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Ľudia z dobrého cesta…

Ohlédnutí za Velikonocemi

Ocenenie učiteľov
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Cez marcový víkend plný slnka a tepla sa stretla 
v Račkovej  „kopa ľudí z dobrého cesta“. Každý 
bol iný, ale predsa ich spájalo čosi spoločné. Bola 
to ich služba deťom v našich zboroch a túžba 
naučiť sa a spoznať niečo nové, čo by túto službu 
pomohlo zlepšiť či doplniť…
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NEVRAVIA, Ž E TO NE DOKÁŽU, 



Počas víkendu sa stihli naučiť niekoľko nových pesničiek, kre-
atívne sa modliť, rozpoznávať povahy detí a tiež zistiť, ako môžu 
učitelia tvoriť zaujímavé sobotné škôlky. Večerné diskusné stoly 
umožňovali výmenu skúseností a návrhov na zlepšenia. 

Každý, kto tam bol, si mohol uvedomiť, že sme hlinou v rukách 
toho Najlepšieho hrnčiara. Aby sme teda boli pripravenou a vhod-
nou nádobou pre deti, najdôležitejšie je vložiť sa do Hrnčiarových 
rúk, ktorý nás dokáže tvarovať a premieňať na vhodnú nádobu 
pre tých, ktorým venujeme svoj čas. Poďakovanie za tieto chvíle 
patrí nášmu Najlepšiemu Hrnčiarovi, Majke a Stankovi Slamkov-
com, Jozefovi Plachému a Hanke Loderovej.

JANULIENKA

com, Jozefovi Plachému a Hanke Loderovej.
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JANULIENKA

NEVRAVIA, Ž E TO NE DOKÁŽU, 
Ž E SA NE DÁ .. .
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Moji milí kamarádi,
určitě u vás jaro nabírá plné otáčky a zima už je pryč. Pamatujete si, jaký svátek 

neodmyslitelně patří k jaru? Prožívali jsme ho před pár týdny. Je to svátek, který slaví 
křesťané, židé i pohané. Každý ale kvůli něčemu jinému. Chtěla bych se dnes k tomuto 
svátku vrátit, abychom si mohli říct, proč bychom si my – křesťané – měli tento svátek 
připomínat. 

Už jistě víte, že se jedná o Velikonoce. Pro mě je to čas, kdy se můžu zastavit a znovu 
prožít celý příběh posledních Ježíšových dnů tady na zemi. Je to pro mě důležité, abych 
si znovu uvědomila, co Pán Ježíš pro nás vytrpěl a jak je k nám Pán Bůh milostivý, 
a naplnila své srdce vděčností za život, který mi dal. Pokud jsi v poslední době neprožil 
takové duchovní zastavení, zvu tě, abys to vyzkoušel. Tady je taková inspirace, jak mě to 
v dětství naučili moji rodiče a jak se snažím prožívat tyto dny já.

PÁTEK: Přečti si Mt 26–27 kapitolu. Představ si, že jsi na pohřbu někoho, kdo ti byl 
hodně blízký, a slyšíš, jak lidé kolem tebe povídají o tom, jaké byly poslední dny vašeho 
přítele. 

Jak se v těch dnech asi Ježíš cítil? Jak se cítíš ty jako jeho přítel? Jak by ses zachoval?

SOBOTA: V sobotu byl Ježíš v hrobě. Jeho přátelé prožívali velkou bolest. Začínali si 
uvědomovat, že s nimi Ježíš není. Nevím, jestli měli sílu jít do synagogy. Každopádně, 
my si můžeme celou sobotu uvědomovat, jaký máme dar, že můžeme být v sobotu 
s lidmi, kteří věří stejně jako my.

NEDĚLE: Přečti si Mt 28. kapitolu. Přátelé Pána Ježíše byli už od pátku ochromeni. 
Všechny události se seběhly tak rychle, že to jejich hlavy ještě nezpracovaly. Cítili 
obrovský smutek. Uplakané oči ještě nestačily oschnout. 

Nastala neděle. Ženy šly ke hrobu, aby byly svědky dalších událostí, které jim hlava 
nebrala. Jak se asi cítily? Osmý verš říká, že měly strach i velikou radost. A to ještě ne-
domyslely, jaký obrovský význam mají tyto události posledních dnů pro celý svět. 

V pátek jsme mohli zpívat pohřební a smutné písně, ale teď se můžeme radovat, 
skákat, zpívat a objímat všechny okolo. Ježíš přemohl smrt! Už nemusíme být ztraceni. 
Každý z nás, já i ty, můžeme být zachráněni. Nemusíme pykat za naše zlé činy. Ježíš 
za nás zemřel. Vzal na sebe naše špatnosti. Tak si toho važme. Děkujme mu a prosme 
o odpuštění našich přešlapů. 

Jaro je plné nového elánu, nových životů a nových rozhodnutí. Přeji ti, abys za svým 
životem dokázal udělat tlustou čáru a řekl si: Ode dneška budu žít jinak. Budu žít 
s Bohem každou minutu svého života.

Neboj se, jde to. On na tebe čeká a pomůže ti. Chce to jen udělat první krok. Třeba 
to může být zrovna tento.

JADV
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BŮ H M Ě TAK M ILU JE,  ŽE. . .

HCY BA L E Ř M E ZEN A L Ě M TOV I Ž .ÝN Č Ě V

(Začni u šipky vlevo nahoře a pokračuj po úsměvech…)
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Milý rodič dieťaťa,
keď Tvoja rodina prichádza v sobotu do zboru, aký plán máš pre svoje dieťa? Dáš ho 

do detskej sobotnej školy a je to pre Teba aspoň na čas vybavené? 
Ak áno, tak predpokladám, že si rád, že detská sobotná škola existuje, že sú učitelia, 

ktorí sú ochotní učiť deti, a že si im za to vďačný. Pomôže to aj Tebe, aby si sa nemusel 
stále venovať svojmu dieťaťu a pripravovať na každú sobotu. Niekto to však urobiť 
musí a chce. Je ochotný viesť aj Tvoje dieťa po duchovnej ceste nasledovania Pána 
Ježiša. 

Ak Ti teda učiteľ takto pomáha pri duchovnom formovaní Tvojho dieťaťa, aký máš 
k nemu vzťah? Oceňuješ jeho prínos pre Teba a pre Tvoje dieťa? Vyjadríš mu to? Veď 
je to živý človek. Opýtaš sa ho niekedy, ako sa mu darí, či nepotrebuje Tvoju pomoc 
pri vyučovaní alebo v živote? Spýtaš sa ho, ako je to práve s Tvojím dieťaťom, čo treba 
vysvetliť či dotiahnuť pre jeho pobyt v DSŠ? Prosím Ťa, urob to a nezabúdaj na to. Veď 
je tu Tvoje dieťa, ktoré potrebuje duchovné vedenie živými ľuďmi – rodičmi aj učiteľmi. 
A títo musia spolu hovoriť, porozumieť si a ísť za rovnakým cieľom. 

Okrem toho, všetky nové zošity DSŠ (Zrnká, Krôčiky, Povrázky, Kľúče a Real Time) 
obsahujú časti na každý deň, ktoré si majú deti preberať doma s rodičmi, aby žili danou 
témou celý týždeň a mohli si ju lepšie pamätať a prežiť. Môže to byť zároveň pomôcka 
na náplň spoločnej rodinnej bohoslužby pre Tvoje dieťa. Okrem vlastného príkladu 
máš možnosť aj týmto spôsobom prispievať k duchovnému formovaniu svojho dieťaťa 
a zároveň pomôcť učiteľovi prehĺbiť tému, ktorú preberá. 

Viem, že sme len ľudia, preto si v niečom rozumieme a v nie-
čom si rozumieť nemusíme. Potom to vyžaduje zdravý rozum, 
Božiu múdrosť, pokoru a dôveru. Ak je učiteľ zvolený zborom 
a má dôveru a splnomocnenie zboru konať túto službu, je 
potrebné s ním spolupracovať a pomáhať mu. 

Každá služba je aj namáhavá a deťom slúžia učitelia, ktorí to 
robia ochotne a radi. Som im veľmi vďačný a ďakujem Pánu 
Ježišovi za nich. Za to, že ich obdaroval pre túto službu a že oni 
ju prijali. Cením si to a vážim si ich. 

Aj deti ich majú rady a tešia sa do zboru každú sobotu 
na sobotnú školu, ktorú NIEKTO pripravil práve pre ne. Milý 

rodič, myslím si, že je to dobré, aby si učiteľovi ďakoval 
za jeho nezištnú službu aj Tvojim deťom. A aspoň občas 

mu s tým v niečom pomohol. 
JOZEF PLACHÝ

OCENENIE UČITEĽOV 
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8.-10. 6. •   HELFŠTÝN 2012

4.-6. 5. •  KPM

18.-20. 5. •  ŠPECIÁL VODCOV  

1.-3. 6. •  OSP

M O R AV S K O SL E Z S K É

SD R U ŽEN Í

SLO V EN S K É 
Z D R U ŽEN IE

Č E S K É  SD R U ŽEN Í

11.-13. 5. •  ROBINZONÁDA VLASTĚJOVICE

24.-27. 5. •  BAMBIRIÁDA – V MNOHA MĚSTECH

3. 6. •  KLOKANÍ KAPSA – PŘÍBRAM

1.-3. 6. •  VOLNÝM PÁDEM 1. 

2.-3. 6. •  KULIČKIÁDA (MLADÁ BOLESLAV)
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1.-3. 6. •  OSP

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

8.-10. 6. •  TURNAJ V BANGU (VV)


