True story

Obálky
Každý z vás má u
hlavního vchodu do
budovy obálku se svým
jménem. Obálky jsou
určené k tomu, abyste
mohli svým
kamarádům napsat
nějaký pěkný vzkaz –
něco, co je potěší
nebo povzbudí! Tak
neváhejte a pište ☺ A
určitě nějaký ten vzkaz
přistane k vám.

TIP: Můžete se modlit,
komu lísteček dát a co
mu napsat, a třeba
vám Bůh něco ukáže ☺

Měli jsme doma křečka.
Ale jak to znáte, není to
jen tak. Když je křeček v
kleci, tak dělá docela nepořádek, když hrabe.
Piliny jsou pak všude.
Lepší je to, když máte
křečka třeba v akvárku.
Ale stejně ten křeček dělá
nepořádek, když ho vyndáte. Vždycky má na sobě
nějaké piliny, které roznese po celém pokoji. A tak
jsem se jednou rozhodla
všechen tento nepořádek
po křečkovi uklidit. Vzala
jsem vysavač, zapojila ho a
začala vysávat. Najednou
se objevil i křeček. Asi se
přišel podívat, jak po něm

uklízím. Taky byl trochu od
pilin, tak jsem mu vysála i
tu jeho roztomilou srstičku.
Povedlo se mi to krásně.
Byla jsem celá nadšená z

toho, jak to krásně jde, a
tak jsem to hned nadšeně
šla povědět bráchovi. Ten
teda koukal! A protože to

chtěl vidět, zkusila jsem to
ještě jednou. Posypala
jsem ho pilinami, vzala
vysavač, vysála a ... EJHLE! Vysála jsem i svého
křečka! A co bylo horší?
Uvízl v trubici. Brácha se
mi snažil pomoct, ale
jediné, co našel, byl šroubovák, kterým se křečka
snažil dostat ven. No a
konec to není moc hezkej,
protože jsme tím křečka
zmáčkli a on už to nerozdejchal. Chudák. A tak
jsem si pořídila dalšího
křečka, taky moc dlouho
nevydržel, ale to zase
někdy jindy...

Detektivka 4: Sledování
Katka upozornila své přátele na osobu, které si
všimla za okénkem polorozpadlého domku za
hřbitovní zdí. Aby zjistili,
co se děje, připlížili se blíž.
Ale ten člověk asi vytušil
nebezpečí prozrazení a na
poslední chvíli utekl.
„Kdo by chtěl, propánajána, sledovat zrovna nás?“
divil se Filip.
Šerloci se rozhlíželi uvnitř

budovy. Vtom Prokop
uslyšel nějaký podivný
šramot a otočil se. Ale byla
to jen vlaštovčí mláďata,
která seděla v hnízdě pod
trámem.
„Falešný poplach,“ řekla
Kateřina, když důkladně
prozkoumala chladnou,
zatuchlou místnost.
„Taky bych řekl,“ dodal
Prokop, „útulné to tady
teda rozhodně není. Vy-

padneme odsud!“
Ale Filipovi to nedalo a při
odchodu se ještě jednou
pořádně rozhlédl. Přitom si
všiml maličkosti důležité
pro další vývoj případu.
„Plašil sám nebo někdo,
kdo ho zná, nás musel
tajně poslouchat. A mám
pro to i nepřímý důkaz!“
tvrdil Filip.
Co Filip objevil?
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„Učiteli, které přikázání je v zákoně největší?“
On mu řekl: „‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sebe samého”
Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
Matouš 22,36–40

Rozhovor s kazatelem – Jirka Mašlej
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Práce/studium: práce
Zájmy a nezájmy: sport, příroda, historie

7:50 Budíček

Životní motto: kdy, když ne teď, kdo, když ne my?

8:00 Modlitební

Oblíbený překlad Bible: ČSP

8:30 Snídaně
9:15 Nástup v jídelně
+ WS
12:15 Oběd, stolní
hry
13:00–13:30
Zkoušení veršů
13:45 Setkání
vedoucích
14:30 Nástup

14:45 Semináře
16:00 Svačina

18:50 Modlitební
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V kostce:

Program dne

16:15 Sporty

Jen Chuck
Norris
dokáže spojit
USA s USB.
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na každý den

18:00 Večeře

Uklízečka při výslechu.
„Proč jste neutekla, když
na vás ten zloděj mířil
pistolí?“ „Protože za
mnou byl on, vlevo a
vpravo zdi a vpředu jsem
měla vytřeno.“

Hrášek

19:20 Večerní
program
22:00 Noční víření,
večerní chvály, večerní
modlitby, čajovna
23:00 Večerka

1. Jaké užíváš sociální
sítě?
Facebook

3. Jaký je tvůj názor na
nošení ponožek v sandálech?
Proti gustu žádný dišputát...

5. Zažil jsi o prázdninách nějaké svědectví
o Boží velikosti?
No spoustu. Ať už doma,
nebo v práci. Všichni v
práci jsou dost otevření,
hlavně jeden advokát.
Zrovna dneska ke mně
přišel a říká mi „tak jsem
otevřel flash disk a na něm
byl soubor s názvem Hospodinova smlouva, nevíš
jak se tam dostala?“ Já se
zasmál a řekl, že nevím...
Podobné věci se tam dějí
často! Jen se nebát být
solí.

4. Věříš na lichožrouty?
Nikdy jsem to neslyšel a
ani nevím, co to je, natož
abych v to věřil.

6. Stává se ti někdy, že
máš každou ponožku
jinou?
No, to se mi nestává, nebo
možná ano, ale nevšímám

2. Kolik času na nich
během týdne strávíš?
Většinou kolem 30ti minut
za den maximálně. Na víc
nemám čas. A když mám,
tak ho raději využiji k
něčemu jinému.

si toho, prostě to není pro
mě prioritou, stejně jako
nošení ponožek v sandálech.
Co bys chtěl čtenářům
vzkázat?
Asi to, aby následovali
Hospodina vším, co mají,
protože on je tím, který za
to jediný stojí, i když je to
občas neskutečná oběť, ale
fakt to za to stojí.
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Neváhej a pojď
také přispět do
časopisu!
Určitě jsou věci,
které považuješ za
skvělé a rád se o ně
podělíš. Můžeš s
nimi přijít za
kýmkoliv z redakce a
my je rádi otiskneme
do dalšího čísla.
Určitě se neboj!
Každý z těch
příspěvků bude
přínosný a určitě
mnohé z nás
povzbudí!

Svědectví
Kolik mi to bylo, tyjo? Asi
15 mi bylo. A byly dvě
věci, které jsem fakt nesnášel. To byla angličtina a
křesťanství. No a máma
mě přihlásila na křesťanskej Englishcamp. Tak jsem
měl celkem smůlu a musel
jsem tam jet. Když jsem
tam přijel, tak to semnou
ani nehlo. Neměl jsem
zájem. Každopádně, nakonec se to zlomilo v poslední večer. Ani nevím, kdo
tehdy kázal. Nevím ani, o
čem to kázání bylo. Každopádně jsem tam uslyšel
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Semináře

jedno slovo. To slovo se
týkalo toho, že jestli jste
Bohu ještě nedali šanci,
tak dneska je ten den kdy
můžete Bohu dát šanci. Já
jsem si řekl, že ok, že jsem
Bohu nikdy ještě šanci
vlastně nedal. Tak jsem mu
jí tedy zkusil dát. A první,
co jsem si začal uvědomovat bylo to, jak špatnej
člověk jsem. Nikdy jsem si
nemyslel, že jsem moc
špatnej, ale v tu chvíli mě
opravdu Bůh začal usvědčovat z toho, že jsem
špatnej a začalo mě to

strašně tížit. Vždy jsem
věděl, že křesťani věří
tomu, že Ježíš zemřel za
jejich hříchy. Řekl jsem
teda dobře, tak pokud seš
tak Tě prosím o to, abys
mi odpustil moje hříchy. V
tu chvíli jsem cítil Boží
lásku. Úplně mi to otočilo
život o 180°. Přestal jsem
mimo jiné pít, chodit na
kalby (chlastal jsem nejvíc
ze třídy, byl jsem tím známej).
Jirka

Finanční kompas
(Štěpán Ptáček)
Peníze jsou dobrý sluha,
ale zlý pán. Co o nich říká
Bible? Jak se k nim máme
stavět a jak s nimi nakládat? To vše a ještě mnohem víc se dozvíte na
semináři shrnujícím skvělý
kurz Finanční kompas.

Výtvarka - vyrábění z
fima

věděli, co od života s Bohem chtějí. Mají vizi, vědí
jací chtějí být a co a kde
dělat. Co dělat když se
nám ale vize zhroutí? A co
dělat, když nám Bůh vůbec
žádnou vizi nedal?
Zvučení
(Josef Hejnic)
Zvuk je všude kolem nás,
ať už ho vnímáme či nikoliv. Někdy se ho záměrně

(Hanka Kozáková)

Výsledky teencampového kvízu
Vyjmenuj za 10 vteřin co nejvíce z 12 učedníků.

Na semináři bude možné
vyrobit originální šperky,
ozdobit příbor, skleničky
nebo zrcátka z hmoty
Fimo. Seminář je pro
holky i kluky.

Mimo jiné se vám pokusím
ukázat, jak najít spojení
bohémské hudby a striktních fyzikálních zákonů.
Nejen Fantasy - Silmarillion
(Ondra Neužil)
Je kniha Silmarillion jen
obyčejnou fantasy knihou?
Není v ní něco víc? Jak se
v ní otiskla Tolkienova
víra? Právě těmito otázkami se budeme zabývat.
Budeme hledat a bavit se o
tom, kde můžeme v Tolkienově díle najít Biblický
otisk. (znalost výhodou, ne
podmínkou)
Blíží se Kristův návrat?
(Michal Klesnil)

Co se životem?
(Ben Drápal)
Velká část lidí v církvi, se
kterými jsem se setkal,

snažíme utlumit, ale my si
spíš budeme zabývat tím,
jak ho „správně“ vytvořit.

Blíží se Kristův návrat? A
co to znamená pro mě?
Mám se těšit nebo se bát?

Detektivka 3: Po pohřbu
Modlitební místnost
…je na prvním místě
obývací prostor - místo,
kde milující otec čeká, až
přijdou jeho děti a schovají se v jeho objetí (Peter
Creig - Krvavý měsíc na
obzoru)
A o to tu jde. Modlitební
místnost je tu proto, abys
měl/a na TC možnost
strávit nerušený čas sám/
sama s Bohem - svým
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nebeským
přítelem.

tátou

a

tak

V modlitební místnosti,
která se nachází v budově
C úplně nahoře, najdeš
spoustu podnětů, jak tento
čas zajímavě využít. Aby
vše dobře klapalo, je potřeba se zapsat do tabulky
(která visí na nástěnce, jak
na to se taky dozvíš tam).
Zároveň doufáme, že se
tímto pokryje většina času

na TC modlitbou a chválou. Bojíš se, že to hodinu
nevydržíš nebo by ses rád/
a do místnosti jen tak
podíval/a? Přesně z toho
důvodu bude každý den
vypsaná tzv. otevřená
stráž, během které bude
moct do místnosti přijít
kdokoliv a na jak dlouho
bude chtít. Tak neváhej a
přijď se modlit nebo jinak
strávit čas s Bohem.

Filip si vzpomněl na hromadu cihel, která ještě
ráno ležela vedle hřbitovní
kaple a po které při pohřbu nebylo ani památky.
Co když někdo do rakve
místo neexistujícího nebožtíka naložil cihly?

„Jestli je to opravdu tak,“
pokračoval Filip ve svých
úvahách, „musel mít Plašil
setsakramenstký důvod
k tomu, aby na veřejnosti
předstíral svoji smrt!“
„To určitě,“ řekla Katka,
„ten, kdo má co skrývat

nebo kdo se chce vyhnout
něčemu, co mu hatí jeho
pletichy, se může rozhodnout předstírat vlastní
smrt.“

„Pšššt, potichu,“ přerušila
ho Katka, „někdo nás
poslouchá!“

Verš k učení
Procvič si každý den
mozkové závity
učením Božího slova
zpaměti. Bonusem ti
bude sladká odměna a
pro jednoho
vylosovaného
šťastlivce ještě něco
navíc. Pokud zvládneš
celý úsek, čeká tě na
konci týdne skvělá
párty. Čekáme tě
každý den o poledním
klidu od 13:00 do
13:30 na gauči u
jídelny.
9 Láska ať je bez
přetvářky. Ošklivte si
zlo, lněte k dobrému.
10 Vroucně se
navzájem milujte
bratrskou láskou, v
prokazování úcty
předcházejte jeden
druhého.
Římanům 12, 9–10

Koho Katka objevila?

„To zní trochu děsivě,“
poznamenal Prokop. Po
pohřbu se smuteční hosté
pomalu vytratili. Šerloci
potom opustili svůj úkryt a
loudali se k východu ze
hřbitova.
„Já myslím, že jsme na
stopě velkému případu!“
řekl Filip, kterému to nešlo
z hlavy.
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