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Ahoj kamarádi,
jsme uprostřed zimy a asi většina z nás v zimě jezdí na hory lyžovat, jezdit na snow-

boardu nebo se jen tak procházet a kochat se zasněženou krajinou. Ale co by to bylo 
za krásnou zasněženou krajinu bez stromů. Jak často obdivujeme krásné kupičky sně-
hu na větvích stromů! Právě na jehličnatých stromech se sníh drží nejdéle. Zachytí se 
na jehličkách a lépe drží. Ale jak to, že jehličnaté stromy neshazují své jehličky? Už 
jsme si říkali, proč své listy shazují listnaté stromy. Nehrozí tedy zánik jehličnatým 
stromům, když si v zimě své jehličky nechají?

Jak úžasný je náš Stvořitel! Nic neponechal náhodě. Všechno má svůj důvod a svůj 
řád. A tak mohou jehličky zůstat na svých větvičkách. Jak to?

V našich zeměpisných podmínkách je potkáme téměř kdekoli, nejčastěji ale v hor-
ských oblastech. Jsou stále zelené, mohutné a vydrží, i když nemají dostatek vláhy. 
Jejich listy jsou jehličkovité a my jim prostě říkáme jehličky. Některé mají na sobě 
malé šupinky a některé jsou hladké. Všechny mají ale odolnou vrstvu, která je chrání 
před chladem a vysušením. Neustále vyrůstají nové a nové výhonky. V kmenu i v jehlič-
kách jsou kanálky s pryskyřicí, která dává stromům život. 

I my v našich životech neseme takové kupičky sněhu – jsou to většinou různé pro-
blémy a břemena. Bez Boží pomoci bychom padli stejně, jako padá listí z listnatého 
stromu. Ale když dovolíme Bohu, aby vstoupil do našeho srdce, můžeme odolat stejně 
jako jehličnan zimě. 

Pane Bože, 
prosím, abych dokázala být odolná 

vůči mrazivým obdobím v mém životě. 
Dej mi sílu udržet v sobě to dobré, 

co jsi do mě vložil. 
Amen.

JADV

Ahoj kamarádi,
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AHOJ, MÁŠ MINUTKU?

Dnes nás čeká velmi smutná kapitola. Je to asi nejsmutnější kapitola v celém Mar-
kově evangeliu. Na druhou stranu je to také velmi důležitá kapitola. Jen díky této 
kapitole dostává náš život a naše křesťanství smysl. Tedy vlastně jen tak napůl – je 
potřeba si příště přečíst ještě následující kapitolu, aby bylo vše tak, jak má být. Dnes se 
ale budeme věnovat jen 15. kapitole Markova evangelia.

Nejdřív si pozorně přečti celou kapitolu. Potom vezmi tužku a pomoz mi převyprá-
vět celý příběh…
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Nezapomeň, že ještě pořád sbíráme body do naší soutěže!
Vystřihni vyplněnou stránku a pošli mi ji. Ten, kdo mi pošle nejvíce správných odpo-
vědí z celého našeho studia Markova evangelia, získá zaslouženou odměnu. Jsme už 
téměř na konci celého evangelia!

JADV
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HE J, A ĎAKUJEM…
Ako ste sa cítili, keď vám niekto poďakoval? A ako prežívate vedomie, že ste nepo-

ďakovali? Všimli ste si, že ochotnejšie ďakujeme cudziemu ako blízkemu? Čo dobré má 
v sebe poďakovanie? Biblia hovorí: „Príjemné slová sú sladkosťou pre dušu a vzpru-
ženie pre kosti.“ Sladkosťou pre ďakujúceho alebo príjemcu vďačnosti?

Využime preto každú príležitosť na osvieženie našich duší a spevnenie našich kostí, 
čo určite budeme veľmi potrebovať aj v tomto roku.

Keď vystúpime na vrchol hory či štítu, obzrieme sa, aby sme videli cestu, ktorou sme 
prešli. Vidíme ju už v inom pohľade. Je to akoby rozhľadňa času. Hľadíme na miesta, 
kadiaľ sme išli. Čo sme objavili, čím sme boli prekvapení. Miesta, kde sme spievali 
od radosti i plakali pri prekonávaní prekážok v strachu o život. Miesta, kde sme vi-
deli kvety, ale aj holé skaly. Vďačnosť dáva časovému pohľadu zmysel. Prorok Izaiáš 
píše: „Dobrodenia Hospodina chcem spomínať, chvályhodné skutky Hospodina 
za všetko, čo nám Hospodin poskytol. Za jeho veľkú dobrotu, ktorú preukázal 
ako svoje zľutovanie a za množstvo svojich dobrodení“. Iz 63,7

Citát: „Nech je v našom vlastnom záujme, aby sme si stále pripomínali každý Boží 
dar. Pamätajme na lásku a dobrotu nášho Pána. Ako kedysi Izrael, stavajme svoje 
pamätníky svedectva a píšme na nich, čo veľké pre nás Boh vykonal. Keď uvidíme 
všetko, čo urobil na našej púti životom, hovorme s pocitom vďačnosti v srdci: Čím sa 
odvďačím Hospodinovi za všetko dobré, čo mi urobil? Pozdvihnem kalich spásy a bu-
dem vzývať meno Hospodina. Čo som Hospodinovi sľúbil, splním pred všetkým jeho 
ľudom.“

Vďačnosť smeruje moje srdce k Darcovi všetkých darov. Pri vďačnosti nie je prvoradé 
to, čo som dostal, kvalita či množstvo, ale osoba darcu, ktorého viac a viac poznávam. 
To pravé požehnanie je v osobe darcu, ktorého sme poznávali v minulom roku. Čím sa 
odvďačím Darcovi?

Sme v novom roku, sme na ceste ďalšieho vrcholového výstupu. 
Dávame si otázky: „Aká bude cesta? Čo ma čaká a neminie?“ Na tom 
ani nezáleží. Aj tento nový rok môžeme na našej životnej ceste rásť 
vo viere v dobrého Boha, bohatého na množstvo rozmanitých dob-
rodení. Preukázal nám ich v tom minulom a preukáže aj v tomto 
roku. Daj mu príležitosť to vidieť a zažiť.

Iba preskúšaná viera rastie. Som vyznávač viery, alebo chodím 
vierou? „Zavše stojíme o to pevnejšie, o čo viac otrasov preží-
vame.“ Boh nás vychováva, učí, napriek usvedčujúcim poci-
tom alebo rozumovým pochybnostiam dôverovať Kristovi.
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Veriť Kristovi, čo mi hovorí, bez ohľadu na to, čo hovoria moje zmysly – pocity – 
rozum – ľudia – okolnosti. Čím sa odvďačíš Darcovi? Alebo, ktorý sľub mu chceš da-
rovať? Ako vodca si mu už dal sľub pred ohňom a svedkami. Verím vám, že tento svoj 
sľub opäť potvrdíte službou deťom aj v tomto roku, a to s vďačným srdcom, v dôvere, 
že slúžime dobrému Bohu, ktorý ide stále s nami a bude tiež na ceste tohtoročného 
výstupu na vrchol. Aj pri otrasoch či v ohrození. On je Tvojou skrýšou, on je Tvojou 
vnútornou silou, ktorá pramení z dôvery v Neho, nech príde čokoľvek, aj vodopád, 
strmá stena či skalný previs. Za tým je lúka plná kvetov…

Nech je vaša služba, milé vodkyne a vodcovia, vyjadrením vďačnosti aj osobného 
sľubu nášmu Bohu.

S VĎAKOU ZA VÁS – DANIEL K.
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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

Pathfinderský oddíl 036 Maják Pardubice byl založen v roce 1996. Tvořila ho parta nad-
šených dětí – strážců Majáku, kteří se po příštích asi šest let pravidelně jednou týdně 
setkávali na schůzkách, vyjížděli na jednodenní i víkendové výpravy, účastnili se unijních 
akcí. Během těchto let prošly oddílem více než tři desítky dětí. Maják nejdříve pořádal sa-
mostatné letní tábory a později se začal účastnit táborů organizovaných táborovou osadou 
Východní vítr.

Když první parta dětí odrostla pathfinderskému věku, začal Maják pomalu pohasínat, 
až na několik let zhasl docela. Po několika pokusech oživit jej se Maják znovu opravdově 
rozzářil až na jaře roku 2010. V Pardubicích nám vyrostla nová generace dětí, které se spolu 
chtějí setkávat, proto jsme se s novým elánem vrhli do budování „druhého Majáku“. Opět 
se tedy v Pardubicích pod vlajkou Klubu Pathfinder scházejí děti s touhou prožívat spolu 
dobrodružství, učit se být táborníky, stát se opravdovými strážci Majáku, kteří svítí dru-
hým na cestu.

Náš nový Maják se schází každé druhé pondělí v měsíci. Ke schůzkám využíváme prostory 
Rodinného centra Kašpárek, kde je dost místa na to, aby se na schůzce dobře cítilo všech 
12 nových strážců Majáku i jejich oddíloví vedoucí. Zatím jsme takovou pathfinderskou 
přípravkou, protože naše děti jsou ve věku od 4 do 8 let, ale už teď je nám jejich nadšení 
příslibem velkých věcí, které nás všechny s Boží pomocí čekají. Máme za sebou první 
oddílovou výpravu. A to do údolí řeky Doubravy, kde jsme hledali ukrytý poklad, byli jsme 
na prvním společném výletu v zoo a máme mnoho dalších plánů a nápadů.

Na schůzkách hrajeme zábavné i poučné hry, vyprávíme zajímavé příběhy, zkoušíme si 
různé výtvarné činnosti, začínáme se učit něco z tábornických dovedností nebo si povídá-
me o přírodě. 

Věříme, že se v budoucnu s mnohými z vás, kdo si o našem oddílu nyní čtete, setkáme 
na některé z mnoha dětských akcí pořádaných Klubem Pathfinder. Už teď nás můžete 
navštívit na našich webových stránkách. Na adrese www.majak-pathfinder.eu/test jsme 
pro vás připravili krátký testík o našem oddílu a Klubu Pathfinder. Prvním třem, kteří 
na otázky odpovědí správně, zašleme upomínkovou samolepku oddílu Maják.

ZDENDA HOCHMAN

M J K
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