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Toto všetko sa stalo, 
aby sa naplnilo, čo Pán 
riekol ústami proroka: 

Ajhľa, panna počne 
a porodí syna a dajú 

Mu meno Emanuel; 
to v preklade znamená: 

BOH S NAMI. 
Matúš 1:22-23



Toto všetko sa stalo aby sa splnilo, čo Pán povedal..., 
píše evanjelista Matúš, keď čitateľom rozpráva príbeh 
narodenie Pána Ježiša Krista. 

Matúš chce inými slovami po-
vedať - Boh povedal a stalo sa 

– tak ako pri stvorení, kde z ničoho 
na základe Jeho slova povstal svet, 
tak aj v Nazarete a potom v Betle-
heme sa stalo niečo, čo protirečí prí-
rodným zákonitostiam. Panna poro-
dila syna. Niekoľko storočí po tom, 
ako to prorok Izaiáš predpovedal, sa 
narodenie Záchrancu stalo pre svet 
realitou. Stalo sa podľa toho, čo po-
vedal Boh, pretože Božie Slovo má 
tú moc, že sa stáva skutočnosťou, 
ktorá mení naše životy.

Prečo Boh takto vstúpil so svo-
jim Slovom do rozbehnutých dejín 
ľudstva? Prečo sa rozhodol opäť 
Svojim slovom niečo nové vytvoriť, 
niečo zmeniť?

Kľúč je v mene, ktoré podľa pro-
roka Izaiáša dostáva narodené die-
ťa: Emanuel – Boh s nami. Boh je 
Láska a preto sa o lásku chce deliť 
– aj s ľuďmi, ktorí si spoločenstvo 
s Ním nezaslúžia. Boh chce byť 
s nami napriek našej nehodnosti, 

pocitom menejcennosti, alebo pre-
hnanému sebavedomiu. Nezáleží 
na tom ako sa práve cítime, čo 
prežívame alebo robíme. ON našiel 
spôsob, ako sa priblížiť k nám, lebo 
chce byť - BOH S NAMI. Veď celý 
príbeh prvých Vianoc hovorí o tom, 
že Ježiš sa narodil, aby sme mohli 
opäť žiť s Ním. Hoci prišiel na svet 
ako malé dieťa, ako dospelý muž 
sa nechal pribiť na kríž na ktorom 
zomrel. Prišiel k nám, lebo ON to 
s nami myslí vážne a záleží mu 
na nás. On urobil už všetko, aby 
sme mohli žiť s ním. Čo s tým uro-
bíme my? 

Ja Ti prajem, aby si aj počas 
týchto vianočných sviatkov mohol 
zažívať zázrak Božej lásky v Jeho 
prítomnosti. A aby Jeho prítom-
nosť v tvojom živote pokračovala aj 
keď zhasnú vianočné svetlá a bude 
opäť treba ísť do školy, či do prá-
ce. A nezabudni On je a chce byť 
s nami !

                          Jozef Šimek

Čo Boh povedal - to sa stalo !
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...konkrétne Pfullingenu, Ohmenhausenu 
a Ludwigsburgu. O čo išlo? V skratke, SEM navštívil 
partnerské mládežnícke organizácie, s ktorými 
dlhoročne spolupracuje. Sú nimi EJW a CVJM. 
Spolupráca s nimi umožňuje realizáciu viacerých 
projektov, okrem iných aj dobrovoľnícku službu 
pre Slovákov v Nemecku, pre Nemcov na Slovensku. 

Ako to celé vyzeralo?
Ak sa dívame na celok, tak veľmi 

rozmanito. Vo štvrtok popoludní 
sme začali cestovať. Niektorí z nás 
vlastne vyrazili na cesty omnoho 
skôr, keďže sme sa zbierali z rôz-
nych kútov Slovenska. Cestovanie 
poskytlo priestor na rozhovory, spo-
znávanie sa, obrusovanie sa. Náš 
program pozostával zo spoločných 
raňajok v Ohmenhausene, po kto-
rých sme vyrazili smerom na Stut-
tgart Navštívili sme Riitersport 
múzeum. Po prehliadke interak-
tívnej expozície nás čakalo aktívne 
a predsa nenáročné popoludnie 

Čo sme zažili 
návšteva Nemecka... 

ácka

uprostred jesennej parády na okraji 
Schwarzwaldu. Večer sme strávili 
spoločným programom a večerou 
s hosťovskými rodinami v Pfullin-
gene. V sobotu nás v Ludwigsbur-
gu čakala jednodňová konferencia 
pre mladých Younify. Aj tam sme 
mohli mladým prezentovať činnosť 
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SEM-u. Nedeľné dopoludnie sme 
strávili na bohoslužbách v Ohmen-
hausene, ku ktorými sme tiež 
prispeli svojou troškou. Po nich bol 
čas na kávu, praclíky, kofolu a roz-
hovory s miestnymi. Nasledovalo 
„Auf wiedersehen!“ a cesta späť, 
domov. 

Čo v nás rezonuje,  
čo v nás ostáva?

„...možnosť zažiť mladých a star-
ších spolu v zbore, aj pri súťažiach, 
generácie spolu aj napriek jazykovej 
bariére. Ako nás spojilo do 1 rodiny 
to, že máme radi Pána Ježiša.... Roz-
hovory počas dlhej cesty – možnosť 
sa lepšie spoznať, zdieľať...napriek 
plnému programu tam bol aj čas 
zamyslieť sa a rozjímať...aj počas 
tém a chvál na Younify, aj to, že sme 
navštívili bohoslužby a tiež prispeli 
svojou troškou. Mám rada tie kávy 
a rozhovory po skončení kostola. 
Páčilo sa mi aj, že sme boli vonku 
a zašportovali si, aj že sme mohli 
byť takí klasickí turisti a navštíviť to 

múzeum či zámok...skrátka oddych, 
výlet, fajn čas SPOLU...veľakrát je ťaž-
ko dať do slov ten dojem, ktorý v nás 
ostal, no ja som vďačná a spokojná. 
Boli sme veľmi požehnaní.“ (Janka)

„Mňa povzbudila ochota postarať 
sa o nás, dať nám to najlepšie. Prija-
tie. Nové impulzy/návrhy do služby 
mladým. A ešte spoločný čas s naši-
mi.“ (Miro)

„Veľmi sa ma dotkla téma, ktorá 
odznela na konferencii.“ (Janko)

„Aj napriek mnohým otáznikom 
a nejasnostiam, ako veci budú, sa 
o nás Pán Boh samozrejme opäť 
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skvelo postaral....Ochotné srdcia 
domácností, ktoré sa z veľkej čas-
ti dobrovoľne postarali o finančné 
záležitosti a prichýlili nás – pre nich 
cudzích ľudí, ktorých nikdy predtým 
nevideli.“ (Samko)

Aké highlighty sme zažili? 
Ja si odnášam z návštevy Ne-

mecka také dva highlighty. Prvým 
bolo pre mňa to úžasne prijatie 
ubytovaní sme boli totiž v rodinách 
– čo som zažil prvý raz. Veľmi sa mi 
páčili spoločné raňajky s domáci-
mi, spoločná modlitba a ich ochota 
a záujem o nás.

Druhý highlight je zo soboty 
kedy sa v Ludwigsburgu konal jed-
nodňový festival YOUNIFY (niečo 
podobne SEMFESTU, ale o niečo 
iné). Celý festival bol rozdelený 
do štyroch časti medzi ktorými 
boli prestávky a tak sme využili 
čas a mali svoj vlastný SEM stánok 
s klobásou, syrmi, kofolou a spo-
ločne sme pozývali mladých ľudí 
na dobrovoľníctvo ku nám na Slo-
vensko. Tu ma najviac zaujali reční-
ci ktorí boli z rôznych kútov sveta, 
ale aj Nemecka a rozprávali svoje 
osobné zážitky s Bohom, ktoré ma 
veľmi povzbudili a nakopli do živo-
ta s Pánom Ježišom. Nie vždy treba 
vedieť kam ideme a čo sa bude diať, 
ale občas treba len veriť a nechať sa 
viesť, aj keď nevieme kam nás Boh 
zavedie. (Timčo)
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V Nemecku je to pre mňa vždy 
o nových veciach. Nebol som tam 
veľakrát, no na druhej strane som 
tam nebol ani prvý raz. A aj teraz 
– keď som mal približne vytvore-
ný obraz, kam ideme a čo budeme 
zažívať – aj teraz som okúsil veci, 
ktoré ma v príjemnom zmysle 
prekvapili a rozšírili moje obzory. 
Discgolf, Ritter Sport múzeum, ... 
to všetko bolo pre mňa doteraz ne-
prežité. Čo ale tiež býva vždy nové, 
je partia ľudí zo Slovenska, ktorá 
sa tam vydá a druhá partia ľudí 
z Nemecka, ktorá nás tam prijme 
a sprevádza. Častokrát to zloženie 
vyzerá veľmi divoko. Ale našťastie 
to nakoniec (zatiaľ) vždy bola správ-
na zostava – a v mojom prípade aj 
highlight výletu. Ako bolo pove-
dané vo filme Útek do divočiny: 
„Šťastie je skutočné jedine vtedy, ak 
je zdieľané.“ A o tom to je – mohol 
by som mať aj milión super aktivít, 
pri ktorých by som sa zabavil. Ale 
ak by som ich zažíval sám, neužil 
by som si ich. Presne to sa, vďaka 
Bohu, v Nemecku nestalo. (Samko)

Pri pohľade späť  
si uvedomujem viacero vecí. 
1.  Priatelia v iných krajinách nie 

sú samozrejmosť. Fungujúce 
projekty a spolupráce tiež nie sú 
samozrejmosť. Je za tým úsilie, 
ktoré často nevidieť. 

2.  Rozmanitosť je pokorujúca 
a obohacujúca. 

3.  Často sme hladní, smädní, chýba 
nám spánok a treba nám cikať. 
Je ľahké podľahnúť podráždeniu. 
Oveľa viac „cool“ je byť zhovieva-
vý a láskavý. 

4.  Byť služobníkom neznamená len 
odučiť v nedeľu lekciu na be-
siedke či pripravovať parádne 
dorasty alebo mládeže. Znamená 
to...žiť s otvorenými očami a uša-
mi a srdcom.

5.  Kristus spája. Lokálne, interna-
cionálne, denominačne, medzige-
neračne, ľudsky. 

Boli sme veľmi požehnaní. Sme veľ-
mi požehnaní.

(Kika Pobežalová)
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U nás v Púchove sa v októbri zase uskutočnilo 
,,Vzdelávanie tímov” so Slávom Slávikom z EVS (Slovenské 
evanjelizačné stredisko). Stretli sme sa tu tímy z rôznych 
miest – z Púchova, Záriečia, Lazov pod Makytou, 
Zemianskych Kostolian a Bánoviec (zaujímavý mix). 
Celé vzdelávanie bol hlavným ,,rečníkom” Slávo Slávik. 
Pod jeho vedením sme plnili úlohy v jednotlivých tímoch. 
V úvode sme si v tímoch vytýčili naše ciele a hodnoty 
na nasledujúci rok pre našu službu. 

Ciele sme mali rôzne, no myslíme, 
že jeden sme mali všetci rov-

naký – aby sme mohli spoznávať 
Pána Ježiša viac do hĺbky, aby boli 
naše stretnutia Ním požehnávané 
a naše srdcia pre Neho vždy otvo-
rené. Vytýčiť si v tímoch hodnoty 
a ciele bolo v určitých momentoch 
dosť ťažké a trvalo nám to dlhší 
čas. Bolo nás veľa a každý z nás mal 
nápadov viac, ale všetky sme ,,skĺ-
bili” a vybrali pre nás najhlavnejšie 
z nich. My, ako tím skautov Royal 
Rangers zo Záriečia, sme si dali 
hlavný cieľ, aby sme boli v službe 
vytrvalí, nevzdávali sme sa hneď, 

Vzdelávanie 
TÍMOV 2022
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keď prídu nejaké prekážky a držali 
spolu vždy, keď prídu horšie časy. 
Aby sme sa spoločne viac stretávali 
a boli si inšpiráciou nielen vo vie-
re, ale aj v osobnom živote. S deť-
mi sme si naplánovali rôzne akcie, 
schôdzky Royal Rangers, letné aj 
zimné prespávačky a samozrejme 
náš stanový tábor, ktorý robíme 
každý rok cez letné prázdniny. 

Svoje nápady (ciele a hodnoty) 
sme následne zdieľali aj s ostatný-
mi účastníkmi tohto vzdelávania. 
Spoločne sme si na papier spísali, 
ako naše ciele do bodky môžeme 
za rok splniť, ako si rozdelíme 
jednotlivé úlohy, a kto nám v tom 
bude nápomocný. Na záver sme si 
vybrali jedného z nášho tímu a po-
verili ho úlohou lídra v našom tíme 
na nasledujúci rok. Ten bude celý 
rok dohliadať na to, ako sa nám 
darí plniť naše ciele, či pri tom 
dodržiavame všetko tak, ako sme si 

spísali. Toto vzdelávanie bolo veľmi 
obohacujúce, myslíme, že pre všet-
ky tímy. Spolupracovali sme všetci 
v tíme, odpovedali sme si úprimne 
navzájom na naše otázky, mali sme 
spolu super čas, ktorý bol požehná-
vaný našim Pánom. A aby sme ne-
zabudli – Slávo bol celé vzdelávanie 
super podpora a vždy, keď sme po-
trebovali niečo zlepšiť, bola to naša 
,,pravá ruka”. Tento čas bol naozaj 
vedený Ním a žehnáme každému 
tímu, aby si ciele, ktoré si spoločne 
vytýčili, aspoň sčasti splnili. Nasle-
dujúce vzdelávanie je presne o rok.. 
A čo to znamená pre nás?  
Že ani o rok toto vzdelávanie 
s našim tímom určite nevynechá-
me! Sme vďačné, že sme tento rok 
mohli byť súčasťou tohto dňa.

Laura a Lujza Bialoňové,  
Royal Rangers – CZ ECAV Záriečie
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V našom zbore máme viaceré 
tímy, v ktorých môžeme slúžiť. Sú 
zložené z ľudí s ochotným a slú-
žiacim srdcom. Niekedy sa však aj 
my musíme zastaviť a načerpať, 
zhodnotiť naše smerovanie a ciele. 
V októbri sme mali túto možnosť 
na vzdelávaní tímov. Vďaka Pánu 
Bohu za túto možnosť, ktorá nás 
motivovala vyjsť z našich zabehnu-
tých, pohodlných chodníčkov, a na-
brať odvahu a nový dych do služby.  
(mládežnícky tím Lazy pod Makytou) 

Vzdelávanie tímov v Púchove bola 
pre nás veľmi jedinečná akcia. Aj 
napriek tomu, že máme mnoho 
skúseností a poznatkov z dorastov 
a táborov, nanovo sme si uvedomili, 
že sa máme stále čo učiť. Dôležitou 
črtou tohto vzdelávania bola práve 
spolupráca v tímoch, čo prinies-
lo viaceré nové myšlienky, viaceré 

nápady ako zlepšiť prácu v tíme, 
ako rozložiť sily, aby sme zároveň 
udržiavali v tíme dobrú „duchovnú 
kondíciu“, a zároveň boli schop-
ní šíriť Božie slovo dorasťákom. 
Najdôležitejšou časťou vzdeláva-
nia pre náš tím bolo vytváranie 
flipchartov, kde sme vypisovali 
hodnoty, ktoré chceme aby náš tím 
mal pred očami a chcel ich naplniť, 
pričom sme si definovali, čo treba 
robiť pre ich naplnenie. Na druhý 
flipchart sme písali ciele, ktoré sme-
rujú k naplneniu týchto hodnôt. 
Pre každý cieľ sme podrobne defi-
novali spôsob jeho splnenia a ur-
čili zodpovedné osoby za splnenie. 
Nakoniec sme si určili čas dokedy 
to chceme mať hotové. Vzdelávanie 
nášmu tímu prinieslo mnoho no-
vých myšlienok, no aj výziev, ktoré 
nás čakajú. 

(dorastový tím Záriečie) 

Čo si odnášame? 
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Spolu 

Túto myšlienku sme predostreli 
ďalším našim spolupracov-

níkom a postupne sa rozrástla 
– do tém, seminárov, grafického 
spracovania... Krásne zapadla aj 
do konceptu oslavy tridsiateho 
výročia založenia našej organizácie, 
ktorá bola súčasťou tohtoročnej 
konferencie.

Myslím, že po dvoch „korono-
vých“ rokoch, kedy byť spolu bola 
skôr vzácnosť, je v nás všetkých 
veľmi silná túžba stretávať sa aj 
ako spoločenstvo mladých kresťa-
nov opäť osobne, nielen virtuálne. 
Konferencia SEMu odvždy ponúka-
la na toto priestor, no posledné dva 
roky sa to kvôli pandémii nedalo, 

Konferencia

Tohtoročnou konferenciou SEMu, ktorá sa konala 
od 16. do 20. novembra v Medzinárodnom evanjelickom 
mládežníckom centre Ichthys vo Veľkom Slavkove, sa nieslo 
slovíčko SPOLU. Prečo? Lebo sme s mojou ženou jeden večer, 
keď deti zaspali, sedeli u nás v obývačke a premýšľali, čo také 
v súčasnosti rezonuje medzi mladými ľuďmi, čo im chýba, 
čo potrebujú a takmer jednohlasne sme vyslovili, že je to 
jednoducho čas, keď môžu byť spolu. 
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respektíve len vo veľmi obmedzenej 
miere. Preto sme veľmi radi, že ten-
to rok to vyšlo a mohli sme počas 
štyroch konferenčných dní zažívať 
opäť tú nefalšovanú radosť z mno-
hých príjemných stretnutí s priateľ-
mi z iných mládeží, či zo zdieľania 
sa, alebo zo spoločného uctievania 
Boha či štúdia Biblie.

Počas konferencie sme sa zahĺbili 
do Ježišovej arcipastierskej mod-
litby z Jánovho evanjelia, zo 17. 
kapitoly. V piatich hlavných témach 
sme sa snažili pozrieť na to, čo všet-
ko sa môže skrývať pod výrazom 
„SPOLU“, keď naň nahliadneme 

Ježišovou optikou. Prvou témou 
„Byť synom SPOLU s Kristom“ nás 
previedol Peťo Soukup. Zdôraznil, 
aké dôležité je poznať svoju iden-
titu v Kristovi a vedieť, že nie sme 
siroty, ale synovia a dcéry Božie. 
V piatok ráno hovorila Rebeka 
Bázliková o tom, čo znamená „Ži, 
ako Oni SPOLU žijú“. Zamerala 
sa na vzťah osôb v Božej troji-
ci, na vzťah Ježiša k Bohu a ako 
ho premietnuť do nášho osobné-
ho života s Bohom. Večer sme sa 
spolu s Vladkom Maťašom po-
zreli na tému „Fungujme SPOLU 
navzájom“. Hovorili sme o tom, čo 
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to v praxi znamená, žiť spolu ako 
cirkev. Všetkým utkvela v pamäti 
metafora o zemiakovej kaši, kto-
rá ilustrovala skutočnosť, že Boh 
chce, aby sme boli dokonale jedno 
(Ján 17,23). Sobotná ranná téma 
„Zápasme SPOLU o kráľovstvo“ nás 
posunula ešte o krok ďalej - od bež-
ného života v cirkvi k spoločnému 
zápasu o to, aby Božie kráľovstvo 
rástlo už tu na zemi, v nás. Mal 
ju Matúš Korenko. V nedeľu z úst 
Jána Hroboňa, biskupa západného 
dištriktu, zaznela výzva – vyjdime 
zo svojej komfortnej zóny a „Poď-
me SPOLU von“ – hlásať Kristovo 
evanjelium.

Okrem hlavných tém mali účast-
níci možnosť načerpať inšpiráciu 
pre svoj duchovný život a ďalšiu 

mládežnícku prácu na štyroch 
zaujímavých seminároch. S Janym 
Šimočkom, dlhoročným pracovní-
kom s mládežou s bohatými prak-
tickými skúsenosťami, sme hovorili 
„SPOLU o vedení mládeží, dorastov 
a skupiniek“. Viesť správne ľudí je 
sčasti umenie a sčasti sa to dá učiť 
– a o to práve šlo na tomto seminá-
ri, naučiť sa viac o oblasti vede-
nia, ktorá je tak kľúčová pri práci 
s mládežou. Ďalší seminár s tajupl-
ným názvom „Šanca dvoch rokov“ 
pripravili Lenka Janotková a Majo 
Lajda, ktorí pracujú s konfirman-
dami v Žiline. Áno, tušíte správne, 
bolo to práve o tých dvoch konfir-
mačných rokoch, ktoré sú obrov-
skou príležitosťou, kedy môžeme 
vďaka evanjeliu priniesť pozitívnu 
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zmenu do životov dorasťákov. 
Majo a Lenka sa podelili s účast-
níkmi o svoje cenné skúsenosti, 
rady a tipy z práce s touto cieľovou 
skupinou. Ďalším seminaristom bol 
Miško Findra, zborový farár z Po-
pradu, ktorý sa venoval na prvý 
pohľad jednoduchej, no pre život 
kresťana veľmi podstatnej téme: 
„O tom, keď nie sme SPOLU“ – ako 
každodenne žiť čistý život, ktorý 
teší Pána Boha. Posledný seminár 
„Prezentačné zručnosti“ mal Tomáš 
Ilavský. Venoval sa v ňom okrem 
iného tomu, ako zaujať a najmä 
udržať pozornosť mladých naprí-
klad počas témy na doraste.

Verím, že každý z vyše 100 účast-
níkov, si na Konferencii našiel to 

svoje – či už na hlavnom progra-
me pri chválach, či pri spoločnom 
štúdiu Božieho slova s našimi 
rečníkmi, alebo na spomínaných 
seminároch. V programe bol tiež 
vyčlenený čas na osobné stíšenia. 
Účastníci tiež zažili veľa príjemných 
chvíľ pri rozhovoroch so starými 
i novými známymi. Priestor bol aj 
na plánovanie budúcich podujatí 
- táborov, víkendoviek, a podobne. 
A k SEM konferencii neodmys-
liteľne patria aj spoločenské hry. 
Hrali sa staré osvedčené, no i nové, 
ktoré si práve na konferencii môžu 
účastníci dosýta vyskúšať predtým, 
ako sa ich rozhodnú zaobstarať 
pre svoju mládež či dorast. Osvie-
žením bola aj netradičná spoločná 
hra, vďaka ktorej účastníci trochu 
viac spoznali Veľký Slavkov a há-
dam aj svojich spoluhráčov. A ako 
to už na takýchto podujatiach býva 
– spánku bolo málo a kávy veľa 😊. 
Tú, ako aj ďalšie dobroty, pripra-
vovali naši ochotní dobrovoľníci 
z Kafé tímu. Novinkou tohto roku 

16



bolo SEM expo, alebo inými slova-
mi predstavenie projektov a práce 
oblastných centier SEMu. Konalo sa 
v sobotu doobeda a účastníci vďaka 
nemu získali lepší prehľad o tom, čo 
SEM robí a ako to môžu zužitkovať 
vo svojej službe mladým. Mnohí 
tiež využili možnosť kúpiť si dobrú 
knihu z nášho kníhkupectva Brána, 
ktoré malo na konferencii svoje 
predajné miesto. Účastníci si do svo-
jich mládeží a dorastov odniesli aj 
niekoľko zaujímavých knižných 
titulov pre mladých, ktoré daroval 
Východný dištrikt. Bonusom bola 
možnosť zahrať sa s deťmi v det-
skom kútiku či povarovať niekoľko-
mesačné batoľa, keďže vďaka Bohu 
aj SEMáci dospievajú, zakladajú si 
rodiny a teda aj pribúdajú :D. Dôka-
zom je narastajúci počet účastníkov 
z radov malých budúcich SEMákov, 
najmladší mal len tri mesiace 😊

V rámci konferencie sa uskutoč-
nilo aj Valné zhromaždenie SEMu, 
na ktorom bol predstavený plán ak-
tivít a rozpočet organizácie na rok 

2023. Prebehli aj voľby do orgánov 
SEMu. Na post predsedu bol opä-
tovne zvolený Jozef Šimek a no-
vým podpredsedom sa stal Tomáš 
Sklárš, ktorý už niekoľko rokov ak-
tívne pôsobí v OC SEM Bratislava. 
Za členov predsedníctva SEMu boli 
zvolení Miroslav Mudrák, Matej 
Otčenáš, Petra Bajusová, Ján Malo-
vec, Nikoleta Galová, Michal Kovár, 
Tomáš Ilavský a Peter Soukup.

Ak by som to mal v skratke 
zhrnúť, boli to vskutku intenzívne 
štyri dni, počas ktorých sme opäť 
okúsili ten skvelý pocit, že sme 
SPOLU ako spoločenstvo mladých 
kresťanov, ktorým záleží na tom, 
aby ľudia okolo nich zažili Krista.

 Matej Otčenáš
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Spoločenstvo evanjelickej mládeže si 19. novembra 
vo Veľkom Slavkove pripomenulo 30 rokov svojho 
fungovania. Oslava bola súčasťou mládežníckej 
konferencie ako pripomenutie si a vzdanie vďaky  
Pánu Bohu za prežitých 30 rokov života SEMu. 

Boli sme tam spolu, niektorí 
zakladatelia, terajší mládežníci, 

bývalí ako aj rôzni pozvaní hos-
tia z našich partnerských organi-
zácii. Sme radi, že tejto oslavy sa 

30 už rokov

Spolu 
zúčastnili aj všetci terajší bratia 
biskupi, ktorí na záver celého 
stretnutia mohli dať SEMu a všet-
kým mladým svoje požehnanie 
do ďalšej práce s mladými. Bolo 
cítiť tú jednotu a túžbu za zápas 
o mladú generáciu. Celý záznam 
z našej oslavy si viete pozrieť aj 
na svojich obrazovkách cez Facebo-
ok ECAV s vami a tak byť aj takým-
to spôsobom prítomní. 

Ako to vlastne celé zo SEMom 
začalo? Po nežnej revolúcii 89 
nastalo úžasné obdobie slobody 
pre cirkev na Slovensku. Sloboda 
spôsobila, že po roku 1989 začali 
spontánne vznikať nové evanjelické 
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mládeže. Ich počet rapídne rás-
tol. V 90. rokoch bola z ničoho nič 
evanjelická mládež skoro v kaž-
dom evanjelickom meste, dedine. 
Zrazu sa začali organizovať tábo-
ry pre mládež a deti bez toho aby 
vás niekto sledoval a nemuselo sa 
to robiť už potajomky. To nebolo 
nikdy predtým. Dokonca sa začali 
organizovať konferencie pre mládež 
a CSM (Celoslovenské stretnutie 
mládeže). SEM vznikol formálne až 
v roku 1992. Tomu však predchádza-
lo v roku 1991 prvé Celoslovenské 
stretnutie mládeže v Košiciach. 
Prišlo naň 800 mladých ľudí - viac 

než ktokoľvek čakal. A toto sa stalo 
aj základom a impulzom pre for-
málny vznik SEMu. Na konferencii 
evanjelickej mládeže v Tatranských 
Zruboch dňa 28.marca 1992 bolo 
odsúhlasené na základe rozhodnu-
tia prvého valného zhromaždenia, 
že SEM vznikne ako občianske 
združenie. V prvých piatich rokoch 
fungovania SEM sme mali na jed-
nej strane len minimálne záze-
mie – nedostatok financií, žiadne 
materiálno-technické vybavenie, 
jedno centrum (v Košiciach), iba 
jedného plno úväzkového pracovní-
ka a cca 200 dobrovoľníkov z celého 

19



Slovenka. Na druhej strane sme 
disponovali obrovským nadšením 
a elánom. V tomto období sa vypra-
covalo niekoľko typov programov, 
z ktorých prevládali predovšetkým 
vzdelávacie, umelecké či športové.

V období rokov 1998 až 2004 sa 
podarilo organizácii získať niekoľ-
ko dlhodobejších grantov, vďaka 
ktorým sme dosiahli dostatočné 
finančné zázemie na realizáciu 
viacerých nových projektov: Aka-
démia SEM, Danielova generácia, 
Mentorský kurz M1, nadstavbový 
kurz M2, Festivaly kresťanského 

umenia, Olympiáda SEM, Celoslo-
venské stretnutie mládeže, SEM-
TEXT, Konferencia SEM. Okrem 
týchto celoslovenských projektov sa 
rozbehla vo väčšej miere aj lokálna 
a regionálna práca vďaka silnému 
personálnemu a dobrovoľníckemu 
zázemiu. Z toho vyplynula potreba 
decentralizácie a inštitucionalizá-
cie oblastných centier: Bratislava, 
Levice, Púchov, Dolný Kubín, Veľký 
Slavkov a Košice. V tomto období 
v SEMe pracovalo 14 pracovníkov 
na plný úväzok a mali sme viac ako 
3 000 členov.

V období od 2005 nastal útlm 
práce z dôvodu redukcie grantových 
možností a úbytku podporovateľov. 
Z toho vyplynula aj následne reduk-
cia programov a celkovej ponuky 
organizácie. K tomuto sa pripoji-
la zároveň aj generačná výmena 
pracovníkov a odchod kľúčových 
lídrov. V období rokov 2012 - 2018 
sa po čiastočnej výmene pracovní-
kov a ustálení finančných tokov sa 
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v SEMe opäť rozbehli ďalšie nové 
projekty pre mladých. Doteraz po-
kračujeme v projektoch, ktoré majú 
svoje pevné miesto v našich akti-
vitách (DVK, Semfest, Konferencia 
SEM, Helping Hand). Taktiež sa 
rozbiehajú vo väčšej miere ďalšie 
zaujímavé projekty (Konfivíken-
dovky, Stretnutia vedúcich mládeží) 
a naše misijné pole rozširujeme aj 
za hranice Slovenska. 

 Súčasnosť nám však prináša 
veľmi významné výzvy a to vzhľa-
dom na skutočnosť, že obdobie 
covidu do značnej miery zdecimo-
valo systematickú prezenčnú prácu 
s mládežou v našich zboroch. Aj my 
sa učíme, ako na tieto nové výzvy, 
ktoré prináša doba reagovať a ako 

zrozumiteľne komunikovať evanje-
lium pre dnešných mladých.

Poobhliadnutím sa späť však 
stále vidíme, že SEM má a malo 
miesto v našej cirkvi pri práci 
s mládežou. Je našou víziou vidieť 
pozitívne zmeny v životoch mla-
dých ľudí na Slovensku a v našej 
cirkvi, ktorí ďalej úspešne menia 
svoje okolie a komunitu a priná-
šajú do spoločnosti zdravé Božie 
hodnoty. Ako SEM chceme byť 
pri tom len nástrojom v Božích 
rukách. A preto ďakujeme všetkým, 
ktorí stáli pri zrode SEMu, pri jeho 
ceste života, podporovali ho a stáli 
pri ňom, aby mladí mohli poznať 
a stretnúť Pána Ježiša. 

Predseda SEMu Jozef Šimek
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V SEMe organizujeme naozaj veľa rôznych podujatí 
pre dorast, mládež, vedúcich a ďalšie skupiny 
mladých ľudí. Považujeme to za naše poslanie starať 
sa, vyučovať, viesť, inšpirovať, motivovať a najmä 
privádzať mladých ku Kristovi. Avšak toto všetko by 
nebolo možné, ak by sme my sami neprijímali, aby sme 
potom z milosti Božej mohli dávať ďalej. 

Práve preto sme sa stretli na ví-
kendovom vzdelávaní pracov-

níkov SEM vo Veľkom Slavkove, 
ktorý sa uskutočnil 2.-4. decembra. 
Okrem väčšiny pracovníkov SEMu 

vzdelávanie
Víkendové 

pracovníkov u

sa ho zúčastnili aj naši najbližší 
spolupracovníci a členovia mediál-
neho tímu. Spoločne sme sa trochu 
viac spoznávali, učili sa komuniko-
vať a spolupracovať aj v netradič-
ných a možno trochu nekomfort-
ných situáciách. Zrazu sme boli my 
tí, ktorí hry nepripravujú, ale sa 
ich aktívne hrajú a odhaľujú nie-
len naše silné, ale naopak aj slabé 
stránky. 

V sobotu dopoludnia sme veľa 
času venovali zdieľaniu sa o našej 
službe, o našich potrebách a víziách. 
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Zároveň sme sa však pozreli aj 
na to ťažšie, čo potrebujeme zmeniť 
a zlepšiť. Mohli sme sa trochu viac 
ponoriť do nášho vnímania služby 
a tým sa aj vzájomne viac pochopiť. 
Predsa len tým, že žijeme v rôznych 
častiach Slovenska a slúžime v inej 
skupine mladých ľudí občas máme 
trochu odlišné názory a skúsenosti. 

Popoludní po krátkom oddychu 
či porade mediálneho tímu, sme 
medzi nami privítali Ivku a Edka 
Jančuškovcov. Ivka ako psycholo-
gička s dlhoročnou praxou s mla-
dými ľuďmi nám dovolila nakuk-
núť do sveta mladých trochu iným 
spôsobom, než na ktorý sme bežne 
zvyknutí. Hovorili sme o tom ako 

svet digitálnych technológií mení 
svet mladých ľudí, ich vníma-
nie sveta a viery, ale aj to ako tu 
pre nech môžeme byť zrozumiteľní 
a autentickí. 

Večer sme mohli vďaka Stankovi 
Gurkovi načerpať duchovne z Bo-
žieho Slova. Pripomenúť si, ako 
veľmi potrebujeme vo svojej službe 
hľadať Božie vedenie. Modlili sme 
sa za seba navzájom, ďakovali a pro-
sili za výzvy pred nami. Aj o tom 
je predsa život v spoločenstve, 
a hoci žijeme v rôznych častiach 
Slovenska, aj my v SEMe chceme 
byť jednotný v našom nasledovaní 
Krista a v zápase za mladú generá-
ciu na Slovensku. 

23



Na SEM Konferencii sme sa nielen vzdelávali a oslavovali 
narodeniny SEMu, ale aj volili. Počas Konferencie už tradične 
prebehlo aj naše Valné zhromaždenie na ktorom zástupcovia 
jednotlivých členských mládeží volili členov jednotlivých orgánov 
SEM. Kým na pozícii predsedu SEM zostáva aj naďalej Jožko 
Šimek, tak na post podpredsedu bol zvolený prvýkrát Tomáš 
Sklárš. Keďže nie všetci Tomáša poznáte, rozhodli sme sa vám ho 
trochu predstaviť prostredníctvom krátkeho rozhovoru. 

Ahoj Tomáš, skús sa nám v krát-
kosti trochu predstaviť. 

Som Tomáš, mám 27 rokov a so 
svojou manželkou Ľubkou bývame 
v Bratislave-Dúbravke, kam chodí-
me aj do zboru. Verím, že lokálne 
zbory sú nádejou pre svet a najlep-
ším kontextom pre to, aby mohla 
viera vznikať a rásť. Rád sa dozve-
dám nové veci, či už z knižiek alebo 
videí, a keď si mám oddýchnuť, tak 
si rád zahrám nejakú hru, alebo 
si pozriem nejaký šport. Skoro 
akýkoľvek.

Na slovíčko 

Tomášom Skláršom
s novým  

podpredsedom 

u

 Už niekoľko rokov slúžiš v SEMe 
v rámci projektu INSIDE, čo 
pre teba znamená služba? 

Služba je podľa mňa niečím, čo 
sa začne diať prirodzene v živote 
človeka, ktorý chce nasledovať Pána 
Ježiša. Častokrát si ju predstaví-
me ako nejaké pomáhanie v zbore 
alebo v nejakých projektoch, ale je 
asi škoda ju iba takto zjednodušiť. 
Keď nás Pán Ježiš premieňa, tak 
to je vidieť v každej oblasti nášho 
života. A to je, podľa mňa, podsta-
ta služby- vonkajší prejav Božieho 
konania v našom živote. Nie je 

24



to iba o hodinách, ktoré strávime 
pri konkrétnej aktivite, ale o tom, 
ako fungujeme vo vzťahoch s ľuďmi 
okolo nás v škole či v práci.

Aká je náplň tvojej práce/služby 
a čo máš na nej najradšej? 

V rámci INSIDE-u, kto-
rý je vlastne oblastné centrum 
SEM-u Bratislava, slúžime kon-
firmandom a dorastencom v našej 
oblasti. Chystáme pre nich víken-
dovky, tábory, návštevy zborov 
a pomoc s prípravou akcií. Je to ale 
hlavne sieť vzťahov medzi služob-
níkmi z konkrétnych zborov, ktorí 
spoločne túžia vidieť, ako Pán Ježiš 
mení životy mladšej generácie, 
a chcú k tomu v rámci možností 
priložiť ruku.

 K práci s mladými patria aj tábo-
ry, víkendovky či rôzne výlety máš 
z nich nejakú spomienku, ku kto-
rej sa obzvlášť rád vraciaš?

Spomienky sú rôzne a na väčši-
nu spomínam s úsmevom- od ne-
vydarených hier, ktoré vypália 
úplne inak, než plánujeme, cez noci 
strávené vylievaním vody zo sta-
nov, noc strávenú v stanoch, lebo 
v stredisku bola svadba, až po tá-
bor, ktorý sme pre koronu museli 
zrušiť. Veľmi ma ale teší sledovať 
postupný rast ľudí, keď sa postupne 
z mladučkých tínedžerov stávajú 
lídri, ktorí začínajú preberať zod-
povednosť a hľadajú možnosti, ako 
oslavovať Pána Ježiša. Nie je to úpl-
ne konkrétna spomienka, ale mám 
rád taký ten dlhodobý pohľad.

V novembri si sa stal novým 
podpredsedom SEMu, zmenilo sa 
pre teba niečo? Ako vnímaš túto 
zodpovednosť? 

Ak si odmyslím s touto úlohou 
spojené doberanie, ktoré pribudlo, 
tak sa toho zatiaľ asi až tak veľa 
nezmenilo :D Vidím to ale ako 
priestor trošku pomôcť tam, kde 
bude treba a byť parťákom pri pre-
mýšľaní o tom, ako a kam ďalej- sa-
mého seba vnímam ako toho, kto sa 
lepšie cíti ako “parťák” než “líder”, 
takže sa na túto úlohu dosť teším. 
A keďže v najbližšom čase plánujem 
naďalej slúžiť u nás v OC, tak mi 
to spolu dávalo dosť zmysel, lebo 
budem stále v teréne a v kontakte 
s mladými.

Máme krátko pred Vianocami, čo 
pre teba tieto sviatky znamenajú? 
Ako ich budeš tento rok tráviť?

Tento rok sa na Vianoce teším 
tak dosť špeciálne. Asi to je vekom, 
ale veľmi sa teším na návštevy ro-
diny a také celkové vypnutie, aj keď 
asi nie úplne zastavenie. V januári 
potom už znovu začíname s akti-
vitami v zbore, takže ten vianoč-
ný týždeň si chcem rozhodne užiť 
odpočinkom :) Ale pri tom všetkom 
sa vo mne opäť v tieto dni prebúdza 
myšlienka toho, čo si chcem pripo-
menúť- že Pán Ježiš rieši veľa ľud-
ských problémov, ale ultimátnym 
cieľom Jeho služby bolo zmieriť nás 
s Otcom a preto sa vlastne narodil. 
A je to dôležité, aby sme z Neho 
nerobili len nejakého doktora alebo 
terapeuta, ale najmä Spasiteľa.
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STRETNUTIE VEDÚCICH MLÁDEŽÍ 
 s 3.-5. marca vo Veľkom Slavkove. Viac info už čoskoro 

SEMFEST 
6.-9. júla 

SEM Konferencia 2023
16.-19. novembra 

Viac informácií o ďalších podujatiach SEM nájdeš na našej stránke, 
sociálnych sieťach a u svojich regionálnych pracovníkov OC 

www.sem.sk

do kalendára  
Poznač si

Aj v roku 2023 toho veľa plánujeme, ale už teraz si môžeš 
poznačiť do kalendára (a kalendára svojho spoločenstva) 

tie najdôležitejšie celoslovenské podujatia. 
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2023 fest
Ahoj, radi by sme ťa pozvali na SemFest 2023. Chceš prísť načerpať alebo po-

slúžiť ako dobrovoľník? Tak neváhaj a príď medzi nás. Radi ťa uvidíme! 

Od januára 2023 spúštame registráciu a postupne budeme na strán-
ku semfest.sk a naše sociálne siete pridávať nové informácie. Tak ich sleduj 

a neváhaj využiť možnosť zažiť počas leta niečo nové! 
Tvoj Semfest tím. 
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Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva,  
vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Zvonárska 23, 040 01 Košice
sem@sem.sk 
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Spoločenstvo evanjelickej mládeže


