
č
ísl

o 8
 roku

   2
00

6 



 2 2 2

VŠECHNO MÁ SVŮJ ČAS

Je osm hodin ráno. Sedím s kakaem a vánočkou u svého pra-Je osm hodin ráno. Sedím s kakaem a vánočkou u svého pra-Je osm hodin ráno. Sedím s kakaem a vánočkou u svého pra-Je osm hodin ráno. Sedím s kakaem a vánočkou u svého pra-Je osm hodin ráno. Sedím s kakaem a vánočkou u svého pra-
covního stolu a snažím se přemýšlet. Dnes je uzávěrka Adventu covního stolu a snažím se přemýšlet. Dnes je uzávěrka Adventu covního stolu a snažím se přemýšlet. Dnes je uzávěrka Adventu covního stolu a snažím se přemýšlet. Dnes je uzávěrka Adventu covního stolu a snažím se přemýšlet. Dnes je uzávěrka Adventu 
a já jsem se včera dozvěděla, že slíbený úvodník do dnešního a já jsem se včera dozvěděla, že slíbený úvodník do dnešního a já jsem se včera dozvěděla, že slíbený úvodník do dnešního a já jsem se včera dozvěděla, že slíbený úvodník do dnešního a já jsem se včera dozvěděla, že slíbený úvodník do dnešního 
čísla nebude. Tak přemýšlím, co udělám. čísla nebude. Tak přemýšlím, co udělám. čísla nebude. Tak přemýšlím, co udělám. čísla nebude. Tak přemýšlím, co udělám. 

Před pár dny jsme se vrátili z tábora. Ještě teď si představu-Před pár dny jsme se vrátili z tábora. Ještě teď si představu-Před pár dny jsme se vrátili z tábora. Ještě teď si představu-Před pár dny jsme se vrátili z tábora. Ještě teď si představu-Před pár dny jsme se vrátili z tábora. Ještě teď si představu-
 ji louku, lesy a hory kolem tábora. V sedm hodin ráno nás  ji louku, lesy a hory kolem tábora. V sedm hodin ráno nás  ji louku, lesy a hory kolem tábora. V sedm hodin ráno nás 
budilo sluníčko, v půl osmé budíček. Byla to taková pohoda. budilo sluníčko, v půl osmé budíček. Byla to taková pohoda. 
Od města daleko, od povinností daleko. Dnes jsem se vzbudila Od města daleko, od povinností daleko. Dnes jsem se vzbudila 
také v sedm hodin. Nevzbudilo mě však sluníčko, ale řemeslní-
ci, kteří neúnavně pracují na zateplování našeho domu. Stavějí ci, kteří neúnavně pracují na zateplování našeho domu. Stavějí 
lešení, mlátí kladivem, chodí nám před okny jako supermani lešení, mlátí kladivem, chodí nám před okny jako supermani 
a pokřikují na sebe. Tak ráda bych byla zase někde daleko v přírodě! 

Otvírám Bibli: „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.“ 
To je přesně pro mě. Už není čas přírody, prázdnin a lelkování. Už jsem „odpočí-
vala“ dost. Už není čas cvrkání cvrčků a dětí na táboře. Už je čas klapání klávesnice 
a bouchání řemeslníků. 

Přemýšlím, co mi tohle poznání může přinést. Ze všeho si přece člověk může 
odnést něco dobrého. I když končí prázdniny a volno a za několik dní začne škola… 
Znovu začne běžný týdenní koloběh. Škola, povinnosti, kroužky, Pathfinder. 
Ale musím se přiznat, že se na to docela těším. Uvidím staré známé. Zjistím, zda 
mě vezmou do dalšího ročníku a jaký budu mít rozvrh. Každé pondělí zapojím 
do činnosti své tvořivé buňky a vymyslím program na úterní schůzku Pathfinderu. 
Už se na to těším. Mám totiž na starosti samé skvělé děti, a proto je pro ně radost 
něco připravovat. 

Vlastně mě čekají samé pěkné dny. Opět se naučím spoustu nových věcí, získám 
nové zkušenosti a snad si z těch méně vydařených dnů pro sebe vezmu nějaké 
poučení.

Takoví řemeslníci přece jen nejsou špatní. V zimě nám bude teploučko. Naučím 
se pravidelně a hodně pít, aby mě nebolela hlava. Naučím se být trpělivá a pozitivně 
naladěná, i když kolem mě třeba stavějí lešení.

JADV
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DĚTSKÁ BOHOSLUŽBA V OSTRAVĚ

Vzpomínáme na krásný sobotní den v našem sboru Ostrava – Radvanice. Bylo 
to 17. června 2006, kdy byly všechny děti z ostravských sborů pozvány, aby prožily 
svoji dětskou bohoslužbu. Místní strýčkové a tetičky nám dali k dispozici celý sbor. 
Mohly jsme si proto vyzkoušet, jak se organizuje program a uvádějí jednotlivé části 
pobožnosti…

Téma celého dne bylo „Můžeme pomáhat“. Dopoledne byl program nelehký. 
Dostaly jsme za úkol vytvořit koláž na téma „Jak můžeme pomáhat jiným nebo jak 
jiní pomáhají nám“. Myslely jsme, že naplácáme pár obrázků a bude to hotovo, ale 
pak jsme k velkému překvapení byly vyzvány, abychom o své tvorbě něco povyklá-
daly... No, někdy jsme mluvily nesmysly, ale někomu se to opravdu podařilo... 

Pak jsme poprosily strýce Staňka, aby nám řekl něco z Bible, a on se nám snažil 
ukázat, jak Bůh pracuje ve prospěch člověka — a dokonce si k tomu používá i zvířa-
ta… Řekl, že Bůh pomáhá i nám, a taky se za nás potom modlil. 

Nejlepší byla přestávka. Většina z nás tam neměla rodiče, takže… Vlastně nic. 
Hodně jsme se také najedly, protože strýčkové a tetičky sice uvolnili místo ve sboru, 
ale připravili nám naštěstí hodně dobrého jídla…

Odpoledne jsme měly předvést krátké programy, které jsme si předem připravi-
ly. Bylo nám spolu moc dobře a už se těšíme na další akci.

DĚTI Z OSTRAVY
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Pomalu jsme se přehoupli do podzimu. Možná také netrpělivě čekáš, až 
začne ten správný vítr na pouštění draků. Abychom si ten čas čekání trošku 

zkrátili, mám tu pro tebe větrník. Ten pak můžeš připevnit na balkon nebo za okno. 
Důležité je, aby na něj foukal vítr. Tak bezpečně poznáš, kdy je ten pravý čas připravit 
draka, zavolat kamarády a jít na stráň.

Co budeš potřebovat:
čtvrtku (nejlépe kladívkovou), pravítko, tužku, nůžky, špendlík, korálek, hladkou hůlku

Vezmi si čtvrtku. Udělej z ní čtverec a načrtni si přímky vždy od rohu k rohu 
přes střed. Čtvrtku nastřihni po uhlopříčkách. Ale pozor, ne až ke středu! Každý sudý 
cíp ohni ke středu. Všechny pak propíchni špendlíkem s navlečeným korálkem. Spolu 
se středem větrníku je připíchni kolmo k hladké hůlce. A větrník je hotov.

1.
2. 3.

4. 5.

Tip: větrník si můžeš vybarvit. Vybarvi ho hned, jakmile vystřihneš čtverec.

JADV
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Po dlouhém a únavném boji se Saulem se David stal konečně králem. Když kraloval již 
delší dobu, zajímalo ho, jestli někde ještě žije nějaký Saulův potomek. Proto byl ke králi 
poslán člověk jménem Síba, který kdysi sloužil v Saulově domě. 

Král se jej zeptal: „Ty jsi Síba?“
On mu odpověděl: „Ano, pane, tvůj otrok.“
David se znovu zeptal: „Už nezůstal ze Saulova domu nikdo?“
Síba králi odvětil: „Je tu ještě Saulův vnuk Mefibošet. Je chromý.“

Král dal Mefibošeta přivést do svého domu, aby...

JADV
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Vybarvi si obrázek...
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Podrobnosti o Pathfinderu a o akcích najdete na internetových stránkách: 

w w w . p a t h f i n d e r . c z • w w w . p a t h f i n d e r . s k
Redakce: Jana Dvořáčková, Za Opusem 1231, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
e-mail: advent@pathfinder.cz

MODLITEBNÍ STROM
Už ses někdy ztratil? Nebo ses cítil sám a opuštěný? Bál ses někdy?

Hříšný člověk je taky ztracený. Cítí se sám. Je daleko od Boha a nemůže se k němu 
dostat. Ale Pán Ježíš přišel k nám, aby nám řekl dobrou zprávu. Přišel, aby hledal ty, 
kteří jsou daleko od Boha a kteří se ztratili v hříchu. 

Pán Ježíš může najít a zachránit i tebe. Zemřel 
na kříži za tvé hříchy. Popros ho, aby ti odpustil 
všechno špatné, co jsi udělal. Když toho budeš 
upřímně litovat, Pán Ježíš ti odpustí. Bude 
pořád s tebou. Už nebudeš sám. 

Pane Ježíši, 
prosím, odpusť mi, 
že jsem byl dnes zlý. 

Chci, abys mě zachránil 
a byl pořád se mnou. 

Děkuji, že mě 
máš rád.

PRO CHYTRÉ HLAVY

Jejda... Nějaký nepořádný pathfinder neuklidil správně lano. 

Udělá se na špatně složeném laně uzel?

JADV



ČEJKA CHOCHOLATÁ
Čejku poznáš v přírodě jednoduše. Je to velký 
akrobat, také má typický naříkavý pokřik a má 

chocholku – proto se jí také říká chocholatá. Pokud 
čejku vyrušíš a začne vyplašeně létat sem a tam, 
pravděpodobně je někde v blízkosti její hnízdo.

VLAŠTOVKA A JIŘIČKAVLAŠTOVKA A JIŘIČKA
Vlaštovky i jiřičky loví hmyz v letu. 

Dokážou létat velmi lehce, protože 
mají velmi malou hmotnost. 

Váží pouhých 18 gramů.
Mnozí lidé si vlaštovku 

a jiřičku pletou, i když 
je lze rozlišit na první 

pohled. Dokážeš je rozeznat?

POŠTOLKA OBECNÁ
Patří mezi sokolovité dravce. Je velká 
jako holub a loví myši. Jejím domovem je 
místo, kde se střídají pole a lesíky. Poštolka 
několikrát mávne křídly a pak chvíli klouže 
vzduchem. Občas se zastaví a rychlým 
pohybem křídel se drží na místě.

chocholku – proto se jí také říká chocholatá. Pokud 

VLAŠTOVKA A JIŘIČKAVLAŠTOVKA A JIŘIČKA
Vlaštovky i jiřičky loví hmyz v letu. 

Dokážou létat velmi lehce, protože 
Vlaštovky i jiřičky loví hmyz v letu. 

Dokážou létat velmi lehce, protože 
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