Stane se ...
Stalo se to jednou na
křesťanské akci. Na konci
bylo občerstvení v naleštěných mísách. Uviděl jsem,
že uprostřed se nacházela
mísa s krásnými srdci.
Neváhal jsem a dal jsem si.
Zdálo se mi, že jsou to
stejná srdce, jako jsem
dostal ten rok k Vánocům.

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 ☺

I když vypadají jako kamenná, jsou jedlá a moc
dobrá. Bylo jich tam hodně, tak jsem si jedno vzal a
dal si ho do úst. Vtom mě
přejel mráz po zádech. V
zubech jsem jasně ucítil, že
srdce je opravdu z kamene. Rychle jsem ho vyndal.
Strčil jsem ho do kapsy,

abych zkusil tento trapas
zakrýt. Za chvilku přišel
kamarád a začal si vychvalovat jídlo, zatím co já jen
zatínal zuby a svíral v
kapse kámen, který mě
oklamal tím, že je jedlý.
(Kuba B., anonymně)

Jednalo se samozřejmě o
ženu u stolu před dveřmi
na toalety, která měla v
levé botě ukryté pikové
eso. Prokop posunkem
upozornil na falešnou
hráčku Mirka se Zdeňkem.

„Kam teď ale zmizela?“
lekla se Kateřina, která
najednou paní neviděla.
Ztratili ji snad Šerloci z
dohledu?

Hrášek

„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 – Luboš Ondráček

řekl Mirek, který si všiml,
kam se asi žena uchýlila.
Kde byla podle Mirka
falešná hráčka?

V kostce:

Program dne

Práce/studium: Pracuji jako pastor na skoro celý
úvazek a zbytek úvazku pracuji jako jednatel Nakladatelství KMS, s.r.o.

7:50 Budíček

„Myslím, že vím, kde je,“

Zájmy a nezájmy: Rád čtu, dívám se na určité
filmy a seriály, povídám si s blízkými lidmi.

8:00 Modlitební

Už dobrou hodinku Šerloci
ženu pozorovali, když v
tom najednou uložila svoji
výhru do tašky a předním
východem spěšně opustila
hernu U Blaženky. Zdeněk
s Mirkem rychle zaplatili a
před hernou se setkali s
Filipem, Prokopem a
Katkou.

8:30 Snídaně

Životní motto: Poznáte pravdu a ona vás učiní
svobodnými.

9:15 Nástup v jídelně
+ WS
12:30 Oběd, stolní
hry
13:00–13:30
Zkoušení veršů

„Krucinál,“ vylétlo z Katky,
„poznali jste tu paní?“

14:30 Nástup

„Měli bychom?“ zeptal se
Filip.

16:00 Svačina

14:45 Semináře
16:15 Sporty

Viz Jan 2, 1–11

JE NĚJAKÁ ŠANCE, ŽE BYS TOHLE VÍNO MOHL
PROMĚNIT ZPĚT NA VODU?

Co znamená
zkratka ČD na
vlacích?
Čekám dlouho.

„Jean, sklenici!“
„Jean, ještě jednu!“
„Jean, zavolejte hasiče…
sami to asi neuhasíme!“
„Vypálím
ti bradavice!“
Zpráva od kožního
lékaře Harryho značně
znepokojila.
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na každý den

Detektivka 6: Pěkně fikané

„No jasně,“ řekl Prokop,
„byla přece na fingovaném
pohřbu Boba Plašila.“
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18:00 Večeře
18:50 Modlitební
19:20 Večerní
program
22:10 Noční hra
0:00 Večerka

1. Jaký je tvůj vztah k
sociálním sítím?
V podstatě je nepoužívám.
Mají nesporné výhody, ale
vadí mně na nich, že jsou
neosobní a že na nich lidé
řeknou o sobě nebo někomu jinému něco, co by z
očí do očí nikomu neřekli.
Vytvářejí dojem vztahů, ale
skutečné vztahy na síti až
na výjimky nejsou.
2. Preferuješ komunikaci přes sociální sítě,
nebo spíše „mezi čtyřma očima“?
Určitě osobní. Rozhovor je
vždy lepší. Email je ideální
na technické věci a dohody, facebooková událost
podobně, ale ani telefonát
nenahradí osobní setkání.

3. Umíš štupovat ponožky?
Umím, dříve jsem to ale
dělával více než v poslední
době.

4. Jak se ve tvém životě projevuje, že miluješ
svého bližního jako
sám sebe?
To by asi spíše měli říci
moji bližní. Můžete se na
to zeptat mé manželky a
syna, kteří jsou na celém
Teen campu. Oni to myslím posoudí nejlépe. Určitě
ale usiluji dát druhým
přednost, i když to něco
stojí. Jen se mně to vždy
nedaří.
5. Usnul jsi někdy při
kázání?
Při svém ne, i když jsem

slyšel, že jeden vyučující na
teologické fakultě během
svých přednášek usínal.
Jednou jsem ale usnul
během kázání na shromáždění, které jsem vedl. Ale
dopadlo to dobře. Probudil
jsem se před koncem :)
6. Kde nejdál od domova jsi kázal?
V Houstonu v Texasu ve
španělsky mluvícím sboru.
Doufám, že překladatel
nekázal jiné kázání než já :)
7. Co bys chtěl čtenářům vzkázat?
Mějte Ježíše na prvním
místě svého života. Ono se
to projeví jak ve vztahu k
němu, tak k ostatním
lidem v církvi i mimo ni.
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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!

Dotazník: Pomlouvání
Co pro tebe znamená
slovo pomluva?
Ben: Šíření informací o
jiných lidech bez jejich
vědomí, kdy to může mít
takový efekt, že to poškodí
onu osobu.
Klárka P.: Co to pro mě
znamená? Asi to, když
nemám na to říct kritiku
tomu člověku do očí a
musím to říct někomu
jinému.
Anonym (13 let): Když
někoho pomlouvám za
zády, jakože o něm říkám
špatný věci.
Stává se ti, že pomlouváš a ani si to neuvědomíš?
Ben: Myslím si, že se to
stává každému, ale myslím
si, že se mi to nestává tak
strašně moc. Ale určitě se
mi to stává.
Klárka P.: Dřív jsem s
tím hodně bojovala, teď si

na to musím dávat hodně
pozor, ale asi se mi to taky
stává.
Anonym: Já si myslím, že
asi jo.
Kde je pro tebe hranice
toho, kdy se jedná o
pomlouvání a kdy ne?
Ben: V tu chvíli, kdy bych
to nebyl schopen říct tomu
člověku do očí.
Klárka P.: Když bych
neměla problém, aby to
ten člověk slyšel.
Anonym: No, asi když o
něm říkám nějaké špatné
věci. No, já nevím.
Jak si myslíš, že se dá
pomlouvání vyhnout?
Ben: Celkově by si člověk
měl dávat pozor na to, co
říká, a pokud víš, že jsi
nějakým způsobem nakloněn k tomu pomlouvat, tak
si na to máš dávat pozor.
V Bibli je napsáno, že z

každého slova vydáš počet.
Klárka P.: Hmm, tak
určitě si to srovnat sám v
sobě, jestli mám nárok na
to soudit druhého a případně, pokud proti němu
něco mám, tak za ním
dojít a říct mu to.
Anonym: Asi nemít žádný
kamarády.
Proč si myslíš, že pomlouvání tak moc zraňuje?
Ben: Podle mě to každého
zraňuje jinak. Lidská přirozenost je svou identitu
odvozovat od toho, co si
myslí ostatní.
Klárka P.: Protože tajíš
před tím člověkem to, co si
o něm myslíš.
Anonym: Ten druhej o
tom neví, že o něm říkám
takovéhle věci.

Výsledky teencampového kvízu

Počet lidí

Jaký byl průměr kamene, kterým byl zavalen Ježíšův hrob?

Teen Challenge – co
nám dala služba Bohu?
(Dáda a Anička H.)
Zajímá tě, jak to chodí v
Centru dětí a mládeže Teen
Challenge? Jaké to je sloužit
tam Bohu a jak nás tato
služba proměňuje? Proč
vůbec Bohu sloužit? Co vám
služba Bohu může dát nebo
vzít? Jaké motivy jsou pro
službu dobré a jaké naopak
ne? Pokud vás to zajímá,
rády vás uvidíme.
Jak žít v čistotě?
(Miloš Kačírek ml.)
Jsme kluci a většině z nás
se líbí holky. Každej pravděpodobně v životě bojoval s
oblastí čistoty. Povím svědectví o svém boji a něco
řekne i Ben Drápal. Jestli
zbyde čas, budeme odpovídat na vaše otázky.

Všichni dohromady složíme
chválu, která se pak bude
hrát na večerním shromáždění. Duch svatý nám dá
krásnou píseň! :)
„Zapomenuté“ přikázání
desatera (Vojta Urban)
Desatero je sice záležitostí
Starého zákona, ale jeho
přikázání platí i dnes. Pojďme se společně zastavit nad
jedním, které přináší obrovský příslib požehnaní v
mnoha směrech. Toužíš po
klidné domácnosti? Po
dobrém vztahu s rodiči a
lásce mezi nimi? Toužíš se,
už nyní zodpovědně připravovat na své vlastní manželství? Tak neváhej a pojď si
ono přikázání připomenout
a více se o něm pobavit. ;)
příští rok jet i ty, si povíme
na tomto semináři.

MakeYourMusic
(David Bukáček)

Jak mluvit s lidmi o
Bohu? (Aleš Novák)

Složit píseň za hodinu? Proč
ne? Bůh je tak kreativní,
buďme i my! Zváni jsou
všichni, kdo umí hrát na
nějaký hudební nástroj
(nemusíte ho mít s sebou),
nebo jakž takž čistě zpívat :)

Co znamená mít skutečný
zájem o druhého? Potřebuješ poradit, jak navázat
kontakt s cizím člověkem?
Jak se spolehnout na Boha
při sdílení Dobré zprávy?
Rád bych s vámi sdílel své

zkušenosti z této oblasti zamysleli bychom se nad
dalšími důležitými body a
navzájem se povzbudili.
Tanec v Bibli, tanec s
prapory (Kuba Bezpalec)
Zajímá tě tématika tance?
Dělá ti tancovaní radost?
Chceš se dozvědět, co o
tanci říká Bible? Chceš
prozkoumat mnohé aspekty
tance, slyšet situace, kdy
tanec mění náš vnitřní i
vnější svět? Chceš zjistit
význam barev – kdy jakou
barvu při tanci použít?
Pokud ano, tak se na tebe
těším na semináři, kde se
podíváme do Božího slova,
posdílíme a nakonec bude
prostor pro praxi. Ničeho
se neboj a doraž!
Účesy, nehty
(Verča Kolářová)
Řekneme si něco o vlasové
a nehtové péči, vyzkoušíme
si francouzský a rybí copánek, také razítkovou metodu nehtů. Pokud tě tato
témata zajímají, přijď, těšíme se na tebe! :) (Pouze pro
holky.)

Detektivka 5: U Blaženky
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Semináře

Byl to útržek papíru, na
kterém Filip viděl jméno
falešného hráče. Rychle se
pro papírek sehnul, a když
ho obrátil, viděl, že je to
vstupenka. Plašil si na své
jméno zajistil vstupenku na
slavnostní banket.
V klubovně v Holubí ulici
se pak Šerloci radili, jak
postupovat dál.
„U Blaženky,“ četla Kateřina, když si vstupenku
prohlížela.

„To je přece ta herna v
Přístavní ulici,“ přidal se
Zdeněk, „vyhlášené hráčské doupě.“
„Tak se tam půjdeme
podívat, co říkáte?“ vyzval
Mirek ostatní.
Pozdě odpoledne dorazili
Šerloci na zmiňované
místo. Zdeněk s Mirkem si
sedli k výčepnímu pultu,
aby se nenápadně porozhlédli. Filip, Prokop a
Kateřina pozorovali zatím

dění v hospodě zvenčí
oknem, protože děti dovnitř nesměly.
„Jsou tam samí poctiví
hráči!“ ucedil Filip ironicky, když pozorovali hrající
hosty.
„Jak se to vezme,“ opáčil
Prokop suše, „jeden z
hráčů rozhodně čistě nehraje.“
Koho měl Prokop na
mysli?

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 venku u stolů.
11 V horlivosti
neochabujte, buďte
vroucího ducha, služte
Pánu. 12 Z naděje se
radujte, v soužení
buďte trpěliví, v
modlitbách vytrvalí.
13 Sdílejte se s
bratřími v jejich nouzi,
ochotně poskytujte
pohostinství.
Římanům 12, 11–13
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