
 

Svatý Petr vyhlédne z okna a vidí, že se k nebeské brán� 
blíží skupinka žen. Vykloní se a zavolá: 

“Ty z vás, které byly hašte�ivé, a� jdou rovnou do o�istce!” 
V�tšina z nich skute�n� poslušn� zamí�í sm�rem k o�istci 

a jen jedna žena pokra�uje dál v cest� k nebeské brán�. 
Svatý Petr se vykloní ješt� jednou a dodá: 

“Tu hluchou vezm�te s sebou!” 
Pro Zasm

ání  
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vavøine�ek 

SPOL�O 
- spole�enství mládeže 

z Jilemnicka 
 
Drahé �tená�ky a drazí 

�tená�i našeho ob�asníku! 

Vánoce jsou výjime�-

ným svátkem, kdy jsou si 

lidé k sob� blíž a kdy se 

snadn�ji ší�í poselství Boží 

lásky a dobroty, kdy i ne-

v��ící vyslovují Boží jméno 

"nenadarmo" - p�i kole-

dách... Toto �íslo se však 

bude ješt� hodn� v�novat 

veliké události, která se 

netýkala jenom nás, k�es-

�an�, ale celé naší vlasti a 

dovolím si tvrdit i celé 

st�ední Evropy. Samoz�ej-

m� nemluvím o ni�em ji-

ném než o návšt�v� Svaté-

ho otce v �R. �lánky nejen 

z této akce si m�žete p�e-

�íst práv� v tomto �ísle. 

P�íjemnou zábavu! 

-red- 

foto benedikta XVI . 

P�ed 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 fo�ák doma. Popravd� �e�eno v�bec jsem 
ne�ekala, že se se Sv. otcem setkám tvá�í v tvá�, 
pravd�podobn� budu celé d�ní sledovat na velko-
plošné obrazovce...  

Vstupenka, kterou jsem obdržela v autobuse, 
byla opravdu do jednoho ze zadních sektor�. Zauja-
la jsem místo v t�etí �ad� od uli�ky … byl odsud 
celkem dobrý pohled na velkoplošnou obrazovku a 
tak jsem mohla dob�e sledovat program – na vlastní 
podium jsem v�bec nevid�la. 

 Vrtulník a posléze i policejní vozy s majá�ky 
oznamovali p�íjezd Sv. Otce … ano, už je mezi námi. 

 Jaké bylo moje p�ekvapení, když uli�kou p�ed 
námi prochází muži ochranky a kontrolují pr�jezd-
nost, upomínají po�adatele, co mají zajistit, … to 
tedy znamená, že papež pojede touto uli�kou. Okolí 
„šílí“, rychle fo�ák… P�ece i já mám s sebou fo�ák – 
a mobilu. A tak tedy vytahuji z batohu mobil… Pa-
pamobil se blíží, Sv. otec žehná v��ícím… mé o�i se 
na okamžik st�etly s o�ima Sv. otce – o vte�inu poz-
d�ji ma�kám spouš� a ukládám snímek do pam�ti, 
o zlomek vte�iny pozd�ji si uv�domuji, že jsem p�ece 
nep�ijela fotit. Co bylo v o�ích papeže? Kdo se m� 
dotkl pohledem? To setkání nebylo, ale zárove� bylo 
osobní … 1 



 

- Brum -  
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 Z úvah m� vytrhává nedaleký hlas 
„Pro� jsi mi nepodal fo�ák? Vždy� jsem 
ti to �íkala. Jen t�i metry od papeže. 
Víš, jaká to mohla být fotka?“ Hlas zní 
vy�ítav�, nazloben�, naštvan�… 

 Do mé pam�ti se 
vtiskl odlesk, výraz, po-
hlazení, povzbuzení o�í 
Benedikta XVI. Slovy 
n e j s e m  s ch op ná/
neumím vypov�d�t, co 
vše jsem v pohledu Pet-
rova nástupce zazname-
nala - jen jsem opravdu 
nemusela ma�kat tu 
spouš� (�íkám si), mohla 
jsem pln�ji vychutnat 
ten vzácný okamžik se-
tkání.  

Mše svatá, slova Sv. 
otce, hudba, Paladium, 
lebka sv. Václava… Je-
den okamžik dne siln�j-
ší než druhý.  

Ve�er jsem si doma vzpomn�la na 
fotografii Sv. otce v mém mobilu, a 
tak... (cht�la jsem si osv�žit okamžik 
setkání) … otvírám obrázek ... doslova 
zírám na �erné polí�ko na displeji – tak 

to se mi ješt� nesta-
lo. Musím se oprav-
du srde�n� zasmát – 
vždy� jsem v Bolesla-
vi p�ece nebyla kv�li 
focení papeže.  
Obrázek v mé pam�ti 
není �erný, je plný 
nad�je, povzbuzení, 
doprovázený slovy 
Benedikta XVI. �er-
né polí�ko v pam�ti 
mobilu však má i 
vypovídající hodnotu: 
k mému setkání se 
Sv. otcem došlo 28. 
zá�í 2009 v 9.25. 

Osobní setkání s papežem, na které se 

Jen tak nezapomíná 

Dvacáté osmé zá�í roku 2009 bylo 
pro mne velmi významným dnem. 
Pro�? Byla mi dána možnost na slav-
nostní poutní svatováclavské mši svaté 
ve Staré Boleslavi p�edat spolu s Vlá-
	ou papeži Benediktu XVI. dary za 
mládež. 

Hned na za�átek bych cht�la splnit 
svou milou povinnost a vy�ídit všem 

mladým od Svatého otce pozdrav. Ne-
vím, jestli jsem mu vše dob�e rozum�-
la, nebo� na nás mluvil n�mecky a já 
od maturity a od setkání v Kolín� nad 
Rýnem n�m�inu úpln� vypustila. Kaž-
dopádn� vám všem d�kuje za dary, 
všechny vás zdraví a t�ší se na vid�nou 
v Madridu. 

O tom, že bych se mohla setkat 
s papežem tvá�í v tvá�, jsem se dozv�-
d�la už o prázdninách. Od za�átku 
jsem se na to velmi t�šila a modlila se 
za to. Asi jsem se p�ipravovala více, 
než kdybych jela jako �adový poutník. 
P�esto jsem si to po�ád moc neuv�do-
movala. Ale v sobotu, když papež už 
byl u nás v �R, když jsem pozorovala 
slavnostní p�enosy v televizi, zpravo-
dajství plná jen této vzácné návšt�vy, 
tak na m� dopadla zodpov�dnost a 

  

 

Pro Zasm
ání  

Dva hokejisté se trápili otázkou: Hraje se taky v nebi hokej? 
Nakonec si slíbili, že ten, kdo z nich první zem�e, to p�ijde 
druhému oznámit. A tak se taky stalo. Jeden z nich po �ase 
zem�el a druhý m�l zakrátko na to živý sen. Zjevil se mu ka-
marád a �íká: 

 “Mám pro tebe dv� zprávy: jednu dob-rou a druhou špat-
nou.” 

Druhý byl celý nedo�kavý a hned se ptal: 
“Tak povídej, hraje se v nebi hokej?” 
“Ano, hraje.” odpoví zv��n�lý kamarád. “To byla ta dobrá 

zpráva a te� tu špatnou: 
Zítra s námi chytáš v brán�...” 

11 



 

vavøine�ek vydává spol�o z Jilemnicka v omezeném po�tu výtisk� pro vlastní pot�e-
bu. Více se o naší �innosti dozvíte na adrese http://spolco.jilemnicko.cz, kde jsou také k nalezení 
aktuality. Tento �asopis je voln� ši�itelný, pouze nás prosím o jeho p�ípadném kopírování informujte. 
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25. prosince 2009  
T�i dny s Benediktem - po�ad na �T2 (16.20 h), režie J. Heller  
V zá�í tohoto roku navštívil poprvé �eskou republiku papež Benedikt XVI. Au-
to�i dokumentárního filmu T�i dny s Benediktem umožní divák�m nejen za-
vzpomínat na to, jak návšt�va papeže probíhala, ale dávají nahlédnout i do 
zákulisí a odkrývají to, co bývá b�žným ú�astník�m skryto. Skrze p�íb�hy lidí, 
kte�í se na p�íprav� návšt�vy aktivn� podílejí, poznáme, jak taková netradi�ní 
oficiální návšt�va vypadá zblízka a �ím se liší od t�ch klasických státních. Co 
všechno obnáší její p�íprava jak v naší zemi, tak ve Vatikánu, a jak nakonec 
návšt�va papeže Benedikta XVI. dopadla.  
Po�ad by m�l také být odvysílán 2. ledna 2010. 

27. prosince 2009 
Váno�ní vystoupení Pe�imovského kvarteta s p�áteli (kostel ve M�í�né, 
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, za�átek ve 20.00 

6. února 2010 
Spole�enský ve�er Vav�ine�ek, za�átek v 19.30 (více http://

spolco.jilemnicko.cz) 

Nezapomeòte (aneb vytáhnìte své diáøe): 

MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH V NAŠICH FARNOSTECH 

Nejen za redakci, ale i za celé spole�enství mládeže Vav�ine�ek p�ejeme 
všem krásn� prožité váno�ní svátky plné radosti, rodinné pohody a také 
víry a nad�je v to, že tak krásné svátky nemohou být ve své podstat� o na-
kupování dárk�, ale o n��em mnohem hlubším. 

2009/2010 24. 12. 25. 12. 26. 12. 27. 12. 31. 12. 1. 1. 
Jilemnice 24.00 9.00 9.00 9.00 16.00 9.00 

M�í�ná 16.00 7.45 7.45 7.45 16.00 10.45 

Horní  
Branná 22.00 10.30 10.30 10.30 16.00 10.30 

Horní  
Št�panice 24.00 9.00 9.00 9.00 16.00 9.00 
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velká tíha. Najednou mi p�ipadalo slav-
nostní oble�ení, které jsem m�la mít 
na sob�, málo slavnostní, ú�es, který 
jsem si cht�la vytvo�it, jednoduchý a 
nevyhovující, �ešila jsem, jestli se mám 
namalovat, když se normáln� moc ne-
maluju a za�ala jsem trochu vyšilo-
vat... Asi se objevila tréma... Našt�stí 
ve�er jsem se trochu uklidnila, �ekla 
jsem si, že není zas tak d�ležité, jak 
budu vypadat, jestli tam zakopnu nebo 
mn� vypadne dar z ruky, ale že je d�le-
žité p�edevším to, s jakým úmyslem 
tam p�jdu. Aby to byl úmysl co nej-
�istší, bez zájmu být st�edem pozor-

nosti a touhy se zviditelnit, tak jsem se 
rozhodla, že ješt� v ned�li využiji mož-
nosti svátosti smí�ení. 

V ned�li jsem ráno vyjela vlakem        
do Boleslavi. Když jsem se tam ubyto-
vala, my, co jsme m�li v liturgii n�jaký 
úkol, jsme se sešli na informa�ní 
sch�zce. Z ní jsem si krom� praktic-
kých informací odnesla hlavn� také 
slova P. Vítka Zatloukala, abychom vše 
d�lali opravdov�. Kdo �etl �tení, aby ho 
�etl jako Písmo svaté, ti co m�li na sta-
rosti p�ímluvy, aby si uv�domovali, že 
p�ednáší prosby celé církve... A my, co 
budeme d�kovat, abychom opravdu 
projevovali vd��nost za všechny mladé.  
Ve�er za�ali p�ijížd�t do Staré Boleslavi 
známí, tak jsem byla plná radosti      
ze setkání. Po ve�erním programu jsem 
využila možnost svátosti smí�ení a šla 
co nejd�ív spát, abych nem�la ráno 
kruhy pod o�ima.  

Ráno, jak jsem se probudila, hned 
jsem si uv�domila, co m� v tento den 
�eká. Poprosila jsem Pána, a� vše do-
padne dob�e, upravila jsem se (díky 
Ani�ce jsem nakonec m�la i slavnostní 
ú�es a hurá na louku, kde se m�la 
uskute�nit mše svatá. Ráno jsme to 
ješt� projeli na ne�isto. Nebyla jsem 
v�bec nervózní, byla jsem v radostném 
o�ekávání.  
I celou mši jsem krásn� prožívala, d�-
kovala Bohu za to, že všechno všem 
krásn� vychází, že se nikdo nezakok-
tal, neškobrtl, nerozlil konvi�ky... 

Oslovilo m� kázání, kde nás Bene-
dikt XVI. krom jiného vyzval k tomu, 
abychom se snažili žít svat�. To zna-
mená, abychom si plnili své povinnos-
ti, zbavili se sobectví a naopak hledali 
spole�né dobro. Abychom v každém 
okamžiku hledali Boží v�li. 

Po svatém p�ijímání jsme se šli p�i-
pravit p�ed hlavní pódium. Tam jsme 
stáli p�ipravení pro m� dlouhých a ne-
kone�ných asi p�t minut. Hlavou se 
mn� honily r�zné myšlenky: „Pro� ješ-
t� �ekáme? Mám políbit papežovi prs-
ten? Pane Ježíši, d�kuji Ti, že jsi ke 
mn� p�išel... Pro�, když jsem t� p�ijí-
mala, nebyla jsem tak nervózní jako 
te	, když jdu pozdravit Tvého zástup-
ce? Ta knížka je docela t�žká, snad ji 
udržím po celou dobu... Mn� se ale 
klepou ruce, doufám, že nebudou d�lat 
detailní záb�r na knížku, jinak každý 
uvidí, jak se t�ese. P�ij	, Duchu svatý, 
hlavn� pomoc Vlá	ovi, a� zvládne p�ed-
nést p�ichystanou �e�.“ 

A pak jsme vyšli po schodech naho-
ru. Bylo to krásné, stát tak blízko Sva-
tého otce. 
íkala jsem si, ješt�že je ten 
proslov tak dlouhý, že se mohu tak 
dlouho dívat do tak srde�né tvá�e. V 
duchu jsem celou dobu d�kovala. A� 
už Benediktovi za jeho návšt�vu, tak 
Bohu, že nám dal tak dobrého papeže. 
Zárove� jsem poslouchala Vlá	u a 
modlila se, aby nem�l okno.  



 

Pak jsme p�istoupili p�ímo ke Sva-
tému otci. Opravdu mn� to p�ipadalo, 
jako bych mluvila s laskavým otcem. 
Velmi jsem toužila políbit prsten jakož-
to symbol papežství. I to mi bylo do-
p�áno. Snažila jsem se soust�edit 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 se-
tkání prostoupila, trvá ješt� te	, když 
to píšu a ur�it� na to budu dlouho 
vzpomínat.  
Kamarádka mn� �íkala, že až tam bu-

du kle�et p�ed 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 záv�r chci pod�kovat všem, kdo se 
jakkoliv na setkání podíleli. A� už ak-
tivn� v p�íprav� nebo aktivní ú�astí. 
D�kuji Bohu, že tyto sluncem prozá�e-
né dny byli prozá�ené také Sluncem - 
Ježíšem Kristem. V��ím, že skrze pa-
pežskou návšt�vu zapálil mnoho srdcí 
a naplnil je vírou, nad�jí a láskou. 
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- Maruška Lukešová- 

„Ježíš jim �ekl: ,Já jsem chléb živo-
ta.‘“ Jan 6,35  

Zdravá výživa, energetické nápoje - 
reklamy nás bombardují ze všech 
stran. K této pestré nabídce se p�idává 
tichá a nenápadná „reklama“ na „no-
vou výživu“. Nenajdeme ji na pultech 
hypermarket�. Nenajdeme ji za sníže-
nou cenu. Reklamu na ni bychom 
marn� hledali na stránkách �asopis�. 
A p�itom... Kdyby lidé o ní v�d�li, kdy-
by tušili n�co o jejích ú�incích, asi by 
vytvo�ili dlouhé fronty...  

Vždy� „tento výrobek“ není za sníže-
nou cenu, ale zadarmo! Nep�ináší jen 
chvilkové „posílení“ a „povzbuzení“, ale 
dokonce trvalý „elán“. Neprodlužuje 
náš život, ale dává „život v nových di-
menzích“. A to vše zadarmo! Sta�í p�i-
jít s otev�enou rukou (ba spíš nitrem!). 

Co je to za tak zvláštní „výrobek“, který 
má tak úžasné revitaliza�ní schopnos-
ti? P�edevším to není výrobek, proto 
není na pultech velkoobchod�. Není to 
totiž n�co, ale N�kdo: Syn, který se 
dává jako dar. A dar je vždycky zadar-
mo. Proto se nedá koupit. Není možné 
„si to koupit“ �i zasloužit svými skutky. 
Lze to jen p�ijmout. A toto p�ijetí zna-
mená v��it. Nesílí naši svalovou hmo-
tu, ale náš vztah k Otci. Dává nám sice 
energii, ale „neznámou“ - totiž sílu 
„dávat se Bohu a druhým“ tak, jako se 
Syn dal na k�íži všem. V tomto dávání 
se Otci je totiž náš život. P�ipomínejme 
si to a p�icházejme denn� s d�v�rou       
k Ježíši, protože z vlastních sil se dávat 
nedokážeme. On je chléb našeho živo-
ta. 

 

O zdravé výživì trochu jinak 

  

 

- Jirka Ma�átko -  
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Když mi Maruška nabídla, abych se 
zú�astnil exercicií, tak se musím p�i-
znat, že jsem ani moc nev�d�l, co si 
pod tímto pojmem p�esn� p�edstavit. 
„modlení, ticho, rozjímání“? 

 V pátek 29. listopadu to všechno 
m�lo za�ít a já pln o�ekávání zaparko-
val svoji káru na parkovišt� p�ed 
bozkovský kostel. Tam se totiž na úvod 
m�la konat mše svatá. Nevím, �ím to 
bylo, možná poutavé p�íb�hy p�i kázá-
ní, ale tato bohoslužba m� tak n�jak 
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 necht�lo. „Bejt ticho a 
ješt� vstávat? To p�eci nem�žu vydržet, 
mluvím ze spaní a navíc si ani nebudu 
moct post�žovat na to protivné vstává-
ní.“  
První p�ednáška a adorace, která ná-
sledovala, byla z�ejm� v mém mrzout-
ském postoji zlomová, �ekl jsem si: „Víš 
co, Jirko, zkus to prožít víc v klidu, 
všechny problémy ho	 za hlavu a sou-
st�e	 se na Boha a už neprotivuj, 
za pokus to p�eci stojí.“ 

A dopadlo to nakonec dob�e. Néé, 
že bych si ud�lal osobní rekord v ml�e-
ní, ale došlo mi, že se spousta v�cí m�-
že vyjád�it neverbáln� a o to krásn�ji. 
Že si m�žeme srdí�ko vylejt Bohu p�í-
mo do klína, že nám fakt naslouchá.  
Sobotní dopoledne se ješt� neslo        
ve znamení ztišení, ale to už mi p�išlo 
naprosto normální a v ni�em neomezu-
jící. Ranní chvály, snídan�, mše sv., 
další p�ednáška. Všechno tak rychle 
uteklo, najednou p�ed námi stál ob�d. 
Po umytí a úklidu nádobí se v�tšina          
z nás odebrala na odpolední procház-
ku. Já bohužel do této skupiny cesto-
vatel� nepat�il. Musel jsem odjet dom� 
na hokejový zápas.  

V kabin�, která byla plná p�isprost-
lých chlápk� „spoluhrá��“, mi bylo 
smutno. Žádná pokora, ztišení, klid, 
tolerance. Jen samé nadávky a ze-
sm�šn�ní. Prost� šok. Nikdy mi to ne-
p�išlo divný, ale te	… Když jedu z ak-
ce, která je zprost�edkovatelkou bližší-
ho poznání Boha. Ve chvíli mi bylo 
jasné, jak je pro m� B�h d�ležitý a 
nesmírn� pot�ebný. „Vždy� i já bývám 
n�kdy takový.“ Cestou zp�t do Bozkova 
bylo o �em p�emýšlet. Ve�er byl odpo-
�inkový - �as na osobní rozjímání, po-
povídání, film. A samoz�ejm� spánek.  
Do ned�lního rána nás probudilo slu-
ní�ko. Po vydatné snídani, následovala 
bohoslužba a jelikož jsme správné a 
po�ádné spole�enství, tak kdo m�l ruce 
a nohy, dal se do úklidu.  

Naše síla nespo�ívá jen v duchovní 
jednot�, ale i v ochot� pomoci druhým! 
Když byly podlahy, záchody, talí�e i 
hrne�ky �isté, rozjeli jsme se  do na-
šich domov�.  

PS: Jist� se mnou všichni zú�astn�-
ní budou souhlasit, když vyzdvihnu 
kucha�ské um�ní semilského tria, ma-
sí�ko jak pírko a ta rejži�ka, jedna bá-
se�. 

Moje první duchovní obnova 

Ve zkratce (aneb ani toto 
�íslo není nafukovací) 

 
5. zá�í - Svatba Anežky, toho �asu 
Krausové, a Jirky Herverta - Benecko. 
11.-13. zá�í – Vikariátní setkání d�tí 
(VSD) v Rokytnici nad Jizerou. 
26. zá�í – Mše sv. s bangladéšským 
biskupem Ponen Kubi, Jilemnice. 
1. listopadu – Rytmická ned�lní mše 
svatá v Jilemnici. 
7. listopadu – Vikariátní zábava,      
Víchová nad Jizerou. 
6. prosince – Mše sv. za Toni�ku        
Hofmanovou a odpolední posezení        
„se sv. Mikulášem“, Horní Branná. 
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brali jsme se hromadn� zp�t do školy. 
Zdálky již hudba zn�la, kapela Stopde-
press se na nás d�kladn� nachystala. 
Premiérou se pro m� jejich koncert stal, 
ani na chvilku jsem návšt�vy nelitoval. 
Hráli a pa�ili, krev v žilách po�ádn� 
nám rozproudili. Ob�erstvení samoz�ej-
m� nechyb�lo, pivko, párky, kofola, 
prost� samá pohoda. Po koncert� jsme 
se s n�kterými ú�astníky lou�ili, lákaly 
je už asi jejich domovy. Já jsem ješt� 
vytrval, karetní hry do p�lnoci u stolu 
hrál a pak do spacáku se vydal. Pro-
gram však pro zájemce pokra�oval, do 

místnosti Keca�ka na pokec do rána 
nás zval. 

Jak už to tak po sobot� bývá, nasta-
la ned�le, venku op�t sn�hobílá. Slav-
nostní mší svatou jsme se v chrámu 
rozlou�ili, radostí a pokojem se naše 
duše naplnily. Schola op�t nezklamala, 
své písn� nám všem pro radost zahrála. 
Byl to docela mazec, když na záv�r za-
zn�l song: To máme mládež. Jsem moc 
rád, že jsem na setkání dorazil, 
se spoustou mladých p�átel se vid�l a 
seznámil. Mezi námi zú�astn�nými ka-
tolíky, organizátor�m pat�í velké díky! 

V pátek 30.10.2009 prob�hlo 
za p�edsednictví kardinála Miloslava 
Vlka a Mons. Františka Radkovské-
ho �ádné zasedání Spole�né liturgic-
ké komise pražské arcidiecéze a   
plze�ské diecéze.  

 
Praha: Komise se zabývala i Otev�e-

ným dopisem mladých lidí všeho v�ku 
o liturgii, který napsala a zve�ejnila 
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 do-
pis vyvolal. 

P�estože komise chápe d�vody zne-
pokojení signatá�� dopisu, nem�že 
souhlasit ani s jeho formou, ani zp�so-
bem prezentace, a odmítá je.  

Komise se nebude vyjad�ovat k jed-
notlivým v dopise vyjád�eným tvrze-
ním, výtkám a názor�m, protože touto 
formou o církvi a její liturgii jednat 
nelze. Chápe však, že vhodnost jednot-
livých žánr� a druh� liturgické hudby 
p�edstavuje aktuální problém i výzvu, 
které volají po �ešení. Jako první krok 
se proto rozhodla uspo�ádat dne 23. 1. 
p�íštího roku ve spolupráci s dalšími 
zainteresovanými institucemi ve�ejný 
studijní den – jednodenní konferenci 
v�novanou této problematice. 

- Pé�a Halamka - 

Vyjádøení interdiecézní liturgické komise k 

dopisu o liturgické hudbì 
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Ned�le 4. �íjna byla slavnostní pro 
malou podhorskou farnost M�í�ná 
u Jilemnice v Podkrkonoší, která leží 
na okraji královéhradecké diecéze a 
sousedí s litom��ickou diecézí. Po p�i-
bližn� 60 letech navštívil tuto obec bis-
kup. Pozvání p�ijal pomocný biskup 
královéhradecký Mons. Josef Kajnek a 
oslav zde bylo n�kolik najednou:  

 
�� Po �ty�ech letech byla dokon�ena 

hlavní oprava kostela (st�echa nad 
hlavní lodí, omítka celého kostela a 
v�že, oprava interiéru, oprava p�dní 
podlahy, nát�ry oken, dve�í apod.) 

�� Byla zde ud�lena svátost bi�mování 
jedenácti bi�movanc�m.  

�� Po mši prob�hlo žehnání obecních 
prapor� obcí M�í�ná a Pe�imov.  

�� Výro�í 222 let od dokon�ení úprav 
podoby kostela do stávající podoby.  
 
Samotná slavnost m�la také sloužit 

k setkání lidí v��ících z farnosti a okol-
ních farností s lidmi nev��ícími - p�e-
devším ze M�í�né a obcí pod farnost 
spadajících - a také jako setkání s ot-
cem biskupem, s kterým si bylo možné 
pohovo�it p�i malém ob�erstvení 
po mši svaté, nebo p�i diskuzi v kostele 
po žehnání prapor�. 

 Této slavnosti se zú�astnilo okolo 
200 lidí, o hudební doprovod tohoto 
odpoledne se postaralo spole�enství 
mládeže Vav�ine�ek z Jilemnicka a 
místní varhaník MUDr. František Vá-
lek. K této významné události bylo také 
vydáno p�t druh� pohlednic kostela, 
puzzle, sví�ky ve dvou barvách a hrnek 
- vždy s obrázkem kostela. Tyto památ-
ky je možno zakoupit i nyní.  

 
Vše dobré p�eje a za krásnou slav-

nost Bohu d�kuje  

- Jenda Lukeš - 

Biskup po 60 letech ve Møí�né 

Rychnov nad knìžnou 

aneb super víkend na úpatí hor 

Stalo se již vlastn� takovou tradicí, 
že jakmile za�ne padat listí ze strom� 
(že by skryté ozna�ení pro podzim?) 
vyráží naše spol�okapela na pozvání  
do n�jaké sp�átelené farnosti. Pracovn� 
tomu �íkáme „výjezdní hudebn� evan-
geliza�ní akce“. Po nádherných zážit-
cích spojených s návšt�vami Dobrušky 
a Dvora Králové nad Labem p�išla letos 
pomyslná �ada na Rychnov nad Kn�ž-
nou.  

Naše automobilová kolona, �ítající 6 
aut, vyrazila již v pátek po p�l šesté       

z Jilemnice a p�es všechny nástrahy 
páte�ního provozu jsme dorazili 
na místo. Na fa�e, která se stala po 
celý víkend naším azylem, nás velice 
v�ele uvítal místní pan fará�, P. Petr 
Stejskal a vlastn� organizátorka naše-
ho 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 p�es parkovišt� 
u Lidlu.  



 

- Pé�a Lukeš - 

Celý víkend prob�hl opravdu ve 
velice krásném duchu. Myslím, že se 
poda�ilo naplnit smysl t�chto akcí, a to 
po�ádn� „potmelit“ partu a seznámit se 
s novými lidmi, krajem, farností...  

Ned�le byla, jak se to na den odpo-
�inku hodí, takovou t�ešni�kou na dor-
tu celého víkendu a i zkoušek p�ede-
šlých. Opravdu nádherným zážitkem 
byla - v��ím že nejen pro m� - dopoled-
ní mše svatá. Nejenže byl kostel plný, 
ale bylo tam hodn� mladých rodin, což 
musí každého katolíka pot�šit. Výbor-
ný kn�z, který mši svaté udává ten 
správný ráz a slavnostnost, hudba se 
myslím také povedla a hlavn� ve vzdu-
chu byla cítit obrovská pohoda a ra-
dost, která musí mít své ko�eny v Boží 
blízkosti. Co m�že být krásn�jší, než 
když �lov�k vidí, že nás místní farnost 
s radostí p�ijala. Hodn� lidi�ek zcela 
odlišných v�kových generací se u nás 
zastavilo a pod�kovalo. To mnozí vyjá-
d�ili i tím, že p�išli i na náš odpolední 
koncert. Jenda s Iv�ou se bravurn� 
chopili moderace.  

Vý�atky z práce mistr�: 
�� I: Jsme rádi, že jsme s vámi, a� jste 

odkudkoliv. D�kujeme za milé po-
zvání místním a za krásné p�ijetí 
pana fará�e. 

�� J: Máte-li zájem se o nás n�co do-
zv�d�t, zasurfujte na naše webové 
stránky spolco.jilemnicko.cz. Tuto 
adresu najdete i na obalu našeho 
CD, které si zde m�žete také koupit 
za lidových 60 K�. 

�� I: Nyní následuje série písní ze Sv�-
tových setkání mládeže se Svatým 

otcem… Slyšíte??? Já už slyším 
australské klokany.  

�� J: Jo a Iv�o, �íkal jsem už, že je zde 
možnost si koupit naše CD? 

�� I: Drazí p�átelé, d�kujeme za krás-
né chvíle s vámi. Cht�li bychom se 
s vámi rozlou�it dv�ma písni�kami, 
a to naší skoro prvotinou Zá� tvá�e 
Tvé a a� jsme prožívali celý koncert 
jako modlitbu, tak poslední písni�-
ka Rájem nám k tomu snad ob-

zvláš� pom�že.  
�� J: A jestli jsem to dnes ješt� náho-

du ne�íkal, u vchodu je možno za-
koupit naše CD... 
Jendova slova byla opravdu ú�inná, 

a tak nejen že jsme prodali všechny 
naše CD do posledního, ale dokonce 
máme i objednávky na další. Jedinou 
reklamací byla �astá p�ipomínka, pro� 
na CD není také naše hitovka, a to 
písni�ka Nám, Pane, dal jsi slovo své, 
dopln�ná o rap („To máš teda pravdu, 
k�es�anství je in, vždy� ten borec, co 
nás Spasil, je sám Boží Syn!“).  

Jsem opravdu š�astný, že jsem ten-
to víkend mohl spolu s ostatními pro-
žít. Díky všem zbylým 25 vav�ine�á-
k�m, kte�í jeli! Velký dík posíláme 
do Rychnova všem, co nás p�išli pod-
po�it, panu fará�i (i za speciální požeh-
nání pro nás a pro naše nástroje), Luc-
ce za nápad a realizaci a prost� všem, 
kdo n�jakým zp�sobem pomáhali 
hladkému pr�b�hu. A ty nejv�tší díky 
sm��ují samoz�ejm� nahoru! Díky, že 
všechno tak krásn� klapalo, to není 
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Vikariátní setkání mládeže v rukou poety 

„P�ijel jsem, vid�l jsem, napsal jsem.“  
 
Páte�ní cestou z Hradce to za�alo, 

do m�ste�ka Rokytnice nad Jizerou 
mnoho sn�hu z nebe se dostalo. P�ivítá-
ní se ve velkém duchu neslo, hodn� 
mladých p�átel ve ví�e se na jednom 
míst� sešlo.  

Základní škola našim úto�išt�m se 
stala, t�ídy, jídelna i sportovní hala. 
Volejbal i fotbal jsme hráli, p�itom se 
po�ádn� zah�áli. Kdo jiné zájmy m�l, 
komedii Božský Evan na plátn� vid�l. 
Když �as se k p�lnoci blížil, dav tmou 
se k místnímu chrámu plížil. Chrám 
svatému Michaeli je zasv�cen, výzdo-
bou, v�ží a kryptou každý byl unesen. 
P�i cest� zpáte�ní jsme si ob�erstvení 
v místním klubu dali a zážitky si navzá-
jem vym�nili. Pak už jen dobrou noc 
sta�ilo si pop�át a hurá všichni spát.  

Sobota hlasitým budíkem za�ala,       
ke snídani hudba nás vyhnala. Švéd-
ským stolem jsme byli pohošt�ni, zavá-
hali všichni, kte�í ješt� vyspávali. Poté 
v dev�t hodin hlavní program v chrám� 
byl zahájen, netradi�ním uvítáním mo-
derátorek ze záhrobí obohacen. Násle-
dovalo p�ivítání všech zú�astn�ných 
kn�ží, farností i spole�enství mladých, 
byli p�edstaveni i zástupci církví ostat-
ních. K hudb� a poslechu schola Spol�a 
nad Jizerou hrála a zpívala, celý pro-
gram tak slavnostn� doprovázela. 
Vav�ine�ek, Spol�oS, Salamandr a Spol-
�o nad Jizerou humorné scénky na cír-
kevní téma p�edvedli, svým potleskem 
jsme je následn� pat�i�n� odm�nili. Ne-
chyb�la ani vložka sportovní, nejmeno-
vaný mladík b�hal v chrámu i po celém 
chrámovém okolí. My všichni zú�astn�ní 
za ním v davu, vzdávali jsme sportu a 
recesi chválu. 

Scénky a rozcvi�ku vyst�ídala p�ed-
náška Tomáše Hofmana na hlavní to 
téma, leckdo se dozv�d�l, co je vlastn� 
ta Ekumena. Všichni jsme se již 

na ob�d t�šili, v základní škole nás do 
sytosti pohostili. Pak p�ed východem 
z kostela netradi�ní k�ížová cesta 
ve sn�hu následovala, první skupinka 
na ramena Vikariátní k�íž pozvedla. 
Skupinek nás 14 bylo podle zastavení, 
každý svou roli m�l a zhostil se jí se 
zapálením. Na záv�r jsme k�ížovou ces-
tu promluvou a modlitbou zakon�ili, 
Pánu Ježíši za vykoupení s opravdovos-
tí pod�kovali. Nebo� Jemu pat�í nav�ky 
�est a sláva, to je jasná zpráva! P�i ces-
t� zpáte�ní se n�kte�í koulovali, do sn�-
hové záv�je dokonce sami skákali. Pak 
nás op�t t�locvi�na p�ivítala, radost         
z pohybu bezpochyby p�inesla. �as se 
k šesté ve�erní pomalu p�iblížil, ke mši 
svaté v kostele se nachýlil. Abychom 
mši s radostí slavili a Pánu našemu           
za setkání pod�kovali. Pro m� to velký 
comeback byl, když role ministranta 
jsem se po letech op�t zhostil. Po záv�-
re�ném pr�vodu a zp�vu scholy, ode-


