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„Lebo pre Hospodina, svojho Boha, si svätým ľudom a 
teba si vyvolil Hospodin spomedzi národov, ktoré sú na 

zemi, aby si bol Jeho vlastným ľudom.“ 
                                                               Dt 14:2

SPOLOČENSTVO EVANJELICKEJ MLÁDEŽE

        jar 
2018



[ O B S A H ]
1. DVK 2017/2018

2. INSIDE

3. BIELORUSKO 2017/2018

4. NEMECKO

5. EDS
  Predstavujeme nových 
dobrovoľníkov 2017/2018

6. STRETNUTIA VEDÚCICH MLÁDEŽÍ 
      + VALNÉ
7. POZVANKA

                   SEMFEST 2018



[ DVK 2017/2018]

 Skončil Sa ďalší 
ročník DVk. To, čo 
ViDno je 14 šTuDenToV, 
kTorí S nami STráVili 
čaS oD okTóbra Do 
mája. To, čo už nie je 
až Tak ViDiTelné na prVý 
pohľaD, božia práca V 
našich žiVoToch. ViDím, 
ako boh konal Skrze 
TenTo projekT.  i. kor . 
2,3 a ja Som bol u VáS 
V SlaboSTi a V bázni a 
TriaSol Som Sa mnoho.  
4 a moja reč a moja 
kázeň nezáležala V 
preSVieDčaVých ľuDSkej 
múDroSTi SloVách, ale V 
Dôkaze Ducha a moci,  
5 aby Vaša Viera nebola 
V ľuDSkej múDroSTi, ale V 
moci božej. 

V priamom „live“ 
prenose sme mohli 
zažiť, ako nás Pán 
Boh vedie a mení na 
svoj obraz.  Najviac 
som povzbudený 
stále na konci, 
keď v prácach 
naších študentov 
je  vyjadrené, čo 
osobne prežili počas 
DVK. Neviem ,ako 
to lepšie opísať, ale 
som vďačný Bohu. 
A čo dodať na 
koniec? DVK už 
máme poriadne 
dlho, toto       bol 
7. ročník  ( a 
predtým bolo ŠPM).

Verím, že bude 
ešte zopár DVK, 
pokiaľ budú mladí 
ľudia, ktorí zápasia 
vo svojich životoch 
a chú vidieť, ako 
Boh koná .... aj toto 
je spôsob, ako sa 
dá priblížiť k Bohu 
a zažiť konanie 
Ducha Svätého v 
našich životoch.
Od začiatku júla 
do15.9.2018  sa 
môžete hlásiť na 
ročník 2018/2019 
všetky informácie 
budú dostupné na 
stránke SEMu  www.
sem.sk 

Jano V.

 DVK 2017/2018

D V K

„Jeho zvestujeme my, napomíname a učíme každého 
človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého 

človeka učinili dokonalým v Kristovi.“ 
                         Kolosenskym 1:28



Dokonalý v Kristu, čo k 
tomu napísať, v názve je 
predsa všetko, avšak táto 
cesta nekončí. Som veľmi 
rád, že som mohol byť 
súčasťou tohtoročnej „DVK 
rodiny“, bol to úžasný čas, 
kedy som mohol rásť vo 
viere, uvedomovať si Božiu 
prítomnosť, spoznať nových 
úžasných ľudí a aj vidieť, ako 
žijú iné spoločenstvá. Zažil 
som vynikajúci čas, či už pri 
modlitbách, pri chválach, 
pri rozhovoroch alebo pri 
mentoringu.

DVK

D V K

 S Vladkom sme vždy mali požehnaný čas, či už sme riešili 
nejaký osobný boj alebo nejaké bežné dilemy. Každé slovo, 
ktoré cez DVK odznelo mi prinieslo nový pohľad na môj život s 
Kristom. Napríklad som prvýkrát mohol skúmať pôst a jeho silu. 
Bol to čas, kedy mi Boh ukazoval nové cesty, ako môžem slúžiť 
v našom zbore, a zároveň aj ako sa mu viac priblížiť. Skrz DVK 
som toho prijal veľa a som rád, že v každom kúte Slovenska 
sme ľudia, ktorí chceme prinášať cirkev Kristovu všade, kde 
prídeme. Som za vás všetkých veľmi vďačný.

Michal Chripko



[INSIDE]

 Milí priatelia, je pre nás 
veľkou radosťou vidieť to, 
ako si Pán Boh používa INSIDE 
projekt u nás v Bratislavskom 
senioráte. Prostredníctvom 
neho sa zameriavame  na 
mladých teenagerov vo veku 
12-18 rokov. Každoročne 
organizujeme tri jarné INSIDE 
víkendovky. Dve aprílové pre 
mladší dorast a jednu májovú 
pre starší dorast.
Vikendovky pre mladší dorast 
sa tento rok niesli v téme ‚Na 
úteku‘. Spoločne sme prešli 
príbehom márnotratného 
syna. Zažili sme, čo to znamená 
byť na úteku z domu a ‘’užívať 
si život’’ vďaka peniazom 
či veciam, z ktorých máme 
častokrát pocit, že nám 
naplnia srdce. Ale taktiež sme 
nanovo mohli spoznať to, aké 
je Otcovo srdce. To, že On sám 
za nami vybieha, ešte sme 
len príjazdovej ceste a chystá 
nádhernú kráľovskú hostinu.
Vďaka týmto dvom víkendom 
sme sa mohli stretnúť so sto 
tridsiatimi mladými ľuďmi. 

Čo je, samozrejme, veľké 
číslo. Nejde nám však o čísla. 
Veríme, že vikendovky priniesli 
svoje ovocie a nejedno srdce 
odišlo zmenené. 
Prvý májový víkend sa 
konala víkendovka pre starší 
dorast. S viac ako tridsiatimi 
teenagermi vo veku 15-
18 rokov, sme sa učili, čo 
to znamená, že byť blízko 
nestačí. Nám, kresťanom, sa 
často zdá, že mať osvojený 
kresťanský slovník, pár 
naučených fráz a pohyb 
v kresťanskom prostredí je 
dostatok  na šťastný život.
Opak je pravdou. Ide o srdce, 
ktoré potrebuje byť zmenené, 
a tak bude viac ako len blízko. 
Až vtedy začne žiť skutočný 
život s Kristom. 

Vďaka Pánu Bohu za 
všetko,čo vykonal. Čoskoro 
nás čakajú INSIDE Games a 
INSIDE Tábor. Modlíme sa, 
nech i to môže byť nástrojom 
pre
 Božie Kráľovstvo.

„ale patrilo sa nám veseliť a radovať. Lebo tento 
tvoj brat bol mŕtvy, a ožil; bol stratený, a našiel sa.“ 
                                                              Lukáš 15:32
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 Tomáš a Kristínka strávili 
rok na misijnom pobyte v 
Bielorusku v evanjelickom 
zbore vo Vitebsku. Počas roka 
pomáhali pri bežnej práci 
zboru, pri Bohoslužbách a 
rôznych zborových aktivitách, 
organizovali stretnutia s 
mladými, na ktorých premietali 
filmy, viedli diskusie. S mladými 
sa stretávali aj osobne pri 
rozhovoroch o všetkom, čo 
dnešných mladých zaujíma. 
 Kristínka vytvorila 
dievčenskú skupinku, na 
ktorej dievčatá vyrábali rôzne 
predmety, rozprávali a zdieľali 
sa so svojimi životmi. 

 Raz do mesiaca sa 
snažili zorganizovať stretnutie 
dorastu v neďalekej obci 
(90 km), kde sa hovorilo 
Božie Slovo, spievali piesne, 
rozprávalo na rôzne témy a 
hrali sa hry.
 Po roku sa Tomáš s 
Kristínkou rozhodli vrátiť na 
Slovensko, ale nezabudli na 
Bielorusko. Aj toto leto budú s 
Božou pomocou organizovať 
detsko-mládežnícky tábor v 
Bielorusku (12. - 22. júl). Ak by 
ste sa k nim chceli pripojiť, 
byť súčasťou ich služby, 
zažiť dobrodružstvo, spoznať 
nových priateľov, a ak Pán dá 
aj nových bratov a sestry, sú 
ešte voľné miesta!

B I E L O R U S K O
BIELORUSKO
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2017/2018



NEMECKO

 Myšlienka ísť povzbudiť 
nemeckú cirkev a zároveň 
prijať povzbudenie bola pre 
nás už od začiatku lákavá. 
Tešili sme sa na to, že spoznáme 
nových ľudí, uvidíme nové 
miesta a budeme môcť 
rozprávať o Kristovi a živote 
cirkvi na Slovensku. Boli sme 
milo prekvapení prijatím, ktoré 
sme zažili a podmienkami, 
ktoré nám boli vytvorené. 
Mnohí sa zaujímali o to, kto 
sme a ako sa má cirkev na 
Slovensku. Práve preto sme 
v jeden deň usporiadali 
slovenský večer, na ktorom 
sme predstavili fungovanie 
našich spoločenstiev a ponúkli 
našich hostiteľov slovenským 
jedlom. Veľkým povzbudením 
pre nás boli aj dievčatá z Afriky 
a Ekvádoru, s ktorými sme mohli 
zdieľať našu lásku ku Kristovi. 

Zároveň nás potešil jeden 
nemecký pán, ktorý na 
slovenský večer prišiel oblečený 
v tričku so slovenským znakom 
a rozprával o tom, prečo 
Slovensko miluje a každý rok 
navštevuje. Pobyt v Nemecku 
bol spestrený bohatým 
programom, ktorý bol pre 
nás všetkých pripravený. 
Zúčastňovali sme sa 
prednášok o tom, aké dôležité 
sú symboly a komunikácia v 
živote človeka. Domov sme 
sa vrátili povzbudení a vďační 
za posilnenie našich vzťahov 
a prijatie nových skúseností, s 
túžbou zažiť to raz znova.

G E R M A N Y

[ N E M E C K O ]
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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/



 „Kofola alebo Cola-cola?“, „Máš rada cesnak?“, 
„Tím Kapitán Amerika alebo tím Iron man?“
Toto boli pravdepodobne prvé tri otázky, ktoré sa ma tu 
asi každý spýtal. Slováci boli od začiatku veľmi otvorení 
a zaujímali sa o mňa. Preto bolo pre mňa oveľa ľahšie 
sa s nimi rozprávať a moje obavy opadli.
Neskôr nasledovali aj otázky ako „Prečo sú tvoje 
vlasy modré?“, „Prečo si vegetariánka?“ a „Prečo 
Slovensko?“

MOJA EDS NA SLOVENSKU – DOLNÝ KUBÍN

1.

3.

2.

 Takže prečo Slovensko? Myslím si, že Slovensko si viac-menej 
našlo mňa. Ja som len vedela, že po ukončení strednej školy v 
Nemecku chcem vycestovať do zahraničia. Kamarátka mojej 
sestry (Anina) tu bola pred 4 rokmi a povedala mi o tomto projekte, 
ktorý znel veľmi dobre. Už v Nemecku som pracovala s mládežou. 
Robila som skupinky, pomáhala pri prípravách táborov v mojom 
zbore a tiež vo YMCA. Čiže som bola veľmi nadšená, že je možné 
robiť niečo podobné aj na Slovensku. Pracovala som v kancelárii v 
Dolnom Kubíne, kde sme pripravovali rôzne podujatia, workshopy, 
konfivíkendovky a semináre. Robila som tiež videá, fotky alebo 
plagáty.
Veľmi rýchlo som zistila, že Slováci mali pravdu, keď povedali 
„sme blázniví“. Napríklad jedna z ich najobľúbenejších hier na 
konfivíkendovke súvisí so živými červíkmi, asi viete kam to smeruje...

Tak isto máme mládežnícky klub Garáž, v ktorom som pomáhala najmä cez 
víkendy. Veľmi som si obľúbila tento klub, pretože si myslím, že je to dobrý 
nápad. Mali sme hudobné večery talentov, Valentínsky deň, hip-hopové 
tance – celkom veľké spektrum rôznych talentov. Veľmi sa mi páčilo, že 
mohol prísť naozaj každý a pridať sa k nám, byť sám sebou a rozvíjať svoj 
potenciál.
Som rada, že som tu mohla pracovať. Našla som si veľa kamarátov a 
spoznala mnoho zaujímavých životných príbehov rôznych ľudí.
Asi najviac som sa zamilovala do prírody a stále som v údive z toho, aké je 
všetko nádherné tu na Slovensku.
Keď teraz odchádzam, je to akoby som opúšťala svoj druhý domov.
Ale určite sa tu ešte vrátim. A kto vie, akú farbu vlasov budem mať potom?



 Na konci augusta 2017 ku nám, do Púchova, dorazili 
dve nové dobrovoľníčky - Anna a Leonie. V poradí už 6. rok 
dobrovoľníctva máme takmer za sebou. Bol to dobrý rok, kedy 
sa dievčatá zapojili do mnohých vecí v rámci SEM-u, školy a 
prepájania detí / žiakov na cirkevné zbory, ale nelenili ani v 
rámci sieťovania iných európskych dobrovoľníkov, ktorí sú na 
Slovensku :-). 

Volám sa Anna, 
som Nemka a mám 
18 rokov. Skončila 
som školu tento rok 
som robila Európsku 
d o b r o v o ľ n í c k u 
službu v Slovensko. 
Jedna časť mojej 
práca bola učiť na 
Komenského škole 
v Púchove. 

1. 2.

 E D S PÚCHOV
EDS PÚCHOV

 Na začiatku to bolo veľmi 
ťažké pre mňa, ale učitelia boli 
ochotné pomáhať. Druhá časť 
moja práca bola Royal Rangers 
Skauting v Záriečie. Pomáhala 
som s veľa vecí. Tiež som bola 
na víkendovky, kde som mala 
biblické inpulzy a aktivity. Teraz 
s vodným futbalom chodíme po 
Slovensko. Som veľmi rada, že 
som mohla robiť toto.  Ďakujem 
za tento čas.

 Ja som Leonie Baisch, 
mám 19 rokov  a som 
Nemka. Tiež som robila EDS 
(Európsku dobrovoľnícku 
službu). Veľa som cestovala 
a robila som klubovňa v 
Púchove. Pomáhala som 
na rozne dorasty a mládeže, 
kde som hovorila, čo žijem 
s Bohom. Konfivíkendovky 
boli super :-). 

 Veľmi rada som 
stretla sa s inými ľuďmi 
a dobrovoľníkmi. V 
Komenského škola som 
robila dve veci. Učila som 
angličtinu v 5.a6.triede 
a mala som nový krúžok 
„Spievame po anglicky“ 
pre 1.-4.triede. Tento rok 
bol super. Robila som nové 
skúsenosti napríklad ako 
môžem byť dobrá učiteľka 
alebo učila som sa nový 
jazyk. Bude mi chýbať 
všetko a ďakujem, že mohla 
som byť tu.

Leonie BaischAnna Kiem



 Tento rok sme opäť 
mali možnosť zúčastniť sa už 
piateho Stretnutia vedúcich 
mládeží, 16. – 18. marca 
vo Veľkom Slavkove. Mohli 
sem prísť všetci vedúci - či 
už mládeže alebo dorastu, 
skúsení alebo začínajúci, 
hlavní či pomocní.
Počas celého víkendu sme 
sa zamýšľali nad tým, ako 
vnímame zmysel svojej 
služby, či má vôbec zmysel 
a hľadali, do čoho nás 
skutočne povoláva Pán Boh. 

STRETNUTIA VEDÚCICH MLÁDEŽÍ + VALNÉ
 Práve preto sa toto stretnutie nieslo pod názvom: 

„Má to vôbec zmysel?“ 
Počas večerných programov zazneli 2 hlavné témy: 
„Pochybnosti“ a „Choď!“.  Rečníkom bol hosť Lukáš 
Sztefek, pastor zboru v Těrlicku a vedúci odboru pre 

mládež v Slezskej cirkvi evanjelickej.
Okrem hlavných tém boli v programe zahrnuté rôzne 
semináre, či workshopy (ako prakticky slúžiť v rôznych 
oblastiach). Bol to čas plný rozhovorov, modlitieb, 

aktivít a vzájomného zdieľania sa.
V rámci stretnutia sa uskutočnilo aj Valné zhromaždenie 
SEM, na ktorom sa stretlo viacero zástupcov oblastných 
centier, či mládeží a prezentovali sa rôzne projekty, či 
už organizované v jednotlivých oblastných centrách 

SEM-u alebo v zahraničí.
Stretnutie sme ukončili v nedeľu službami Božími. Verím, 
že tento čas bol požehnaním a povzbudením, pre 

každého, kto sa SVM-ka zúčastnil. :) 

2.
1.



POZVANKA



SEMFEST 2018

SEMFEST bude inde (ako doteraz). 

SEMFEST bude iný (ako doteraz). 

Chceš zažiť SEMFEST? 

Rozhodnutie je na TEBE !!!  

Príď medzi nás - radi ťa uvidíme a stretneme :-).  

S E M F E S T . . .

Miroslav Mudrak



Zvonárska 23, 040 01,
 Košice

sem@sem.sk
www.sem.sk

tel./fax: 055/622 00 96


