Vavřineček
Občasník spolča z Jilemnicka

- společenství mládeže
z Jilemnicka

po více než půl roce
přicházíme s novým číslem
Vavřineček.

V pořadí již 31.
Číslo přináší vzpomínky
na uplynulé měsíce, které
byly opět nabité společně
strávenými chvílemi.
Kromě klasických spolč
akce

ani

jako

tradiční

Peřimovský

táborák nebo pěší pouť.
I letos jsme byly svědky
hned

tří

spolčáckých

svateb. Tak kéž při čtení
čl ánků

a

p rohlížení

fotografií v modlitbě vzpomenete na všechny, kteří
jsou členy našeho společenství, i na ty, kteří nás
p o d p o r u jí
a

m a te r i ál n ě

duchovně.

Děkujeme

a přejeme příjemné počtení.
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V pátek 14. září se asi 25 „spolčochtivých“
mladých

lidiček

sešlo

u

novomanželů

Ivanky

a Martina Hylmarových ve Studenci. Hlavní cíl byl

Mílí čtenáři,

nechyběly

11. listopadu 2012

PRVNÍ SPOLČO V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

SPOLČO

občasníku

číslo 31

- redakce -

jasně vytyčen – naplánovat další akce a spolča
na následující rok. Organizace se ujal Jenda Lukeš,
který si na začátek připravil společnou modlitbu
Korunky k Božímu milosrdenství. Pro mnohé z nás
to

bylo

první

setkání

s

touto

modlitbou

ve společenství. Ve své prezentaci nám Jenda nadhodil některé body k diskuzi i k zamyšlení, co pro
nás

spolčo

znamená,

s

jakými

problémy

se

potýkáme, co zlepšit, na co více klást důraz apod.
Pak už následovala „dražba“ jednotlivých setkání.
Možná jich tentokrát nebude tolik, ale za to snad
vznikne nově spolčo rodin a i ti nejmladší z nás
také mají chuť se scházet mimo naplánovaná
setkání. Společenství mládeže Vavřineček to tedy
rozhodně

nechce

zabalit!

Můžete

se

těšit

na

Vikariátní

jilemnického

a

setkání

mládeže

jičínského

vikariátu

Po naplánování všech akcí jsme si
mohli

konečně

říci

naše

zážitky

v Jilemnici, společně chceme prožít

z prázdnin. Někdo mluvil o svém

adventní duchovní obnovu, vánoční

svatebním

dni,

spolčo i oslavu Silvestra, chceme zase

setkání

mládeže

cvičit předtančení a připravovat náš

nad Sázavou, JUMPu, spolčínkovských

Společenský večer Vavřineček, těšíme

prázdninách

se i na

setkání mládeže

do Vysokých Tater apod. Každý z nás

a slavení Velikonoc. V květnu nás čeká

mohl Bohu opravdu děkovat za krásné

výjezdní akce do Hradce Králové na

prázdniny a nezbývá než s tou nabitou

Salaš

konec

energií radostně vykročit do nového

zakončíme

školního roku vstříc novým setkáním

Diecézní

cup

školního

a

Sheepfest

roku

tradičně

a

táborákem v Peřimově.

jiný

v

o

Celostátním
ve

Žďáru

Křížlicích,

výletu

a zážitkům.
- Maruška Hornigová -

SPOLČÍNKOVSKÉ KŘÍŽLICE 2012
Sedm
sedmého

je
dne

prý
Bůh

číslem

plnosti-

dokončil

dílo

a odpočíval, sedm je darů Ducha svatého, sedm je počet křesťanských obcí

s P. Zbyškem Źurawskim), které jsme
doprovázeli poprvé i hrou na varhany,
atd.
Z programu:

každý

den

ve Zjevení Janově (Zj 1,4),… a sedm je

začínali

též proběhlých spolčínkovských prázd-

a snídaní,

nin v Křížlicích. Ty letošní probíhaly od

(romanticky) v trávě, a poslední den

27. do 31. srpna a přestože byly

chlapci

v mnoha věcech výjimečné, základ byl

do postele, resp. do spacáků na podla-

stejný: „čištění zubů u strouhy, nošení

ze. Poté následovalo „slovo na den“,

barelů s vodou, jídlo z esšálků, suchý

podle kterého jsme se (plus mínus)

záchod,..“ (Martin L.).

snažili po celý čas dne žít.

A v čem byly výjimečné? Snědli

budíčkem,

jsme

která
přinesli

rozcvičkou
byla

holkám

jednou
snídani

Dopoledne i odpoledne jsme hráli

jsem toho víc než jindy, chyběla nám

různé

Mařenka (nyní již) Hornigová, stezka

spolupráce, některé na zavaření moz-

odvahy byla strašidelnější než dříve,

kových závitů a některé byly i krapet

slavili jsme dvě mše svaté (jednu

akčnější. Například opičí dráha, při

s P.

které jsme v „sedáku“ lezli na strom

Jendou

Barborkou

a

druhou

hry

–

některé

pro

zlepšení
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a následně

ho

se

letos velikou změnou, byly podle mě

navzájem

v kortouči

běhali

večerní modlitby. Vždy před spaním

v šprunclích žebříků. V jedné z her lítal

jsme totiž zašli do kostela, kde jsme si

vzduchem i bramborový škrob, který

pustili nějaké „meditativní“ video, po-

je, jak jsme zažili doslova na vlastní

modlili se část breviáře a zapojili jsme

kůži, značně slizký, lepivý a špatně se

i dost svých proseb a díků, které mě

omývá.

máte

přesvědčily (a nejenom ony), že děcka

s ledovou

už vyrostla – a to nejen do výšky, ale

k dispozici

slaňovali,

Zejména
pouze

vozili
či

pokud
koryto

vodou, které je zároveň i zdrojem pitné
vody.
Po večeři jsme opět hráli hry nebo

i o duševní a duchovní stránce.
Zkrátka „letošní Křížlice byly podle
mýho názoru nejlepší. Myslím, že jsme

(letos dokonce dvakrát) opékali buřty

super

a zpívali u táboráku. U ohýnku se ne-

„Spolčínkovské prázdniny už nejsou

jen zpívala taková ta „táboráková klasi-

o nějakém vychovávání mladší genera-

ka“, ale Martin L. alias MC Bílej tesák

ce, ale byli jsme tam už jako jedna par-

nám i parádně zarapoval na téma lido-

ta, která si to být spolu dost užíva-

vých písní (Hajhá husy, hajhá; Hip hop

la.“ (Martin L.)

cibule-le-le-lenka apod.). A co bylo
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parta!“

(Klaudie

K.).

- Lucy H. -

SPOLČÁCKÉ SVATBY
Ne nadarmo se říká, že mezi nejkrásnější okamžiky života patří svatební den.
Sice jsem si toto tvrzení ještě nemohla na vlastní kůži ověřit, ale měla jsem
to štěstí být letos na všech třech prázdninových svatbách mých kamarádů ze
spolča a musím uznat, že už jako pouhý účastník jsem si je skvěle užila!
O každé z nich by se jistě dal napsat několikadílný román, ale nebojte se,
nebudu vás dlouho trápit svým spisovatelským (ne)umem, zkrátka vezmu
to stručně.

 7.7.2012 – v hlavních rolích Ivanka a Martin Hylmarovi
Ve mříčenském kostelíku plno zvědavých lidí,
Nemůžou se dočkat, až novomanžele uvidí.
Po nádherném obřadu se odjelo do Peřimova,
kde jsme se mohli vidět s Ivčou a Martinem znova.
Až do třech hodin ráno se jedlo, pilo, tancovalo,
Mnoho radostných tvářích se před fotografy neschovalo.

„Stanu se Hylmarkou, to bude krása a celý Studenec s Martinem jásá, hurá, hurá, hurá.“
 4.8.2012 – významný den pro Marcelku a Jirku Maťátkovi
Do semilského kostela kolona aut se valí,
Uvnitř pak Jirka s Marcelkou si krásný slib dali.
Po mši svaté si Jiřík svou princeznu na zámek veze,
Domácí zmrzlina i prasátko se tam do každého žaludku vleze :)
Soutěž, muzikál, skvělý dort a tanečků pár,
Každý by si takovou veselou svatbu přál.

„Ať láska vaše, přemůže každý bol, nehledí na prospěch, nekřivdí.
Dokáže odpustit, nejedná nečestně, umí být laskavá, nezávidí, jé jé.“
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 25.8.2012 – své ANO si řekli Maruška a Ondra Hornigovi
V jilemnickém kostele jsou samé bílé růže,
Ondrovi už ani jeho HELP nepomůže :).
Nádherná nevěsta, elegantní ženich,
Snad každý musí vidět radost v očích jejich.
Program je pestrý, Futrál hraje, každý se dobře baví,
Není divu, vždyť velká událost se tu dneska slaví!

„OndRa a MaRie, MaRie a OndRa, OndRa a MaRie, to je paRtie!
Umbaba ú, umbaba umba umba…“

A co říct na závěr? Je opravdu nádherné vidět, jak z přátelství mezi dvěma
spolčáky mohou vznikat tak krásné vztahy plné opravdové lásky. Přejeme vám, ať
i v dalších dnech a letech se máte stále tak rádi a s Boží pomocí ať zakládáte
šťastné křesťanské rodiny!

- Slávinka Lukešová -

DVOJVIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V JILEMNICI
Ve dnech 22. - 23. 9. 2012 se uskutečnilo Dvojvikariátní setkání mládeže.
Jelikož hostitelským

vikariátem

budově Gymnázia, kde také probíhala
část celého programu.

byl

Zahájení celého setkání se odehrálo

minulý rok Jičín, sešli jsme se letos

v kostele. Zde se představily přítomné

v Jilemnici. Přespávali jsme na staré

farnosti a některá spolča si na úvod
připravila originální scénku či hru.
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Následovalo

přiřazení

potřebných

k dopolední

probíhala

na

do

skupin

hře,

Gymnáziu.

s panem

biskupem

měli

besedu

která

a nešpory. Po grilované večeři jsme si

Vysíleni

podle libosti mohli vybrat z programu -

počítáním složitějších matematických

diskusní

příkladů

k výbornému

Barborkou či P. Mariuszem Robakem,

guláši a v klidu jsme ho trávili až do 14

výtvarnou skupinku, promítání filmu

hodin. V tuto dobu již začínala mše

Život po životě nebo adoraci v kostele.

svatá, kterou celebroval biskup Josef

Celé setkání bylo završeno nedělní mší

Kajnek.

svatou, kterou celebroval P. Jenda

přesunuli

jsme

Po
do

usedli

bohoslužbě
pivovaru,

jsme
kde

se
jsme

skupinku

s P.

Jendou

Barborka.
- Jenda Soukup -

FOTOKOUTEK: PRVNÍ SPOLČO RODIN – 5. 10. 2012
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PEŘIMOVSKÝ TÁBORÁK
Jednoho
sobotního

krásného
odpoledne

letního
na

tématem tohoto večera, který nesl

konci

název „Svátost biřmování biřmováním

školního roku 2011/2012 se v malé

nekončí aneb jak dobře s touto svátostí

podkrkonošské vesničce Peřimov sešla

pracovat každý den?“.

spousta známých i neznámých tváří,

Věřím, že s klidným srdcem mohu

aby za danou skutečnost uplynulého

říci, že si každý něco z tohoto setkání

školního roku a nadcházejících prázd-

odnesl. Ať již slova P. Jožky, nové

nin náležitě poděkovala.

známé, plný žaludek, či „jenom“ dobrý

By lo

to

23.

6.

201 2,

kdy

pocit z pěkného setkání. Všem, kteří

novopečený administrátor diecézního

jakýmkoliv

centra příchovického P. Jožko Kadlic

podpořili patří velký dík a budu se těšit

nás

(doufám, že nejen já) opět za rok

všechny

přivítal

v

chrámu

sv. Kateřiny Alexandrijské ve Mříčné.

způsobem

na viděnou!

Po děkovné mši jsme se přesunuli

toto

setkání

- Ivča Hylmarová -

na peřimovský statek, kde program
pokračoval tradičně ve stylu posezení
u

ohně

doprovázeného

modlitbou,

představováním, písničkami, možností
projížďky

na

koních,

scénkami,

opékáním buřtů a v neposlední řadě

ČARODĚJNICKÉ SPOLČO
Kolem čarodějnic se už tradičně

s krásnou čarodějnicí, kytara a lidi

scházíme v Peřimově na chalupě. Letos

ochotní na ni zahrát a samozřejmě

tomu bylo také tak. Jako každoročně

dobré jídlo. Letos jídlo bylo obzvláště

byla připravena akční hra, kde jsme

dobré a bylo ho nezvykle hodně, proto-

v družstvech poměřili fyzickou zdat-

že jsme museli důstojně přivítat mezi

nost, umění spolupracovat a také do-

námi novorozeňata Martičku a Jeníč-

vednost se vyjádřit v krátkém čase slo-

ka.

vy, pantomimou nebo kreslením. Ne-

U ohně někteří vydrželi povídat
a zpívat až do pozdních večerních hodin.
- Maruška Krausová -

chyběla
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společná

modlitba,

oheň

PĚŠÍ POUŤ DO HEJNIC
Dne 20. 8. 2012 malá skupina

P. Vláďa Novák toto místo po 12 letech

poutníků vyrazila na tradiční srpnovou

opouští. Na třetí úsek cesty jsme se

mariánskou pouť, jejímž cílem byla

vydali brzy ráno, ale již po jednom

v

kilometru jsme se byli nuceni skrýt

letošním

roce

hejnická

bazilika

Navštívení Panny Marie. Ačkoliv nikdo

v

z nás nebyl z Jilemnice, přesto jsme

před

zvolili

kostel

a bouřkou. Počasí bylo nejisté celý

sv. Vavřince, kde ve 12 h celebroval

den, ale krom ještě jedné přeháňky

mši sv. pro poutníky P. František

jsme krásnou krajinou Jizerských hor

Mráz. Šest poutníků se poté vydalo

prošli bez úhony. Včas jsme dorazili

na

Peřimov,

i plánovanou mši sv. v Hejnicích, kte-

přes Strážník do Bystré nad Jizerou

rou celebroval místní duchovní správce

a Loukova, kde se k nám přidal

P. Pavel Andrš, a v krásném prostředí

duchovní doprovod P. Vít Jůza, který

opravené baziliky tak důstojně oslavili

nás mimo jiné po celou další cestu

památku Panny Marie Královny. Jeli-

bavil svými bonmoty. První noc jsme

kož jsme neměli domluvený nocleh,

strávili na bozkovské faře, kde nám

vydali jsme se zpět auty, která pro nás

příjemné pohostinství poskytli saletini

s našimi rodinnými příslušníky přijela.

otec Krzysztof a bratr Jarosław, za což

Celkem jsme ušli něco málo přes 60

jim patří vřelý dík. Druhý den nás

km, často docela obtížným terénem.

čekal nejkratší úsek cesty krásnou

Děkuji všem poutníkům za krásný

krajinou

zážitek, modlitbu a oběť.

jako

cestu

výchozí

směrem

z

Bozkova

bod

na

přes

Vysoké

hrubé

stavbě

krátkým

jednoho

intenzivním

domu
deštěm

nad Jizerou do Příchovic, kde jsme
zažili již rozlučkovou atmosféru, neboť

- Matěj Kraus -
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CSM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Měla jsem tu možnost účastnit se

např. při adoraci v kostele, večerní

prázdninách

Žďáře

vigilii, nebo křížové cestě, za což jsem

Jsem za to moc ráda.

byla velice ráda. Opravdu si nemohu

Bylo to moje druhé celostátní setkání,

na nic stěžovat, prožila jsem krásný

které jsem mohla s tolika mladými

týden. Ráda bych tímto povzbudila

křesťany prožít. Na setkání jsem se

všechny, kteří nikdy na takové akci

těšila a nezklamalo mě. Nejvíce mě

nebyli, aby se nebáli a zkusili to.

o

nad Sázavou.

CSM

ve

zaujaly různé workshopy a přednášky,

Celý program CSM byl opravdu

které pro nás byly připraveny. Přestože

pěkný, různorodý a bohatý. Velice dě-

bylo ve Žďáře několik tisíc mladých,

kuji celému přípravnému týmu, který

tedy

dost

se staral o všechno, co bylo třeba.

pro

ztišení

rušno,
a

bylo

zde

místo

naslouchání

Ze Žďáru nad Sázavou mám plno
krásných zážitků, postřehů, duchov-

- Marta Devátá Život by skončil a nic by už nikoho
nezajímalo. Byl by konec.

ních poznatků a také vzpomínek. Vel-

Ale díky Bohu, tento život na zemi

mi se mi líbila svědectví různých lidí.

nekončí. On pro nás připravil místo

Při jednom z nich jsem si uvědomila,

ještě krásnější a úžasnější, kde se se-

že už si život bez Boha ani nedovedu

tkáme s lidmi, které máme rádi a bu-

představit. Najednou mi zněla v uších

deme se spolu s nimi radovat a modlit

slova „existuje vůbec Bůh?“, která řekl

se. To vše se mi honilo hlavou a děko-

jeden člověk ve svědectví. Vždyť kdyby

vala jsem Pánu, že mi dal možnost

nebyl Bůh, tak nemá nic smysl. Náš

uvěřit v něj.

život a všichni, které známe. Vše by
byla marnost. Ten, kdo by zemřel, tak
zemřel a už nikdy bychom se s ním
neviděli, nemohly mu už nic říct. Bylo
by jedno, jestli lidé žili dobře nebo
špatně, jestli prožili krásný, bezstarostný život, nebo trpěli a žili v bídě.
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- Monika Devátá -

BIŘMOVÁNÍ V JILEMNICI
Dne 16. června od 10 hodin se v kostele sv. Vavřince udělovala svátost
biřmování. Biřmováno bylo 16 lidí z Jilemnice a okolí. Mši svatou a následně posvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého doprovázel chrámový sbor pod vedením pana
Nováka. Svátost biřmování jsme obdrželi od otce biskupa Mons. Jana Vokála, 25.
sídelního biskupa královéhradecké diecéze. Po biřmování se šlo na požehnání sochy sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Jilemku nedaleko kruhového objezdu
u pošty. Poté již následoval oběd. Bohužel otec biskup musel odjet hned po slavnostním obědě. Biřmování bylo velice zdařilé… Děkuji tímto všem, kteří se na tomto
biřmování podíleli.

- Jenda Šnorbert -

CO SE CHYSTÁ:


Společenský večer Vavřineček
Již 10. společenský večer Vavřineček se uskuteční na svátek

Uvedení Páně do Chrámu 2. února 2013 ve Společenském domě
Jilm v Jilemnici od 19.30 h.
Více se dozvíte na stránkách spolča: www.spolco.jilemnicko.cz.
O akcích v rámci vikariátu více na: www.vikariatjilemnice.cz.

Vavřineček vydává spolčo z Jilemnicka v omezeném počtu výtisků pro vlastní potřebu. Více
se o naší činnosti dozvíte 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-
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