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1. pridajte si do prehliadača tohto pomocníka: http://dobromat.sk/rozsirenie/pridat
Pomocník pri návšteve internetového obchodu zariadi, že časť vašej útraty pôjde na podporu našich aktivít.

2. Ak si nepridáte pomocníka, je potrebné pred každým nákupom navštíviť stránku https://dobromat.sk/podporim/sem. Na stránke 
vyberte obchod, v ktorom chcete nakúpiť a naše združenie / našu organizáciu (zaregistrovanú pod názvom „Spoločenstvo evanjelic-
kej mládeže“). Stránka Vás presmeruje do vybraného internetového obchodu, kde môžete nakúpiť. Za toto sprostredkovanie nákupu 

vyplatí obchod dobromatu províziu. 
Následne ju dobromat pošle na náš účet a my ju použijeme na našu činnosť. 

Dôležité je vedieť, že cena za nákup je rovnaká, či sa do internetového obchodu dostanete cez dobromat alebo priamo. To, že pôjdete 
cez dobromat, Vás nestojí ani cent navyše. Napriek tomu nám prispejete sumou vo výške niekoľkých % z vášho nákupu.

Ak nakupujete na internete a chcete jednoduchou formou podporiť SEM, môžete to urobiť pomocou 
DOBROMATU. Je to naozaj veľmi jednoduché a nestojí vás to ani 1 cent navyše. 

Existujú dva spôsoby: 

SEMfEST 2016

Tešíme sa na Teba!

Tvoj Festival – „Všetko alebo nič“
7.-10. Júl, Necpaly pri Martine

Semfest 2016 je už za rohom. Okrem dobrej hudby, Božieho slova, rozhovorov 
či hier ťa čakajú aj skvelé semináre:

• DOM MODliTBy 
• AkO SA NEZAMOTAť DO SOciálNEJ SiETE

• RADikálNA SlUžBA 
• AkO ZASiAhNUť SVOJE MESTO?

• MUSíš SA ZNOVU NARODiť!
• cENA (PRE)NASlEDOVANiA

• ZáPAS O TVOJ žiVOT 
• DETi AfRiky 

• žiVOT V SlOBODE 
• ČO ROBí BlíZky (AJ MANžElSký) VZťAh BlíZkyM?

• PREČO VERiť?

PreTO, ak Si Sa ešTe nePrihláSil/a, môžeš Tak ešTe urOBiť na weBSTránke: 
www.SemFeST.Sk, , kde nájdeš VšeTky inFOrmácie O FeSTiVale. 

FeSTiVal môžeš POdPOriť aj Finančne na účeT iBan Sk71 1100 0000 0029 
2989 4217,  VariaBilný SymBOl: 1021.

DOBROMAT

Podporiť SEM môžete tu: https://dobromat.sk/podporim/sem



V mesiacovh apríl – máj sa uskutočnili v memc ichthys Veľký Slavkov konfirmačné 
víkendovky, na ktorých sa zúčastnilo približne 400 konfirmandov z cirkevných zborov:

• PRE MyJAVSký SENiORáT:  1.-3. APRíl
• PRE hONTiANSky A NOVOhRADSký SENiORáT: 8.-10. APRíl,

• PRE TURČiANSky A POVAžSký SENiORáT:  15.-17. APRíl,
• PRE ZVOlENSký A RiMAVSký SENiORáT: 6.-8. MáJ,

• PRE MARTiN A SUČANy: 27.-29. MáJ.

Pre druhákOV kOnFirmandOV BOl PriPraVený PrOgram, V rámci kTOréhO mOhli POčuť rôzne 
PríBehy ľudí z BiBlie, kTOrí zažili STreTnuTie S kriSTOm. TakTiež zazneli OSOBné SVedecTVá 

Vedúcich, kTOrých žiVOTy Pán ježiš zmenil. BOli PriPraVené aj zážiTkOVé akTiViTy a hry PrePOjené 
S BiBlickými PraVdami a PrieSTOr na BudOVanie VzájOmných VzťahOV V SPOlOčenSTVe a S BraTmi 

Farármi, kTOrí na Víkend Prichádzajú SPOlu SO SVOjimi kOnFirmandmi.

V rámci PrOjekTu inSide (O kTOrOm Sa Viac dOčíTaTe na ďalších STránkach inFOliSTu) Sa aj TenTO 
rOk OrganizOVali kOnFirmačné VíkendOVky – S názVOm inSide Víkend Pre mladší dOraST. V PrieBe-

hu meSiaca aPríl Sa uSkuTOčnili 2 a BOli V TermínOch: 
1. – 3. apríl 
8. 10. aPríl 

kONfiVíkENDOVky

Ako každý rok, tak i tento sa uskutočnili iSkejp 412 games. Po prvý krát sa konali spojené 
spolu so športovou olympiádou Oc SEM Púchov. Tentokrát sme sa stretli v holíči 21. mája 

2016, kde sme sa tešili milému privítaniu a bohatému občerstveniu. Súťažilo sa v disciplínach 
futbal, streetball, florbal a 5 boj. Ak sa niekto nechcel zúčastniť športu, mohol si vyrobiť 
pekné náramky alebo sa dať tetovať henou. Spolu s kapelou sme na začiatku chválili nášho 
Pána piesňami, modlitbami a slovom. Boli pripravené i tričká s logom iSkejp 412 games, ktoré 
si mohli účastníci zakúpiť. O telesný pokrm sme mali veľmi dobre postarané. Počas hier fun-

goval bufet s bohatým výberom a na obed nám domáci zbor pripravil guláš a po obede sladké 
občerstvenie. Po skončení disciplín boli jednotlivé družstvá ocenené medailami a putovnými 

pohármi. Na záver sme poďakovali Pánu Bohu za požehnaný a krásny čas.

Zároveň sa 11.6. 2016 konala športová olympiáda Online cup v Oravskej Porube, kde sa proti 
sebe stretli tímy z Oravy a už tradiční hostia z liptovského Mikuláša. Súťažilo sa v troch 
disciplínach: futbal, volejbal a vybíjaná. V rámci ranného programu zaznelo slovo o tom, 
kto je našim trénerom, ktoré mal Matúš Stáňa z liptovského Mikuláša. hudobná skupina si 
pripravila niekoľko pesničiek, ktorými sme spoločne mohli chváliť Pána Boha. A potom už 

hurá športovať! Okrem športov bol pre účastníkov pripravený aj body zorbing, ktorý si mohli 
vyskúšať počas celého dňa. O obed sa postarali domáci z cirkevného zboru Veličná. Ďakujeme 

Pánu Bohu za požehnaný čas s mnohými mladými ľuďmi!

---

Podobné akcie:
- inside Games 25. jún

- God’s Talents Action – Olympiáda Tatranského seniorátu – 25. jún
Ešte sa môžete zúčastniť:

- Jk Games liptov – Orava – 17. September

šPORTOVé OlyMPiáDy



BANSká šTiAVNicA
NEOByČAJNé STRETNUTiE

1. Prečo si sa rozhodol ísť na Spielmarkt festival? 
 keď som bol pozvaný na víkend do Nemecka, nevedel som presne kam ideme. V Nemecku som nikdy nebol a toto bola skvelá príležitosť ho navštíviť. Nie som veľký 
cestovateľ, a preto to bola aj výzva , ktorú som chcel absolvovať. Vedel som, že pôjdem s ľuďmi, ktorí sú mojimi bratmi a sestrami,  a aj keď som ich všetkých nepoznal,  cítil 

som, že mám ísť, že všetko bude v poriadku a Otec ten čas požehná . Až postupne som sa dozvedel, čo všetko Spielmarkt znamená  a čo presne budeme v Nemecku robiť. Mož-
nosť slúžiť ľuďom v Nemecku cez aktivity a hry ma len viac mmotivovala k tomu, aby som SVEDČil aj napriek tomu, že po nemecky takmer vôbec nehovorím. Svoje rozhodnutie 

neľutujem. Bol to veľmi dobrý čas a skvelý zážitok. Som vďačný, za príležitosť ísť na Spielmarkt .  (Michal Stromko)

2. aké dojmy máš z nemecka?
  Som veľmi rada, že som mohla byť súčasťou SEM-tímu na tohtoročnom Spielmarkte v Nemecku. Bola to naozaj  zaujímavá skúsenosť, ísť a slúžiť ľuďom za 

hranicami, a to aj napriek jazykovej bariére. Pre mňa to bol skutočne požehnaný víkend,  počas ktorého sme mohli nielen slúžiť pomocou helping handových atrakcií, ale 
tiež ľuďom hovoriť o našej túžbe zvestovať evanjelium aj pomocou hier a športu. (Janka lukáčová)

Program helping hand sa 28. apríla  zúčastnil na festivale Spielemarkt v nemecku.
cieľom výjazdu bolo poslúžiť v partnerskej cirkvi ekm v nemecku na akcii, ktorá má názov Spielemarkt. Spielemarkt je odborné 

fórum zamerané na to, akým spôsobom môžu hry poslúžiť v pedagogickom rozvoji. nakoľko helping hand má v tejto oblasti čo 
ponúknuť, tak sme boli pozvaní, aby sme sa zúčastnili a poslúžili. Tento rok sme zobrali bodyzorbing, ľudský kicker, nafuko-

vacie šípky, steckem, weykicky a ,,trochu zo zásob angličtiny a nemčiny“ a išli sme. V osobných rozhovoroch sme mali možnosť 
rozprávať o tom, že takúto službu robíme z lásky k Bohu. 

OTázky kladené účaSTníkOm:

Skvelí ľudia, nové vzťahy, piesne, slovo, aktivity, súťaže, hry, dobré jedlo a vzácny čas; 
to všetko sa spojilo v neobyčajnom stretnutí v Banskej štiavnici. 28. mája tam prišli 

konfirmandi a mládežníci z hontianskeho seniorátu spolu s ochotnými ľuďmi so Semu, 
aby prežili jeden krásny sobotný deň. nielenže sme sa zabavili, ale mohli sme sa spolu 

bližšie pozrieť aj na to, ako neobyčajne to vyzerá, keď sa s človekom stretne ježiš. 
Vtedy je to naozaj iné. mení to - presne tak ako sa to stalo zacheovi. ukazuje nový 

pohľad na život a hodnoty – tak ako starostlivej marte. a je nepochybné, že takéto 
stretnutie môže zažiť každý, lebo z jeho strany je všetko pripravené.

Vďaka Bohu že nám dal prežiť dobré chvíle. Vďaka Semákom za ich ochotu a službu pri 
realizácii, vďaka vnútromisijnému výbor hOS a cz Banská štiavnica za zorganizovanie 

Seniorátneho stretnutia konfirmandov a mládeže. Tešíme sa na ďalšie!

TOMáš Valašík
(námeSTný Farár cz ecaV BanSká šTiaVnica)

3. Povedz o tom, čo ťa najviac zaujalo na tomto festivale. 
 Najviac ma zaujali ľudia, ktorí to organizovali. festival určite má zmysel. V týchto pedagogicko-sociálnych aktivitách je určite potrebné vzdelávať sa. Môže 

ťa to naučiť komunikácii, môže ťa to naučiť mnohým spôsobom, ako sa priblížiť bližšie k človeku. Samotný festival  môže naučiť aj vnímať realitu iných kultúr a krajín. Ale 
celkom som bol prekvapený z toho (najmä po tej poslednej medzinárodnej porade), ako veľmi sú pre to zapálení  organizátori. Neviem, či dokážem správne opísať to, čo som 
vnímal. Asi ako kresťan s vnímaním toho, že všetko je pominuteľné, sa už nedokážem až tak nadchnúť pre vec, ktorá sa týka len môjho časného života. A takou Spielmarkt 
bol. Napriek tomu tam niektorí išli nechať srdce pre tú akciu, čo mi prišlo v konečnom dôsledku skôr smutné, ako radostné. ťažko sa mi opisuje ten pocit, ktorý som prežil. 

inak bolo skvelé, že festival nám dal šancu na teambuilding. Taktiež si viem predstaviť, že organizácia takéhoto medzinárodného festivalu nie je žiadna dovolenka. Bol som 
milo prekvapený z toho, že aj keď tam bolo toľko ľudí z rôznych krajín Európy, organizačne veci fungovali. Jedlo bolo fajn, akurát to ubytovanie. Samotné ubytovanie bolo 

super, ale prístup vedúceho bol veľmi zlý a neprofesionálny. Ešte posledná vec,  rešpektujem pedagogicko-sociálne zameranie festivalu. Ale krista je tam fakt málo. Treba 
ten festival brať fakt len ako pedagogicko-sociálny, nie ako kresťanský. celkové pocity a zážitky sú veľmi pozitívne. (Dávid Gurka)

4. aká bola cesta do Postupimu  a aké boli podmienky pre účastníkov festivalu?
 cesta bola super, mali sme dobré rozhovory a aj jazda v aute bola bez problémov. Bolo to aj celkom rýchle, a podmienky pre účastníkov boli pre nás, ako pre 
Slovákov, veľmi dobré. Mali sme všetko zabezpečené (ubytovanie a aj celodennú stravu),  podarilo sa nám zájsť aj na výlet, takže to hodnotím na jednotku. hlavne sme boli 

podľa mňa dobrá partia. Rada si niečo také zopakujem. (Nikola Gurková)

9. Povedz nám, čo ste robili na festivale. aká bola Vaša zodpovednosť? čím sa líšil váš zábavný stánok od iných ?  
  Na festivale sme mali vlastný Slovenský stánok, kde sme pripravili otázky o Slovensku, zábavné aktivity ako bodyzorbing a hry pre veľkých i malých. Našou 

zodpovednosťou bolo rozdávať razítka súťažiacim, keďže sme boli jedným zo stanovíšť. Taktiež sme chceli ukázať, akým spôsobom môžeme robiť zábavné aktivity, ktoré 
môžu byť súčasťou táborov, školských výletov či iných akcií. Náš stánok bol iný tým, že sme sa snažili, aby ľudia, ktorí k nám prídu, naozaj zistili nejaké informácie o 

Slovensku,  a taktiež ochutnali naše národné špeciality. A samozrejme, naše aktivity boli trošku bláznivejšie.  (Nika  Galová)

5. čím sa líšil váš zábavný stánok od iných ? 
 Náš zábavný stánok bol iný v tom, že bol veľký. Nakoľko sme mali futbal s rozmerom 12 x 6 m a bodyzorbing na ihrisku s rozmermi cca  12 x 8 m, + steckem, 2 

weykicky a slovenský stan, tak sme boli oproti ostatným naozaj „veľký“. (Miroslav Mudrak)

6. Povedz nám, ako sa môžeme zúčastniť takého festivalu? Opäť plánujete účasť na tomto festivale? 
 keď v roku 2017 bude festival Spielmarkt opäť a dostaneme zo strany organizátorov pozvanie, určite sa radi zúčastníme. Z našej strany sa účasť na festivale 

odvíja od pozvania z Nemeckej strany - oni nás pozvú a my, keď je to v našich silách a možnostiach, tak vycestujeme s atrakciami a s tímom ľudí.  (Nika Prídavková)

7. čo si sa naučil počas tohto festivalu? 
 Čas na festivale v Nemecku bol hlavne časom, kedy som sa mohla spoznať s viacerými  ľuďmi z tímu. Okrem toho to však bola výzva hlavne z toho hľadiska, že 
neviem po nemecky , a hoci mnohí hovoria anglicky, s malými deťmi som si musela nájsť inú cestu ako komunikovať. Páčilo sa mi, ako tam mali veci zorganizované. Seminár, na 

ktorom som sa mohla zúčastniť, bol veľmi obohacujúci. Čiže určite som vďačná, že som tam mohla byť. (Jane Diežková)

8. akú novú hru si sa naučila? 
 Na festivale bolo veľa hier, ale najviac ma zaujala hra s elastickou plachtou, ktorú museli  hráči napínať tak, aby sa každý hráč udržal v plachte,  aby 

nespadol. (kristina leščova)

NEMEckO



Oc SEM BRATiSlAVA
PRAcOVNíci:

martin miti kováč – je veľkou oporou a podporou práce v senioráte. Je to vizionár, ktorý 
rád začína nové veci a znovu a znovu sa s vierou púšťa do zápasu o srdcia mladých ľudí. Rád 
diskutuje a hľadá spôsoby, ako sa s evanjeliom priblížiť tým, ktorí nepoznajú Pána Ježiša.

Tibor jančík – vždy vie povzbudiť a priniesť Slovo do ťažkých situácií. žije v pokore a bázni 
pred Bohom a dokáže sa chváliť svojimi slabosťami a veriť v Božiu moc, ktorá sa v nich doko-
náva. Je vzácnym stĺpom, o ktorý sa môžeme oprieť.

marek korňan – má veľké a citlivé srdce, ktoré dokáže mnoho počúvať a zdieľať. Je prorok, 
ktorý často prináša usmernenie pre našu službu, ale aj povzbudenia a napomenutia pre 
súrodencov naokolo. Často nás povzbudzuje do modlitieb a pôstov.

kornel lisý  – veľmi úprimný a zodpovedný muž s pastierskym srdcom. Do našich vzťahov a 
nášho fungovania vnáša tú správnu mieru vzájomnej úcty a porozumenia si navzájom. Dokáže 
veľa počúvať rôzne životné situácie mladých a s láskou ich usmerňovať a povzbudzovať.

lucka gallayová – už skoro rok pracuje v SEM-e na plný úväzok. Nedokáže sedieť v kancelárii, 
jej srdce potrebuje byť priamo v „teréne“ – medzi ľuďmi. Má veľký dar nadväzovať kontakt s 
novými ľuďmi a budovať vzťahy, v ktorých je jej otvorené srdce nádherným svedectvom o Božej 
láske.

 janko grexa   – obzvlášť rád sa venuje dorastencom – chalanom, s ktorými s obľubou 
vymýšľa kadejaké „chlopociny“.  Je to bojovník za dobrú vec kristovu, ktorý kráča a bojuje 
vierou, či sa cíti hore alebo dolu.

jožko grexa – koordinátor práce v Oc na plný úväzok už vyše 6 rokov. Sníva o tom, ako sa 
proroctvo z Ezechiela 47 stáva realitou medzi mladými v BAS a túži byť Božím nástrojom pre 
rast stromčekov okolo neho.

V mládežníckej práci v BAS je zapojených ešte veľa ďalších vzácnych súrodencov, 
ktorých by sa tu hodilo tiež predstaviť a ktorí sú svedectvom o tom, že Pán Boh si aj 

dnes povoláva nasledovníkov a používa nádoby, ktoré sa nechajú ním naplniť. Ale to si 
necháme nabudúce 

čo vidíme ako hlavné ciele a túžby v Oc Sem Bratislava?
cieľom je vytvárať učenícke vzťahy a cez ne sa navzájom podporovať v nasledovaní Pána Ježiša krista. Vidíme ob-

rovský zmysel vo výchove a duchovnom raste dorastencov, ktorý sa môžu následne venovať ďalším. Niekde to ide 
úplne prirodzene na pôde cirkevného zboru, niekde je to viac o kamarátstvach v škole, alebo na „ulici“. Modlíme sa 
za to, aby mohli naše cirkevné zbory viac a viac fungovať ako rodiny Božích detí. Motivujeme mladých, aby do svo-
jich cirkevných zborov prinášali lásku a pochopenie, ale aj túžbu spoločne zápasiť o Božie kráľovstvo okolo nás.

čo je inSide?
len značka, názov aktivít, stretnutí a misijných podujatí, ktoré v Bratislavskom senioráte organizujeme. Je to iba 
nástroj, ktorým sa snažíme dostať bližšie k tínedžerom a priniesť evanjelium. Značka, ktorou chceme povedať, o 
čo nám ide – o to, čo je vo vnútri (inside = vnútri), v ľudskom srdci. Nechceme hľadieť na to, čo je pred očami, ale 

hľadať hospodina, ktorý hľadí na srdce. V rámci tohto „projektu“ (nerád to slovo používam) organizujeme jednod-
ňové kluby, víkendovky, tábor, športový deň ale aj iné stretnutia a podujatia.

čo inSide nie je?
Nie je to skupina ľudí! Nechceme sa značkovať a škatuľkovať, alebo nejako vymedzovať. Nie je to žiadna lepšia ani 

horšia skupina ľudí, ani žiadny smer, alebo hnutie. Ak vám niekto povie, že „patrí“ do insajdu, je namieste, aby ste ho 
napomenuli a povedali mu, že patriť by mal jedine kristovi.

čo nás v senioráte čaká najbližšie?
evanjelizačné podujatie inSide games 2016 (25.6.), na ktorom sa každoročne zúčastňuje aspoň polovica ľudí z 
„mimoecav“ alebo úplne „mimocirkevného“ prostredia. každoročne sú tam mnohí, ktorí nikdy nepočuli jasnú 

pravdu o tom, kto je naozaj ježiš kristus. Vidíme veľký zmysel v prinášaní Božieho Slova k týmto ľuďom a v 
štedrom rozsievaní. avšak je to aj obrovská výzva – modliť sa, ale aj prakticky urobiť krok k týmto ľuďom a 
vytvoriť pre nich otvorené dvere do nových vzťahov a spoločenstiev. máme pred tým veľký rešpekt a bázeň a 

vidíme úplnú závislosť na Božej milosti – nech si to Pán Boh použije!
čaká nás aj inSide Tábor – 14-21.8. v Planinke. Veríme, že práve tábor je miestom rastu – priestor na spoločné 
fungovanie, učenie sa od seba, povzbudzovanie sa v hľadaní Božieho kráľovstva. Túžime po tom, aby aspoň pre 

niektorých dorastencov, ktorí sa zúčastnia inSide games mohol byť tábor ďalším pokračovaním ich „hľadania“. 
Tábor vnímame aj ako priestor učiť starších dorastencov venovať sa tým mladším a spoločne zažívať cirkev ako 

rodinu, kde sme vedľa seba ako starší a mladší súrodenci a vieme (ale aj stále spoznávame), kto je náš Otec.



 zvonárska 23, 040 01, košice
sem@sem.sk
www.sem.sk

tel./fax: 055/622 00 96


