
 
 

 

Letní dětský tábor v Jeníkově 
Misijní cesta na americký kontinent 

aneb 

napříč prérií pod palbou rychlých koltů 

 
Dobrodružná cesta napříč prérií v doprovodu rudého bratra Vinetua a jeho přátel nám 

pomohla seznámit se s kontinentem, který je symbolem svobody a přitom nesvoboda stojí 

u počátků jeho známé historie, je symbolem moci a bohatství a paradoxně ti, kterým země 

patřila jsou tak trochu hosty, kde by měli být doma. Ano Amerika je zemí velkých paradoxů. 

Při svém společném putování jsme poznali něco ze života a moudrosti indiánů a dokonce 

prožili zlatou horečku. O Mexiku nám přijel povyprávět Filip Laštovic, který ho procestoval 

a přijel za námi i český kovboj Michal Barvínek, který vládne bičem i kolty lépe než mnohý 

z desperátů divokého západu. 

A zde je něco, o čem jsme společně přemýšleli v myšlenkách na den. Zkuste si najít i vy 

chvilinku času a popřemýšlejte. Třeba i vás osloví kousek z indiánské moudrosti,  

ve které i my křesťané můžeme najít mnoho z toho, co nás učil Ježíš: 

 

Kdyţ indián někoho obdarovává, nikdy mu nedá to, co nepotřebuje, ale jen hodnotnou a 

ceněnou věc, často něco, co sám potřebuje. Obdarovávat jinak by byla hanba a hřích. 

(Srovnej Lukáš 21,1-4) 

 

Velkým bojovníkem není ten, kdo zabije nejvíce nepřátel, ale ten, kdo je statečný a dovedný, 

protoţe se jim postavil, ale dokázal projevit i slitování. 

(srovnej 1.Sam 24,1-14 , Matouš 5,7; 43-48) 

 

Indián se nikdy nechlubí něčím, co skutečně nevykonal. Odváţné činy si symbolicky malovali 

na obličej a šaty. Pokud by lhal, byla by to nejenom hanba, ale jak říkají indiáni, 

on by "ztratil tvář". 

(srovnej Přísloví  16,17-20, Matouš 5,3) 

 



Indián vţdy drţí dané slovo, protoţe dané slovo stvrzené dýmkou míru, je posvátné  

a jeho porušení by bylo uráţkou Velkého ducha. 

(srovnej  Ţid 10,15-25) 

 

Indiáni se ve všem svém konání snaţí být v rovnováze a usmíření s přírodou,  

protoţe věří, ţe všechno ve světě - ţivé i neţivé, je součástí Velkého ducha, a ţe jsme si rovni. 

Indiáni se starají o přírodu, aby ji neublíţili. Třeba kdyţ sbírají bylinky, tak prvních sedm, 

které najdou neutrhnou a nechají je pro příští sběrače. Také dříve neţ jdou sbírat,  

tak se zeptají na svolení jejich náčelníka, to je největší bylina v okolí.  Nebo kdyţ jdou na lov, 

tak neţ uloví zvíře, nejprve ho v duchu pozdraví a poprosí,  

aby jim dalo svolení a pomohlo jim, kdyţ se stane jejich potravou.  

Indiáni říkají "mitakuye oyasin" = všichni jsme spřízněni.  

Štěstí kaţdého z nás závisí na štěstí ostatních.  

(srovnej jak se choval sv.František k přírodě) 

 

Pro indiány je pouhá znalost bezcenná, pokud je bez vlastní zkušenosti.  

Tedy něco vědět (nabiflovat) nestačí, musí se to zaţít. 

(srovnej 1.Král. 3,5-14) 

 

Černý jelen říkával: "Ticho je hlas Velkého ducha." 

(srovnej  Matouš 6,5-8) 

 

 
 

Moc děkujeme za podporu Kolpingova díla ČR- rodina Věžnice a zejména panu Málkovi, 

kteří nám každoročně pomáhají se zajištěním našich táborů. Také děkujeme za podporu naší 

farnosti a hnutí Modlitby matek, které nás podporovalo svou modlitbou, bez které by tábor 



jistě nebyl tak zdařilý a požehnaný, jak myslíme že byl. Samozřejmě děkujeme všem letošním 

táborovým vedoucím a pomocným vedoucím, ze kterých, jak doufáme dorůstá nová generace, 

která jednou převezme štafetový kolík táborové tradice. Velký dík patří všem statečným 

táborníkům za jejich elán a radost, kterým nás vedoucí nakazili a moc děkujeme jejich 

rodičům, za jejich důvěru a podporu. 

 

Děti, kéž vám utíká nový školní rok jako splašený kůň v prérii a čekání na další léto se 

nezdá tak dlouhé.  

P.T. 

 

 


