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Vločička
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VÉST, NEBO BÝT VEDEN?

Mnohokrát jsem přemýšlel nad zodpovědností těch, kteří se chtějí věnovat práci s dětmi. 
Jak velká rizika nesou a s čím vším musí počítat? 

Na letním táboře mi jeden mladý, asi dvanáctiletý muž řekl: „Já si od tebe poroučet ne-
nechám, nejsi můj taťka!“ Zvýšil jsem hlas do jasně slyšitelné polohy a silou autority jsem 
trval na vyplnění úkolu (týkalo se to úklidu mokrého prádla ve stanu). Ještě jsem 
stačil vidět slzy vzdoru a uslyšel výhrůžky, že jakmile „chytne“ signál na mobil, řekne to 
rodičům… 

V uších mi zazněl výrok z 1 J 4,8: „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“ Je 
správné být důsledný a přitom až tvrdý, nebo musím vše řešit s mírností a velkou shovíva-
vostí? Jak se projevuje opravdová láska? 

Při jiné příležitosti byl vydán zákaz chodit do blízké řeky, protože byl silný proud. Jiný 
chlapec, velmi sebevědomý a samostatný, skočil do proudu řeky. Voda mu podtrhla nohy 
a už se topil. Občas se vynořily vyděšené oči, ale ve velkém ohrožení nebyl, protože jsem byl 
hodně blízko… Po vytažení z vody jsem s ním promluvil a pak dostal přitlačeno na zadní 
část těla… Chtěl jsem, aby nejen uši, ale i další část těla slyšela, že voda je nebezpečná. Byl 
potrestán, protože jsem ho neměl rád? Trest nepřišel ze vzteku, ale ze strachu. Co by se 
stalo, kdybych tam nebyl? 

Teď myslím na jiné místo v Božím slově. Ve Zj 3,19 je napsáno: „Já kárám a trestám ty, 
které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.“ Nepřinutím někdy také já svým jednáním 
Boha k tomu, že musí – z velké lásky ke mně – „přitlačit“, abych se vzpa-
matoval? Pokud jsem přijal Boží školu a jeho vedení, pak mohu lépe 
porozumět vedení dětí. Jen ten, kdo je ochoten nechat se vést, může 
vést jiné. Potřebujeme se učit lásce od Ježíše, protože jinak nás může 
ovládnout bezmoc, zoufalství a vztek.

Naše děti potřebují vedoucí, kteří je milují, ale zároveň jsou vedoucí 
v tom pravém slova smyslu, protože mají cíl a umí být důslední.

Moje modlitba: 

„Prosím, Pane Ježíši, abych byl vždy ochoten nechat se tebou 
vést a poslouchal tvá přikázání. Dej mi moudrost k tomu, 
abych dokázal odpovědně vést děti a byl schopen předsta-
vit tě tím nejlepším způsobem.“

KS
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Také letošní Vločička přilákala do Liberce 
téměř sto „malých“ znalců Bible. Dopolední 
zamyšlení nás nenechalo v klidu sedět (ostat-
ně ani nebylo na čem), ale přeneslo ono 
zamýšlení se přímo mezi posluchače. Svá 
rozhodnutí (hodnocení) týkající se vlastního 
života jsme vyjadřovali cestou k některému 
z rohů modlitebny, kde jsme svoji odpo-
věď získali na samolepce a tu si pak nalepili 
do svých poznámkových archů. 

Soutěž samotná nás následně pozvala 
do doby Jeremjáše, Ester a Ježíše. Naší sna-
hou bylo nejen lépe pochopit dobu, v níž 
žili, ale také si co nejpřesněji vzpomenout 
na okolnosti jejich životů, na jejich slova 
a prožitky. Večer, po dobrodružné hře v cent-
ru Liberce, nás svou klidnou hladinou a nej-
delším toboganem ve střední Evropě přivítal 
místní bazén. Noční soutěže zručnosti a bys-
trosti byly pěknou tečkou za bohatě prostře-
ným dnem. 

Chceme velmi poděkovat nebeskému Otci, 
protože ačkoli je to pro letošní zimu neob-
vyklé, Vločička v neděli byla skutečně zimní. 
Čekaly nás akční soutěže na pořádném sněhu. 
Nezbývá tedy než vzkázat všem zápecníkům, 
aby příště určitě přijeli také, protože Vločička, 
to je přátelství, zajímavé soutěže a přihlášení 
se k tomu, že Bible (dopis od našeho Boha) 
mi není lhostejná. To jsou přece důvody, pro 
které tam nemůžeš chybět!!!

ZA ÚČASTNÍKY VLOČIČKY DAWY

LIBERECKÁ VLOČIČKA 2007
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Začátkem prosince se u nás 
„na východě“ pořádala jedna bomba 

akce, a tak bych vám chtěla o ní něco málo 
napsat:

„Za devatero horami a devatero řekami leží městečko 
zvané Česká Třebová. Jednoho dne bylo nařízeno, že se zde 

bude konat sportovní klání. A tak královna Koblížek a její poddaní 
začali chystat všechno důležité. V pátek dne 1. 12. již byly přípravy 

hotové, takže se mohli začít sjíždět hosté.
Přijeli z blízka i z dáli a bylo jich téměř 60. Bavili se hrami, podnikali 
procházky a také navštívili českotřebovský sbor. Sobotní odpoledne 
strávili poznáváním kraje. Bylo to vskutku náročné, protože dostali 
příkaz, že musí najít zatoulaný míč. Avšak objevili ho téměř všichni 
hosté a po krátkém turnaji ve fotbale za to byli patřičně odměněni, 

mohli si užít krás velkého městského bazénu. 
V neděli dopoledne byl vyhlášen hlavní bod programu – turnaj 
ve vybíjené. Všichni hosté, dospělí i děti urputně bojovali, ale jak 
už to bývá, vítěz je jen jeden. A tak pohár pro vítěze získali 

sportovci z Hlinska. Po společné závěrečné hostině se 
všichni rozjeli do svých domovů. A pokud nezemřeli, 

žijí tam dodnes!“

Za všechny sportovce Péťa S.
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RYCHLÁ KOLA (JK)
Stroje stojí na startovní čáře. Napětí v místnosti by se dalo 
krájet. Piloti monopostů soustředí veškerou svou energii na tla-
čítko ovladače. Červená… žlutá… zelená – START! Kola se pro-
točí a vozy vyrážejí na trať. Ano, přátelé, tak odstartoval další 
ročník autodrážní rallye „Rychlá kola“ v Českých Budějovicích.

A jméno vítěze? Mladý a talentovaný nováček soutěže – Vítek 
Vondrášek. Ocenění však patří všem závodníkům, jejich me-
chanikům, traťovým komisařům, ale hlavně tetě kuchařce.

 K4
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Pane Bože, 
chci vyčistit moje srdce 

pro tebe. 

Ukaž mi všechno zlé, 
co dělám, abych to mohl/a 
napravit a měl/a čisté srdce. 

Chci s tebou kamarádit.

chci vyčistit moje srdce 

JSEM CHRÁM BOŽÍ

Co to znamená?
Pokud věřím v Boha, potom má v mém srdci 
místo Pán Ježíš. On má rád mě a já jeho. On 
je spravedlivý a já se snažím být co nejlepší.
Aby mohl být v mém srdci Ježíš, musí být moje 
srdce čisté. Musím ho vyčistit. Zbavit ho všeho 
zlého. Boží chrám je čistý. Je to místo, kde bydlí 
Pán Bůh.

JADV

 6 6 6
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CO NÁS ČEKÁ V dubnu / APRÍLI

4.–6.
5.–9.
6.–9. 
7. 
13.–15. 
15. 
20.–22. 

Jarní nádech – vandr (JK)
LEVICKÉ BLUES (LEVICE)
Meditace (VV)
SĽUB (LUČENEC)
Vítání jara – starší  (SH)
Florballový turnaj (ZS)
Teenagerský weekendík (ZS)

(ČS) (SZ)
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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

Jsem domácí zvíře. Ale ne ledajaké. Jsem velmi významné domácí zvíře. Mám důleži-
tou úlohu, a to každý den brzy ráno. Beze mne by den začít nemohl.

Pamatuji si jednu kritickou noc. Ve městě bylo zase živo. Možná nějaká vzpoura. Ne-
vím, do lidských záležitostí moc nevidím. Nedaleko našeho dvorku stál dům nějakého 
významného muže. Tuším, že se mu říká velekněz. Na nádvoří postávaly skupinky. Lidé 
si rozdělávali ohně, aby se ohřáli.

Pamatuji si, že tam byl jeden osamělý muž. Nikdo ho neznal, ale ptali se ho, jestli 
nepatří k tomu, který je právě vyslýchán u toho velekněze. On vždy velmi podivným 
hlasem odpověděl, že ne. Stalo se to, tuším, třikrát.

Potom už jsem pozor nedával. Nadešla má chvíle. Potřeboval jsem splnit svoji každo-
denní povinnost. Jen vím, že ten muž odcházel a hořce plakal.

O jaký příběh se jedná?
Kdo byl onen osamocený muž?
Jaké „významné“ domácí zvíře vypráví tento příběh?Jaké „významné“ domácí zvíře vypráví tento příběh??Jsem domácí zvíře. Ale ne ledajaké. Jsem velmi významné domácí zvíře. Mám důleži-?JADV


