na hlavě, kadidelnicí v 
ruce a s křížkem…po funuse, protože 
už bylo spolčo u konce :-). 

Myslím si, že nám toto spolčo moh-
lo jasně ukázat, že není často třeba 
házet flintu do žita, třeba kvůli malé-
mu počtu lidí, ba naopak se o to víc 
soustředit na skutečnou podstatu 
spolč...začíná to na J...JÍDLO? :-) Pře-
berte si to … :-) 

-PeLu- 

PRO ZASMÁNÍ 
 
"Byli jste už na Štrbském plese?" 

 "Ne, my chodíme na hasičský." 
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-MaVá- 

nem uprostřed jsou opravdu ty nej-
krásnější a nejsilnější!  

Těsně před hodinou H jsme vyrazili 
ven. Protože jsme se v přesném čase 
lišili asi o 5 minut, někdo to rozseknul 
a byl nový rok 2009. Šikovní kluci od-
pálili těch pár rachejtlí, co jsme měli, a 
aby to nebyla taková nuda, přilítla jed-
na i mezi nás. V teple podkroví jsme si 
navzájem popřáli do Nového roku. Ne-
vím, jak pro vás ostatní, ale pro mě je 

to vždycky to největší povzbuzení a 
díky vám za něj všem! Poté se už roz-
hostila volná zábava a k ránu se šlo 
spát. 

Celé setkání jsme zakončili mší sva-
tou a s novým odhodláním dobře prožít 
tento rok jsme se rozjeli domů.  
Chtěla bych vám poděkovat za příjem-
nou atmosféru a všem organizátorům a 
pomocníkům za obětovaný čas. 

Starší spolčo a Silvestr 

Pro oslavy Nového roku jsme zvolili 
chaloupku v Křížlicích. Důvodů bylo 
hned několik. Tušili jsme, že tam bude 
dobrá parta a navíc byly hlášeny dobré 
sněhové podmínky, a to nás lákalo 
k zimním radovánkám. Neměli jsme 
tentokrát mnoho času, a tak jsme vy-
razili až na ten poslední den v roce. 
Spolčáci, kteří už chaloupku od rána 
zabydlovali a vytápěli, se zrovna prohá-
něli na sáňkách kdesi na Aldrově, a 

tak jsme využili příležitost a šli na mši 
do křížlického kostelíka. Pak jsme si 
ještě udělali procházku po Křížlicích a 
už jsme byli připraveni na příjemné 
prožití toho kousku roku 2008, který 
ještě zbýval.  

V chaloupce bylo teplo a spolčáci, 
kteří se vrátili ze sáňkování jen zářili 
blahem. Tomáš se Sokolem a Frantou 
zářili trošku víc, a tak se jen můžeme 
domnívat, že se sáňkování a "kdoví co 


