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JEŽIŠ
STAČÍ

Prichádza leto, čas prázdnin, táborov,
festivalov. Čas voľna a čas služby. Už niekoľko
rokov za sebou ma Pán Boh v tomto čase vedie
do uvedomenia si jednoduchej pravdy. Ježiš
stačí. Stačí mne, a stačí aj ľuďom, s ktorými
budem prichádzať do kontaktu. Možno to všetci
z nich ešte nevedia, ale je to tak. Ježiš sám o
sebe, taký aký je, úplne stačí pre naplnenie
najhlbšej potreby, ktorú mám - odpustenia a
zmierenia s Pánom Bohom. A tak si opäť
uvedomujem, o čom má byť moje a tvoje leto.
Aby bolo o Ježišovi. Aby cieľom čohokoľvek, čo
nás bude čakať, bolo priniesť Ježiša takého,
aký On naozaj je.
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Som presvedčený, že našou úlohou je ukázať
ľuďom, ktorým prichádzame slúžiť, aký je Pán
Ježiš, pretože to je najlepšia „reklama“ na celé
kresťanstvo. Ježiš prináša všetko, čo potrebu-
jeme. Ponúka bezpodmienečnú lásku. Prijíma
nás takých, aký sme. Hľadá spôsoby, ako
uzdra-viť rany, ktoré si so sebou nesieme. Dáva
nádej, že aj keď nám nie je dobre, tak On sám
sa po-staral, aby na konci dní mohlo byť oveľa
lepšie, než čo vieme zažiť na zemi. Odpúšťa
hriechy. Ponúka hlboký vzťah a ponúka to, že s
nami bu-de kráčať vo veselých i ťažkých
chvíľach.

Možno občas skĺzneme do toho, že sa snažíme
ešte o niečo navyše. A samozrejme učiť a žiť
správne návyky je fajn a je to dôležité. Ale ešte
oveľa dôležitejšie je nestratiť zo zretele, že Je-
žiš stačí. Že ja sám sa Mu skutočne nepriblížim
vlastným výkonom a vlastnou snahou, ak mi On
nedá milosť, aby sa to stalo. Nesnažme sa o
dokonalý vzťah s Pánom Ježišom postavený na
tom, čo všetko pre ten vzťah urobíme my. Sta-
vajme na tom, čo urobil On. Keď vidíme a uve-
domujeme si Jeho lásku, je aj pre nás ľahšie
hľadať si cestičky k Nemu. Učme našich doras-
tencov o tom, aký je Ježiš, aby sa doňho za-
milovali aj oni. Aby ich srdcia horeli pre Neho. A
potom, až potom, má zmysel riešiť to, čo máme
robiť my.

Tomáš Sklárš

Nedáme to na vlastnú päsť. Nestaneme sa
superkresťanmi tým, že každý deň splníme celý
TO-DO list kresťanských povinností - budujme
svoje vzťahy s Kristom ako vieme, to je bezpo-
chybne správne. Ale vedzme, že ak zabudneme
na lásku, ktorou nás Ježiš miluje, ak sa stratí-
me vo vlastnej snahe a urobíme seba centrom
nášho vzťahu s Pánom Bohom, tak sme to celé
možno úplne správne nepochopili. Lebo svet a
ani náš život sa nemá točiť okolo nás. Jeho
centrom musí byť Ježiš a potom bude všetko
na správnom mieste. On stačí. On nás miluje.
On je hodný nasledovania. A On zmení naše
srdcia, keď Ho budeme milovať a úprimne
hľadať.

"... najlepšia
reklama na

kresťanstvo."

- 5 -
 



Víkend 



ovky



INSIDE
víkendovky

2022
Túto jar sme vďaka Pánu Bohu mohli po dvoch rokoch
znova zažiť INSIDE víkendovky. Posledné dva roky sa
drvivá väčšina INSIDE akcií musela organizovať online a o
to viac nám teraz bolo vzácne, že sme sa mohli stretnúť
všetci spo-lu naživo. Máme za sebou dve konfirmandské
víkendovky, ktoré boli nabité super programom.
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Najprv sme sa párkrát stretli ako tím, aby sme
víkendovky poriadne naplánovali. Tie sa nám po-
darilo uskutočniť dve s rovnakým programom. Aj
tím sa rozdelil na dve polovice a každý šiel na jed-
nu víkendovku. Možnosť sa takto stretnúť a pri-
pravovať veci bola skutočne príjemnou zmenou, a
veľmi sme sa na víkendovky tešili.

Stáli sme však pred veľkou výzvou, lebo po dvoch
pandemických rokoch nám prišla úplne nová ge-
nerácia konfirmandov. Pre veľa dorastencov to
bola prvá takáto akcia, kde mohli počuť eva-
njelium a byť obklopení toľkými kresťanmi. Mali
sme pred tým veľkú bázeň a modlili sme sa, aby
sme im vedeli veľmi jasne a zreteľne odovzdať
evanjelium. Veríme, že sa nám to podarilo.

Téma víkendovky bola ,,Dobrý pastier”. Vychá-
dzali sme z textu desiatej kapitoly z evanjelia
podľa Jána. Poukázali sme na realitu našich živo-

tov, na to ako Pánovi Ježišovi na nás záleží, že je
dobrým pastierom a dokonca za nás položil svoj
život. Na koniec sme sa ich snažili povzbudiť do
nasledovania nášho Pastiera, počúvať a poznať
jeho hlas.

Tejto téme sme prispôsobili aj program. Doobeda
si dorastenci zažili, aké to je byť ovečkou, o ktorú
sa stará nájomník a keď prídu vlci zostanú sami.
V poobednej hre zas zažili, aké je to, keď
nasledujú dobrého pastiera, ktorý ich chráni.
Našim cieľom bolo, aby si aj vďaka hrám lepšie
zapamätali tému víkendovky a lepšie im utkvela v
pamäti.

Dorastenci vyzerali byť nadšení, že môžu po tak
dlhom čase spoznať nových ľudí, zahrať si hry a
dozvedieť sa viac o Dobrom Pastierovi.



Samotný zážitok bol pre mňa už len
to, že po takom dlhom čase mohla
byť konečne víkendovka. Veľmi som
sa na ňu tešil a ako vždy nesklamala.
Práve naopak veľmi predbehla moje
očakávania aj vďaka počasiu aké
nám vyšlo. Sneh určite nikto nečakal
a zrazu sa objavilo kopu ďalších akti-
vít spojených s ním. Páčilo sa mi tiež,
že

Z môjho pohľadu tam bolo nádher-ne.
Bola tam cítiť Božia prítomnosť. No
nie len na tom mieste, ale aj na
vedúcich. Bola tam zábava, mohli
sme sa porozprávať a mali sme super
rozvrh. A keďže som tam bola s ka-
marátmi, bolo mi tam ešte lepšie. Bo-
lo tam o mňa po-starané, ako z fy-
zickej stránky, tak aj z psychickej a
duchovnej. Teším sa na ďalší INSIDE. Andrej

účastníčka víkendovky
Tohtoročná inside víkendovka bola
pre mňa niečo veľmi špeciálne. Bola
to prvá víkendovka, ktorej som sa
kedy zúčastnila a skutočne neľutu-
jem. Bol to víkend plný radosti, rozho-
vorov, smiechu nových kamarátstiev,
prehlbovania tých starých a plný
Božích dotykov a právd. Cítila som sa
tam veľmi prijatá taká, aká som, so
všetkými nedostatkami a bol to sku-
toč

Jasmínka

Na víkendovke bolo dobre, aj keď
som mala práve nefunkčné koleno.
Bála som sa, že tam budem odveci, a
že tam nebudem mať čo robiť, že ma
to tam nebude baviť, keďže sa
prakticky nemôžem hýbať. Ale bolo
to nakoniec veľmi fajn. Užila som si
to. Spoznala som veľa nových fajn
ľudí. Veľmi sa mi napríklad páčilo, že
keď sme robili aktivity, hoci ja som
žiadne nemohla (kvôli tomu kolenu) v
sobotu doobeda, tak som tam našla
napísaný odkaz od vedúcich, že "Lili
nemusí ♥ " a bolo to veľmi zlaté, že
na mňa takto brali ohľad. A bolo to
cele také odveci - ale v dobrom.

Lili

Ako sa 
PÁČILO 
dorastencom?

že na to že to boli iba tri dni tak ma to
určite dosť posunulo vo vzťahu s
Bohom. Hry boli úplne super, špe-
ciálne hra kde nás vedúci naháňali,
ale aj po-obedná veľká hra nemala
chybu. Kolektív bol ako vždy na
INSIDE víkendovkách úplne su-per a
vedúci tiež. Neviem sa dočkať na ďal-
šiu takúto akciu!
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točne taký príjemný priestor, kde som
mohla len tak byť a radovať sa.



Po dlhšej pauze sme sa opäť ocitli vo Veľkom
Slavkove a opäť sme mohli uskutočniť to, čo tak
veľmi milujeme – konfivíkendovky. Noví konfirmandi,
nové podmienky. Konfirmandi neboli noví len tým, že
boli iní, z iných miest či zborov. Boli to ,,tí po
pandémií“. A pandémia urobila veľa. Všetci sme sa
viac prilepili k obrazovkám našich mobilov, počítačov
či televízie. Zvykli sme si na samotu a akýsi komfort
vo svojej vlastnej izbe. Virtuálny svet sa stal
plnohodnotnou náhradou toho skutočného.

Dalo sa teda očakávať, že osloviť dnešných
konfirmandov v prítomnosti toľkých médií a
sociálnych sietí, bude o trošku náročnejšie. No
možno práve preto sme sa rozhodli na dvoch
májových konfivíkendovkách siahnuť práve po téme
sociálne siete, alebo inak povedané: connect.

Spolu sme si prešli témy v mene určitých sociálnych
sietí či platforiem, za ktorými sa skrývala vždy hlbšia
myšlienka. Napríklad pri téme Instagram sme sa
zaoberali otázkou: Koho nasleduješ? Pri Facebooku
to bola otázka: Kto si? Pri Snapchate otázka: Čo
skrývaš? A pri platforme Spotify: Koho/čo počúvaš?

Bolo skvelé, že cez tieto témy, ktoré boli
konfirmandom naozaj blízke, sme sa vedeli dostať
bližšie k téme Pán Boh a ja. Veľmi nápomocné boli
skupinky, kde sme sa v menšom kruhu ľudí mohli
viac

Konfi
víkend
ovky

viac porozprávať o našich skúsenostiach so
sociálnymi sieťami, ale hlavne si odpovedať na
spomínané dôležité otázky. Bolo vidieť, že každou
jednou témou, svedectvom či impulzom sa
konfirmandi začali viac otvárať, až nám napokon bolo
ľúto, že sa o chvíľu musíme zase lúčiť. Bolo však
vidieť, že konfirmandi odchádzali s dôležitými
otázkami o vlastnom živote, myšlienkami na nášho
Stvoriteľa a možno aspoň malou túžbou menej tráviť
čas na svojom mobile.

Konfivíkendovka je však aj o množstve zábavy a
prekonávaní samých seba. Z pohodlia detskej izby sa
konfirmandi prepravili cez množstvo disciplín, v
ktorých museli dokázať nie len svoju odvahu ale i
bystrosť a tímového ducha. Spoločne sme sa snažili
zbierať a pašovať ropu aj napriek vplyvu
ekoaktivistov, spoločne sme sa zahrali človeče, kde
si v jednom momente prechádzal vedomostným
kvízom a v druhom si umýval nohy svojej vedúcej,
alebo sme spolu boli naozaj odvážny a prešli cez
,,more“ alebo slepo nasledovali hlas svojho parťáka
zo skupinky. Konfirmandov nezastavilo ani keď sa
mali obviazať do toaletného papiera, alebo vymyslieť
naozaj výnimočný kostým z novín. Každá jedna
skupinka hrdo zvládla úlohu ochrániť svoje vajce aj
pri páde z balkóna. A tak každá jedna skupinka
odchádzala okrem množstva zážitkov aj so sladkou
odmenou.



Nemôžeme zabudnúť aj na spoločný výlet, na
ktorý sme sa vybrali v sobotu popoludní. Takmer
všetci sme spolu skončili v aquaparku, kde sme
sa okrem množstva zábavy aj veľmi zblížili. Či to
boli rozhovory pri čakaní v rade na tobogán,
plávanie proti prúdu alebo smiešne pohľady, keď
ťa niekto začal topiť, vytvorili sme si tak lepšie
priateľstvá a naspäť do Slavkova sme odchádzali
ako skupina príjemne unavených kamarátov.

Víkendovka však tiež ubehla ako po tobogáde a
čoskoro sme sa museli rozlúčiť. Konfirmandi aj
ich doprovod však odchádzali s úsmevom na
tvári, mnohými spomienkami, zážitkami a verím,
že aj zasadenými semiačkami v ich srdciach. Z
čoho sa najviac teším je to, že viem o mnohých
konfirmandov z víkendovky, ktorí odchádzali
povzbudení v tom, aby to po konfirmácií pre nich
neskončilo. Teším sa, že s radosťou sa chcú
pripojiť k svojmu budúcemu dorastu či mládeži.

Katka Kubíková

z Isaac Records. O tom, že svedectvo o osobnom
vzťahu s Ježišom Kristom prostredníctvom rapu
môže byť skutočne efektívnym nástrojom pre
šírenie dobrej správy sme sa presvedčili veľmi
rýchlo. 

Pre mňa osobne bolo svedectvom už len to, že
EMPO (umelecké meno jedného z člena kapely)
musel kvôli vystúpeniu na konfivíkendovke z
domu vyraziť okolo štvrtej ráno. Krátko po
programe a malom občerstvení sme vyrazili na
nočnú hru. Na pole k lesu sme sa odviezli na
vlečke traktora. Prvý deň sa pre nás skončil
fotkou pred obrovskou vatrou. Sobotu po
raňajkách nám o bezpečnosti v online svete a
jeho dopade na náš život porozprával Tomáš.
Myslím, že každí z nás čo sme počuli jeho tému si
v budúcnosti dobre rozmyslí akú fotku či
informáciu o sebe na internete zverejní. Kalórie
nadobudnuté na kvalitnom obede sme po sieste
spálili počas prechádzky v okolí a hrania hry v
lese. Večer sme mali opäť hostí. Peter Soukup
mal totiž tému. Okrem svojich synov priviedol aj 8
mladých ľudí z Bytče, kde už dva roky pôsobí ako
misíjný pracovník. Rozprával biblický príbeh o
žene hriešnici. V nedeľu na programe sme si v
téme pripomenuli, že skutočne v bezpečí sme
jedine s Ježišom Kristom. Za každých okolností.
Bodkou za konfivíkendovkou bolo Katkine
svedectvo. Hovorila nám o tom ako jej Pán Ježiš
dal vnútorné uistenie o tom, že On je Boh i v čase
pandémie. Veríš Mu?

Michal Kovár

Buď safe
konfivíkendovka Myjavského seniorátu
Ak by ste niekedy hľadali miesto na tábor odpo-
rúčam vám Prameň na Súši (okres NM). Práve
tam mali voľné miesto pre konfivíkendovku z na-
šej oblasti. Za necelých 48 hodín sa dá stihnúť to-
ho naozaj veľa. My sme začali večerou. Po nej na-
sledoval večerný program. Odštartovali ho chalani
z Isaac Records. O tom, že svedectvo o osobnom
vzť



Rozhovor s bratmi farármi,
sestrami farárkami 
a členmi konfitímu
Prečo sa zúčastňujete konfivíkendovky? 

Konfivikendovky sme sa spolu s našimi
konfirmandmi z CZ Sučany zúčastnili už šesť krát
a vždy išlo o veľmi požehnaný a zmysluplný čas.
Program je pripravovaný tak, aby druháci mohli
zažiť silu kresťanského spoločenstva a zároveň
objaviť, že život vo viere nie je žiadna nuda, ale
dobrodružstvo a prináša nenahraditeľnú hodnotu
do života mladých ľudí. Biblické posolstvá sú
zakomponované do súťaží a programov, ktoré
mladých zaujmú a povzbudia k tomu, aby vzťah s
Pánom Bohom neskončil pri konfirmačnej
slávnosti. Najväčším požehnaním pre mňa
osobne je vždy tím dobrovoľníkov zo SEMu, ktorí
svojou službou a ochotou, nám farárom nie len
pomáhajú v práci s mládežou, ale do služby s
mladými prinášajú osvieženie a nové inšpirácie.
Za ich službu a trpezlivosť im patrí úprimná
vďaka. 

O tom, že konfivikendovky vo Veľkom Slavkove
majú svoj veľký zmysel, svedčia svedectvá
mnohých našich konfirmandov, ktorí práve na
túto súčasť prípravy spomínajú najradšej. Sme
vďační, že aj v tomto roku, po dvojročnej pauze
mohli desiati naši konfirmandi zažiť čaro
spoločenstva konfirmandov z iných CZ a zároveň
sa zhodnúť na jednom malom nedostatku - a to je
fakt, že nemohli zostať dlhšie :)

Daniel Beňuch (CZ Sučany)
 

Som vďačný za konfivíkendovky vo Veľkom
Slavkove, ktoré organizuje SEM Púchov. Je to
príležitosť pre mladých ľudí stretnúť sa s
rovesníkmi, ktorí majú podobný údel – chodia na
konfirmačnú prípravu.

konfirmačnú prípravu. V tomto roku ma zaujala
aktivita „walk&talk“, ktorá slúžila na spoznanie
názorov, záľub, postojov. Boli to krátke rozhovory
v dvojiciach, ktoré sa neustále menili. Tým sa
budovali vzťahy medzi tými, ktorí sa dovtedy
nepoznali, zisťovali čo majú spoločné, v čom sú
rozdielni.

Konfivíkendovky sú vhodný spôsob ako zažiť
cirkev iným spôsobom, počuť osobné svedectvá
viery od ľudí, ktorí sú konfirmandom blízky vekom
i spôsobom myslenia. Príprava na konfirmáciu sa
konfirmandom nespája len s učením, ale aj s
dobrodružstvom, zábavou a aktivitou.
Požehnanie, ktorétu prijímame od Pána Ježiša
cez službu ochotných kresťanov prinesie svoje
ovocie.

Pavol Tomka (CZ Krpeľany)

V čom je podľa teba najväčší prínos konfi-
víkendoviek?

Ja osobne som veľmi rada, že konfivíkendovky sú
a môžem sa ich so svojimi konfirmandmi už pár
rokov zúčastňovať. Stretnú sa tam mladí ľudia v
približne rovnakom veku z rôznych cirkevných
zborov a vznikajú nové priateľstvá. Program im
robia taktiež mladí ľudia skoro vo veku
konfirmandov a to je tiež veľmi dobré, asi
najlepšie. Tí mladí “vedúci” sú im najbližšie, nie
sú farári, keďže nám neraz povedia, vám sa to
povie …,pretože poznajú s čím žijú naši
konfirmandmi, čo ich zaujíma atď. Okrem toho, že
spoznajú kopec nových ľudí, počúvajú rôzne
zážitky a príbehy mladých ľudí, ktorí spoznali
Pána 
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Pána Ježiša a ako im to zmenilo život, vidia ako
žijú aj iní konfirmandi. A to mnohí naši
konfirmandi potrebujú v dnešnej dobe počuť. Celý
čas je o nich postarané, majú bohatý program –
súťaže, hry a nemajú čas “nudiť sa”. V dnešnej
dobe je mnoho lákavých ponúk pre mladých ľudí v
obci, v meste, ale keď sa rozhodne hoci aj jeden z
mojich konfirmandov ísť, ja s ním pôjdem, pretože
viem, že to má význam. Vidím to a počujem od
nich, keď sa z každej jednej víkendovky vrátim
domov. Preto veľká vďaka všetkým, ktorí to pre
našich mladých robia.   
 

Katarína Zaťková (CZ Pliešovce)

Pre mňa osobne konfivíkendovka znamená
víkend plný zábavných a možno občas šialených
aktivít, ktoré sú prepojené s evanjeliom, ktoré je
toho všetkého základom. Túto formu a obsah,
ktoré 

Služba v konfitíme ma učí a pripomína viaceré
veci. Jednou z tých najvýraznejších je
vystupovanie zo svojej komfortnej zóny. Mimo
mojej komfortnej zóny bolo postaviť sa pred
všetkých a niečo povedať, aj keď sa jednalo
napríklad len o vysvetlenie pravidiel hry. Medzi
priateľmi s tým nemám až taký problém, ale
medzi neznámymi ľuďmi to je pre mňa boj. Avšak
Pán Boh nás posiela do sveta hovoriť evanjelium
aj pre cudzích ľudí a nenecháva nás v týchto
situáciách samých. Tak to bolo aj v mojom
prípade. 

ktoré konfivíkendovky prinášajú považujem za
najväčší prínos, pretože sú mladej generácii
blízke. Potrebujú si odniesť zážitok, niečo, na čo
budú spomínať a o čom budú rozprávať svojim
kamarátom, alebo to jednoducho zozdieľajú na
sociálnych sieťach. Toto im konfivíkendovky
ponúkajú. Stávajú sa aktívnou súčasťou programu
a majú priestor budovať vzťahy s ľuďmi, ktorých
by možno inak nikdy nestretli.

Nika Galová

Čo ťa učí služba v konfitíme?

Hoci slúžim u nás v zbore, teraz som si vyskúšala
inú službu, a to je služba v konfi tíme. Bola to
riadna zmena - šok po covidovom období ísť na
víkendovku, kde nás bolo viac ako 70 ľudí.

To súvisí aj s dôverou. My sa častokrát cítime
nedostatoční pre nejakú službu, že však niekto iný
by to urobil lepšie, kvalitnejšie a ľahšie. Ale Pán
Boh vie prečo nás povoláva do danej služby, On
nás pozná lepšie ako poznáme my samých seba. 

Služba ma učí aj ďalším veciam, ktoré by pre
kresťana mali byť prirodzené. Napríklad nesúdiť
druhých ľudí. Viete, keď máte pripravené aktivity,
na ktoré ste si kúpili šľahačky v spreji alebo
čokolády a zrazu vám zmiznú z chladničky,
pretože
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pretože niekto dostal chuť, tak vám napadne
posudzovať tých ľudí, že ako si to mohli dovoliť,
čo si o sebe myslia, že kto sú.

Učí ma byť aj príkladom. Určite ste počuli citát, že
kresťan je niekedy jedinou Bibliou, ktorú neveriaci
číta. O to viac, ak ste teenager v dnešnom svete,
kedy kresťanstvo nie je cool. Ja by som k tomu
pridala ešte jeden citát, ktorý som čítala na
Campfeste: Hovor ľuďom o Ježišovi, len keď sa
pýtajú, ale ži tak, aby sa pýtali! Mali sme možnosť
im ukázať, že aj v dnešnej dobe sa to stále dá, a
že viera nie je vôbec nič trápne, nemoderné a
zabudnuté. Ale že je našou neoddeliteľnou
súčasťou aj v bežnom živote, v škole, v práci, a že
je to niečo, čo do tejto hektickej doby prináša
pokoj a silu zvládnuť povinnosti. 

Radka Fojtíková

Služba v konfi tíme ma učí spolupráci, súdržnosti
a komunikácii. Cvičím sa v praktických zručno-
stiach, ako sú dochvíľnosť a zodpovednosť. Učím
sa spĺňať pridelené úlohy a byť dôsledná v práci,
či už pracujem sama alebo s druhými. Učím sa
spoliehať na ostatných členov tímu, spolu riešiť
problémy, alebo poprosiť o pomoc, či radu, keď ju
potrebujem. Prostredníctvom vzájomného spoz-
návania sa vieme využiť našu jedinečnosť, a pri
službe sa dopĺňať. Učím sa tak oceňovať moje da-
ry, i dary iných ľudí. V tíme spoznávam aj radosť z
úprimného spoločenstva, i to, že sa navzájom
vieme posliniť a podporiť v radosti z našej viery,
držať 

a držať sa pri prinášaní našej dobrej správy,
ktorou je Ježiš Kristus, deťom..

 
Timka Trnkócyová

Čo ťa počas Konfivíkendovy najviac oslovilo? 

Stalo sa vám už niekedy, že ste sa cítili ako na
inej planéte? Áno, jednou z takých planét je aj
konfivíkendovka. Čas tu plynie akosi úplne inak,
väčšinou pokojne, a predsa sme toho za tri dni
spolu zažili veľa. 

Tiež každý z tímu, koho som mohla spoznať, ma
prekvapil a inšpiroval, či už záujmom, charakte-
rom, otvorenosťou alebo láskavým srdcom. Tak
som znovu videla, že sme jedna rodina, bratia a
sestry. A keď nad tým spätne rozmýšľam, úplne
hmatateľnou súčasťou tímu bol aj extra člen,
Ježiš.
 
Myslím, že to mohli cítiť aj konfirmandi a vďaka
svedectvám, rozhovorom alebo prístupu počas
celej konfivíkendovke mohli (a ja s nimi) vidieť
živý vzťah s Ježišom na mnoho spôsobov.

Konfivíkendovka pripomína iný svet, no cítila som
sa tu ako doma. Okrem všetkého, že by to bolo aj
parenými buchtami ako od babky, ktoré boli v prvý
deň na večeru? 😀

Lucka Dúbravcová
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 CU

P K
oš

iceVšetko to začalo túžbou sa navzájom spoznávať
ako mládeže. Videli sme, že cez šport by to išlo
lebo veď šport spája. Práve preto sme vymysleli
sme volejbalový turnaj v regióne Košice a okolie.
Je vzácnosť, že tu fungujú viac, ako dve mládeže
a naozaj ide o živé spoločenstvá. Vyskladalo sa
nám dokonca až 5. mužstiev. Jednalo sa o
amatérsky volejbal, samozrejme niekto sa snažil
vymaniť z priemeru a podal lepší výkon, ako
úroveň turnaju vyžadovala. Urobili sme si aj malé
spoločenstvo s gitarou a výkladom z Biblie.
 
Pozitívom bolo nadviazanie nových priateľstiev a
ďalšieho zdokonaľovania sa v tejto skvelej, 
 športovej aktivite. Volejbalový turnaj vzbudil chuť
hýbať sa, vďaka čomu sme  začali aktívne 
 trénovať volejbal. Stretneme sa z niekoľkých
mládeží na týždennej báze a spoločne sa potíme.
Dáme si aj vždy duchovný pokrm, však preto sa
stretáme :) 

Peter Bajdich
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FLORBAL
sadli. Aj keď štúdium na gymnáziu
nie je ľahké, floorball si nenechám
ujsť. Z možnosti participácie orga-
nizovať Floorball cup sme my
stredoškoláci boli viac než nadšení a
bola to pre nás nová skúsenosť, za
ktorú sme určite vďační. Je úžasné
vidieť, že Boh umožnil tieto
floorballové zážitky, na ktoré snáď
nikto nezabudne a ďakujem Mu za
únik z reality, keď som to najviac
potrebovala. Nič sa nedeje náhodou a
verím v to, že práve floorball bol
Božou pomocou pre mňa.

Dorota Lichancová

v Brezovej pod Bradlom

Dievčatá vyhrali prvé miesto a mali
sme ísť hrať do Trenčína. Bohužiaľ
nás zastihla korona a všetci hráči a
hráčky boli sklamaní. Všetci sme
dúfali, že sa čoskoro budeme môcť
vrátiť k stretávaniu a hraniu. Dovtedy
sme si poriadne neuvedomovali ako
vzácne a radostné sú takéto chvíle.
Bol to nekrátky čas, kým sme sa
mohli vrátiť späť k hraniu. Veľa
ľuďom prešla chuť na floorball alebo
sa už museli venovať iným veciam
(stredné školy,..), ale postupne sa
hráči opäť začali stretávať. V roku
2022, po priamej propagácií na
hodinách náboženstva sa pripojilo do
našej floorballovej rodinky veľmi veľa
jj

Asi najobľúbenejšou športovou akti-
vitou mladých na Brezovej okrem fut-
balu je momentálne floorball. Začali
sme už v roku 2008! Spočiatku sa
hrávalo s konfirmandmi a našimi ka-
marátmi. Už vtedy vznikali spomie-
nky, na ktoré sa nezabúda. Floorball
robíme ako OZ-tko v spolupráci so
SEM. 

Týmto rokom končím prvý ročník 4-
ročného gymnázia a článok píšem od
srdca. Floorball som začala hrať v
jeseni roku 2019. Prechádzala som si
neľahkým obdobím straty veľmi
blízkej osoby a práve floorball mi
neskutočne pomohol. Vždy večer
som sa odreagovala na tréningu a
bola to naozajstná pomoc. Začala
som sa rozprávať s ľuďmi, ktorých
som v škole iba prehliadala a
nakoniec sme si neskutočne dobre
sadli. 

SEM. Od roku 2019 spolupracujeme
so Základnou školou Brezová pod
Bradlom v organizovaní florbalového
turnaja “Floorball cup”. Zúčastniť sa
mohli všetci žiaci druhého stupňa
(chalani aj dievčatá). Turnaj mal
úspech a myslím si, že sa ním
rozprúdila vlna, ktorá sa ešte ani
dnes nezastavila a stále rastie. Na
jeseň 2019 sa začali organizovať
“tréningy”, ktoré boli vždy jeden deň v
týždni. Hráčov nikdy nebolo málo. V
januári 2020 uskutočnil ďalší ročník
Floorball cup-u. Účastnosť stúpla a
vytvorili sa už aj družstvá dievčat! V
marci 2020 vybraní žiaci postúpili na
krajské kolo floorballu, ktoré sa
odohralo na Myjave. Na študentoch
bolo vidieť, že šli odohrať zápasy z
radosti a z lásky k floorballu, nie len
preto, že vymeškajú hodiny v škole.

ľudí! Všetci sme boli prekvapení!
Väčšina mladých ľudí, ktorí začali
hrať floorball ešte ani nebolo na
druhom stupni, keď začala pandémia.
Celé naše spoločenstvo hráčov sa
každým týždňom pripravovalo
niekedy aj dvakrát do týždňa, na tretí
ročník Floorball cup-u. V apríli 2022
sa zúčastnilo dosiaľ rekordný počet
hráčov! Väčšina hráčov, ktorý hrávali
pred pandémiou sa zúčastniť
nemohlo, kvôli dostupnosti turnaja
iba pre žiakov základnej školy. To ale
nevadilo! Stredoškoláci pomohli s
organizáciou celého turnaja
(registrácia, pískanie, zapisovanie
stavu, rozdávanie cien,...). Tento rok
to bol turnaj už na vyššej úrovni. Je
vidieť, že žiaci sú súťaživí a chcú sa
posúvať ďalej! Momentálne už máme
tréningy rozdelené na mladších a
starších, kvôli veľkému záujmu. Aj
keď sme veľmi radi za možnosť
trénovať v telocvični základnej školy,
všetci hráči a hráčky by sa naraz do
nej nezmestili.
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Cítiš sa ako v
počítačovej hre,
zaseknutý na tom
istom leveli?
Chceš sa posunúť
ďalej? Tak v tom
prípade je tu
práve pre teba
NEXT LEVEL alebo
jednoducho možnosť
Stáže v SEMe!
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Prvotná myšlienka

V SEMe už viac ako 30 rokov sprevádzame mladých
ľudí na ich ceste za Kristom. Počas tohto obdobia
sme videli množstvo zmenených životov, ale aj veľké-
ho odhodlania robiť tento svet lepším. No samotné
odhodlanie potrebuje pomoc rásť, prehlbovať sa,
prakticky konať a odovzdávať ďalej. Práve preto sa
veľká časť našej služby zameriava aj na osobné ve-
denie našich vedúcich dorastov, mládeží ale aj ďal-
ších ochotných dobrovoľníkov. Po celom Slovensku
by sme našli aktívnych mladých, ktorým záleží na
Božích veciach a nielen to. Oni ich chcú aj prakticky
konať! Mnoho z týchto mladých ľudí našlo svoje
uplatnenie nielen v svojom domácom zbore, ale aj v
SEMe samotnom. Pomáhajú s organizovaním re-
gionálnych podujatí, celoslovenských projektov a sú
jednoducho všade tam, kde ich potreba. Spolupracujú
s našimi pracovníkmi, učia sa zodpovednosti, novým
zručnostiam, prekonávajú sami seba, vystupujú zo
zóny komfortua poznajú život organizácie úplne do
detailu. Za tie roky sme sa naučili, ako s týmito ľuďmi
pracovať, aby sme im odovzdali čo najviac. A chceme
sa to učiť aj naďalej...

Práve preto sme pred niekoľkými mesiacmi prišli s
odvážnou túžbou. Priniesť do tohto osobného no
občas trochu chaotického vedenia systém, vďaka kto-
rému by mohli mládežníci efektívne rásť a rozvíjať
rôzne zručnosti a oblasti svojho života. Áno, práve
takto vznikla myšlienka stáží.

Janka Lukáčová
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Stáž je jednoducho povedané 10 mesačný
program, počas ktorého nakukneš do „kuchyne“
Semu. Pod vedením svojho vedúceho sa budeš
učiť praktických zručnostiam, či už z oblasti
práce s mládežou alebo v oblasti audiovizuálnej
tvorby. Získaš nové vedomosti, prakticky si ich
vyskúšaš a k tomu všetkému dostaneš svojho
mentora, ktorý sa bude o teba starať. V rámci
stáže sa tiež zúčastníš víkendového vzdelávania
stážistov, teambuildingov a pravidelných
tímových porád. 

O čo ide?

Kto sa môže
prihlásiť? 
Stáž je určená, každému členovi SEM, ktorý má
od 16 do 26 (v rátane). Dôležitá je najmä túžba
pracovať na sebe a ochota učiť sa nové veci. 

Čo budeš robiť? 
Ako sme už vyššie spomínali ponúkame stáž v
dvoch oblastiach. Pre všetkých, ktorí sa
zaujímajú o grafiku, tvorbu videí, či písanie
kreatívnych článkov je tu možnosť stáže v oblasti
audiovizuálnej tvorby. Naši stážisti sa stanú
súčasťou mediálneho tímu a nielen, že sa veľa
naučia, ale svoje nápady si budú môcť aj
vyskúšať v praxi. Druhú oblasť tvorí samotná
práca s mládežou, v ktorej budeš spolupracovať
na organizácii a realizácii rôznych projektov a
podujatí pre dorast a mládež. Zúčastníš sa
vybraných víkendoviek, či táborov, získaš
praktické rady a nápady, a naučíš sa množstvo
nových hier. 

Čo získaš? 
Budeš pracovať v zabehnutom tíme a neskončíš
pri nejakom varení kávy! Stážista sa stáva
súčasťou tímu a nielen nejakým poslíčkom.
Vďaka tomu sa veľa naučíš, ale možno aj získaš
lepšiu predstavu o tom kde ťa Pán Boh volá po
škole. Získaš správne pracovné návyky a naučíš
sa zodpovednosti. 
Okrem praxe a mentoringu v oblasti stáže získaš
aj mentoring v oblasti tvojho duchovného života.
Po skončení samozrejme dostaneš potvrdenie o
absolvova

o absolvovaní, ktoré môžeš využiť aj na svojej
škole.

Ako sa môžeš
prihlásiť? 
Stačí vyplniť jednoduchú prihlášku, ktorú nájdeš
priamo na našom webe: https://sem.sk/staz/ 
 Tu nájdeš aj podrobnejšie informácie o všetkom,
čo potrebuješ vedieť. 😊

Ešte stále váhaš? Možno máš kopu otázok a
nevieš, či by to vlastne stálo za všetku tvoju
námahu. Práve preto sme sa opýtali za tebe 3
mladých ľudí, ktorí v našej organizácii strávili
viac času a aktívne sa podieľajú na službe v
SEMe. Prečítaj si ich krátke postrehy a možno
zistíš, že stáž je aj pre teba. 😊

NE
XT 

LEV
EL NEXT LEVEL
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Čo ti dala služba v
SEMe? Čo ťa Pán Boh
skrze ňu učí?

Na SEMáckych akciách vyrástla moja viera. Prvá
konfivíkendovka, prvé jedenie červíkov, prvý
semfest, prvý vodný futbal, prvé živé svedectvá o
Bohu, prvý dotyk môjho srdca.

Tým že som na vlastnej koži zažila, aká je práca
v SEMe dôležitá, aj ja sama som chcela byť toho
súčasťou viac a viac. Nie konkrétne hneď SEMu,
no celkovo služby. A po pár modlitbách sa mi
práve skrze SEM otvorili dvere do služby. Ako
dobrovoľníčka teraz zažívam mnoho požehnaní
pri tom, ako si pán Boh vie použiť aj mňa samú,
bez ohľadu na to, ako sa vidím ja svojimi
maličkými ľudskými očami. SEM mi tak nedal len
priestor na službu ale aj na duchovný, osobný
rozvoj či množstvo nových priateľov, skúseností
a lekcií, ktoré som sa potrebovala naučiť. 

Vždy som si myslela, že s prekračovaním svojej
komfortnej zóny nemám problém. Až pomoc v
SEMe mi ukázala, že to nie je také jednoduché.
Myslím, že to čo som sa najviac za posledný
mesiac naučila bolo to, že sa nemusím spoliehať
na svoju vlastnú silu a skúsenosť. Bola som
pozvaná do služby a aj napriek mojím
slabostiam a pochybnostiam som mohla vidieť,
že mi bola daná všetka sila na to, aby som to
zvládla. A tým som, namiesto svojej sily, začala
viac veriť a mať istotu v Bohu. Aj vďaka SEMu
som tak začala vidieť veci inak. Vďaka SEMu
som sa naučila veľa vecí, ktoré som predtým
hádzala do krabice s nápisom ,,to nedokážem“.

Katka Kubíková

Čo máš na Službe v
SEMe najradšej?
Na službe v SEM-e sa mi najviac páči, že bez
ohľadu na to ako dlho tam ste, či ste nový, starý
alebo čokoľvek iné, ste  naozaj potrebný a
užitočný v každom smere. Totižto ľudia v SEM-e
sú naozaj zapálení do služby druhým a je
skutočne skvelé ak im v tom môže niekto
pomôcť.

Samotná pomoc pri službe však ovplyvnila aj
mňa osobne. Naučil som sa veľa vecí, ktoré
môžem využiť aj v mojom osobnom živote.
Zároveň som sa naučil, že Pán Boh môže do
služby povolať naozaj každého a využiť jeho dary
a talenty. Boh ma tiež skrze SEM učí, že takáto
práca má naozaj zmysel a je potrebná.

Ondrej Grísa

Služba v SEMe dáva mnoho a aj tu sa ukazuje, že
je viac dávať ako dostávať. Mne dala spoznať
množstvo nových bratov a sestier v Kristu, veľa
lokalít, kam som predtým nezavítal a ukázala mi
aj rôzne pohľady na veci, ktoré som dovtedy
nevnímal. Aj tu ma Pán Boh učí, že napriek tomu,
že nikto okrem Neho nie je dokonalý - ani ja, ani
ostatní - a vedeli by sme veci robiť lepšie, On si
našu snahu používa a premieňa ju na svoje
nádherné dielo, ktoré vždy - VŽDY - nejakým
spôsobom prinesie požehnanie.

Samuel Hudák
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SEMFEST
Tvoj festival...

Určite ste už postrehli, že tento rok opäť pripravujeme Semfest. Taký skutočný... na
zelenej lúke, so stanmi a spacákmi, skvelým spoločenstvom, kapelami, spevom,
prebdenými nocami, zábavou s kamošmi, netradičnými hrami, skvelými seminármi,
diskusiami, oddychom v relax stane... 

Je ti to povedomé? Alebo si skutočný Semfest ešte nezažil? 
Nech je to akokoľvek nevadí, Semfest je pre všetkých. 





SEMFEST 2022
Čo ťa čaká?

Hlavné programy
Počas hlavného programu sa môžeš tešiť na
zaujímavé aktivity, nové zážitky, dobrú hudbu a
príbehy biblických postáv, ktoré nám aj dnes
majú, čo povedať. Spoznáš, čo má s nami
spoločné Zacheus, Mojžiš, Rút či Peter. A budeš
počuť aj Miťa Bodnára, IsaacRecords viacero
ďalších super interpretov. Ak chceš vedieť čo
ďalšie máme pre teba pripravené, čakáme ťa na
Semfeste.

Nika Galová a Matúš Korenko

Semináre a diskusie
Na Semfeste nemôže chýbať seminárny stan. Aj
tento rok sa v ňom ocitne niekoľko skvelých
mužov a žien, ktorí nás prevedú cez množstvo
zaujímavých tém. Či sa chce človek dozvedieť
niečo viac o chodení a partnerských vzťahoch,
alebo ho zaujíma ako sa stať kresťanským
influencerom či ako sa vyhnúť mýtom o Bohu,
nájde si to svoje. Vážne i humorne, otázky i
odpovede – nájdeš, čo hľadáš v seminárnom
stane. 

Katka Kubíková

Connection stan
Semfest máme len raz za rok, no nechceme, aby
to tam začalo a hneď aj skončilo. Preto vznikol
Connection stan (spojenie, prepojenie; pozn.
red.), ktorý bude tento rok novinka. Celou pointou
a zmyslom tohto stanu je vytvárať vzťahy,
budovať sa navzájom, zdieľať sa, no to nie je
všetko, budeme aj prekonávať samých seba, plniť
šialené výzvy, robiť hlúposti, pri ktorých zažijeme
kopec zábavy (a pri ktorých sa na nás ostatní
možno budú divne pozerať 😃  ), a práve skrz to
všetko sa hlbšie spoznávať a budovať
„connection“ (spojenie), medzi sebou, ale aj s
naším Bohom. Takže, ak sa chystáš na SEMfest a
chceš ostať connected, aj keď SF už skončí, určite
dobehni 

...
Pub stan
Jeden z hlavných dôvodov prečo prichádzame na
Semfest je duchovne sa nasýtiť. Je avšak ťažké
„sýtiť ducha“, ak nie sú sýte naše bruchá. A
presne preto, som tu JA, Váš PUBstan. Ani tohto
roku nebudem na Semfeste chýbať. Okrem
tradičných „lakociniek“ ako sú palacinky či
grilované mäsko, pribudne aj pár noviniek, ktoré
pre istotu ešte ostanú zahalené rúškom
tajomstva, aby sa Vám už odteraz nezačali
zbiehať slinky. Okrem toho je Pubstan priestor,
kde môžete so svojím kamarátom prehodiť pár
slovies pri dobrej káve, alebo aj spoznať osudovú
lásku Vášho života. Preto určite neváhajte a do
Pubstanu ako aj na samotný Semfest určite
zavítajte. Pohladíte si ako ducha, tak aj bruchá.
My Vás budeme čakať.

Lea Sabolová

určite dobehni do nášho stanu, či už na program,
alebo len tak pokecať (vždy tam niekto bude).
Vidíme sa tam.

Filip Kriško

všetko
A to nie je
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Na Semfeste nemôže chýbať ani náš obľúbený
Relax stan, miesto kde nájdeš nielen oddych a
pokec s kamošmi, ale aj príjemný a pohodový
program. Možno práve tu budeš môcť stretnúť
tvoje obľúbené kapely alebo si vypočuť autorov
skvelých kníh. Po oddychu budeš môcť ísť vybiť
energiu na naše športoviská, kde ťa veruže čaká
viac než obyčajný volejbal či milovaný vodný
futbal. Prinesieme pár super, skvelých crazy
(pozn. red. šialených ) noviniek a počula som, že
sa veruže je na čo tešiť. Ak máš však radšej
tvorivé chvíle, môžeš zavítať do workshop stanu,
kde okrem tvorivých dielní budú prebiehať aj
rôzne  

rôzne zaujímavé workshopy a aktivity. Stále to nie
je dosť? Tak sa príď pozrieť do stanu s názvom
Bibletalk, kde môžeš študovať Božie Slovo a učiť
sa mnoho nového. Môžeš tiež navštíviť našu
kaplnku, ktorá ti bude stále k dispozícii, aby si si
našiel tichý čas s našim Stvoriteľom.

Semfest však nie je len o programe, ale aj o
spoločenstve, priateľstvách a rozhovoroch. Tie
môžeš viesť aj v príjemnom prostredí našej novej
kaviarničky, ktorá je určená práve na čas
oddychu, čítania a pokojných rozhovorov s
kamarátmi. 

Tak čo, už vieš, 
čo budeš robiť 7. - 10. júla?
Ja áno, budem na SEMFESTE, čakať, že prídeš tiež. Tak neváhaj a choď na
www.semfest.sk zaregistruj sa alebo využi skupinovú zľavu pre tvoj dorast či mládež.
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INSIDE TÁBOR
Pozývame Ťa na

Toto leto premiérovo pripravujeme druhý
turnus INSIDE táboru hneď po tom prvom a
zostáva nám naň ešte niekoľko miest voľných.

Na INSIDE tábore je našou snahou vytvoriť
rodinnú atmosféru, kedy máme spoločný
tábor pre širšiu skupinu dorastencov od 13 do
17 rokov. Koná sa na peknom kaštieli v
Planinke a termínovo to vychádza na 21. - 28.
augusta 2022.

Počas bežného dňa na tábore zažiješ hry,
netradičné športy, diskusné skupinky, večerný
program s hlavnou témou a ešte kopu rôznych
iných vecí, ktoré budú dotvárať zážitok, na
ktorý nezabudneš.

https://inside.sem.sk/tabor#signup 
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Helping



Miroslav Mudrák
mudrak@sem.sk
+421 918 828 544

KONTAKT

VODNÝ FUTBAL 
SKÁKACIE HRADY
ĽUDSKÝ KICKER/
BUNGEE FUTBAL
BODYSORBING
FUTBAL...

Leto je tu a to
znamená ideálnu
príležitosť využiť
naše atrakcie!

Hand



@_sem.sk

SEM - Spoločenstvo evanjelickej mládeže

Spoločenstvo evanjelickej mládeže

www.sem.sk


