Vavøineèek
Obèasník spolèa z Jilemnicka

SPOLÈO
- spoleèenství mládeže
Milí pøátelé!
Sluníèko vykouklo ze za
mráèku zimy a s ním se
na nás usmálo jaro. Více
a více rostlinek se
radostnì zelená a má se
èile k svìtu. Pøíroda se
probouzí a udivuje nás
svými stále krásnìjšími
tváøemi.
V tìchto dnech nìkolik
mladých lidí vynaložilo
svùj èas, aby mohlo tuto
jarní nádheru spatøit
další èíslo našeho
èasopisu, ve kterém
Vám pøinášíme nìkolik
reportáží o akcích,
které v poslední dobì
probìhly. Èíslo je
rozšíøeno o rozhovor s
dalším knìzem,
pocházejícím z naší
farnosti, P. Vláïou
Novákem, který
zaznamenal náš
zvláštní zpravodaj.
Na závìr si dovolím
vypùjèit od Matky
Terezy jednu myšlenku:
„Nebojte se milovat!
Láska zaèíná doma. Vše
záleží na tom, jak se
milujeme navzájem!”
Aby se nám to daøilo
nejen teï v dobì postní,
ale i nadále pøeje
-red-
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èíslo 6 / 3. dubna 2004

Setkání s vojenským kaplanem
P. Tomášem Hoffmannem
Dne 21. 3. 2004 se konala na Mìstském
úøadì v Jilemnici pøednáška pátera Tomáše
Hoffmana, týkající se jeho pùsobení ve vojenské
nemocnici v irácké Basøe. Zastával zde funkci
vojenského kaplana po dobu tøí mìsícù.
Pro lepší orientaci v iráckém prostøedí i pro
pochopení èinnosti nemocnice, zhlédli nejdøíve
úèastníci setkání krátký oficiální armádní
dokumentární film. Následnì páter Tomáš
promítal velké množství fotek (z rùzných zdrojù),
ke kterým podal opravdu poutavý a nevšední
komentáø. Nabízela se napøíklad možnost vidìt
nemocnici, jak vyrùstala od samých poèátkù. I
když nás to možná pøekvapí, v této oblasti je
podzemní voda uložena velmi mìlce pod
povrchem, proto bylo tøeba navozit do prostoru
budoucí nemocnice množství zeminy. Pøesto, že
je nemocnice polní, bylo nutné i betonování
ploch pro kontejnery s vybavením atd. Další
zajímavostí komplexu byl klimatizovaný tunel,
který spojoval jednotlivé èásti nemocnice.
Vysoké denní teploty byly totiž pro bìžného
Èecha neúnosné. Kvùli bezpeènosti byl celý
komplex obehnán zdí, proto obyvatelé
nemocnice (kromì vojákù na strážních
stanovištích) nemìli žádnou možnost pohledu
do okolní krajiny. Pøestože se nacházeli v centru
Basry, pøipadali si jako nìkde v pouštní oáze.
Výjezdy do okolí opravdu nebyly bìžné
(kromì zásobování). Sám páter Tomáš se z
nemocnice nìkolikrát dostal, ovšem pocit
ohrožení možnými útoèníky byl velmi
nepøíjemný. Chvilkou oddechu pro vojáky mohl
být nìkolikadenní pobyt v sousedním Kuvajtu,
kam se jednotlivì dostávali. Na každého mìl vyjít
(dokonèení na str. 2)

(dokonèení ze str. 1)

alespoò jeden takový výjezd.
Kontakt nemocnice s Kuvajtem byl
jinak velmi èastý, protože se odtud
dovážely veškeré potraviny, voda v
cisternách i lékaøský materiál.
Jak se ale uplatnil kaplan v
takovém prostøedí? Mše svatá se
konala každý den. Na nedìlní mši
(v rohu jídelny) se scházelo obvykle
kolem 12 lidí, nejhojnìjší úèast
byla zaznamenána na Dušièky,
kdy se sešlo asi 30 vojákù, a
protože zásobování umožnilo i
nákup svíèek a kahánkù, proudilo
následnou noc jídelnou ještì
množství vojákù, kteøí zapalovali
další svíèky. I když nìkteøí vojáci
dávali najevo svùj nechápavý
postoj vùèi funkci kaplana

v armádì, nesetkal se páter Tomáš
(podle svých slov) s neúctou.
Armádní zaøazení kaplana je
dnes pøijatelné, dává mu pomìrnì
znaèné a svobodné pole
pùsobnosti. Na základì
mezinárodních smluv napø.
kaplan nemusí nosit zbraò.
Pøátelskou atmosféru, podle
kaplanových slov, nakonec
vytvoøila vìtšina vojákù a blízký
vztah s vojenským kaplanem
navázali i lidé, kteøí se k nìmu
stavìli zpoèátku odmítavì.
Touto dobou je páter Tomáš
opìt v Iráku a pùsobí jako kaplan
policistù, kteøí cvièí irácké
jednotky. Pøejme mu tedy, a• se s
Boží pomocí opìt ve zdraví navrátí.
-ol-

Rozluèka s týmáky z Pøíchovic
Nedílnou souèástí diecézních
center mládeže jsou mladí lidé,
kteøí obìtavì pomáhají knìžím pøi
práci s mládeží. Vašek s Míšou,
stejnì jako již mnoho mladých
pøed nimi, se rozhodli strávit èást
svého života v pøíchovickém týmu.
Na jejich pozvání, se je naše

spolèo vydalo podpoøit pøi jejich
louèení s Pøíchovicemi. Pøijeli jsme
tam v pátek 12. 3. a jako pøi
každém setkání, došlo i na
pøedstavování, které prokládané
písnièkami zabralo velkou èást
veèera. Den jsme završili adorací v
kostele.
Ráno jsme posnídali
„klasické pøíchovické
jídlo“ chleba s
marmeládou. Dopoledne
jsme mìli individuální
program. Po obìdì jsme
mohli trávit èas ve
skupinkách jako fotbal,
hudební apod.
Hlavní náplò celého
víkendu pro nás
pøipravili týmáci, kteøí se
zároveò stali hlavními
aktéry veèera.
(dokonèení na str. 7)

Vašek, Palo a Jenda zpívají o životì Míši.
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Rozhovor s P. Vláïou Novákem
Spoleèenství nás pøibližuje Bohu a pomáhá rozeznat Boží volání.
Díky naší partì mnoho mladých lidí nalezlo své povolání. Tentokrát
jsem oslovil jilemnického rodáka P. Vláïu Nováka a zeptal se ho, jak
se má a co zrovna v tìchto dnech dìlá.
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VLÁÏO, MOHL BY JSI NÁM
PROSÍM TROCHU POPSAT
SVOJE DÌTSTVÍ?
Mìl jsem štìstí na rodinu.
Rodièe se za víru nestydìli a
snažili se nám ji tak, jak umìli,
pøedávat. Považuji také za velký
Boží dar, že u nás byl jako kaplan
P. Toník Kindermann, který
mladým rozumìl a duchovnì nás
vedl. A také jsem mnoho èerpal z
pøíkladu lidí z farnosti. Jinak
jsem byl asi normální kluk, nièím
jsem zvláš• nevynikal a žádný
svatoušek jsem taky nebyl.¢ Se
sestrou Ivou jsme mìli období
válek a míru a postavit vztahy na
lepší úroveò (alespoò z mé strany)
pomohlo spoleèenství. Brácha
Tomáš je mladší zrovna o takový
neš•astný interval, ale díky Bohu
jsme to dobøe vybalancovali. Je to
moc fajn mít sourozence.
-3-

JAK TÌ BAVILA ŠKOLA ?
Škola mì bavila dokud jsem se
nemusel zaèít uèit. Pak už tolik
ne, protože mi „zbyteènì“ zabírala
volný èas. Ten jsem trávil na
høišti, na kole, na orientaèním
bìhu a pozdìji na stavbì našeho
domu. Myslím, že to vše byla
skvìlá prùprava na mé povolání.
MINISTROVAL JSI?
Ministroval jsem už v pìti
letech v Pardubicích, kam jsem
jezdil k babièce a v Jilemnici asi
od sedmi let. Ministrování mne
bavilo, protože jsem zde mìl dost
vrstevníkù. V nedìli jsem
vìtšinou jezdil na ranní mši do
Zálesní Lhoty, aby tam pan
kaplan mìl ministranta. Tatínek
potom se mnou udìlal takovou
dohodu, že si vyberu ještì jeden
den v týdnu, kdy budu chodit

ministrovat. Bral jsem to jako
službu, i když ne vždycky se mi
pak chtìlo. Každopádnì jsem tím
hodnì naèerpal.
JAK VYPADALO TVÉ
ROZHODOVÁNÍ MEZI
KNÌŽSTVÍM A MANŽELSTVÍM?
Když pominu ranné dìtství,
tak je asi pravda, že nad
manželstvím jsem pøemýšlel døív
než nad knìžstvím. Prostì se mi
zdálo, že tato cesta je pro mì a
také jsem nevidìl jediný dùvod,
proè se stát knìzem. Poprvé jsem
vážnì o knìžstvím zaèal uvažovat
ve ètrnácti letech. Pøeèetl jsem si v
Katolických novinách èlánek o
tom, jaký je nedostatek knìží. A
najednou mì neoèekávanì
napadla myšlenka: „A co kdyby
ses stal knìzem ty?“ Zprvu jsem
tím nápadem nebyl vùbec
nadšený, ale cítil jsem, že
odmítnutí by byl krok zpátky. Tak
jsem s Pánem udìlal takovou
dohodu: „Bože, mnì se nechce,
ale ty mùžeš udìlat, aby se mi
chtìlo. Pokud si to nerozmyslíš,
musíš mì do semináøe dostat ty.
Já pro to nic dìlat nebudu.“
Když jsem asi rok na to díky
sestøe poznal jilemnické
spoleèenství, už po prvním
setkání jsem cítil, že tenhle život
bych už nikdy nechtìl opustit.
Bylo to nìco tak nového a
obrovského, že jsem si øekl:
„Škoda, že to neznají moji
kamarádi z intru.“ Od té doby mi
pøipadalo logické, že se stanu
knìzem, protože jsem se chtìl
dìlit o tyto dary s vrstevníky.

KDY DOŠLO K VÝZNAMNÉMU
DNI SVÌCENÍ A KDE JSI VŠUDE
PO SVÌCENÍ PÙSOBIL?
V èervnu 1996 jsem byl
vysvìcen na jáhna, rok jsem
pùsobil v Pøíchovicích a v èervnu
1997, v roce svatovojtìšského
millenia, jsem pøijal svátost
knìžství. Po primici na kterou
vzpomínám s vdìèností, zejména
k tìm, kdo se podíleli na její
pøípravì a prùbìhu, jsem
nastoupil do Náchoda, kde jsem
jako kaplan pùsobil asi sedm
mìsícù. V únoru 1998 jsem se na
dva a pùl roku pøestìhoval na
Vysoèinu do Pøibyslavi. A
koneènì od záøí roku 2000 se
nacházím opìt v Pøíchovicích.
PRÁCE V INTERDIECÉZNÍM
CENTRU ŽIVOTA MLÁDEŽE
KØIŽOVATKA V PØÍCHOVICÍCH
TÌ JISTÌ NAPLÒUJE A MÁŠ
PRO TO DARY. CO BY JSI NÁM O
NÍ MOHL ALESPOÒ VE
STRUÈNOSTI ØÍCI?
Pøíchovice jsou mimo jiné
spojené také s mým osobním
povoláním. Jilemnická parta byla
v úzkém spojení s P. Mirkem
Šimáèkem, který zde pøede mnou
pùsobil.
Cílem naší služby je vytvoøit
domov pro mladé lidi, kteøí sem
pøicházejí. Centrum je otevøené
24 hodin dennì všem, kdo jsou
ochotni zapojit se do našeho
spontánního spoleèenství.
Snažíme se, aby se zde mladí lidé
mohli setkat s živým Kristem,
který slíbil, že bude pøítomný
tam, kde lidé žijí ve vzájemné
lásce.
-4-

Základní metodou je k tomu
snaha uvádìt do praxe Boží slovo.
Zásadnì tomu napomáhá
spoleèenství mých stálých
spolupracovníkù, tzv. stálý tým.
Jsou to mladí lidé, kteøí nejen
musí mnoho dávat, ale mnoho zde
také dostanou. Pán je v tomto
velice štìdrý.
Služba knìze je zde velice
pestrá. Bohoslužby, hraní her,
duchovní témata, výlety,
zpovídání a rozhovory s mladými
lidmi, shánìní penìz, házení
snìhu… je toho ještì daleko víc.
Myslím, že vùbec nepøeháním,
když bych to nazval slovem
dobrodružství. Oproti obdobným
„podnikùm“ má ale jednu
nespornou pøednost: je zde Ježíš
ve spoleèenství. On je ten, kdo
nakonec lidi povzbuzuje,
nadchne, potìší. To, že se zde
stále lidé setkávají ve spoleèenství
s Kristem, zaèínají znova, objevují
církev, objeví duchovní blízkost
Panny Marie nebo tøeba dostanou
sílu nést nìjaký životní køíž o tom
svìdèí. Myslím si, že proto se sem
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mladí lidé vracejí. Z lidského
hlediska je to asi ta nejvìtší
odmìna.
CO BY JSI VZKÁZAL RODNÝM
KRAJÙM?
Buïte vdìèní za spoleèenství,
které máte, protože míst, kde
takovéto spoleèenství žije, není v
naší zemi mnoho. Buïte na to
hrdí, ale nezapomeòte zároveò
být na sebe i nároèní. Je to „škola“
pro celý život.
A pak ještì podìkování. Jsem
Pánu nesmírnì vdìèný za své
rodièe, za místo, kde jsem vyrostl,
za lidi, kteøí mi v životì pomáhali a
stále pomáhají, mladé i starší, za
knìze, kteøí mì doprovázeli. Ale
nejlepší vìc, která se mi zde stala,
bylo, že jsem potkal „dìcka“ z
jilemnického spoleèenství. Øekl
bych, že jsem tak zadarmo získal
životní software, který funguje a
žádný jiný ho dosud nepøekonal.
Dìkuji Ti, že jsi se rozdìlil o
kus svého života a a• Ti Pán
žehná ve Tvé službì!
-jlk-

Setkání Krkonošského spoleèenství, záøí 2003

Vavøineèek pøipravený na spoleèenský veèer.
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(dokonèení ze str. 2)

Scénky, písnièky a pašije, které
byli velmi vtipnì upraveny, nás
pøimìly k neustálému smíchu.
Veèer vyvrcholil pøedáním
certifikátu „Pøidavaè/ka Boží“
odcházejícím týmákùm.
Symbolicky jim P. Vláïa dal
povolení volat neomezenì z

Pøíchovického telefonu do
zahranièí.
V nedìli jsme se vrátili zpìt
domù.
Pro více informací o této akci
navštivte internetové stránky
jilemnického spolèa, kde mimo
fotografií uvidíte videonahrávku z
pašijí i chorálu.
-dvd-nick-

Spoleèenský veèer Vavøineèek
V sobotu 21. února jsme ve
Víchové poøádali spoleèenský
veèer. Sešlo se zde asi 170, což nás
velmi potìšilo. Už pøi vstupu každý
dostal lísteèek s taneèním
poøádkem (deset tancù, pøi nichž
mìl každý vystøídat deset, nejlépe
neznámých partnerù èi partnerek).
Celým veèerem nás provázel Tomáš
s Luckou a k tanci hrála skupina
Veget. Úvodní slovo si vzal P.
Zdenda Mach. Po tancích na
rozehøátí následovalo první pìkné
pøedtanèení, a pak již zmiòovaný
taneèní poøádek, pøi nìmž už byly v
obìhu lístky na tombolu.
Èas utíkal jako voda, a tak už na
øadu pøišlo pøedtanèení spolèa.
Svìtla zhasla, jen svíèky matnì
ozaøovaly sál. Když se opìt
rozsvítilo, jilemnická parta už
sedìla na pódiu a za hudby
pøedvádìla, co v ní je. Nebylo to asi
tak špatné, pøedtanèení se pro
úspìch opakovalo a i Vavøineèek se
pod vousky usmíval.
Potom se pøenesla pozornost na
nejbližší stùl pod pódiem, kde se už
rozdávaly ceny š•astným výhercùm
tomboly. Na ty, co se štìstí
neusmálo, èekalo ještì pùlnoèní
slosování. Ale ještì pøed tím se
konala dramatická soutìž o dort.
-7-

Nácvik pøedtanèení na spoleèenský veèer.
Vyhrál ho „Studenec“, který však
dal ochutnat i „Jilemnici“. Veèer se
rychle chýlil ke konci a v pùl tøetí se
s námi skupina Veget rozlouèila
poslední písní.
Z plesu jsme se vraceli domù s
dobrou náladou, pìknými
vzpomínkami a pošlapanýma
nohama. Doufáme, že tato akce
nebyla poslední.
-mis-

Pøehled akcí jilemnického spolèa
16. 4. (pá)

setkání ve Studenci
od 18:30 rytmická mše v kostele sv. Jana Køtitele
po mši svaté spoleèný program v Orlovnì

23. 4. (pá)

skautská rytmická mše sv. k oslavì sv. Jiøí od 18.00 hod.
po mši se sejdeme na faøe
prožijeme spoleèné chvíle s P. Jiøím Šlégrem, téma misie

12. - 13. 6.
(so - ne)

setkání pøátel Pøíchovické køižovatky
„Je vás tolik... ti, kdo sem jezdili a stále pøijíždìjí, pøátelé, dobrodinci,
spolupracovníci, lidé sympatizující... Tvoøíte mozaiku, ve které má
každý kamínek své nenahraditelné místo. Proto nemùžete na tomto
setkání chybìt.”
více informací najdete na adrese: www.krizovatka.euweb.cz

26. 6. (so)

táborák u Lukšù v Peøimovì

J
Tatínek pøipravuje dìti na obøady Bílé soboty: „Nejdøíve se pùjde ven
a tam se rozdìlá oheò, který pan faráø posvìtí.”
„To je fajn,” jásá Pepíèek, „vezmeme si s sebou buøty.”
Na Bílou sobotu veèer se koná na prostranství pøed kostelem obøad
svìcení ohnì. Jde kolem trochu vrávoravým krokem náhodný chodec,
a když vidí, jak se knìz rozmachuje kropáèem, zablekotá:
„Faráøi, tímhle to neuhasíš!”
V jednom kostele byla na velikonoèní triduum velmi hojná úèast
vìøících. Jelikož mezi lavicemi je dosti široká ulièka, dal knìz pøi
uctívání Svatého Køíže docela praktický pokyn:
„K uctivání Svatého Køíže pøistupujte, prosím, po ètyøech!”

Vavøineèek vydává spolèo z Jilemnicka v omezeném poètu výtiskù pro vlastní potøebu. Více se o naší
èinnosti dovíte na adrese www.spolco.jilemnicko.cz, kde jsou také k nalezení aktuality. Tento èasopis je volnì
šiøitelný, pouze nás prosím o jeho pøípadném kopírování informujte. -red-
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