Trapas
Tohle je moje asi nejtrapnější historka.
Jel jsem do Plzně vlakem a
nechtěl jsem si brát stopa,
protože jsem se den předtím vrátil z jedenáctidenního tripu, kde jsem jezdil
jen tímto způsobem. Tak
jsem si koupil lístek. Pohoršilo mě, že to stálo asi
stovku. (smích)

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 ☺

Ve vlaku jsem potkal člověka, který se mě ptal, jak
by se mohl dostat do Ameriky. To bylo docela vtipný, ale nemá to nic co
dělat s tím, co se stalo
potom. Nastoupil totiž

další chlapík. Strašně mi
připomínal člověka, kterého sleduju na facebooku.
Myslel jsem si, že ho celkem znám, že to je určitě
on. Rozhodl jsem se teda,
že mu to řeknu. Šel jsem
za ním a povídám: „Hele,
já vás odněkud znám.“
Klidně mi odpověděl:
„Nojo, já jsem frontman
brutusáků“. Nejdřív jsem
si myslel, že mě prankuje,
ale když mi došlo, že to tak
není, začal jsem dělat, že o
té kapele něco vím. Bylo
to dost trapné, protože
když jsem ho „poznal“, tak

bych o něm měl vědět
mnohem víc. „Jo, tak to
je dobrý, a jak dlouho
hrajete?“ Během našeho
rozhovoru jsem se snažil
rychle využít wikipedie,
protože už jsem nevěděl,
na co se dál ptát. Vtipný
bylo, že se mi na mobilu
načetla obrovská fotografie
toho chlapíka a zbývalo mi
jen doufat, že si toho
nevšimne.
Ale zprvu trapná situace se
obrátila v docela fajn rozhovor.

„To je zvláštní, co to má
znamenat?“ zašeptal Filip,
když se Šerloci obezřetně
přiblížili ke mlýnu.

Detektivové zvědavě obcházeli mlýn a brzy zjistili,
že tam kromě nich není
živá duše.
„Ta dáma zmizela,“
vzdychla Kateřina, „ale
snad tu najdeme něco, co
by nám pomohlo.“
„Dobrá. Neztrácejme čas,“
zvolal Mirek a začal prohlížet bedničky a staré pytle

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 – Jakub Limr
Program dne
8:00 Modlitební
8:30 Snídaně

od obilí. Zdeněk objevil
průlez, který vedl do klenutého sklepa. Filip, Prokop
a Kateřina zatím vylezli po
žebříku nahoru a prohledávali podkrovní prostor.
Shora byl mimořádně
dobrý výhled do místnosti.
Filip si už byl jistý, že ve
mlýně bydlí falešní hráči.

9:15 Nástup v jídelně
+ WS

Jak na to Filip přišel?

14:30 Nástup

1. Co ve tvém životě
Bůh změnil?
Těch věcí je fůra! Některé
zmíním i během semináře,
třeba to, jak moc jsem se
bál mít děti a být tátou.

2. Kde nejdál od domova jsi kázal?
V Johannesburgu v Jihoafrické republice. To mám z
Hradce víc jak 13 a půl
tisíce kilometrů.

13:00–13:30
Zkoušení veršů
13:45 Setkání
vedoucích

16:00 Svačina
16:15 Sporty
18:00 Večeře
18:50 Modlitební
19:20 Večerní
program
22:00 Noční víření,
večerní chvály, večerní
modlitby, čajovna

Vybuchne smíchy.

23:00 Večerka

jihu Čech. Nejlíp se mi
vnímá Boží přítomnost v
přírodě, a když jsem první
noc vyšel na zahradu a
podíval se na hvězdné
nebe, vzalo mi to dech.
Zase...
4. Stává se ti někdy, že
máš každou ponožku
jinou?
Na ponožkách ulítávám.
Rád nosím křiklavé puntíky, proužky atd. Ale mít
každou jinou? To ne.

12:30 Oběd, stolní
hry

14:45 Semináře

Co se
stane, když řeknete
teroristovi vtip?
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na každý den

7:50 Budíček

Detektivka 8: Zvláštní obydlí
Zdeněk si všiml státní
poznávací značky, která už
nebyla namontovaná na
nákladním autě, ale na
traktoru, který stál na
dvoře vedle větrného
mlýnu.

4. den

Nejvíc asi Bůh změnil
pohled na lidi. Do svých
osmnácti jsem byl pokrytecký sobecký hajzlík, co
lidi potápěl. Pak jsem se
setkal s Boží milostí a díky
ní se dneska snažím lidem
pomáhat.

3. Zažil jsi o prázdninách nějaké svědectví
o Boží velikosti?
V srpnu na Šumavě. To
první svědectví bylo, že se
nám nebeský Táta postaral
o rodinnou dovolenou
zadarmo v krásné chatě na

5. Jak se ve tvém životě projevuje, že miluješ
svého bližního jako
sám sebe?
Záludná otázka... Líp by
na to asi odpověděli ti
bližní. Ale ok. Jednak
praktickou službou a pomocí (do toho započítávám
pastorační pomoc, modlitby, stejně jako pomoc s
úklidem po malování bytu),
ale nejvíc je to asi v oblasti
milosti. Osobně jsem ji
zažil od Boha neskutečně
moc, tak se snažím s ní
nešetřit ani vůči druhým.

Viz Skutky 7,30–34

MOJŽÍŠI? POSLOUCHÁŠ MĚ?
4
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4. den

Včera jsme na evangelizačním WS byli ve městě
Příbram u místní nemocnice a oslovovali jsme lidi na
ulici, v nemocnici a na
lavičkách před parkem.
Padlo pár dobrých rozhovorů, nicméně nikdo se
nám pod rukama neobrá-

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!

neobrátil, myslím, že z
toho mají všichni účastníci
radost a vnímají určité
povzbuzení, protože jsme
se mohli modlit za nemocné končetiny, rozervané
životy a nespravedlnost.
Kočička_1

Výsledky teencampového kvízu
Jak se jmenovali bratři Zebedeovi?

Počet lidí

Neváhej a pojď
také přispět do
časopisu!

til. Byli tam lidé, kteří ze
začátku odmítali jenom
slyšet slovo Bůh, ale postupem času jsme se společně
s některými mohli bavit o
větší hloubce života, o
uzdravení jak na těle, tak
na duši a o našem dobrém
Pánu. I když se TAM nikdo
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Jakub a Jan

Šimon a Ondřej

Šimon a Petr

Správná odpověď: Jakub a Jan.

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
nebeským tátou a taky
přítelem.
2

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.
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Semináře

Jak bylo na evangelizačním workshopu
Jak být sama sebou?
(Dáda Güttnerová)
Co vlastně znamená být
sama sebou? Jak naložit s
tím, co si o mě myslí ostatní
a s tím, co si o sobě myslím
já sama? Seminář bude
prakticky zaměřený.

legenda – Filipus ukryl svůj
poklad, který se na tomto
semináři se pokusíte vypátrat. Koho nebaví bojovky –
hledání cesty lesem, luštění
zpráv a soupeření s ostatní-

Cestování (Ben Drápal)
O co vlastně jde? Občas
slyšíme že nějaký náš kamarád podnikl nějakou šílenou
cestu, zmizel na rok nebo
dva, nebo prostě někam
odjel stopem. Proč to ti lidi
dělají a co se jim honí hlavou? A to nejdůležitější, co
na to Bůh? Je to pro mě?
Chceš jet, ale nedokážeš
najít odvahu, nevíš na jak
dlouho odjet nebo co se
svým životem vůbec dělat?
Přijď na můj seminář.

mi dvojicemi, ten ať na
poklad Filipa Tvojepluse
zapomene a zapíše se na
jiný seminář. Soutěžit mohou jak dvojice, tak jednotlivci, kteří během bojovky
zvládnou nepoužívat své
mobilní krabičky. Není
vyloučeno, že se bojovka
trochu protáhne přes začátek sportů.

Bojovka
po
stopách
mudrce Filipa Tvojepluse
(Mayo)
Krajem, kde se letos koná
TC, kdysi procházela jedna z
nejnadupanějších beden
tehdy známého světa –
mudrc Filipus Vtipus Tvojeplus. A právě ve zdejším
lese – jak alespoň praví

Ta pravá? Ten pravý?
(Jakub Limr)
Jak poznám, že je to ta
pravá/ten pravý? Jaké jsou
mýty o chození a o vztazích?
Angažuje se Bůh v našem
hledání životního partnera?
A spousta dalších otázek a
odpovědí na semináři s
Kubou Limrem.

Výtvarka - vyrábění z
fima (Hanka Kozáková)
Na semináři bude možné
vyrobit originální šperky,
ozdobit příbor, skleničky
nebo zrcátka z hmoty Fimo.
Seminář je pro holky i kluky.
Přátelství mezi holkou a
klukem
(Maruška Kunzmannová)
Budeme se bavit o tom, jestli
je přátelství mezi opačnými
pohlavími vůbec možné,
proč je důležité, jak je to s
ním v nevěřícím prostředí a v
církvi a proč často moc
nefunguje, jaké má hranice
atd. Seminář je pro všechny
bez ohledu na to, jestli s
někým právě chodí nebo to
mají v budoucnosti v plánu :D
Galanta (Josef Hejnic)
Jak už jsi možná zjistil,
Galanta není nějaká super
nová nadávka, ale je to
slovenské město, kde pracoval misijní tým naší mládeže.
O tom, jaké to na misijním
výjezdu bylo a kam bys
případně mohl příští rok jet i
ty, si povíme na tomto
semináři.

Detektivka 7: Tajemný větrný mlýn
„Rychle, za ní!“ vyzval
Mirek své kamarády. Všiml
si totiž, že žena nastoupila
do malého nákladního
auta, které právě zatáčelo
o dvě ulice dál za roh.
Mirek se nemýlil, na korbě
auta si totiž všiml nápadných kovbojských bot,
které žena nosila. Detektivové utíkali po chodníku a
doufali, že se jim v hustém
provozu podaří auto dohnat. Ale zahlédli už jenom

koncová světla, pak se na
semaforu rozsvítila zelená
a auto odjelo.
„Pozdě,“ vzdychl zklamaně
Zdeněk. O půl hodiny
poději se Šerloci při prozkoumávání cest, kudy
mohla žena uniknout,
dostali na málo frekventovanou silnici, která byla
plná výmolů. Vinula se
mezi loukami a poli.
„Kdoví, jestli jsme tu správně,“ zapochyboval Filip po

chvíli, když se blížili k
osaměle stojícímu větrnému mlýnu.
„Budeme se muset vrátit,“
navrhl Mirek, „tady jsme
asi špatně!“
„Naopak,“ řekl Zdeněk,
když došli k mlýnu. „Je to
trefa. Ta žena, kterou
hledáme, tady někde musí
být.“

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.
14 Dobrořečte těm,
kteří vás pronásledují,
dobrořečte a
nezlořečte. 15
Radujte se s
radujícími, plačte s
plačícími. 16 Mějte
jeden k druhému
stejný ohled.
Nepomýšlejte na
vysoké věci, ale
nechte se vést k
obyčejným.
Římanům 12,
14–16a

Podle čeho tak Zdeněk
usuzoval?
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