Verše k učení
Poslední šance získat vstup
na skvělou zmrzlinovou
párty, kde na vás krom
zmrzliny čekají další dobroty a hry! Stačí přijít během
poledního klidu ven ke
stolům a říct celý úsek
zpaměti.
Párty bude místo sportů.
Komu se nechce na sporty, naučte se verše ;)

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 ☺

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. 11 V horlivosti neochabujte, buďte vroucího
ducha, služte Pánu. 12 V
naději se radujte, v soužení
buďte trpěliví, v modlitbě
vytrvalí. 13 Sdílejte se se
svatými v jejich potřebách,
usilujte o pohostinnost. 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. 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.

„Už se těším, letos tu má
být Kouzelnický svět,“
vzpomněl si Filip, když
Šerloci odpoledne vstoupili

Rozhovor s MlasKem hodně pozdě v noci

do temných chodeb dolu.
Jednotlivé diaprojektory
vrhaly na kamenné zdi
zvětšené bizarní obrazy.
Šerloci běželi chodbou dál.
Hluboko uvnitř dolu najednou zaslechli zvuk spěšných kroků.

nout, ale detektivové ho
zadrželi.

„Plašile, vzdejte se. Víme,
že jste tady,“ vykřikl Zdeněk, jakmile zahlédl Plašilův stín ve světle projektoru.

„Mám jí!“
najednou.

Plašil se pokusil uprch-

„Tak mluvte,“ pokračoval
Zdeněk, „kde je vaše žena?“
„Nevím, o čem mluvíte,“
tvářil se Plašil nevinně.
Filip

Kde Filip objevil hledanou ženu?

Výsledky teencampového kvízu
Co je postaveno nad místem, kde je ukryta schránka smlouvy?

(„vzhůru“ už byli jen dva členové)
V kostce:

7:50 Budíček

Dafid Bukášek

8:00 Modlitební

12:30 Oběd, stolní
hry

Práce/studium: Študuju bakaláže záchlanáže a moc mě to baví.
Zájmy a nezájmy: Flontmen kšesťanské
kapely. Špívám a hlaju na kytalu.
Životní motto: Lisk je zisk.
Oblíbený překlad Bible: Šeský študijní
pšeklad. Mám lád Šalmy, plotoše hodně
písnišek. A já lád písnišky.

13:00–13:30
Zkoušení veršů

Jošef Hejnič

8:30 Snídaně
9:15 Nástup v jídelně
+ WS

13:00 Setkání týmu
Šesté
13:45 Setkání
vedoucích

14:30 Nástup
14:45 Semináře

Práce/studium: Študuju bakaláže štlojaže
(obšas i pláce).
Zájmy a nezájmy: Zvukaž kšesťanské
kapely. Všelaž, štalá se o všely.
Životní motto: Mltvý pld ví.
Oblíbený překlad Bible: ŠSP.

16:00 Svačina
16:15 Sporty
18:00 Večeře
18:50 Modlitební
19:20 Večer chval
22:00 Noční víření,
večerní chvály, večerní
modlitby, čajovna
0:00 Večerka

Správná odpověď: C) Autobusové nádraží.
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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

Program dne

vykřikl

Hrášek

na každý den

Římanům 12,9–18

Detektivka 12: Tajná schůzka
Umístění černých bodů na
plánku odpovídalo místům
Jedlový les, Čertův důl,
Velký lom a Drozdí pole.
Místem setkání měl být
Starý důl. Ten už byl mnoho let mimo provoz, stala
se z něj turistická atrakce a
využíval se nyní jako Virtuální ráj.

6. den
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1. Jakou sociální síť
užíváš nejčastěji?
D: Twittl nepoušívám,
ladši Fejšbuk.
J: Fejšbuk.
2. Měl jsi někdy ponožky v sandálech?
D: Měl, ale ladši nenoším,
plotoše nechči být za
tlapáka. Pšemýšlím nad
ledvinkou, je to plaktické.
J: Měl, plotože ploto.
Ponóšky na nóšky v šandálech nepatčí.

3. Umíš štupovat ponožky?
D: Šo to je?
J: Ušil jšem še to od švé
babišky, ale pošapomněl a
pld umím.
4. Usnul jsi někdy při
chvalách?
D: Pši švých špívám a u
toho se holko těško špí.
Šnaším še být pši šmyšlech.
J: Šnad ne. Nešpím, muším maškat šudlíky.

Autor: Aleš Novák

5. Kde nejdál od domova jsi vedl chvály/
zvučil?
D: Hláli jšme v Blatislavě
na Šlovenšku.
J: Chvály jšem vedl nejdál
ve švé pošteli.
6. Co bys chtěl čtenářům vzkázat?
D: Ladujte še f Pánu fždyčky, žnovu šeknu: ladujte
še! Faše mílnost ať je
známá fšem lidem. Pán je
blíško.
J: Štaniš še!
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6. den

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!
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Smát se z Ducha svatého je
úžasná věc, ale je to opravdu to o co by nám mělo v
našem Křesťanském životě?
Určitě to může být jedna z
věcí o kterou nám půjde,
ale myslím, že je daleko
důležitější žít s Bohem
každý den, každou hodinu i
každou minutu. Vnímat
Jeho přítomnost a žít s Ním
jako s nejlepším kamarádem, se kterým se dá normálně povídat, smát se ale i
brečet. Vidět Jeho dílo ve
všem kolem nás a radovat

se z jeho dokonalosti. Díky
Bohu můžeme zažívat dny,
kdy On k nám bude mluvit
v každodenním životě a to
způsobem, který uzná za
nejvhodnější. Nemusíme
Boha brát jako bytost, která
je zákonická, ale jako osobnost, která má pocity a
může s námi soucítit. Nejde
totiž o to, jestli Bůh chce
být s námi (chce XD), jde o
to, jestli my ho přijmeme a
dovolíme mu aby nám
mluvil do našeho života.
Každý zažívá Boha jinak, a

Svědectví
V létě jsem strávil 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 do vedlejšího města, odkud mi letělo letadlo o
den později. Po cestě jsem
se bavil s mnoha lidmi a
chtěl jsem ukazovat na Boží
lásku. Měl jsem 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.
Napadlo mě, že mi bude
moct poradit a že mu řeknu
o Bohu. Váhal jsem tak
čtyři minuty. Pak jsem se
rozhodl a dohnal jsem ho.
Chvíli jsme si povídali o
stopování, protože jsme
oba do toho města dostopovali. Byl to katolík z

to že někdy něco necítíš
neznamená, že na tebe
zapomněl, nebo že tě nemiluje. Vztah s Bohem je totiž
o tvém rozhodnutí být s
Ním a nebo ne, pak s námi
může Bůh pracovat jak
uzná za vhodné právě k
naší osobnosti. Nikdo totiž
nejsme stejní, ale úplně
všichni jsme stvořeni k
Božímu obrazu, a tudíž
máme stejný „základ“.
Kočička_1 + Žížala_08

(tentokrát celé)

Polska a neuměl skoro
anglicky. Takže jsem se cítil
líp, protože člověka vždycky potěší, když potká někoho, kdo umí anglicky hůř.
Ale trošku nám to komplikovalo komunikaci. Trvalo
teda asi pět minut, než
jsme se nějak začali bavit o
Bohu. A myslím si, že jsem
mu říkal dobrý věci. Tvrdil
jsem mu, že Ježíš je Mesiáš,
že miluje lidi a poukázal
jsem na spoustu dalších
pravd. Odpověděl mi, že to
je jenom můj názor a že on
sám věří něčemu jinému.
Zkoušel jsem nějak argumentovat, ale nikam to
nevedlo. Potom jsem dostal
spásný nápad: vysvětlil jsem
mu, že ty věci neříkám
proto, že tomu věřím, ale
že to prostě vím. Vyprávěl
jsem mu o tom svém zážitku dva dny zpátky a zeptal
jsem se ho, jestli chce něco
podobného zažít taky.
Svěřil se, že přesně něco
takového potřebuje. Tak
jsem se za něj modlil a pak
to nějak všechno zapadlo.
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Semináře

Povzbuzení

Začali jsme hledat nějaký
obchod, abychom si koupili
něco k jídlu a dál jsme si
povídali o normálních
věcech. Když jsme přišli do
obchodu, tak jsme se rozdělili a domluvili se, že se
sejdeme po nákupech.
Doopravdy jsme se sešli (to
se většinou nestává), a tak
jsem s ním šel na místo,
kde bylo míň lidí a řekl
jsem, že se za něj budu
modlit, aby se ho Bůh
dotknul. Modlil jsem se
krátkou modlitbu a potom
plný víry a se zaťatými
pěstmi jsem se zeptal, jestli
něco cítil. Začal říkat, že
něco jo a já jsem se zeptal,
jestli to bylo mrazení v
zádech a odpověděl, že
ano. Není důležité, co
lidem říkáme – všechny
naše důkazy a naučené
pravdy... Důležité je ukazovat lidem náš vztah s Bohem, jeho blízkost a prostě
jeho srdce. Věřím, že všichni okolo nás přesně tohle
hledají!
Honza A.

Identita Božího dítěte a
hloubka vztahu s Nebeským Tátou
(Martin Šindelář)
Boží děti - synové a dcery
jsou povolání k úzkemu
osobnímu vzathu se svým
Tátou, který je moc miluje a
touží s nimi prožít každodenní život. Tento Táta připravil
pro své děti spoustu dobrých
věcí, kterými se utváří naše
Identitou, která nám dává
svobodu. Pokud se toužíš
dozvědět více, tak určitě
přijď :)
Židovství od Ž do A
(Honza Adamec)
Posledních šest let jsem
strávil na židovské škole.
Podělím se o zážitky a zkušenostmi s židovstvím. Čemu
Židé věří? Kdo jsou Židé?
Jsou pro nás vůbec důležití?
Kde nám může jejich tradice
pomoci v porozumění Bibli?
Bude také prostor na vaše
další otázky.
Jak rozumět Bibli?
(Jiří Bukovský)
Jako křesťané víme, že BIble
je Boží slovo a měli bychom
ji číst. Některé biblické knihy
se ale nečtou úplně snadno.

Některá jiná místa jsou zase
tak známé, že člověk neví,
co v nich dál objevovat. Jak
rozumět Bibli? Jak můžu
vědět, že tomu rozumím
správně a že jsem objevil to
důležité? V tomhle semináři
se podíváme na to, co je
Bible, jak jí rozumět a jak v
ní objevovat nové věci.

Nejen Fantasy – Pán
prstenů (Ondřej Neužil)
Je trilogie Pán prstenů jen
obyčejnou fantasy ságou?
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.
Prorokování, proroctví a
jak to souvisí se mnou?
(Radka Novotná)
Je prorokování pro každého? Co o tom říká Písmo?

Máme usilovat o to, abychom prorokovali? Co je to
prorocká chvála? Souvisí to
všechno přímo se mnou?
To je pár otázek, které si
určitě klade během svého
chození s Bohem většina z
nás. Pokusím se spolu s
vámi najít odpovědi, které
nám na tyto otázky Písmo
dává a jako bonus se dotkneme 4 novodobých proroctví
pro Evropu, pro naši zem.
Můžeme se pak společně
stát jedním hlasem, který
bude za naplnění prorockých
slov vyřčených nad naší zemí
a Evropou volat.
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.)

MlasK
domlaskal?!
MlasK hledá nový
název! Máš nápad?
Napiš ho a vhoď do
obálky Shana Wanga.
Když si kapela tvůj
návrh vybere,
zamlaskáte si spolu v
Mekáči!

Royal Rangers
(Daniel Pumr)
Seminář s vedoucími Royal
Rangers. Povídání, svědectví
i praktické překonávání
několika fyzických i psychických překážek.

Detektivka 11: Rozluštěná zpráva
„Ufff, to byla klika,“ oddychl si Filip, když si všiml
sovy, která vlétla dovnitř
rozbitým oknem.
Ještě dobrou půlhodinu
museli Šerloci vydržet na
půdě. Přitom zažili něco
moc důležitého.
V chabém světle žárovky
rozložil Plašil list papíru.
„Zapamatovala sis to
místo?“ zeptal se důrazně
své ženy.
„Jasně,“ odpověděla po-

drážděně, „zítra odpoledne
přesně ve čtyři tam budu.
Na to se můžeš spolehnout!“
„Dobrá!“ odpověděl Plašil,
vzal lístek, zmáčkl ho a
hodil na zem. Pak zhasl
světlo spolu se ženou
opustili mlýn.
Šerloci ještě chvíli počkali,
pak slezli z půdy a Mirek
sebral zmuchlaný papír.
„Je to jasné, to je situační
plánek, čtyři body a kříž,“

mumlal Zdeněk druhý den.
Přinesl mapu okolí se
všemi zakreslenými turistickými atrakcemi, aby se
pokusili plánek rozšifrovat.
Zdeňkovi bylo jasné, že
černé body na plánku
odpovídají určitým bodům
na mapě. A křížem bylo
určitě označeno setkání
těch darebáků.
Kde se měli setkat?
3

