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Olympijský tábor 20.7. - 29.7. 2007  
Eliška u Fryštáku 

 
S blížícím se koncem prázdnin si rádi připomínáme nevšední zážitky, které nám dny volna 

přinesly a rádi se o ně dělíme s ostatními. Také já vzpomínám na deset dní na táboře ve Fryštáku. 
Je pátek 20.7.2007. Olympijská vesnička Eliška u Fryštáku napjatě očekává příjezd 

prvních sportovců. A už jsou tady. Reprezentanti ostrovních států pěti kontinentů se zde budou 
snažit naplnit olympijské heslo – rychleji, výše, silněji – což také slavnostně slíbili před hlavami 
korunovanými i ověnčenými. 

Od soboty jdou formality stranou a začíná opravdové olympijské zápolení. Uznejte, ne 
každá křehká závodnice má zkušenosti se střelbou z luku či vzduchovky a ne každý sportovec je 
natolik zručný, aby zvládl zapínání knoflíků na čas. Nicméně…disciplíny netradiční (běh 
s čímkoli a v čemkoli, lovení kdečeho, orientace v prostoru, zkouška zručnosti a spousta jiných) 
se střídaly s klasickými (fotbal, pétanque, střelba…) a když už toho bylo na sportovce moc, 
vyrazilo se na malý relax k vodě a na volejbal či slaňování, protože počasí nám opravdu přálo. 

Zatím byla řeč pouze o letních disciplínách. Avšak organizační tým myslel na všechno, a 
tak se uskutečnila asi historicky první zimní olympiáda v červenci. Pochopitelně nechyběly 
disciplíny jako sjezd, biatlon a curling. Podle mě ale mělo největší úspěch skupinové 
krasobruslení, které bylo publikem i porotou náležitě oceněno. 

Nevím do jaké míry by šla pěší chůze klasifikovat mezi olympijské disciplíny, ale velký 
výlet na hrad Lukov a do ZOO Lešná byl svým způsobem také sportovní výkon. A ty cesty do 
Fryštáku na mši a horolezeckou stěnu! Každá z těchto cest měla svůj neopakovatelný cíl. I ta 
poslední – cesta za pokladem. 

A to překvapení, když jsme se vrátili ze ZOO a v táboře nás čekal náš milý otec Martin. 
Ano, nejen tělo ale také ducha a duše je potřeba posilovat. K tomu pomáhalo ranní duchovní 
slůvko a mše svaté při světlech loučí a svíček. 

Naše olympijská vesnička opravdu viděla věci! Vodní bitvy, stezku odvahy, stavbu 
olympijského stadionu a klání států o pořádání příštích olympijských her. Každý, kdo tam byl, 
vám určitě rád povypráví co se líbilo právě jemu. A já jen doufám, že se to všem zúčastněným 
líbilo a že se setkáme při dalším táboře. 

Na úplný závěr děkuji všem vedoucím, kteří tábor pro děti připravili a pod vedením 
předsedy Olympijského výboru Lukáše Petruchy dovedli celou olympiádu do zdárného konce. 
Neméně děkuji paní Komoňové, Studničkové, Všetulové a Slávce Petruchové, které se staraly, 
aby naši sportovci dostávali výživnou stravu, a Marušce Tomečkové, která ošetřila každé zranění. 
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Světci měsíce 
Mikuláš Tolentinský 

( 10. září ) 
 

Sv. Mikuláš Tolentinský se narodil r. 1245 v Sant 
Angelo poblíž Ancony (Pontána) v severní Itálii. Jméno dostal 
po sv. Mikuláši z Myry, na jehož hrobě v Bari si jej dosud 
bezdětní manželé vyprosili. Mikulášova matka slíbila, že když 
její prosby budou vyslyšeny, bude její syn sloužit Bohu. 
      V r. 1263, když bylo Mikuláši 18 let, vstoupil do řádu 
augustiniánů. Vynikal mimořádnou kajícností a pokorou. Po 
sedmi letech se stal knězem a klášterním kazatelem. Už za živa 
byl zván světcem pro svůj odříkavý život. Od r. 1275 do své 
smrti žil v klášteře augustiniánů v Tolentinu. 
      Během válek a nepokojů město strádalo, vládl tam 
zmatek a zvrácenost. Proto Mikuláš dostal příkaz kázat v 
ulicích. Kázal denně po dalších 30 let a Bůh jej obdařil 
zvláštním darem obracet zaryté hříšníky. V té době pečoval také 
o místní chudé, působil jako kněz mezi zločinci a byl prostředníkem při řešení sporů. Konal 
mnoho zázraků. Nemocné prý uzdravoval kousky „chleba sv. Mikuláše“ , které požehnal ve 
jménu Panny Marie. Pečoval také o matky a jejich novorozence, proto je jejich patronem. Když 
sloužil mši svatou, zářila jeho tvář nadpřirozeným jasem a často mu kanuly slzy z očí. 

Zemřel po dlouhé nemoci 10. září 1305. Podle legendy jej v měsících před smrtí konejšili 
andělé a ujišťovali ho, že bude spasen. Sv. Mikuláš je pohřben v kapli klášterního chrámu v 
Tolentinu, kde mši svatou obvykle sloužíval. Jeho hrob je oblíbeným cílem poutníků, kteří 
důvěřují v jeho mocnou přímluvu. V Praze, zásluhou malostranských augustiniánů, stojí socha 
tohoto apoštola chudých a trpících na Karlově mostě, u schodiště na ostrov Kampu. 

 

Otec Pio 
( 23. září ) 

 

Otec Pio (1887-1968) je v Itálii velice uctíván a připisuje se mu řada zázraků. Francesco 
Forgione, tak znělo jeho občanské jméno, se narodil v Pietrelcině v rodině velmi chudých rodičů. 
V 16 letech byl přijat do semináře, ve 23 letech se stal knězem. Vstoupil do řádu kapucínů. V 31 
letech se u něho objevila stigmala, která na sobě nesl přesně půl století až do své smrti roku 1968. 
Za svého života přijal tento řeholník v klášteře až 2 miliony poutníků za rok. Byl výjimečně 
známý mezi věřícími, měl ale také své odpůrce. Pater Pio, naplněn láskou Boží a láskou k 
bližnímu, žil naplno své poslání - pracovat pro spásu lidí. Zvláštním úkolem, který předznamenal 
celý jeho život bylo duchovní vedení věřících ve svátosti smíření a slaveni mše svaté. Četl v 
lidských duších jako v otevřené knize. Světec P. Pio je milován v celé Itálii a v mnoha kostelech 
před jeho sochu přivážejí nemocné v naději na uzdravení skrze jeho mocnou přímluvu. 
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PRO CHYTRÉ HLAVY 

 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Prázdniny skončily a podzim už pomalu objímá vše kolem nás. Počasí se začíná 

měnit a přicházejí stále častěji chladná rána. I když jsme si zvykli na letní teplo, jistě nás 
těší i podzimní hra barev. Mnoho umělců považovalo a považuje podzim za nejkrásnější 
období v roce. Ani na jaře není příroda tak pestrá jako teď. Zkus se zadívat kolem sebe a 
pozorovat. Zkus vnímat krásu Božího stvoření, které nás obklopuje. Zkus děkovat za svůj 
život a životy svých blízkých. 

 

                   Jarin 
 
1. Plné bříško kroupek a na hlavě stroupek. 

 
 
 

2. Ve dne malá jako myš, v noci všechno přerostu, když mne vidíš - nevidíš. 
 
 
 

3. Když je to čisté, tak je to černé, když je to špinavé, tak je to bílé. 
 
 
 

4. Táta dlouhý, máma krátká, děti jako pimprlátka. 
 
 
 

5. Má to klobouček, jednu nožičku, pěkně si sedí v mechu v lesíčku. 
 
 
 

6. Železné ptáče přes ploty skáče a koudelný ocas má. 
 
 
 

7. Kdo nosí v létě kožich a v zimě chodí nahý? 
 
 
 

8. Co roste kořenem vzhůru? 
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Pavel z Tarsu 
 

 
 

KONEC 
 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Šípek. 

2. Tma. 
     3. Tabule. 
     4. Hrábě. 
     5. Hříbek. 
     6. Jehla. 
     7. Ořech. 
     8. Zub nebo rampouch. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Jiří Zýbal a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 


