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Pomáhame mládežiam, jednotlivcom a cirkevným zborom na Slovensku.
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Pripravujeme:

01 KONFIVÍKENDOVKY

Aj tento rok pripravujeme projekt konfivíkendoviek, ktorý sa uskutoční počas mesiacov apríl-máj. Je
určený predovšetkým druhákom konfirmandom vždy
z jedného či viacerých seniorátov naraz. Pre konfirmandov je pripravený naozaj bohatý program, v rámci
ktorého sa poukazuje predovšetkým na Krista ako na
živého Boha a osobného Spasiteľa. Konfirmandi môžu
spoznať príbehy ľudí z Biblie, ktorí sa osobne stretli s
Kristom a počuť o tom, ako to súvisí s našimi osobnými skúsenosťami.

Taktiež sú pre konfirmandov pripravené zážitkové aktivity a hry, ktoré poukazujú na Biblické
pravdy. Okrem toho aktivity poskytujú priestor na budovanie vzájomných vzťahov v spoločenstve a
taktiež s bratmi farármi, ktorí na víkend prichádzajú spolu so svojimi konfirmandmi.

02 SEMFEST 2016

V predošlom infoliste sme už spomínali, že tohtoroční Semfest sa uskutoční 7.-10.7.2016 v Necpaloch
pri Martine. Témou bude „Všetko alebo nič“ a okrem
toho nás čakajú skvelé kapely ako Prečo nie?, A sharp,
One way, NÁDEJ, Bielorusy, HERO, Way to go, SION,
LOVED, YZOP, SK29, EXIT tour band, IGNORE!, Prázdny
kríž, ENVEJ, Christallinus.

Registrácia bola spustená, preto neváhaj a už dnes sa zaregistruj na webstránke www.semfest.sk, kde nájdeš všetko potrebné o festivale.
Ak máš túžbu podporiť festival finančne, môžeš tak urobiť na účet IBAN SK71 1100 0000 0029 2989 4217. Je potrebné uviesť variabilný symbol: 1021.

03
MAN TO MAN
Man to man je projekt, v ktorom sa mladí muži učia

od starších mužov byť Božími mužmi. Tento rok prebiehal nultý ročník Man to man, kde si partia chlapcov/mužov prežila to, čo na budúci školský rok 2016/2017 budú
spolu s nami zažívať aj ďalší siedmi dospievajúci muži. Na
Man to man sa rozoberajú predovšetkým témy, s ktorými
sa mladí muži musia vysporiadať. Základom je osobné
spoločenstvo, v rámci ktorého chlapci bojujú na modlitbách za svoje problémy a ťažkosti, s ktorými sa v živote
stretávajú. Zároveň sa na stretnutiach učia mnohým praktickým zručnostiam. Zažívajú tak spoločné chvíle aj pri
práci a športe. Spoločne tak snažia rásť na mužov podľa
Božieho srdca.

Zapoj sa!

Pracovné tábory
WorkCamp Rumunsko

Pracovné tábory organizuje naša partnerská organizácia v Nemecku
(EJW). V týchto táboroch spolupracuje 15 až 25 ľudí z rôznych krajín počas
14 dní, ktorí sa dobrovoľne podieľajú na manuálnych prácach na kostoloch.
Okrem toho sa počas večerných hodín sedí pri táboráku , speve alebo sa
spoločne rozpráva o skúsenostiach s Bohom.
V dňoch 13.-28.8.2016 sa uskutoční pracovný tábor v kláštore Piatra
Fontanelle v Rumunsku. Spoločne chceme vytvoriť pre deti druhý domov,
ktorý im umožní navštevovať školu. Čaká nás tiež veľa zábavy, výletov, hier
a hudby. Pridať sa môže ktokoľvek vo veku 18 až 35 rokov. Pre viac informácií klikni na http://www.ejw-weltdienst.de/aktiv-werden/workcamps/.
Kontaktná osoba: Miroslav Mudrák/0918 828 544.

BIELORUSKO

Misia pokračuje!
Minulý rok v lete sme boli v Bielorusku, kde sme nadviazali kontakty a
vzťahy so zborom vo Vitebsku a rozbehla sa spolupráca. Pol roka sme chodili
po zboroch a mládežiach na celom Slovensku a hovorili o tom, čo sme zažili
a videli. Vo februári tohto roku sme sa tam vybrali znova ešte viac sa zblížiť,
poznať a viac rozumieť potrebám, ktoré majú naši bratia a sestry v Kristu.
Cestou do Vitebsku sme sa zastavili v Breste, kde sídli YMCA, organizácia,
vďaka ktorej k nám prišla Kristínka, ako dobrovoľníčka z Bieloruska. Okrem
rozhovorov s pracovníčkami YMCA, sme navštívili Brestskú pevnosť - vojnový pamätník a mali tak krátku exkurziu . Do Vitebsku sme dorazili večer.
Ďalší deň doobeda nám farár Valery ukázal časť ich služby vo vedľajšej dedine. Tam majú jeden z registrovaných zborov. Zbor však nie taký, aký poznáme u nás. Je to domácnosť, kde k dvom starším ľuďom domov chodí Valery
prisluhovať Bohoslužby. V tej istej dedinke majú sklad kníh pre ich službu v
rozposielaní kresťanskej literatúry do rusky hovoriacich krajín. Nasledovala
návšteva dedinky Dolža, kde bývajú v lete tábory. Valery hovoril o plánoch
postaviť tam drevené chatky, a to je jedna z možností našej podpory pre
nich. Večer bola mládež v garáži u Valeryho. Miestny mladí si tam pozývajú
svojich kamarátov, aby aj oni mohli počuť o Bohu. Naša výprava poslúžila
svedectvom, piesňami a Božím Slovom. Nakoniec vystúpila zborová rocková
kapela a zlatý klinec programu bola fire-show na dvore. V nedeľu ráno boli
Bohoslužby opäť v garáži, kde rovnako ako mladí, prišlo aj dosť starších ľudí
z okolia. Na kresťanoch tam vidno veľkú pokoru, skromnosť a vďaku, že sa
môžu stretávať a počúvať Božie Slovo. Ich liturgia sa niečo málo líšila od tej
našej. Kázňou poslúžil Vladko Maťáš a prekladala ho do ruštiny Kristínka.
Poobede sme hovorili o začiatkoch zboru, vzniku a fungovaní luteránskej
cirkvi v Bielorusku a o našej ďalšej spolupráci. Potom večera u Valeryho a
dlhá cesta domov.
Je pokorujúce vidieť, že aj v neľahkých podmienkach vznikajú zbory,
ktorým ani prinajmenšom nepraje štát a vidieť, ako sa ľudia hlásia ku Kristovi, aj keby ich to malo stáť problémy. V tomto sú pre nás príkladom a nás
na Slovensku pozývam, aby sme sa za našich bratov a sestry v Bielorusku
modlili a nakoľko sa dá aj ich finančne podporili... veď naša odplata hojná je
v nebi.

Boh Vám žehnaj!				

			

Paly Garaj

Misijnú prácu v Bielorusku môžete podporiť na účet IBAN SK71 1100 0000 0029 2989 4217, variabilný symbol: 1034

NEMECKO

Radi by sme vám predstavili službu Martina Sopúcha, ktorý trávi
svoj dobrovoľnícky rok v Nemecku, kam odišiel v septembri 2015.
„Od septembra 2015 som v severnom Nemecku na rok ako dobrovoľník (FSJ). Pracujem v jednom detskom centre, ktoré sa nachádza v
dedine Kovahl neďaleko mesta Lüneburg a všetko toto je blízko Hamburgu. Celé toto miesto funguje ako malé mestečko. Spolu s odbornými sociálnymi pracovníkmi sa zameriava na pomoc deťom s rôznymi
psychickými problémami. Okrem toho sa konajú ďalšie akcie v Lüneburgu, na ktorých sa taktiež z času na čas podieľam.
Celý tento pobyt a aj práca mi prinášajú veľké požehnanie v tom čo
robím. Nezažívam takmer žiadny stres, čo som veľmi rád je to celkom
fajn dovolenka od školy, ale nechcem tým povedať, že sa tu flákam. Sú
aj dni, ktoré dajú celkom zabrať. Myslím si, že toto je super možnosť
pre niekoho, kto sa rozhoduje či má ísť študovať sociálnu prácu alebo
nie, a trochu ovláda nemčinu. Určite mu to tu odporúčam.“

Ak by ste chceli vedieť viac kliknite tu:

Martin Sopúch

http://sem_sk.dolnykubin.net/wp-content/uploads/2015/06/Kinder-und-Jugenddorf-SALEM-1.pdf

OC LIPTOV-ORAVA

Veronika Prídavková
tajomníčka SEMu, vedúca OC

01 Pracovníci:
Lenka Zvarová

Jozef Šimek
pracovník OC

pracovníčka v OC, materská dovolenka

Janka Lukáčová

Roman Klein
pracovník v klube Garáž

(pracovníčka v OC, vedúca konfivíkendoviek, administratíva, koordinátor voľnočasových aktivít v
regionálnej oblasti

Oblastné centrum Liptov – Orava v rámci Spoločenstva evanjelickej mládeže aj v roku 2016 nadviazalo na svoju činnosť z predchádzajúcich rokov. Výzvou
bolo odovzdanie štafety novým pracovníkom, keďže
v priebehu roka postupne z plného nasadenia pre OC
SEM znížili mieru zapojenia na dobrovoľnícke: Peter
Bajdich a Lenka Zvarová. Aj v tomto smere sme však
mohli pocítiť, že sa náš Pán stará a mohli sme privítať
nových pracovníkov – či už dobrovoľníkov, ktorí sa angažujú v regionálnej i celoslovenskej práci s mládežou,
alebo aj pracovníkov, ktorí v rámci SEMu pracujú na
plný úväzok.

Janka Diežková

Peter Soukup
pracovník v OC

Benjamin Helsen
EDS dobrovoľník

koordinátor voľnočasových aktivít v regionálnej oblasti, vedúca SOM, administratíva

Ivka Javornická

vedúca na Nedeľnom Slove v Garáži

Christof Bäsler
EDS dobrovoľník

Samuel Javornický
vedúci na Nedeľnom Slove v Garáži

Martin Sochor
pracovník v OC

Matúš Stáňa

pracovník v OC zodpovedný za oblasť Liptov

Momentálne sa v OC Liptov-Orava organizujú mnohé
aktivity ako pominulé roky, ale taktiež sa rozbehli aj
nové projekty, v ktorých by sme radi pokračovali.

02 GARÁŽ

Klub Garáž je misijný projekt, ktorý vznikol ako alternatíva k miestnym podnikom v Dolnom Kubíne. Je to miesto, kde mladí môžu prísť a
objednať si nealkoholické nápoje a len tak sa rozprávať alebo hrať rôzne
hry so svojimi kamarátmi. Garáž funguje na báze dobrovoľníkov, ktorí sa o
klub aj starajú. Konajú sa tu rôzne aktivity, diskusie , workshopy. Veríme, že
Pán nás do tejto misie volá. Najdôležitejšie je, aby boli životy návštevníkov
menené z vnútra. Nielen návštevníci, ale aj dobrovoľníci a vedúci môžu byť
v rôznych situáciách premieňaní Božím vplyvom. Garáž tak predstavuje v
duchovnom význame dielňu, kde sa pracuje na vnútornom človeku.

04 NENAHRADITEĽNÍ

Počas Babinca sa na fare v Dolnom Kubíne
stretli aj chlapci, ktorí mali taktiež pripravený program. Pozeral sa film, po ktorom bola krátka diskusia. Taktiež sa robili sa rôzne aktivity, ku ktorým
bolo pripravené krátke zamyslenie.

06 MLÁDEŽNÍCKY PLES

30. január bol dňom krásnych dievčenských rób, pánskych oblekov a najmä tanca a
plesovej zábavy. Už tradičný mládežnícky ples
sme nevynechali ani v tomto roku. O program,
hudbu, stolovanie a i. sa starali spoločnými
silami mládežníci z rôznych kútov Liptova a
Oravy.

03 BABINEC

V januári sme taktiež mali milosť stretnúť sa
s dievčatami v klube Garáž, kde sme aj prespali.
Okrem skvelých palaciniek, výroby naušníc a filmu
sme mohli počuť aj Božie slovo. Rozprávali sme
sa o pýche a predsudkoch. Slovom nám poslúžila
Olinka Šimeková.

05 SOM

SOM je stretnutie oravských mládeží, ktoré sa koná raz do mesiaca, väčšinou
posledný týždeň v mesiaci. Je rozdelené na dorastové SOM a mládežnícke SOM.
Dorastové SOM býva v sobotu v klube Garáž a je zamerané skôr evanjelizačne.
Chodia tam dorasťáci a konfirmandi, ktorí si zvyknú priviesť aj svojich kamarátov, či spolužiakov. Je tam veľa hier, aktivít, videí a samozrejme téma z Božieho
Slova. Našim cieľom je budovať vzťahy medzi mladými na Orave a povzbudzovať
ich vo viere a nasledovaní Ježiša Krista. Mládežnícke SOM sa koná vždy inde - v
jednotlivých zboroch na Orave a dolnom Liptove. Cieľom je navzájom sa povzbudzovať vo viere v nášho Pána a nasledovaní v každodennom živote. Po skončení
máme vždy pripravené občerstvenie a spoločenské hry, aby ľudia mohli zostať
spolu pri rozhovoroch, modlitbách či len tak tráviť spoločný čas.

07 SÚDNY PROCES

Víkendovka, ktorú sme realizovali od 26. do 29. februára pre mladých
konfirmandov z regiónu Liptova. Na tri dni sme sa vžili do role porotcov,
ktorí mali neľahkú úlohu vyniesť verdikt v najsledovanejšom procese všetkých dôb. Obvineným bol samotný Boh, ktorému sme kládli otázky, ktoré
trápia mnohých: Mohol Boh stvoriť svet? Ak Boh existuje, prečo je toľko zla
vo svete? Môže ma mať Boh rád? Okrem tejto témy sme v rámci hier vyšetrovali mnohé zaujímavé prípady. Naším cieľom bolo najmä sa rozprávať:
nájsť otázky, ktoré konfirmandi majú, pýtať sa ich a hľadať odpovede.

08 POSLEDNÁ MLÁDEŽNÍCKA CHATA

Tento provokačný názov nieslo naše mládežnícke stretnutie
v Liptovskej Štiavnici od 3. do 6. marca 2016. Premýšľali sme nad
témami: Partnerstvo, Práca, Poslanie. No naším cieľom bolo najmä mať čas na modlitbách a pôste a hľadať Božiu vôľu pre naše
životy a pre život nášho spoločenstva.

Pripravujeme:
ONLINE CUP

Online Cup je športové podujatie, kde mladí môžu okrem hrania športov
spoznať hlavne Pána Ježiša a prijať Ho za svojho Spasiteľa. Ide o podujatie,
kedy sa stretnú mladí, ale aj starší zo zborov z Oravy, na ktoré môžu pozvať aj
svojich priateľov. Okrem súťaží je pripravený program s Božím slovom, chválami a svedectvami. Aj tento rok plánujeme ďalší ročník, ktorý ak Boh dá sa
uskutoční 11.6.2016 v Oravskej Porube.

MODLITBY ZA:
Efezským 6:18 „V každom čase všetkých modlitieb a
prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a
proste za všetkých svätých .“
SEMFEST
KONFIVÍKENDOVKY
LETNÉ TÁBORY
PRÁCA S DORASTOM A MLÁDEŽOU
RODINY
PRACOVNÍCI A DOBROVOĽNÍCI

OCHOTNÉHO DARCU MILUJE BOH
2 Korintským 8:7-8 „A vy ako sa rozhojňujete vo všetkom: vo viere a reči, v poznaní a všetkom snažení aj v láske, ktorú
sme vzbudili vo vás, tak sa rozhojnite aj v
dobročinnosti. Nevravím to ako rozkaz, ale
horlivosťou iných skúšam aj úprimnosť vašej
lásky. Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša
Krista, že hoci bol bohatý, schudobnel pre
vás, aby ste vy zbohatli Jeho chudobou.“

Prispieť môžete na účet IBAN SK71 1100 0000 0029 2989 4217.

Ďalšie akcie:
Začína tiež príprava seniorátneho tábora pre konfirmandov KOLOS 2016,
ktorý by sa mal uskutočniť koncom júna. Okrem toho by sme chceli pokračovať
v SOM a taktiež plánujeme zrealizovať ďalšie stretnutia pre dievčatá – Babince.

Zvonárska 23, 040 01, Košice
sem@sem.sk
www.sem.sk
tel./fax: 055/622 00 96

