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PROGRAM DNE 

 

7:50 Budíček 

8:00 Modlitební 

8:30 Snídaně 

9:15 Nástup 

9:30 Workshopy 

12:30 Oběd  

13:00 Bazén, stolní 

hry, zkoušení veršů 

14:30 Nástup 

14:45 Semináře 

16:00 Svačina 

16:15 Sporty 

18:00 Večeře 

18:50 Modlitební  

19:20 Večerní 

program 

22:00 Noční víření, 

večerní chvály a 

modlitby, čajovna 

23:00 Večerka 

PONDĚLÍ 24. SRPNA 2. ČÍSLO 

Rozhovor s dnešním kazatelem 

Michalem Klesnilem 

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. 

Římanům 8,14 

Stručně se nám 

prosím představ. 

Pracuji jako ředitel 

nadačního fondu 

KMS, který se stará 

o misionáře. Dělám 

pro nadační fond 

překladu Bible, který 

se stará o ČSP. Mám 

dvě dcery (14 a 21 

let). Původně jsem 

svým vzděláním letec-

ký konstruktér. 

Jaká je tvá největ-

ší neřest? 

Tak občas moc kou-

kám do počítače… já 

nevím asi nic zvláštní-

ho. 

Co posloucháš za 

hudbu? 

Tak třeba Boba Dyla-

na, nebo Leonarda 

Cohena, nebo třeba 

Mišíka (starého), nebo 

třeba Led Zeppelin 

Kolikátý je tohle 

tvůj Teen Camp? 

Přesně nevím, ale 

odhadl bych tak ±15. 

Jaké máš duchovní 

obdarování kromě 

vyučování? 

Vyučování a kázání 

nejvíc, proroctví, dar 

víry a asi dar vedení, 

ale někteří mi to ne-

věří. 

Kde nejdál od do-

mova jsi kázal? 

V Africe v Keni, 

v kmenu Masayů na 

jejich bohoslužbě. Za 

moc to ale nestálo, 

protože moje angličti-

na za moc nestojí a 

oni to ještě museli 

tlumočit do té masaj-

štiny. 

Těšíš se na své 

kázání? O čem 

bude? 

Kázání bude o Kále-

bovi a Jozuovi. Jo, 

těším se. Těším se na 

to, jak tam Pán Bůh 

bude jednat – když 

mám nějaké obdaro-

vání, tak mě to baví. 
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2. ČÍSLO 

DNEŠNÍ 

PŘEDPOVĚĎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVÁTEK 

 

Dnes má svátek 

Bartoloměj. 

 

 

 

 

JÍDELNÍČEK 

 

Snídaně: Máslo, 

džem, pečivo, lupínky, 

oříšková pomazánka, 

tvrdý sýr, med, mléko, 

čaj 

Svačina: Ovoce  

Oběd: Masový vývar 

s játrovou zavářkou, 

karbanátek, brambory, 

hořčice, cibule, 

zelenina  

Svačina: Jogurt, 

pečivo  

Večeře:  

Boloňské špagety 

s vepřovým masem, 

sýr  

20 
°C 

Semináře 

Když vedoucí selže – 

Michal Klesnil 

Ano, i vedoucí někdy 

selhávají. Budeme si 

povídat o tom, co se dá 

v takové situaci dělat, a 

pokud jsi sám vedoucí, 

jak se tomu dá předchá-

zet.  

Osobnostní test – 

Rebeka Kačírková 

Kto som? Aké sú moje 

vlastnosti? Ak rozmýšľaš 

nad podobnými otázka-

mi, prípadne ťa zaujíma 

psychológia, tak tento 

seminár bude pre teba. 

Budeme sa zaoberať 

osobnosťou človeka – či 

je biologicky daná, alebo 

je produktom okolia, či 

sa mení v priebehu 

života a podobne. Povi-

eme si o rôznych typoch 

osobnosti a budeš si 

môcť spraviť osobnostný 

test, ktorý ti môže po-

môcť zistiť aký si typ, 

porozumieť sebe a dru-

hým. Na to budeš potre-

bovať svoj mobil, tak si 

ho nezabudni. Teším sa 

na teba.  

Chtěl/a bych hrát 

v kapele – David 

Bukáček  

Co obnáší hraní v kape-

le? Jaké jsou jednotlivé 

úlohy členů týmu? Může 

hrát v kapele úplně 

každý? Co udělat pro to, 

abych mohl/a založit 

kapelu? Odpovědi na 

tyto a mnohé další otáz-

ky najdete na mém 

semináři. Seminář je 

vhodný pro každého, 

kdo už v kapele hrál/

hraje, ale i pro ty, kteří 

by v nějaké kapele jed-

nou rádi byli.  

Jak „přežít“ své rodi-

če – Věra Ondráčko-

vá  

Dají se rodiče změnit? 

Co dělat, když mi do 

všeho mluví? Mohou mít 

pro mě porozumění? Je 

možné, abychom žili 

vedle sebe v pohodě? 

Na tyto a podobné 

otázky se budeme snažit 

najít odpověď.  

Významné mezníky křesťanství – část první 

Od počátku druhého 

století n. l. bylo křesťan-

ství na významném 

vzestupu, a ačkoliv byli 

křesťané stále pronásle-

dovaní Římským Impéri-

em, našli si mezi obyva-

teli říše mnoho stoupen-

ců. Ti tvořili první 

církve. Nejvýznamnější 

z nich sídlily v Římě, 

Efezu a v Thessaloniké. 

Křesťanství se tehdy 

lišilo od dnešního 

v mnohém, z části také 

proto, že neměli jednot-

ný náboženský text, 

jako my máme dneska 

Bibli. Mnoho církví tak 

pro své účely používalo 

texty, které byly poté 

většinou označeny církví 

jako hereze, v lepším 

případě apokryf. Církve 

se tak rozcházely 

v různých teologických 

otázkách, či rituálech, 

jakým byl například 

křest dětí, či otázka 

božské a lidské povahy 

Ježíše. Po vydání Ediktu 

milánského v roce 

313 n. l., kdy císař 

Konstantin Veliký legali-

zoval křesťanství bylo 

jasné, že se musí křes-

ťanství centralizovat.  

Sranda koutek 

© mladez.kspraha.cz   Redakce: Maruška, Tobík, Hedvika, Kuba H.; tištěno 24. 8. 2020 0:31 3 
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UČENÍ VERŠŮ 

1 Nyní tedy není 

žádného odsouzení 

pro ty, kteří jsou v 

Kristu Ježíši a 

nechodí podle těla, 

ale podle Ducha. 

2 Vždyť zákon 

Ducha života v 

Kristu Ježíši mě 

osvobodil od zákona 

hříchu a smrti. 

Římanům 8,1–2 

PS: Čekáme na Tebe 

na schodech před 

jídelnou. 

 

 

 

 

HÁDANKA  

Čím více se přidává, 

tím je menší. Čím 

více se ubírá, tím je 

větší.  

Odpovědi vhazujte 

podepsané do obálky 

na nástěnce.  

Večer vylosujeme ze 

správných odpovědí 

jednoho výherce, 

kterého čeká sladká 

odměna. 

DNEŠNÍ VTIP 

Kdo jinému jámu 

kopá, je nejspíš 

hrobník. 

CITÁT DNE 

Tu ne cede malis – 

Neustupuj před zlem. 


