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ani vysokosť, ani hlbokosť, ani
nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť
od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi,
našom Pánovi.
Rím. 8:39
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Ahojte priatelia,
pri aktuálnom pohľade z okna
(fúka silný vietor a je asi 7 stupňov)
už síce zabúdam na to, že sme
mali nejaké leto, no pri čítaní
jednotlivých správ a svedectiev
v tomto Infoliste, sa k letu veľmi
rád vraciam. Všetky správy, ktoré
si tu môžete prečítať, sme dali
dokopy preto, aby sme vám
aspoň v krátkosti priblížili, ako
sme toto leto prežili my v SEMe.
Z môjho pohľadu je to veľmi
dobré čítanie, lebo hovorí o tom,
ako chceme Pána Ježiša priblížiť
ostatným mladým ľuďom.

Leto je na to ideálny čas,
lebo vtedy sa stretávame na
rôznych táboroch, kempoch a
výletoch. Zažívame veľa zábavy,
dobrodružstva a priateľstiev.
A keď sa k tomu pridá aj dobrý
duchovný čas, človek si povie:
bolo to dobré leto, vďaka zaň
Pánu Bohu. Nech to všetko, čo
sme počas tohtoročného leta
zažili, oslávi nášho Boha a nám
ľuďom nech to pomôže Ho lepšie
poznať.

Vladimír Maťaš
/ Veľký Slavkov

SEMFEST
Program

Téma
Téma SF 2018 bola „The
ONE“. Touto témou sme chceli
poukázať na Pána Boha ako Boha,
ktorý je jediný a zvrchovaný, ktorý
všetko stvoril, a ktorý má všetko
vo svojich rukách. Účastníkov –
kresťanov sme vyzvali k tomu,
aby v ich živote vládol Pán Boh
a aby boli aktívni a zapojení
vo svojich spoločenstvách a
cirkevných zboroch. Účastníkov
– nekresťanov sme pozvali do
života s Pánom Bohom skrze
Ježiša Krista.
Hlavným
rečníkom
na
programoch bol Czeslaw Bassara
z Poľska. V nedeľu nám poslúžil
Jaroslav Petro z Obišoviec.

Program
bol
pestrý.
Okrem hlavných doobedňajších
a večerných programov, počas
dňa pozostával z 13 seminárov,
8 biblických štúdií, 5 diskusií na
spoločenské témy, 16 vstupov v
medzinárodnom stane na rôzne
témy, 8 workshopov. Nechýbal
ani veľmi dobrý program v
detskom stane a k dispozícii
bol aj relax stan, fitness stan a
modlitebný stan. Na festivale
vystúpilo 9 hudobných kapiel s
rôznym hudobným zameraním.

Niekoľko výrokov od dobrovoľníkov

Nové miesto
Najväčšiou novinkou tohto
ročníka bolo nové miesto. Po 6
rokoch v Záriečí a 4 ročníkoch v
Necpaloch sme zavítali do obce
Lenka v CZ Tornaľa. Boli sme
veľmi povzbudení otvorenosťou
obyvateľov
Lenky,
ako
aj
pohostinosťou členov cirkevného
zboru. Semfest navštívilo cca 800
ľudí.

Dobrovoľníci
Tento rok na SF slúžilo 111 dobrovoľníkov. Pred samotným
festivalom sme mali víkendovku pre dobrovoľníkov, kde sme mali
teambuildingové aktivity. V nedeľu sme navštívili 8 cirkevných zborov
v okolí, kde sme poslúžili piesňami, príhovormi, rozhovormi, aktivitami
pre konfirmandov a svedectvami. Od pondelka sme stavali a
vyzdobovali stany, oplocovali areál, pripravovali dekorácie a chystali
priestor pre účastníkov festivalu.

Niekoľko výrokov od účastníkov

„Veľmi sa mi páčilo.“
„Páčil sa mi čas v
skupinkách a to, keď sme sa mohli
„Veľmi dobrý kresťansky
rozdeliť v nedeľu a ísť poslúžiť do
Dobrá
organizácia,
okolitých kostolov. :) ... nie je nič, festival.
požehnaný čas medzi bratmi a
čo hodnotím negatívne.“
sestrami.“
„Páčilo sa mi, že sme
„Mám veľmi rada rodinnú
mohli byť v Lenke. Boli tam milí
a usmievaví ľudia (aj super pani atmosféru tohto festivalu, dobre
kuchárka ;) ),a pritom sme mohli strávený čas a a rečníkov, cez
spoznať nový kúsok Slovenska. ktorých Pán Ježiš prehovára!“
Nemyslím si, že cesta tam
„Keďže som sa s mojou
bola zlá, len viac zaujímavá a
dobrodružná, tak ako stanovanie rodinkou SEMFESTU zúčastnila
(rada spoznávam nové miesta, prvýkrát všetko bolo pre nás,
cestujem a stanujem :D ). SEMfest že wau, úžasne odvedená
bol super aj vďaka ľuďom, ktorí za práca dobrovoľníkov a všetkých
zainteresovaných. Deti sa cítili
ním stáli.“
príjemne, páčil sa im detský stan
„Veľmi sa mi páčil ten čas a vaky v relax stane :-).“
- bol taký pohodový a voľný „Bolo to super a už sa teším
veľa skvelých ľudí.“
o rok.“
„Len nech ďalej kráčame
s Ježišom, to žehnám všetkým
nám.“

SEMFEST 2019

Lenka (pri Tornali)
4.-7.7.2019

PREDSTAVENIE NAŠICH DOBROVOĽNÍČOK

Volám sa Luisa Pflaum,
mám 19 rokov a pochádzam z
mestečka pri Stuttgarte na juhu
Nemecka.
Medzi moje koníčky patrí tanec
(najmä balet), fotenie prírody,
šitie a jednoducho čokoľvek,
kde môžem byť kreatívna.
Ak sa pýtate prečo som si vybrala
Slovensko, tak moja odpoveď
je jednoduchá. Ste pre mňa
zaujímavou krajinou, o ktorej
túžim viac vedieť a toto je skvelá
príležitosť. Vždy som vedela, že
chcem stráviť dobrovoľnícky rok
po škole, pretože je to cesta k
novým poznatkom a zážitkom.
Práve preto som sa rozhodla pre
Európsku dobrovoľnícku službu.

Nech je naveky požehnané
Jeho slávne meno a nech Jeho
sláva naplňuje celú zem!
Amen. Amen.

Žalm 72:19

Luisa Pflaum / 19 rokov
EDS - Dolný Kubín

Moje
očakávania
pred
príchodom?
Vedela som, že dostanem určitý
druh kultúrneho šoku, stretnem
veľa nových ľudí a načerpám
kopu skúseností do života.
Po príchode na Slovensko som
zatiaľ stihla zistiť, že ste veľmi
otvorení ľudia. A samozrejme
veľa vecí je tu oveľa lacnejších.
Zaujímavosť o mne súvisí s mojou
láskou ku kreatívnym veciam.
Vlastním totiž viac ako 200
ozdobných lepiacich pások.

Volám sa Malin Denker,
mám 19 rokov a pochádzam
zo západnej časti Nemecka.
Presnejšie z malého mesta Bad
Berleburg, ktoré je obklopené
krásnou
prírodou
regiónu
„Wittgenstein“.
Vo voľnom čase rada športujem,
najmä plávam , behám, chodím
na horskú cyklistiku, ale rada si aj
zahrám basketbal, či hádzanú.
Okrem toho hrám na trúbku,
rada trávim čas s kamarátmi,
čítam knihy a píšem.
Moja
viera
v
Ježiša
ma
inšpirovala k rozhodnutiu stráviť
rok dobrovoľníckou službou v
kresťanskej organizácii, čo bol
dôvod, prečo som sa prihlásila do
SEMu v Dolnom Kubíne. Podpora
zo strany EU programov ma len
presvedčila, že je to tá správna
cesta pre mňa, ako stráviť
rok medzi strednou a vysokou
školou tak, aby som robila niečo
užitočné a zaujímavé.
Predtým ako som prišla na
Slovensko som nechcela mať
žiadne očakávania, pretože
som sa chcela prispôsobiť novej
kultúre a životu v zahraničí
bez vplyvu cudích názorov či
predsudkov o Slovensku.

Malin Denker / 19 rokov
EDS - Dolný Kubín
Bez ohľadu na to by som chcela
spoznať čo najviac tunajších
ľudí, zdieľať s nimi moju kultúru,
vieru, čo najrýchlejšie sa naučiť
slovenčinu a objavovať vašu
krajinu ako takú.
Odkedy som prišla na Slovensko,
mala som to šťastie stretnúť
veľa
otvorených
vtipných
ľudí, ktorí sa o mňa naozaj
zaujímali. Keďže Dolný Kubín je
však väčším mestom, ako to z
ktorého pochádzam budem
ešte potrebovať nejaký čas,
kým si zvyknem na paneláky. Ale
som unesená z vašej prekrásnej
prírody.
Vtipný fakt o mne na záver?
Svoje prvé palacinky som jedla,
keď som mala 15 rokov.

Caroline Walter / 19 rokov
EDS - Púchov
Meno, vek a odkiaľ si:
Volám sa Caroline Walter, mám
devätnásť a som z Nemecka, z
Berlína.
Koničky: Rada čítam, spievam,
hrám na gitaru a chodím na túry.
Prečo Slovensko?: Chcela som
íst’ do zahraničia a pracovať
s deťmi. Chcem zistiť, či byť
učiteľkou na základnej škole je
pre mňa dobrý nápad. Myslím, že
každá krajina má svoje výhody aj
nevýhody a pobyt v každej bude
vždy dobrodružstvo. Nahlásila
som sa na viaceré školy v Európe
a na tento projekt ma prijali. Tak
tu som!
A prečo EDS?: Prečo nie? Je to
úžasná možnosť a páči sa mi, že je
také množstvo projektov. Myslím
si, že každý, kto má záujem ísť do
zahraničia by mohol nájsť projekt,
ktorý k nemu pasuje - teda, ak
hľadá dostatočne dlho.

Očkavánia: Očakávam vel’a
nového a vel’a prekvapení.
Prvé dojmy: Páči sa mi, že všade
sú tu hory a stretla som už vel’a
priateľských l’udí. (Plus, myslím
si, že ľudia tu sa kvôli mnohým
veciam až tak nestresujú napríklad nedochvíľnosť.
Nejaká
vtipná
zaujímavosť:
Chcela by som sa naučit’ čo
najviac jazykov a hrat’ na vel’a
nástrojov.

Alina Adamová /22 rokov
EDS - Púchov

Proste a dostanete; hľadajte
a nájdete; klopte a bude vám
otvorené. 8 Lebo každý, kto
prosí, dostane; a kto hľadá,
nájde; a kto klope, tomu bude
otvorené.

Matúš 7:7-8

Volám sa Alina Adamová.
Mám 22 rokov.
Som z Bieloruska z Vitebska.
Rada sa bicyklujem, čítam,
maľujem, veľmi rada tancujem
spoločenské tance.
Vybrala som si Slovensko preto,
lebo moja priateľka tu tiež bola a
páčilo sa jej tu.
Skončila som univerzitu a chcela
som ísť na Slovensko spoznať
krajinu a slúžiť ľuďom. Chcela by
som tu spoznať samu seba.
Slovensko je veľmi pekné. Páči sa
mi, že je tu veľa hôr. V Bielorusku
nie sú hory.
Stretla som veľa kamarátskych
ľudí.
Chcela by som veľmi byť
učiteľkou v škole.
Dúfam, že ma tento rok naučí
veľa nových vecí, a že sa stanem
lepším človekom.

AKÉ BOLO LETO NA NAŠICH MLÁDEŽIACH?
NAŠE LETO

Tomáš Sklárš
/ Bratislava Dúbravka – INSIDE

Toto leto bolo pre mňa
v mnohých ohľadoch letom
prvých skúseností.
Mal som príležitosť prvýkrát
sa
zúčastniť
SEMfestu
ako
dobrovoľník, a bol to radostný
čas. Tešilo ma, keď som videl,
ako s radosťou miestni ľudia
prijali našu návštevu ich regiónu.
Odchádzal som veľmi šťastný,
lebo som videl, ako malo zmysel
priniesť do Lenky radostnú správu
o víťazstve Pána Ježiša.
Krátko po SEMfeste nasledovali
zborové aktivity- najskôr detský
denný tábor a potom dorastový
výlet. Ďalšou prvou skúsenosťou
bolo, keď som dostal príležitosť
pomáhať v kuchyni počas
jedného tábora a veľmi mi
to pomohlo pochopiť, aká
dôležitá je služba kuchárov a ich
pomocníkov. Tušil som, že sa tam
nebudem nudiť, ale aj tak to bol
čas budovania môjho charakteru
v tom, robiť veci fakt poctivo, bez
reptania, a tým uctievať Pána
Boha.
Deň po tejto týždňovej skúsenosti
som zas začal vnímať tábor z
opačnej strany, keďže som tento
rok prvýkrát stál v zodpovednosti
hlavného vedúceho na INSIDE
tábore.

A bol to zároveň aj prvý tábor,
na ktorom sme prekročili
hranicu 100 ľudí na tábore.
Bola to výzva, keďže viac ako
polovica účastníkov bola na
svojom prvom INSIDE tábore.
Som však veľmi vďačný za
spoločenstvo, aké sme tam
dokázali spolu vytvoriť. Tábor
mal superhrdinovskú tematiku
(Biblengers) a našou túžbou
bolo, aby sa z tínedžerov stávali
Biblengeri- ľudia žijúci život na
100% s Ježišom, život postavený
na pravdách Jeho Slova, ktorí
budú hrdinami, akými ich Pán
Boh stvoril. Duch Svätý otváral
mnohé srdcia a mnohé veci,
za ktoré sme mohli spoločne
zápasiť. Ako rodina. Leto sme
potom zakončili potáborovým
stretnutím aj pre rodičov na
pôde seneckého cirkevného
zboru.

Dorastenecký tábor v Klenovci

OTÁZKY A ODPOVEDE
Anička a Ľudko Hroboňovci
/ mládež Lučenec
SEMfest
Ľudko: SEMfest 2018 bol
pre mňa zaujímavý tým, že som
tam bol prvýkrát ako dobrovoľník
– venoval som sa foteniu.
Napriek tomu, že som v kolektíve
dobrovoľníkov väčšinu nepoznal,
rýchlo som si našiel kamarátov,
a to hlavne v mediálnom tíme.
Počas samotného festivalu prišli
aj naši dorastenci z Lučenca. Boli
síce len traja, no bola to pre nich
nová skúsenosť a veľmi si to užili.
Anička:Ja som zase v
hlavnom stane ťahala káble pre
hudobníkov a na hodinku som
bola aj ja hudobník.

Detský tábor – Ježiš, najlepší
priateľ
Anička:
Detský
tábor
u nás robíme odkedy naši
rodičia pôsobia v zbore, sú to
štyri roky. Počet detí sa nám
drží každoročne okolo štyridsať.
Keďže nám niektoré deti odrástli
a už začali chodiť na konfirmáciu,
z bežných účastníkov sme ich
povýšili na pomocníkov. Bolo ich
asi 10 dorastencov, ktorí sa veľmi
osvedčili v práci s deťmi, tak
veríme, že prevezmú štafetu.
Ľudko: Na tábore bolo
mojou hlavnou funkciou fotenie
a všetko s tým spojené.

Lebo Bohu nič nebude
nemožné.

Lukáš 1:37

Ľudko: Tento tábor robíme
v našom CZ druhý rok v spolupráci
s CZ Tomášovce a tento rok sa
pridal aj CZ Dobroč. Cieľom
tohto tábora je zmobilizovať deti,
ktoré sa chystajú na konfirmáciu
alebo už majú rok za sebou.
Anička: Ja som tu bola
pomáhať
prvýkrát.
Dievčat
bolo 14 a chalani po úrazoch
len dvaja, no napriek tomuto
nepomeru si myslím, že to bol
skvelý tábor. Najlepšie bolo, že
sme sa konečne lepšie spoznali
s dievčatami, ktoré chodia na
seniorátne stretnutia. Verím, že
sa stretneme aj počas školského
roka na nejakej spoločnej
mládeži alebo pri inej príležitosti.

PROJEKT HELPING HAND

Moje leto s Helping Hand
hodnotím veľmi pozitívne. Bola
to pre mňa super skúsenosť,
vďaka ktorej som sa veľa
naučil. Spoznal som mnoho
skvelých ľudí a odniesol si plno
zážitkov. Najradšej spomínam
na Helping Hand v Cerove, v
rámci seniorátneho stretnutia
detí, dorastu a mládeže, kde
sme vyrazili aj s kamošmi z
Oravy a Liptova. Tamojšia pani
farárka a jej rodina nás prijali a
postarali sa o nás naozaj ako v
rozprávke. Na jeden víkend sme
sa stali súčasťou ich rodiny, večer
sme strávili v jednom kruhu pri
spoločnej opekačke a zdieľanie.

Čo sa mi ešte veľmi rátalo na
tomto lete bolo, že nech som šiel
kdekoľvek, aj so strachom, aké
to tam bude, tak všade, úplne
všade boli ľudia, ktorí ma prijali v
priateľskej atmosfére.

Daniel Zemanovič
/ Púchov
Leto 2018 ? Značnú časť môjho
leta tvorila myšlienka na Helping
Hand. Spolu s Danielom a Kristínou
sme boli v rôznych zboroch a
mestách, kde sme boli súčasťou
snahy o budovanie spoločenstva
kresťanov. Veríme, že táto služba
bola vždy prínosom.

A hoci naša práca bola viac
fyzická, nefungovalo by to, ak
by sme sa my, odlišné povahy,
nálady, osobnosti nezjednotili.
Hodiny strávené v Toyotke nás
naučili viac o nás samotných,
ako sme čakali. O našich egách,
charakteroch a životoch. A
áno, Helping Hand nás naučil
jesť hotdog zo Shellky a piť kávu
zo Slovnaftky. Časť leta tvoril
náš tábor staršieho dorastu,
dorasty samotné a stretnutia
Klubky počas týždňa. Zdanlivo
nepotrebnou službou v tomto lete
bol pre mňa anglicko- biblický
tábor. Tu som si však pripomenula
rôzne talenty, ktoré sme dostali.
Ľudia zo Slovenska aj z Ameriky,
ktorí ho pripravovali boli naozaj
šikovní a najmä odhodlaní,
ochotní a presvedčení slúžiť.
Začiatkom leta som sa zúčastnila
festivalu SEMfest, ktorý bol
prínosom v mnohých životoch.
To tvorilo 10 dni z nášho leta. Boli
to náročné dni plné chrobákov,
ľudí, spoločenstva no najmä
Pána Boha. Leto by pre mňa
nemohlo byť letom, keby som
nebola s rodinou viac, ako
môžem byť počas roka. Toto
leto bolo opäť plné nečakaných
výletov,
nezabudnuteľných
HelpingHandov,
táborov,
vzťahov a miestami to bol boj.
Sme povolaní žiť dobrý boj viery.
Takže leto 2018? Jedným slovomdobrodružstvo.

Simonka Jungová
/ Púchov

DETSKÝ TÁBOR
Monika Lipovská
/Prenčov
Náš cirkevný zbor v
Prenčove v spolupráci s ECAV
Banská Štiavnica usporiadali v
auguste dvojdňový tábor pre
deti s témou «Pátrači na stope»,
kde sme spolu s deťmi mohli
hľadať dôkazy o tom, že Ježiš bol
Synom živého Boha. Aj keď, ako
to nazvali deti, «táboríček» trval
necelé dva dni, o to intenzívnejšie
sme sa mohli venovať deťom v
spoločných hrách, chválach i
samotnom hľadaní dôkazov v
Biblii. Naši presbyteri nám na záver
navarili výborný guľáš, na ktorý
boli zároveň pozvaní aj ostatní
členovia zboru. Pre mňa osobne
bol dôležitý čas ešte krátko pred
začatím tábora, kedy som mohla
bližšie pochopiť podobenstvo
o svadbe kráľovského syna.
Niektorým deťom sa nedalo
prísť, niektoré nám zrušili účasť
krátko pred začatím... Tak som
zobrala bicykel a išla do dediny
pozvolávať deti. Áno, viem, za
nich sú zodpovední ešte rodičia,
a cez prázdniny sme aj rôzne
po dovolenkách... Ale viac som
si uvedomila, že každý jeden
veriaci máme túto pozvánku v
rukách, prísť na svadbu Božieho
Syna, no my sami často nemáme
o ňu záujem, a ideme na svoje
pole, za svojím obchodom.

«A kráľ potom povedal sluhom...
svadba je pripravená, ale pozvaní
neboli jej hodní, preto choďte
na rázcestia a koho len nájdete,
zavolajte na svadbu!» (porov. Mt
22) Na tábore sme mali 11 detí,
za ktoré sme boli veľmi vďační.
Ďakujem Bohu za požehnaný
čas, a zároveň ďakujem ľudom,
ktorí nám pomáhali, či už pri
upratovaní, varení, i samotnom
organizovaní tábora.

Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom,
a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. za
všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On
ti urovná chodníky.

Príslovia 3:5-6

DETSKÝ TÁBOR
Erik Michalička
/ Brezová pod Bradlom
V auguste, tak ako
každý rok pani farárka spolu s
vedením myjavského seniorátu
zorganizovali detský tábor v
Kováčovej. Najslávnejší tábor
široko - ďaleko. Nazbieral sa nás
plný autobus. Tábor trval od
nedele do piatka. V pondelok
sme sa rozdelili do družstiev a
zhotovili tímové logo. V utorok
sme boli na celodennom výlete
v Tajove. V stredu sme boli
na kúpalisku a uskutočnila sa
Talentmánia. Talentmánia je
vlastne súťaž rôznych talentov –
spevákov, komediantov, …

Vo štvrtok sa odohrala
veľká balónová vojna, pri ktorej
nezostal nikto suchý. V piatok
ráno sme sa zbalili a deti dostali
za odmenu plyšákov. Po obede
sme vyrazili späť na Brezovú. Na
záver by som rád poďakoval
našim farárom za organizáciu
tábora.
Rovnako
chcem
poďakovať ostatným vedúcim
za spoluprácu. A úplne na záver
chcem oceniť Vladka Bracaja
a zároveň sa mu poďakovať za
to, že nám celý týždeň varil a
nenechal nás zomrieť od hladu.

SPOLOČNÝ ČAS

POVOLÁNIE
Splav:

Jozef Grexa
/ Modra

Buďte mocní a udatní, nebojte
sa, ani sa ich neľakajte, lebo
Hospodin, tvoj Boh, kráča s
tebou; nenechá a neopustí ťa!

Piata kniha Mojžišova 31:6

Každý pondelok sa v
Modre stretáva okolo 10-15
tínedžerov, ktorí sú kamaráti a
je im spolu fajn. Prinášame im
svedectvo o Pánovi Ježišovi naším
životom, láskou, priateľstvom
a slovami a modlíme sa, aby
sme mohli byť kanálom Božej
premieňajúcej moci. Zatiaľ sú títo
naši kamoši prinajlepšom Ježišovi
neodporcovia :),ale veríme, že
si ich povolá a budú z nich Jeho
nasledovníci a učeníci. Tešíme
sa, že môžeme pri nich stáť aj
vo veciach presahujúcich naše
pondelkové stretká. A chceme
byť spolu viac aj inde, tak bežne,
ale aj výnimočne - napríklad na
víkendovke alebo v laser aréne.

Aj tento rok sme sa rozhodli
splaviť nejakú z našich krásnych
slovenských riek. Tentokrát to
bola rieka vhodná aj pre rodiny
s deťmi - rieka Hron. Hoci hĺbka
vody nebola najpriaznivejšia, nič
to nemenilo na veci, že zážitok
sme mali aj tak výborný. Dobre
sme sa spoločne zabavili, strávili
sme spolu humorné chvíle, ale
aj čas pri rozhovoroch a riešení
« krízových situácií ». Po splave
sme si zaskákali do vody a v
plnom počte, bez úrazu, sme sa
vďaka Pánu vrátili domov. Na
budúci rok, hybaj tiež.

E-klub:

Simonka Jungová
/ Púchov

Vždy s poslednou sobotou
v mesiaci prichádza aj stretnutie
E-klub. Je to stretnutie ľudi z
Púchova, z Lazov pod Makytou,
z Dohňan, zo Záriečia,...
Skrátka
stretnutie
mladých, starších aj tých, ktorí boli
mladí už davnejšie. E-klub tvorí
čas pri Božom slove, chválach,
modlitbách, aktivitách. Je to
čas s ľuďmi, ktorí chcú spoznávať
viac Pána Boha, ľudí aj seba. Na
každom E-klube je vždy rečník,
ktorý hovorí o nejakej zaujímavej
aktuálnej téme. Nech si odkiaľ si,
budeme radi, keď sa nabudúce
uvidíme. Neváhaj a príď.

JAZYKOVÝ KURZ
Monika Maťašová
/Veľký Slavkov
Naši noví dobrovoľníci z
Nemecka a Bieloruska sa aj tento
rok stretli vo Veľkom Slavkove
na
týždňovom
rýchlokurze
slovenčiny. Čakalo ich poctivé
učenie, tímové online súťaženie,
outdoorové aktivity. Veríme, že
ste si to užili a čo to sa na vás z
nášho rodného jazyka nalepilo.

Caroline Walter
/ Berlín
Montag Abend: «Aaaa
- hlava, ramena, kolena...» Ein
kleiner Chor von Stimmen übt
soeben die Körperteile. Als
nächstes werden die Zehen
berührt.
Kurzes
Schweigen.
«Pale..
palce?», kommt schließlich die
zögerliche
Antwort. «Áno, dobre, palce!»
Scheinbar war die Antwort
richtig. «Ok, sadnite si!» Diese
Worte werden wir diese Woche
noch öfters hören.
Wir sind sieben Schüler im
Kurs, anfangs acht. Wir sieben
Freiwilligen treffen und schon
am Bahnhof, teilweise kannten
wir uns aber auch schon vorher.
Bei der ersten Stunde kommt
dann noch Jesse hinzu, ein
junger, frisch mit einer Slowakin
verheirateter Kanadier, der
sich als einziger EnglischMuttersprachler unter uns erst
mal durch ein komplett neues
Set von Lauten zu kämpfen hat
und uns auch leider nach zwei
Tagen schon wieder verlassen
muss.

Wir anderen haben vielleicht
weniger Probleme mit der
Aussprache aber unterfordert ist
hier trotzdem definitiv niemandbei fünf Stunden
Slowakisch pro Tag rauchen
schnell die Köpfe.
Monika, unsere Lehrerin, weiß
aber scheinbar, was sie tut:
Innerhalb der fünf Tage führt
sie uns sicher (oder zumindest
ohne Nervenzusammenbrüche)
durch
die
verschiedenen
Bereiche und Zeitformen der
slowakischen
Sprache
und
stattet uns mit einer Bandbreite
von
Vokabeln
für
jede
Gelegenheit aus - von «Fahrkarte»
bis «Verstopfung». Langweilig
wird es auch keineswegs, denn
zwischendurch gibt es immer
wieder Bewegung. Von der
«pošta» (ein Tisch) laufen wir
«okolo kostol» (ein weiterer Tisch)
und treffen uns schließlich an der
zur «stanica» erklärten Tafel. Von
dort wandern wir einmal durchs
ganze Haus und benennen alle
Gegenstände, die Monika zu
Gesicht bekommt. Schließlich
gibt es noch die «Quizlet»Duelle, in denen wir in kleinen
Teams um die Wette Vokabeln
zuordnen.
Nachmittags
unternehmen
wir dann Ausflüge - Einen
Spaziergang um den See in
Strbske pleso, eine Wanderung
zu einem Wasserfall und ein

A pokoj Boží, ktorý prevyšuje
každý rozum, bude chrániť
vaše srdcia a vaše mysle v
Kristovi Ježišovi.

Filipanom 4:7

Besuch im «Tricklandia, wo
uns verrückte Wandgemälde
und optische Täuschungen
dazu verleiten, tonnenweise
Fotos zu machen. Der einzige
Stimmungsdämpfer (abgesehen
von
der
allgegenwärtigen
Müdigkeit
und
zeitweisen
Überforderung) ist, dass Stella,
eine von uns, uns mitten im Kurs
wegen sinnlos bürokratischer
Visaangelegenheiten verlassen
muss - da waren’s nur noch
sechs. Sonst vergeht unsere Zeit
in Vel’ky Slavkov recht schnell
und angenehm. Und wenn wir
auch vielleicht keine Meister
des Slowakischen geworden
sind- wir haben ja noch fast ein
Jahr Zeit zum üben.

TABOR V BIELORUSKU

DUCHOVNÁ STAVBA

Kaťa Studeničová
/ Dolný Kubín
Služba v Bielorusku bola
pre mňa veľkou výzvou. Počas
týždňa ma prekvapilo mnoho
vecí – životná úroveň obyvateľov,
ich zvyky a podobne, no tiež
to, s akou ochotou účastníci
tábora počúvali Božie Slovo. Pán
Boh sa o nás staral vo všetkom,
od jedla až po duchovné veci.
Jedným z týchto prejavov Jeho
starostlivosti bolo aj to, že sme
mohli účastníkom rozdávať Biblie.

Ján Vecan
/ Košice
Pre mňa osobne to bol obrovský
zázrak, lebo ešte dva týždne
predtým sme nemali ani len
peniaze, za ktoré by sme mohli
knihy kúpiť. Môj odkaz pre vás je –
ak budete mať možnosť ísť takto
slúžiť, choďte a uvidíte, aký dobrý
je Boh.

Vyučím ťa a ukážem ti cestu,
po ktorej kráčať máš, radiť ti
chcem a moje oko bude bdieť
na tebou.

Žalm 32:8

Mládež, ktorá vznikla pri
zbore Košice Terasa má za sebou
už pomaly 3 roky (začala fungovať
25.1.2016). Nie je nás veľa, cca
10 ľudí. Okrem toho máme stále
nejakých hostí, najmä študentov,
ktorí chodia v KE do škôl. Je to
pre nás povzbudzujúce, lebo
prinášajú nové podnety. Naším
najväčším zápasom je rozbehnúť
dorasty, kde by sme podchytili
konfirmandov.

Od 30.9.2018 bol otvorený
nový kostol, kde máme nové
pekné priestory. Dúfam, že sme
nebudovali len stavbu, ale že
sa buduje aj naša duchovná
stavba. Chceme byť svetlom
a byť miestom, kde mladí
ľudia nachádzajú Krista. Toto
sa nestane tým, kde a ako sa
stretávame, ale tým, ako žijeme
v poslušnosti s Pánom Ježišom.
Mládež je vo štvrtok o
18:00 na adrese: Toryská 275/1,
040 11 Košice , plus kod P67J+85
Košice.

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

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
«Programy pre mládež 2014 - 2020»,
ktore administruje IVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

