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Ped odjezdem na setkání s papežem do Staré
Boleslavi jsem pohlédla na brašnu s fotografickou
výbavou a íkala si: jedu tam, protože se chci setkat
s papežem, protože chci slyšet jeho slova…, a tedy
nechám foák doma. Popravd eeno vbec jsem
neekala, že se se Sv. otcem setkám tváí v tvá,
pravdpodobn budu celé dní sledovat na velkoplošné obrazovce...

ným svátkem, kdy jsou si
lidé k sob blíž a kdy se
snadnji šíí poselství Boží
lásky a dobroty, kdy i nevící vyslovují Boží jméno
"nenadarmo"

-

pi

kole-

dách... Toto íslo se však
bude ješt hodn vnovat
veliké události, která se
netýkala jenom nás, kesan, ale celé naší vlasti a
dovolím si tvrdit i celé
stední Evropy. Samozejm nemluvím o niem jiném než o návštv Svaté-

Svatý Petr vyhlédne z okna a vidí, že se k nebeské brán
blíží skupinka žen. Vykloní se a zavolá:
“Ty z vás, které byly hašteivé, a jdou rovnou do oistce!”
Vtšina z nich skuten poslušn zamíí smrem k oistci
a jen jedna žena pokrauje dál v cest k nebeské brán.
Svatý Petr se vykloní ješt jednou a dodá:
ání
“Tu hluchou vezmte s sebou!”
o Zasm

ho otce v R. lánky nejen
z této akce si mžete peíst práv v tomto ísle.
Píjemnou zábavu!
-red-
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Vstupenka, kterou jsem obdržela v autobuse,
byla opravdu do jednoho ze zadních sektor. Zaujala jsem místo v tetí ad od uliky … byl odsud
celkem dobrý pohled na velkoplošnou obrazovku a
tak jsem mohla dobe sledovat program – na vlastní
podium jsem vbec nevidla.
Vrtulník a posléze i policejní vozy s majáky
oznamovali píjezd Sv. Otce … ano, už je mezi námi.
Jaké bylo moje pekvapení, když ulikou ped
námi prochází muži ochranky a kontrolují prjezdnost, upomínají poadatele, co mají zajistit, … to
tedy znamená, že papež pojede touto ulikou. Okolí
„šílí“, rychle foák… Pece i já mám s sebou foák –
a mobilu. A tak tedy vytahuji z batohu mobil… Papamobil se blíží, Sv. otec žehná vícím… mé oi se
na okamžik stetly s oima Sv. otce – o vteinu pozdji makám spouš a ukládám snímek do pamti,
o zlomek vteiny pozdji si uvdomuji, že jsem pece
nepijela fotit. Co bylo v oích papeže? Kdo se m
dotkl pohledem? To setkání nebylo, ale zárove bylo
osobní …

Z úvah m vytrhává nedaleký hlas
„Pro jsi mi nepodal foák? Vždy jsem
ti to íkala. Jen ti metry od papeže.
Víš, jaká to mohla být fotka?“ Hlas zní
vyítav, nazloben, naštvan…
Do mé pamti se
vtiskl odlesk, výraz, pohlazení, povzbuzení oí
Benedikta XVI. Slovy
nejsem
schopná/
neumím vypovdt, co
vše jsem v pohledu Petrova nástupce zaznamenala - jen jsem opravdu
nemusela makat tu
spouš (íkám si), mohla
jsem plnji vychutnat
ten vzácný okamžik setkání.
Mše svatá, slova Sv.
otce, hudba, Paladium,
lebka sv. Václava… Jeden okamžik dne silnjší než druhý.

Veer jsem si doma vzpomnla na
fotografii Sv. otce v mém mobilu, a
tak... (chtla jsem si osvžit okamžik
setkání) … otvírám obrázek ... doslova
zírám na erné políko na displeji – tak
to se mi ješt nestalo. Musím se opravdu srden zasmát –
vždy jsem v Boleslavi pece nebyla kvli
focení papeže.
Obrázek v mé pamti
není erný, je plný
nadje, povzbuzení,
doprovázený
slovy
Benedikta XVI. erné políko v pamti
mobilu však má i
vypovídající hodnotu:
k mému setkání se
Sv. otcem došlo 28.
záí 2009 v 9.25.
- Brum -

Osobní setkání s papežem, na které se
Jen tak nezapomíná

Dvacáté osmé záí roku 2009 bylo
pro mne velmi významným dnem.
Pro? Byla mi dána možnost na slavnostní poutní svatováclavské mši svaté
ve Staré Boleslavi pedat spolu s Vláou papeži Benediktu XVI. dary za
mládež.
Hned na zaátek bych chtla splnit
svou milou povinnost a vyídit všem

mladým od Svatého otce pozdrav. Nevím, jestli jsem mu vše dobe rozumla, nebo na nás mluvil nmecky a já
od maturity a od setkání v Kolín nad
Rýnem nminu úpln vypustila. Každopádn vám všem dkuje za dary,
všechny vás zdraví a tší se na vidnou
v Madridu.
O tom, že bych se mohla setkat
s papežem tváí v tvá, jsem se dozvdla už o prázdninách. Od zaátku
jsem se na to velmi tšila a modlila se
za to. Asi jsem se pipravovala více,
než kdybych jela jako adový poutník.
Pesto jsem si to poád moc neuvdomovala. Ale v sobotu, když papež už
byl u nás v R, když jsem pozorovala
slavnostní penosy v televizi, zpravodajství plná jen této vzácné návštvy,
tak na m dopadla zodpovdnost a

Dva hokejisté se trápili otázkou: Hraje se taky v nebi hokej?
Nakonec si slíbili, že ten, kdo z nich první zeme, to pijde
druhému oznámit. A tak se taky stalo. Jeden z nich po ase
zemel a druhý ml zakrátko na to živý sen. Zjevil se mu kamarád a íká:
“Mám pro tebe dv zprávy: jednu dob-rou a druhou špatnou.”
Druhý byl celý nedokavý a hned se ptal:
“Tak povídej, hraje se v nebi hokej?”
“Ano, hraje.” odpoví zvnlý kamarád. “To byla ta dobrá
zpráva a te tu špatnou:
ání
Zítra s námi chytáš v brán...”
o Zasm

Pr

2

11

Nezapomeòte (aneb vytáhnìte své diáøe):
25. prosince 2009
Ti dny s Benediktem - poad na T2 (16.20 h), režie J. Heller
V záí tohoto roku navštívil poprvé eskou republiku papež Benedikt XVI. Autoi dokumentárního filmu Ti dny s Benediktem umožní divákm nejen zavzpomínat na to, jak návštva papeže probíhala, ale dávají nahlédnout i do
zákulisí a odkrývají to, co bývá bžným úastníkm skryto. Skrze píbhy lidí,
kteí se na píprav návštvy aktivn podílejí, poznáme, jak taková netradiní
oficiální návštva vypadá zblízka a ím se liší od tch klasických státních. Co
všechno obnáší její píprava jak v naší zemi, tak ve Vatikánu, a jak nakonec
návštva papeže Benedikta XVI. dopadla.
Poad by ml také být odvysílán 2. ledna 2010.

27. prosince 2009
Vánoní vystoupení Peimovského kvarteta s páteli (kostel ve Míné,
17 hodin)
16. ledna 2010
Skautský ples v Nové Pace (více informací na webu
http://skautnp.wz.cz/)
22. ledna 2010
Koncert Stopdepress ve Studenci, zaátek ve 20.00
6. února 2010
Spoleenský veer Vavineek, zaátek v 19.30 (více http://
spolco.jilemnicko.cz)

velká tíha. Najednou mi pipadalo slavnostní obleení, které jsem mla mít
na sob, málo slavnostní, úes, který
jsem si chtla vytvoit, jednoduchý a
nevyhovující, ešila jsem, jestli se mám
namalovat, když se normáln moc nemaluju a zaala jsem trochu vyšilovat... Asi se objevila tréma... Naštstí
veer jsem se trochu uklidnila, ekla
jsem si, že není zas tak dležité, jak
budu vypadat, jestli tam zakopnu nebo
mn vypadne dar z ruky, ale že je dležité pedevším to, s jakým úmyslem
tam pjdu. Aby to byl úmysl co nejistší, bez zájmu být stedem pozor-
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Nejen za redakci, ale i za celé spoleenství mládeže Vavineek pejeme
všem krásn prožité vánoní svátky plné radosti, rodinné pohody a také
víry a nadje v to, že tak krásné svátky nemohou být ve své podstat o nakupování dárk, ale o nem mnohem hlubším.

vavøineek vydává spolo z Jilemnicka v omezeném potu výtisk pro vlastní potebu. Více se o naší innosti dozvíte na adrese http://spolco.jilemnicko.cz, kde jsou také k nalezení
aktuality. Tento asopis je voln šiitelný, pouze nás prosím o jeho pípadném kopírování informujte.
10

nosti a touhy se zviditelnit, tak jsem se
rozhodla, že ješt v nedli využiji možnosti svátosti smíení.
V nedli jsem ráno vyjela vlakem
do Boleslavi. Když jsem se tam ubytovala, my, co jsme mli v liturgii njaký
úkol, jsme se sešli na informaní
schzce. Z ní jsem si krom praktických informací odnesla hlavn také
slova P. Vítka Zatloukala, abychom vše
dlali opravdov. Kdo etl tení, aby ho
etl jako Písmo svaté, ti co mli na starosti pímluvy, aby si uvdomovali, že
pednáší prosby celé církve... A my, co
budeme dkovat, abychom opravdu
projevovali vdnost za všechny mladé.
Veer zaali pijíždt do Staré Boleslavi
známí, tak jsem byla plná radosti
ze setkání. Po veerním programu jsem
využila možnost svátosti smíení a šla
co nejdív spát, abych nemla ráno
kruhy pod oima.
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Ráno, jak jsem se probudila, hned
jsem si uvdomila, co m v tento den
eká. Poprosila jsem Pána, a vše dopadne dobe, upravila jsem se (díky
Anice jsem nakonec mla i slavnostní
úes a hurá na louku, kde se mla
uskutenit mše svatá. Ráno jsme to
ješt projeli na neisto. Nebyla jsem
vbec nervózní, byla jsem v radostném
oekávání.
I celou mši jsem krásn prožívala, dkovala Bohu za to, že všechno všem
krásn vychází, že se nikdo nezakoktal, neškobrtl, nerozlil konviky...
Oslovilo m kázání, kde nás Benedikt XVI. krom jiného vyzval k tomu,
abychom se snažili žít svat. To znamená, abychom si plnili své povinnosti, zbavili se sobectví a naopak hledali
spolené dobro. Abychom v každém
okamžiku hledali Boží vli.
Po svatém pijímání jsme se šli pipravit ped hlavní pódium. Tam jsme
stáli pipravení pro m dlouhých a nekonených asi pt minut. Hlavou se
mn honily rzné myšlenky: „Pro ješt ekáme? Mám políbit papežovi prsten? Pane Ježíši, dkuji Ti, že jsi ke
mn pišel... Pro, když jsem t pijímala, nebyla jsem tak nervózní jako
te , když jdu pozdravit Tvého zástupce? Ta knížka je docela tžká, snad ji
udržím po celou dobu... Mn se ale
klepou ruce, doufám, že nebudou dlat
detailní zábr na knížku, jinak každý
uvidí, jak se tese. Pij , Duchu svatý,
hlavn pomoc Vlá ovi, a zvládne pednést pichystanou e.“
A pak jsme vyšli po schodech nahoru. Bylo to krásné, stát tak blízko Svatého otce. íkala jsem si, ještže je ten
proslov tak dlouhý, že se mohu tak
dlouho dívat do tak srdené tváe. V
duchu jsem celou dobu dkovala. A
už Benediktovi za jeho návštvu, tak
Bohu, že nám dal tak dobrého papeže.
Zárove jsem poslouchala Vlá u a
modlila se, aby neml okno.

Pak jsme pistoupili pímo ke Svatému otci. Opravdu mn to pipadalo,
jako bych mluvila s laskavým otcem.
Velmi jsem toužila políbit prsten jakožto symbol papežství. I to mi bylo dopáno. Snažila jsem se soustedit na
slova, která nám soukrom ekl: a
pozdravujeme mladé. Pak jsme vstali,
uklonili se a odešli. Ale to nebyl konec.
Radost, která m skrz toto krátké setkání prostoupila, trvá ješt te , když
to píšu a urit na to budu dlouho
vzpomínat.
Kamarádka mn íkala, že až tam bu-

du kleet ped Svatým otcem, tak a ji
tam vezmu v srdci s sebou. Snažila
jsem tam vzít nejen ji, ale všechny
mladé známé i neznámé a i ty starší.
Na závr chci podkovat všem, kdo se
jakkoliv na setkání podíleli. A už aktivn v píprav nebo aktivní úastí.
Dkuji Bohu, že tyto sluncem prozáené dny byli prozáené také Sluncem Ježíšem Kristem. Vím, že skrze papežskou návštvu zapálil mnoho srdcí
a naplnil je vírou, nadjí a láskou.
- Maruška Lukešová-

O zdravé výživì trochu jinak
„Ježíš jim ekl: ,Já jsem chléb života.‘“ Jan 6,35
Zdravá výživa, energetické nápoje reklamy nás bombardují ze všech
stran. K této pestré nabídce se pidává
tichá a nenápadná „reklama“ na „novou výživu“. Nenajdeme ji na pultech
hypermarket. Nenajdeme ji za sníženou cenu. Reklamu na ni bychom
marn hledali na stránkách asopis.
A pitom... Kdyby lidé o ní vdli, kdyby tušili nco o jejích úincích, asi by
vytvoili dlouhé fronty...
Vždy „tento výrobek“ není za sníženou cenu, ale zadarmo! Nepináší jen
chvilkové „posílení“ a „povzbuzení“, ale
dokonce trvalý „elán“. Neprodlužuje
náš život, ale dává „život v nových dimenzích“. A to vše zadarmo! Staí pijít s otevenou rukou (ba spíš nitrem!).

Co je to za tak zvláštní „výrobek“, který
má tak úžasné revitalizaní schopnosti? Pedevším to není výrobek, proto
není na pultech velkoobchod. Není to
totiž nco, ale Nkdo: Syn, který se
dává jako dar. A dar je vždycky zadarmo. Proto se nedá koupit. Není možné
„si to koupit“ i zasloužit svými skutky.
Lze to jen pijmout. A toto pijetí znamená vit. Nesílí naši svalovou hmotu, ale náš vztah k Otci. Dává nám sice
energii, ale „neznámou“ - totiž sílu
„dávat se Bohu a druhým“ tak, jako se
Syn dal na kíži všem. V tomto dávání
se Otci je totiž náš život. Pipomínejme
si to a picházejme denn s dvrou
k Ježíši, protože z vlastních sil se dávat
nedokážeme. On je chléb našeho života.
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Moje první duchovní obnova
Když mi Maruška nabídla, abych se
zúastnil exercicií, tak se musím piznat, že jsem ani moc nevdl, co si
pod tímto pojmem pesn pedstavit.
„modlení, ticho, rozjímání“?
V pátek 29. listopadu to všechno
mlo zaít a já pln oekávání zaparkoval svoji káru na parkovišt ped
bozkovský kostel. Tam se totiž na úvod
mla konat mše svatá. Nevím, ím to
bylo, možná poutavé píbhy pi kázání, ale tato bohoslužba m tak njak
zvláštn naladila.
íkal jsem si:
„Bezva, to bude obnova.“ Když nám ale
duchovní otec Kryštof oznámil, že nás
eká silencium a adorace, tak se mi
zrovna dvakrát nechtlo. „Bejt ticho a
ješt vstávat? To peci nemžu vydržet,
mluvím ze spaní a navíc si ani nebudu
moct postžovat na to protivné vstávání.“
První pednáška a adorace, která následovala, byla zejm v mém mrzoutském postoji zlomová, ekl jsem si: „Víš
co, Jirko, zkus to prožít víc v klidu,
všechny problémy ho za hlavu a souste se na Boha a už neprotivuj,
za pokus to peci stojí.“
A dopadlo to nakonec dobe. Néé,
že bych si udlal osobní rekord v mlení, ale došlo mi, že se spousta vcí mže vyjádit neverbáln a o to krásnji.
Že si mžeme srdíko vylejt Bohu pímo do klína, že nám fakt naslouchá.
Sobotní dopoledne se ješt neslo
ve znamení ztišení, ale to už mi pišlo
naprosto normální a v niem neomezující. Ranní chvály, snídan, mše sv.,
další pednáška. Všechno tak rychle
uteklo, najednou ped námi stál obd.
Po umytí a úklidu nádobí se vtšina
z nás odebrala na odpolední procházku. Já bohužel do této skupiny cestovatel nepatil. Musel jsem odjet dom
na hokejový zápas.
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V kabin, která byla plná pisprostlých chlápk „spoluhrá“, mi bylo
smutno. Žádná pokora, ztišení, klid,
tolerance. Jen samé nadávky a zesmšnní. Prost šok. Nikdy mi to nepišlo divný, ale te … Když jedu z akce, která je zprostedkovatelkou bližšího poznání Boha. Ve chvíli mi bylo
jasné, jak je pro m Bh dležitý a
nesmírn potebný. „Vždy i já bývám
nkdy takový.“ Cestou zpt do Bozkova
bylo o em pemýšlet. Veer byl odpoinkový - as na osobní rozjímání, popovídání, film. A samozejm spánek.
Do nedlního rána nás probudilo sluníko. Po vydatné snídani, následovala
bohoslužba a jelikož jsme správné a
poádné spoleenství, tak kdo ml ruce
a nohy, dal se do úklidu.
Naše síla nespoívá jen v duchovní
jednot, ale i v ochot pomoci druhým!
Když byly podlahy, záchody, talíe i
hrneky isté, rozjeli jsme se do našich domov.
PS: Jist se mnou všichni zúastnní budou souhlasit, když vyzdvihnu
kuchaské umní semilského tria, masíko jak pírko a ta rejžika, jedna báse.
- Jirka Maátko -

Ve zkratce (aneb ani toto
íslo není nafukovací)
5. záí - Svatba Anežky, toho asu
Krausové, a Jirky Herverta - Benecko.
11.-13. záí – Vikariátní setkání dtí
(VSD) v Rokytnici nad Jizerou.
26. záí – Mše sv. s bangladéšským
biskupem Ponen Kubi, Jilemnice.
1. listopadu – Rytmická nedlní mše
svatá v Jilemnici.
7. listopadu – Vikariátní zábava,
Víchová nad Jizerou.
6. prosince – Mše sv. za Toniku
Hofmanovou a odpolední posezení
„se sv. Mikulášem“, Horní Branná.

brali jsme se hromadn zpt do školy.
Zdálky již hudba znla, kapela Stopdepress se na nás dkladn nachystala.
Premiérou se pro m jejich koncert stal,
ani na chvilku jsem návštvy nelitoval.
Hráli a paili, krev v žilách poádn
nám rozproudili. Oberstvení samozejm nechyblo, pivko, párky, kofola,
prost samá pohoda. Po koncert jsme
se s nkterými úastníky louili, lákaly
je už asi jejich domovy. Já jsem ješt
vytrval, karetní hry do plnoci u stolu
hrál a pak do spacáku se vydal. Program však pro zájemce pokraoval, do

místnosti Kecaka na pokec do rána
nás zval.
Jak už to tak po sobot bývá, nastala nedle, venku opt snhobílá. Slavnostní mší svatou jsme se v chrámu
rozlouili, radostí a pokojem se naše
duše naplnily. Schola opt nezklamala,
své písn nám všem pro radost zahrála.
Byl to docela mazec, když na závr zaznl song: To máme mládež. Jsem moc
rád, že jsem na setkání dorazil,
se spoustou mladých pátel se vidl a
seznámil. Mezi námi zúastnnými katolíky, organizátorm patí velké díky!
- Péa Halamka -

Vyjádøení interdiecézní liturgické komise k
dopisu o liturgické hudbì
V pátek 30.10.2009 probhlo
za pedsednictví kardinála Miloslava
Vlka a Mons. Františka Radkovského ádné zasedání Spolené liturgické komise pražské arcidiecéze a
plzeské diecéze.
Praha: Komise se zabývala i Oteveným dopisem mladých lidí všeho vku
o liturgii, který napsala a zveejnila
skupina chrámových varhaník jako
negativní reakci na hudební složku
mše svaté, kterou slavil Svatý otec s
mladými a ostatními poutníky ve Staré
Boleslavi, a odezvou, kterou tento dopis vyvolal.

Pestože komise chápe dvody znepokojení signatá dopisu, nemže
souhlasit ani s jeho formou, ani zpsobem prezentace, a odmítá je.
Komise se nebude vyjadovat k jednotlivým v dopise vyjádeným tvrzením, výtkám a názorm, protože touto
formou o církvi a její liturgii jednat
nelze. Chápe však, že vhodnost jednotlivých žánr a druh liturgické hudby
pedstavuje aktuální problém i výzvu,
které volají po ešení. Jako první krok
se proto rozhodla uspoádat dne 23. 1.
píštího roku ve spolupráci s dalšími
zainteresovanými institucemi veejný
studijní den – jednodenní konferenci
vnovanou této problematice.
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Biskup po 60 letech ve Møíné
 Po mši probhlo žehnání obecních

prapor obcí Míná a Peimov.
 Výroí 222 let od dokonení úprav

podoby kostela do stávající podoby.

Nedle 4. íjna byla slavnostní pro
malou podhorskou farnost Míná
u Jilemnice v Podkrkonoší, která leží
na okraji královéhradecké diecéze a
sousedí s litomickou diecézí. Po pibližn 60 letech navštívil tuto obec biskup. Pozvání pijal pomocný biskup
královéhradecký Mons. Josef Kajnek a
oslav zde bylo nkolik najednou:
 Po tyech letech byla dokonena

hlavní oprava kostela (stecha nad
hlavní lodí, omítka celého kostela a
vže, oprava interiéru, oprava pdní
podlahy, nátry oken, dveí apod.)
 Byla zde udlena svátost bimování
jedenácti bimovancm.

Samotná slavnost mla také sloužit
k setkání lidí vících z farnosti a okolních farností s lidmi nevícími - pedevším ze Míné a obcí pod farnost
spadajících - a také jako setkání s otcem biskupem, s kterým si bylo možné
pohovoit pi malém oberstvení
po mši svaté, nebo pi diskuzi v kostele
po žehnání prapor.
Této slavnosti se zúastnilo okolo
200 lidí, o hudební doprovod tohoto
odpoledne se postaralo spoleenství
mládeže Vavineek z Jilemnicka a
místní varhaník MUDr. František Válek. K této významné události bylo také
vydáno pt druh pohlednic kostela,
puzzle, svíky ve dvou barvách a hrnek
- vždy s obrázkem kostela. Tyto památky je možno zakoupit i nyní.
Vše dobré peje a za krásnou slavnost Bohu dkuje
- Jenda Lukeš -

Rychnov nad knìžnou
aneb super víkend na úpatí hor
Stalo se již vlastn takovou tradicí,
že jakmile zane padat listí ze strom
(že by skryté oznaení pro podzim?)
vyráží naše spolokapela na pozvání
do njaké spátelené farnosti. Pracovn
tomu íkáme „výjezdní hudebn evangelizaní akce“. Po nádherných zážitcích spojených s návštvami Dobrušky
a Dvora Králové nad Labem pišla letos
pomyslná ada na Rychnov nad Knžnou.
Naše automobilová kolona, ítající 6
aut, vyrazila již v pátek po pl šesté
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z Jilemnice a pes všechny nástrahy
páteního
provozu
jsme
dorazili
na místo. Na fae, která se stala po
celý víkend naším azylem, nás velice
vele uvítal místní pan fará, P. Petr
Stejskal a vlastn organizátorka našeho pobytu – Lucka B. Kdo by ekal, že
fara leží u kostela, šeredn by se mýlil
(jelikož „mýlit se je lidské“, také jsme
se mýlili). Ale popravd, kdo by ekal,
že se na faru musí jet pes parkovišt
u Lidlu.

Celý víkend probhl opravdu ve
velice krásném duchu. Myslím, že se
podailo naplnit smysl tchto akcí, a to
poádn „potmelit“ partu a seznámit se
s novými lidmi, krajem, farností...
Nedle byla, jak se to na den odpoinku hodí, takovou tešnikou na dortu celého víkendu a i zkoušek pedešlých. Opravdu nádherným zážitkem
byla - vím že nejen pro m - dopolední mše svatá. Nejenže byl kostel plný,
ale bylo tam hodn mladých rodin, což
musí každého katolíka potšit. Výborný knz, který mši svaté udává ten
správný ráz a slavnostnost, hudba se
myslím také povedla a hlavn ve vzduchu byla cítit obrovská pohoda a radost, která musí mít své koeny v Boží
blízkosti. Co mže být krásnjší, než
když lovk vidí, že nás místní farnost
s radostí pijala. Hodn lidiek zcela
odlišných vkových generací se u nás
zastavilo a podkovalo. To mnozí vyjádili i tím, že pišli i na náš odpolední
koncert. Jenda s Ivou se bravurn
chopili moderace.
Výatky z práce mistr:
 I: Jsme rádi, že jsme s vámi, a jste
odkudkoliv. Dkujeme za milé pozvání místním a za krásné pijetí
pana faráe.
 J: Máte-li zájem se o nás nco dozvdt, zasurfujte na naše webové
stránky spolco.jilemnicko.cz. Tuto
adresu najdete i na obalu našeho
CD, které si zde mžete také koupit
za lidových 60 K.
 I: Nyní následuje série písní ze Svtových setkání mládeže se Svatým

otcem… Slyšíte??? Já už slyším
australské klokany.
 J: Jo a Ivo, íkal jsem už, že je zde
možnost si koupit naše CD?
 I: Drazí pátelé, dkujeme za krásné chvíle s vámi. Chtli bychom se
s vámi rozlouit dvma písnikami,
a to naší skoro prvotinou Zá tváe
Tvé a a jsme prožívali celý koncert
jako modlitbu, tak poslední písnika Rájem nám k tomu snad ob-

zvláš pomže.
 J: A jestli jsem to dnes ješt náho-

du neíkal, u vchodu je možno zakoupit naše CD...
Jendova slova byla opravdu úinná,
a tak nejen že jsme prodali všechny
naše CD do posledního, ale dokonce
máme i objednávky na další. Jedinou
reklamací byla astá pipomínka, pro
na CD není také naše hitovka, a to
písnika Nám, Pane, dal jsi slovo své,
doplnná o rap („To máš teda pravdu,
kesanství je in, vždy ten borec, co
nás Spasil, je sám Boží Syn!“).
Jsem opravdu šastný, že jsem tento víkend mohl spolu s ostatními prožít. Díky všem zbylým 25 vavineákm, kteí jeli! Velký dík posíláme
do Rychnova všem, co nás pišli podpoit, panu farái (i za speciální požehnání pro nás a pro naše nástroje), Lucce za nápad a realizaci a prost všem,
kdo njakým zpsobem pomáhali
hladkému prbhu. A ty nejvtší díky
smují samozejm nahoru! Díky, že
všechno tak krásn klapalo, to není
- Péa Lukeš -
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Vikariátní setkání mládeže v rukou poety
„Pijel jsem, vidl jsem, napsal jsem.“

Pátení cestou z Hradce to zaalo,
do msteka Rokytnice nad Jizerou
mnoho snhu z nebe se dostalo. Pivítání se ve velkém duchu neslo, hodn
mladých pátel ve víe se na jednom
míst sešlo.
Základní škola našim útoištm se
stala, tídy, jídelna i sportovní hala.
Volejbal i fotbal jsme hráli, pitom se
poádn zaháli. Kdo jiné zájmy ml,
komedii Božský Evan na plátn vidl.
Když as se k plnoci blížil, dav tmou
se k místnímu chrámu plížil. Chrám
svatému Michaeli je zasvcen, výzdobou, vží a kryptou každý byl unesen.
Pi cest zpátení jsme si oberstvení
v místním klubu dali a zážitky si navzájem vymnili. Pak už jen dobrou noc
stailo si popát a hurá všichni spát.
Sobota hlasitým budíkem zaala,
ke snídani hudba nás vyhnala. Švédským stolem jsme byli pohoštni, zaváhali všichni, kteí ješt vyspávali. Poté
v devt hodin hlavní program v chrám
byl zahájen, netradiním uvítáním moderátorek ze záhrobí obohacen. Následovalo pivítání všech zúastnných
knží, farností i spoleenství mladých,
byli pedstaveni i zástupci církví ostatních. K hudb a poslechu schola Spola
nad Jizerou hrála a zpívala, celý program tak slavnostn doprovázela.
Vavineek, SpoloS, Salamandr a Spolo nad Jizerou humorné scénky na církevní téma pedvedli, svým potleskem
jsme je následn patin odmnili. Nechybla ani vložka sportovní, nejmenovaný mladík bhal v chrámu i po celém
chrámovém okolí. My všichni zúastnní
za ním v davu, vzdávali jsme sportu a
recesi chválu.
Scénky a rozcviku vystídala pednáška Tomáše Hofmana na hlavní to
téma, leckdo se dozvdl, co je vlastn
ta Ekumena. Všichni jsme se již
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na obd tšili, v základní škole nás do
sytosti pohostili. Pak ped východem
z kostela netradiní kížová cesta
ve snhu následovala, první skupinka
na ramena Vikariátní kíž pozvedla.
Skupinek nás 14 bylo podle zastavení,
každý svou roli ml a zhostil se jí se
zapálením. Na závr jsme kížovou cestu promluvou a modlitbou zakonili,
Pánu Ježíši za vykoupení s opravdovostí podkovali. Nebo Jemu patí navky
est a sláva, to je jasná zpráva! Pi cest zpátení se nkteí koulovali, do snhové závje dokonce sami skákali. Pak
nás opt tlocvina pivítala, radost
z pohybu bezpochyby pinesla. as se
k šesté veerní pomalu piblížil, ke mši
svaté v kostele se nachýlil. Abychom
mši s radostí slavili a Pánu našemu
za setkání podkovali. Pro m to velký
comeback byl, když role ministranta
jsem se po letech opt zhostil. Po závreném prvodu a zpvu scholy, ode-

