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PRÁZDNINOVÉ PRAXE ANIMÁTORŮ

V průběhu letních prázdnin se účastníci Animátorského kurzu, kteří před prázdninami ukončili jeho první ročník, zúčastnili týdenní animátorské praxe. Část z nich připravovala na Středisku ve Staré Vsi Tábor pro kluky
a holky, nebo Tábor pro teenagery a ostatní se spolu s několika týmáky vypravili do Jeseníku, kde mj. připravovali příměstský tábor pro místní děti. Jak jednotlivé akce probíhaly, si můžete přečíst v následujících příspěvcích.

odpoledne soutěžili na raftech a vyřádili se ve vodě.
Samozřejmě ani na našem táboře nesměla chybět noční hra a stezka odvahy, večerní táborák, kreativní tvoření nebo katecheze a společné modlitby. Celý týden
se nesl v soutěživé, ale přátelské náladě a všichni, jak
děti, tak vedoucí, jsme si tento tábor moc užili a odvezli si spoustu krásných vzpomínek.

Tábor pro kluky a holky
Druhý týden prázdnin se ve Staré Vsi konal Tábor pro
holky a kluky. V pondělí po obědě přijelo třicet dětí
ze všech koutů naší diecéze, a jelikož celotáborové
téma bylo Pevnost Boyard, tak jsme děti přivítali
na pomyslné francouzské půdě. Ještě ten den jsme
kluky a holky rozdělili do pěti skupinek a následně
jsme se formou zábavné hry přesunuli přímo na pevnost. Při večerním nástupu se děti dozvěděly, že před
dávnými časy byl na pevnosti ukryt poklad, který teď
mají šanci objevit. Ale k tomu je zapotřebí získat klíče
k bráně a poté ještě, pomocí indicií, zjistit tajné heslo.
A o tohle se naši malí dobyvatelé pevnosti snažili celý
týden. Neměli to ovšem jednoduché. Museli prokázat
svou statečnost, mrštnost i chytrost a dobrou spolupráci ve skupince. Celým táborem je také provázela postava otce Fury, který bydlel ve věži a děti za ním
mohly chodit a zkusit uhodnout odpověď na jeho hádanky. Pro zpestření jsme se taky jeden den vydali
na pěší výlet na brušperskou přehradu, kde jsme celé

animátorka Barbora D.
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celého města. Žijí zde lidé co se zabírají vědou, knihami, různými vychytávkami. Zkrátka posouvají celou
společnost po stránce vědy a výzkumu vpřed. Ve frakci Oddaní se lidé starají ne o sebe, ale o ostatní lidi.
Vždy dokážou pomoci a to i odpadlíkům, kteří se nezařadily do žádné frakce, nebo z ní utekli. A nakonec
se dostáváme k Neohroženým, k lidem kteří řídí chod
celého města, k hasičům, policajtům, k ochráncům
celého města, k těm kteří se starají aby všechno bylo
tak, jak má být. Každý den jsem si spolu s přáteli vyzkoušel být v jedné z frakcí. 1. den jsme si vyzkoušeli
být, jak jsem již zmiňoval, u Mírumilovných, 2. den
u Upřímných, 3. den u Sečtělých, 4. den u Oddaných
a 5. den u Neohrožených. Celý tábor byl potom zakončen takovým rituálem, kde jsme se symbolicky
rozhodli, do jaké frakce se zařadíme „po zbytek svého
života". Každý den byl pro nás připraven animátory
perfektní program, většinou právě tak, aby zahrnoval
prvky dané frakce. Ať už to byly šifry u Sečtělých,
nebo akční bojovky u Neohrožených, tak jsem si celý
tábor náramně užil. A ne jenom kvůli těmto hrám,
dobrému jídlu, nebo spaní ve vagónu, ale také kvůli
různým přednáškám, kvůli modlitbám a hlavně kvůli
úžasnému společenství lidí.

Tábor pro teenagery
Při příjezdu jsem byl přivítán velmi mile, a to proto že
jsem se nacházel ve frakci Mírumilovní. Zpočátku
jsem nevěděl proč, ale brzy jsem se dozvěděl, že téma
celého táboru je založeno na filmu Divergence, kde se
5 frakcí snaží žít v souladu v jednom válkou zničeném
městě. Tyto frakce se nazývají: Mírumilovní, Upřímní, Sečtělí, Oddaní a Neohrožení. Mírumilovní je frakce, kde lidé žijí v souladu s přírodou, pěstují pro celé
město potraviny a starají se o zvířata. Upřímní je frakce, kde lidé zakládají celý svůj život na tom, že jsou
k ostatním upřímní. Ve frakci Sečtělých jsou kapacity

účastník Richard P.

a civilizací z naší historie. Kromě péče o děti jsme pomáhali s úklidem kostela a fary, zazpívali jsme pár
Mezi animátorskou praxi patří mimo jiné evangelizace
písniček na mších, kulturně jsme obohacovali centrum
a pomoc v některém
města Jeseník, objevovali
z pohraničních měst naší
krásy zdejší krajiny a plno
diecéze. Proto jsme se
dalšího. Na konci týdne
během letošních prázdnin
jsme byli všichni velice
vydali se skupinkou nanadšení a nikomu se nedějných animátorů do
chtělo domů. Odjížděli
města Jeseník. Rozhodli
jsme obohaceni o plno
jsme se, že zde uspořádánádherných zážitků, vzpome příměstský tábor na
mínek a zkušeností a plátéma stroj času. Podívali
nujeme si to příští rok zojsme se do Egypta, za
pakovat.
Karlem IV., na divoký
animátorka Eliška R.
západ a do dalších kultur

Evangelizace v pohraničí—Jeseník
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SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA

Za politiky je třeba se modlit a nikoli jim spílat
Úryvky z kázání papeže Františka při mši sv. v Domu svaté Marty dne 16. 9. 2019
„Kdo z nás se modlil za vládce? Kdo z nás
se modlil za poslance? Aby se mohli dohodnout a vést vlast kupředu? Zdá se, že
duch vlastenectví nedosahuje modlitby.
Všechno se končí shazováním, záští a spíláním. »Proto si přeji toto – říká svatý Pavel – všude se mají muži modlit tak, že budou zvedat čisté ruce bez hněvu a sváru«.
Diskutovat je potřeba – to je úkolem parlamentu. Je nutné diskutovat, ale nedeptat
druhého, nýbrž modlit se za něho, za toho,
kdo má jiné mínění než já.“
„Ať již si někdo myslí, že ten či onen politik je komunista nebo zkorumpovaný, je třeba se modlit“ – řekl dále
papež s odkazem na dnešní evangelium (Lk 7,1-10). Lukáš v něm podává zázračné uzdravení sluhy, za něhož
prosil jeho pán – setník náležící cizí mocnosti - za kterého se zase přimlouvali u Ježíše židovští starší. „Někdo
tvrdí, že politika je špinavá, ale Pavel VI. tvrdil, že je to nejvznešenější forma charity,“ pokračoval František.
„Může být špinavá stejně jako každá jiná profese. Jsme to my, kdo špiníme nějakou věc. Věc sama o sobě není
špinavá. Domnívám se, že musíme obrátit a modlit se za politiky všech barev, za všechny! Modlit se za vládce. To po nás žádá Pavel. Když jsem poslouchal Boží Slovo, upoutal mne ten krásný detail z evangelia, když
se setník, tedy ten, kdo měl moc, přimlouval za jednoho ze svých poddaných. Také vládci se mají modlit za
svůj lid, a tento setník prosil za svého sluhu. Cítil se za něho zodpovědný. Vládcové jsou odpovědní za život
země. Je krásné představovat si, jak se lid modlí za vládce a tito se dovedou modlit za lid, právě tak jako setník, který prosí za svého sluhu.“
Zdroj: www.vaticannews.va

KALENDÁŘ AKCÍ
Animátoři II/1
20.—22. 9.

Večer mladých
DSM Stará Ves N. O.

23. 10.

DSM Stará Ves N. O.

Zveme vás na říjnový Večer mladých. Začínáme jako
obvykle mší sv. v kapli biskupství v 18 hodin. Poté
bude následovat přednáška P. Lukáše Engelmanna.

Animátoři III + IV
27.—29. 9.
Animátoři I/1
4.—6. 10.

Podzimní prázdniny—Deskoherní víkend

DSM Stará Ves N. O.

25.—28. 10.

Animátoři II/2
18.—20. 10.

sál na biskupství

DSM Stará Ves n. O.

Zveme tě o podzimních prázdninách na Středisko do
Staré Vsi, kde se můžeš těšit na dny strávený hraním
nejen deskových her.
Přihlašování na doo.cz/prihlaska

DSM Stará Ves N. O.
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FOTOPŘÍLOHA

Tábor pro kluky a holky

Tábor pro teenagery

Evangelizace—Jeseník

Děkuj, vítej, vzpomínej
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