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ZÁŘIVĚ BÍLÝ SNÍH
Máte rádi sníh? Jestliže ano, určitě ne sníh ledajaký. Špinavý 

a rozblácený sníh z městských ulic má rád asi málokdo. Dobře 
uklouzaný chodník jistě potěší dětské srdce, ale většina dospělých 
ho co nejrychleji uklidí nebo něčím posype. Myslím, že ani hro-
mady čistého sněhu, které musíte každé ráno odklidit od svých 
dveří, nejsou tím úplně nejradostnějším, co nám nabízí. Představte 
si ale bílé, zasněžené pláně někde na horách. Velké vločky čerstvého 
sněhu se třpytí v paprscích slunce. Vy máte na nohou lyže nebo se 
prostě procházíte a dýcháte čerstvý vzduch. Bůh nám i prostřed-
nictvím sněhu vypovídá něco o sobě a své lásce k nám.

Myslím na něco podobného. Přemýšlím o obsahu a formách práce s dětmi. Když 
sleduji nekončící diskusi na toto téma, zdaleka se netýkající pouze nás pathfinderů, 
vidím dva názorové tábory, z nichž každý má velkou skupinu zastánců. Jedni tvrdí, že 
je třeba stanovit přesná kritéria, která je nutné splňovat. A všem ostatním, v zájmu 
čistoty, dveře zavřít. Jiní naopak tvrdí, že důležitá je práce s dětmi jako taková, že 
na formě a obsahu až tolik nezáleží, důležité je, aby byla dostupná pro každého. Ne-
mohu se však ztotožnit s žádným z těchto názorů. Vrátím-li se ke svému podobenství, 
myslím si, že výmluvnost a pozitivní energie sněhu prudce klesá s množstvím špíny 
v něm přimíchané a místem, kde leží. Také se domnívám, že sebevíc čistý sníh ukrytý 
kdesi v centru první zóny národního parku nebo na vrcholcích nedostupných hor se ži-
vota většiny lidí dotkne jen stěží. Proto, chceme-li svůj čas a schopnosti věnovat dětem, 
je velmi důležité, abychom si jasně odpověděli na tři otázky: Kde (Kdy)?/Komu?/Co? 
Mimochodem, Bůh si při „práci“ s člověkem klade stejné otázky. Je pro něj důle-
žité místo: Izrael (uprostřed civilizací), svatyně, oltář, srdce, sobota… Protože místo 
(ať už v prostoru, nebo v čase) je základním předpokladem setkání. Je pro něj důležitý 
ten, s kým se setkává. Ke každému člověku volí jemu srozumitelný jazyk. A do třetice, 
přináší specifické poselství. Neklade na všechny stejné nároky. Pokládá různé důrazy 
tak, aby vložil člověku do ruky cestu k trvalému životu, podle svého záměru. Na kopci 
za městem je zářivě bílý sníh. Bůh před nás rozprostřel další rok jako bílý nepopsaný 
list. Postavil nás před děti a vybavil svými dary. Udělejme všechno pro to, abychom 
v zájmu „otevřené náruče“ nezašpinili a nerozčvachtali biblické poselství o vyváženém 
rozvoji těla, duše a ducha příměsí čehokoli, co už nebude čistým sněhem. Udělej-
me všechno pro to, aby to, co chceme dětem předat, bylo dostupné a srozumitelné 
pro každé z dětí. Není to lehké, neexistuje univerzální návod. Znamená to připojit se 
k velkému dobrodružství spasení, jehož hlavním hrdinou je Bůh.

DAWY
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2. KOLO SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ

17. listopadu 2006 v Praze
Z celkového počtu 350 soutěžících se 1. kola zúčastnilo 
347 soutěžících z řad dětí a mládeže a 3 dospělí (soutěžící 
mimo pořadí). 

Do 2. kola získalo právo postupu celkem 150 soutěžících, 
včetně 3 soutěžících mimo pořadí. Dne 17. listopadu soutě-
žilo přesně 100 účastníků z řad dětí a mládeže, z dospělých 
„mimo pořadí“ nesoutěžil nikdo.

S dětmi a mládeží se dostavilo 26 dospělých z celkového po-
čtu 56, kteří jako rodiče, učitelé a vedoucí dohlíželi na soutěž 
v 1. kole. Z celkového počtu 14 organizátorů se k 2. kolu do-

stavilo 12 lidí, kteří zajišťovali registraci soutěžících a doprovodu, 
řízení soutěže a její vyhodnocení a spolu s dalšími pomocníky vytvářeli 
potřebné zázemí.

Počet otázek byl (stejně jako v 1. kole) 25 v kategorii N, 35 v kate-
gorii M a 50 v kategorii S.

Atmosféru soutěže zarámovala hudební skupina „Nic moc“, která 
vedla zpěv křesťanských písní.

Všichni soutěžící obdrželi diplom s vyznačením dosažených 
bodů a ti, kdo splnili limit, také červený odznak soutěže, kte-
rý byl určen vítězům. Všichni si mohli vybrat knížku z nabídky 
věnované sponzory. Doprovázející dospělí obdrželi děkovný list. 

Všichni přítomní obdrželi také upomínku od Domu Bible v Praze 
(tašku s pomůckami pro studium Bible).

VLADISLAV JECH
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MÚZIČKA MSS 2006
Již v pátek 3. listopadu se sjížděli účastníci dalšího ročníku akce Klubu Pathfinder 
„Múzička 2006“ do města Ostravy. Tentokrát šlo o přehlídku v rámci celé Moravy. Sjely 
se děti z jihu, severu, západu i východu. Další den to vypuklo. Do Kulturního domu 
v Ostravě - Michálkovicích přijelo víc než 200 lidí. Pódium tentokrát patřilo pouze dě-
tem. Vtipní moderátoři, Martina a Dušan, začali postupně zvát na scénu děti, které si 
připravily píseň, báseň, hudební přednes, povídku anebo scénku. Bylo na co se dívat 
a co poslouchat! Těm mladším dodával odvahu krteček Patfik a ovečka Becky. Zatímco 
venku k překvapení všech napadl sníh, uvnitř byla hřejivá atmosféra. Velmi složitou 
úlohu měla porota ve složení: Lenka Hadová, Hana Čadová, Miluše Proroková, René 
Hellebrand a Tomáš Kolář. Z 38 příspěvků měli vybrat 12, které postoupí do unijního 
kola. Protože kolo MSS nebylo soutěžní, byli vybráni pouze postupující.

Do unijního kola tedy postoupili:

 drama/scénka   Kopřivnice

 recitace   Marušák Jan — Ostrava - Mariánské Hory

 sborová píseň   Havířov - Suchá a Přerov

 sólový zpěv  Baladová Michaela — Veselí na Moravě
   Berková Markéta — Havířov - Suchá 
   Čadová Viktorie — Havířov - Suchá
   Svobodová Aneta — Znojmo
   Vyčánek Roman — Napajedla

 zpěv skupina  Havířov - Suchá
   Ostrava - Radvanice
   Přerov

Všichni soutěžící vždy při dobré snídani mohou vzpomínat na letošní ostravskou 
Múzičku, protože každý si jako pozornost odnesl hrneček s nápisem Múzička 2006.
Děkujeme Bohu za naše děti.
         KS
Děkujeme Bohu za naše děti.Děkujeme Bohu za naše děti.
         KS         KS         KS
Děkujeme Bohu za naše děti.
         KS         KS         KS         KS         KS         KS         KS         KS         KS         KS         KS
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OKRSKOVÉ SETKÁNÍ DĚTÍ A MÚZIČKA 
V MOHELNICI

Klub Pathfinder opět pro děti zorga-
nizoval 21. října 2006 nejen dětskou 
bohoslužbu, ale také přehlídku básní, 
scének, písní a hudebního přednesu 
pod názvem „Múzička“. Vedoucí olo-
mouckého okrsku Jiří Gomola, vedoucí 
oddělení DSŠ Daniel Dobeš a vedoucí 
Pathfinderu MMS Karel Staněk byli 
u toho všeho. Děti se s velkým nadšením 
a bez pobízení zapojily do připrave-
ného programu. Pohotově připravily 
a dramaticky ztvárnily jednotlivá při-
kázání z Desatera, s napětím naslou-
chaly příběhům a pak ještě celé odpo-
ledne zpívaly, soutěžily, přednášely 
a hrály na hudební nástroje. Však také 
díky členům sboru v Mohelnici měly 
celý sbor samy pro sebe. Jídlo určitě 
přispělo k dobré atmosféře a navíc se 
mnohé děti dozvěděly, že byly vybrány, 
aby olomouckou oblast reprezentovaly 
na celomoravské Múzičce v Ostravě. 
Všem přítomným patří poděkování 
za nádherný den a místnímu sboru 
za pochopení a uvolnění prostor.
Věříme, že tím vším byl Bůh oslaven.

KS

 5 5 5 5 5 5
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Je tu zima. Možná máte to štěstí, že ve vašem okolí leží plno sněhu. Tady v Praze 
nemáme po sněhu ani památky. Ale třeba si vyjdete někam na výpravu a můžete také 

pozorovat stopy ve sněhu. Nám, kteří to štěstí nemáme, jsem připravila takový malý 
kvíz. Ale vlastně je pro všechny. Protože i vy, kteří jste někdy pozorovali zvířecí stopy 
ve sněhu, se můžete procvičit.

JADV

1.   a) pes   b) medvěd   c) tygr

2.   a) myš   b) králík   c) veverka 

3.   a) zajíc   b) krtek   c) ježek

4.   a) medvěd   b) liška   c) jezevec

MODLITEBNÍ STROM

Tak mě napadá, jestli funguje ve vašem 
sboru Klub Pathfinder. Máš ve sboru ka-
marády? Věnuje se vám nějaký dospělý? 
A máte ho rádi?
To, že máš ve svém okolí někoho, kdo se 

věnuje tobě i tvým kamarádům, je veliké štěs-
tí. Ne každý má takové štěstí. A taky ne každý 
dospělý rád tráví svůj volný čas tím, že chystá 
hry, soutěže a jinou zábavu pro děti. Kolikrát by se 
vaši vedoucí měli víc učit do školy nebo pracovat.
Někdy i dospělý potřebuje potěšit a pochválit. 

Zamysli se sám nebo se svými kamarády, jak byste 
mohli potěšit vašeho vedoucího.

Pane Bože, 
děkuji ti za naše vedoucí. Dej, 

ať se jim daří. Vynahrazuj jim ten čas, 
ve kterém se nám, dětem věnují. 

Prosím, abychom jim dělaly radost. 

Pane Bože, taky tě moc prosím, aby se tam, 
kde Pathfinder nefunguje, protože není 

žádný vedoucí, objevil někdo, kdo 
by se rád věnoval nám, dětem. 

Vždyť my tak potřebujeme 
dospělé kamarády 

a vzory.

JADV
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Milé kamarádky, milí kamarádi!
Musím uznat, že jste mě uplně dostali! V poslední době mi přišlo tolik dopisů a vy-

malovaných obrázků, že z nich mám doma celou výstavu. Moc jste mě potěšili! Děkuji 
vám! Samozřejmě, že každý, kdo poslal svůj obrázek, dostane nějakou odměnu.

A tady jsem vám připravila další obrázek:
Tak hodně štěstí! JADV

A tady jsem vám připravila další obrázek:
Tak hodně štěstí! JADV

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
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Nemám matku ani otce. Umřeli, když jsem ještě byla malá. Vzal 
si mě k sobě tátův příbuzný a od té doby bydlím s ním. Bydlí
v královském městě, a to je někdy velmi napínavé. Například 
jednou král vyhnal svou ženu. Nařídil, že už k němu nikdy 
nesmí. Čekali jsme, co bude dál. Po nějaké době vydal další 
řízení. A to se už týkalo i nás. Všechny panny z krajiny mě
na hrad a stanout před králem. Nechtěla jsem jí
to nic platné. Vojáci mě odvedli. Nedokázala jsem si př
čeká. Nikdy jsem nebyla takhle sama. Co si počnu? Jak se má
před králem? Mám mu říct, že věřím v izraelského Boha, i kdy
nevěří? Jak se mám zachovat?

Jistě poznáváš tento příběh. 
Dokážeš ho dopovědět do konce? 
Víš, jak se jmenovala zavržená královna?
A jak se jmenovala hlavní postava příběhu?
Tato událost byla velmi důležitá pro izraelský národ. Víš, při jaké příležitosti 
si to izraelité připomínají?

. Vzal . Vzal . Vzal . Vzal 

JADV

Najdeš cestu k moudrému Eskymákovi? 
Vyluští š jeho tajemství?

JADV


