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Zlatý zákon Royal Rangers :
„Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mě“
Matouš 7,12

Úvodník
Milí přátelé…
Přejeme vám v roce 2013 hojně Božího požehnání,
Boží blízkosti i skvělých zážitků…
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2012 jakýmkoliv
způsobem podpořili – modlitbami, praktickou
pomocí, financemi, povzbuzením…
Vaše podpora je pro nás velmi důležitá, moc si jí
vážíme. I díky vám jsme mohli uskutečnit mnoho
dobrých schůzek, akcí a táborů, na kterých mohlo být
zvěstováno Boží slovo a duchovně slouženo dětem.
Nejvíce vděčni jsme našemu Pánu, za Jeho vedení a
požehnání.
Pro Něj a k Jeho slávě to všechno děláme.
Dostává se k vám první vydání royalovského
občasníku – Royal News – ve kterém se budeme
snažit informovat o aktuálním dění v naší přední
hlídce.
Chtěli bychom vám asi jednou za 2 měsíce tento
občasník rozeslat. Budou zde informace o tom, co se
přihodilo i o tom, co chystáme, vše doplníme i
nějakými těmi fotografiemi.

Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl
dokonalosti, běžím však, abych se jí zmocnil, protože
mne se zmocnil Kristus Ježíš.
Fil 3,12
Když se ohlédnu zpátky a přemýšlím o tom, co jsme,
nejen v posledních několika letech, s Royalem
prožili, jsem Bohu opravdu vděčný.
Prošli jsme různá období, někdy se dařilo více, někdy
méně. Někdy šlo vše v pohodě, někdy to drhlo.
Jsem vděčný za každou zkušenost, dobrou i tu
těžkou.
Věřím, že Bůh nás tím vším provádí, můžeme vidět
Jeho ruku, která nad námi bdí a skrze zkušenosti nás
učí.
V posledních několika letech mám z mnoha věcí
opravdu velkou radost – z juniorů, z Božího jednání
s dětmi, mohla vzniknout RR kapela Blik, divadlo i
tanec, Royalfest už proběhl čtyřikrát a pořád roste,
neopakovatelné tábory apod. Rosteme také početně,
těsně před námi je pozvolný vznik RR v Rožnově a
rozšíření táborů. Jsme rádi, že máme domov v našem
sboru, že můžeme sdílet jeho vizi.
Přes to všechno vím, že ještě zdaleka nejsme u cíle,
dokonalí už vůbec ne.
Tuším, že jsme z těch Božích věcí zatím jen tak
trošku ochutnali.
Chci nás všechny povzbudit – nepřestávejme běžet
k cíli. Nechme se zmocňovat - uchvacovat Ježíšem.

Jaký byl rok 2012 ?

Významné akce roku 2012

Myslím, že celkově se rok 2012 v Royalu povedl.
Samozřejmě, vždycky to může být lepší, nikdy nejde
vše pořád jako „po másle“, ale můžu říct, že Bůh
žehnal a dával nám poznat nové věci.

Během roku se uskuteční mnoho akcí – kromě
víkendových chat i tělocvičny, karneval, Vánočka,
vodácká výprava...
Vybral jsem zde několik nejvýznamnějších akcí,
které jsme v roce 2012 zorganizovali:

Nejsilnější dojmy máme asi z letošních táborů. Bůh
jednal na obou – pro malé i velké děti.
Mnozí určitě nezapomenou na večerní shromáždění v
hangáru nebo u ohně na velkém táboře. Bůh se
mnohých dotýkal, někteří mohli prožít vydání se
Bohu, jiné naplňoval Duch svatý. Často jsme se
modlili jedni za druhé. Jedním ze silných momentů
byla výzva k následování Boha, na kterou reagovali
téměř všichni účastníci tábora.
Na malém táboře Bůh hodně jednal při vzájemných
večerních modlitbách týmu vedoucích, kdy nám
ukazoval různé věci a mohly se dít i změny
v životech.
I malé děti jsou otevřené duchovním věcem,
s mnohými z nich jsme měli možnost se modlit
modlitbu spasení a za naplnění Duchem svatým.
Díky Pánu za Jeho milost a za to, že se s Ním
můžeme setkávat.
Chvála Jemu za to, že se dává poznat velkým i
malým.
Jsem moc rád, že se Royal stále více propojuje se
sborem. Sbor chápeme jako domov a jsme součástí
jeho vize.
V roce 2012 jsme mohli podruhé vést říjnové
regionální shromáždění, s RR chválící kapelou Blik
přibližně jednou za měsíc vedeme chvály na
některém z místních shromáždění. Jsme také zapojeni
do služby dětského shromáždění.
Na naše akce a tábory zveme i služebníky a vedoucí
sboru, kteří nám podle svého obdarování předávají
Boží věci.
S Mostem spolupracujeme na Koktejlech, což je
setkání mládeže s povídáním na nějaké konkrétní
téma.

Velikonoční chaty
V období velikonoc pořádáme 2 chaty – jednu pro
menší, druhou pro starší royalisty.
Program pro starší připravili junioři, kteří se tím učí.
Mladší se stali velvyslanci Krále a zabírali pro Něj
území.

Ringoturnaj
Tradiční celorepublikové setkání RR na Vysočině.
Letos jsme zde prožívali zajímavé věci s Pánem na
modlitbách a při večerních shromážděních.
RR odpoledne
Odpoledne pro děti i jejich rodiče proběhlo na
Mraveništi. Součástí byla spousta her a soutěží,
rodiče se s námi mohli seznámit i probrat věci
k táborům.
Potáborový sraz
Je to naše největší víkendovka v roce, přijelo nás přes
80 lidí.
Royalfest
Letos proběhl už 4. ročník této akce zaměřené na
chvály, modlitby a workshopy. Je to skvělý čas
s Bohem i kamarády – akce rok od roku roste, letos
nás bylo celkem 203 účastníků.

Trochu statistiky

Plány do budoucna

Naše 3.přední hlídka RR se momentálně skládá ze tří
částí – Valmez, Jablůnka, Vsetín.
V těchto místech probíhají samostatně každotýdenní
schůzky, na akcích a táborech spolupracujeme.

Věřím, že i ve službě jsme na cestě a Bůh nás chce
v dalším roce zase někam posunout.
Udělali jsme ( nebo nás čekají ) pro tento rok některá
důležitá rozhodnutí, s kterými bych vás chtěl
seznámit.

Celkový počet členů v roce 2012 byl – 95.
Z toho je 25 vedoucích a pomocníků, 70 je dětí a
mladých lidí do 18 let.
Toto jsou registrovaní členové, na akce a tábory
s námi jezdí další děti, jedná se o okruh asi 15-20 lidí,
se kterými máme kontakt.
Zorganizovali jsme 2 tábory pro 108 dětí a mladých
lidí do 18 let.
Velkého tábora ( pro děti od 10 do 14 let ) se
zúčastnilo 45 dětí a mladých.
Na Malém táboře ( pro děti od 6 do 10 let ) bylo 63
účastníků do 18 let.

Soustředění
Chceme několikrát do roka udělat víkendové
soustředění chval. Nejen pro RR kapelu, ale i pro
divadlo, tanec, prapory. Chceme spolu trávit čas před
Bohem i mít prostor pro přípravu. Chceme postupně
do těchto skupin zapojovat děti a tím je odmalička
učit službě a tomu, co znamená chvála.
Rožnov p. R.
Po delším čase modliteb jsme se rozhodli v Rožnově
postupně rozjet Royal. Je tam dost dětí i vedoucích a
tak během prvního půlroku začnou schůzky, zatím
jednou měsíčně. Po prázdninách uvidíme co dál.
Máme už i klubovnu, kde budou schůzky probíhat.
Tábory
Protože jsme v minulém roce museli na Velký tábor
kvůli kapacitě odmítat několik zájemců, rozhodli
jsme se, že letos zkusíme uspořádat 2 menší turnusy.
Termíny jsou naplánované a v současné době tábory
začínáme připravovat.
Věříme, že je to krok správným směrem, který
povede k růstu přední hlídky.

Podařilo se nám uskutečnit 7 víkendových akcí pro
234 dětí a 10 jednodenních akcí pro 430 dětí.
V tomto nejsou započítány akce na kterých
spolupracujeme – Koktejly, Dětská shromáždění a
vedení chval…
Během roku jsme měli možnost se s 13 dětmi
modlit modlitbu spasení, s více než 20 dětmi jsme
se na táborech modlili za naplnění Duchem
svatým.

Royalfest
V současné době probíhají diskuse a modlitby za
další Royalfest. Mluvíme o podobě této akce a jejím
zaměření. Pokud bude akce narůstat, musíme už na
příštím ročníku udělat některé změny, týkající se
hlavně místa a skladby programu.
NVT juniorů misijní
Letos proběhne poprvé misijní výjezd juniorů do
Srbska. Budeme chystat šestidenní tábor pro místní
děti. Je to akce RR v ČR a od nás se bude také
několik lidí účastnit.

Termíny akcí

Výzva „Spacáky pro Srbsko“

11.-13.1.2013 Chata pro vedoucí
20.1.2013
Chvály v Rožnově ve sboru
26.1.2013
Tělocvična v Jablůnce

Pro zajištění misijní služby mezi dětmi v Srbsku
potřebujeme sehnat 50 spacáků a karimatek.
Ve spolupráci se srbským sborem v Pivnici, budeme
v červnu 2013 s našimi juniory pořádat 1 tábor pro
srbské a slovenské děti ve vesnici Čelarevo. Protože
děti tam běžně doma nemají spacáky a karimatky,
rozhodli jsme se jim v tom pomoci.
Sbíráme buď starší ( ale dobré ) nebo i nové věci.
Spacáky a karimatky zůstanou v pivnickém sboru pro
potřeby služby dětem.

1.-2.2.2013
3.2.2013
3.2.2013
15.-16.2.2013
24.2.2013

Soustředění chval – Vsetín
Dětské shromáždění – Valmez
Koktejl – odpol.modl. a chval
RR karneval – Valmez
Chvály v Bystřici p.H. ve sboru

3.3.2013
3.3.2013
16.3.2013
24.3.2013
29.3.-1.4.2013

Dětské shromáždění – Valmez
Koktejl
Večer modl. a chval – Valmez
Chvály na Vsetíně ve sboru
Velikonoční chata pro menší – Nivy

Možná máš doma nevyužitý spacák nebo karimatku
– podpoř nás a staň se součástí této služby.
Sběr spacáků a karimatek budeme realizovat
v období leden – květen 2013.
Kontakt, info :
Petr „Peca“Machalec, tel.: 732944342
e-mail : peca.vsetin@centrum.cz

Tábory 2013
Velký tábor ( 10 – 14 let ) – tábořiště Spálov u Oder
1. turnus – 8.-17.7.2013
2. turnus – 20.-29.7.2013
Program na oba turnusy bude stejný, pozvánky
s přihláškou budou k dispozici do konce února 2013.
Malý tábor ( 6 – 10 let ) – tur. základna Mraveniště
17. – 24.8.2013

Projekt „auto“
Již nějakou dobu, když mluvíme s vedoucími, vidíme
potřebu většího – 9 místného – auta.
Když o tom přemýšlíme lidsky, zdá se to jako velké
sousto, věc, pro nás nedosažitelná.
Na druhou stranu máme velkého Boha, který má své
cesty a zdroje a kterému důvěřujeme. Tak se za to
modlíme a chtěli bychom během roku 2013 v této
oblasti vyvinout nějakou aktivitu.
Auto bychom využívali na zajištění všech akcí RR
( hlavně táborů ), pro potřeby chválící skupiny
( často musíme převážet hodně lidí a aparaturu ), pro
misijní a jiné výjezdy s juniory ( i v rámci celé služby
RR v ČR ). Na převoz nejen lidí, ale i materiálu, by
se také auto hodilo.
Budeme rádi, pokud nás v tomto projektu podpoříte.
Budeme také vděčni za jakýkoliv nápad nebo
doporučení, které by nám mohlo pomoci.

Prosba o modlitby
- Boží vedení - Jeho přítomnost, Jeho jednání na
všech schůzkách, akcích a táborech…
- tábory – ať je dostatek dětí, požehnání v přípravě
programů, Boží ochrana…
- jednota v týmu vedoucích, požehnání ve službě i
osobním životě…
- požehnání juniorů – upevnění v každodenním životě
s Bohem i ve službě, odvaha vstupovat do nových
věcí s Bohem…
- dostatek financí pro zajištění všech aktivit a akcí, na
pořízení potřebného materiálu – rádi bychom pořídili
9 místné auto apod.
- požehnání pro chvály – kapelu, divadlo, tanec,
prapory – ať je to vše ke chvále Boha a ať v tom
rosteme, ať se daří zapojovat děti…
- RR v Rožnově – ať nás v tom Bůh vede, ať skrze
RR k Pánu příjdou nové děti i celé rodiny…

Podořte nás
Pokud se vám naše služba líbí, a chtěli byste nás
finančně podpořit, budeme rádi.
Naše činnost je závislá na darech a dotacích, které se
nám podaří získat.
Můžete podpořit některý konkrétní projekt – viz níže.
Číslo účtu : 153481626/0300
Variabilní symboly :
111 – podpora plného úvazku Pecy
112 – členské příspěvky
114 – podpora účasti dětí ze soc. slabých rodin na
akcích a táborech
115 – projekt „auto“
116 – podpora misie v Srbsku
117 – podpora materiálního zabezpečení ( táborový
materiál, doplnění aparatury apod. )
Děkujeme.

Děkujeme za váš zájem a podporu.
Další informace jsou na našich webových
stránkách –
www.3ph.royalrangers.cz
nebo na Facebooku
( skupina 3.přední hlídka Royal Rangers –
Valmez, Vsetín, Jablůnka )

