Tábor „Jeníkov 2009 – Putování se sv.Pavlem aneb vím komu jsem uvěřil“
Letní tábory pro děti mají v naší havlíčkobrodské farnosti už letitou tradici. Před pěti lety
předala štafetu v jejich organizování Vlastička Klementová z Věžnice, na kterou starší děti
stále vděčně vzpomínají, svým nástupcům z Havlíčkova Brodu. Jelikož patřím mezi ně, rád
bych se s vámi podělil o malé ohlédnutí za letošním ročníkem.
Letošní tábor se konal na tradičním místě v Jeníkově u Hlinska na útulné a prostorné chalupě
Jeník O.Jiřího Štorka, který ji tam devátým rokem buduje s pomocí Boží a několika nadšenců.
Naše tábory mají vždycky nějaké celotáborové nosné téma. To
letošní bylo věnováno osobě sv.Pavla, abychom poznali alespoň
kousek z jeho života a naučili se od něho, co znamená být poslem
„dobré zvěsti“. Našimi průvodci v našem putování byli kromě 10
táborových vedoucích i hosté a to ne ledajací, jak už bývá na našich
táborech zvykem.

Byl to především náš nový generální vikář Mons.Tomáš Holub, který za námi přijel v úterý,
aby se s námi podělil o pár zamyšlení nad životem sv.Pavla, o zkušenosti ze své služby, a aby
nám pomohl přijít na to, jak nejlépe pomáhat svým kněžím a otci biskupovi v jejich službě
evangeliu. Podněty k zamyšlení a vzít si k srdci:
1. Nebýt bačkora, která se vzdává, když přichází nesnáze
2. Modlitba – za otce biskupa a za rodiče
3. Aktivní zapojení do farního společenství
Milým překvapením pro nás byla návštěva našeho O.Hroznaty, díky které jsme měli možnost
se vzájemně blíže poznat hned v samotném počátku jeho působení v naší farnosti.
Velice zajímavá byla i návštěva dalších hostů z redakce časopisů Tarsicius a IN, kteří přijeli
popovídat o tom, jak se takový časopis tvoří, co za tím vším stojí a dokonce si mnozí z nás
mohli vyzkoušet, jaké to je být hercem fotopříběhu, který by měl být otištěn v některém čísle
příštího roku.
Třešínkou na dortu letošního tábora byla velkolepá dýza v pátek večer na zakončení tábora
v podání DJ Kořena. Zábavu si kromě dětí užili i táboroví vedoucí, kteří prokázali, že to umí
rozbalit líp než kdekterý puberťák, a že nejsou žádní suchaři.
Děkujeme všem dětem, které s námi letos byly. Radost máme nejen z těch, které s námi jezdí
každý rok a že z několika z nich snad pomalu dorůstá nástupnická generace vedoucích, ale
radost máme zejména z nových malých táborníků. K naší radosti se rok od roku mění poměr
zastoupení dětí z farnosti H.Brod a Polná. Zatímco ještě před 3 lety to bylo takřka rovným
dílem, letos už kapacitu tábora zaplnily takřka zcela děti naší farnosti.
Zvláštní poděkování patří organizaci Kolpingovo dílo ČR, pod jehož hlavičkou tábory
pořádáme. Zejména děkujeme jeho pobočce ve Věžnici pod vedením pana Josefa Málka, za
pomoc nejen s vyřízením finanční dotace, která pomáhá držet cenu tábora na nízké úrovni, ale
děkujeme zejména za celkové zázemí, bez kterého by byla organizace táborů velmi obtížná.

Pár fotek a něco z bohatého programu můžete najít na našich farních stránkách
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