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[ S E M F E S T ]

 F e s t i v a l 
SEMFEST sa aj tento 
rok konal v areáli 
cirkevného zboru 
Necpaly pri Martine, 
kde sa stretlo takmer 
1200 účastníkov z celého 
Slovenska a viac ako 150 
dobrovoľníkov, ktorí 
festival pripravovali s 
plným nasadením. 
Sme vďační Pánu Bohu 
za to, že sme mohli 
zažiť ďalší ročník 
festivalu SEMFEST, 
ktorý sa niesol v téme 
VŠETKO alebo NIČ! 
Spoločne s rečníkmi 
Stankom Gurkom, 
Slavom Slávikom a 
Mariánom Kaňuchom 
sme sa zamýšľali nad 
tým, že VŠETKO, 
čo potrebujeme 
nachádzame jedine u 
Pána Boha. 

Mali sme možnosť 
vypočuť si množstvo 
zaujímavých seminárov 
a životných príbehov, 
vypočuť si skvelé 
koncerty pri dobrom 
jedle a osviežujúcich 
nápojoch v Pubstane, 
naučiť sa nové zručnosti 
vo Workshopovom 
stane, oddýchnuť si v 
príjemnej spoločnosti v 
Relax stane, zažiť kopec 
zábavy pri športoch a 
mnoho iného.
Fotoalbum z festivalu 
nájdete na našej 
facebookovej stránke: 
Semfest. Niekoľko 
zaujímavých záberov 
nájdete aj v tomto 
informačnom liste. 

„Každý ročník je iný. 
Ak by som mal hodnotiť 
tohtoročný festival, myslím 
si, že bol požehnaním 
pre všetkých, ktorí sa ho 
zúčastnili ale aj pre tých, 
ktorí na ňom participovali 
v rámci jeho organizácie. 
Téma bola príznačná 
súčasnej mladej generácii. 
Znela trocha radikálne - 
VŠETKO alebo NIČ. Ak 
sme však chceli mladým 
predstaviť Boha a život s 
Ním, tak sme na to museli 
poukázať v protikladoch. 
Po organizačnej stránke bol 
z môjho pohľadu festival 
veľmi dobre pripravený 
a zvládnutý všetkými 
dobrovoľníkmi.“ 

Jozef Šimek – riaditeľ festivalu

S E M F E S T

S E M F E S T

„Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za 
odpad, aby som získal Krista“ 

                                                                Filipskym 3:8b



Počas leta sa uskutočnilo v rámci 
misijného programu Helping 
Hand takmer 40 výjazdov, ktoré 
boli jednak jednodňové, ale aj 
viacdňové (ako napríklad misijné 
výjazdy do Srbska, Bieloruska, 
účasť na Campfeste a podobne). 
Poslúžili sme v rámci našich 
možností na niekoľkých zborových 
dňoch, dorastových, detských 
i mládežníckych táboroch 
(slovenských či anglických) a na 
rozličných športových podujatiach. 
O niektorých výjazdoch v rámci 
projektu Helping Hand si môžete 
prečítať na ďalších stránkach 
infolistu.

HELPING – HAND

H E L P I N G – H A N D

1.



MISIJNÝ VÝJAZD

„Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo):lebo 
mocou Božou je ono na spasenie každému 

veriacemu najprv Židovi, a aj Grékovi.“ 
                                                                Rim 1:16



[SRBSKO]

 21.júla sa pre 
sedemčlennú skupinu mladých 
ľudí na čele s Dávidom Gurkom, 
vyslanú Spoločenstvom 
evanjelickej mládeže, začalo 
dobrodružstvo. Spolu s 
Dávidom sa na túto cestu vydali 
Nika Gurková, Sima Chreňová, 
Kika Gurková, Nika Galová, 
Janko Ištok a Tomáš Bardún. 
Navštívili sme 6 cirkevných 
zborov Slovenskej evanjelickej 
augsburského vyznania cirkvi 
(SEAVC) v Srbsku, kde sme 
poslúžili evanjeliom a atrakciami 
z misijného programu SEMu – 
Helping Handu. Zúčastnilo sa 
približne 200 detí a tínedžerov 
vo veku od 5 do 17 rokov.

Každý zo šiestich dní znamenal 
akciu na inom mieste. Poslúžili 
sme v cirkevných zboroch 
Pivnice, Aradáč, Vojlovica, 
Lug, Erdevik a Stará Pazova. 
Vďaka Pánu Bohu sme mohli 
na týchto miestach šíriť 
evanjelium počas krátkeho 
hodinového programu, v 
rámci ktorého sme spievali 
piesne, hrali aktivity, modlili 
sa, mali krátke zamyslenie z 
Božieho Slova a povzbudzovali 
sa svedectvami. Po programe 
nasledovalo popoludnie plné 
zábavy s atrakciami ako vodný 
futbal, skákací hrad, weykicky 
a iné.

Veríme, že misijná cesta bola 
oslavou nášho pána Ježiša 
Krista medzi mladými ľuďmi v 
srbskej Vojvodine a evanjelium 
bude medzi nimi aj po našom 
odchode z Božej milosti 
mocnieť.

„Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo):lebo mocou 
Božou je ono na spasenie každému veriacemu najprv 

Židovi, a aj Grékovi.“ 
                                                                Rim 1:16

21.-29.7.2016
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17. - 27. 7. 2016

 Po veľmi pozitívnej 
minuloročnej skúsenosti sme 
sa aj tento rok rozhodli pre 
misijný výjazd do Bieloruska. 
V nedeľu 17. 7. sme vyrazili 
- Paly Garaj, Tomáš Kuziel, 
Michal Kovár, Peťo Šoltés, 
Kristína Leashchova, Slávka 
Šoltysová, Saška Rybáriková a 
Ivet Hudecová. 
Do bieloruského mesta Vitebsk 
sme dorazili v noci 18. 7. 
Keďže sme už mali skúsenosť 
z minulého roka, vedeli sme 
čo a ako - prechod cez hranice, 
pohyb po krajine =)

Ubytovali sme sa v rovnakom 
hosteli, vyspali a ráno sme 
vyrazili na miesto tábora, ktoré 
bolo pre nás tiež už známe. 
Niektoré veci boli pre nás ale 
nové. Minulý rok bolo našou 
úlohou pomôcť s programom 
letného tábora pre deti a 
mládež tamojšieho zboru. 
Tento rok sme boli pri celej 
príprave tábora - úprava areálu, 
upratovanie, stavanie stanov. 
Boli sme pri príchode detí a 
mladých, ktorých bolo asi o 
polovicu viac ako minulý rok. 
Prišli aj tí minuloroční, ale aj 
noví.

Našou úlohou bola aj príprava 
programu. Mohli sme poslúžiť 
nie len vodným futbalom, 
lanovými aktivitami, tvorivými 
dielňami, spoločenskými 
hrami, ale aj zmysluplnými 
aktivitami, svedectvami, 
témami a v neposlednom rade 
rozhovormi. Deti a mladí mohli 
možno prvýkrát, možno opäť 
počuť evanjelium. Dúfame a 
veríme, že Pán Boh požehná a 
dá vzrásť tomu, čo bolo zasiate. 
Domov sme sa vrátili o desať 
dní 27. 7. Ale naša služba 
pokračuje v modlitbách. 

B I E L O R U S K O
BIELORUSKO
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JEDNA 
Z
FORIEM 
HH  
TÁBOR 
PLIEŠOVCE
Koncom  júla (24.-30.7.) zavítali do 
Párnice neďaleko Dolného Kubína 
mládežníci a dorasťáci z cirkevných 
zborov Pliešovce a Krupina na 
spoločný tábor.

A tak sme sa v jeden krásny 
prázdninový deň vybrali za 
nimi a v rámci projektu Helping 
Hand im pripravili celodenný 
program.  Prostredníctvom 
zážitkových hier a aktivít 
sme mohli budovať jednotné 
spoločenstvo a zároveň  sa 
viac navzájom spoznávať. 
Okrem zábavy a rozhovorov 
sme spoločne študovali aj 
Božie slovo pod vedením 
Jožka Šimeka.

Keďže nám spolu bolo veľmi 
dobre a chceli sme spolu 
stráviť viac času, táborníkov 
sme pozvali na návštevu 
klubu Garáž. Tu sme okrem 
posedenia pri kofole či  káve 
a predstavenia mládežníckej 
práce v oblastnom centre 
absolvovali malý turnaj v 
spoločenských hrách, pri 
ktorom si každý mohol 
prísť na svoje. Tešíme sa, že 
okrem malej pomoci sme 
mohli spoznať tak vzácnych 
mladých ľudí a ďakujeme 
Bohu, že práve On nás spája. 

T Á B O R 

[ P L I E Š O V C E ]
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CAMPFEST
Aj tento rok sme sa so SEMáckymi atrakciami(vodným 
futbalom,skákacími hradmi,trampolínou a spoločenskými 
hrami) zúčastnili festivalu Campfest.   
22 dobrovoľníkov z rôznych kútov Slovenska sa spojilo, aby 
venovalo svoj čas a svoje srdcia tejto službe. 
Ako bolo, to najlepšie povedia oni sami:



„Bolo mi veľmi 
dobre v osobných 
rozhovoroch, aj 
počas služieb. A 
aj možnosť byť na 
programe bola pre 
mňa požehnaním...
pôvodne som 
nečakala, že by som 
tam šla, ale veľmi 
som chcela...a Boh 
mi to dal.“ 
- Janka Diežková -  

„Užil som si každý 
jeden koncert, na 
ktorom som bol 
a aj každú jednu 
službu, ktorú som 
mal. Niekedy nikto 
neprišiel, a tak som 
si aj ja mohol zahrať 
vodný futbal...“

 - Jakub Poloha –   

„...je super, že 
aj takým malým 
kúskom, ako 
je stráženie 
t r a m p o l í n y , 
skákacieho hradu 
či vodného futbalu, 
každý jeden z nás 
mohol prispieť 
k tomu, aby bol 
Campfest úžasným 
miestom, kde sa 
môžu stretávať 
Božie deti.“ 
-Dominika Štofová - 

„Na Campfeste 
je služba, ktorú 
robíme súčasťou 
s k l a d a č k y , 
celkového výsledku, 
ktorý sám osebe je 
takou animačnou 
aktivitou. Ale ak to 
pomôže rodičom na 
chvíľu rozptýliť deti 
(aby potom znovu 
trochu vydržali 
na programe), 
vytvorí priateľom 
pri stolových 
hrách priestor 
na rozhovory a 
pre spoločenstvá 
prinesie

trochu spoločného 
uleteného zážitku 
pri vodnom 
futbale, tak to má 
veľký význam. No 
a potom je to tiež 
záchytný bod pre 
veľa ľudí, ktorí 
sa tam pristavia 
a porozprávajú. 
A potom to 
určite zbližuje 
aj celú slúžiacu 
partiu. Takže je to 
m n o h o v r s t v o v ý 
zážitok.“ 

– Edo Jančuška –

„Na Campfeste som 
zažil 4 dni v super 
spoločnosti Božích 
pracovníkov a 
priateľov. Bola to 
obohacujúca služba 
v SEM-e, ale hlavne 
pre nášho Otca.“ 
– Michal Resutík –

C A M P F E S T

1. 2.



„Na Campfest som 
sa tešil, pretože je 
pre mňa miestom, 
kde môžem aktívne 
slúžiť ľuďom, ktorí 
nasledujú alebo 
chcú nasledovať 
Krista a zároveň 
vidieť ako Boh 
koná v ich životoch 
a buduje Svoje 
kráľovstvo medzi 
nami. Po štyroch 
dňoch na Campfeste 
bolo ťažké rozlúčiť 
sa a odísť, ale verím, 
že Pán Boh sa za  
Campfest   

a našu službu 
prizná a takéto štyri 
dni služby, chvál, 
otvorených sŕdc a 
Božej prítomnosti tu 
budú aj o rok.“ 
– Michal Stromko –  

„Bolo jednoducho 
skvelo...mali sme čas 
aj na také osobnejšie 
rozhovory a takisto 
sme mali priestor aj 
na vlastný program. 
Mňa osobne to dosť 
povzbudilo.“
 – Janka Šimeková – 

„Na Campfeste som 
bol už  viackrát, 
ale v inej pozícii 
ako tento rok. Som 
vďačný Bohu za celý 
tím ľudí, ktorí to so 
mnou celú dobu 
«vydržali», a tak 
som mal možnosť 
aspoň na krátky 
čas omladnúť a cítiť 
sa ako mládežník. 
Aj keď som sa 
moc na programy 
Campfestu nedostal, 
nahradilo mi to 
spoločenstvo pod 
SEM stanom.

A tie super palacinky, 
no nádhera.“ 
– Dušan Bruncko - 

3. 4.
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EDS
 Európska dobrovoľnícka služba (EDS) je program, 
ktorý ponúka možnosť 18 - 30 ročným ľuďom vycestovať do 
zahraničia, stať sa dobrovoľníkom a realizovať sa v oblasti, 
ktorá ich baví. EDS ponúka šancu zapojiť sa do aktivít v 
hostiteľských organizáciách niektorých štátov Európskej 
únie alebo iných krajín sveta zapojených do tohto programu.
Pre viac informácií môžete pozrieť stránku:
 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/



 SEM je jednou z 
akreditovaných organizácií EDS na 
Slovensku v rámci programu Erasmus-
plus. K nám na Slovensko sme mali 
možnosť hosťovať (a aj tento rok 
hosťujeme) niekoľko zahraničných 
dobrovoľníkov. Okrem toho máme 
možnosť vysielať dobrovoľníkov, na 
základe čoho sme v školskom roku 
2014/2015 vyslali jednu dobrovoľnícku 
do Nemecka a tento rok sme vyslali 
ďalšie 3 dievčatá. V súčasnosti sme 
reálne zapojení do 3 projektov v troch 
krajinách (Nemecko, Afrika, Česká 
republika). Ak máš teda aj ty záujem, 
ponúkame ti možnosť STAŤ SA 
dobrovoľníkom v druhej krajine.

EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA 
SLUŽBA 

 Po jedenástich mesiacoch 
sme sa rozlúčili s našimi 
zahraničnými dobrovoľníkmi, 
ktorí slúžili v SEM-e v rámci 
projektu Európskej dobrovoľníckej 
služby (EDS). Samozrejme, že 
sme našich vzácnych kamarátov 
neposlali domov len tak, ale 
pripravili sme pre nich rozlúčkové 
párty, na ktorých sme spomínali 
na spoločne prežitý čas, ťažké či 
vtipné zážitky. Rozlúčka s Bennym 
a Chrisom prebehla v klube 
Garáž, kde pôsobili väčšinu svojej 
služby a s Kristínkou z Bieloruska 
v Púchove. Všetkým trom chceme 
popriať nech naďalej môžu kráčať 
s Bohom a v domácom prostredí 
môžu zúročiť všetko, čo sa počas 
svojej služby na Slovensku mohli 
naučiť. 

ROZLÚČKOVÉ PÁRTY

Pre všetky ďalšie informácie nás môžeš kontaktovať na e-mail: 
mudrak@sem.sk

1.

2.

3.



 Tento rok budeme v rámci 
SEM-u opäť hosťovať nových 
zahraničných dobrovoľníkov. 
Oblastné centrum Dolný Kubín 
sa stane na takmer rok domovom 
Adriana a Floriana z Nemecka a v 
rámci oblastného centra Púchov 
budú pôsobiť Katrin a Nils z 
Nemecka, Viktoria z Bieloruska 
a Jacob z USA. Aby  začiatky ich 
pôsobenia na Slovensku boli 
pre nich čo najjednoduchšie  v 
najbližších dňoch sa zúčastnia 
intenzívneho kurzu slovenského 
jazyka vo Veľkom Slavkove. 

PREDSTAVUJEME NOVÝCH DOBROVOĽNÍKOV 2016/2017

[DO NEMECKA SME VYSLALI...]

 Do Nemecka sme v rámci EDS tento rok vyslali 3 dievčatá 
– Janku Diežkovú (Dolný Kubín), Evku Janotovú (Krupina) 
a Danicu Fojtíkovú (Lazy pod Makytou). O tom ako sa im v 
Nemecku darí a čo všetko tam zažívajú si budete môcť prečítať na 

ich blogoch, ktoré budú už čoskoro vytvorené na našom webe.

DO NEMECKA SME VYSLALI...

1.

1.



PRIPRAVUJEME...



NOVÝ ROČNÍK DVK

Už čoskoro otvárame DVK 2016/2017. DVK 
(Dokonalí v Kristu) je kurz pre mladých 
kresťanov, ktorí chcú meniť svoj život a rásť v 
poznávaní Pána Ježiša Krista. Účastníci kurzu 
sa stretávajú jedenkrát v mesiaci, vždy cez 
víkend v období od októbra do mája. Súčasťou 
je aj jedna pracovná cesta do zahraničia, v 
rámci ktorej môžeme zažiť, ako funguje misia 

mladým v inej lokalite a kultúre.

Už 14.-16. októbra sa uskutoční v poradí 
druhé Stretnutie vedúcich mládeží a dorastov 
vo Veľkom Slavkove. Stretnutie nesie názov  
„...a vykupujte čas“ (Kolosenským 4,5). Tešiť 
sa môžete na kvalitné témy, spoločenstvo, 
rozhovory, aktivity, nové inšpirácie, semináre 
a vzájomné povzbudzovanie sa do služby. Z 
každého CZ pozývame na stretnutie troch 
pracovníkov s mládežou. Takže určite príď, 
alebo pošli svojho vedúceho. Viac info už 

čoskoro na webe.

STRETNUTIE VEDÚCICH 
MLÁDEŽÍ

1. 2.

P R I P R A V U J E M E . . .



KONFERENCIA     SEM

Aj tento rok pripravujeme konferenciu SEM, na 
ktorú vás všetkých srdečne pozývame. A aj keď 
sme s jej prípravami ešte len na začiatku, dávame 
vám do pozornosti termín, v ktorom konferencia 

bude: 17. – 20. november 2016.
Všetky ďalšie informácie pribudnú už čoskoro na 
našom webe, facebooku a rovnako vás o všetkých 
podrobnostiach budeme informovať e-mailom. 

OCHOTNÉHO DARCU MILUJE BOH

V tomto infoliste by sme vám radi dali do pozornosti 
možnosť podporiť náš vzdelávací program DVK 
(Dokonalí v Kristu) aj finančne. Keďže rozpočet 
SEMu nepokryje všetky náklady (víkendový pobyt 
na jednom stretnutí pre jedného účastníka stojí 
okolo 30 EUR), radi prijmeme dary, ktoré budú 

určené priamo pre tento projekt. 
Ak by ste chceli podporiť vzdelávanie mladých 

kresťanov, môžete tak urobiť troma spôsobmi: 
- priamo cez stránku SEM: https://sem.darujme.

sk/863/ (do poznámky uveďte, že je to na DVK),
- prevodom na náš účet: SK71 1100 0000 0029 
2989 4217 (BIC: TATRSKBX) - variabilný symbol 

priamo pre podporu DVK je: 1022,
- alebo môžete podporiť priamo študenta, ktorý je 

z Vašej oblasti a nemá prostriedky na DVK.

K O N F E R E N C I A



OBLASTNÉ CENTRUM 
KOŠICE



OC SEM Košice nie je 
typické SEMácke oblastné 
centrum. Chýba tu klasické 
prepojenie na región (nejdem 
vysvetľovať aké sú na to 
dôvody), ale keďže práca 
v okolitých mládežiach je 
rozvinutá a samostatná, tak sa 
venujem dvom zaujímavým 
miestnym projektom, a 
to je CYKLO a HOKEJ 
SEM KE. CYKLO je však 
otvorené aj pre záujemcov 
z celého Slovenska, tak 
vám ho predstavím trošku 
podrobnejšie. O hokeji, 
prečo a ako ho organizujeme 
napíšem, keď si na to nájdem 
čas a dostanem priestor v 
ďalšom infoliste.

 Boli a ešte sú traja otcovia. 
Jeden mal dvoch synov, ďalší jedného 
a posledný  troch chlapcov. Deti 
rástli a už ich nudili dovolenky 
s mamičkami, ktoré sa báli, či si 
neoškrú kolienko. Jeden z týchto 
ockov bol a je nadšený biker....
A tak to všetko začalo. Nebudem 
vás nudiť históriou, ale takto to 
nejako bolo. Okrem toho, ale to si 
už  pamätajú naozaj iba pamätnici, 
aj v SEMe sa prvé „Cykla“ udiali 
ešte  v druhej polovici 90-tych rokov 
minulého tisícročia... Ale to boli 
cestné etapy – také ako poznáte s 
Tour de Franc (vtedy ešte bolo na 
Slovensku menej áut a viac bicyklov). 

 Základ týmu zostal - nadšený 
otecko Paľo B. a jeho pomocník (jvc) 
v sprievodnom vozidle. Synovia sú 
už dospelí mladí muži, ale stále s 
nami chodia na CYKLO a pozývajú 
kamarátov z dorasatu a mládeže...
Aby ste mali trošku predstavu, čo 
to vlastne je, tak sa pokúsim opísať 
jeden deň na tohoročnom CYKLE. 
Ráno budíček 7:00, ale to už kuchyňa 
od 6:30 chystá raňajky. Čajík a 
výdatnú rybaciu nátierku.  O 7:30 
sa už papá (alebo po našom kaluje). 
Potom je krátke zamyslenie z Biblie 
– veršík a modlitby. A začne frmol. 
Treba si nabaliť desiatu, nabrať vodu 
do fliaš a waterbagov, dofúkať kolesá, 
zabaliť si rezervné tričko a vetrovečku 
do dažďa  a ide sa. 
 Tím A vyráža prvý, však je 
A....trasa Jakubovany – Liptovský Ján,  
Jánska dolina a 15 km je za nami...
odpočinok dačo pojesť, doplniť cukry 
spustiť kolesá  (znížiť tlaky, lebo sa 
ide do terénu)

a ďalej lesnou cestou okolo potoka 
Štiavnica, neminúť odbočku na 
Svidovskú dolinu (istia to mapy.cz 
v našich inteligentných mobiloch) 
a kofola v Malužinej je po 2,5 
hodinovom kamenistom teréne 
ako živá voda. To je už pekne 
poobede a za nami cca 30 km. A už 
treba ísť len posledných 30 km cez 
Liptovskú Porúbku naspäť na chatu 
v Jakubovanoch. Tím B to dá až do 
konca. Tím A, ktorý chce viac vnímať 
krásu prírody volá sprievodné vozidlo 
do Porúbky a nemusí sa báť dažďa ani 
šliapať 20 km. Stačí... však sme tu pre 
radosť z pohybu a krás Slovenska.
 Sprievodné vozidlo a servisný 
tím neodpočíva. S pomocným 
kuchárom zatiaľ poupratovali zvyšky 
raňajok, išli na nákup a pozrieť si 
Stanišovskú jaskyňu. Potom pomocný 
kuchár začína variť výdatnú a chutnú 
stravu a auto s vozíkom ide do 
Porúbky vyzdvihnúť tím A. Cestou 
si urobia zástavku v Lidli, doplnia 
cukry a dokúpia ďalšie potraviny. O 
16:00 sme už všetci na chate, lebo tím 
B makal ako divý a sme tam skoro 
naraz. Trošku sa umyť a ide sa jesť....
dnes to je zeleninová polievka – trošku 
hustejšia...a cestoviny s tvarohom a 
slaninkou, pre vegetariánov s makom 
a lekvárom (:. Potom rýchlo ošetriť 
bicykle a niekedy aj bikerov (však 
Paľo má koleno ako malý melón...
netreba kolenom búchať o skaly). 
Večer trošku téma - duchovná

výzbroj EF 6, modlitby, opekačka a s 
večierkou nie sú problémy. O 22:00 
kľud a pokoj, len dobrovoľník Peťo 
Š. dáva do poriadku kuchyňu (zvyk 
z domu, je to už ženatý chlap a vie, 
že keď to neurobí večer, ráno to bude 
zaschnuté). Deň je za nami, zážitky 
sú super...telá zničené, ale všetci to 
prežili. 
Takýchto krásnych dní je na CYKLO 
aspoň 5. Keby som písal o etape do 
Kľačianskej doliny a o tom, že s 
bicyklom sa dá zapadnúť do blata 
až po riaditka...to by bolo už veľa 
čítania, to sa spýtajte rovno Jonyho, 
ako sa to robí.
 Prečo to CYKLO robím/e 
posledných 17 rokov? Lebo až keď 
si na pokraji svojich síl, pochopíš, 
aký si človek...a keď si mladý muž, 
potrebuješ dobrodružstvo a zážitky, 
ktoré ťa veľa naučia. V posledných 
rokoch sa CYKLA zúčastňujú len 
chlapci a muži. Je to vynikajúci 
spôsob, kde sa o Bohu nehovorí 
slovami, ale dokazuje sa to, v čo 
veríme skutkami a dôverou v Boha.  
 Tohoročné CYKLO je už 
minulosťou (konalo sa 23.7. - 29.7.). 
Ale 18. ročník 2017 je ešte pred nami. 
Keď si pochopil, že máš o niečo 
také záujem, tak sa teším na nových 
nadšencov. Je tu ešte ponuka – môžem 
vám pomôcť zorganizovať CYKLO 
pre vašu mládež. Rád poradím, ale aj 
pomôžem. Jvc
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