Trapas

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 ☺

Sloužil jsem svatbu s biskupem z husitské církve. On
byl oblečený do tradičního
liturgického oděvu, který
vypadá jako černá noční
košile (pod tím měl ještě
normální oblečení – několik vrstev). Během požehnání novomanželům mu
začal zvonit mobilní telefon, který měl pověšený
na krku pod vším tím
oblečením. Nejdříve se
začal bouchat do hrudníku
a snažil se mobil vypnout,
pak ale skončil tím, že si
začal sundavat onu černou
noční košili.

O dva roky později jsem to
vyprávěl jako vtipnou
historku na jiné svatbě,
kde jsem kázal o svatbě v
Kaně Galilejské a mluvil
jsem o tom, jaké trapasy
se můžou na svatbě stát.
Bylo mi ale divné, že na
tomhle obřadu se téhle
vtipné historce nikdo
nesměje. Bylo tam hrobové ticho.
Po obřadu za mnou přišla
maminka ženicha a řekla,
„Vy jste ale odvážný kazatel, ten biskup, o kterém
jste vyprávěl, patří k nám
do rodiny. Je to syn naše-

ho dědečka a vy jste našeho dědečka strašně urazil
už jenom tím, že jste nazval liturgický oděv noční
košilí.“ Navíc byla svatba
na skále a celou tu dobu,
co jsme stoupali, mě pronásledovali pohledem,
přičemž jsem si rychle
musel vymyslet nějakou
decentní omluvu. Tak jsem
přípitek na svatební oběd
začal tím, že jsem prosil
dědečka za odpuštění,
abych vůbec dostal jídlo.
Dědeček to vzal, ale strašně se na mě mračil.
Jakub Limr

Detektivka 10: Útěk na půdu
Ostřížím pohledem Katka
zjistila, že je mezi oběma
kartami malý rozdíl. Na
falešné kartě měl křížový
spodek prsten navléknutý
místo na prsteníčku na
prostředníčku.
„Ticho,“ přerušil ji Prokop,
„někdo sem jde! Musíme
zmizet!“
Ze dvora mlýna zřetelně
zaslechli zvuk motoru.
Rychle vylezli po žebříku
nahoru a sotva se stačili

ukrýt na půdě, vešli do
mlýna muž se ženou.

najednou všichni ve mlýně
zaslechli podezřelý šramot.

„Krucinál,“ zašeptal Filip,
„to jsou oni! Truchlící
vdova a nebožtík!“

„Co to bylo?“ obrátil se
Plašil na ženu. Oba se
podezíravě rozhlédli a
Šerloci jenom o vlásek
unikli prozrazení.

Šerloci ani nemukli. Špicovali uši, aby se dozvěděli,
co má ten podezřelý páreček za lubem. Slunce už
zapadlo a venku se začalo
stmívat.
„Sakra, jak dlouho tady
ještě budeme sedět?“
zašeptala Kateřina, když

„Žádný strach! Už si všimli
vetřelce, který způsobil ten
hluk!“ uklidňoval Prokop
své přátele.
Co tím Prokop mínil?

5. den

„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 – Péťa Kačírková
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V kostce:

Program dne

Práce/studium: Pracuji jako recepční ve zdravotnické
klinice a při tom studuji na UK–obor Studia občanského
sektoru.

8:50 Budíček

Zájmy a nezájmy: Mám ty úplně nejlepší rodiče a
sourozence na světě a baví mě s nimi trávit čas, ale dělám
ráda i spoustu dalších věcí jako třeba hraju na klavír,
zpívám, tančím, sportuju (i když teda málo), cestuju a
miluju psaní dopisů a vlastně psaní samo o sobě. Jestli mě
něco nebaví, tak ztrácet čas hloupostmi.

9:00 Modlitební
9:30 Snídaně

10:15 Nástup v
jídelně + WS
13:00 Oběd, stolní
hry
14:00–14:30
Zkoušení veršů
15:00 Nástup
15:15 Dorost,
porost, odrost

16:00 Svačina
16:15 Sporty
18:00 Večeře
19:20 Večerní
program
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na každý den

18:50 Modlitební

Pán na
kole ukazuje směr
a ptá se starého dědečka:
„Na Žďár? Na Žďár?“
Nahluchlý děda odpoví:
„Nazdár, nazdár!“

Hrášek

22:00 Noční víření,
večerní chvály, večerní
modlitby, čajovna

23:00 Večerka

Životní motto: Asi nemám, ale v poslední době si neustále opakuji, že jestli by si měl
člověk něco úzkostlivě střežit, tak je to čas s Bohem.
Oblíbený překlad Bible: Neřekla bych, že mám přímo oblíbený překlad Bible, ale
jelikož jsem před několika lety od rodičů dostala ekumenku, tak čtu převážně tu.

1. Jakou sociální síť
užíváš nejčastěji?
Vzhledem k tomu, že mám
jen facebook, tak ten. Ale
stejně tam trávím minimum času a používám
ho spíš jako svůj druhý příležitostný email, protože
se na něm dá spojit skoro
s každým.
2. Měla jsi ponožky v
sandálech a proč?
No tak určitě, vždyť jsem
Češka! Ale bylo to jen v
krajní nouzi, když jsem
letěla letadlem a byla mi
hrozná zima na nohy,
takže to naštěstí nikdo
neviděl.
3. Umíš štupovat ponožky?
Pokud díra není přes půlku
té ponožky, tak ano.

4. Usnula jsi někdy při
kázání?
Myslím, že ne, ale usnula
jsem někdy při tělocviku,
když jsme měli relaxační
cvičení a pak taky u zubařky, protože je tam nejměkčí a nejpohodlnější křeslo.
Na tom těláku to bylo v
pohodě. Lehla jsem si na
karimatku a podle pokynů
jsem se uvolnila a pak si
jen pamatuji, jak se s námi
profesorka loučila, že se
uvidíme na další hodině.
Ale u té zubařky mi to bylo
celkem trapné, protože mě
musela budit.
5. Co ve tvém životě
Bůh změnil?
Tak tahle otázka by mohla
být na samostatný rozhovor. Možná by stačilo říct,

že změnil všechno... ale
pokud bych měla být konkrétní, tak určitě změnil
můj pohled na sebe sama i
na druhé lidi. Zbavil mě
zbytečného strachu a stačí
chvilka s ním, aby se můj
hrozný den, proměnil v
radost. Taky mi už tolik
nezáleží na materiálních
věcech jako dřív. Sice
například ráda dostávám
dárky nebo si ráda koupím
něco hezkého, ale mnohem víc si vážím času
stráveného se svými milými a třeba taky toho, když
se na obloze objeví nějaký
umělecký výtvor od mého
Nejmilejšího. Na to bych
se mohla dívat snad i
hodiny s čímž, se pojí i to,
že se učím odpočívat třeba
1
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Rozhovor s kazatelem – pokračování
tak, že se kochám tím, co
stvořil a víc nepotřebuju.
6. Jakým způsobem je
podle
tebe
nejlepší
zakročit proti pomluvám?
Nejlepší je se jich neúčastnit! Když někdo pomlouvá
a vy se pokaždé vzdálíte,
nebo se k tomu prostě

Neváhej a pojď
také přispět do
časopisu!

nepřidáte, mohlo by to
dotyčnému dojít a třeba se
nad sebou i zamyslí. Dobré
je taky zahájit „protiútok“
a místo pomluv říkat o
druhých hezké věci. Pokud
se totiž do oběhu dostane
tohle, mohl by se rozproudit řetězec hezkých informací.

7. Co bys chtěla čtenářům vzkázat?
Jestli máte na srdci něco,
co vás trápí nebo o čem
byste si prostě s někým
chtěli popovídat nebo se
modlit, můžete si mě někde odchytnout a já se
vám ráda budu věnovat.

Výsledky teencampového kvízu
Kolik synů měl Abraham?

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!

Správná odpověď: B) 8.

Svědectví
Byl jsem v létě čtyři dny na
biblické škole v Holandsku.
Byl to pro mě zajímavý
čas, protože ke mně Bůh
hodně mluvil. Ne sice
skrze slova, ale přímo.
Jeden večer se mě tak
dotknul, že jsem byl úplně
mimo. Půlku času jsem
plakal, půlku se smál. O
dva dny později jsem jel
odtamtud do města vedle,
odkud mi o den později
letělo letadlo. Po cestě
jsem se bavil se spoustou
lidí a chtěl jsem ukazovat
na Boží lásku. Měl jsem
2

několik dobrých rozhovorů. Když jsem přijel do
toho města, tak první, co
jsem potřeboval, bylo
zajistit si přenocování v
hostelu. Rozhlížel jsem se
a viděl jsem jednoho kluka
s karimatkou, tak mě
napadlo, že mi bude moct
poradit a že mu budu moct
říct o Bohu. Váhal jsem
tak čtyři minuty. Pak jsem
se rozhodl a dohnal jsem
ho. Chvíli jsme se bavili o
stopování, protože jsme
oba do toho města dostopovali. Byl to katolík z

Polska a neuměl skoro
anglicky. Takže jsem se
cítil líp, protože člověka
vždycky potěší, když potká
někoho, kdo umí hůř
anglicky. Ale trošku nám
to komplikovalo komunikaci. Trvalo to asi pět
minut, než jsme se nějak
začali bavit o Bohu. A
myslím si, že jsem mu říkal
dobrý věci. Ale často mi
opakoval že to je můj
názor, ale on s ním nesouhlasí. Tvrdil jsem mu, že
Ježíš je Mesiáš.
Honza A.

Dorost, porost, odrost
Dnes jste se dobře vyspali,
další čas na odpočinek
můžete využít o poledňáku, a tak budete fit na
odpolední program! A to
se právě hodí, protože
dnes od 15.15 (neboli
v době seminářů) se rozdělíme pouze na tři skupiny,
a to podle věku. U ohniště
se sejdou všichni, komu
v prvním pololetí ještě
nebude patnáct (neboli,
komu je 12 až 14 a narozeniny má později než
v lednu :) . Komu je čtrnáct a půl a víc (ale nanejvýš sedmnáct a necelých
půl), dorazí do jídelny.
Komu je sedmnáct a půl a
víc, bude čekat na Michala
u vedlejšího vchodu do
budovy (ve kterém je pingpongový stůl). Kdo se
v textu ztratil a vlastně
neví, kolik je mu let, zajde
za zdravotnicí, ta to najde
v jeho potvrzení od lékaře

a nasměruje ho na správné
místo.
Na těchto setkáních se
bude mluvit o akcích mládeže během školního roku.
Zaprvé, každý týden můžete dorazit na dorost
(středa od 17 hod, začíná
12. září), porost (úterky
od 17,30, začíná 11. září),
odrost (pondělky od 19,
kdy začíná se dozvíte na
setkání) – vždy na Palmovku (Na Žertvách 23, Praha
8). Zadruhé, (skoro) každé
prázdniny je společná
akce, které se můžete
zúčastnit. Nejbližší jsou
Podzimky, v Kutné hoře,
od 27. října. V prosinci
pořádáme Silvestrovský
pobyt
na
horách.
V době jarních prázdnin
(v obou pražských termínech) nabízíme společně
strávený týden. A o Velikonocích si nenechte ujít
Go camp, skvěle užiteč-

nou akci, kdy společně
děláme programy venku
pro děti, kde mohou slyšet
o Ježíši.
Za třetí, každou druhou
neděli v měsíci je Šestá –
večerní setkání pro mladé,
kde to žije! :) Nejbližší
Šestá se koná už příští
neděli! Vždy na adrese
Ortenovo náměstí 3, Praha (poblíž metra Holešovice). Na Šesté někdy uslyšíš
i teencampovou kapelu a
potkáš spoustu kamarádů.
Vytištěnou pozvánku na
tuto Šestou dostaneš
v sobotu – můžeš si jí dát
do penálu (a třeba se za
Šestou modlit) a možná i
pozvat kamarády ze školy… tentokrát má program
Honza Adamec. Když
připravil takovou super
noční hru, myslíš, že i
v kázání nám bude mít co
říct? :)

Detektivka 9: Falešná karta
Filip si všiml karty zastrčené za trámem – křížového
spodka. Když se děti chystaly se svým objevem slézt
po žebříku dolů, šel jim
Zdeněk naproti. Ve sklepě
našel starou cestovní kabelu, ve které byl ukrytý

balíček karet.
„Pojďte se podívat, co
jsem našel,“ volal na děti.
„Kompletní sada, třicet
dva karet,“ řekl Mirek,
když balíček prohlédl.
„To je divné,“ žasl Prokop,
„měl by přece chybět
křížový spodek, má stejný
rub jako celá sada.“
„To nic neznamená,“
vmísil se Zdeněk, „třeba
karta, kterou jste našli,
patří do jiné sady, který je
tady ještě někde ukrytá!“
„Tomu nevěřím,“ namítla
Katka, když vedle sebe
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položila dvě karty se stejným motivem.
„Na první pohled jsou sice
obě karty stejné,“ vysvětlovala Katka, „ale když se
podíváte pořádně, je pravděpodobné, že karta, která
ležela za trámem, je falešná!“

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.
... Nebuďte moudří
sami podle sebe.
17 Nikomu
neodplácejte zlým za
zlé. Přede všemi lidmi
mějte na mysli
ušlechtilé [věci]. 18 Je
-li možno, [pokud] to
[záleží] na vás, mějte
pokoj se všemi lidmi.
Římanům 12,
16b–18

Čím se karty liší?
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