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DEŇ PATHFINDROV 
V BANSKEJ BYSTRICI

Na konci októbra pathfindri v Banskej Bystrici pre-
žili neobyčajný víkend. Začalo sa to úplne netradičným 
varením kapusty vo veľkom kotle a pokračovalo profesionálnymi skúškami hercov 

a herečiek. Neskôr prišlo na rad veľkolepé vystúpenie a účasť 
na Jarmoku, na ktorom nik neminul ani jednu vlastnú korunu. 
Ale vyšiel čas aj na zábavu v podobe spoločného večierku, 
počas ktorého sme oslávili nejaké tie narodeninky.

Veľa sme cez tento víkend spomínali na „staré dobré časy“ 
a veľa sa nachichúňali na starých fotkách. Keďže Banská Bys-
trica má viac oddielov, v sobotu bolo o program postarané. 
Každý z nich prispel piesňou, scénkou alebo porozprávaním či 
prezentáciou akcie, inak povedané: halabala – fotky nás, ktorí 
sme niečo zažili. Po programe bol pripravený spoločný obed 
nielen pre všetkých pathfindrov, ale aj pre ich rodičov a všet-
kých, ktorí sa k nám chceli pridať. 

Tí, čo chceli „byť ako deti, ktoré vojdú do nebeského kráľov-
stva,“ si to mohli vyskúšať spolu s pathfindermi v poobednej hre Jarmok, ktorý mal 
aj pathfindermi nahratú reklamu. O tom, že pathfinder má byť radostným človekom, by ste 
určite nepochybovali, keby ste sa zúčastnili na tejto 
akcii. Ak vám to je ľúto, nebojte, nemusí, pretože 
o rok bude Deň pathfindrov znovu.

P.S.: Pre spresnenie miesta konania budúco-
ročného Dňa pathfindrov uvádzame dve možné 
alternatívy: 1. Banská Bystrica alebo 2. Nová zem 
    JANULIENKA

varením kapusty vo veľkom kotle a pokračovalo profesionálnymi skúškami hercov varením kapusty vo veľkom kotle a pokračovalo profesionálnymi skúškami hercov 
a herečiek. Neskôr prišlo na rad veľkolepé vystúpenie a účasť 
na Jarmoku, na ktorom nik neminul ani jednu vlastnú korunu. 
Ale vyšiel čas aj na zábavu v podobe spoločného večierku, 
počas ktorého sme oslávili nejaké tie narodeninky.

a veľa sa nachichúňali na starých fotkách. Keďže Banská Bys-

stva,“ si to mohli vyskúšať spolu s pathfindermi v poobednej hre Jarmok, ktorý mal 



 3

V letech 1900 až 1907 se v několika amerických 
sborech a školách objevila snaha zorganizovat 

spolky mladší mládeže. Na základě těchto kořínků zájmu 
o práci s mládeží zřídila Generální konference v roce 
1907 oddělení mládeže v čele s kazatelem M. E. Kernem 
jako ředitelem. Tím byla otevřena cesta k tomu, aby jednou 
mohla existovat světová organizace Klub Pathfinder.

Během roku 1907 se vedoucí sboru zapojení do výchovy 
mládeže a někteří mladí kazatelé setkali v Mount Vemon 
ve státě Ohio. Zamýšleli se nad programem pro mládež. 
Vytvořili novou organizaci, kterou pojmenovali „Seventh-
day Adventist Missionary Volunteers“. Společnost MV 
(misijní dobrovolníci), jak jí tehdy nazývali, se stala mezi 
starší mládeží poměrně populární. Na  shromáždění 
v Coloradu v roce 1909 stejní vedoucí ustanovili program 
pro mladší mládež ve věku 10–15 let a ve sborech 
a na školách byla zřizována Společnost JMV (mladší misijní 
dobrovolníci). Byla napsána metodická příručka pro práci 
s mládeží a také byl přijat cíl a heslo pro nový mládežnický 
program. Cíl zněl: „Adventní poselství celému světu 
v této generaci”. A heslo bylo: „Láska Kristova nás pobízí”. 
Každý člen také sliboval: „Z lásky k Pánu Ježíši slibuji, že 
budu aktivním členem  společenství mladých misijních 
dobrovolníků a budu co nejlépe dělat vše pro to, abych 
mohl pomáhat jiným a dokončovat práci evangelia 
v celém světě.“ Později byl přijat slib a zákon Mladých 
misijních dobrovolníků. 

Pokračování v příštím čísle…
K4, REDAKČNĚ UPRAVENO
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CO Z TOHO BUDU MÍT?  X  KÝM BUDU?
Svůj dnešní článek chci věnovat motivaci především Vás rodičů k podpoře vašich dětí 

v Klubu Pathfinder. Za tu řádku let, co se věnuji dětem v Klubu Pathfinder, jsem již nasbíral 
pěkný seznam důvodů, očekávání a motivací rodičů proč svého syna nebo dceru posílat 
na aktivity Pathfinderu. Skutečná motivace se často objeví v okamžiku krize, kdy dítě ne-
zvládá školu, provede něco nepatřičného, má problémy s poslušností. Není to však jediný 
prostor pro „referendum“ tohoto druhu. Tím dalším je postoj rodičů k pravidelnému 
podzimnímu organizování volnočasových aktivit dětí. V neposlední řadě mnoho napoví 
i přístup ke sborovým volbám a případný průběžný zájem o činnost oddílu dětí ve vašem 
sboru. Vím, že ne všechno, a často i právě pro to již zmíněné, je ideální. Aktivity pro děti 
ne vždy připravují lidé s jasnou duchovní orientací, ne vždy se vše vydaří podle představ. 
Přesto, nebo právě proto, stojí za to odpovědět si na otázku, co vlastně čekáme od Klubu 
Pathfinder. Má být volnočasovou aktivitou, která dovyplní případný volný čas vašeho 
dítěte? Vnímáte ho jako jeden z kroužků věnujících se vztahu k přírodě? Nebo od něj oče-
káváte, že vaše dítě vzdělá v náboženských otázkách a připraví je ke křtu? Vím, že řada křes-
ťanských rodičů nadřazuje školní vzdělání i mimoškolní odborné kroužky před jakoukoli 
křesťanskou aktivitu a výchovu, což se projeví například v tom, když volí trest. Nikdy by je 
nenapadlo zakázat své ratolesti na měsíc klavír. To by ho mohlo poškodit pro budoucnost. 
Ale?!? „Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač 
získá člověk svůj život zpět?“  (Matouš 16,26)  

Myslím si, že je velmi důležité, aby Pathfinder byl srozumitelným a bezpečným prosto-
rem, který dětem umožní zorientovat se v životě jako takovém a správně volit základní 
kameny svého žití. Aktivitou, která děti rozvíjí jako vyvážené bytosti a zároveň takovou, 
která jim umožní zvát tam své kamarády a spolužáky a dělit se tak s nimi o filozofii svého 
života. Těchto cílů se snaží dosáhnout tak, že veškeré programy i osobní život jednotlivých 
dospělých vedoucích neskrývá přirozenou a srozumitelnou křesťanskou orientaci. Máte 
pocit, že Váš Pathfinder je o něčem jiném? Rezignace nic neřeší. Podporujte své děti 
a ptejte se jich, co na aktivitách Pathfinderu zažily, co nového pochopily a naučily se. Vyberte 

ze svého středu člověka, který má k dětskému světu blízko a zároveň je 
živým křesťanem. Zajímejte se jako sbor o činnost svého dětského oddílu 
a podporujte ho. Bůh rodičům svěřil velikou zodpovědnost. Můžete své 

dítě dobře připravit na trh práce, ale také pro život věčný. Přeji si, aby 
o každém z nás mohla platit slova apoštola Pavla z 2. Korintským 3,18 :

„Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, 
a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší 

slávě – to vše mocí Ducha Páně.“ Přeji si, aby to 
platilo o rodičích, vedoucích Pathfinderu, o mém sboru 
a nakonec i o dětech, které nám Bůh svěřil. 

DAWY



 5

Odmalička žiji ve velké rodině. Vždy a všude se držíme spolu. Jíme spolu, spíme 
spolu, chodíme spolu na výlety. A když něco děláme, tak to už je opravdu něco! Je nás 
totiž přesně 100! Tak velká jsme rodina! Stará se o nás hlava naší rodiny. Vždy jdeme 
tam, kam jde on. On ví, co je pro nás dobré. 

Před nějakým časem mi ale naše velká rodina připadala trapná. Taky jsem měla pocit, že 
nám náš vůdce upírá to nejlepší. Už se mi nechtělo jít slepě za ním jako nějaká ovce. Chtěla 
jsem poznat svět. Být chvíli sama. Postavit se na vlastní nohy a starat se sama o sebe. 
Tak dlouho to ve mně zrálo, až jsem se jednoho dne – když jsme byli na výletě – oddělila.
Zpočátku to bylo super! Užívala jsem si volnosti, jak to šlo. Jenže jsem netušila, že se 
mi může stát něco zlého. Taky jsem nikde nenašla lepší jídlo, než jsem znala. Měla jsem 
hlad. Chtěla jsem se vrátit, ale neznala jsem cestu zpátky. Tak jsem bloudila, až jsem 
vyčerpáním upadla a už jsem nevstala.

Začala jsem plakat a volat. Myslela jsem si, že mě třeba někdo uslyší a zachrání. 
A víte, co se stalo? Pozdě v noci, když už jsem to skoro vzdala, přišel. Ten nejváženější 
z naší rodiny. Ten, který nám dává všechno. Nechal ostatní doma a vrátil se pro mě. 
Byla jsem šťastná. Zachránil mě. 

Doma na mě čekala velká hostina a všichni se radovali, že jsem zase s nimi.

Najdeš mě v mé velké rodině? Jsem ten nejsmutnější a pláču
Víš, kdo jsem a kdo je hlavou naší rodiny?
Najdi a vymaluj všechny smutné obličeje.

JADV

Odmalička žiji ve velké rodině. Vždy a všude se držíme spolu. Jíme spolu, spíme 
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DĚTSKÁ BOHOSLUŽBA BRNO

Druhou listopadovou sobotu se sjely děti 
z Brna a okolí do klubovny na Lesné, aby spo-
lu prožily dětskou bohoslužbu. I když venku 
pršelo, uvnitř byla atmosféra veselá a plná 
úsměvů. 

Již tradičně se všechny děti rozdělily do tříd  
sobotní školky. Každá třída probírala jiný pří-

ěh z Bible. Každá 
řída vytvořila malé 

divadelní představení  
ve druhé části předvedla. Přes-

že se jednalo o šest různých 
říběhů, spojovala je jedna dů-
žitá myšlenka. Všichni se ocitli 
 neřešitelné situaci  a všem 

pomohl Hospodin. 
V druhé části bohoslužby k nám 

promluvil Karel Staněk. Představil 
nám Ebedmeleka – muže, který 

zachránil Jeremjáše, 
ž  byl  uvězněn 

 cisterně a čekal 
na smrt. Ebedmelek byl nev znamn

řesto použil, aby zachránil svého proroka. 
án Bůh si může použít každého. I tebe. 

I díky tobě může Pán Bůh udělat velké věci.
JADV

FOTO: JAN ČECH



 7

OKRSKOVÉ SETKÁNÍ PATHFINDERŮ
 Z TŘINECKÉ OBLASTI

V sobotu 11. října 2008 proběhlo v Havířově-Suché okrskové setkání Pathfinderů 
z třinecké oblasti. Motto tohoto dne bylo: „Rozhodni se!“

Přijeli kamarádi z Karviné, Třince a Těšína. Celým dnem nás provázeli dětští mode-
rátoři z havířovského sboru. Ráno jsme mohli společně s naším kazatelem Oldřichem 
Svobodou přemýšlet o příběhu krále Heroda, který se musel rozhodnout, zda nechá 
setnout Jana Křtitele. Po přestávce a seznamovací hře nás zaujal Jirka Kupka pokusem, 
kdy proměnil vodu ve „víno“ a pak zase zpátky „víno“ ve vodu. Hodně jsme zpívali 
a také hráli různé hry, ve kterých jsme museli učinit různá rozhodnutí. Program obo-
hatily nejstarší děti (skoro mládež) ze sboru Havířov -Suchá nádhernou pantomimou 
o Ježíšově lásce a o rozhodnutí člověka. Odpoledne nás čekala jedna velmi zajímavá 
hra. Rozdělili jsme se do skupinek a měli jsme vymyslet a předvést cokoliv opět na téma 
„Rozhodni se!“ např. formou písně, básně nebo nějakého výtvoru. Výsledky činnosti 
všech skupinek byly úžasné.

Mezi příjemné části programu patřila i polední přestávka. Mohli jsme totiž zbaštit 
fůru dobrého jídla, které pro nás nachystaly tety ze sboru. Na tomto dni bylo pěkné 
také to, že jsme se mohli seznámit s dalšími fajn kluky a holkami. I přesto, že se nás 
nesešlo mnoho, měli jsme se moc hezky! Takže vy, kteří jste mohli přijet, ale neměli jste 
zájem, jste přišli o hodně. Můžete jen litovat.

Velký dík za tak pěknou sobotu patří Pánu Bohu a také naší vedoucí Esterce Oczkové, 
která pro nás všechny program připravila.

DENČA
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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, Štolcova 64, 618 00 Brno – Černovice
e-mail: advent@pathfinder.cz

T R P A S L ÍC I
REV, REV REVÚCA VŠETKO BERIE A RÚCA...

Teraz nastal čas predstaviť Vám nás!
Revúca je maličké mestečko, a preto je nás aj máličko. 

No aj tak sa vždy bavíme a aj učiť sa snažíme. 
Približne máme sedem stálic, ale vždy nás je o pár viacej, 

lebo si dovedieme aj kamarátov do tej partie našej. 
Aby ste nás spoznali, aj fotky sme vám poslali. 

A keď nás niekde zazriete, určite sa nám ozvite. 
Ak sa nehanbíte, aj nám odkývajte. 

Stalo sa to však veľmi dávno (v roku 1996), 
keď istá Snehulienka založila náš oddiel. 

A keďže sme boli veľmi malí, piatimi trpaslíkmi sme sa stali. 
Lenže odvtedy sa v oddiele vystriedali už tri generácie 

a prežili sme rôzne farebné akcie. 
Schôdzky v klubovni, výlety a tábory, 

sánkovačky, výstavy, okrskové stretnutia, varenie, 
tvorenie aj pády či buchnutia do hlavy. 

 Iba Bohu za všetko vďačíme 
a všetkých, ktorí s nami pracovali, si vážime. 

Z prírody, spoločenstva a spania mimo domu sa tešíme. 
Celé tie roky sa stretávame v zborovej kuchynke, 

no máme tam aspoň tajné zásoby na linke.
.Iba toľko chceme na záver povedať, 

že Pathfinderom sa oplatí stať, 
lebo vám do života má čo dať.

TRPASLÍCI – PATHFINDERÍCI
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