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Zlatý zákon Royal Rangers :
„Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mě.“
Matouš 7,12
Úvodník
„Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci,
budete-li mít lásku jedni k druhým.“ Jan 13,35

A On se rozhodl, že si k tomu použije lidi. Nepošle
anděly, kteří by lidem zvěstovali evangelium a
projevovali jim lásku.
On k tomu potřebuje TEBE, MĚ – nás všechny…

„Dítky, nemilujte pouhým slovem, ale opravdovým
činem.“
1 Jan 3,18

V úvodním verši nám Ježíš říká, že podle lásky lidé
poznají, že mu patříme. Když budou vidět lásku mezi
námi, budou vědět, že jsme Jeho.

V poslední době si více uvědomuju jednu věc – tím
největším zázrakem, který můžeme vidět, je obrácení
člověka k Bohu.

Logickou otázkou je – když se na tvůj život lidé
podívají, co uvidí ?
Poznají podle tvých činů, že jsi Ježíšův ?
Schválně nepíšu jestli to poznají podle slov.
Krásných, duchovních slov můžeme mít plnou pusu,
ale Bible nás učí, že láska má být především
praktická, máme ji žít.
Když to budeme dělat, pak naše slova budou mít
teprve tu správnou váhu.

Je to ta změna srdce, když se Bůh člověka dotkne a
změní jeho „kamenné“ srdce na „masité“.
Je to změna, kdy člověk odmítající Boha se s Ním
setká, učiní pokání a začne Jej milovat.
Je to změna, kdy se život člověka obrátí úplně jiným
směrem, než doposud šel.
Bůh touží, aby na Zemi bylo oslaveno Jeho jméno.
Aby byla zjevena Jeho sláva, aby se všichni lidé mohli
setkat s dobrou zprávou o vykoupení hříchů skrze
Ježíšovu krev.
Jeho vůlí je, aby „nezahynul ani jeden z maličkých.“

Modlívám se za to, aby i u nás v Royalu, se děti
mohly setkávat s láskou. Abychom byli známí ne tím,
že jsme „ti borci royalisti“, kteří umí dělat super
dobrodružné aktivity, ale tím, že je dětem s námi
dobře – že je máme rádi a že se skrze to setkali
s Bohem…
S láskou… Peca.

Krátké zprávy - aneb co se děje
v royalovských vodách….
Chystání táborů…
Přípravy všech letních táborů jsou v plném proudu,
probíhají schůzky vedoucích, tvoří se programy,
modlíme se. Prozradit zatím můžeme, že na všech
táborech se budeme točit kolem vody – staneme se
plavčíky, námořníky a jinými mořskými živly…
Akce „Spacáky pro Srbsko“…
Momentální stav sbírky je 10 spacáků a 5.200,- Kč.
Pokud se budete chtít přidat, kontaktujte prosím
Pecu – 732 944342 – info dále…
Narození Jeníčka…
Radostnou zprávou je, že Jitce Dorňákové ( bývalé
Schaferové ) a jejímu manželovi Jožkovi, se narodil
druhý syn, jménem Jan. Vše proběhlo bez problémů,
už se těšíme až oba kluci začnou chodit na schůzky a
jezdit na tábory .
Za celý Royal znovu moc gratulujeme.
Rekvizitárna…
Novinkou je, že na Vsetíně ( v Alcedu, na půdě ve
skladu ) vznikla tzv. rekvizitárna. Je to sklad různých
věcí – převleků, kulis, věcí potřebných ke hrám –
které jsou k dispozici pro jakoukoliv akci.
Najdete zde téměř vše, od paruky, přes rýžovací
pánev až po dřevěné meče. Postupně se budou další
věci doplňovat.
Další Eurocamp…
Eurocamp je celoevropské setkání royalistů, které
probíhá většinou jednou za 4 roky. Poslední se
uskutečnil v roce 2011 ve Francii, kde se nám moc
líbilo a kterého se zúčastnilo kolem 6.000 lidí.
Dle nejnovějších zpráv z Evropy, se znovu setkáme
v roce 2016. Hostitelskou zemí bude Polsko,
konkrétně město Wroclav.
Poblíž tohoto města je ostrov s hradem, kolem
kterého je rozlehlá louka, kde vyroste náš tábor.
RR v ČR má letos 20 let…
Není to zatím moc, ale ani málo. Rozhodli jsme se, že
to oslavíme. Na podzim proběhne výroční konference
RR, kde jsou pozvaní i hosté z Evropy, budou
pozváni „otcové zakladatelé RR v ČR“, pastoři sborů,
kde RR pracuje apod.
Pod vedením Jožky Kováře z Brna, vzniká i malá
publikace o RR v ČR.
NVT juniorů – misie
V termínu 22. – 30.6.2013, vyjede historicky první
výprava z českého Royalu, na misijní výjezd do
Srbska.
Budeme organizovat šestidenní tábor pro slovensko
– srbské děti ve vesnici Pivnice, v srbské Vojvodině.
Z naší přední hlídky se zůčastní Kiki, Esťa a Peca.
( možná i Dan Šerý a Verča Mikulenková ).

Co nás čeká aneb plán akcí
16.3.2013
RR kapela Blik bude hrát na sborovém večeru
modliteb a chval.
22.-23.3.2013
RR karneval – akce s přespáním, proběhne
v klubovně RR Valmez ( nad Numeri )
24.3.2013
RR kapela Blik bude hrát na shromáždění na Vsetíně.
29.3. – 1.4.2103
Živá voda – velikonoční chata pro menší ( 6-10 let )
Pojedeme na chatu Nivy, na hřebenu nad Vsetínem.
Přihláška s bližšími informacemi je ke stažení na
našem webu.
7.4.2013
Dětské shromáždění – VS tým
Koktejl - Učednictví
5. – 7.4.2013
NVT juniorů misie – přípravný víkend
Proběhne na chatě v Hošťálkové pro účastníky
misijního výjezdu. Budeme připravovat vše potřebné.
19. – 21.4.2013
Step by step – chata pro starší (10 -14 let )
Pojedeme na chatu Hájenka v Semetíně u Vsetína.
Přihláška bude na webu k dispozici v nejbližší době.
28.4.2013
RR kapela Blik bude hrát na shromáždění v
Bystřici p.H.
5.5.2013
Dětské shromáždění – VM tým
Koktejl - Vztahy
9. – 12.5.2013
Ringoturnaj RR – celostátní setkání royalistů
Proběhne v Křižanově na Vysočině – turnaj v ringu,
doprovodné programy, večerní shromáždění…
Největší akce RR v ČR.
Přihlášku si budete moct stáhnout na našem webu.
Tábory 2013 – termíny
Přihlášky jsou ke stažení na našem webu.
Za vlast a za krále aneb námořníci madurští
( tábor pro starší děti ), tábořiště u Odry
1.turnus – 8. – 17.7.2013
2.turnus – 20. – 29.7.2013
Ve službách kapitána Tresky
( tábor pro menší děti ), základna Mraveniště
17. – 24.8.2013

Schůzky RR v Rožnově p.R.

Několik fotek z druhé schůzky – 1.3.2013 :

S velkou radostí oznamujeme, že avizovaný rozjezd
schůzek v Rožnově se povedl.
Schůzky zatím probíhají jednou měsíčně, vždy první
pátek v měsíci.
První schůzka proběhla v únoru – přečtěte si krátkou
reportáž od Evči Kadaňkové a podívejte se na pár
fotek :
„1.2. 2013 proběhla v Rožnově první royalovská
schůzka. Sešli jsme se v prostorách Iskérky-je to tam
moc hezké, máme k dispozoci malou tělocvičnu a
zahradu. Celá schůzka se byla v severském duchuproběhl tradiční inuitský pětiboj o Smradlavou
rybu, následovala lekce šnadó (recesní Grónské
bojové umění), také jsme měli chvály (ty až tak moc
severské nebyly-ukulele je spíš havajský nástroj) a
slovo o pomáhání. Dvě hodiny uběhly velmi rychle a
nezbývalo, než poděkovat Bohu za možnost schůzky
v Rožnově „rozjet“, udělat poslední snímek a rozejít
se do svých domovů.“

Vedoucí RR v Rožnově p.R. jsou :
Jana Kadaňková – njeni@centrum.cz
Alča Rýparová – noprecja@seznam.cz

Prosba o modlitby

Výzva „Spacáky pro Srbsko“

- tábory 2013 – Boží požehnání a vedení ve všech
přípravách, ať je dostatek dětí na všechny 3 tábory,
ať tam Pán jedná – spasení dětí, proměna,
naplnění…
- akce - Živá voda, Step by step, Ringoturnaj – Boží
požehnání a vedení pro organizátory programů, ať
nás Pán ochraňuje, ať se naplňuje Jeho vůle…
- NVT misie Srbsko – požehnání přípravného
víkendu, jednota v celém týmu, ať mají děti otevřená
srdce pro evangelium, ať je to místo proměny nejen
pro děti, ale i pro celý tým, ať nás Pán po celou
ochraňuje, ať klapnou všechny domluvené věci se
srbskou stranou …
- vedoucí a junioři – Boží vedení ve službě, nové
občerstvení a nové síly nejen pro službu, jednota
celého týmu, ať přibudou noví vedoucí ( Valmez,
Vsetín ), 100 % vydání se Bohu, svatost ve všech
oblastech, požehnání osobních životů – rodiny,
zaměstnání, školy, maturity, přijímačky, zabezpečení
všech potřeb, zdraví tam, kde je potřeba….
- materiální zabezpečení – požehnání ve financích, ať
máme dostatek prostředků pro vše potřebné –
provoz, akce a tábory, materiál, projekt 9 místného
auta…
- Rožnov p.R. – ať si Pán použije každou schůzku, ať
se od září může zvýšit frekvence schůzek, ať se
přidávají nové děti, ať se skrze RR mohou celé rodiny
setkat s Bohem…
- rodiny – navázání přátelství a vztahů s nevěřícími
rodiči dětí, ať jsou děti svědectvím pro nevěřící
rodinné příslušníky, ať máme příležitosti vydávat
svědectví o Kristu nevěřícím rodičům…

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. 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.

Stavění tábora 2013

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. )

V termínu 28. – 30.6.2013, budeme stavět naše
tábořiště u Odry.
Prosíme všechny ochotné pomocníky o pomoc.
Nemusíš jet na celý víkend, stěžejní den bude sobota
29.6.2013.
Stavění bude organizačně zajišťovat Matěj Galda hluc@seznam.cz, 732 317274, pokud nám chceš
pomoci, nahlas se prosím jemu.

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.
Jedná se o akci RR v ČR.
Kontakt, info :
Petr „Peca“Machalec, tel.: 732944342
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

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 –
Valašsko )

