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MÚZIČKA BOBŘÍ STEZKY 2015

Když se řekne slovo „Múzička“, co se vám vybaví? 
Někomu snad zdrobnělina slova „muzika“. Ale dětem 
v Klubu Pathfinder naskočí zcela přirozeně název ak-
ce, který je odvozen od slova „múza“. Jedná se totiž o 
pravidelnou akci s ověřenou „značkou přitažlivosti“. 
Akce, která v dětech podporuje a rozvíjí umělecké 
vlohy a dary jim svěřené nebeským Stvořitelem. 

Sobota 18. dubna 2015 byla dnem, ve kterém 
jsme v našem sboře přivítali děti, rodiče a příz-
nivce pathfinderů ze všech koutů Zlínského kraje.  
A to jak ze Slovácka, tak i z okraje Hané nebo přímo  
z lůna Valašska. A samozřejmě nechyběli domácí –  
z oblasti Podřevnicka, které je křižovatkou všech výše 
jmenovaných. 

V dopoledním kázání bratra Žůrka jsme slyšeli 
příběh o Raifu Badawim, saúdskoarabském obča-
nu, aktivistovi a zakladateli arabských internetových 
stránek, na kterých šíří podobné myšlenky, jaké šířil 
před 2 000 lety Ježíš Kristus. 

Za své po-
selství také 
on dnes trpí  

a je vězněn. Jeho žena a tři dcery musely uprchnout do svobod-
ného světa. Samota, stýskání a touha po otci je popisována v do-
pise jedné z dcer, ve kterém píše svému otci dojemná slova lásky. 
Znění dopisu nás mělo uvést do další části, ve které jsme pak ve 
skupinkách zkusili přepracovat do dnešní doby a současných 
podmínek modlitbu „Otčenáš“.

Odpoledne pak zaznělo celkem 30 hudebních a uměleckých 
příspěvků dětí – od toho nejútlejšího věku až po věk náctile-
tých. Naše „Múzička“ není žádným zápasem rivalů. Je pře-
hlídkou a chválící bohoslužbou, ve které jde nejen o kvalitu  
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a preciznost, ale spíše o potěšení a naplnění našich srdcí rados-
tí. Jsem rád, že i naše děti to tak berou. A o to víc jsou uvolně-
nější, spontánnější a klidnější… Vše je oslavou Dárce těchto 
uměleckých vloh. 

I závěr byl již tradiční – symbolické odměny pro naše děti a pak 
pozvání k bohatě prostřenému stolu. Při společném jídle byl čas  
i pro vzájemné sdílení, popovídání. 

Naše poděkování patří pořadatelskému týmu, zúčastněným 
dětem, rodičům a v neposlední řadě také našemu štědrému  
a žehnajícímu nebeskému Otci. 

Díky Ti, Otče, za děti, za umělecké dary, za společně prožitou 
sobotu… 

Za tým pořadatelů Petr Matula – sbor Zlín

Jarný tábor 2015
V termíne od 13. do 20. februára 2015 sme sa zúčastnili na „Jarnom tábore“ na našom tradičnom 

mieste – v Pacove. Tento rok sa niesol v znamení motta „Nový začiatok“. Zúčastnili sa na ňom deti  
a mládež oddielu Fatra z Banskej Bystrice a Lučenca, Brezna a zo Zvolena. 

V sobotu sme navštívili zbor v Trenčíne, kde sme spolu s ostatnými mladými ľuďmi prežili skutočne 
požehnané chvíle. Nezabudnuteľnú kázeň nám predniesol brat Filip Soós, ktorý sa spolu so svojou ro-
dinkou zúčastnil aj na našom jarnom tábore. 

Vďaka nášmu milému Bohu sme opäť raz zažili čarovné chvíle nielen pri spoločných doobedňajších 
a večerných zamysleniach, ale aj pri rôznych zaujímavých workshopoch, bojovkách a večerných hrách. 
Výnimočne sa nám podarilo užiť si tiež sneh, ktorý sa už v tomto ročnom období nezvykne na tomto 
mieste udržať. Vďaka nemu sme si zašantili na neďalekom svahu pri spúšťaní sa na rôznych netradič-
ných „vozidlách“. Odvážlivci zažili aj večernú sánkovačku. 

Každý deň sa iná skupinka zú-
častnila na príprave obeda a skúsila 
si vždy aj niečo navyše, napríklad 
pripraviť chutnú štrúdľu. Ako už 
býva dobrým zvykom, aj tentoraz 
prebiehala celotáborová hra, v kto-
rej sa súťažilo o exkluzívny balíček 
maškŕt. Body sa získavali nielen 
za workshopy, bojové hry, ale aj za 
rôznu pomoc či naučenie sa verší-
kov z Biblie. Musím povedať, že to 
nebola jednoduchá úloha, ale deti 
sa jej zhostili veľmi nadšene a sku-
točne zodpovedne. 

Ešte raz chcem poďakovať Pánu 
Bohu, že sme tento výnimočný týž-
deň prežili všetci v dobrom zdraví, 
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nálade a bez úrazov. Pri pobožnostiach sme si uvedomovali, aký úžasný je náš Boh v tom, že nám neu- 
stále dáva nové šance na nové začiatky, ale my si to často neuvedomujeme. Modlili sme sa, aby sme si 
vedeli nájsť čas nielen na každodenné zamyslenie sa nad Božím slovom, ale aj silu vytrvať v našich roz-
hodnutiach meniť svoje srdcia na obraz Boží. 

Jana Kurjatková

Jarní tání na Žlutavě
V posledním březnovém víkendu se pathfindeři  

z Bobří stezky (Zlínský okrsek) a někteří další kama-
rádi sjeli na tradiční akci JARNÍ TÁNÍ do Žlutavy  
u Napajedel. V místní sokolovně připravil oddíl SO-
VY program s podtitulem „Princ egyptský“. 

Dopolední část sobotního dne jsme věnovali chvá-
lení Pána Boha společnými písněmi, modlitbám, bib-
lické práci ve skupinkách a následně i poslechu pří-
běhu Mojžíšova syna, jak nám ho představil kazatel 
Olda Svoboda. 

Po vydatném obědě byla i odpolední procházka 
spojená s biblickou soutěží týkající se Mojžíšova pří-
běhu. Jednotlivá družstva byla poskládána tak, aby byla tvořena účastníky z různých oddílů. 

Po „ukončení soboty“ jsme se všichni nadšeně zapojili do pohybových a míčových her. A před spaním 
nás ztišilo sledování animovaného příběhu o Mojžíši. 

Neděle pak, jako obvykle, probíhala v duchu sportovně-dovednostních týmových soutěží. Jednotlivé 
oddíly soupeřily v disciplínách, které připomínaly to – co prožívali Mojžíš s Izraelci v Egyptě i při jejich 

„exodu“. Všichni pathfin-
deři ze Zlína, Valašských 
Klobouk, Uherského Hra- 
diště, Veselí nad Mora-
vou, Holešova, Blanska, 
Napajedel či Žlutavy mu-
seli hodně zabrat, aby vše 
úspěšně zvládli. 

Díky Pánu Bohu vše 
proběhlo v pohodě a nad-
šení – za velké pomoci 
všech vedoucích, rádců, 
tetiček a strýčků z napa-
jedelského sboru a v ne-
poslední řadě také i dí-
ky podpoře pana starosty 
Žlutavy. Všem jim patří 
moc velké poděkování. 

Pavel „Gabre“ Horák
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