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Malé ohlédnutí za létem  ☺ 
 
 

Víkendové setkání konfirmand ů na faře 
 

20. - 22. června 2014 naši konfirmandi strávili hezký víkend na faře. Zpívali jsme spolu, 
povídali si, modlili se. Zhlédli jsme hezký křesťanský film, hráli volejbal a jiné, a také jsme 
absolvovali výstup na Vartovnu s opékáním. A pak v neděli nám naši mladí, spolu s mládeží 
z Hodslavic zazpívali při bohoslužbách. Poděkování patří všem, kteří přišli, i kteří jakkoliv 
pomohli!                                                       (MJ) 

 
 
 
 

Prázdninové setkání ned ělkářů na faře s přespáním  
 

 
 

Od 28. - 29. července 2014 několik našich holek z nedělky vyměnilo svoje domovy za 
společenství na faře. Program byl bohatý: hráli jsme hry, které nám připravili Richard 
s Davidem, byli jsme pod Vartovnou a opékali jsme tam, a protože bylo moooooc horko 
koupali jsme se v bazénu na zahradě (a že některé by tam byly zůstaly po celou dobu – o tom 
psát ani nemusím ☺), a když odpoledne udeřil hrom a přivalila se náhle velká bouřka, my jsme 
se vůbec nebáli, protože – jako správné princezny svého nebeského Krále, jsme si za ten čas 
povídali o české princezně Anežce, která místo bohatství a kralování svolila raději službu 
Bohu a chudým lidem. Pak nás Mirek Mikulec naučil nové dětské písničky s kytarou. A poté 
jsme vyráběli krásné náhrdelníky z kuliček z jeřabin. A ty se nám fakt povedly! Všichni jsme 
spali v jednom pokoji, kde jsme se společně dívali na krásnou pohádku o nádherné princezně. 
Díky Bohu, a vám všem za super čas! 
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Děkuji i Aničce Mrlinové, která byla mou velkou pomocí! (…a i když se jí do bazénu zrovna 
moc nechtělo, nakonec jí tam Jaro stejně hodil – a ona to nejenom přežila, ale nakonec v tom 
horku byla i ráda ☺). Holky, těšíme se na vás zase příští léto!!!                                       (MJ) 

 
 
 

Teen-camp 2014 na Dolní Be čvě 
 

 
 
V posledním týdnu prázdnin 25. – 30.8.2014, se sešla skupinka mladých lidí na chatě v Dolní 
Bečvě, aby mohl začít TeenCamp. Byli to lidé z celé Moravy. Od Kyjova přes Liptál, až po 
Opavu. Společně jsme si užívali od pondělí do soboty. Skvělí vedoucí pro nás měli 
přichystanou spoustu her a soutěží, například střílení z luku, hledání pokladu a další. Všichni 
se skvěle bavili. Zpívali jsme písničky, povídali jsme si o Bohu a o Bibli. Jednoho dne jsme 
společně podnikli celodenní výšlap na Radhošť. Jiného dne k nám přijeli dva členové z 
organizace Teen Challenge ze Šluknova, který leží na druhém konci republiky, aby nám 
povykládali jejich příběhy o tom, jak propadli závislostem, žili kvůli tomu na ulici, a jak jim ze 
samého dna pomohl Bůh dostat se zpět na nohy. Byl to velmi inspirativní zážitek a pro mě 
nejlepší týden prázdnin. Všem bylo velice líto, že camp končí, tak jsme se rozhodli uspořádat 
víkendovku, která se mimochodem koná 10. – 12. října. Rozhodně neváhejte a přijeďte se za 
námi podívat. Rádi uvidíme nové tváře. Uvidíme se tam. 

(Luboš Hrbáček a Sam Vaculík) 

 

(Ze sborového zpravodaje č. 24/2014 – říjen 2014) 

 


