VÝZVA PRO
ÚČASTNÍKY
SOUTĚŽE
STEZKA PÍSMÁKŮ
VE VĚKU NAD 17 LET

Milí mladí přátelé naší soutěže!
Organizační tým této soutěže se nechce trpně smířit se skutečností, že její pravidla
neumožňují, aby dřívější soutěžící, kteří překročili 17. rok svého věku, soutěžili jinak
než „mimo pořadí“ anebo ji dokonce docela opustili.
I když víme, že soutěž „Mistrovství ČR ve znalosti Bible“, pořádaná rovněž každoročně
pro soutěžící po překročení věku 16 let, poskytuje výbornou příležitost navázat na naši
soutěž, rádi bychom podpořili krásné společenství naší soutěže i do budoucna něčím
novým. V tom však již nevystačíme jen s vlastními silami a ani bychom to nechtěli.
Obracíme se proto na všechny, kdo naši soutěž již absolvovali a dosáhli věku 17 let, aby
nám sdělili, zda by se chtěli zúčastnit „nultého“, zkušebního ročníku nadstavby naší
soutěže, který jsme prozatím nazvali

„Stezka písmáků plus“.
Nechceme „nosit sovy do Atén“ tak, že bychom radili, jak využít zkušeností i ověřených
znalostí z naší soutěže. Víme, že věrní a dlouholetí účastníci naší soutěže již v rámci
svých společenství aktivně přispívají k tomu, aby se znalost Bible a jejího významu pro
život dále šířily.
Jedna věc by však neměla „zapadnout“, a to zkušenost z takového snažení, ať se již
uskutečňuje na skautských a pathfinderských schůzkách, v kroužcích mládeže, na
katechetických setkáních, v nedělních či sobotních školkách či při jiných aktivitách
mládeže.
Chceme proto vyhlásit dvě kategorie „pokročilé“ znalosti Bible, a sice
„ESEJ“ a „EXEGEZE“.

V kategorii ESEJ doufáme, že by její účastníci zpracovali např. vyprávění o setkání
s Biblí, převyprávěli některý biblický příběh nebo se zamysleli o tom, jak dříve nebo
dnes Bible promlouvá k citlivé lidské duši. I když účast na takové aktivitě ještě neudělá
z člověka spisovatele, může být k užitku jak autorovi tak těm, kdo se k jeho práci
vyjádří.
V kategorii EXEGEZE očekáváme, že k ní odhodlají ti, kdo mají kuráž používat svoje
nadání k hlubšímu „zanoření“ do biblických dějů i poselství. Od těchto účastníků
bychom rádi obdrželi rozbor některé části biblického textu především těch knih, které
jsou vybrány pro letošní STEZKU PÍSMÁKŮ, avšak nebude to nepřekonatelná
podmínka.
Podrobnější pravidla k oběma kategoriím obdrží zájemci, kteří svůj zájem ohlásí
obvyklým způsobem na adrese:
Vladislav Jech, redakce Na dobré stopě, Zelenečská 34, 198 00 Praha 9
anebo elektronicky na adrese: vjech.kamzik@volny.cz ,
tel: 281 865 223, mobil: 737 537 534, viz též: www.skaut.cz/duchovni,
http://www.pathfinder.cz/5rubriky/stezka/stezka.html.

