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Kde se ještě uvidíme? 

BALÍCÍ HLÁŠKY  
 

S tebou bych nikdy 

nehrál na schováva-

nou, protože je ne-

možný najít někoho 

jako jsi ty.  

 

Na tobě je jen jediná 

věc, kterou chci 

změnit. Tvoje 

příjmení.  

 

Tak jsem tady. Jaký 

byly tvoje další dvě 

přání?  

 

 

 

 

NEJČASTĚJŠÍ 

VĚTY PŘED 

SMRTÍ  
 

Neboj, není nabitá. 

 

Pejsku, pojď sem! 

 

Zprava dobrý... 

1. 9. Celosbor 

8. 9. Šestá 

10. 9. První porost 

11. 9. První dorost – Havaj party alias ananas 

na pizzu (ne)patří 

19. 9. Holy Spirit Night – Praha Revolution Tour 

4. 10. Fit for a King 

28. 10. Skillet ♥ Victorious Tour 
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PROGRAM DNE 
 

8:20 Budíček 

8:30 Ranní modlitební 

9:00 Snídaně 

do 10:00 Svléknout 

povlečení, vynést 

odpadky, předávání 

pokoje  

10:15 Nástup +  

dorost, porost, odrost  

12:00 Odjezd 

Mlaskáč 
7. ČÍSLO teencampový zpravodaj SOBOTA 31. SRPNA 

Něco končí, něco začíná 

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 

Věřím tomu, že se zde 

mnozí z vás pro něco roz-

hodli, že zde mnozí z vás 

zažili skvělé věci. Že zde 

hodně z vás cítilo úžasné 

věci. Jsem za to všechno 

moc vděčný. Za vás, i za 

Tátu, který vám to všechno 

dal. Ale zároveň vím, že to 

všechno je jen prach, pokud 

se to nezmění v realitu 

vašich životů a pokud to 

zůstane jen na tomhle mís-

tě. A také vím, že pro sata-

na nejste nebezpeční zde, 

na Teen Campu, ale tam 

venku, ve světě, který skrze 

vás může Boží láska změnit 

k nepoznání. A také sám 

moc dobře vím, že se vám 

to všechno pokusí vzít. 

Držte se, mluvte s Bohem, 

čtěte Bibli a travte s ním 

čas, každý den co nejvíc. 

Věnujte mu prosím aspoň 

chvilku, pak nic neztratíte a 

získáte mnohem víc. Dát 

mu svůj čas není riziková 

investice. A držte se spolu 

navzájem. Jeden provázek 

se dá jednoduše roztrhnout, 

ale tři spojené do sebe 

nikoliv. Přátelství je úžasný 

dar a je mocnější než si 

dokážete představit. Posi-

lujte se navzájem, buďte tu 

jeden pro druhého, sdílejte 

radost i smutek a pozvedej-

te se když druhý padne. 

Hledejte a naleznete, poklá-

dejte si otázky, žádná není 

zakázaná, tlučte a bude 

vám otevřeno. Nenechte se 

umlčet satanem, nenechte si 

nic vzít a vybojujete mno-

hem větší věci 

Matouš Neužil 

Svědectví 

Požehnaný čas s Bohem, a 

přáteli.  

Prožila jsem dost skvělých 

rozhovorů a po delší době 

jsem měla obraz. 

Požehnaný týden ♥ 

Když jsem ráno tancovala v 

koupelně, tak jsem se uho-

dila do lokte. Poté se za mě 

modlili a bolest se zmírnila.  

Modlila jsem se za sílu, 

protože jsem nikdy neměla 

vztah a bylo mi smutno, a 

pak přišel můj bratr. Nic 

neřekl a jen mě 10 minut 

objímal. Myslím, že Bůh 

mi tak ukázal, že nejsem 

sama. 

Jeden den jsem při dopo-

ledním programu špatně 

došlápl/a na kotník, a pak 

se večer za mě modlili/y na 

skupince a byl/a jsem uz-

draven/a. 

Skvělý čas chval a uctívání 

Boha, jednota mezi lidmi. 

Poslední večer jsem si 

nebyla jistá, že jsem Bohu 

blízko, tak jak bych měla. 

Šla jsem ven a Anička 

Adamcová se za mě začala 

modlit a najednou mi při-

šlo, že se mě Bůh dotýká! 

Jenže já potřebovala ještě 

jeden dotek, že je u mě Bůh. 

A pak měla Danielka to 

vidění, že Bůh se na nás 

dívá, a tak mě to mega 

oslovilo. 

Při jednom večerním pro-

gramu ke mně Bůh hodně 

mluvil a odpověděl mi na 

spoustu mých otázek. 

Na semináři/workshopech 

o proroctví jsem cítil/a, že 

ke mně Bůh mluvil a to 
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SOBOTA 31. SRPNA 

DNEŠNÍ 

PŘEDPOVĚĎ 

 

 

 

 

 

 

SVÁTEK 
 

Dnes má svátek 

Pavlína, Paulína. 

 

 

 

JÍDELNÍČEK 
 

Snídaně: švédský stůl, 

pečivo, čaj  

Svačina: ovoce 

Obědový balíček na 

cestu: kuřecí řízek, 

pečivo, jablko, sušenka 

28 
°C 

… pokračování svědectví 

přímo do mé situace. Byl/a 

jsem v šoku, protože se mi 

to stalo poprvé. 

Na poslední chvíli mě 

přijali na školu. 

V průběhu TC na mě doleh-

ly některé těžkosti, které mě 

čekají v novém školním 

roce. Tak jsem prosila 

Boha, aby ty starosti ze mě 

sejmul. A ještě ani nedozně-

la chvála a Bůh mě naplnil 

radostí. 

Takže já jsem od začátku 

TC měla různé otázky v 

hlavě a hledala jsem odpo-

vědi. Najednou u jednoho 

večerního programu se mě 

zeptal jeden kluk, jestli se 

za mě může pomodlit, tak 

jsem řekla, že jo a najednou 

mi řekl odpovědi na moje 

otázky. Mě se to tak dotklo,  

že jsem se rozklepala a 

rozbrečela. 

Bůh se mě dotýkal skrze to, 

že se za mě modlila jedna 

holka. 

Pro mě byly 

důležité večerní chvály. 

Užila jsem si, že Bůh ke 

mně Bůh mluvil obyčejným 

každodenním způsobem, 

skrze který jsem si mohla 

spoustu věcí uvědomit. 

Bůh tu ke mně mluvil a 

dokonce 2 lidi ke mně měli 

slovo ze stejným tématem. 

Super TC, nové povzbuze-

ní, pokoj a super redaktorka 

časopisu. =) 

Druhý večer jsem měl 

pocit, že mám jít pro mod-

litbu, když byla výzva na 

dary Ducha svatého. Šel 

jsem k Michalovi Klesnilo-

vi, protože byl jediný volný, 

ale nakonec to bylo dobře. 

Modlili jsme se. Když jsem 

se předtím modlil jazyky, 

tak jsem měl pocit, že je to 

výmysl. Michal mi ale řekl 

slovo, že je to od Boha. Pak 

jsem si šel sednout do 

stanu, ale měl jsem pořád 

pocit, že to není ono. Potom 

za mnou přišel Ben Drápal, 

že Bůh mu řekl, že mě má 

rád a že na to nemám zapo-

mínat. Pak jsem se začala 

modlit v jazycích a bylo to 

super. 

Na prorockém semináři 

jsem dostal 2 verše z Efez-

ským 3,12–14 a 3,16. Byl 

to dohromady pěkný oddíl. 

Bůh mi ukázal nové věci. 

Tenhle rok byl TC 

úplná bomba. 

Tenhle TC mě nakopl, 

abych se víc zajímala o 

Boha. 

Od Boha jsem dostal slovo 

poznání, že Bůh chce uz-

dravovat levou nohu. S 

jednou holkou jsme se 

modlili za její kolena a byla 

uzdravená. Amen! 

Prostě, jak Bůh mluvil s 

lidma ze skupinky a všichni 

se za sebe modlili. Paráda! 

Bůh je Táta a miluje nás. 

Obzvlášť TEBE! 

Bylo Mega setkání našeho 

regionu. 

Přežil jsem to. Jsem Bohu 

vděčný. 

Měl jsem fakt super sku-

pinku, co mě posunula ve 

vztahu s Bohem. 

Díky Teen Campu jsem se 

ve vztahu s Bohem posunul 

mnohem dál. 

Bylo super vidět, jak si mě 

Bůh začal používat. Ze 

začátku jsem se trochu 

ostýchala, ale bylo super, 

že skrze mě Bůh mluvil. 

Jedna vedoucí se za mě ve 

středu modlila a ten večer 

jsem cítila Ducha svatého 

po dlouhé době, poté se za 

mě modlil kazatel a dostal 

slovo poznání a ten samý 

večer mi napsala kamarád-

ka, co se neozvala 2 roky se 

slovem přesně na danou 

situaci. 

Zažil jsem boží dotknutí a 

vedení k lidem. Pomohl mi 

odpustit lidem, co mě zra-

nili. Ukázal mi, kde mě 

chce mít. To znamená na 

mládeži (porostu). 

Tento Teen Camp jsem 

mnohem více prožívala 

Boží přítomnost. Je skvělé, 

že na to, abych byla s Bo-

hem stačí pouze a jen moje 

ochota odepírat si blbosti. 

věneček z kytek 

Parabible – bible trochu jinak 
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7. ČÍSLO 

VTIPY  
 

Vědec povídá Bohu: 

„Bože, už nejsi 

potřebný. Věda 

postoupila tak daleko, 

že už i my vědci 

umíme udělat člověka 

z hlíny.“ „Tak to 

předveď,“ povídá Bůh. 

Vědec začne nabírat ze 

země hlínu a Bůh na 

to: „Počkej, počkej, ber 

ze svojí hlíny!“ 

 

 

 

 

GERTRUDINA 

MOUDRA 
 

Jedna významná 

církevní osobnost 

oplývá moudrostí. 

Proto nám na každý 

den připravila jedno 

moudro. Dnešní je 

toto: 

 

„Stěny oddělují 

životy.“ 

Jaké jídlo ti na TC nejvíc chutnalo? 

Anketa 

Na max 

„Něco vám povím: Když někdo leze do 

mateřské školky oknem, nezamýšlí nic 

dobrého. Paní učitelka ovšem chodí hlav-

ním vchodem; namačká kód a bzučák ji 

otvírá. Když pak přijdou děti do školky, už 

z šatničky slyší její hlas, jak každého vítá 

jménem a ptá se, jak se má. Po svačině je 

bere ven na hřiště, jde před nimi a děti ji 

následují, protože jí věří. Za cizím člově-

kem ale nikdy nepůjdou; utečou před ním, 

protože cizím nevěří.“ 

 
 

Učedníci vůbec nechápali, co jim Ježíš 

chtěl tou ilustrací říct. Zkusil to tedy ještě 

jinak.  

„Povím vám to úplně jasně: Já jsem hlavní 
vchod. Ti, kdo lezou dovnitř jinudy, mají 
zlé úmysly – děti jim ale nevěří. Já jsem 
hlavní vchod. Kdo hledá jistotu, projde 
mnou dovnitř, kdo hledá svobodu, projde 
mnou ven – a každý najde, co nejvíc potře-
buje. Zloduch přichází, aby šikanoval, 
srážel a zraňoval. Já jsem přišel, abych 
nastartoval motor vašeho života – abyste 
žili naplno, napořád a na max.“ 


