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Jedné prosincové soboty se do jihlavské modlitebny sjely děti z celé Moravy na Múzičku. Je to dět-
ská bohoslužba, při které malé i velké děti oslavují Pána Boha svými dary – zpívají, hrají na hudební 
nástroje, recitují, ztvárňují nějakou myšlenku pomocí hrané scénky apod. To vše provází kazatel vy-
právěním na určité biblické téma. 

Rok, ve kterém jsme si připomínali 400 let od vzniku Bible kralické, nás inspiroval k mottu letošníku roční-
ku – „Bible víc než život“. Celou bohoslužbou nás provázely příběhy křesťanů – „beranů“ – kteří žili právě na 
Vysočině a pro které byla Bible víc než cokoli jiného. Vyprávění si pro nás připravil přímý potomek těchto 
„beranů“ ohlédnutím do historie Bible.

Navzdory menšímu počtu příspěvků, než tomu bylo v minulosti, jsme prožili požehnanou sobotní bo-
hoslužbu. Všechny děti byly skvěle připraveny a svými písněmi, hudebními čísly a scénkami chválily Boha 
a potěšily všechny přítomné. 

Velké poděkování patří místnímu jihlavskému sboru, který nám spolu se sborem v Horní Cerekvi připra-
vil výborné zázemí.

Daniel Dobeš
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26. 11. 2013 sa začala naša očakávaná Múzička.

Veľmi sme sa na ňu tešili a chceli sme ju zvládnuť na výbornú. No trošku nás trápila aj nervozita, teda 
aspoň mňa, keďže sme spolu s Ivom opäť moderovali. Múzičku sme odštartovali songservisom, ktorý mal 
na starosti náš vedúci chvál, kazateľ  Milenko. Doobeda sme si vypočuli príbeh, ktorý sa niesol v duchu 
témy Múzičky: Je to na Tebe!

Všetky zbory, ktoré prišli (Zvolen, Lučenec, Banská Bystrica, Martin, Považská Bystrica, Žiar nad Hronom), 
bohato prispeli do nášho spoločného programu, a tak sme sa ani nenazdali a bol čas ísť na obed. Všetkým 
chutil a po prestávke, počas ktorej sme sa porozprávali s kamarátmi, ktorých sme dlho nevideli, mohol 
program pokračovať. 

Naozaj sa bolo na čo pozerať – od scénok cez piesne a básne až po hranú pantomímu. Občas sa pritrafili 
aj malé chybičky, nielen účinkujúcim, ale aj nám moderátorom, ktorými sme trošku pobavili publikum. Po-
čas poobedňajšej časti sa odovzdávala “Cena Ryhy“ (udeľuje sa za prácu s deťmi), ktorú tento rok dostala 
Janka Šolcová.

 Nuž, táto sobota ubehla neuveriteľne rýchlo a zrazu sme sa už lúčili.

Dúfam, že si z nej všetci odniesli nielen Božie požehnanie a zážitky, ale aj poučenie, že všetky rozhodnu-
tia sú na Tebe!

                                                                                Rebecca Mochťáková

MÚZIČKA 2013 LUČENEC
JE TO NA TEBE!



POBOŽNOSTI PRO TEENAGERY

9. Když jeden způsob nefunguje, 
zkus jiný

Při rodinných pobožnostech u nás doma jsme 
vyzkoušeli mnoho různých způsobů. Určitě i vy 
sami poznáte, že některé způsoby vedení po-
božnosti jsou dobré po nějakou dobu. Pak ale 
potřebují změnu nebo úpravu. Jiné jsou třeba 
katastrofálním propadákem hned od začátku. 
Ale nemysli si, že jsi jako vedoucí zklamal, když 
metoda, kterou jsi zvolil, nebude úspěšná. Mladí 
lidé naopak oceňují takové autority, rodiče nebo 
vychovatele, kteří jsou připraveni uznat, že něco 
může být jinak, než původně předpokládali.

10. Vyhni se nudným modlitbám

Když požádáš teenagera, aby při pobožnosti od-
říkal standardní modlitbu, je schopen ji většinou 
pronést perfektně. Ale bude to tak, jak se to naučil 
od nás dospělých – formálně.

Proč jsme tak svázáni slovy a slovními obraty, 
které stále používáme, a neumíme své prosby, 
přání a city formulovat neotřele – jinak, než jsme 
navyklí při veřejných modlitbách? Často se ve 
svých modlitbách dostáváme do „vyjetého úvo-
zu“ a nejednou lze již předem téměř přesně určit, 
za co a jakými slovy se ten či onen člověk bude 
modlit. Nechceš-li nechat v  tomto úvozu uvíz-
nout své děti, pak buď i ty ve svých modlitbách 
v rodinném kruhu i při modlitebních chvílích na 
schůzkách či akcích mládeže neformální. Vyjad-
řuj se tak, jako bys mluvil se svým nejlepším pří-
telem, který stojí vedle tebe. V modlitbě uváděj 
osobní jména přítomných dětí a pros za ně Boha 
o pomoc v  jejich všedních povinnostech zcela 
konkrétně. Jistě si vzpomenete, jak na vás úplně 
jinak působila modlitba, v níž jste byli zcela pří-
mo jmenováni, než ta, ve které jste byli jen „sa-
mozřejmě“ zahrnuti do bezejmenného zástupu 
těch, kterým má Bůh pomoci.

(pokračování z minulého čísla)
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11. Důležitý je tvůj osobní vztah  
k pobožnosti

Pokud nebudou děti vnímat pobožnost jako při-
rozenou součást našeho osobního života, pak 
odmítnou pobožnost i všechny naše další sna-
hy o jejich duchovní výchovu. To je zneklidňující 
skutečnost. V teenagerském věku nás děti mají 
přečtené jako knihu a v jedné věci jsou všechny 
pozoruhodně zajedno – nesnášejí pokrytectví  
a přetvářku. (POZOR! Ony samy, jak se domnívají, 
pokrytecky jednat mohou, ale svým rodičům  
a vedoucím to neodpouštějí!)

12. Hledej nové formy

Také ti někdy chybí rozumný nápad pro netra-
diční způsob vedení pobožnosti?

Při vyslovení termínu „pobožnost“ se nám vět-
šinou vybaví představa rodiny shromážděné 
kolem stolu, kdy otec – kněz domova – bere do 
rukou velkou rodinnou Bibli a začíná z ní poma-
lu, posvátně předčítat. Ty tam jsou časy „starého 
Žalmana“ z  doby F. L. Věka, kdy se dalo něco 
takového najít v  běžných domovech věřících 
křesťanů. Dnes je pravdě blíže skutečnost, že 
si dorůstající děti a jejich rodiče kladou otázku, 
zda dnes, v uspěchaném 21. století, není „ro-
dinná pobožnost“ jakýmsi nerealizovatelným 
přežitkem z  dávné minulosti. Budeme-li čestní, 
musíme konstatovat, že rodinné pobožnosti 
jsou v  moderních adventistických domovech 
už jen jakýmsi „ohroženým druhem“ zbožnosti. 
Je proto nutné hledat formy, které by tuto, pro 
duchovní život křesťana veskrze důležitou, věc 
mohly zachránit.

Zvláště s ohledem na děti je nesmírně důležité 
vytvářet cílevědomě užitečný návyk, který si pak 
jednou budou moci, jako „dědictví“, přenést do 
svých nových domovů.

Jerry
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Již od ledna 1988 pracoval při napajedelském 
sboru „stezkařský“ oddíl, který tehdy nesl název 
Mravenci. 

Měl sedm členů – Světlušku, Kačera, Berušku, Tarza-
na, Tichošlápka a Profesora, jenž je v současné době 
jedním z kazatelů v Brně. Vedl jej „Gogo“ – Jirka 
Fürst. 

Mezi oblíbené akce oddílu v té době patřily vý-
pravy, letní tábory, Stezkařské sportovní klání, 
Dobývání hradu Cimburk s Framem z Daleké cesty  
a Stezkařská prověrka ve znalosti Bible... 

V roce 2000 založil Pavel Horák pathfinderský od-
díl č. 112 Napajedla, který pokračoval s výpravami  

NÁŠ ODDÍL „112 – SOVY“ Napajedla

Kategorie „N” (věk do 9 let včetně)
evangelium Janovo + 2. kniha Paralipomenon

Kategorie „M” (věk od 10 do 12 let včetně)
evangelium Janovo + 2. kniha Paralipomenon 
+ kniha Pláč Jeremiášův

Kategorie „S” (věk od 13 do 17 let včetně)
všechna evangelia + 2. kniha Paralipomenon  
+ kniha Pláč Jeremiášův + epištoly Janovy 
+ epištola Judova

Kategorie „P” (věk od 18 let výše)
všechna evangelia + 2. kniha Paralipomenon  
+ kniha Pláč Jeremiášův + epištoly Janovy 
+ epištola Judova

NOVÉ ZADÁNÍ BIBLICKÝCH KNIH
PRO SOUTĚŽ DĚTÍ VE ZNALOSTI
BIBLE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2014“

1. kolo proběhne v místě bydliště účastníků během měsíců září a října 2014,
2. kolo se bude konat 17. listopadu 2014 v Praze.
Začněte s přípravou na soutěž co nejdříve. Vyzvěte k účasti děti z vašeho sboru v dětské sobotní školce  
i v oddílech Klubu Pathfinder. Zapojit se mohou i jednotlivci bez jakékoliv organizace. Stačí, když se při-
hlásíte k soutěži začátkem září u bratra Davida Čančíka – cancik@pathfinder.cz, který vám zašle testové 
formuláře pro 1. sborové kolo.

a sportovními akcemi pro starší dětí ve spolupráci 
se školami a akcemi mládeže.

Od roku 2004 převzala oddíl Ola Králíková alias  
„Koloušek“, která mu dala nový název – Sovy Žlutava. 
A tehdy začal velký rozmach akcí oddílu pro děti  
ze sboru Napajedla, obce Žlutava a okolí. 



ZIMNÝ TÁBOR – NIKDY SA NEVZDÁVAJ
Pácov, Horná Ves (29. 12. 2013 – 5. 1. 2014)

Zimné prázdniny sa blížia a vodcovia z Banskej 
Bystrice sa rozhodli aj tento rok pripraviť pre 
deti zo svojho oddielu Fatra a ich kamarátov  
z Lučenca a Brezna zimný pathfinderský tábor. 
Hlavnou témou tábora boli príbehy biblických 
hrdinov, ktorí sa napriek ťažkostiam, ktoré do 
ich života prichádzali, NEVZDÁVALI.

Aj keď nás bolo tentoraz menej, len 30, prežili 
sme spolu pekný a požehnaný týždeň. Každo-
denné ranné a večerné pobožnosti boli super  
a každý z nás si z nich vždy zobral nejakú myšlienku.  
V ďalšom čase si potom pre nás vedúci pripravili 
aj zaujímavé workshopy, na ktorých sme sa učili 
napríklad variť, tvoriť, hrať sa.

Boli sme rozdelení do troch skupín a každý deň po 
osobnom voľne sme absolvovali zaujímavú bojov-
ku, ktorú mal vždy na starosti iný vedúci alebo radca. 

Pravidelné schůzky pathfinderů se konají v klubov-
ně, kterou nám zdarma zapůjčuje Obec Žlutava. 
Každým rokem máme oddílový letní tábor zná-
mý pod názvem „Žlabjákov“. Každý rok v březnu  
organizujeme dvoudenní oblastní akci „Jarní tání“,  
ve vánočním období jedinečnou prezentaci oddílu 
pro veřejnost – „Zpívání“ a také konáme celou řadu 
menších výprav apod. Také se účastníme všech akcí 
našeho zlínského okrsku. 

V minulých letech vedl oddíl Roman Vyčánek, „Bibi“ 
Gábi Horáková s velkou pomocí Ondry Slováčka, 
Dáši Marčíkové, Kláry Štěpáníkové a na táborech 
nejčastěji vedoucí podpořili Oli Soukupová, Ren-
ča Wagnerová, Jindra Kysela a Silva Maňasová. Ale 
neobešlo by se to bez dalších ochotných lidí z řad 
rodičů z našeho sboru, kazatelů – „Jerryho“ Jar-
ka Šlosárka a Martina Žůrka, a v neposlední řadě 
pana starosty a zastupitelů ve Žlutavě. Dnes náš 
oddíl vede Pavel Horák „Gabr“ s „Karlem“ alias Te-
rezkou Maňasovou. Z původní sestavy zůstalo jen 
pár rádců, ale přibyli noví nadšenci – Prcek, Hříbek, 
Martinka, Kikina, Zajda, Šimon, Hedvička, Jahůdka 
a Zvonilka. 

Na přání Jerryho vám prozradíme naši oddílovou 
specialitu: Za účast na každé oddílové schůzce, 
výpravě nebo okrskové akci dostávají děti tzv. „žlu-
tavské foglarovky“. To jsou kartičky s nějakým moti-
vem – obrázkem, který souvisí s obsahem schůzky 
nebo výpravy. Na ní najdou také stručný text – heslo, 
slogan, přísloví, citát nebo verš z Bible – a získané 
kartičky si nalepují do svých deníků. 

V závěru školního roku mohou děti, jež se některé 
akce nezúčastnily, získat chybějící kartičky. Vyslou-
ží si je tak, že splní několik úkolů, jejichž výsledek 
bude užitečný pro všechny, kteří už kartičky mají.  
A na poslední schůzce – ve školním roce – mohou 
pomocí kartiček rozluštit tajemství, které je dovede 
k získání odměny za jejich celoroční aktivity v našem 
oddíle Klubu Pathfinder.

Další informace o nás najdete na webu  
http://sovy112.webnode.cz

Pro Přílohu Pathfinder za „Sovy“ sepsal

Gabr
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Cez osobné voľno sme mohli hrať X-box alebo sa 
voziť na káričkách ťahaných autom. Bola to zábava 
a všetci sme si to pekne užili. 

Sobotný deň bol špeciálny, pretože sme mali tro-
chu dlhšiu pobožnosť ako inokedy, potom sme sa 
zahrali biblickú hru a bojovku so zamyslením. Večer 
sme mali Talentmániu, na ktorú si každý z nás mo-
hol pripraviť príspevky.

Na Silvestra bol pripravený parádny ohňostroj  
a všetci sme sa tešili z toho, že spolu môžeme 
vstúpiť do nového roka. A keďže sa už tábor končil, 
hrali sme sa dlho do noci hry.

Bol to skvelý tábor a bolo nám ľúto, že sme museli 
odísť. Už teraz sa tešíme na ďalší.

Peťka a Miška 



 „SOVY“ NAPAJEDLA

ZIMNÝ TÁBOR PÁCOV

oddíl dnes

letní tábor 2012 „foglarovky“

oddíl při založení




