Vavřineček

NOC KOSTELŮ 2013
I letos, 24. 5. 2013, se opět otevřou některé kostely, včetně těch v našem vikariátu. Informace o programech v jednotlivých kostelích našeho vikariátu najdete
na našich vikariátních stránkách nebo na www.nockostelu.cz.

Občasník spolča z Jilemnicka

SPOLČO

CO SE CHYSTÁ:

- společenství mládeže
z Jilemnicka

Farní den v Jilemnici – 9. 6. 2013
Letos by se měl v Jilemnici uskutečnit farní den. Bližší informace budou k

Milí návštěvníci již 10.

dispozici na vikariátních stránkách.

jubilejního

Peřimovský táborák – 29. 6. 2013

Společenského

Je

sv. Petra a Pavla. Předtím jste srdečně zváni od 18 h na mši svatou

nám

ctí,

2. února 2013

HISTORIE SPOLEČENSKÝCH VEČERŮ
VAVŘINEČEK
V letošním roce se scházíme na jubilejním
10. společenském večeru Vavřineček. Každý rok se
maximálně

snažíme,

aby

se

všichni

přítomní

v tomto velkém společenství cítili co nejpříjemněji.

večera Vavřineček!

Tato tradiční akce se uskuteční v Peřimově 29. 6. 2013, na slavnost

číslo 32

že

vás

Jak probíhá taková příprava společenského ve-

přivítat

čera? Vězte, že za ní je obrovský kus práce mnoha

s rytmickým doprovodem do kostela ve Mříčné. Hlavním celebrantem

na naší tradiční akci, bě-

lidí, a to zejména té, jejíž výsledky nejsou na první

a hostem s tématem u táboráku bude P. Tomáš Hoffmann.

hem které se setkáváme

pohled příliš patrné. Datum konání společenského

s vámi,

večera se určuje více než rok před vlastní akcí a je

můžeme

Více se dozvíte na stránkách spolča: spolco.jilemnicko.cz
O akcích v rámci vikariátu více na: www.vikariatjilemnice.cz

opět

s přáteli,

kteří

fandí našemu společenství.

Diecézní setkání mládeže v HK – 23. 3. 2013
K sobotě před Květnou neděli patří již neodmyslitelně Diecézní setkání mládeže se svými biskupy. Ani letos tomu nebude jinak. Počítej tedy s tím, že
tento den strávíš v srdci naší diecéze, v Hradci Králové. Otcové biskupové
s tím počítají, tak s tím počítej i Ty!

Salaš Cup a SheepFest – 11. 5. 2013
V tomto dni se od 8.00 uskuteční sportovní turnaj a od 16.30 na stejném

plánováno tak, aby se ples nekonal v době postní.

Letošní ročník uvozuje

Mozky celé akce jsou švagři Jenda Válek a On-

krásný citát z Matoušova

dra Hornig, jejichž nasazení je opravdu hodné obdi-

evangelia: „Jste sůl země

vu. Několikrát za celý rok se sejde úzký přípravný

a světlo světa“ (srov. Mt 5,

tým, kde se řeší mj. motto společenského večera,

13–14). Ježíš zde hovoří

kapela, reklama, plakáty, pozvánky, průběh večera

o naší

světě

(předtančení, taneční mikrolekce, občerstvení, sou-

a ve společnosti. Říká nám,

těž, tombola, …), hosté, vstupenky, výzdoba, vy-

abychom neztratili to, co už

účtování atd.

úloze

ve

máme. My JSME sůl země

místě (Hala TJ Slavia v Hradci Králové) bude probíhat hudební festival

a světlo světa.

SheepFest s dalším doprovodným programem. Uslyšíte skupiny Jaksi Tak-

Nezapomínejme tedy na

si, Traband, Poletíme?, The Elements (SK), Michael a Žádnej stres.

to a snažme se, aby skrze

Bližší informace na www.sheepfest.cz a facebooku.

nás každý mohl okusit, jak
chutná sůl a svítí světlo.

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-

Krásný večer přeje
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Největší kus viditelné práce je pak

Díky, Pane, za Tvou blízkost v našem společenství. Provázej prosíme na-

ta ne čn íc i

odveden přímo v den konání celé akce.

še společenství a naše životní cesty nejen v roce 2013, ale v celém našem

pod vedením Lucky Langové nacvičovat

Od rána spolčo okupuje prostory SD

životě. Ať Tě nikdy neopustíme a ať každý člověk kolem nás ví, že jsi, a ať

předtančení. Již to samo o sobě je vel-

Jilm. Výzdoba sálu a přilehlých prostor

Tě s Tvou milostí lidé poznají. Dávej nám prosíme k tomu své požehnání,

ký počin. Jednak uvážíme-li počet ta-

je doménou Lucky Holcové. Jednotlivé

sílu, nadšení, nápady a vytrvalost. Amen.

nečníků, není vůbec jednoduché určit

součásti výzdoby jsou většinou před-

data jednotlivých zkoušek tak, aby to

připraveny pilnou prací celé rodiny

časově vyhovovalo všem. Jednak sa-

Holcových – i jim tedy patří velké podě-

motné zkoušky jsou dosti časově, fyzic-

kování. Celý den je nabitý pracovní

ky i psychicky náročné; přesto se na-

aktivitou. Je třeba připravit velký sál

jdou tací, kteří se objevili ve všech de-

a přísálí, tombolu, bar s občerstvením,

seti předtančních, která Vavřineček

výzdobu stolů, sestavit a vytisknout

nacvičil. Těmito rekordmankami jsou,

materiály, které na stolech vidíte. Ob-

Obvykle v polovině roku, nejpozději
na

po dz im,

za č ín a jí

- Jenda Lukeš -

SPOLČO RODIN

pokud je mi známo, Lucka Langová
a Zdíška Lukešová.
Jelikož je výtěžek společenského

Jelikož mnozí ze členů našeho spo-

večera určen – alespoň symbolicky –

lečenství

ženit

vždycky velká radost vidět, jak mnozí

a zakládat rodiny, rozhodli jsme se, že

z nás našli své životní partnery právě

je na čase, aby vzniklo tzv. „spolčo ro-

v našem mládežnickém společenství.

din“, nebo chcete-li „manželské spol-

Myslím, že každý z nás cítí, že je úžas-

čo“. Poprvé jsme se sešli v září a od té

né pokračovat v další životní fázi s lid-

vykle se též koná generálka předtanče-

doby

Jednou

mi, které znáte již mnoho let a kteří

ní, zdobí se nástěnky, připravuje se

za měsíc se scházíme u někoho z nás

jsou vašimi opravdovými přáteli. Je to

moderace, vylepují se různé nápisy,

doma a povídáme si o běžných staros-

určitě velké povzbuzení jak pro man-

kontroluje se, zda něco zásadního ne-

tech i radostech života v manželství. Už

želský život, tak pro život s Bohem.

chybí…

jsme také mezi sebou přivítali hosty –

na dobročinné účely, snažíme se získávat všechny ceny do tomboly formou
sponzorského

daru.

s

mnoha

nasazením

Tyto

ceny

se

lidí postupně

shromažďují u Válků, kde se na jejich
řádné evidenci a roztřídění podílí prakticky celá rodina. Za tuto vcelku nevděčnou práci jim patří velký dík.
Za zmínku stojí též příprava lístků do
tomboly tak, aby vše proběhlo podle
loterijního zákona. Důležité je v této

Po skončení každého plesu je pak

souvislosti zejména tzv. „balicí spolčo“,

nutné celý SD Jilm uklidit, o což se též

které se koná krátce před plesem

starají

a na němž je odvedena většina mra-

Jak vidno, množství práce je opravdu

venčí práce, totiž sbalení lístků do

veliké. A celé si ho právě letos můžete

tomboly do ruliček a odstřižků brček.

vynásobit desetkrát.

dobrovolníci

z

řad

se

zatím

začali

ještě

vdávat,

Karel Moravec z Hradce Králové. Je to

třikrát.

např. naposledy mezi nás zavítal P.

- Terka Bambulová -

VÍCE O NAŠEM VIKARIÁTU NALEZNETE NA:

spolča.

WWW.VIKARIATJILEMNICE.CZ
Vikariát Jilemnice také na Facebooku! www.facebook.com/vikariatjilemnice.cz
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V tomto krátkém článku zdaleka

zde zmínit několik konkrétních lidí, na

nelze postihnout všechny aspekty pří-

nichž celá akce stojí. Poděkování však

pravy společenského večera a už vůbec

patří všem, kteří více či méně jakýmko-

nelze jmenovitě poděkovat všem, kteří

liv

se na jeho organizaci podílejí. Je to

k společnému dílu. Díky Bohu za vás

navýsost týmová práce. Snažil jsem se

za všechny!

způsobem

přidali

ruku

- mk 21. ÚNORA 2004 – KD VÍCHOVÁ NAD JIZEROU
Motto:
na nás. Tímto programem jsme strávili

lečnou modlitbou před

skoro celý večer, neboť zážitků bylo

ve štěpanickém kostele Nejsvětější Tro-

hodně a průpovídek pánů Šimona

jice… Atmosféra byla úžasná a Pán byl

a Jana bylo opravdu požehnaně. Na

evidentně s námi! A co je krásnějšího

polovinu tohoto programu s námi byly

než být poslední minuty roku před sva-

i dva párečky (bez hořčice a kečupu),

tostánkem; někdo se tu třeba snažil

které směřovaly své kroky zase o dům

aspoň dohonit, co přes rok nestihl.

dál… Takže na začátku nás bylo dokonce 17!
Po promítání fotek jsme se odebrali

svatostánkem

a Šimon a jeho parta asi ještě další

u svíček, kde jsme přemýšleli nad

hodinu…

napsat na papírek tři věci, se kterými
v životě bojujeme a které se nám nepovedly, a pak papírek spálit; na jiném
stanovišti – na hřbitově – jsme přemýšleli nad těmi, kteří náš předešli na věčnost…

Motto: Raduj se
Hudební skupina: Veget
25. ÚNORA 2006 – SD JILM V JILEMNICI
Motto: Tvořme společenství
Hudební skupina: Veget
17. ÚNORA 2007 – SD JILM V JILEMNICI

pouho pouhých 5 minut. Zde jsme

tor Péťa přichystal několik zastavení

ností, u jiné svíčky jsme měli možnost

2. DUBNA 2005 – SD JILM V JILEMNICI

kostela, neboť do půlnoci zbývalo asi
strávili

svým životem, např. nad naší budouc-

Hudební skupina: Veget

Po modlitbě jsme „vylétli“ na věž

ven, kde pro nás náš hlavní organizá-

přelom

roku

–

PŘ
SPOLE EHLED
ČENS
VEČE KÝCH
VAVŘI RŮ
NEČE
K

2012/2013

Motto: Slunce ať svítí, kde jsi Ty
Hudební skupina: Allegro

Popřáli jsme si každý osobně vše
potřebné

a

dobré

do

roku

2013

a zakončili jsme naši noc na faře při
praskajícím dřevě, dobrých chlebíčcích
a jiných dobrotách a při hře Český
film. Asi až ve čtyři hodiny jsme se
po základním úklidu odebrali do svých
domovů.

Tyto chvíle plné hodnocení, rozjímání a přemýšlení jsme zakončili spo-

8
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(pokračování na další straně)

29. BŘEZNA 2008 – SD JILM V JILEMNICI

SPOLČO U HOLCOVÝCH 24. 11. 2012

Motto: Společně prozáříme svět
Hudební skupina: Allegro
21. ÚNORA 2009 – SD JILM V JILEMNICI
Motto: Na hlubinu zajeď
Hudební skupina: Allegro
6. ÚNORA 2010 – SD JILM V JILEMNICI
Motto: Svý kroky rozezpívej
Hudební skupina: Tady a odjinud

Krásného podzimního večera 24.

vaný pojem z oblasti křesťanství (např.

listopadu jsme se sešli v domě Holco-

svátost manželství, varhany, štola aj.).

vých v Hrabačově, abychom spolu pro-

Speciální částí této hry bylo ještě dopl-

žili spolčo. Dostavil se poměrně malý

ňování známých citátů z Knihy knih.

počet spolčáků, avšak to na druhé

Nechybělo

straně znamenalo familiárnější atmo-

Na závěr jsme se ztišili, prosili a děko-

sféru. Příjemným hostem byl P. Jenda

vali ve společné modlitbě. Spolčo jsme

Barborka, vikariátní kaplan pro mlá-

si úžasně užili a dozvěděli se mnoho

dež. Měl zajímavé témátko, ke kterému

nového.

ani

pohoštění.

- Martin Šnorbert -

jsme potřebovali i Bibli. Podle instrukcí

19. ÚNORA 2011 – SD JILM V JILEMNICI

tradiční

Jendy jsme hledali různé úryvky právě
z Bible a poté se nad nimi rozjímali.

Motto: Hledej cestu svou

Po témátku následovala hra – křesťan-

Hudební skupina: Allegro

ské Aktivity. Rozdělili jsme se do tří

18. ÚNORA 2012 – SD JILM V JILEMNICI

skupin a vybraný jednotlivec z každé

Motto: Lékař je duší i těla

skupiny se pomocí kreslení, pantomi-

Hudební skupina: Tady a odjinud

my nebo popisu snažil vysvětlit vyloso-

2. ÚNORA 2013 – SD JILM V JILEMNICI

SILVESTR 2012/13

Motto: Jste sůl země a světlo světa.
Hudební skupina: Futrál

Již asi jubilejní desátý spolčácký

Děkujeme hlavnímu topičovi a zařizo-

silvestr, ale za to poprvé jsme tyto

vači těchto horských hornoštepanic-

chvíle oslavili na faře v Horních Štěpa-

kých prostor Šimonu Krausovi, že se

nicích a již asi po šesté se organizace

večer ujal nejen slova, ale i práce

ujal Péťa Lukeš. Moc díky, Péťo! Jsem

a dřeva!

moc vděčný, že konec starého a začátek nového roku mohu prožít s lidmi
a se spolčem, které mám rád a na kterých mi záleží.

4

Začátek byl velice zajímavý a já
jsem se konečně více zamyslel nad tím,
co jsem prožil a co jsme prožili tento
rok originálním způsobem. Každý jsme

Tentokrát jsme se sešli v menším

si měli přinést 10 fotek z tohoto roku

počtu, a to 13 kusů, ale i to je krásný

a nějak je okomentovat… Chvíle ra-

počet a zas to bylo takové osobnější.

dostné, bolestné, duchovní… Záleželo

7

ale my u Bangu jsme se pobavili ná-

„hodně“, potřebovali jsme se nějak roz-

ramně, hlavně, když po sobě šli „Vice“

ptýlit. Opět to vyhrál Bang a Ligretto.

a „Šerif“ jenom pro to, že se navzájem

Sobotu jsme zakončili společnou zhu-

vyhecovali.

debnělou adorací, při které měl dokon-

Poté již následovalo něco málo duchovního. A to konkrétně zamyšlení se
nad svatými, jak by měli vypadat, co
by měli mít za vlastnosti, jaké vlastnosti by naopak mít neměli. A toto vše
ztvárnit ještě kreativně tužkou a pas-

ce někdo i hlad, a to jsme byli těsně
po večeři. Někdo šel již (o slově „již“ by
se dalo pochybovat, protože už se velmi
přiblížila neděle) po adoraci na kutě,
někdo šel sledovat box a někdo si jen
tak popovídat.

SPOLČO V LIBŠTÁTĚ 20. 10. 2012
V sobotu dne 20. 10. se uskutečnilo

baty a také slovíčko a modlitba. Slovíč-

spolčo v Libštátě. Hostem tohoto veče-

ko bylo: Nech Ježíše vyjít ze stránek

ra byl P. Pavel Ajchler z Tanvaldu, kte-

Bible a vstoupit do tvého života (Bruno

rý pozvání velice rád přijal. Nejdříve

Ferrero).

js me

se

nav zá jem

př ed s tav ili,

P. Ajchler nám sdělil nějaké informace
o sobě a místech, kde působil. Jelikož
byl říjen, měsíc Panny Marie, zaměřili
jsme se na toto téma. Na spolču samo-

Jsem ráda, že jsem měla možnost
podílet se na přípravách tohoto spolča,
obohatilo mě to a děkuji všem, kteří
dorazili. Tento večer ve společenství byl
super a dlouho na něj budu vzpomí-

telkami na kus papíru. Výtvory byli

V neděli jsme vstávali poměrně br-

všelijaké – počínaje batikovaným trič-

zy, a to kvůli jedinému důvodu. Museli

kem a dlouhou sukní přes zrcadlo

jsme jít natrénovat písničky na mši.

(každý z nás si měl při pohledu

Na to, jak jsme moc netrénovali, mys-

Jednoho krásného dne se Lucka

pětadvaceti mladých. A to z Jilemnice,

do zrcadla uvědomit, že svatý může být

lím, že to zpěváci a hudebníci zvládli

rozhodla, že by se dalo udělat další

Roztok, Křížlic, Vrchlabí a možná i od-

úplně každý – i on sám) a konče Du-

pěkně. Při kázání jsme se i zasmáli,

setkání našeho spolčínka. Jestli to by-

někud jinud.

chem

„kačenky“

protože pan farář do něj zapojil úplně

lo pod nátlakem reality nebo podvědo-

s řetízkem kolem krku. Vše jsme si

vše ze soboty, včetně boxu a ranního

mí, kdo ví, ale to snad ani není důleži-

vzájemně mezi skupinkami vysvětlili,

hraní na klavír.

té. Důležité pro nás bylo, že se svého

svatým

v

podobě

ujasnili a následovala lehká svačinka.
Doteď nemohu pochopit, kde se tolik
zákusků vzalo, ale snědli jsme je
všechny – a že jich bylo. A abychom
završili naše téma, pustili jsme si film
o bl. Chiaře Luce Badano. Jelikož toho
duchovního a k zamýšlení už bylo

Na závěr bychom všichni chtěli poděkovat vrchlabské farnosti za krásné
svačinu, večeři i snídani.

rozhodnutí nevzdala a zorganizovala
nám krásný víkend.

BAREVNÉ PODOBĚ.
UT TENTO OBČASNÍK V
SI TAKÉ MŮŽETE STÁHNO

HLÉDNOUT HLAVNÍ
ÁNKU, KDE SI MŮŽETE PRO
TIP! NOVĚ ZDE NAJDETE PODSTR
TLIVÉ PLAKÁTKY,
ENSKÉMU VEČERU ČI JEDNO
LEČ
SPO
U
DÉM
KAŽ
KE
ACE
INFORM
O.
NAŠÍM SPOLČEM NEBO FOT
PŘEDTANČENÍ NACVIČENÁ
ALE TAKÉ NAPŘ. NATOČENÁ
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- Marta Devátá -

spolčáci

se

Začínali jsme pozvolna – seznamovací hrou, při které někdo zjistil, že má
o dva sourozence víc, než se domníval;
případně, že jeho oblíbený seriál je Ordinace nebo dokonce Ulice. Bohudík

Psalo se datum 10. 11. 2012 a mladí

- Martin Hornig -

nat.

SPOLČÍNKO VE VRCHLABÍ

přijetí a v neposlední řadě i za oběd,

CKO.CZ
TE NA: SPOLCO.JILEMNI
VÍCE O NAŠÍ ČINNOSTI NALEZNE

ZDE

zřejmě nechybělo občerstvení, hry, de-

začali

jsme dostali i příležitost tipy druhých

sjíždět

uvést na pravou míru. Následkem to-

do horského města Vrchlabí. Sraz byl

hoto šoku díky „Ulici“ & spol. nám vy-

vyhlášen na desátou hodinu ranní

hládlo, a jelikož jsme byli ve Vrchlabí,

na místní faře. Možná se čas odvíjel

kde se o nás velmi pěkně postarali,

od data, anebo taky ne, ale každopád-

dostali jsme výbornou bramboračku

ně v deset se tam sešlo sotva pár lidí.

s gulášem, ve kterém i lžíce stála.

Naštěstí, jak je na spolču zvykem,
s přibližujícím se obědem se počet
účastníků zvyšoval závratnou rychlostí, až se číslo zastavilo na plus mínus
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Po obědě musel, prostě musel, následovat odpočinek. A to ve formě společenských her, jako například Ligretto
a Bang. Nevím jak ligretní skupinka,

