JESTLIŽE TĚ SVÁDÍ TVÉ PRAVÉ OKO, VYRVI JE A ODHOĎ PRYČ. AŽ TAK RADIKÁLNĚ?!
Dnes má narozeniny Barbora Konštacká a Michaela Michňáková!

Neděle 15. 7.

Očima klempíře Bohuslava Kokotka:
Pracuji jako klempíř, opravuji střechy a všelijaké ,,rynny”, nejvíce se pohybuji ve výškách. A právě tam si uvědomuji blízkost Boha.
To vědomí mi dává sílu a moc, že na Něj mohu spoléhat. Na té střeše, stejně jako na životní cestě, není jednoduché být v takovém
klidu. Byly situace, kdy jsem kvůli své nepozornosti uklouzl nebo sjel ze střechy a měl
úraz. Člověk si pak ještě více uvědomuje, jak důležitá je ochrana Boží a taky to, jak
křehký je život, který může kdykoli skončit. To je zásadní i pro náš život v rodině, kde ,,...jak důležitá je ochrana Boží a
sice můžeme spoléhat jeden na druhého, ale co je důležitější - také společně spoléhat taky to, jak křehký je život, který
může kdykoli skončit.“
na Pána Boha.
Díky této práci navštěvuji mnoho rodin a setkávám se s lidmi, které vůbec neznám.
Významné je, že i v takové situaci mohu dát svědectví o Bohu, o Pánu Ježíši, že jsem
Jeho služebník, a že chci za Ním kráčet a sloužit Mu ve svém životě.
Podstatné je, aby si člověk uvědomoval Boží blízkost a působení, abychom mohli být
těmi, kteří jsou Jeho služebníky i v tom, když pomáháme (manuálně) druhým lidem.
,,Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás
odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
Římanům 8, 38 - 39

Snídaně: Celozrnný rohlík s máslem,
džemík, medík, paštika, bílá kávička
Svačina: oplatek
Oběd: Slepičí vývar s masem a
nudlemi. Kuřecí placičky, brambory,
vitamíny A
Večeře: Sladká mňamka,čaj

Rozmohl se nám tady nešvar, účastníci si
zaváží vlastní palety do stanu na kterých poté
spí.
Ačkoliv redakce tenhle trend nechápe, dotyční si jej obhajují se slovy:
,,Poznáte je po ovoci.”
Dokonce planě prorokují: ,,Však až začne
pršet, uvidíme, kdo na jaké půdě staví.”
A tím zároveň odhalují svou nevíru ve stálost
počasí.

Jméno Tomáš se na Xcampu vyskytuje
11x, Marek 10x, Filip 10x a Veronika 6x.
V hlavním stanu se nachází celkem 924
židlí.
Režisérem večerního seriálu je David
Buchta.
V holčičím a klučičím stanovém městečku je dohromady 123 stanů.

Proč Noe nikdy nerybařil? Protože
měl jenom 2 červy.

Rozhovor s Pavlem Vopáleckým:
Proč ses rozhodl žít tak radikálně?
Viděl jsem lidi, kteří byli radikálně proměněni Ježíšem, a proto vím, že stojí za to žít.
Jak jen můžu, hledám cestu k lidem, abych
jim mohl ukázat živého Ježíše a pak se je
snažím provázet na cestě proměny. Takže
to je asi moje největší motivace – když jsem
viděl ty životy lidí před změnou a vidím je i
teď – změněné.
Jakým způsobem evangelizuješ?
Máš nějaké příběhy, které bys s námi
mohl sdílet?
Když jsem hledal cestu, jak se seznámit s lidmi, tak jsem se stal součástí
jednoho klubu a teď ještě i druhého. Seznámím se tam s nimi, taky jim
umožním, aby oni poznali mě. Vím, že mám něco, co oni nemají, takže hledám způsob, jak se s nimi setkat. Třeba s tím jedním klubem spolu občas
zajdeme do hospody, kde mám možnost dostat se k tomu, co oni prožívají,
co řeší.. někdy řeknu třeba jen: „Hmm, to musí být těžké, hmm..rozumím.
To já když řeším takové věci, tak to proberu s Ježíšem a On vždy něco vymyslí.“ „S kým to probereš? S Ježíšem? Ty jsi jako nějaký věřící?“ „No to záleží, co si pod tím představíš, ale třeba jezdím v autě a povídám si s Ježíšem.
Ty jsi jako nikdy neslyšel o Ježíši?“ A takhle to třeba začne a bavíme se.

Máte chuť na výbornou
kávu nebo zákuseček? Chcete si
pokecat s kamarády
a zchladit se?
Tak navštivte bufet v podzemí
Karmelu, kde na vás budou
čekat tyto dvě sympatické paní.

Jako dívky to máme v dnešním světě hodně těžké. Jak je vůbec možné žít k Boží slávě v čistotě,
uprostřed kultury, která je nasycená sexem? Jaká je
Boží vůle v otázce sexu a intimních vztahů a jak ji
můžeme prakticky naplňovat? Zveme všechny dívky
na seminář Laury Kolaříkové, manželky
minulého evangelisty Radka Kolaříka! Vaše případné
otázky můžete poslat předem v soukromé zprávě
Lauře na FB. Tak neváhejte a přijďte!

Jarda H.: ,,Proč si ničit zdraví spor-

tem, když se můžeš nacpat dortem!”

Tvá cesta začíná na oblíbeném místě
dětí. Hledej oranžový papírek.

