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Anketa 

BALÍCÍ HLÁŠKY  
 

Věříte v lásku na 

první pohled, nebo 

mám kolem projít 

ještě jednou? 

 

Myslím, že jsem 

ztratil svoje telefonní 

číslo. Nemohla byste 

mi místo toho dát to 

svoje? 

 

 

 

 

NEJČASTĚJŠÍ 

VĚTY PŘED 

SMRTÍ  
 

Ale mami, vždyť je 

ochočenej. 

 

Co kecáš, už si někdy 

viděl jedovatou žábu?  

 
 

Jaké místo, kde jsme byli na TC, 

se ti líbilo nejvíc? 

Řidič bezvěrec jede kolem řeky, když tu si 

všimne, že na břehu chytají ryby katolický 

kněz a rabín, přičemž opodál stojí cedule s 

nápisem „Pozor, blíží se konec vaší cesty!“ 

Řidič bezvěrec (takový ten běžný tolerant-

ní typ) zpomalí, vytočí okénko a zahuláká: 

„Starejte se o sebe, bídáci.“ 

Načež dupne na plyn a uhání dál. Po chvíli 

se ozve mohutné žbluňknutí. 

Rabín se otočí na kněze a praví: „Já jsem 

vám říkal, velebný pane, že tam bude lepší 

napsat Most v rekonstrukci!“ 
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PROGRAM DNE 
 

7:50 Budíček 

8:00 Ranní modlitební 

8:30 Snídaně 

9:15 Nástup 

9:30–12:15 Speciální 

dopolední program  

12:30 Oběd 

13:15 Setkání regionu 

Sever (pingpongový 

stan) 

14:30 Nástup 

14:45–16:00 Semináře 

16:15–17:30 Sporty 

18:00 Večeře 

18:50 Modlitební za 

večer 

19:20 Večerní program 

22:00 Noční víření, 

čajovna, chvály 

23:00 Večerka 

Mlaskáč 
4. ČÍSLO teencampový zpravodaj STŘEDA 28. SRPNA 

Luboš Ondráček 
Co na kazatele prozradili jeho blízcí? 

Jsou rozdíly v darech milosti, ale tentýž Duch; jsou rozdíly v službách, ale tentýž Pán; a jsou rozdíly 
v působení, ale tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. 

1. Korintským 12,4–6 

1. Popiš ho třemi slovy.  

Věra (manželka): To se 

těžko vyjadřuje, ale zku-

sím to: zodpovědný, věr-

ný, milující 

Lukáš (syn): muž, pastor, 

muž. 

 

2. Čeho si na něm nejvíc 

vážíš? 

Věra: Těch věcí je spous-

ta… asi nejvíc to, že si 

věci nedrží v sobě a že je 

ventiluje, nikdy jsme 

neměli doma "tichou 

domácnost" kvůli něja-

kým neshodám a že je 

vždy připravený odpustit. 

Pak to, jak mu jde o lidi – 

modlí se za ně – to souvi-

sí s tím, že opravdu milu-

je Boha. A taky to, jak 

umí vyprávět vtipy. Jejda, 

to si je někdy nechte 

vyprávět – třeba ten pri-

mitivní s misionářem a 

indiánem :D 

Lukáš: Jeho moudrosti, 

jakože fakt je to rozumnej 

člověk. Líbí se mi dost 

jeho názorů a nestydím se 

za to. ;) 

3. Jaký jeho zlozvyk tě 

nejvíc štve? 

Věra: No, to musím pře-

mýšlet, možná zmíním to, 

Luboš se s tím netají, že 

je prchlivý, ale v podstatě 

se docela rychle uklid-

ní :D 

Lukáš: Že pořád vyřazuje 

na neutrál, ale trochu 

jsem ho to snad přeučil… 

 

4. Řekni nám tvoji oblí-

benou vzpomínku s ním. 

Věra: Vzpomínky jsou 

každodenní a pokaždé 

jiné, myslím, že by se to 

sem nevešlo :D 

Lukáš: Asi když jsem 

přijel domů s nabouraným 

autem a on byl úplně v 

pohodě :D Fakt cením. 

 

5. Jaká je jeho nejoblí-

benější kniha v Bibli?  

Věra: To nevím, ale vím, 

že ji má rád celou. 

Lukáš: Ty kráso… jakože 

říkal, že žádnou oblíbe-

nou nemá. Napadá mě 

Abakuk, nevím proč. 

Možná třetí Janova, nebo 

Píseň písní? Neviiiiim. 

 

6. Čím chtěl být když 

byl malý? 

Věra: Myslivcem 

Lukáš: Hele já to nevěděl, 

tak jsem se ho zeptal a 

prej chtěl bejt mysliv-

cem… Což mi přijde 

docela hustý a sedělo by 

to k němu :D Ale podle 

mě chtěl bejt už jako 

malej stavbyvedoucím jak 

Bořek. 
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STŘEDA 28. SRPNA 

DNEŠNÍ 

PŘEDPOVĚĎ 

 

 

 

 

 

 

SVÁTEK 
 

Dnes má svátek 

Augustýn, Augustin. 

 

 

 

JÍDELNÍČEK 
 

Snídaně: vánočka, 

kakao, švédský stůl, 

pečivo, čaj  

Svačina: ovoce/zelenina 

Oběd: svíčková na 

smetaně, houskový 

knedlík, česneková 

polévka  

Svačina: lískooříšková 

pomazánka  

Večeře: kuřecí rizoto se 

zeleninou, sýrem, 

červená řepa  

27 
°C 

Semináře 

Nenechte se zastavit strachem 

Vidím vás jako ještě nerozkvetlé květiny, 

či mláďata dravce, která ještě nevylétla. 

Vidím talenty a obdarování, kterých máte 

tak moc. Vykopněte dveře, roztáhněte 

křídla a vyleťte. Nenechte se zastavit 

strachem z toho, co bude za těmi dveřmi. 

Všichni velcí lidé před tebou, tvé vzory, 

oblíbené postavy, lidé, kteří změnili životy 

mnoha lidí, neměli lepší podmínky než ty. 

Stáli na stejném místě, ve stejné pozici 

jako ty. Ale vykopli ony dveře a vylétli 

naplno na Cestu. Můžeš celý život proflá-

kat před nimi a sám si svou pasivitu 

omlouvat různými výmluvami, které ale 

nedávají smysl nebo vyrazit a žít naplno 

život, protože Ježíš je Život.  

 

Matouš Neužil 

Evangelizace – Pavel Fial-

ka (parkoviště) 

Navazuje na dopolední 

program.  Pojedeme si 

evangelizaci zažít v praxi 

do Rakovníku. 

POZOR: Seminář se pro-

táhne i do doby sportů. 

 

Modlitba a uzdravení  – 

Věra Ondráčková + Jirka 

Mašlej (jídelna) 

Je uzdravení součástí běž-

ného křesťanského života? 

Uzdravuje Bůh i dnes? Co 

na to říká Bible? Jsem k 

tomu povolán i já? Jak se 

"správně" modlit za nemoc-

né? Jak je důležité slyšet 

Boží hlas při modlitbách za 

uzdravení? Může Boha 

slyšet každý? Mají naše 

slova nějakou moc? Nedíl-

nou součástí bude i praxe, 

kde se budeme učit, jak se 

můžeme za sebe modlit a 

naslouchat Bohu.  

 

Otazníky kolem proroko-

vání  – Michal Klesnil 

(učebna D) 

Jak je to s prorokováním v 

církvi? Můžu i já proroko-

vat? Může se prorokující 

někdy plést? A jak se to 

pozná? Pokud tě zajímají 

odpovědi na tyto, ale třeba i 

jiné otázky, přijď na semi-

nář.  

 

Učitelství  – Jirka Bukov-

ský (učebna A) 

Ježíš jako učitel. Ježíš byl 

známý jako učitel a spousta 

lidí přicházela, aby si ho 

poslechla. V tomhle semi-

náři se společně podíváme 

na Ježíše jako náš vzor. Jak 

se učil a jak se stal učite-

lem? Je učení důležité? 

Proč? Co se můžeme naučit 

z Ježíšova způsobu vyučo-

vání?  

 

Chvála a uctívání – David 

Bukáček (stan) 

Na mém semináři se dozví-

te, jak jsem se ke chvalám 

dostal. Povím vám, jak mě 

k tomu Bůh vedl a vede a 

jak jsem já sám přijal tohle 

povolání. Řekneme si něco 

o tom, jak můžeme poznat, 

že máme někde sloužit, 

případně, jak můžeme 

začít. Na závěr si řekneme 

něco o růstu, motivaci a 

možná si i pustíme nějaké 

staré nahrávky nebo vi-

dea :)  

 

Pastorační péče  – Josef 

Hejnic (učebna C) 

Setkáváš se s problémy, 

které tví blízcí a sourozenci 

nedokáží řešit a není ti to 

jedno?  Chtěl (a) bys pomo-

ci a hledáš, jak na to? 

Chceš se nechat inspirovat 

a povzbudit skutečnými 

příběhy o vysvobození, 

uzdravení, o zvládání těž-

kých situací v životě? 

Dlouhodobě tě něco tíží? 

Pak vítej na semináři, který 

se pokusí přinést vhled a 

odpovědi na tyto otázky. 

Dotkne se i takových okru-

hů, jako jsou správné moti-

vy, nejčastější chyby, osoba 

a kvalifikace toho, kdo 

pastoruje, podíváme se na 

několika příbězích, proč 

dopadly tak, jak dopadly. 

Bude čas i na osobní mod-

litby a sdílení zkušeností. 

Srdečně Tě zvu a těším se 

na společný čas…  

Hudební okénko – The Cornflakes 
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4. ČÍSLO 

UČENÍ VERŠŮ 
 

6 a jsou rozdíly v 

působení, ale tentýž 

Bůh, který působí 

všechno ve všech.  

7 Každému je dáván 

projev Ducha ke 

společnému prospěchu.  

1. Kor. 12, 6–7 
 

PS: Čekáme na Tebe o 

poledním klidu venku 

na lavičkách. 

 

 

 

 

HÁDANKA 
 

Neustále to mění tvar, 

ale přesto je to stále 

kulaté. Co to je? 

 

Své odpovědi dávejte 

podepsané do obálky 

na nástěnce. 

1. Jak z počátku reagova-

lo vaše okolí na vaši hud-

bu?  

Mikeš: Většině to připada-

lo…tvrdý. Báli jsme se, že 

nás nikdo nebude chtít 

poslouchat.  

Tobiáš: Věděli jsme, že 

bude trochu lidí, kteří nás 

budou poslouchat ale také 

lidé, kteří budou chtít něco 

měkčího 

(Aioneth).  

2. Čím jste si jako kapela 

prošli? 

M: V jednu chvíli jsme byli 

s Tobiášem dva a chtěl 

jsem s tím skončit. Vypada-

lo to, že nikoho dalšího 

nenajdeme a bylo to bezna-

dějné. Tobiáš ale řekl, že 

neskončíme, protože to je 

Boží plán.  

 

 

 

3. Na co se můžeme v bu-

doucnu těšit? 

M: Doděláváme album. 

Vyjde v listopadu. V září 

nejspíš něco vyjde na soci-

álních sítích, tak dávejte 

pozor, i když to asi nebude 

přehlídnutelný.  

Ze života mládeže – Kiki Říhová 

1. Co všechno je náplň 

tvojí práce? 

Odpovídá Dita: Na mládeži 

se snaží si zapamatovat 

jména všech, zapamatovat 

si jména jejich babiček a 

prababiček a pak je ve 

vhodný čas použít. Na 

Teencampu rozděluje po-

koje, hlídá kdo kde je, jezdí 

na nákup a kupuje si tam 

dobroty.  

2. Jak dlouho už děláš pro 

mládež? 

Něco přes 9 let. 

 

3. Slyšeli 

jsme, že 

chceš skon-

čit. Je to 

pravda? 

Jo, je to prav-

da. Příští Teencamp 

se přijedu rozloučit.  

4. Koho jsi zažila, když 

ještě chodil na dorost?  

Pepu, Davida Bu-

káčka, redakci 

časopisu, Honzu 

Adamce, Luká-

še Ondráčka a 

ještě tam s nima 

byl jeden, ale 

nebudu ho říkat, 

jinak mě zabije.  

Gertrudina moudra 

Jedna významná církevní osobnost oplývá moudrostí. Proto nám na každý den připravi-
la jedno moudro. Dnešní je toto: 

„S jídlem dojdeš dál než bez jídla.“ 



Parabible 

Jaký máš mandát? 

Pozvali ho na Kavčí hory, aby televizním divákům vysvětlil, jak si před-

stavuje křesťanství. Církevní hodnostáři i politici, kteří se zúčastnili debaty, 

mu ale skákali do řeči: „Od koho máš mandát? Za koho mluvíš? Kdo tě zvo-

lil?“ 

„Dovolte mi jednu otázku,“ řekl jim na to Ježíš. „Jakmile mi odpovíte, i já 

vám odpovím, za koho mluvím. Co si myslíte o Františkovi? Je geniální, 

nebo naivní?“ 

Začali se tedy mezi sebou dohadovat: „Když řekneme, že geniální, řekne: 

‚Tak proč ignorujete, co říká?‘ Když řekneme, že naivní, musíme se bát 

o preference, protože kdekdo je z Františka nadšený.“ A tak nakonec řekli: 

„Nejsme si jisti.“ 

„Ani já vám tedy neřeknu, od koho mám mandát,“ odpověděl jim Ježíš. 

 

Před kostelem  

Ježíšovi a jeho partě jednou uprostřed víkendu došly peníze, a tak šli 

v neděli ráno na brigádu zametat ulice.  

Když je ale před kostelem uviděli pánbíčkáři, hned na Ježíše vyjeli: „Co to 

tu vyvádíte s těmi košťaty? Jak to, že nejdete na mši? Vždyť tím znesvěcuje-

te neděli!“ 

Odpověděl jim: „Nikdy jste neslyšeli, co udělal Gabčík s Kubišem, když 

byli v úzkých? Jak se tenkrát za biskupa Gorazda ukryli s dalšími parašutisty 

v Resslově ulici do chrámové krypty, kam nikdo nezasvěcený nesmí? Myslí-

te, že posvátné místo zněsvětili, když tam pak bojovali do poslední patro-

ny?“ 

Potom dodal: „Kostel je tu pro člověka, ne člověk pro kostel. A Bůh se do 

kostela stejně nevejde.“  

bible trochu jinak 
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