Vavřineček
Zdíška Lukešová a Emil Doležal

Občasník spolča z Jilemnicka

číslo 37

27. června 2015

8. srpna 2015 – 11 hodin, kostel sv. Petra a Pavla v Semilech

SPOLČO

Lucka Holcová a Maxim Zalevski
22. srpna 2015 – 12 hodin, kostel sv. Vavřince v Jilemnici

– společenství mládeže
z Jilemnicka

Váša David a Terka Korečková
5. září 2015 – 13 hodin, v Chrudimi

v ruce

I letos se ve spolču „urodilo“ několik nových, budoucích spolčáků:
26. ledna se Lucce a Vítkovi Luštincovým narodil syn Bernard.

Ve

večerních

hodinách

7.

února

2015

ve Společenském domě Jilm v Jilemnici se uskuteč-

Milí přátelé,

většina

OHLÉDNUTÍ ZA 12. SPOLEČENSKÝM
VEČEREM VAVŘINEČEK

z vás

drží

tento

občasník

při příležitosti

tradičního

Peřimovského

táboráku.

nil v pořadí již 12. Společenský večer Vavřineček.

K hudbě a tanci zahrála semilská skupina Futrál.
Průběh večera doprovázeli slovem Šimon a Klaudie
Krausovi. Úvodního slova se zhostil tentokrát jilemnický vikář P. František Mráz. Na plese jsme se

Roky a roky se zde se-

těšili nejenom na tanec, ale také na předtančení,

tkávají generace našeho

které je již tradicí. V tomto roce bylo předtančení

společenství,

setkávají

pěkně ztvárněno. Jeho téma bylo na motivy pohád-

se zde přátelé a kamará-

ky Dvanáct měsíčků, zfilmované v roce 2012. Kro-

di. Každé radostné setká-

mě těchto dvou zábav jsme mohli též navštívit ta-

ní v člověku vyvolává pří-

neční mikrolekce s manželi Jindrovými. Tentokráte

jemné pocity. Stejné je to

to byly lekce salsy a tanga. V místnosti, kde se

(nebo by alespoň mělo

vydávala tombola, byla také prezentace o našem

V křesťanské škole se ptá učitelka dětí:

být) při setkání s Pánem.

spolču od Martina Šnorberta.

„Tak, děti, dám vám hádanku. Co je to? Skáče to po stromech a žere

Nejen

oříšky.“

ale i skrze lidi kolem nás

Přihlásí se Lojzíček: „Já myslím že veverka, ale jak vás znám, tak

se s Ním neustále setká-

to bude určitě Ježíš Kristus.“

váme. Za celou redakci

16. února se Elišce a Jendovi Válkovým narodil syn Jakub.
A prozatímní klučičí partu uzavírá:
Štěpán, který se narodil 21. května Ivance a Martinovi Hylmarovým.
Všechny srdečně zveme na jeho křest, který se uskuteční v sobotu
29. srpna od 14 hodin ve mříčenském kostele sv. Kateřiny.

při

Eucharistii,

vám přejeme, ať nadcházející léto prožijete spous-

Více se dozvíte na stránkách spolča: spolco.jilemnicko.cz
a na vikariátních stránkách: www.vikariatjilemnice.cz

tu těchto krásných setkání a užijete si chvíle odpočinku plnými doušky.

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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- Jenda Šnorbert -

DVOJVIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
O víkendu 15. – 16. listopadu se
konalo

v

naší

jičínské

farnosti

sdružování se a zkoušení písní na mši
svatou. Každý měl možnost přijmout

dvojvikariátní setkání mládeže. Účast

svátost

byla poměrně velká, sešlo se nás asi

i

třicet.

sv. Jakuba.

V sobotu po registraci a ubytování

smíření.

komentovaná

Večerní

mše

V

nabídce

byla

prohlídka

kostela

svatá

konala

se

byly na faře připraveny hry, seznámení

v kostele sv. Ignáce v tradičním čase

se mezi sebou a občerstvení. Následně

18 h. Po večeři na faře jsme se věnovali

jsme si poslechli katechezi P. Prokopa

deskovým hrám (a dobře se u toho

Tobka o heslu setkání – „CREDO“.

bavili) až do večerní adorace v kostele

Na posilněnou po vyčerpávající, ale

u sv. Jakuba, kde pro část osazenstva

kvalitní

společný program skončil. Vytrvalci

na

přednášce

oběd

do

jsme

nedaleké

vyrazili

restaurace

přespávali

na

faře,

společně

ještě

(kde všechny bezprostředně bavil otec

posnídali a slavili nedělní mši svatou.

Jenda). Pak si každý mohl vybrat

Ještě bylo třeba poklidit prostory fary,

z nabídky tří programů: 1) procházka

které nám byly velkoryse poskytnuty.

na

Zebín

s

prohlídkou

zvoničky

Tímto děkujeme i duchovním otcům

Noc kostelů v Jilemnici 2015

Pouť u kapličky v Jilmu

Pořad o spolču Vavřineček na Proglasu
V úterý 23. června od 22 hodin byl na rádiu Proglas odvysílán půlhodinový
pořad – vzpomínky na naše spolčo, spolčokapelu apod. Tento pořad je už zřejmě
možno si na webu proglas.cz poslechnout i online. Repríza tohoto pořadu bude
v pondělí 29. června v 9.30.
Chtěli jsme tento pořad udělat nějak zajímavý, ve více lidech, ale nakonec

to dopadlo tak, že promluví dva kosí bratři, tedy rodní bratři, Jenda a Péťa
Lukešovi. Sami jsme zvědaví jaké to bude. Dělalo se to narychlo a každý nahrával

a kostela Všech svatých, 2) sportování

Jendovi

v tělocvičně, 3) navštívení místního

na

setkání

aquaparku. Po návratu na faru jsme si

Je to ale pro nás veliká čest, že nám pan redaktor Martin Weisbaeur dal tuto

podíleli. Věřím, že jsme si to všichni

možnost se podělit o to, jak Pán působí i v této době na obyčejných lidech,

připravili

užili.

svačinu

a

poté

proběhlo

a

Prokopovi,

naplnění

cílů

kteří

našeho

se

- Eva Cyranyová (Jičín) -

v Libštátě, kde nás uvítala rodina
Devátých.
Po

úvodní

kytarou,

že tím, že se naši spolčáci hojně začali ženit a vdávat, pro ně spolčo neskončilo.
zajímavými

postřehy

a myšlenkami.

za

Že se chtějí nadále scházet, podporovat se ve víře, společně se modlit, ale řešit

i spolu věci praktické, např. jaká plína, jaký dudlík a jaký kočárek je nejlepší,
vzájemně

Byla pro nás připravená celovečerní
modlitbě

v obyčejném kraji, neobyčejným způsobem!
Co je jistě také dobré připomenout a co je pro nás všechny veliká radost,

VÁNOČNÍ SPOLČO
Sešli jsme se v sobotu 20. 12.

v jiném studiu a s jiným redaktorem.

si

popůjčovat

věci

apod., prostě

ŽÍT

SPOLEČENSTVÍ. Vědět,

co prožívají ostatní rodiny, pomodlit se za ně apod.

posilu

hra s několika částmi. Po rozlosování

Kromě rodin, za které se modlíme, aby dokázali žít příkladným životem, také

do následujících dnů jsme si vyprávěli

do týmů si sourozenci Devátí pro nás

z našeho spolča odešli dva lidé, kteří žijí zasvěceným životem a také z našeho

o tom, co každému z nás přinesl

připravili hádanky. Vážné i žertovné,

společenství vzešli tři kněží a čtvrté bohoslovecké embryo v podobě mě se snad již

advent a jak jsme jej prožívali. Celý

každá byla originální. Následně přišly

brzy vyklube na kněžský svět.

večer nás Jenda Lukeš doprovázel

otázky z Bible, které nebyly vůbec
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- Jenda Lukeš -
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lehké, lověk si uvědomil, že ani nezná

Národní eucharistický kongres 2015

Byl

to

velmi

povedený

večer,

všechna poselství z Bible. Za tyto

za který moc děkuji a doufám, že

otázky jsme dostávali části stavebnice.

nebudu mluvit

Nejedná se pouze o nějakou jednorázovou akci, ale jde o velkou příležitost obnovy

Závěrem bylo, abychom z těchto částí

řeknu,

víry v naší zemi prostřednictvím obnovy vztahu k eucharistickému Kristu.

postavili

nezapomeneme.

Proto na úrovni farností bude probíhat několikaměsíční příprava, především

nespadla. Nebylo by to však vánoční

na

prostřednictvím katechezí a adorací, jejímž účelem bude přibližovat se ke Kristu

spolčo, kdybychom si nerozdali nějaké

modlitbě v hodině ve škole).

Česká biskupská konference rozhodla, že se v roce 2015 v České republice
bude ve dnech 15. – 17. října konat Národní eucharistický kongres (NEK).

v Eucharistii. Místem konání Kongresu bude Brno. Za každou diecézi bude
vysláno dvacet účastníků. Hlavním dnem NEK 2015 bude sobota 17. října 2015.

v centru

ve farnostech

Brna.

zajistit

Pro

tuto

bezplatné

bohoslužbu

vstupenky,

bude

podobně,

třeba
jako

si

bylo

např. při papežské návštěvě.

věž

tak,

aby

vstávání

Jendy

za

sebe,

když

něj

jen

tak

(Alespoň

ne

Šnorberta

při

- Honza Soukup -

ROZHOVOR S NOVÝM VIKARIÁTNÍM ZÁSTUPCEM MLÁDEŽE

předem

tomu

nejvyšší

na

ty dárečky.

V Brně na Zelném trhu bude v 10.30 hodin hlavní bohoslužba s následným
eucharistickým průvodem a s velmi bohatou nabídkou doprovodných
programů

co

že

jen

Novým vikariátním zástupcem mládeže se stal Jenda Zavřel z Lomnice
nad Popelkou. Pokud se o tomto mladíkovi chcete dozvědět víc, přečtěte si
následující rozhovor, který byl otištěn v březnovém vydání diecézního časopisu pro
mládež Hromosvod.

Synoda o rodině
Ve dnech 4. – 25. října proběhne ve Vatikánu řádná synoda o rodině.
Má navazovat na mimořádnou synodu, která proběhla v říjnu loňského roku.

Naši zemi bude zastupovat královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Do konce
února měl kdokoliv možnost poslat zpětnou vazbu na otázky, které vycházely
ze závěrečného dokumentu Relatio Synodi loňské mimořádné synody. Odpovědi
na otázky jsou součástí přípravného dokumentu Lineamenta, který bude

ŠKOLA:

Fakulta zdravotnických studií, Univerzita

Pardubice

VĚK: 21
BYDLIŠTĚ: Lomnice nad Popelkou

prezentován na řádné synodě. Otázky mají sloužit k prohloubení a upřesnění

RADOST MI UDĚLÁ: Když se na mě někdo usměje.

úvah při hledání a nacházení „konkrétních řešení pro tolik těžkostí a bezpočet

Radost mi taky udělá, když můžu někomu pomoci.

problémů, jimž musí čelit rodiny“ (papež František, Závěrečný projev, 18. října
2014).

JAKÉ MÁŠ KONÍČKY? CO RÁD DĚLÁŠ?
Mezi moje koníčky patří ochotnické divadlo, v kterém hraji, zpívání a tancování

Ne dě lní mše sv. ve Mříč né 2 8 . 6 . až v 9 h s P. Balíke m

v muzikálovém představení, které vytváříme, taky zpěv pro radost a tanec,

V neděli 28. června bude výjimečně mše svatá ve Mříčné

samozřejmě i společenský. Teď už na to není moc čas, ale také patřím

až v 9 hodin! Mši svatou bude sloužit P. Jan Balík, ředitel Sekce

závodníkům

pro mládež České biskupské konference z Prahy. Po mši zveme

a poslouchám hudbu. Jo, ještě mám rád dobré jídlo.

všechny na setkání na faru, kde můžeme využít této jedinečné
možnosti

se

s

P.

Balíkem

setkat

a popovídat

si

s ním.

Za příp. přinesené dobroty předem děkujeme!

PŘEDSTAV

v

požárním

NÁM

sportu.

PROSÍM

Jinak

JILEMNICKÝ

rád

hraju

VIKARIÁT

na

A

kytaru,

JEHO

sportuji

MLÁDEŽ.

Vikariát Jilemnice není snad potřeba moc představovat, i když ležíme na okraji
diecéze. Náš vikariát má 17 farností, 7 kněží a 2 trvalé jáhny. Určitě spousta lidí
zná spolčo Vavřineček, které taky několikrát hrálo při diecézním setkání. Teď už
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ale je v novějším složení. Jinak mládež tu také najdeme. V létě se vyráží na pouť,

Změny ve vikariátu

pořádá se tradiční Peřimovský táborák, schází se spolča a koná se občas nějaká
ta duchovní obnova nebo setkání.

Každý rok v létě probíhají přesuny kněží. Letos po delší době se trochu dotkne
i našeho vikariátu. P. Jiřího Šlégra, dlouholetého ředitele Papežských misijních

JAKÉ TEĎ PLÁNUJETE AKCE?

děl, nahradil ve funkci trvalý jáhen Leoš Halbrštát. P. ThDr. Zbigniew ŻURA-

Teď se plánuje v březnu duchovní obnova spojená s přípravou na NEK 2015.

Římskokatolické

Dále se začíná připravovat nové měsíční vikariátní spolčo a možná dojde

od 1. června 2015 jmenován děkanem Římskokatolické farnosti – děkanství

i na vikariátní zábavu.

Vrchlabí na dobu sedmi let. Kdo ví, jestli jednou nepomůže P. Mariuszovi Roba-

WSKI, administrátor ve Vrchlabí je od 1. 6. 2015 jmenován administrátorem
farnosti

Týniště nad Orlicí

a P. ThDr. Ing. Jiří ŠLÉGR

je

kovi jako vikariátní kaplan pro mládež?

CHYSTÁŠ SE NA DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE? PROČ?

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI:

No jasně že ano. A proč? Protože tam je každý rok spousta dobrých lidí. Je to

Srpnová pěší pouť do Jablonného v Podještědí

příležitost, jak se setkat s panem biskupem, poznat mladé věřící lidi z našeho
vikariátu a prožít pěkný víkend před Velikonocemi. Určitě dorazte! Bude to stát
za to!

- Diecézní měsíčník Hromosvod (březen) -

akce už asi nebudou. Tak je to možná i s pěší poutí. Letos se uskuteční již osmá

BOHOSLOVCI SE ROZJELI DO FARNOSTÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE
O

víkendu

velikonoční

na

čtvrtou

měli

pěší pouť, ale asi poslední. Zatím to sice vypadá, že nás půjde dvacet a možná

neděli

2013 pak v sousedních vikariátech

bohoslovci

Dvůr Králové nad Labem a Novou

z pražského semináře plné ruce práce.

Paku.

Jako každý rok se rozjeli do farností

Za

Jak všichni moc dobře víme a uvědomujeme si, úžasné a jedinečné chvíle
spolča skončily. Ale naštěstí ne tak úplně. Věříme v budoucnost, i když některé

i 30, ale z našeho spolča je to už pouhých 5 lidí. Za to se k nám přidají lidé
z Prahy, ze Světlé nad Sázavou, z Horního Polubného, Pardubic apod. Letos

chceme jít s patronkou rodin, se sv. Zdislavou, a za ní chceme dojít. Budeme
vycházet ve středu 12. srpna ze Semil do Turnova, další den z Turnova na faru

jim

do Osečné a poslední páteční úsek už bude cíl – Jablonné v Podještědí. Tam

svých diecézí, aby strávili čas s farníky

podařilo navštívit 16 farností, kde žije

přespíme a v sobotu 15. srpna se zúčastníme poutní mše svaté. Víkend strávíme

a přiblížili jim svoje studium a formaci.

kněz a poznat samozřejmě i další jejich

v Jablonném.

Právě

farnosti, které spravují. Ze 14 našich

4.

neděli

velikonoční

se

poslední

čtyři

roky

se

v kostelech konají sbírky na provoz

vikariátů

semináře.

Posledním vikariáte je Kutná Hora –

Letos
z
do

sedm

královéhradecké
farností

bohoslovců
diecéze

Jablonec

nad

Poděbrady,

vyrazilo

navštívit

Jizerou,

vikariátech

Koclířov a Světlá nad Sázavou (sem

minulých

letech

navštívili

který

příští

se

rok.

tedy

byli

již

snad
V

13.

vzácné chvíle těším. Se skvělými lidmi, v krásné přírodě, v modlitbě… Denně
půjdeme s batohy jenom dvacet kilometrů, takže by to nemělo být tak náročné.
Minulý rok se šlo šest dní, letos

podaří

jenom tři. Každý den budeme spát

některých

již

pod střechou na karimatce a ve
spacáku, sprcha by měla být taky

dvakrát

všude. Kdyby měl někdo zájem,

a samozřejmě vždy v jiné farnosti.

zamířil Jenda Lukeš).
V

jich

Jsem moc rád, že jsem nakonec sehnal tolik lidí – přátel – a moc se na tyto

nebo by chtěl bližší informace –

Víkend ve farnostech je pro většinu
navštívili

z

nich

milou

a

vítanou

a nemusí to být mládežník – ať

změnou,

se

mi

ozve

na

bohoslovci již jednou náš vikariát, a to

příležitostí, jak strávit svůj čas s lidmi

jenda.lukes@gmail.com

v roce 2012 Studenec u Horek. V roce

a taktéž pomoci i místnímu knězi.

na telefon 777 626 984.
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email:
nebo

- Jenda Lukeš -

