
Opět po roce,  
ve středu 24. listopadu, 

znovu zčervenala  
sborová budova  

v KVK centru v Plzni.  
A stejně jako minulý rok 
nám reflektory zapůjčily 
sestry ze Salesiánského 

střediska mládeže.  
Touto akcí jsme se připojili 

do proudu těch,  
kteří v rámci iniciativy 

„Červená středa“ chtějí 
upozornit na diskriminaci  

a pronásledování lidí 
vyznávajících svou víru na 

celém světě. Červená barva 
symbolizuje krev těch,  

kteří trpí pro víru. 

Podle Zprávy o náboženské svobodě ve svě- 
tě, kterou připravila nadace Církev v nouzi, je 
náboženská svoboda závažně porušována ve 
třetině všech zemí na světě. Ve 26 zemích jsou 
věřící lidé pronásledováni a situace se stále 
zhoršuje. Nově dochází k radikalizaci afrického 
kontinentu, kde dramaticky posílily džihádis-
tické skupiny. Dalším novým trendem je zne-
užívání digitálních technologií pro hromadné 
sledování lidí, jak to můžeme vidět například 
v Číně. Je zajímavé, že i v evroamerickém pro-
storu dochází k nárůstu „zdvořilé diskrimina- 
ce“, kdy jsou pravidla nastavována tak, že je 
náboženství odkazováno do uzavřených prostor 
kostelů, synagog nebo mešit. 

Proč bychom si měli připomínat utrpení, pro-
následování a diskriminování lidí, kteří chtějí 
vyznávat své náboženství? Mnoho neštěstí vzni- 
ká tím, že ho nečinně přehlíží mlčící většina. 
Proto nechceme mlčet, když jsou pronásledo-
váni lidé jen proto, že chtějí vyznávat své nábo-
ženství.

Více informací je na www.cervenastreda.cz.
Za sbor Plzeň 1 – KVK Daniel Hrdinka

zprávy ze sborů

Sborová budova  
v KVK centru  

v Plzni zase po roce  
zčervenala

Je za námi  
rok plný zvratů

Je za námi rok plný zvratů. Čas obav, strastí, 
vážných výzev, nadějí i zklamání.

Byl to rok nabitý dobrodružným hledáním cest  
v často nepřehledných podmínkách života; byla to 
doba výzev také pro nás, pathfindery – tedy pro ty, 
„kdo nalézají cestu“ i tam, kde se zdá, že už žádná 
není. A my jsme se neztratili… 

Řada zajímavých akcí pro děti organizovaných  
Klubem Pathfinder proběhla on-line cestou.  
Sotva se rozvolnila anticovidová opatření, vůdcové 
KP vyrazili se svými oddíly za dobrodružstvím na 
výpravy do přírody, na tábory a další pathfinder-
ské aktivity.

Naučili jsme se více si vážit i drobnějších radostí 
a příležitostí, které jsme dříve mnohdy přehlíželi. 
Naučili jsme se více se obracet k Bohu a hledat  
u něho pomoc. A to nebylo málo… S touto zkuše-
ností hledíme dnes v naději i vstříc novému občan-
skému roku 2022. Vstříc novým výzvám i novým 
zkušenostem s naším Pánem. 

Bůh buď s námi, než se sejdem zas…
Za všechny Old Pathfindery vám, milí čtenáři 

Adventu, do nového roku 2022 vše dobré přeje

Jaroslav Šlosárek ( Jerry)

Prianie  
do nového roka

Keď si čítam a listujem v časopise Advent, 
zvlášť sekciu Klubu Pathfinder, som naplnený 
radosťou, že nám Pán doprial aj v tomto roku 
uskutočniť tábory a ďalšie aktivity. 

Ako člen oddielu OLD Pathfinder vidím,  
že situácia nie je ľahká a týka sa každej 
oblasti našej činnosti. Do nového roku 2022 
si prajem, aby nás Boh i naďalej uschopňoval 
plniť jeho vôľu a aby sme boli i naďalej požeh-
naním všetkým deťom, ktoré sa zúčastnia na 
aktivitách KP. Nech nás slová Biblie sprevá- 
dzajú pri našej službe.

„Či nevieš? Nepočul si? Hospodin je večný 
Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neunaví sa, 
neustane, jeho múdrosť nemožno preskú-
mať. On dáva silu unavenému a bezmoc-
nému veľkú udatnosť. Mladíci sa unavia  
a ustanú, mládenci sa potkýnajú na kaž-
dom kroku. Tí však, čo očakávajú Hospodina, 
dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na kríd-
lach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevy-
čerpajú sa.“ (Iz 40,28–31)

Za OLD KP Štefan Turóci

pathfinder

advent 1/2022  •  353 4 • advent 1/2022



Pathfinder aktivními členy, 
z čehož mám velikou 
radost. 

V létě proběhlo  
v Čechách 19 táborů či let-
ních kempů, kterých  
se zúčastnilo 541 dětí. 

Po létě zdárně proběhlo 
několik oblastních akcí  
a také Sněm KP, na kterém 
mi byl předsedou Růžou 
(Romanem Buchtelem) pře-
dán meč víry; a tak můžu 
navázat na Romanovu  
a Dawyho (Davida Čančíka)  
práci jako vedoucí KP  
v Českém sdružení. 

Od listopadu jsme opět 
museli čelit covidové situa- 
ci a byli jsme nuceni zru-
šit Múzičku, která měla pro-
běhnout v novém divadle  
v centru Prahy. 

Je za námi další rok plný 
dobrodružství, hledání, 
budování vztahů  
a rozvíjení našich hodnot – 
vztahů k bližním, přírodě,  
a hlavně k Pánu Bohu. 
Mám velikou radost z celé 
řady vedoucích, kteří se 
v Klubu Pathfinder věnují 
spravování tábořišť, vaření 
na akcích, vedení oddílů 
anebo jsou nějak jinak 
zapojeni do práce pro děti. 

Nejen těmto lidem, 
ale také vám, milí čte-
náři článků ze života Klubu 
Pathfinder, chci popřát 
všechno nejlepší do nového 
roku 2022, Boží požehnání, 
a hlavně radost z nových 
dobrodružství s Bohem.

Tomáš Špác, 
vedoucí oddělení KP při ČS

pathfinder

Milé děti, pathfindeři,  
milé sestry a bratři,

je až neuvěřitelné, že už zase píšu přání do nového roku. Všechny 
události uplynulého roku mi přijdou, jako by se staly před pár dny,  
a přitom od jarních akcí již uplynuly měsíce. 

A byla to tedy dobrodružství! Vždyť už od prvních dní rozvolnění, 
kdy jsme se mohli setkávat zatím jen venku, jsme navzdory jarnímu 
počasí tábořili v lese pod skalami proto, abychom mohli být spolu  
a úspěšně uzavřít rádcovský kurz.

Novou zkušeností byl i netradiční on-line Helfštýn, kterému  
předcházel měsíc různorodých úkolů, jimiž jsme se snažili vyplnit 
„lockdownové“ sobotní odpoledne. 

A pak konečně přišlo volnější léto a s ním i start vůdcovského 
kurzu, pokračování pathfinderského PTD a hlavně spousta táborů, 
za které jsem Bohu nesmírně vděčný, i když jsme někdy napjatě 
čekali, jak dopadnou PCR testy. 

Tak bych mohl pokračovat dál. Navzdory okolnostem jsme měli  
příležitost prožít mnoho krásného, a to často i s kamarády nejen  

pathfinder

Milí pathfindeři,

ani jsme se nenadáli, a máme za sebou další rok. 
Když se podíváme zpět, byl to opět rok netradiční, 
kdy jsme museli některé akce zrušit bez náhrady, 
jiné termínově posunout anebo měnit do on-line 
podoby. 

Alespoň v létě se nám podařilo realizovat téměř 
vše, co jsme měli v plánu. Jsme vděčni za krásné 
zážitky z táborů, akcí a kurzů. V září se nám také 
podařilo uspořádat Sněm KP, kde jsme se mohli 
setkat po dlouhé době osobně. Všem, kteří se 
podílejí na službě dětem, patří můj velký obdiv  
a dík. 

Chtěl bych vám všem, a zvláště pak vám, milí 
příznivci Klubu Pathfinder, popřát radost do dal-
ších dnů a moudrost při nalézání nových cest; také 
vyjádřit vděčnost za vztahy, které máme, a chci 
prosit za Boží ochranu, kamkoliv se vydáte. 

Roman Růža Buchtel
vedoucí oddělení Klubu Pathfinder při ČSU CASD

Vážení a milí  
čtenáři Adventu,

chtěl bych se s vámi ohlédnout za uplynu-
lým rokem 2021. Na začátku kalendářního 
roku jsme realizovali Múzičku, kterou jsme 
přesunuli z divadla do virtuálního studia. 
Jako správní pathfindeři jsme v tomto byli 
průkopníky. 

Dokončili jsme historicky nejdelší rád-
covský kurz, díky kterému máme 27 kvalifi-
kovaných rádců. Mimořádná byla  
i Robinzonáda, která byla tentokrát výji-
mečně organizována po oddílech a organi-
začně ji měla na starosti oblast KP Divoký 
západ. 

Další povedenou akcí v Českém sdružení 
byl vůdcovský kurz, kterého se účastnilo  
14 účastníků. Někteří z nich jsou již dnes 
zapojeni do jednotlivých pracovních týmů 
Klubu Pathfinder v našem sdružení. Spolu-
pracují s vedoucími oddílů a jsou v Klubu 
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ze sborového spole-
čenství. 

Chtěl bych tak 
Bohu poděkovat za 
tyto příležitosti, ale 
i za to, že jste byli 
pro druhé inspirací 
a požehnáním, jako 
tomu bylo například 
pro jednoho  
z vašich spolužáků, 
který hned na nádraží 
při příjezdu hlásil 
mamince, že se jí z 
tábora vrací úplně jiný 
– lepší – kluk… 

A tak je mým nej-
větším přáním do 
toho nového roku 
2022, abychom to 
ani v něm nevzdá-
vali, ale snažili se vyu-
žít každou příležitost 
k tomu, abychom 
byli spolu a přáte-
lili se nejen se svými 
kamarády, ale hlavně 
s Pánem Bohem. 
Kéž vás Pán Bůh pro-
vází, chrání a vede na 
všech vašich cestách; 
kéž vždy cítíte jeho 
blízkost, lásku  
a odpuštění; kéž vás 
vede k novým výzvám 
a novému odevzdání.

Váš Lukáš Jureček, 
vedoucí oddělení KP při 

MSS CASD

A znovu, neprestáva to… už to trvá veľmi dlho… obdobie sucha… Tri roky 
nepršalo v príbehu, v ktorom Eliáš zohráva dôležitú úlohu. (1Kr 17–19 kap.) Keď 
sa krízové obdobie skončilo, Eliáš sa pýta sám seba: Môžem ešte niečím žiť? 

Aké otázky napadajú dnes tebe? Keď sa to všetko skončí, budem mať  
z reálneho sveta depresie? Bude sa mi chcieť umrieť, pretože sa nenaplnili 
moje očakávania a cítim sa v tom všetkom sám? 

V lete sme mohli zrealizovať množstvo aktivít, táborov a stretnutí. 
Dokonca ešte aj jeseň sa dala využiť na množstvo družinoviek naživo, výprav, 
víkendoviek, vzdelávacích kurzov (vyše 25 nových ochotných vodcov absolvo-
valo vodcovský kurz a cez 20 radcov radcovský kurz). A napriek tomu mávam 
pocit, že nie sme dosť vďační. Strácame nádej, či to má, malo zmysel…  
Zo srdca nám vychádzajú pocity podobné tým, ktoré prežíval Eliáš kráčajúc 
smerom na vrch. 

Akú tu máme úlohu? Akú nádej máme dnes my dospelí – my rodičia,  
prarodičia. Môžeme na všetko nadávať, byť naštvaní, spomínať na to, ako to 
bolo za mladých čias… Zdá sa, že to nikomu nepomáha. Súčasní mladí ľudia  
a deti potrebujú, aby sme sa k nim vrátili, aby sme boli s nimi. Aby sme žili život 
s nimi a sprevádzali ich. Takto presne to počul od Boha Eliáš na vrchu. (1Kr 19) 

Hospodin mu povedal: „Vydaj sa na spiatočnú cestu … mám tam ešte ľudí, 
ktorí ťa potrebujú… Nezostal si v tom sám, ako tvrdíš, mám pre teba úlohu.“ 

Vieš, čo teraz prežívajú deti a mladí ľudia? Vieš o ich potrebách? Ak nie, 
práve teraz je čas na zastavenie sa a načúvanie tichému Božiemu hlasu, 
ktorý ťa chce nasmerovať, dať ti do srdca pokoj, uistiť ťa, že to má vo svo-
jich rukách a že tu nie si sám… On tu má ľudí, ktorým sa treba venovať, aby 
pokračovali v zverenej úlohe. A to je úloha tiež každého Pathfindera – toho, 
kto hľadá Cestu. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že si nám ukázal Cestu. Ďakujeme, 
že si Svetlom na našej ceste aj v ďalšom darovanom roku. (Ž 119,105)

Ďakujem Bohu za všetkých, ktorí nezabudli na tých najmenších, a prajem 
sebe i vám, aby sme mohli prežiť čo najviac radosti a mali silu pri sprevádzaní 
tých, ktorí sa buď na Cestu ešte nerozhodli nastúpiť, alebo sú na nej len krátko.

Ján Šolc (Malý strom), vedúci Oddelenia detí a predseda Klubu Pathfinder pri SZ CASD

pathfinder

pf 2022

Boží blízkost,  naplněnost nadějí  a  láskou přejí  
za Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne 

Daniel Dobeš, Lukáš Jureček a Jaroslav Stejskal

Držme se neotřesitelné naděje, kterou 
vyznáváme, protože ten, kdo nám dal 
zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden 
o druhého a povzbuzujme se k lásce 
a k dobrým skutkům.
Židům 10,23–24

P O U R  F É L I C I T E R

2022

„Nič sme si 
predsa na svet 

nepriniesli 
a nič si z neho 
neodnesieme. 

Pritom 
zbožnosť 
je naozaj 

nesmiernym 
bohatstvom, 
lebo prináša 

spokojnosť 
v každej 
situácii.“

Biblia  
1Tim 6:7.6

Nech máme 
spoločne 

v budúcom 
roku dostatok 

príležitosti 
k spokojnosti 

v práci, 
osobnom 

i duchovnom 
živote.

Pf 
2022

Cirkev adventistov  
siedmeho dňa 

Slovenské združenie
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