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Mnoho by som vám
mal písať, ale nechcel
som to (urobiť) na papieri a černidlom,
no dúfam, že prídem
k vám a pohovoríme si
tvárou v tvár, aby naša
radosť bola úplná.
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Mnoho by som vám mal písať, ale nechcel som to (urobiť)
na papieri a černidlom, no dúfam, že prídem k vám
a pohovoríme si tvárou v tvár, aby naša radosť bola úplná.

Milí priatelia,

		

dostal som úlohu krátko sa vám prihovoriť v tomto
čísle Infolistu. Chcem to urobiť na základe verša
z druhého listu apoštola Jána. K tomuto veršu sme
sa s mojimi priateľmi počas lockdownu veľmi často
vracali. V čase kedy nebolo možné sa osobne (tvárou
v tvár) stretnúť, sme v ňom objavili jednoduchú pravdu.

Spomínaný list apoštola
Jána nie je vôbec dlhý. Celý
totiž obsahuje iba 13 veršov
a práve predposledný 12
verš, podľa mňa veľmi silno
prehovára do súčasnej
situácie. Ján svojím
adresátom píše: „Mnoho by
som vám mal písať, ..“. Ako
keby hovoril: posielam vám
veľmi kratučký list. A on
je krátky nie preto, že vám
nemám čo napísať. Naopak,
je toho veľa, čo by som vám
mal a mohol napísať. Veľa je
toho preto, lebo o Ježišovi,

ktorý je zmyslom môjho
života, je vždy čo napísať.
A ja, ako Jeho apoštol, som
ho dokonca zažil aj fyzicky
prítomného. Bol som jeden
z Jeho najbližších učeníkov,
čiže mám toho naozaj dosť,
čo vám môžem odovzdať.
Ale viete čo, milí priatelia?
Nechcem to (urobiť)
na papieri a černidlom. Ja
vám nechcem písať iba listy,
hoci vďaka Pánu Bohu aj
za túto možnosť. Ja sa s vami
chcem osobne stretnúť.
Je to pre mňa fascinujúce,
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že niečo podobné, čo sme
posledný polrok prežívali,
zažíval možno aj apoštol Ján
- teda učeník Pána Ježiša,
ktorý sa s Ježišom fyzicky
videl a stretával. Prežíval
to v roku 90 po Kristovi.
Hovorí: môžem vám toho
písať veľa, ale to nie je
ono. Nechcem svoj vzťah
ku vám budovať len
cez papier, pero a listy.
Dnes by sme k tomu ešte
pridali telefonáty, videá
a smsky. Cez toto sa vzťah dá
možno udržiavať, ale veľmi
ťažko budovať. Ján píše:
dúfam, že prídem k vám
a pohovoríme si tvárou
v tvár.
Prísť k sebe navzájom,
stretnúť sa tvárou v tvár - to
je to pravé orechové. Iba
stretnutie tvárou v tvár robí
to, že naša radosť je úplná.
Vďaka Bohu za to, že je tu
leto, šírenie koronavírusu
stagnuje, preto využime
tento čas na to, aby sme sa
vo všetkej zodpovednosti
navzájom stretli a povzbudili,
aby naša radosť mohla byť
úplná.

Stretnúť sa tvárou v tvár je
totiž spôsob, ako ľudia medzi
sebou budujú vzťah. Tak to
určil Boh. A je fascinujúce,
že Pán Boh to nielen určil, ale
On tento spôsob aj rešpektuje
a sám sa podľa toho riadi.
Ako Boh by nás ľudí mohol
inštruovať a viesť rôznymi
spôsobmi. Mohol by nám
zo svojej slávy a svätosti
vydávať príkazy a nariadenia,
ako sa medzi sebou máme
chovať a mohol by vyžadovať,
aby sme to všetko dodržiavali.
Ale On to urobil tak, že
na to aby sme ho spoznali,
aby sme v Neho mali šancu
uveriť, aby sme mali šancu
Ho zažiť, použil rovnakú
formu a spôsob - tvárou
v tvár. To je dôvod, prečo
Ježiš prišiel na túto zem. To
je dôvod, prečo sa Ježiš Boh
stal človekom. Aby sme Ho
mohli zažiť tvárou v tvár.
Toto je totiž dokonalý spôsob
poznania inej osoby. Postaviť
sa voči sebe tvárou v tvár
a komunikovať spolu. Hovoriť
k sebe navzájom, vymieňať si
svoje pohľady a názory
Boh sa nám ľuďom dal
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osobne spoznať a to je
pre nás ľudí veľká milosť.
V čase Starej zmluvy nebolo
možné vidieť Boha tvárou
v tvár. Mojžiš, keď sa chcel
s Bohom stretnúť, tak mu to
Boh nedovolil, lebo pohľad
Mojžiša na Božiu slávu by ho
zabil. Jediné, čo Mojžiš mohol
uzrieť, bol Boží chrbát. V čase
Novej zmluve nastáva zmena.
Boh zrazu mení pravidlá
a dá nám ľuďom Novej
zmluvy možnosť a príležitosť
stretnúť Ho a zažiť tvárou
v tvár. Žiadna smrť a strach
pri pohľade na Boha a Jeho
slávu. Naopak - iba dokonalá
radosť. Vďaka Bohu za túto
možnosť, za možnosť poznať
Ho osobne.
Nech teda každé jedno
stretnutie, ktoré v lete
zažijeme nám pripomína tú
úžasnú milosť od Boha, že
máme možnosť Ho poznať
osobne.
Veľký Slavkov, 10.06.2021
Vladimír Maťaš
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SEMFEST
Určite ste už postrehli, že tento rok sa Semfest chystá
v dvoch formách – online a novinka SF stanovačka. Ak si
zvedavý, ako to celé bude prebiehať alebo ešte váhaš, či
sa k nám pridáš určite si prečítajte nasledujúce riadky.
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V dobe, keď sa na internete
dajú nájsť tisícky online
programov, prednášok atď.,
má vôbec zmysel pripravovať
ďalšie online podujatie?
Áno, je pravda, že na internete
dnes nájdeme obrovské
množstvo prednášok. A buďme
k sebe úprimní, aj veľmi
kvalitných – aj v takej kvalite,
ktorú my nedosiahneme. A ak
vieš nejaký cudzí jazyk, o to
väčšie možnosti pozerania
máš. Dokonca aj prispôsobené
rôznym vekovým kategóriám.
Napriek tomu si myslím, že má
zmysel tvoriť a pozerať Semfest
online, keďže približne 95%
programu sa bude vysielať LIVE
v reálnom čase. To dáva celému
vysielaniu určité čaro, že teraz
v tomto momente sa niečo deje
a som s tými ľuďmi nejakým

fest
spôsobom spojený.
Samozrejme, že človek si to
môže pozrieť aj neskôr, keďže
celý program ostane v online
priestore dlhodobo. Ale
pri tomto pozeraní už nebude
pocit „tu a v tomto čase“. Stále je
však možné čerpať z programu
aj neskôr – či už pri budovaní
svojho duchovného života, alebo
ako prípravu na rôzne témy
na dorasty, mládeže atď.
Prečo si pozrieť
online Semfest?
Okrem spoločenstva
v reálnom čase, je super, že
program vychádza z nášho
„časo-priestoru“ – témy sú
prezentované ľuďmi, ktorí žijú
v podobných okolnostiach,
v podobných situáciách,
v rovnakej cirkvi ako ty. A toto
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je dosť dobrá pridaná hodnota
na to, aby si si si klikol/klikla
a pripojil/a sa, či už sám alebo
so svojimi kamošmi z tvojej
obývačky, či farskej záhrady.

dva dni budú obsahovať 2 ranné
programy, 10 seminárov, 2
nahrávky z rubriky SEM Vareška,
6 hudobných vstupov a 2
večerné programy.
V seminároch si budete môcť
vypočuť prednášky na témy
ako sú napríklad „Môžem podľa
Biblie fajčiť a piť?“, „Chodenie
– Hranice – Sex“, „Internety
a sociálne médiá“, „Krutý
Boh v Starej zmluve“, „Ako
nepreležať svoj život“, „Som
komplikovaná“, „Mám rodiča
alkoholika, rozvedeného... čo
s tým?“ a iné.
Čo sa týka rečníkov a rečníčok,
môžete sa tešiť na veľa ľudí –
rôzne vekové kategórie, známe,
ale aj menej známe tváre.

Témou tohtoročného
Semfestu je Doba neistá.
Prečo táto téma? O čom bude?
Žijeme v dobe, kedy si nie sme
istí tým, čo bude zajtra. Nie
sme si úplne istí, či pôjdeme
do práce, alebo budeme mať
homeoffice, či pôjdeme do školy
alebo budeme mať dištančné
vzdelávanie, či pôjdeme
v nedeľu do kostola, alebo či
budeme pozerať prenos služieb
Božích na youtube, facebooku
alebo v telke. Tým, že sa doba
veľmi rýchlo mení, berie nám
to „klasické istoty“, ktoré sme
zvyknutí mať. O to viac sa preto
môžeme, a aj by sme mali (a to je
zmysel aj tohto SF online), uprieť
na Pána Boha a zároveň sa vložiť
do Jeho rúk, v ktorých vieme
nájsť istotu aj v tejto neistej
dobe.

Na čo konkrétne
sa najviac tešíš ty?
Že strávim pár chvíľ s ľuďmi,
ktorých mám rád a na ktorých
mi záleží 😊.

Na čo sa teda môžeme tešiť?
Na dva dni vysielania 😊.
Začínať budeme ráno o deviatej
a vysielať sa bude nonstop
do večera do cca desiatej. Tieto

Miroslav Mudrák
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Prečo budem pozerať online Semfest?
Ak poznáte ten pocit,
že potrebujete nejaký
„podmaz“, kým pečiete koláč,
alebo upratujete, tak vám
jednoznačne odporúčam
Semfest online.
Niektorí ľudia, vrátane
mňa, počúvajú rádio alebo
svoje obľúbené piesne. Ale
pokiaľ chcem počúvať niečo
zmysluplnejšie, púšťam si
podcasty a online programy,
napríklad EVS konferenciu.
Keď je teda obdobie Semfestu,
určite nechcem premárniť
príležitosť vypočuť si niečo
múdre, budujúce, ale aj zábavné
(ako boli minulý rok chvály –
Kávička s Jakubom a Nikou).
Minulý rok som mala veľkú
radosť, že sa Semfest komunita
nebála pustiť do online formy.
Ak si myslíš, že je to príliš
neosobné, asi si tomu vôbec
nedal šancu. Ja som sa cítila
akoby som sedela priamo
pri nich, aj keď som bola práve
na kopci. A atmosféru na lúke,
zatiaľ čo ti hrajú naživo chvály,
to chceš!
Keďže SF tím je zložený
z rôznych vekových kategórií,

priniesli naozaj rôznorodé
témy. Ja som si našla to, čo som
chcela počuť, čo ma zaujímalo
a nakoniec mi jedna z tém
pomohla pri výbere môjho
budúceho povolania.
Nech semáci tento rok vymyslia
čokoľvek, nechcem to zmeškať!
Čo ak na mňa čaká práve nejaká
informácia, ktorá zmení alebo
posunie môj život? Zatiaľ to tak
totiž bolo každý rok. Pán Boh
k nám rozpráva cez ľudí a viem,
že preto je najlepšie obklopovať
sa veriacimi ľuďmi. Vždy je
lepšie počúvať slová života ako
prázdne slová. Slová môže Pán
Boh požehnať a priniesť nám
do života to po čom, myslím, že
všetci túžime – pokoj a radosť.
„Pane, ku komu by sme šli?
Ty máš slová večného života.“
Ján 6, 68

Karin Chreňová

Minuloročný

očami nášho
moderátora

Čo pre teba znamenal
Semfest online?
Znamenal najmä výzvu ísť
do niečoho nepoznaného. Vedeli
sme, že sa bude meniť miesto
Semfestu. Keďže neoddeliteľnou
súčasťou Semfestu je misia, je
podľa mňa super, že semfest
po niekoľkých rokoch vždy mení
svoje miesto a presúva sa inam.
Toto tzv. kočovanie povzbudzuje
miestne zbory a spoločenstvá,
dostáva organizačný tím
z komfortnej zóny a pre
dobrovoľníkov to znamená, že
môžu pozývať do tímu aj ľudí
z miestnych mládeží a dorastov.
Vladko Maťaš raz povedal, že
on vidí jednu z hlavných misií
Semfestu v dobrovoľníkoch
a ja s ním určite súhlasím.
Pre dobrovoľníka je
Semfest o dosť iná káva ako
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pre účastníka. Je to jedno veľké
Kristove spoločenstvo, ktoré
nie len skrz spoločné zážitky,
zábavu, prebdené noci a únavu,
ale hlavne mocou ducha svätého
formuje každého dobrovoľníka.
A práve tento aspekt v online
forme veľmi chýba.
Čo ti tento čas priniesol
do života?
Na jednej strane mi dal mi
znova uistenie, že Kristus je
Pán. Naša snaha by mohla vyjsť
nazmar nebyť toho, že prekryje
naše nedostatky a slabosti.
Našli sa ľudia, ktorí boli ochotní
ísť do vecí aj, keď času bolo
málo a otáznikov bolo veľa.
Na druhej strane jednoznačne
ukázal potrebu živých vzťahov
a spoločenstva veriacich.
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Ako sa ti pracovalo
s publikom, ktoré fyzicky
na programe nebolo?
Pravdupovediac nebolo nič moc.
To je ako, keď má divadelný
herec porovnať predstavenie
v divadle pred plným publikom
a natáčanie seriálu pre kamerou.
Čo však pomohlo bolo to, že som
viac menej publikum už poznal
z minulých ročníkov a tak som
si ich tam za tou kamerou vedel
predstaviť.

fest
Gabriel Blcháč
V spoločnosti veľmi rezonoval
a rezonuje pocit neistoty
a strachu. A predsa u koho
máme mať istotu ak nie
u Hospodina? Tak ako sa píše
v Zjavení 1,17-18 nemáme sa báť,
ale máme plne dôverovať Kristu,
ktorý prekonal smrť, a v ktorom
máme zasľúbenie večného
života.

Ako si to celé vnímal?
Vnímal som to obdobie a stále
ho aj vnímam tak, že je to
najlepší čas hlásať evanjelium.
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Prečo Semfest stanovačka?
Ako vznikol tento nápad?
Pandémia nás zasiahla všetkých,
aj mladých, ich aktivity,
záľuby či trávenie voľného
času. Lockdown nás uzavrel
do bublín, a aby sme sa chránili,
prirodzene sme obmedzili
sociálne kontakty a stretávanie
sa so svojimi priateľmi. Tak
to vyzeralo aj u nás v SEMe,
a preto sme museli naše aktivity
realizovať online. A keďže

teraz dochádza k uvoľňovaniu
a opätovnému naštartovaniu
podujatí a aj našich aktivít,
chceme mladým ponúknuť
podujatie, na ktoré netreba až
tak veľa. Netradičný Semfest
v podobe stanovačky. A prečo
práve stanovačka? Lebo aj
napriek uvoľňovaniu opatrení
stále situácia na Slovensku
pre organizovanie festivalov
nevyzerá priaznivo natoľko,
aby sme aj ten náš SEMFEST
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SEMFEST
mohli zorganizovať tak, ako
sme zvyknutí. No napriek
obmedzeniam sme chceli
pre mladých niečo urobiť. Chceli
sme im vytvoriť priestor, kde
by sa mohli stretnúť, niečo
spolu zažiť, povzbudiť sa
navzájom – mať jednoducho
spoločenstvo. Stanovačka ako
alternatíva k nášmu klasickému
Semfestu nám prišla ako dobrá
možnosť – skĺbiť spoločenstvo
s jednoduchým programom
a ešte k tomu v peknom
prostredí Brezovej pod Bradlom.

V čom bude stanovačka iná
ako klasický Semfest? Ako to
vlastne bude celé vyzerať?
Keďže sme vymysleli nový
formát tohtoročného Semfestu,
museli sme tomu prispôsobiť
aj spoločný program. Okrem
samotného hlavného programu,
chceme tento rok aj trochu
poslúžiť a pomôcť tam, kde je to
potrebné. Preto bude súčasťou
programu aj jednoduchá
dobrovoľnícka služba priamo
v Matejkovej, ale aj v miestnom
cirkevnom zbore. Takže ak
si chcel zažiť dobrovoľnícky
Semfest, teraz máš šancu
„ochutnať“ ako dobrovoľníctvo
vyzerá 😊
Spať sa bude v stanoch, ktorý
si účastníci sami prinesú – veď
je to stanovačka 😊. Celá strava
je zabezpečená špeciálnou
donáškovou službou a bude
sa vydávať priamo v areáli
stanovačky. A keďže nám záleží
na bezpečnosti a zdraví, musíme
dodržiavať hygienické opatrenia.
Pred prvým vstupom do areálu
sa bude musieť každý preukázať,
že je covid negatívny alebo, že je
zaočkovaný proti covidu.
Program je nastavený tak, aby si
každý prišiel na svoje. Doobeda
budeme mať krátke spoločenstvo
s následnými skupinkami.
Po obede sa môžeme trochu

Pre koho
je stanovačka určená?
Sme mládežnícka organizácia,
preto chceme dať, prirodzene,
priestor prevažne mladším
ročníkom. Ten kto chce na ňu
prísť, musí mať vek minimálne
14 rokov, avšak je potrebné, aby
mal každý účastník mladší ako
15 rokov so sebou dospelý dozor.
Preto máme aj takú prosbu
na vedúcich dorastov, mládeží,
či zborových farárov, aby
zobrali svojich konfirmandov,
dorasťákov a prišli s nimi zažiť
spoločný čas na stanovačke.
Hornú hranicu neobmedzujeme,
len treba mať na pamäti, že je
to mládežnícka stanovačka 😊.
Ale budeme sa tešiť, ak prídu aj
starší.
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rozhýbať (volejbal, vodný futbal,
skákací hrad...) alebo relaxovať
a potom budeme trošku užitoční
– poslúžime a pomôžeme
pri úprave areálu. Po večeri
budeme mať spoločenstvo
s chválami a slovom.
A samozrejme nebude chýbať
ani náš Pub stan so svojimi
dobrotkami.
Aká bude téma stanovačky?
Rovnaká ako téma online
Semfestu?
Téma stanovačky bude trochu
iná ako SF online. Keďže
na stanovačke sa môžeme reálne
stretnúť, chceme, aby ste tu
niečo zažili – fyzicky, osobne,
na vlastnej koži. Preto sme sa

rozhodli, že témou bude Poď to
zažiť. V tejto myšlienke sa bude
niesť celý program.
A teda, pozývame aj teba
(áno, práve teba, čo čítaš tieto
riadky) – Poď to zažiť, 15. – 18.
júla v Brezovej pod Bradlom.
Všetky podrobnejšie informácie
nájdeš na w w w.semfest.sk.
A pozor! Kapacita stanovačky je
obmedzená, preto sa zaregistruj
čím skôr – registrácia je
pre každého účastníka povinná!

Jozef Šimek

PÍŠ
/ VOLAJ A
DOHODNEME SA
mudrak@sem.sk 0918 828 544

v Lete

CHCEŠ

ZAŽIŤ HELPING HAND?

volaj

0918 828 544

DOBROVOĽNÍCI
V SEMe tento rok hosťujeme štyri mladé zahraničné
dobrovoľníčky. Ich služba na Slovensku sa už pomaly
chýli ku koncu a preto sme dievčatá poprosili, aby
nám povedali niečo viac o tom, čo sa na Slovensku
naučili, čo sa im tu najviac páči a taktiež ktoré miesta
chcú ešte navštíviť.
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Hanna

oteraz som sa naučila,
že Boh má veľké plány
a musím mu viac dôverovať
v mojom živote a v mojej
službe. Dobrovoľníctvo
na Slovensku ma učí, že je
to niekedy ťažšie, ako by
človek očakával. Je náročné
neplánovať si všetko sám
a presne nepoznať svoju
budúcnosť. Napriek tomu je
skvelé vedieť, že ma Boh vedie
v každej situácii.
Okrem toho som sa naučila
byť samostatnejšia a prinášať
vlastné nápady do práce
s mládežou.
Čo sa mi na Slovensku
páči najviac? Oh je tu
toľko krásnych miest,
neviem sa rozhodnúť,
ktoré sa mi páči
najviac, ale ak si
mám vybrať poviem

Hanna Stern

Bojnice alebo Slovenský raj.
Sú to naozaj krásne a úžasné
miesta. Vo všeobecnosti je
príroda taká úžasná, milujem
turistické výlety, prechádzky
naboso po úžasných letných
poliach. Sneh v zime bol tiež
naozaj prekrásny, rovnako aj
celá zimná krajina a príroda.
Kým sa vrátim domov
do Nemecka, chcem ešte
navštíviť Malú Fatru, Kriváň
a Trnavu. A ak budem mať
dostatok času, tak ešte aj veľa
ďalších miest a mestečiek.
3. Teraz sa teším na všetky
aktivity, tábory a podujatia,
ktoré prídu. Doteraz sme mali
možnosť zažiť Helping Hand
a teším sa na ďalšie takéto
aktivity. V našej mládežníckej
skupine sa tešíme aj na jedny
mládežnícke Služby Božie
a nejaké ďalšie aktivity.
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DOBROVOĽNÍCI

Ida

Ida Sturm

eď sa obzriem späť
na svoj posledný polrok
na Slovensku, zažila som toho
naozaj veľa. Naučila so sa nielen
to, čo pre mňa znamená opustiť
domov a odísť do zahraničia.
Spoznala som tiež Slovensko,
túto krásnu krajinu!
A predovšetkým som stretla
toľko úžasných milých
a pohostinných ľudí, ktorí mi
vytvorili ďalší domov. Som veľmi
vďačná za tento čas strávený
s nimi, za tunajšie spoločenstvo
a tiež za to, že sa môžeme
podeliť o svoju vieru. Najlepším
zážitkom z dobrovoľníckeho
času na Slovensku sú pre mňa
nové priateľstvá s tunajšími

ľuďmi a tiež s ostatnými
zahraničnými dobrovoľníkmi.
Na malom aprílovom roadtripe
po niektorých mestách
východného Slovenska sme
s Hannou videli veľa a mojím
najobľúbenejším miestom môže
byť naše milé auto, s ktorým
sme precestovali všetky tieto
skvelé miesta. A milujem
všetky tie mnohé rozhľadne,
na ktoré sme za posledné
mesiace vystúpili, ako napríklad
na Kostoleckej tiesňave.
V najbližších týždňoch by
som tiež rada podnikola
niekoľko turistických výletov
do Vysokých Tatier a Malej Fatry.

Paulina
P

očas tohto roka som sa
naučila, že dobrovoľníctvo
je naozaj úžasná príležitosť
spoznať novú krajinu a žiť
tam. Vďaka tomu som sa
mohla naučiť viac o kultúre
a miestnych ľuďoch. Je to
tiež skvelá príležitosť nájsť si

Z
Paulina Kardokaitė

nových priateľov z celého sveta
a zdieľať zážitky. Tento čas mi
pomohol lepšie spoznať samého
seba a naučiť sa, čo môžem robiť
v budúcnosti.
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Zatiaľ sa mi na Slovensku
najviac páči Trnava a už sa
neviem dočkať, kedy sa sem
budem môcť opäť vrátiť. Veľmi
sa mi tam páčilo a bolo naozaj
príjemné stretnúť sa s ostatnými
dobrovoľníkmi a podeliť sa
o naše skúsenosti. Tiež sa
mi veľmi páči byť s ľuďmi,
ktorí sú okolo mňa. Taktiež
Vysoké Tatry vo mne zanechali
dobrý dojem. Tamojšie plesá
boli nádherné a chcem túto
oblasť ešte trochu preskúmať.
A samozrejme musím spomenúť
naše obľúbené miesta v Dolnom
Kubíne zmrzlináreň Callo 😊

Tam nájdete najlepšiu zmrzlinu
na celom Slovensku.
Teším sa na účasť
na Semfestoch a ďalších
akciách, kde môžem stretnúť
ľudí a stráviť s nimi príjemný
čas. Teším sa a neviem sa
dočkať týchto aktivít. Myslím,
že to bude jeden z vrcholov
tohto roka. Taktiež sa plánujem
ešte stretnúť s ďalšími
dobrovoľníkmi, ktorí sa stali
mojimi dobrými priateľmi
a chceme si navzájom
ukázali skryté skvosty, ktoré
sme našli počas našich ciest
po Slovensku.

Sarah

a posledných pár mesiacov
som sa naučila naozaj veľmi
veľa. Najmä to, ako žiť sama
a zároveň s novými ľuďmi. Som
veľmi vďačná za túto skúsenosť
a že som tu mohla istú dobu
bývať spolu s Paulínou.
Posledné týždne by som
chcela využiť na návštevu ešte
niekoľkých krásnych miest.
Nemám
zoznam priorít, ale ak by som

Sarah Martens

si mohla vybrať zrejme by to
bol Slovenský raj. To je určite
miesto, kam by som sa chcela
ešte dostať.
Taktiež sa veľmi teším
na najbližšie týždne, keď sa
budeme môcť stretnúť s novými
ľuďmi na rôznych podujatiach
a stretnutiach. Osobitne sa
neviem dočkať Semfestu
a nových ľudí, ktorých budem
môcť spoznať.
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100 MINÚT PODCASTY
Nový podcast 100 minút,
z dielne dvoch chalanov –
Mateja „Marteka“ Očenáša
a Janka Findru, jednoznačne
stojí za vypočutie! V našom
rozhovore sa dozviete viac
o tomto podcaste, jeho
tvorcoch a aj o plánoch
na najbližšiu sériu.

Ján Findrá
Ahojte, chalani! Predstavte sa
nám – kto ste a čo robíte?
Martek: Sme dvaja priatelia a už
dlhšie spolupracujeme pri práci
s mládežou v tatranskom
senioráte.
Janko: Ja som Janko, bývam
v Poprade, som študent
na gymnáziu a objavujem svet.
Som veľký fanúšik technológii
a rád premýšľam .

Mateja „Marteka“
Očenáš
24
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100 MINÚT PODCASTY
Martek: No a moje meno
je Matej, ale veľa ľudí mi
hovorí Martek, bývam v Štrbe
a vyštudoval som teológiu
na Univerzite Mateja Bela.
Mám manželku Ľubku
a 4-mesačnú dcérku Paulínku.
Tohto času pracujem
v mládežníckom centre
vo Veľkom Slávkove ako
projektový koordinátor, čiže
sa venujem projektom v práci
s mládežou pod Tatrami
a taktiež v našom centre
fungujem ako kuchár.
Popri tom sa venujem aj
ozvučovaniu a osvetľovaniu
rôznych spoločenských
podujatí.

Pred časom ste začali tvoriť
nový podcast 100 minút.
Čo vás k tomu motivovalo
a prečo má váš podcast
takýto názov?
Martek: Keďže nastala
pandemická situácia,
v centre sme mali viac
času na rozmýšľanie, akou
službou môžeme prispieť
v našom tatranskom
senioráte. A tak sme oslovili
mladých, ktorí sa už pred tým
zapájali do rôznych aktivít
v senioráte, ako napríklad
konfivíkendovky. Keďže boli
stretávania pozastavené
vytvorili sme iniciatívu STO+
(Slobodné tatranské ovce).
A aby som to skrátil, začali
sme pridávať po sociálnych
sieťach rôzne zamyslenia,
vysielali sme online mládeže
a snažili sme sa mládežnícku
komunitu spojiť virtuálne. No
a jeden z dobrých nápadov
mal Janko, on mal takú túžbu
spraviť podcast. A keďže veľa
ľudí teraz frčí na podcastoch,
videl som, že to môže byť
priestor, kde sa môžeme
mladým ľuďom prihovárať.
Janko: Ako som spomínal,
rád premýšľam a baví ma
počúvať hlasné premýšľanie
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iných ľudí, rozumej podcast,
a preto mi prišlo ako super
nápad vyskúšať si to. A ako
som aj trochu očakával, je to
ťažšie, než to znie. Človek si
musí myšlienky usporiadať
a vyjadriť sa tak, aby to
pochopili aj ostatní. A to
bola výzva, ktorú som videl
za nahrávaním vlastného
podcastu. A čo sa názvu týka,
prvotný nápad bol celkom
spontánny, ale potom sme
za tým názvom našli skrytý
význam, ktorý udelil formu
celému podcastu. 100 minút
reprezentuje čas, za ktorý
sa snažíme osvetliť nejakú
tému. Ale keďže 100 minút je
dlhá doba na jednu epizódu,
rozhodli sme sa, že 100 minút
rozdelíme do 5 epizód po 20
minú, teda 100 minút trvá
jedna séria.

o ktorých si myslíme, že
stoja za zamyslenie. Nie sme
odborníci, ale ide nám aj o to,
aby sme akosi „prinútili“ ľudí
zamýšľať sa nad tým, čo robia,
ako to robia a prečo to robia.
Digitálne technológie nie
sú úplne klasickou témou
kresťanských podcastov,
prečo ste sa rozhodli práve
pre niečo také?
Martek: Keď sme sa
rozhodovali, čo chceme
v podcastoch riešiť,
povedali sme si, že to
musí byť téma aktuálna
a téma, ktorá ovplyvňuje
dnešných mladých.
Digitálne technológie sú
dnes veľmi aktuálna téma,
ich používanie nám zaberá
veľké množstvo času. Táto
téma dokonca presahuje len
mládežníckych poslucháčov,
keďže sa to týka aj čoraz
starších ľudí a dokonca
aj čoraz mladších, tých
najmenších. Ja som sa začal
tejto téme venovať ešte pred
tým, ako sme začínali riešiť
podcasty a to preto, že sa
nám mala narodiť dcérka
a čítal som dve veľmi dobré
knihy od Slávky Kubíkovej

Akým témam
sa v podcaste venujete?
Martek: V prvej sérií
podcastu sme sa venovali
digitálnym technológiám
a ich vplyvu na našu myseľ,
naše rozhodovanie a na
sociálne zručnosti.
Janko: V pláne máme
venovať sa aj ďalším témam,
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100 MINÚT PODCASTY
– Klub nerozbitných detí
a Krotitelia displejov. Boli to
knihy o výchove, ale detskú
výchovu presahovali, a ja
som si povedal, že niečo sa
v našej spoločnosti deje zle,
keď sa nevieme normálne
porozprávať bez toho aby
sme šťukali do mobilu.
Veľmi ma táto téma zaujala,
pretože som zistil, že
bezbrehé a nekontrolovateľné
používanie digitálnych
technológií a sociálnych sietí
vedie k závislosti na týchto
technológiách. A to preto, že
celý mechanizmus sociálnych
sietí je nastavený tak, aby nás
prinútil čo najviac sa pozerať
do obrazoviek. Ako fungujú
sociálne siete dobre reflektuje
film Sociálna dilema, ktorý
určite odporúčame pozrieť.
Myslím, že je úlohou aj
nás kresťanov robiť osvetu
taktiež aj v tejto téme. Ako
kresťania často pracujeme
s alkoholikmi, drogovo
závislými ľuďmi, ale asi si
úplne neuvedomujeme, že
digitálne technológie – ak ich
používame zle a investujeme
do nich viac času, ako by
sme mali, nás vedú k takej
istej závislosti, ako keď je

alkoholik závislý na alkohole.
V našom tele prebiehajú
tie isté procesy závislostí,
len namiesto alkoholu
do nás prúdi túžba pozerať
do obrazoviek a nasávať
stále a stále nové informácie,
obrázky, videá.
Janko: Ako Maťo spomínal,
je to naozaj oblasť, ktorá ma
denne ovplyvňuje. Tiež som
prečítal zopár zaujímavých
kníh, ktoré ma donútili pýtať
sa prečo veci robím práve
tak a možno sa aj zastaviť
nad tým, či som sa nestal
len nejakou ovcou, ktorá
nasleduje stádo. A popravde,
bolo to ako vytrhnutie
zo sna. Bol som ukolísaný
podávanými informáciami

a neuvedomoval som si, že
to je to, čo chcem vidieť,
nie to, čo by som mal vidieť.
Rozhodol som sa nebyť už
otrokom technológii, ale
používať ich. A to je podľa
mňa ohromný rozdiel.
Nedovolím si tvrdiť, že
som v tom perfektný, ale
zlepšujem sa. A túžil som sa
podeliť o túto skúsenosť aj
s ostatnými. Ďalší z dôvodov
bol aj pocit, že by sme sa my
ako kresťania mali vyjadriť
k tejto téme. A veľmi ma
potešilo, keď som zistil,
že to nie je len môj názor.
A teraz môžeme s Maťom
zdieľať naše postoje, ktoré
verím, odrážajú naše
kresťanské pozadie. Myslím,
že ako kresťania by sme
sa mali venovať tejto téme
a nezatvárať pred ňou oči.

dôsledok nesprávneho
používania týchto technológií
je aj to, že ľudia medzi sebou
nedokážu normálne zdravo
komunikovať.
Janko: Znovu nám
za inšpiráciu slúžila
výnimočná kniha
od výnimočného autora.
Kniha autora Dale Carnegie
– Ako si získať priateľov
a pôsobiť na ľudí bola pre mňa
zastavením a mohol som sa
znovu zamyslieť nad mojim
správaním. A veríme, že
aj našou ďalšou epizódou
povzbudíme našich
poslucháčov premýšľať
a byť lepšími, múdrejšími
a úspešnejšími :D

Plánujete aj ďalšie série?
Aké témy by ste chceli
ďalej rozoberať?
Martek: Áno, v druhej
sérií sa plánujeme venovať
komunikácií. Touto témou
chceme nadväzovať
na predchádzajúcu
sériu o digitálnych
technológiách, pretože
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PLÁNUJEŠ TÁBOR?
Máš zmätok v nariadeniach a predpisoch
týkajúcich sa covidu?
Potrebuješ poradiť?

SME
TU
PRE TEBA!

SLEDUJ NAŠE SOCIÁLNE
SIETE A NAJMÄ NAŠU
STRÁNKU WWW.SEM.SK,
KDE SA DOZVIEŠ NAJNOVŠIE INFO K ORGANIZÁCII
TÁBOROV.

KNÍHKUPECTVO
30

BRÁNA
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KNIHY SÚ BRÁNOU K MÚDROSTI,
MY SME BRÁNOU KU KNIHÁM.
(Nielen) milovníci kníh,
spozornite! Tento oznam vás
sa vám bude páčiť!
Naše SEM-ácke
kníhkupectvo Brána už možno
poznáte. Mali ste príležitosť
zažiť ho aj na semfeste, alebo
pri iných príležitostiach:
festivaloch, konferenciách,
zborových dňoch a i., pretože
toto kníhkupectvo veľa
cestovalo (a veríme, že ešte
bude cestovať, keď skončí
čudné korona-obdobie).
Svoj domov má v Košiciach
na Zvonárskej ulici
a v posledných mesiacoch
prešlo viacerými zmenami.
Vymenili sme logo, založili
sociálne siete a čo je pre vás
pravdepodobne tá najlepšia
správa, vynovili sme e-shop,
vďaka ktorému budete môcť
nakupovať z ktoréhokoľvek
kúta Slovenska. Na predajni
sme zaviedli možnosť
platby kartou a doplnili
zážitok z nakupovania
o výbornú kávu.
Nakupovať u nás
môžete nie len
kvalitné knihy, ale
aj mnoho iného.

Na našom internetovom
obchode (a samozrejme aj
v našej kamennej predajni) si
budete môcť kúpiť SEMácky
merch, nádherne darčeky
pre vašich najbližších,
študijné materiály, dekorácie,
doplnky a mnoho iného. To,
čo máme na predaj budeme
do internetového obchodu
postupne dopĺňať, ale ak je
niečo, čo by ste si chceli kúpiť
a zatiaľ to v e-shope nemáme,
budeme veľmi radi ak sa nám
ozvete na email brana@sem.
sk alebo do DM na instagrame
a facebooku.
Našim cieľom je Bránu
čo najviac priblížiť vám ľuďom, a ponúknuť vám
možnosť podporiť aj iné ako
komerčné kníhkupectvá.
Snažíme sa robiť všetko čo
vieme najlepšie ako vieme,
a preto nás veľmi poteší
ak o nás poviete svojim
priateľom, ak nás budete
sledovať na sociálnych
sieťach, alebo ešte viac ak
u nás sami nakúpite - či už
osobne alebo prostredníctvom
spomínaného eshopu.
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@knihkupectvo_brana
Budeme naozaj veľmi vďační
za každú vašu správu, či
už o tom, čo by sme mohli
spraviť inak, alebo čo sa vám
naopak páčilo.
Budeme sa snažiť pravidelne
prispievať aj na IG a FB, takže
všetky novinky, ktoré sa
objavia na našich poličkách
alebo v živote Brány, fotky
a videá behind the scenes,
alebo packing/unpacking
budete vidieť ak nás budete
sledovať.

Brána - kníhkupectvo
w w w.b r a n a .s e m .s k

Tešíme sa na vás!
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Spoločenstvo evanjelickej mládeže
Zvonárska 23, 040 01 Košice
sem@sem.sk,
+421 (0) 55 622 00 96
IČO: 319 437 13
DIČ: 2020 757 21

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014-2020",
ktorú administruje Iuventa - slovenský inštitút mládeže.

