
prehled programu
Den Nástup Snídaně Blok A Dopolední hra Oběd Blok B Odpolední hra Večeře Blok C

program 
hry

V

Varianta na osm dní.

Hojnost života 
s Bohem v ráji

Shánění obživy 
v džungli

Boží slova od bílého 
bratra

Ošetřování 
nemocných2

Jak se lidé naučili 
sloužit Natům

Makoliho lest a lidský 
stud

Bůh je láska Satan je lhář Bůh nám slíbil pomocHřích oddělil člověka od 
Boha

Ǔtěk do hor Bambusový tanec Příjezd bílého bratraHudba a zpěv

3
Volání o pomocBudoucí generace 

budou znát Boha
Důsledky hříchu V problémech volej 

k Bohu
Bůh plní své sliby

Bůh je stvořitel, svatý, 
spravedlivý, láska

Hledání záchrany Karenská škola Povaha misionářeStavba kostela

4
Pravda bílé knihyVoják Tahbaju

Jen Bůh nás může 
zachránit

Ježíš je spása Bůh přijímá každého 
člověka

Vědět o Bohu nestačí

Modlitba za druhé Výlet - hledání 
Karenských vesnic

Hledání pravdyNávrat z výletu,
volný čas5

Kázání evangeliaCesta misionáře

Modli se Kdo uvěří je zachráněn Hledej pravduPředávej dobrou zprávu 
dál

Prudká povaha Vaření v lese Strážci svobodné 
Barmy

Budování úkrytu

6
Boj o životSmrt Tahbaju

Když zhřešíš, pros 
o odpuštění

Satan útočí na křesťany
Nic nás neoddělí od Boží 
lásky

Bůh dává věčný život

Společná stráž Cesta odvahyNácvik scének 
k táboráku7

Pomoc pro Karenské 
děti

Tréning

Bůh chce žít s tebou
Láska místo sobectví

Láska překonává strachOdpuštění místo nenávisti

Žijeme ve válce

8
Ukončení tábora

Nikdy se nevzdávej Miluj a odpouštěj. Modli se s důvěrou. 
Jednej s odvahou. Nikdy se nevzdávej.

Rozdělení do stanů 
(pokojů),
pravidla chování.

Zahájení slavnostiOzdoba čelenky 
a kroje

1
Představení Karenů

Miluj a odpouštěj. 
Modli se s důvěrou. 
Jednej s odvahou. 
Nikdy se nevzdávej.

Naslouchej Bohu

Sraz a převzetí dětí 
- bezinfekčnost 
- karta pojištěnce 
- léky 
- informace rodičům
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