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Každým druhým rokem se mnoho nadaných dětí z Čech, Moravy a Slovenska sjíždí 
na unijní Múzičku. Děti soutěží ve zpěvu, recitaci i hraným divadlem. Přestože všichni 
netrpělivě čekají, kdo bude první, druhý nebo třetí, nejde tady o to vyhrát, ale zúčast-
nit se.

Letos přijelo 400 účastníků a mohli jsme sledovat 35 neuvěřitelných vystoupení. 
V sobotu dopoledne jsme vyslechli velmi zajímavé kázání bratra Karla Staňka s téma-
tem „Jsou různé oříšky, které musíme rozlousknout“. V neděli jsme navštívili hornické 
muzeum. 

Letošní Múzička se opravdu povedla. Chtěla bych 
sama za sebe pogratulovat všem, kteří přemohli 
strach a trému a vystoupili.

D.

U N I J N Í M Ú Z I KČ A
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Pokračování z minulého čísla…

V té době byli mladí vedoucí a vychovatelé přesvědčeni, že skautský program má 
některé jedinečné myšlenky, ale současně cítili, že by pro mladého adventistu s. d. bylo 
dosti obtížné se připojit ke skautské organizaci – kvůli sobotě, specifické životosprávě 
a jiným dalším odlišnostem. Skautský program tedy použili jako základ a realizovali 
jej ve vlastních klubech. V roce 1911 bylo založeno několik chlapeckých klubů, jako 
např. Takoma Indianas (Takomští Indiáni) a Woodland Clan (Klan lesní říše) ve státě 
Maryland. V roce 1919 pak v Nashville, stát Tennessee, Arthur W. Spalding zorganizoval 
Skautskou misii pro své vlastní děti a jejich přátele ze sousedství. Právě on sepsal slib 
a zákon, které se později staly základem současného slibu a zákona Klubu Pathfinder. 

Pokračování v příštím čísle…
K4, REDAKČNĚ UPRAVENO

KDO HLEDÁ, NAJDE 
Děti v sobotní školce dostaly za úkol napsat vám, jaká byla dětská 

sobota v Břeclavi 6. prosince 2008...

Hrál i jsme loutkové divadlo o krokodýlovi a jeho jeskyni.

Na dětské sobotě hrály děti na tyto nástroje: klavír, flétna, harmonika a také trubka.

Počítačová prezentace o geochachingu – to byly různé obrázky a l idé, kteří hledal i různé předměty.

O přestávce jsme hledal i stanoviště. Potom jsme byl i v laboratoři a tam jsme odkrýval i heslo, pak jsme něco dostal i.

Díval i jsme se na fi lmy – první se 
jmenoval Most a druhý Rychlý 
Stripes– fi lmy se mi moc l í bi ly.

Večer jsme byli v krytém bazénu, měli jsme tam různé soutěže. 

Za splnění soutěží jsme dostali ňugety, což byly peníze.

PRO ČASOPIS ADVENT: ADAM, LIDKA, MARTIN, ADÉLKA, LÁĎA, JAREK
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DOSTALI JSME DAR OD HOSPODINA
Není to tak dávno, co si lidé dávali dárky. Předtím bylo zjišťování a dlouhé přemýšlení, 

koho a jak nebo čím obdarovat. Dávají se dárky obyčejné, ale i výjimečné. S některými 
dárky si nevíme rady a jsme z nich na rozpacích, jiné nás uchvátí a zaplaví nás pocit 
vděčnosti k dárci.

Bůh, náš Otec, je největší dárce. Jeho dary jsou tak nevšední a originální, že jenom 
žasneme. Každý vzácný dar však může časem zevšednět. Jedním z největších darů 
od Hospodina jsou naše děti. (Ž 127,3) 

Možná že si to někdy neuvědomujeme, ale pokud jsme byli takto 
obdarováni, počítá Bůh s tím, že tento dar, neboli toto požehnání, 

přijímáme s velkou odpovědností. Běžné dary, které 
dostáváme od lidí, jsou většinou neživé věci, ale děti jsou darem 
živým. Potřebují naši péči, lásku, čas, opravdový zájem a také 
peníze. Touhou každého věřícího rodiče je, aby naše děti 

kromě dobrého prospívání také poznaly Boha a jeho 
lásku. A tak se rodičovská láska stává obrazem lásky Boží. 

Chybou nás rodičů je podceňování různých etap 
vývoje dítěte. Dlouho se nám zdá, že dítě je malé 
a ničemu nerozumí. Posléze je už tak velké, že se nám 
zdá být pozdě něco změnit.

Jsem vděčný za sborové společenství, které nám 
rodičům může pomoci v dobrém vlivu na naše děti. Také 
jsem vděčný za Klub Pathfinder a další pracovníky ve 
sborech, kteří se věnují našim dětem a pomáhají v nich 
upevňovat dobré hodnoty.

Odpovědnost nás rodičů však zůstává. Dostali jsme dar. 
Možná se nám zdá, že je to „pěkný dáreček“, ale je hoden 

naší lásky stejně, jako Bůh navzdory našim chybám miluje 
nás. 

Věřím, že Bůh v novém roce 2009 požehná nám 
rodičům, dětem i těm, kteří se našim dětem věnují.

KAREL S.

ti jsou darem 
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Věřím, že každý člověk na světě má nějaké poslání. I mně Hospodin dal úkol, poslání. 
V té době, kdy ke mně Hospodin promluvil, jsem žil se svou ženou a třemi syny. Lidé 
kolem nás byli neslušní a zlí, plní násilí. Svět byl zkažený.

Hospodinu už došla trpělivost. Proto mi jednoho dne oznámil svůj plán zničení. 
Oznámil mi ale také plán, jak zachrání mne, moji rodinu a také každého dalšího, kdo 
bude o záchranu stát. Samozřejmě, že jsem Hospodina ve všem uposlechl. Snažil jsem 
se také domlouvat lidem, aby uvěřili, aby se obrátili od svých špatných cest. Místo 
obrácení se ale ještě více vzdalovali. Byli plní nenávisti. Posmívali se nám i naší práci. 
Vůbec to nebylo jednoduché. Moje žena i synové mi ale ve všem pomáhali. 

Dodnes moji ženu obdivuji, jak stála za mnou v každé chvíli. Bylo to pro ni mno-
hem těžší než pro mě, protože já jsem slyšel Hospodina, ale ona ne. Musela věřit mně. 
A ruku na srdce – Hospodinovo poselství opravdu zaráželo a bylo přinejmenším 
nepředstavitelné. Ale ona ani na minutku nezapochybovala. Dokonce dodávala odvahu 
i našim synům a jejich nevěstám. Troufnu si říct, že bez ní by se mi tento těžký úkol 
plnil mnohem hůř.

Po nějakém čase se nám podařilo dokončit dílo, které po mně Hospodin chtěl. Bylo 
to obrovské monstrum, takové jsem nikdy předtím nespatřil. Hospodin tam shromáž-
dil všechny, které chtěl. A potom se začaly dít věci.

Bylo to velké, silné, šílené a dlouhé. Pořád jsme se modlili k Hospodinu, aby nás 
zachránil, přestože jsme věděli, že to všechno udělal právě proto, aby nás zachránil.

Trvalo to dlouho, velmi dlouho. Na konci naší cesty nás ale čekala nádherná země, 
kde jsme mohli začít žít nový život. I Hospodin byl rád. Uzavřel s námi smlouvu, že už 
nikdy neudělá se zemí něco podobného. Zatím své slovo dodržel.

Poznáš tento příběh? 
Namaluj tento příběh a pošli nám svůj obrázek. 
Ty nejhezčí obrázky otiskneme a odměníme. 

JADV

Gn 6–9
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MÚZIČKA MSS 2008 
„Hudba je řeč andělů“, napsal viktoriánský historik Thomas Carlyle. Když jsem 

se tak dívala na pódium na naše děti, musím mu dát za pravdu. Sobota 1. 11. 2008 
byla určitě „andělská“.  Přehlídka hudebního, dramatického a rukodělného umění 
našich dětí z Moravskoslezského sdružení začala po deváté hodině v kulturním domě 

ostravské městské části Michálkovice (ostatně jako tomu bylo před rokem). 
Do oficiálního zahájení se nemalý sál stačil naplnit a my jsme mohli 

vidět nadšené děti, které sem přijely z celé Moravy. 
Než nadešel čas přehlídky toho nejniternějšího, co byly děti 

schopné vyjádřit, namotivoval nás z Božího slova pro nadcházející 
den bratr Staněk. Světlo, které v nás Bůh rozsvěcuje, je přesně to, čím 
můžeme sloužit druhým a chválit našeho Otce v nebesích. Považuji 
píseň za modlitbu. Je krásné strávit den v prostředí mladých lidí, kteří 
svá slova a pohyby myslí upřímně a z lásky. Jako všechny přehlídky, i ta 
naše byla rozdělena do kategorií. Nesoutěžní kategorií byli ti nejmenší, 
tzv. kategorie A0, a rukodělné výrobky, které děti dělaly ve svém volném 

čase a v kroužcích, které navštěvují. Chtěla bych tímto vyjádřit velký 
obdiv a dík všem rodičům, kteří své děti podporují a rozvíjejí v nich 

dar, který dostaly. Mohli jsme tak vidět spoustu keramických 
zvířat, vyšívaných polštářků a papírových růží. Také je 
obdivuhodná odvaha dětí, které ještě zdaleka 
do školy nechodí, a přitom si připravily 
píseň, kterou byly schopné zazpívat 
před tolika lidmi. Naše sbory 
jsou díky nim živé.

čí
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Porota, která měla vybrat třináct účinkujících 
do unijního kola, se skládala z pěti odborníků 
a nadšenců do hudby a umění vůbec. Věřím, že 
jejich rozhodnutí se ukáže 6. 12. jako správné 
a že naše děti budou nadšené z toho, čím mohou 
potěšit. Letos jsme se setkali se dvěma 
zdramatizovanými příběhy – jeden byl 
od dětí z Bruntálu O bílém domečku 
a druhý od dětí z Havířova-Suché, inscenace 
slavné scénky Everything. Oba se hodně 
povedly. Sborový, skupinový i sólový zpěv byl 
zastoupen nepřeberným množství příspěvků, 
z nichž bylo velice těžké ohodnotit jen ty 
nejlepší. Porotě se to ovšem povedlo a my 
můžeme mít jen radost a být Bohu vděčni 
za tak šikovné a obdarované děti.

Radostná světélka v dětských očích, 
rozzářené úsměvy, nádherné tóny i zahrané 
scénky zazněly k Boží chvále a také k radosti nás 
všech. 

ZA VŠECHNY PŘÍTOMNÉ MARTINA HELLEBRANDOVÁ
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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

VESELÍ NAD MORAVOU
BOBŘI – ODDÍL 26

Náš oddíl máme rozdělený na Bobry (starší a zkušenější) a nově také Bobříky 
(nadšené a aktivní). Nejmladšímu Bobříkovi jsou 4 roky. Scházíme se v klubovně v pod-
kroví sborového domu. Kromě pravidelních schůzek a oddílových víkendovek se rádi 
účastníme různých oblastních akcí, jako je Múzička, Zlínské Safari, Goliášův meč nebo 
Floorbalový turnaj.

Nejvíc se každý rok těšíme na tábor. Letos jsme tábořili na Šumavě poblíž Vimperka. 
První týden tam byli s námi i Bobříci. Když odjeli, tábor trochu zesmutněl. Vařili jsme 
si sami, samozřejmě jsme také v noci hlídali. Proběhly dvě zajímavé celodenní výpravy, 
přespání v lese pod primitivními přístřešky, tři noční hry, z nichž nejlepší byla ta, 
kterou jsme přichystali my Bobři pro Bobříky, a další program.

Počasí se nám docela vydařilo. Abychom nemuseli čekat až do léta, připravili pro nás 
vedoucí další tábor už o zimních prázdninách.

BOBŘI A BOBŘÍCI


