


Venku už začíná být zima, tráva už neroste a
to pro nás frisbee nadšence znamená jediné -
opustit naši krásnou trávu a přesunout se do
haly. Než jsme tak udělali, stihli jsme ale ještě
jeden EDGE turnaj. Na začátku října jsme
vypravili dva týmy (Alfu a Omegu) do
Pardubic. I přestože jsme bojovali do poslední
chvíle, na medaile to nestačilo a odvezli jsme
si krásné čtvrté a šesté místo. Omega si ale
svým skvělým přístupem získala cenu Spirit of
the game a s ní i výborný Mrkvový dort!
Nováčci si odvezli mnoho cenných zkušeností
a motivaci snažit se a makat dál. 



Zimní sezóna sebou nese
změny - už se nebudeme
potkávat venku na hřišti, ale
každé pondělí v 16 hodin si
na Ohradě ve škole
zahrajeme florbal, frisbee
nebo další jiný sport. Čtvrtky
jsou ve znamení kruháče a
posilování od 15:30 na
Havlíčkově, a v neděli, jak už
jsme zvyklí, nás čeká hala v
Janové od 15 hodin.



Gratulujeme!



V půlce října se konal seminář pro učitele ukrajinské nedělní školy s učitelkou z Kyjeva. Učili
jsme se, jak sestavovat nové lekce. Tým našich vedoucích nabral spoustu inspirace do práce
do práce s dětmi. Děkujeme všem, kteří se zapojili a investují svůj čas do práci s dětmi.



Podzimní víkendovka Clubu se tentokrát konala na chatě
Marina Jonáš u Žermanické přehrady. Tématem
víkendovky byly vztahy. Který z mladých lidí toto téma
neřeší? Myslím, že každý si zde mohl přijít na své.

 Ať už vztahy partnerské,
kamarádské, nebo vztah s
Bohem - je třeba vztahy
budovat a i k tomu sloužila
víkendovka. Užít si čas strávený
spolu a více se vzájemně
poznat. To bylo možné ať už při
seznamovacích hrách, větších
hrách venku, při diskuzích, nebo
na procházce okolo přehrady.



Jelikož byl podzim v plném proudu, mohli jsme se těšit krásnému počasí,
obdivovat spadané listí, projet se na lodičce... Pár odvážných se dokonce
šlo vykoupat. Byl to intenzivní zážitek plný srandy a dobrého jídla.





O víkendu 21. - 23. října proběhla na Majáku tzv.
vizitace. Navštívili nás zástupci Rady Církve
bratrské a nabídli nám pohled zvenčí. Moc si vážíme
času Jarka Pokorného a Petra Dvořáčka, kteří s
námi strávili celý víkend, vedli spoustu rozhovorů a
zúčastnili se některých pravidelných setkání.

Taky děkujeme těm, kteří v neděli 23.10.
zůstali na Maják o Majáku. Zaznělo tam
spoustu zajímavých podnětů, se kterými
můžeme dále pracovat.



Dorostovou venkovní sezónu jsme
ukončili víkendovkou na Nivách s
trochu neobvyklým tématem:
NE/BUĎ OSEL! Chtěli jsme humorně
navázat na tábor Kůň a jeho chlapec
a zároveň dětem vysvětlit, že jako
křesťané se občas octneme v situaci,
kdy nás lidé za osly považují, a to
vůbec není špatně. Mluvili jsme i o
dobré a špatné tvrdohlavosti a taky o
tom, za čím se honíme. Krásně to
vyjádřila Danielka, když řekla, že Boží
slovo je jako mrkev – je dobré,
zdravé a zlepšuje nám zrak. 



Také jsme si užili spoustu her,
písniček, nacvičování divadla a
vrchol celé víkendovky – sumo
zápasy. Byl to příjemný víkend
a pěkné završení letního a
podzimního období. Teď se s
dorostem přesouváme dovnitř
do prostor Havlíčkovy, ale
žádný zimní spánek nás
rozhodně nečeká!





První listopadovou neděli jsme jako český a
ukrajinský Maják společně oslavili díkuvzdání.
Chápeme to jako jednu z mnoha příležitostí,
jak Bohu můžeme projevit vděčnost.
Slyšeli jsme konkrétní životní příběhy
uprchlíků, kteří jsou i přes mnoho výzev
vděčni za veškerou pomoc a péči, kterou v
Bohu cítí. Mimo to měly děti připravené
vystoupení, Petr Uhřík a Oleh Horbuliak
přiblížili vznik Majáku Ukrajina, Herman
Buidin si připravil kázání a nechybělo ani
občerstvení. Všichni se těšíme na to, co má
pro nás Bůh ještě připravené!
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