Pondělí 8.8.2005
Vedení dne: Michal Klus …
Návštěva ze sboru: Maroszovi, Roikovi

Čtvrtek 11.8.2005
Vedení dne: Katka Sikorová, …..
Návštěva ze sboru: Pietokovi, Daniel Danys

10:00 Sraz na faře, balení vlečky, slavnostní
zahájení pobytu, rozdělení do skupinek, úkoly
na cestu
11:26 Odjezd vlaku
17:00 Příchod na místo, stavění stanů, příprava
hřišť, tábořiště, rozdělení služeb
19:00 Večeře
19:30 Večerní studium
21:00 Volný program
22:00 Konec programu - hygiena
22:30 Večerka

7:30 Budíček
8:00 Snídaně
8:30 Skupinky
8:50 Dopolední studium
9:30 Volný program
13:00 Oběd
13:30 Volný program
17:00 Večerní studium
19:00 Večeře
19:30 Volný program
22:00 Konec programu - hygiena
22:30 Večerka

Úterý 9.8.2005
Vedení dne: Monika Mrózková, …..
Návštěva ze sboru: Roikovi, Maroszovi
7:30 Budíček
8:00 Snídaně
8:30 Skupinky
8:50 Dopolední studium
9:30 Volný program – barvení triček
13:00 Oběd
13:30 Volný program
17:00 Večerní studium – Maroszovi
19:00 Večeře
19:30 Volný program
22:00 Konec programu - hygiena
22:30 Večerka

Středa 10.8.2005
Vedení dne: Monika Krejzová, …..
Návštěva ze sboru: Pietokovi, D. Danys
7:30 Budíček
8:00 Snídaně
8:30 Skupinky
8:50 Dopolední studium
9:30 Výšlap
16:00 Oběd
16:30 Volný program
18:00 Večerní studium
20:00 Večeře
20:30 Volný program
22:00 Konec programu - hygiena
22:30 Večerka

Pátek 12.8.2005
Vedení dne: Ivonka Suchanková, Karin
Pyszková …..
Návštěva ze sboru: manželé Pietokovi,
Hlavenkovi
7:30 Budíček
8:00 Snídaně
8:30 Skupinky
8:50 Dopolední studium
9:30 Volný program
13:00 Oběd
13:30 Volný program
17:00 Večerní studium
19:00 Večeře
19:30 Volný program
22:00 Konec programu - hygiena
24:00 Večerka

Sobota 13.8.2005
Vedení dne: Michal Klus …..
Návštěva ze sboru: manželé Hlavenkovi
7:30 Budíček
8:00 Snídaně
8:30 Závěrečné zamyšlení a zakončení tábora
9:30 Balení a úklid
11:00 Odchod
12:09 Odjezd vlaku

Pondělí
Téma: Co je cílem tvého života?
Text: 1.Timoteovi 1
Večerní studium
- Cílem našeho života je čisté srdce, dobré
svědomí a upřímná víra (v.5,19)
- žiješ tak, abys těchto hodnot dosáhl
- apoštol Pavel, tak nežil, ale Kristus změnil jeho
život (v. 12-16)
- zažil už jsi tu změnu jako apoštol Pavel?
- Praktická část: večer svědectví o tom, jak jsme
uvěřili.
Úterý
Téma: Vypadáš skvěle
Text: 1.Timoteovi 2
Skupinky: 2.Tim 1:3
Dopolední studium: (v.3-4)
- cílem všeho co po nás Pán Bůh chce v Bibli je
spasení/záchrana člověka
- měli bychom Ježíše poslouchat, protože vše, co
nám přikazuje slouží pro naše dobro
- zaměřte se v průběhu dne na to, co děláte a
přemýšlejte, zda je to shodné s tím, co po nás chce
Pán Bůh

- evangelizační večer s výzvou
Hra dne: Hledání pokladů
Čtvrtek
Téma: Jsi „in“?
Text: 1.Tim 4
Skupinky: 2 Tim 1:7-8
Dopolední studium: (7-8)
- co jsou dnešní bezbožné a dětinské báje?
- jak se můžeme cvičit ve zbožnosti?
- dej si nějaký konkrétní závazek, který budeš
chtít naplnit, abys rostl ve zbožnosti
Večerní studium: (v.12)
- jsme „in“ přestože jsme mladí
- jsme „in“ pokud jsme vzorem
- jsme „in“ pokud jsme vzorem v řeči,
chování, lásce, víře a čistotě
- jak toho dosáhnout?

Pátek
Téma: Krize a zase krize
Text: 2.Tim 3
Skupinky: 2 Tim 2:22

Večerní studium: (v.9-10)
- Pán Bůh chce, abychom se oblékali a zdobili
slušivě
- Výklad a diskuse na téma oblékání a módy a
společnosti, která nás ovlivňuje
Hra dne: Vypadáš skvěle
Středa
Téma: Prachy, prachy, prachy
Text: 1. Tim 6
Skupinky: 2 Tim 2:15
Dopolední studium: (v.10)
- co jsou věci, po kterých toužím
- jsou to věci, které jsou vyčíslitelné penězi
- peníze mohou být překážkou v našem životě víry
- proč?
- co dělat, aby nebyly?
Večerní studium: (v.12-16)
- co je věčný život?
- co s námi bude po smrti?
- kdo nám může ten věčný život zajistit?
- Co je to druhý příchod Ježíše Krista?
- Co se stane když přijde Ježíš?
- jsi připraven?

Dopolední studium: (v.15-17)
- co je Bible?
- odkud je Bible
- jak ji používat?
Večerní studium: (v.1-5, 12)
- dnešní lidé žijí životem, který se Bohu nelíbí
- co je zde definováno jako špatné chování?
- jak se zachováš, když tito lidé takto jednají?
- proč každý křesťan zakusí pronásledování?
– protože každý křesťan se v takovém prostředí
ozve a ostatní ho zesměšní
Sobota
Téma: Buď svědectvím
Dopolední zamyšlení: 2 Tim 1:7-8
Třeba vzít: kytaru, zpěvníky, vlajka, provazy,
lana, svačinu na cestu + svačinky na pobyt, pilu,
sekeru,
Třeba zajistit: hudební doprovod

