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Oddiel FATRA – Banská Bystrica

15. výročie 
KLUBU PATHFINDER-PRIESKUMNÍK 

Pravdivá reklama
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PRÍBEH O OSLAVE 15-TYCH
NARODENÍN PATHFINDERA

15. VÝ ROČIE KLUBU PATHFINDER- PRIESKUMNÍK SLOVENSKO

Kde bolo, tam bolo, pod štítmi tatranských hôr pri Liptovskom Mikuláši sa začiat-
kom chladného novembra (11.-12.) roku 2011 konala narodeninová oslava 15. rokov 
Pathfindera. Všetko bolo dopredu nachystané: pozvaní hostia, program, torty, darčeky 
aj výzdoba. Oslava bola veľká, zišlo sa vyše 120 pathfinderov. V prvý deň sa pathfinderi 
dostali do Krajiny priateľstiev, lásky Agapé a teplých čajov. V tejto krajine si každý 
s každým pošuškával všelijaké novoty, radostné aj smutné príbehy. Až sa nakoniec zni-
čení únavou všetci postupne odobrali do krajinky sníčkov a teplých perín. Po oddychu 

sa pathfinderi stretli v najkrajšej miestnosti 
tunajšieho hradu, ktorá bola už pripravená 
na veľkú slávnosť. Najprv všetci vzdávali chválu 
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nášmu Kráľovi Kráľov. Hudbou a piesňami 
každý pathfinder mohol vyjadriť slová vy-
znaní a chvál pre nášho Najmocnejšieho 
Kráľa. Na oslave sa aj spomínalo, najprv 
spomínali starší a potom mladší. Na osla-
ve sa vďaka našim dvorným komediantom 
a scénkarom veľa smialo, veru, až nás bru-
chá boleli. Ale všetci na tejto oslave čosi 
hľadali. Hľadali odpoveď na otázky „Čo 

za to? Čo z toho mám?“. A tak to skúšali rôznymi spôsobmi. Niektorí rozprávali príbeh 
svojho života. Niektorí rozprávali, ako im Pathfinder pomohol, čo im priniesol, čím 
ich obdaril, čo im ukázal, koho vďaka nemu spoznali. A veruže, čo hľadali, aj našli. 
Na oslave sa však aj privítavalo a požehnávalo. Noví pathfinderskí súrodenci (vedú-
ci) a rodičia (predseda a spolupracovníci) sa odovzdali do služby nášho Najvyššieho 
Kráľa. Po ováciách radosti sa na oslave objavili aj chvíle obrovskej vďaky. Za opateru 
a dlhú výchovu Pathfindera jeho otcom Danielom, ktorý svoje rodičovstvo odovzdal 
do rúk ďalších rodičov. Nemuseli sme však smútiť, pretože sa stal jeho starým otcom 
a už snul starorodičovské plány. A potom 
sme sa opäť tešili, púšťali svetlá do oblakov 
a pochutnávali si na torte. 

Veru, veľa vzácnych chvíľ sme zažili 
na tejto oslave. A že nám tam dobre bolo, 
všetci vedia, len sa spýtajte a isto vám radi 
o tom rozpovedia. A náš Kráľ, ten veľkú 
radosť mal, preto mu patrí kytica našich 
chvál.

JANULIENKA
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Milí pathfinderi, milí rodičia, vodcovia a učitelia detskej sobotnej školy!
Ak máme pred sebou dieťa, ktoré nám dobrý Boh zveril do vedenia a výchovy, mu-

síme si najskôr ujasniť, kam ho chceme duchovne, duševne i telesne doviesť a akými 
spôsobmi. Máme na to len niekoľko mesiacov… Vždy ide o rozvoj konkrétneho dieťaťa 
a vplyv viacerých dospelých – predovšetkým rodičov, potom učiteľov v škole, ďalej uči-
teľov v detskej sobotnej škole, ale aj vodcov Klubu pathfinder. 

To, čo dieťa potrebuje, je dané Bohom. Sú to predovšetkým dobré vzťahy, láska, 
záujem, dobré vzory dospelých osôb a výchova. My dospelí sa mu to snažíme dať. 
Chceme pre dieťa niečo dobré a hodnotné. A tak ho máme radi ako jeho rodičia, prijí-
mame ho, učíme ho, vychovávame, aj mu odpúšťame. Poskytujeme priestor na rozvoj 
jeho schopností v rôznych záujmových krúžkoch či kurzoch. Chceme, aby zmysluplne 
využívalo svoj voľný čas a nerobilo hlúposti. Snažíme sa tiež, aby bolo zdravé, a preto 
mu pripravujeme vhodné jedlá, kupujeme vhodné oblečenie. A keď prídu prázdniny 
alebo dni voľna, tak mu dovolíme, aby išlo do tábora alebo na výlet. A ešte kadečo iné… 
Kde je však duchovné vedenie nášho dieťaťa? Prenechávame ho iným? V sobotu prídu 
na rad učitelia v detskej sobotnej škole. Tí sa snažia deti naučiť biblické príbehy alebo 
princípy, tiež duchovné piesne, modlitbu. Zároveň ich učia aj tolerancii, disciplíne či 
sústredenosti. A cez týždeň sa dostanú na rad vodcovia KP. Aj vtedy deti žijú a zdá sa, 
že tento čas majú v živote najradšej. A náš vplyv na deti nielen pokračuje, ale pokračuje 
dobre. Učíme, rozvíjame, prežívame.

Stále mám pred očami jedno dieťa a veľa dospelých, ktorí mu vstupujú do života 
a snažia sa mu odovzdať niečo dobré a hodnotné. A pritom premýšľam, aký vzťah si 
dieťa môže vybudovať s dospelým človekom? Od koho sa najviac naučí? A koho bude 
mať rado? Aj my sme boli deti. Najbližšie sme mali k takým dospelým, ktorí sa vedeli 
zaujať niečím pozitívnym, ktorí boli pre nás hodnoverní, ktorí sa správali múdro 
a neboli panovační, ktorí sa nám nezištne venovali v našich záujmoch či potrebách. 
Svoju náklonnosť a bližší vzťah sme im boli ochotní dať vtedy, keď mali 
o nás záujem a prejavili nám lásku. Rozumeli sme si s takými dospelými, 
ktorí nás mali radi, vedeli nás pochopiť, dobre viesť, naučiť i spravodlivo 
napomenúť. 

Rozhodnime sa teda pre naše odovzdanie sa deťom, ktoré sú nám 
dočasne zverené Bohom. Deťom, ktoré máme prednosť a zodpoved-
nosť viesť a ovplyvňovať. Sme to predovšetkým my, ako bytosti, ako 
ľudia, kto má na deti obrovský vplyv. Nech sami prežívame to, čo 
hovoríme a učíme, alebo sa o to aspoň snažíme. Deti majú rady 
úprimnosť, pravdivosť. Nie pretvárku, falošnosť. Náš vplyv ako 

ZA JEDNO LANO
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rodičov je každodenný. Každý deň máme doma naše deti, ktoré nám Pán Ježiš zveril. 
Musíme si jasne povedať, aký je cieľ a zmysel nášho spolužitia s nimi v jednej rodine –
a podľa toho upraviť náš život.

Náš vplyv ako učiteľov DSŠ na deti je možný najmä v sobotu. To však neznamená, že 
ho nemôžeme rozšíriť aj na ďalšie dni. Dobrá je aj spolupráca s rodičmi a vodcami KP. 

Vplyv vodcu KP je „len“ pár hodín v týždni, prípadne niekoľko dní v roku počas tá-
borov. Ale aj to je čas a dôležitý čas, aby sme deťom odovzdali predovšetkým to, čo si 
Ježiš cení najviac – dobrotu, radosť, milosť a spokojnosť. 

Pamätajme teda na to, že máme pred sebou jedno dieťa a viacerých dospelých, ktorí 
sa potrebujú zosúladiť a zhodovať v hodnotách a charaktere, k akému vedú dané dieťa. 
Preto je spolupráca rodičov, učiteľov DSŠ a vodcov KP nanajvýš dôležitá. Náš ťah by mal 
byť jasný, dobrý a silný – za jedno „Božie lano“, teda jedným Božím Duchom. Prajem 
to nám všetkým. 

  JOZEF PLACHÝ 
to nám všetkým. 

  JOZEF PLACHÝ   JOZEF PLACHÝ 

JE MI VELKOU C T Í 
POBLAHOPŘÁT SESTRÁM DOBEŠOVÝM Z MORAVSKÉHO PÍSKU. 

GÁBINKA I MÍŠA SE CELOU DOBU VELMI 
SNAŽILY A JE JICH V ÝSLEDKY BYLY NE JLEPŠÍ ZE VŠECH! 

HOLKY, VÝHRA UŽ LETÍ K VÁM! 
PŘEJI VÁM, A TO NEJEN HOLKÁM, 

ALE VŠEM PATHFINDERŮM, ABYSTE HLEDALI 
A NACHÁZELI PÁNA BOHA A JEHO RADY JAK ŽÍT 

V BIBLI, V PŘÍRODĚ, V LIDECH OKOLO VÁS A VLASTNĚ VŠUDE, KAM 
SE PODÍVÁTE.

JADV

V Y HL Á ŠENÍ V Í T ĚZE V SOU T ĚŽI 
O NE JPILNĚ JŠÍHO Č T ENÁŘE 

LIS T U EFEZ SK ÝM
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Poslednú októbrovú sobotu (29. 10. 2011) sa v našom zbore 
zhromaždilo množstvo pathfinderov, ich kamarátov, vedú-

cich, vodcov a rodičov z oboch banskobystrických zborov. Keďže bol Deň pathfinde-
rov, celú sobotu slúžili práve oni a v tento deň chceli poukázať na hlavnú myšlienku: 
„Pravdivá reklama“.  

Rok predtým sme sa na Dňoch pathfinderov učili, čo to znamená byť soľou a svet-
lom, teraz sme hovorili o tom, akú reklamu robíme Ježišovi naším životom. 

Ako vždy, aj v túto sobotu sme začali oficiálnym vztýčením vlajky a spoločným 
zaspievaním hymny. Pokračovali sme malým zamyslením sa nad témou. 

V scénke pathfinderi zahrali príbeh o tom, ako svojím zlým správaním kazíme 
dobré meno sebe, svojej rodine a Pánu Bohu. Novinkou tento rok bol príbeh 

pre dospelých. 

Dobrí ľudia a veselý songservis nemohli chýbať. Program bol prepletený čítaním 
textov z Božieho slova a modlitbami detí i mladých ľudí. „Iný príbeh“ o prvom 

hriechu povedal kazateľ Milan Uhrín, prihovoril sa nielen pathfinderom, deťom a mla-
dým, ale aj dospelým. 
Veľkú radosť sme urobili pathfinderom – pred obedíkom každý z nich dostal malú 
odmenu – nálepku a prívesok. Pathfinderi slúžili ľuďom tiež pri spoločnom obede. 

Aj poobedný program bol plný zaujímavostí – prezentácií a ďakovaní Bohu za aktivi-
ty, tábory, výlety, víkendovky a schôdzky. Okrem toho sme si vďaka pathfinder-

skej kapele zaspievali staré aj novšie pesničky. Ferko Turóci mal pre menších aj väčších 
pripravenú súťaž o zvieratách. Pre všetkých účastníkov bola nachystaná tombola 
so zaujímavými vecami. Okrem programu v zbore sme počas tohto dňa absolvovali 
aj Bojovú hru po meste Banská Bystrica a večierok plný hier.  

V bojovej hre REKLAMA sme hľadali odpoveď na otázku: „Čo môže byť najlepšou 
skutočnou reklamou na Ježiša?“ Veríme, že viete správnu odpoveď:

_ _ _    _ _ _ _ _   

JANULIENKA

cich, vodcov a rodičov z oboch banskobystrických zborov. Keďže bol Deň pathfinde-

JANULIENKA

PRAVDIVÁ REKLAMA
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Podrobnosti o Klubu Pathfinder 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

Oddiel FATRA je v poradí 10-tym zaregistrovaným oddielom na Slovensku. Predsta-
venie histórie oddielu Fatra súvisí so vznikom jednotlivých družín. V Banskej Bystrici 
vznikla najprv prvá družina (február 1996) Mravce s vedúcou Slávkou Jelínkovou. 
Schádzalo sa vtedy 10 prvých banskobystrických pathfinderov (chlapci aj dievčatá). 
Niektorí z nich sa zúčastnili aj na prvom pathfinderskom sľube na Slovensku 31. 5. 1997 
v Bratislave. Mnohí z týchto prvých pathfinderov boli najprv radcami a teraz pracujú 
ako vodcovia nových družín. 

Začiatkom školského roku 1998/99 začala fungovať druhá skupina – Ježkovia, ktorú 
viedol František Jelínek – Dráčik. Rok potom (1999) sa oddiel FATRA rozrástol o ďal-
šie skupiny – Rysy (vedúci Juraj Turóci) a Sovy (vedúca Stanka Morávková-Kmeťová). 
V roku 2000 vznikla Ďalšia družina – Pavúci (vedúca Zuzana Riečanová). Aj v roku 2001 
vznikla družina Bieli Sokoli (vedúci Štefan Turóci) a Jelene (vedúci František Turóci). 
Istý čas fungovala aj čisto roverská družina oddielu Fatra. 

Dôležitou súčasťou života družín je aj klubovňa, ktorá bola slávnostne otvorená 
počas Dní pathfinderov v roku 2004. Vedúci Janka Karasová, Majka Nemsilová a Fran-
tišek Jelínek obnovili fungovanie družiny Ježkovia, ale už s novými pathfindermi 
v roku 2004. Napokon však o rok neskôr (2005) sa pre veľkosť táto skupina rozdelila 
na skupinu dievčat Ježkovia a skupinu chlapcov Lišiaci. Skupiny Ježkovia, Lišiaci 
a Bieli Sokoli (vedúci František Jelínek, Janka Šolcová, Daniela Chavez Arroyo, Štefan 
Turóci) sú aktívne dodnes a už sa tešia na najbližšiu možnosť pred-
staviť sa vám. 

Medzi významné oddielové aktivity (okrem aktivít a akcií družín) 
patrí každoročné organizovanie Oblastného stretnutia pathfinderov 
(stredné Slovensko) – tento rok to bol už 11. ročník, organizovanie 
množstva letných a zimných táborov, Dní pathfinderov 
v meste Banská Bystrica, ako aj spolupráca s inými orga-
nizáciami. Vďaka športovejším typom sa organizujú 
floorbalové, futbalové 
a volejbalové turnaje 
pre účastníkov zo Slo-
venska a z Čiech. 

JANULIENKA

ODDIEL FATRA – BANSKÁ BYSTRICA


