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Minutka nad Biblí
Hymna Pathfinderu

Oddíl Berounští medvědi
Podraz, sklamanie...

Velikonoční dobrodružství
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Ve čtvrtek jsme se všichni sešli, abychom 
společně vyrazili do nedalekého městečka a pro-
žili tam spolu velikonoční svátky. Hned jak 
jsme dorazili, začali jsme si chystat večeři. 
Chtěli jsme si připravit typické velikonoční 
jídlo – beránka. Konečně byla večeře připrave-
ná a my jsme s radostí zasedli ke stolu. 

Jenže nám zanedlouho zmrzl 
úsměv na rtech. Náš kamarád, 
a také náš vůdce, nám řekl, že 
tuší, že ho někdo z nás zradí. 
Byla to velmi trapná situace. Ne-
chápali jsme ho. Dívali jsme se 
jeden po druhém a odhadovali, 
kdo to asi bude. Řekl nám také, 
že pro toho, kdo ho zradí, by bylo 
lépe, aby se ani nenarodil. 

Jedli jsme chleba a beránka. Potom 
nám dával napít. Říkal, ať se napije-
me všichni, protože je to jeho krev. 
Postupně nás připravoval na to, že ho 
zítra zabijí. Že jeho smrt je důležitá 
pro celé lidstvo a jeho krví je zpečetě-
na naše milost u Boha.

Byli jsme velmi smutní. On nás ale 
ujistil, že se nevidíme naposled. Že se 
potkáme v Božím království.

Nebudu popisovat těch několik dnů, 
protože by to bylo na dlouho a taky pro-
to, že to bylo hrozně drastické. Nechce 
se mi na to ani vzpomínat.

 V E L I K O N O Č N Í
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Po večeři jsme se šli projít. Zastavili jsme se na kopci u města. A tam opravdu 
našeho vůdce nakonec zatkli. Všechno šlo ráz na ráz. Další den se konal soud a poprava. 
Nestačili jsme se divit. Ještě teď nechápu, jak jsme to všechno mohli přežít. Velmi jsme 
truchlili a nedokázali polknout ani sousto. Ničemu jsme nerozuměli. Byla to nejhorší 
sobota v mém životě. 

V neděli nás probudilo zemětřesení. Celí vyděšení jsme se všichni seběhli do hlav-
ní místnosti. Zjistili jsme, že se nikomu nic nestalo. Potom jsme uslyšeli bouchání 
na dveře. Byly to naše dvě kamarádky. Přišly nám říct, že se šly podívat ke hrobu, ale nikdo 
v hrobě nebyl! Dokonce povídaly, že to zemětřesení způsobil Boží anděl, který odvalil 
kámen od vchodu do hrobu. Tentýž anděl řekl Máří a Marii, že náš vůdce – Ježíš – už 
není mezi mrtvými. Byl vzkříšen.

 D O B R O D R U Ž S T V Í

Teprve teď jsme pochopili jeho slova ze čtvrtka. On zemřel za naše hříchy, abychom 
nemuseli umřít my. Chleba a víno byly symboly jeho těla a krve. A vstal z mrtvých, 
protože je Boží Syn a má moc nad hříchem i smrtí. Proto se můžeme těšit, že se s ním 
uvidíme v Božím království.

My jsme nakonec Ježíše viděli ještě jednou. Přišel, aby nám potvrdil, že je to opravdu 
on, ten Ježíš, kterého jsme znali. Ale také Syn Boží, kterému je dána všechna moc 
na zemi i na nebi.

Naše další cesty jsou nám jasné. Všude, kde budeme, chceme mluvit o Ježíši a o tom, 
co jsme s ním zažili. Budeme se snažit žít jako on. 

Těch několik dnů nás navždy změnilo. Nikdy je už nevymažeme ze svých myslí.
UČEDNÍCI 



PODRAZ, SKLAMANIE …
… a nepríjemný pocit. Kto vlastne podrazil a sklamal?
Vodcovské kurzy sú už za nami. Zostali spomienky a očakávania. 

Vďačne spomínam na naše tri víkendové stretnutia. Boli to náročné 
úlohy, vyžadovali si veľké obete celého lektorského tímu vodcov.  
A čo horšie, veľmi sme si obľúbili tak úžasných, šikovných, schop-
ných budúcich spolupracovníkov. Prečo horšie?

Určite to poznáte. Zaujatí rozhovorom, knihou či inou činnosťou si sladíte nápoj, 
miešate lyžičkou, chuťové bunky sú pripravené na sústo sladkého moku, ktorý sa bude 
dlho rozplývať a osladí nielen celé telo ale aj myšlienky. Hnus!!! Vykríknete v hneve 
pripravení hľadať príčinu. Čo to je? Veď je to také odporné... Čo? Chuť, či pocity? Pod-
vod, rozčarovanie z očakávania. Vysvetlenie je jednoduché. Mal si byť pozornejší, keď 
si lyžičkou naberal bielu kryštalickú hmotu. Posúďte sami – cukor a soľ. Na pohľad 
také podobné! Rozdiel? V chuti a pocitoch. O čo viac očakávam sladkosť, o to väčší je 
odpor a sklamanie, keď cítim slanú chuť. Nič proti soli, je dobrá, užitočná, ale len keď je 
na správnom mieste. Keď nie, prežívame sklamanie z očakávania.

Vodkyne a vodcovia oddielov, my sme si vás obľúbili. Náš pohľad na vás je naplnený 
očakávaním „sladkých“ spolupracovníkov, ktorí prinášajú deťom dobroty. Nemusím 
vám vravieť, ako deti milujú sladkosti. Nezištná služba lásky je Božím zákonom života, 
sladkosťou, ktorá nie je z nás, ale pochádza od Boha. Prejavuje sa však prostredníctvom 
nás. Vodca oddielu, deti družín, ich rodičia, výbor zboru, výbor KP, Duch Svätý, Ježiš 
a náš Boh očakávajú, že budeme v službe evanjelia cukrom. Ak sa ich očakávania nena-
plnia, budú zranení, rozčarovaní. Možno nie priamo z nás, ale z toho, že sa sklamali, 
že sa na niečo nádejali a ich túžby zostali nenaplnené. Na prvý pohľad je ťažké rozlíšiť 
kto som – cukor alebo soľ? Najmä v sobotu sa mi neraz z tej „sladkosti“ točí hlava 
(a niekedy naozaj aj žalúdok☺). Nie, nechcem podporovať vytváranie dojmu, že niekto 
je cukrom. Chuť detí a dospelých len tak ľahko neoklameš – a ak, tak len na krátku 
chvíľu. Určite zraníš city druhých, keď budú (právom) očakávať sladkosť tvojej služby.

My sme si vás obľúbili a v tej láske k vám chceme byť pre vás cukrom. Dajte nám 
príležitosť, aby ste sa mohli o tom stále presviedčať. Príďte na spoločné stretnu-
tia pri „sladkom čaji“. Vieme, z toho nemôžete žiť, potrebujete si denne dávať plné 
lyžičky Božieho cukru do svojej citovej nádobky. Mysli na to, že je veľmi ľahké dať si 

do šálky aj soľ, ktorá ťa bude znechucovať v službe. Pozri sa 
do očí detí. Sú plné očakávania. Ako veľmi túžia po Božej 
sladkosti. Si to práve TY, kto im ju dá prostredníctvom 
sebaobetavej služby.

V DÔVERE A OČAKÁVANÍ – DANIEL
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Hymna 

V květnu roku 1949 jel Henry Burg (vedoucí mládeže v severní Kalifornii) autem 
na sobotní shromáždění v Monterey Bay. Přemýšlel o hymně pro pathfindery a začala 
ho napadat slova. Zastavil u kraje silnice, vytáhl kousek papíru a začal psát: We are the 
Pathfinders strong…

Znovu nastartoval auto a pokračoval v cestě. Přitom si začal pobrukovat melodii 
ke slovům. Když se pak vrátil domů, usedla jeho manželka ke klavíru a hrála podle 
jeho záznamu. Tuto píseň pak poslali Wayne Hooperovi, dirigentovi kvarteta Krále 
Heralda – The Voice of Prophecy (Prorocký hlas), aby jim ji pomohl upravit. Ale Hooper 
řekl, že mohou píseň nechat tak, jak je. A tak vznikla hymna pathfinderů, která zaznívá 
po celém světě dodnes. 

TÝM KP

ČESKÁ VERZE:

My jdem´ hledat cíl stezky své,
víry, lásky, naděje,

po stezce si šlapem´ dál,
Boží láska svítí nám.

Bůh nás všechny má hodně rád,
chceme světu vyzpívat,

Ježíš brzy přijde 
jako Král, už přichází.

SLOVENSKÁ VERZE:

Ó, my sme tí hľadači právd, 
ktoré zanechal nám Pán.

Zjavovať ich životom, 
to je naším posolstvom.

Aj čas už dnes hovorí nám, 
že čoskoro príde Pán.

On vezme nás všetkých 
tam, kde ty i ja domov mám.
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MINUTKA NAD BIBL Í
ČÍM JE PRO TEBE BIBLE?
 •kniha, kterou čtu každý den
 •kniha, kterou čtou moji rodiče
 •jedna ze zaprášených knih v naší knihovně. 

ZNÁŠ SVÉHO PŘÍTELE PÁNA JEŽÍŠE DOBŘE? 
 •ano, každý den si spolu povídáme v modlitbě
 •rád bych se o něm dozvěděl víc
 •není to můj přítel

Bible je úžasná kniha, za kterou by mnoho lidí dalo i svůj život. Ne všichni lidé na zemi 
mají tu příležitost mít doma Bibli. V Bibli se můžeme dozvědět mnoho věcí o Pánu 
Bohu, o Pánu Ježíši a také o tom, jak máme žít, abychom se Pánu Bohu líbili.

ZAČNI ČÍST BIBLI KAŽDÝ DEN. TŘEBA TI V TOM POMŮŽE I NAŠE „MINUTKA NAD BIBLÍ“.

Začínáme studovat Markovo evangelium. Tento měsíc budeme číst 1. kapitolu. Každý 
den si přečti kousek z kapitoly. Až budeš mít kapitolu přečtenou, odpověz na otázky. 
Svoje odpovědi nám můžeš posílat. Na konci studia celého Markova evangelia 
vyhodnotíme ty nejvytrvalejší, kteří budou mít zároveň nejvíc správných odpovědí.

Odpovědi posílej na adresu nebo e-mail, obojí najdeš na poslední stránce přílohy.
JADV

1. Který prorok píše o Janu Křtiteli jako o poslovi, který připravil cestu Pánu Ježíši?

2. Ježíš uzdravil mnoho nemocných. V této kapitole se píše o třech. Vyjmenuj je.

3. Rozlušti morseovku. Co Bůh řekl svému Synovi?

ČÍ
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4. Kolik je tady namalovaných andělů?

5. Co víme o Janu Křtiteli?
 a) nosil boty z velbloudí srsti a jedl kobylky s medem

 b) nosil oděv z velbloudí srsti, měl kožený pás kolem boků, 
jedl kobylky a med divokých včel

 c) nosil kožený oblek s páskem na bocích, jedl hlemýždě a med divokých včel
 d) nosil oděv z včelích plátů, kožený opasek i kožené sandály, jedl fíky

6. Ježíš si vybral své učedníky: Jakuba Zebedeova, Šimona, Jana a Ondřeje. 
Kteří z nich byli bratři? Kdo byl rybářem a kdo spravoval sítě?

7. Najdeš správný stín Jana Křtitele?

Kteří z nich byli bratři? Kdo byl rybářem a kdo spravoval sítě?

7. Najdeš správný stín Jana Křtitele?

6. Ježíš si vybral své učedníky: Jakuba Zebedeova, Šimona, Jana a Ondřeje. 

4. Kolik je tady namalovaných andělů?

 a) nosil boty z velbloudí srsti a jedl kobylky s medem
 b) nosil oděv z velbloudí srsti, měl kožený pás kolem boků, 

7. Najdeš správný stín Jana Křtitele?
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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

w w w . b e z v a c i t y . c z
REDAKCE: Jana Dvořáčková, Štolcova 64, 618 00 Brno • E-MAIL: advent@pathfinder.cz

BEROUNŠTÍ MEDVĚDI
Je nás dvanáct. A protože jsme jako divé šelmy, krotí nás čtyři 

vedoucí a někdy jim to dá velkou práci. Za čtyři roky jsme dobrá 
smečka a prožili jsme spolu hodně legrace a zážitků. 

Nejraději jsme venku, v přírodě – v území skal, jeskyní, lesů a řeky. 
Eldorádo pro bojovky! Učíme se poznávat rostliny, značky, číst v mapě, 
pozorovat přírodu. A když jsou prázdniny, jedeme na tábor Zlatého středu. Tam jsme 
spolu ve dne v noci a naše přátelství se utužuje. 

V zimě přijdou na řadu šikovné ručičky. Vyrábíme lodičky z papíru, keramiku a ma-
lujeme na sklo (někteří malují rovnou na okna).

Hodně zpíváme s kytarou a nacvičili jsme několik divadel-
ních scének pro strýčky a tetičky. Naše schůzky jsou pestré 
a končíme vždy v kolečku. Držíme se za ruce, jeden se pomodlí 
a druhý pošle signál stiskem ruky. V tu chvíli je uzavřen 
kruh přátelství a lásky a to nejdůležitější je, že my ten 
kruh tvoříme.    

Loučím se naším pokřikem:
„Medvědi jsou dravé šelmy,

soutěžit je baví velmi.
Rychlé nohy, bystrý zrak…
Medvěd, to je kabrňák!“

P.S. Naše město Beroun má v erbu medvěda a také 
u nás žijí večerníčkoví medvědi Matěj, Vojta a Jakub. 

Přijeďte se na ně i na nás podívat! 
MEDVĚDI
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