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Jak bylo na táboře VV?

Co se spadaným l istím?
Bibl ická hádanka

Akord...
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MILÉ KAMARÁDKY A KAMARÁDI,
tak jsme se těšili na prázdniny – a už jsou pryč! Mnohým z vás, vlastně všem, kteří 

už umíte číst, začala opět škola. V paměti jistě máte ještě čerstvé vzpomínky na pro-
žitá dobrodružství a mnohé radosti na táborech, u babičky a dědečka, u příbuzných, 
u kamarádů, na výpravách nebo u vás doma. Myslíte si, že by bylo dobré někomu 
za to poděkovat? 

 Mnohé věci jsme se naučili vnímat úplně samozřejmě a zapomínáme, že to tak 
samozřejmé není. 

 Poděkování patří všem, kteří velmi obětavě připravovali program na tábory a vý-
pravy, věnovali dětem svůj čas a byli ochotni za ně převzít odpovědnost. Dík patří také 
kuchařkám, zdravotníkům a dalším, kteří přispěli k tomu, že děti mohly prožít báječné 
dny prázdnin. Vděčnost také patří babičkám a dědečkům, strýčkům a tetičkám a také 
rodičům, kteří si udělali čas a věnovali ho dětem.

 Někdo namítne – ale to je přece samozřejmé! Ježíš však řekl: „A kdo přijme jediné 
takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.“ (Mt 18,5)

 Věřím, že Bůh požehná každému, kdo se věnoval dětem a snažil se ať osobním pří-
kladem, slovem nebo hrou představit Ježíše a jeho charakter.

 V závěru chci vyjádřit poděkování také tobě, náš nebeský Tatínku, že jsi nás a naše 
děti chránil, a věřím, že je provedeš i dalším školním rokem.

 KAREL S.
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tábor VV

Dostala jsem domácí úkol – abych napsala něco o táboře VV. To u
jako ve škole, co? Mně to však nevadí. A tak jsem přemýšlela, vzpom
a zkomolila to na papír. Raději to nebudu už moc komentovat. Tak tedy 
poslouchejte.

Celých čtrnáct dnů nás doprovázel při našem pobytu Valdéz s příte-
lem Vivetem, a tím pádem se z nás stali valdenští. A víte vůbec, 
kdo to byli ti valdenští? To byli lidé, kteří zvěstovali Boží slovo 
a také se jím snažili řídit. Žili v městě Lyon a potkávali mnoho domo-
rodců. Třeba dřevorubce, vojáky, selku, babku kořenářku… Nebylo vš
snadné vyhnout se vojákům, kteří se nás snažili chytit. Dokonce se jim to 
málem povedlo. Seděli jsme takhle u ohně a najednou jsme se dozv li 
hrůzostrašnou zprávu. Blížili se vojáci!

Všichni začali panikařit a utíkat. A tak jsme se schovali v lese. 
Vojáci do města vtrhli, křičeli, nadávali, dělali rambajs a znič
město. Byl slyšet pláč, naříkání a skřípení zubů. Měli jsme velikanan
ský strach, a to šli ještě ze shora, z druhé strany. Brrrrrr! Prostě hr
Naštěstí se nám nic nestalo a my jsme si užívali těch posledních dn
co nám ještě zbývaly. Nakonec všichni, kteří přežili, dostali listinu k 
mu šíření učení Kristova.

Za tu spoustu hezkých zážitků bych chtěla poděkovat Koblížkovi a všem orga-
nizátorům, kteří se na tomto suprovém táboře podíleli. Moc děkuji i za ostatní 
valdenské.

PRCEK

ČÁGO BELLO, LIDIČKY!

ili chytit. Dokonce se jim to ili chytit. Dokonce se jim to 
li li 

lese. lese. 
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TVOŘÍME S LISTY – BAREVNÝ PODZIM

Nevím jak vy, ale já mám podzim ráda. 
Už od začátku září se těším, až skončí léto, 
trošku se ochladí a svět se zbarví těmi nejkrásnějšími barvami. 
Stromy se najednou promění a ani jeden list není stejný jako ten druhý. 
A my máme možnost znovu zapojit naši fantazii a začít tvořit. 

Nejdříve to chce procházku parkem nebo lesem 
nebo zkrátka místem, kde jsou stromy. 
Zaměřme se na stromy, na listy. 
Hledejme listy neobvyklých tvarů, největší list, 
nejbarevnější list, list, který svým tvarem něco připomíná...

Doma si připravíme barvičky a čtvrtku 
papíru a listy rozprostřeme kolem. 

Zapojíme fantazii, koukneme na listy a hledáme 
takové listy, které by mohly vytvořit pěkný obrázek. 

Potom už jen stačí list ze spodní strany namalovat 
barvami a otisknout na čtvrtku tak, 

jak jsme si to naplánovali. 
Mohou nám vyjít zajímavé obrazce.

ým tvarem n
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MODLITEBNÍ STROM

Nezapomínej ve svých modlitbách také chvá-

lit Pána Boha. On stvořil celý tento svět. Sta-

čí se podívat na přírodu. Zvláště na podzim 

jsou stromy nádherně zbarvené. Podařilo by 

se ti namíchat tolik barev?

Přečti si celý Žalm 8: 

„Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje 

jméno po vší zemi! … Vidím tvá nebesa, dílo tvých 

prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil…“

Hospodine, 
chválím tě, protože jsi veliký. 

Stvořil jsi celý tento svět a také mne. 
Máš na starosti tolik věcí a přitom 

se staráš o každého člověka. 
Také i o mne. 

Děkuji.

JANKA

Také si z procházky přinesme nějakou větev. Nemusí být 
příliš velká ani příliš malá. Uděláme si z ní podzimní stro-
meček. Jistě nám zbyly nějaké listy z předchozího malování. 
Listy pěkně srovnáme mezi noviny a vylisujeme. 
Až budou pěkně vylisované, přivážeme na konce 
řapíků různě dlouhé nitě, které potom navážeme 
na větev. 

JANKA



Ahoj, kamarádky a kamarádi! V poslední době jsem svůj volný čas trávila nad papírem, 
s tužkou v ruce a gumou hned vedle. Malovala jsem pro vás tento podivuhodný ob-
raz. Jsem zvědavá, kolik odvážlivců se do tohoto složitého úkolu pustí a domaluje jej až 
do konce. A ty z vás, kteří mi svůj výtvor pošlou, nemine odměna. :-) do konce. A ty z vás, kteří mi svůj výtvor pošlou, nemine odměna. :-) JANKA
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Také vás vylekalo 1. září a s ním spojený nástup do školy? Už vaši učitelé odpískali 
start tvrdé dřině a odměnám či trestům v podobě známek? Chtěli byste toto datum 
zrušit? Byla by to škoda, protože tak byste zrušili i „vůdcovskou víkendovku“, která za-
čala v tom často opovrhovaném čase. Název setkání „Akord“ však předznamenal nový 
školní rok dobrými, svéráznými a více než veselými tóny. To, co jsme mohli prožít, byl 
vynikající kvapík, jehož motivem byla pohoda doprovázená porozuměním, humorem 
a nevyslovitelnou „atmoškou“. Světe, div se, ale povídání, hry, všelijaké kreace a chvíle 
soustředění se na Boha byly pro mne spíš posilou než vyčerpáním. Začali jsme hrát 
novou písničku a na začátku září zazněl první akord. Ty další budeme moci hrát právě 
s vámi všemi, kamarádi, během celého školního roku. Jestliže naše píseň bude pokračo-
vat jako v Bílých Karpatech na „Akordu“, můžeme se těšit na úžasné dílo, které by nám 
sám Mozart, Landa, Kryl nebo i Crazy Frog mohli závidět. 

VÁŠ MALÝ VELKÝ MUŽ, MATTY  :)

AKORD

Jistě si ještě vzpomenete na letní prázdniny. Každý z nás prožil mnoho nezapomenutel-
ných zážitků. Pokud jste prožili něco obzvlášť skvělého, napište nebo pošlete fotografii 
s popisem. 
Ta vyvedená psaníčka a fotografie náležitě odměníme a otiskneme v dalších číslech. Tak 
pište a mailujte! Nenechte se zahanbit ostatními! 

JANKA
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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

Dnes nepůjde o žádnou biblickou postavu a dokonce ani o příběh. Dnes budeme 
hádat, o jakou biblickou knihu se jedná. Možná ti hodně poradím, když řeknu, že kni-
ha, resp. dopis, se nachází v Novém zákoně a napsal ji apoštol Pavel. Ale koneckonců, 
Pavel napsal dopisů docela hodně, že? Tak se do toho pusťme. 

Z názvu knihy můžeme zřetelně odvodit i město, ve kterém Pavlovi adresáti bydleli. 
Pavel je navštívil při své první cestě do Evropy v roce 48 nebo 49 a založil tam malý 
sbor.

Když Pavel píše tento dopis, je vězněm. Nevíme, kde byl vězněn, ale víme, že byl 
uvržen do žaláře, protože veřejně mluvil o Ježíši Kristu. 

Přestože je Pavel ve vězení, v celém dopise se mluví o radosti. Slůvko „radost“ 
se zde vyskytuje mnohokrát. Proč se Pavel tolik raduje? Raduje se z přátel, které má 
v onom městě. Také proto, že se hlásá evangelium. Nezáleží mu na tom, že je uvězněný. 
To mu je vcelku jedno. Hlavně, že se šíří zpráva o Ježíši. Také se raduje z každého 
věřícího člověka a prosí, aby věřící táhli za jeden provaz, nehádali se, byli stejné mysli 
a měli stejnou lásku. 

Dává jim také za příklad Ježíše. Ve druhé kapitole dopisu je napsán důležitý a známý 
text o Ježíši.

Zde také najdete známý verš: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se.“
A nakonec ještě čtenáře povzbuzuje, aby se netrápili žádnou starostí, ale aby se 

modlili a o všem mluvili s Bohem. A Pán Bůh jim dá pokoj a radost do srdcí.

Tak co? Už víte?
JANKA


