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Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo 
Jeho milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa 

každého rána, veľká je Tvoja vernosť.
Žalospevy 3:22-23

Jozef Šimek

 Ahojte priatelia
Ďalšie prázdniny sú za nami. Leto sa skončilo a začal nový školský 

rok. Za nami sú tábory, dovolenky, rôzne výlety, splavy, či len tak uží-
vanie si krásnych letných dní. A teraz ideme späť do reality školského 

či pracovného života. Niekto musí do školy, niekto do práce, skrátka 
každý z nás má v tomto živote isté povinnosti a zodpovednosť. Avšak 
v tom celom kolobehu života si uvedomujem jednu obrovskú výsadu. 
Ako tí, ktorí uverili v Pána Ježiša nie sme v tom sami! Máme predsa náš-

ho nebeského Otecka, ktorý sa o nás stará a to vo všetkom. On sám 
nás upozorňuje že: Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo 

Jeho milosrdenstvo sa nekončí;  obnovujú sa každého rána, veľká je 
Tvoja vernosť. (Žalospevy 3:22-23  ).

To je tá skutočnosť, ktorú si máme uvedomiť každý jeden deň. Boh nás 
miluje vždy! A to bez ohľadu čo práve robíme, kde sme alebo ako sa 
cítime. Stará sa o nás v každej situácii, pretože mu na nás záleží. Je 
verný. Takéhoto úžasného Boha máme. Čo viac si môžeme priať? 

Preto priateľu ti prajem, aby si na to nikdy nezabudol. Pripomínaj si to 
ráno keď vstávaš, cez deň keď si v škole či v práci alebo večer keď 

zaspávaš. On je ten na ktorého sa môžeme stopercentne spoľahnúť – 
pretože ak sme v neho uverili nikdy nás neopustí. 



Ako každý rok aj v roku 2019 sme v rámci regrantu podporili niekoľko táborov.
Boli to napríklad:

Letné tábory

Voice - účastnící
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Voice - tábor pre teba

 Náš tábor sa blížil počas letných prázdnin, keď sme spolu s do-
rasťákmi vyrazili v slnečné ráno pod Tatry. Gerlachov nás už očakával s 
otvorenou náručou a my plní očakávania sme 29.7.2019 vkročili do tábo-

rového týždňa. 
Leitmotívom tábora bol Voice (hlas). Celý program bol rámcovaný touto 
speváckou súťažou, ale aj počas hlavných tém sme rozoberali, aké hla-
sy môžeme počuť a počúvať v našich životoch - Boží hlas a hlas oko-
lia. Okrem toho, že hlasy ovplyvňujú náš život, aj my máme hlas, ktorý 
môže mať vplyv na naše okolie. Keďže táto spevácka šou je postavená 
na možnosti voľby, aj my sme sa počas posledného dňa bližšie pozreli 

na dôležitosť výberu hlasu, ktorý bude ovplyvňovať naše životy. 
A ako to u nás počas týždňa vyzeralo? Hoci počasie nebolo práve naj-
lepšie a veľmi sme neboli na tatranskom vzduchu, naše dni boli nabi-
té. Každé ráno po príjemnom budíčku nechýbala spoločná rozcvička, 
po ktorej nás čakali raňajky pripravené jednou zo skupiniek. Mali sme 4 
skupinky, presne podľa počtu coach-ov vo Voice. Nielen, že sme spolu 
každé doobedu navzájom súťažili, ale náš spoločný čas bol založený 
na debatách, ktoré nadväzovali na tému tábora, ale boli viac smero-
vané na skúsenosti a zážitky každého jedného z nás. Poobedia patrili 
craftom, kde sme vyrábali včeloobaly, náušnice a ponožky. Nechýbali 
ani workshopy. Mohli sme si vybrať medzi kuchárskym, hudobným a aj 
jazykovými workshopmi - anglickým a rusnáckym. Večerné programy 
preverili na úvod naše hudobné povedomie a znalosti. Nesmeli chý-
bať chvály, ale centrom večera bola téma. Počuli sme piatich rôznych 
rečníkov a boli súčasťou jedného sociálneho experimentu. Deň sme 
zakončili enight-ami, ktoré boli voľným pokračovaním večera. Niesli sa v 
duchu rôznych hudobných štýlov: latino, folklórna hudba, oldies, wor-
ship a Voice - navštívila nás súťažiaca, ktorá si pre nás pripravila mini 

koncert a my pre ňu zase interview. 

Ani sme sa nenazdali a v kalendári sa objavil dátum 3.8. 2019. To bol 
deň nášho odchodu, aj keď sme odchádzali s ťažkým srdcom, všetci 

sme sa tešili na spánok, a samozrejme, ďalšie spoločné aktivity. 
/ Soňa Šoltésová, CZ Marhaň

Tábor DK
Počas dní 18.8-25.8 sa už tradične konal tábor dorastu a mládeže ECAV 

DK, tento krat menej tradične, vo Veľkom Slávkove.
Tábor sa niesol v téme “Kto si” skrze ktorú sa každý rečník snažil priblížiť 
to, čím sme v očiach Boha. Čas bol naplnený  množstvom hier nadvä-
zujúcich na hernú tému “industriálna revolúcia”, ktorú si však účastníci 
pamätajú lepšie ako “boj proti kaši”, tak ako seminármi o témach Biblia, 
ako prežiť v lese a iných. Každý deň obsahoval okrem témy aj  povzbu-
divé svedectvá o tom, čo Ježiš koná v našich životoch. Ako spestrenie 
sme sa spoločne vybrali na výlet do hôr, zažili sme tímové scénky ale-
bo tanečný večer. Posledný deň sme sa už unavený rozlúčili s víziou, 

že sa nám znovu o rok podarí stretnúť.
/ Ľubka Fintorová



Detský tábor Veľký Slavkov / Vojňany 2019

Tradícia letného tábora pre deti a mládež, najmä z obcí Veľký Slavkov a 
Vojňany, začala v roku 2014. Bol to prirodzený výsledok úsilia niektorých 
mladých kresťanských rodín z tunajšieho spoločenstva, ktoré hľadali 
pre svoje deti zmysluplný kresťanský program počas letných prázdnin. 
Väčšina z týchto rodičov počas tábora týmto deťom slúžila, každý takým 

darom, aký mu bol daný.
Priznám sa, organizovania a príprav tábora pre vekovú skupinu do 14 ro-
kov som sa zúčastnil po prvýkrát. Moje predošlé skúsenosti sa týkali 
skôr organizovania mládežníckych víkendoviek alebo väčších stretnutí 
mládeže. Spočiatku som sa cítil trochu neisto, dokonca som miestami 
bojoval s pocitom, že sa mi do toho vôbec nechce. V priebehu tábora 
však Pán Boh zmenil tento vtieravý pocit v radosť, že môžem tráviť nie len 
duchovný čas s ľuďmi, s ktorými by som mimo tábora netrávil čas prav-

depodobne vôbec.
Tábor sa uskutočnil v termíne od 12. do 16. augusta 2019, v krásnom pro-
stredí Slovenského raja, v dedinke Spišské Tomášovce. Témou tábora boli 
podobenstvá, a túto tému sme sa pokúsili nejakým hravým a názorným 
spôsobom vložiť aj do všetkých celodenných aktivít. Po prvom večernom 
programe sme všetkých účastníkov tábora rozdelili do troch kráľovstiev, 
ktoré medzi sebou nasledujúce tri dni aktívne súťažili. Podarilo sa nám 
súťaživosť udržať v hraniciach radosti, nadšenia a športovosti, čo malo  
veľmi pozitívny vplyv na celkovú atmosféru tábora. Pán Boh našu vieru 
vyskúšal cez množstvo zaujímavých situácii, no asi najťažšou skúškou 
bolo počasie. Keďže sme tábor plánovali v júli, predpokladať aké bude 
počasie v auguste bolo prinajmenšom náročné, asi skôr nemožné. Na-
koniec sme takmer počas celého tábora museli meniť a posúvať aktivi-
ty, dokonca celé dni prispôsobovať počasiu. Myslím však, že všetci, ktorí 
sme tam boli a ktorí sa občasne v myšlienkach vraciame späť do Tomá-
šoviec, sme Bohu veľmi vďační za množstvo jeho požehnania a milosti, a 

tiež za príležitosť budovať nevšedné a výnimoné vzťahy.

V neposlednom rade chcem tiež poďakovať SEMu za sprostredkovanie 
dotácie na tento tábor. Dotácia nám pomohla pokryť náklady na desiatich 
účastníkov. Viacero detí z chudobnejších rodín z Veľkého Slavkova by sa 

bez tejto dotácie tábora nemohli zúčastniť. 
/ Dávid Gurka



Naše leto v rámci služby INSIDE sa aj tento rok dá rozdeliť na 3 väč-
šie akcie, ktoré sme pripravili, tak ako každý rok. Prvou sú INSIDE Ga-
mes, ktoré sa konali ešte v júni, druhou je tábor v auguste a treťou 
je potáborové stretnutie pre rodičov a táborníkov, tiež v auguste.

INSIDE Games je športový deň a zároveň asi najnízkoprahovejšia 
evanjelizačná akcia, akú robievame. Súťažilo 1́6 tímov v štyroch 
športoch- futbal, flórbal, volejbal a vybíjaná. Tento rok sa niesli v 
myšlienke „Hraj naozaj!“, ktorou sme chceli poukázať na to, že život 
s Pánom Ježišom je potrebné žiť naplno, ak má dávať zmysel z po-

hľadu toho, čo s nami zamýšľal Pán Boh pri stvorení.

INSIDE Tábor sme sa po minuloročnej skúsenosti rozhodli obme-
dziť kapacitou na 100 ľudí a musíme to vyhodnotiť ako dobrý krok, 
nakoľko pre nás bolo o dosť jednoduchšie venovať sa dorasten-
com. Téma tábora bola „Hore nohami“ a pozerali sme sa na príbehy 
zo života Pána Ježiša a na veci, ktoré priniesol a sú úplne naopak 
oproti tomu, ako to vidíme vo svete okolo nás. Snažili sme sa ukázať, 
ako môže vyzerať život hore nohami a čo musí byť základom pre 
takýto život- túžba nasledovať Pána Ježiša úplne nekompromisne, 

aj keď to bude ťažké. 
Potáborové stretnutie je taká naša menšia tradícia už viac rokov a 
máme ten čas veľmi radi, lebo dá rodičom šancu pozrieť sa, ako 
vyzeral tábor, či rozprávať sa s ľuďmi, čo sa o ich deti starali. Okrem 
ukážky fotiek, videí či piesní si mohli vypočuť viacero svedectiev o 
tom, čo Pán Boh robil v ich životoch na a po tábore. Po programe 

nás čakal neformálny čas s kofolou, gulášom a rozhovormi. 
/ Tomáš Sklárš

INSIDE
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Podstatné je vo vnútri



Aj tento rok ti prinášame niekoľko krátkych správ o tom, čo pre ľudí zna-
menal Semfest 2019.

Čo nám o Semfeste prezradila jedna z účastníčok ?

Tento rok padlo moje rozhodnutie ísť na Semfest asi najneskôr, ako to 
bolo možné. Bola totiž streda večer, keď som si spolu s Ivuštou začala 

zháňať stan a odvoz. Ale nebanujem. 
Väčšinu svojho času som venovala seminárom a aj keď som to pôvod-
ne nemala v pláne, aj diskusnému stanu. Doposiaľ som sa mu vždy tak 
nejak vyhýbala, pretože som si myslela, že sa v diskusnom stane bude 
odo mňa žiadať neustála interakcia, otázky, odpovede... A to ma trochu 
strašilo. Avšak aj keď tam je možnosť zapojiť sa spomínaným spôso-
bom, nikto ma do niečoho takého nenútil a každá návšteva tohto stanu 
sa mi veľmi páčila. Dobre zvolené otázky moderátorov v kombinácii s 
odpoveďami rečníkov z ich vlastného života a povedzme, že z „fleku“, 
pôsobili veľmi prirodzene a o to viac som si tieto diskusie cenila. Pretože 
to boli odpovede z ich vlastných životov. Často i osobné. A to je to, čo 
bolo na tom skvelé. Otvorenosť rečníkov, ich ochota rozprávať na rôzne 

témy z ich životov a to všetko nie pre ich vlastnú slávu.
Nedá mi ešte nespomenúť relax stan a ranné a večerné stíšenia. Veľmi 
ma potešilo, že boli súčasťou programu. I keď som sa úmyselne nevy-
brala počúvať žiadnu kapelu, predsa len som v sobotu večer po hlav-
nom programe ostala ešte počúvať zvuky saxofónu, ktorými kapela 

Hoperise prišla oslavovať Boha. 
Semfest je síce každý rok, no každý rok je iný. Nedáva šancu nudiť sa, 
okrem duchovnej stravy ti ponúka aj niekoľko dobrôt v Pub stane, dáva 

možnosť aj na športové zážitky a... a hlavne, Semfest treba zažiť. 
Nuž a ako som písala, nebanujem. 

/ Janka (Ružomberok)

>>>

Semfest
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Niekoľko otázok sme položili aj dobrovoľníčke Paule.

Čo pre teba znamená dobrovoľníctvo na semfeste? 
       Dobrovoľníctvo na smefeste pre mňa znamená niečo, o čom som 
ani nevedela, že niekedy v živote zažijem. Prináša to pokoj a radosť do 
života, aj keď je to niekedy či už časovo alebo fyzicky náročné. Možeme 
sa spoľahnúť na to, že sa každý navzájom podrží a pomôže aj v tých 
najhorších situáciach. Dobrovoľníctvo na semfeste je niečo na čo sa 
budem tešiť každý rok. Budem sa tešiť na to, že môžem byť súčasťou 

tej veľkej milujúcej rodiny a, že možem byť v prítomnosti Boha. 
 

Čo sa ti páčilo na semfeste počas roku 2019? 
      Páčilo sa mi, ako ľudia, ktorí sa v živote nevideli, spojili a vytvorili 
príjemné miesto pre ostatných, ktorí prišli hľadať Boha. Páčilo sa mi ako 
si tam ľudia rozumejú a povedia si aj tie najvernejšie tajomstvá s dôve-
rou a vedomím, že ich nikto neodsúdi. Páčilo sa mi, že sme sa mohli do-
zvedieť veľa nových vecí z bežného života kresťanov a vidieť, že život s 

Bohom nie je niečo vzdialené ale, že ho môžeme žiť aj my. 
 

V čom je iné byť dobrovoľníkom ako účastníkom? 
Mám pocit, že jeden z najväčších rozdielov bude to, že ako dobrovoľ-
ník pomáhaš vytvárať náladu celého Semfestu. To, že sa usmeješ, že 
upraceš záchody alebo sprchy, to že môžeš ostatným pomôcť. V tebe 
vyvolá emócie aké ani neviem opísať. A najväčšia výhoda je, že môžeš 
spoznať úžasných ľudí z celého Slovenska a za tých pár dní sa z vás 
môžu stať kamaráti na celý život. Tá dôvera, prítomnosť Boha a loajalita, 
ktorá sa vznáša medzi dobrovoľníkmi je niečo, čo človek nezažije často, 

no určite to stojí za všetko.

A v neposlednom rade sme oslovili aj jedného z organizátorov 
a riaditeľa festivalu Miroslava Mudráka:

Ako vnímaš SF z pohľadu organizátora?
 Dobre . Teda vždy je čo zlepšovať a aj pri tomto ročníku 
by som v podstate vedel asi v každej oblasti organizácie, či 
prípravy pomenovať niečo, čo bolo „nie tak úžasné“ a na čom 
je potrebné „popracovať“. Ale uvedomujem si 2 základné veci: 
• Som Pánu Bohu veľmi vďačný za to, že takáto akcia môže 
byť. Je to Božia milosť, že sa môžeme takto stretnúť a počúvať 
prednášky, semináre, kapely, či sa rozprávať alebo len tak 

sedieť a byť spolu. 
• Som vďační, že sú mladí ľudia, ktorí sa rozhodnú stráviť 
niekoľko dní pri budovaní tohto diela. Zažijú veľa zábavy ale aj 
prácu (niekto viacej, niekto menej ) a popritom rozvíjajú svoje 
vzťahy a verím, že pri spoločných programoch sa môžu 

posúvať bližšie k Pánu Bohu.   



ˇ

O čo sa usilujete z pohľadu tejto akcie?
 Semfest má viaceré ciele. 
Prvým je zvestovanie evanjelia. Posledné dva roky sme boli v 
Lenke pri Tornali. Je to oblasť, kde to „až tak nežije“. Som veľmi 
rád, že sme tam boli, lebo aj skrze túto skúsenosť mohli ľudia 

začať meniť pohľady na šírenie Božej zvesti. 
Druhým je poskytnutie plnohodnotného programu pre 
mladých, mládežníckych vedúcich / duchovných, ktorí prídu so 
svojimi konfirmandami, či mladými. Taktiež poskytnúť program 
pre deti. A tento rok sme sa snažili ponúknúť časti programu aj 

pre senierov. 
Tretím je samotná príprava festivalu s dobrovoľníkmi. Tento čas 
je pre nás rovnako dôležitý ako samotný festival. To z dôvodu 
toho, že počas týchto príprav sa vo veľkej miere buduje 

charakter mladých, ktorý sa ho zúčastňujú. 



 Posledných 9 rokov sme v Púchove organizovali Anglic-
ko-biblický tábor (EBC) v spolupráci s Evanjelizačným stredis-
kom, East European Mission Network z USA a ECAV Púchov. Počas 
týchto rokov prešiel tento camp viacerými vývojovými štádiami, 
pričom ale vždy bol dôraz na zvestovanie Božích právd a evan-
jelia účastníkom tábora. Tento rok sme tento camp v Púchove 
organizovali posledný krát. Žehnáme a modlíme sa, aby deti aj 

na novom mieste mohli počúvať o Kristovi. 
Ako deti na EBC rástli, prišla potreba organizovať takýto tábor aj 
pre tínedžerov. Postupne sme začali experimentovať a tento rok 
sme zorganizovali v poradí štvrtý ročník tohto tábora s pomerne 

ustáleným a overeným programom. 
Tešíme sa, že T-EBC (skratka pre tínedžersko-anglicko-biblický 
tábor) si našiel priaznivcov aj na americej strane a stále viac (aj 
mladých) američanov sa ho chce zúčasniť a takýmto spôsobom 

slúžiť Pánu Bohu. 
Ak chceš vedieť viac, klikni na https://www.eemnmissionsblog.org/
slovakia-teens-19?fbclid=IwAR30r3yyWRvdYOFwEnOpIbECAKYZEc-

M1o2wqNtsN7x9ip0NsHI2u0MCIYuM
/ Miroslav Mudrák

English Bbible Camp

 Rozhodla som sa ísť lebo spolužiaci, ktorý boli na 
minuloročných hovorili, že sa im veľmi páčilo a bolo veľa srandy. 
Toto môžem potvrdiť. Počas celého tabora sme sa rozprávali po 
anglicky a vďaka tomu sa mi zlepšila angličtina a naučila som sa 
viacej rozprávať po anglicky. Téma tábora bola vzťahy. Každý 
deň sme sa rozprávali o rôznych typoch vzťahov. Jeden deň 
bola téma rodina a ďalšie boli kamaráti, randenie, manželstvo, 
Boh. Dozvedela som sa veľa pre mňa nových vecí o Bohu. Ale 
nebolo to iba o prednáškach. Popritom sme si spievali skvelé 
pesničky, poobede sme mali rôzne aktivity ako farbenie tričiek, 
vodný futbal, nočná hra a iné. Mali sme skvelých animátorov, 
niektorí pochádzali z Ameriky, iní z Nemecka. Bol to super tábor 
so skvelými ľuďmi, na ktorý tak rýchlo nezabudnem. A plánujem 

určite ísť aj nabudúci rok.“ 
/ Janka Novacká
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 Prvá časť tohto cyklu bola v Nemecku a tento rok sa ten-
to tábor konal na Slovensku. Skupina 11 Nemcov, 11 Islandčanov 
a 15 Slovákov sa stretla v MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove, 
kde sa rozoberali európske témy z biblickým pohľadom, pri-
čom účastníci boli vyzvaní, aby neboli pasívny ale aktívny vo 

vzťahu k Bohu, ľuďom i sebe samým.
Tento ročník sa mohol konať vďaka tomu, že bol podporený 
v rámci programu Erasmusplus. Pokračovaním tohto projektu 
je budúcoročná mládežnícka výmena, ktorá sa bude konať na 
Islande za predpokladu za predpokladu, že tento projekt is-
landská národná agentúra (niečo ako naša Iuventa) podporí. 

„Keď som bola oslovená či nechcem ísť na tábor, vedela som, 
že chcem byť opäť súčasťou tohto projektu. Dal mi možnosť 
vidieť ľudí, ktorých som spoznala dva roky dozadu v Nemecku. 
Taktiež som mohla spoznať kopu nových a skvelých ľudí. Kaž-
dý deň sme spolu trávili spoločný čas s Bohom, skúšali sme 
nové veci, navštívili zaujímavé miesta a navzájom sa viacej 
spoznávali v rôznych rozhovoroch každý jeden deň . Každé 
ráno sme mávali témy, ktoré sme potom spoločne rozoberali 
v skupinkách. Pri každej mi Boh ukazoval nové veci, ktoré som 
si predtým, až tak neuvedomovala. Najmä v tom, že je zbytoč-
né robiť niečo, čo nie je Božia vôľa. Pán Boh si to vždy zariadí 
tak, aby to bolo pre nás najlepšie. A pošle nás na miesta, kde 
vie že budeme šťastní, aj keď to nemusí byť ľahké. Preto som 
šťastná, že mi Pán Boh umožňuje byť súčasťou týchto vecí, 
spoznávať nové veci a v mnohom sa prekonávať. Veľmi sa te-
ším na návštevu Islandu, kde budem môcť zažiť a vidieť nové 
veci.“   

/ Monika Bobocká
Viac sa dozvieš na https://lovethedifference.semfest.sk/

Love the difference
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 Malin
Asi pred rokom sa začala moja neistá cesta na Slovensko. Dostať 
sa tam pomocou Flixbusu bolo  síce zdĺhavé, ale mala som čas 
premýšlať. Neuvedomila som si, že toto dobrodružstvo sa začalo, 
kým som nestretla svojich kolegov, s ktorými som v tom roku mala 

pracovať.
Prvá úplná veta, ktorú som sa naučila po slovensky, bola „som 
unavená“, „i’m tired“ a bola som unavená celý rok, myslím, takže 
prvá veta bola pre mňa veľmi užitočná a ja som ju efektívne využí-
vala ... takmer každý deň. Dievčatá, ktoré ma naučili túto vetu, pred-
stavovali niektoré z charakteristík, ktoré by som opísala ako typicky 
slovenské. Boli pohostinné, otvorené, v dobrej nálade a „slovenskí 
blázni“; Žial som nenašla vhodné slovo pre „slovenskú šialenosť“ 

(zatiaľ), ktorá z nich robí takú milú skupinu ľudí.
Nepáči sa mi zovšeobecnenie, ale celková práca so Slovákmi bola 
obohacujúca mnohými spôsobmi. Majú odlišný prístup k práci, 
ktorá sa môže zdať najprv veľmi stresujúca, ale akonáhle si človek 
zvykne, zdá sa nemožné si tento štýl plánovania, organizácie a ve-

denia neosvojiť.
Naučila som sa, ako sa prispôsobiť slovenskej spoločnosti a ako sa 
naučiť vžiť do  inej kultúry, nového jazyka a veľkého dobrodružstva. 
Určite mi budú chýbať všetci úžasní ľudia, ktorých som stretla za 
posledný rok, hovoriť po slovensky, príroda na Slovensku a všetky 

malé kultúrne rozdiely.
EDS je skvelá príležitosť, ktorá ponúka jedinečné zážitky; človek ni-
kdy nemôže vedieť, čo sa stane počas tohto roka, takže moja rada 

pre každého, kto o tom uvažuje, je jednoduchá:
Len to urob! Nech dobrodružstvo začne a buďte nadšení z toho, 

čo pre vás Boh naplánoval.

EDS

 Luisa
Aký je tvoj prvý zážitok na Slovensku?

-Môj prvý zážitok na Slovensku bol veľmi vtipný. Tak trochu sme ne-
vedeli natankovať a musel nám pomáhať milý okoloidúci. 

 Aká najčudnejšia vec sa ti prihodila? 
-Hmmm asi keď mi v byte odstavili vodu  skoro na týždeň. 

Čo ti dal pobyt na Slovensku? 
- Naučila som sa byť omnoho otvorenejšia k novým veciam či luďo. 
Porozumela som čaru spontánnosti, keďže Slovákom plánovanie 

moc nehovorí, a taktiež veriť si v krízových situáciách. 

 Čo ti bude najviac chýbať?
- Samozrejme ludia, ktorých som stretla, ale aj príroda či dokonca 

slovo hej. U nás v Nemecku také totiž nepoužívame. 

Čo by si radila ďalším dobrovoľníkom?
- Robte to čo chcete, využite každú príležitosť čo dostanete. Či už 

na cestovanie, spoznávanie nových ludí alebo samých seba. 
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DVK

 Vzdelávací program SEM-u, DVK (Dokonalý v Kristu) je 
miestom pre každého mladého človeka, ktorý má chuť tráviť čas 
so skvelými ľuďmi, pri čítaní Biblie a rozprávaní sa o rôznych 
kresťanských témach. Popri nových vzťahoch a požehnanom 
čase celý víkend raz do mesiaca, spoločne rastieme vo viere a 
vedomostiach. Aby sme na to neboli ale počas mesiaca sami, 
každý účastník má svojho mentora, s ktorým sa pravidelne 
stretáva, rozpráva a má v ňom oporu v akýchkoľvek veciach či 
otázkach. Popri absolvovaní kurzu som si aj ja mohla uvedomiť 
mnohé veci do života a s mnohými ľuďmi doteraz udržujem 
kontakt. Takže ak máš chuť podrásť vo viere a rozprávať sa s 
ľuďmi, ktorí prežívajú podobné veci, dozvedieť sa nové veci a 

študovať Bibliu, DVK je pre teba skvelá možnosť.

07 „Jeho zvestujeme my, napomíname a učíme 
každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme 
každého človeka učinili dokonalým v Kristovi.“ 

Kol. 1:28



Zvonárska 23, 040 01,
 Košice

sem@sem.sk
www.sem.sk

tel./fax: 055/622 00 96

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR «Programy pre mládež 2014-2020», ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút 

mládeže. 


