Výročná správa Spoločenstva pri Dóme sv. Martina za rok 2012

Kto sme?
Sme spoločenstvo kresťanov, ktorým záleží na našej krajine a na tom, aby sa v našom národe
rozvíjali pravé duchovné hodnoty. Spoznali sme Boha ako niekoho, s kým môže mať každý
osobný a živý vzťah. Boh zmenil naše životy, a preto túžime po tom, aby Ho ľudia spoznali, a
aby bola naša krajina premenená Božími hodnotami. Naša identita je v Katolíckej Cirkvi. Sme
tiež otvorení bratom a sestrám z iných denominácií a jednou z vecí, ktorú chceme prinášať je
spriatelenie kresťanov a odstránenie postoja neznášanlivosti.

Vízia nášho spoločenstva
•
•
•

Pomáhame ľuďom rozvíjať sa.
Veríme, že Boh chce uzdravovať a záleží mu na celom človeku,
chce sa „dotýkať“ jeho života, myšlienok, emócií, vnútra, tela, minulosti...
Veríme, že Bohom premenení ľudia môžu pomôcť zmeniť celú krajinu.

Atribúty, ktoré žijeme a ponúkame ostatným
•
•
•
•

•
•

Osobný a vitálny vzťah s Ježišom - je pre nás dôležité, aby sme my sami i ľudia
okolo nás budovali osobný vzťah s Ježišom pomocou modlitby, čítaním Svätého
Písma a aktívnou účasťou na liturgii.
Integrálna osobnosť – rozvoj osobnosti človeka po všetkých jej stránkach, a to
pomocou formácie, pastorácie, služby a podporou rodín.
Podávanie a hlásanie evanjelia relevantným spôsobom a svedectvom z našich
životov.
Vodcovstvo – uvedomujeme si dôležitosť formácie a vedenia nových lídrov, ktorí sú
pripravení prevziať zodpovednosť a záväzok vo vedení ľudí. Snažíme sa formovať
lídrov tak, aby boli schopní viesť, formovať a doprevádzať ľudí v každej oblasti
života.
Malé skupinky – zdieľanie svojej viery v úzkom kruhu, kde ľudia môžu rásť a taktiež
im môže byť poskytnutá pomoc v čomkoľvek.
Chvála – modlitba vzdávania chvály a úcty Bohu. Modlitby príhovoru za osobné
potreby ľudí i za aktuálne potreby celej spoločnosti.
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Príhovor

Napĺňa ma obrovská vďačnosť, keď sa zamýšľam nad rokom 2012. Obrovská
vďačnosť voči ľuďom, ktorí sa v našom spoločenstve rozhodli vložiť do toho, čo Boh pre nás
pripravil. Ale hlavne obrovská vďačnosť voči samotnému Bohu. Ak sa pozriem na nás, ľudí,
ktorí sme sa ocitli v tomto spoločenstve, tak vždy musím konštatovať jednu vec, že Boh je
naozaj všemocný a nekonečne kreatívny. Iba ON dokáže dať dokopy takých rozdielnych ľudí
s rozdielnymi osudmi, skúsenosťami, vlastnosťami a povahami. Iba ON dokáže z toho
veľkého gulášu vytvoriť niečo, čo Jemu prináša úctu a ľudom pomoc, požehnanie a lásku.
Na začiatku každého roka sa tak pýtam sám seba, že ako to Boh znovu všetko pospája
a ON to vždy pospája. Hoci aj tento rok sme samozrejme museli prejsť rôznymi ťažkosťami,
či už v osobných životoch, alebo v živote spoločenstva, chceme sa stále hýbať smerom
dopredu. Verím, že tým cieľom ku ktorému smerujeme, je ON a Jeho prítomnosť. Túžime sa
Mu priblížiť čo najviac, aby nás premenila Jeho prítomnosť, aby to všetko, čo konáme, bolo
prežiarené Jeho prítomnosťou. Pretože vieme, že iba ON nám môže vložiť do srdca pravú
lásku k tým, ku ktorým nás posiela, aby sme dokázali slúžiť s tou pravou láskou, ktorá
nekončí... Rim 8, 37 -39

Mgr. Michal Steiner
Výkonný riaditeľ

Naše aktivity a služba v roku 2012

Naše spoločenstvo má ku koncu roku 2012, 188 členov. Tvoria ho slobodní mladí
ľudia ktorí študujú, alebo pracujú, a taktiež aj mladé rodiny a rodiny s deťmi.
Celé spoločenstvo vedie Mário Tomášik, ktorý spolu s výkonným riaditeľom spolupracuje vo
vedení s úzkym vodcovským kruhom, do ktorého patra ďalší 4 ľudia. Tento 6 členný
vodcovský tím ďalej spolupracuje s ľuďmi, ktorí stoja vo vedení rôznych služobných oblastí a
tímov spoločenstva. Špecifickou zložkou sú vedúci malých skupiniek, ktorí sa starajú o
vedenie a formáciu ľudí v spoločenstve, a aj mimo spoločenstva v rámci malých formačnomodlitebných skupiniek.
Keďže spoločenstvo je počtom ľudí veľké a tak isto aj služba zameraná na ľudí mimo
spoločenstva je veľmi žiadaná, funguje naše spoločenstvo aj na úrovni administratívnoslužobnej. Informačné centrum spoločenstva momentálne zamestnáva 8 ľudí na plný, alebo
čiastočný úväzok a na dobrovoľníckej báze pracuje v spoločenstve asi 80 ľudí.
Aktivity a služba nášho spoločenstva sú rozdelené do dvoch oblastí:
1. Služba a aktivity zamerané na spoločenstvo (smerom dovnútra)
Túžime, aby naše spoločenstvo bolo pre členov duchovnou rodinou, miestom rastu,
prijatia a spoznávania Boha. Veľa z toho sa deje cez osobné vzťahy, prijatie a záujem. V
rámci spoločenstva máme aj pastiersky tím, ktorého členovia sa zaujímajú o členov
spoločenstva, stretávajú sa s nimi a zaujímajú sa o ich potreby. Často sa za ľudí modlia a v
prípade potreby hľadajú spôsob ako poskytnúť duchovnú a praktickú pomoc. Naším cieľom je
byť nástrojom v Božích rukách na to, aby vznikal a rozširoval sa zdravý ľud, ktorý pozná
svojho Boha, miluje ho a nasleduje.
2. Služba a aktivity zamerané aj na ľudí mimo spoločenstva (smerom von)
Vidíme, aké dôležité je pre nás kresťanov prinášať hodnoty kresťanstva do našej
spoločnosti a pomáhať ľuďom. Ročne precestujeme tisícky kilometrov, aby sme hovorili o
Bohu, ktorý má moc meniť ľudské životy, atmosféru v rodinách a v celej spoločnosti.
Organizujeme konferencie, semináre, kurzy, otvorené modlitebné stretnutia, protesty,
modlitby a vydávame časopis Nahlas. To všetko preto, aby sme sprostredkovali ľuďom
povzbudenie, pochopenie a duchovné osvieženie. Chceme byť blízko ľuďom a túžime im
priniesť všetko to, čo má pre nás Boh prichystané.
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1. Služba a aktivity zamerané na spoločenstvo

1.1.

Malé skupinky

Každý člen nášho spoločenstva je zaradený v malej skupinke, kde zdieľa svoju vieru
a život s ostatnými členmi. Malé skupinky podporujú rast a rozvoj človeka či už v duchovnej
a taktiež sociálnej oblasti jeho života. Členovia malej skupinky sa stretávajú sa raz, alebo dva
krát za mesiac a často predstavujú stretnutia priateľov, ktorí chcú spoločne rásť vo viere a
zrelosti. Okrem našich členov, je umožnené patriť do malých skupiniek aj ľuďom, ktorí
nepatria do nášho spoločenstva, no chcú úprimne rásť vo vzťahu k Bohu i k ľuďom, je im
blízka vízia nášho spoločenstva, naša spiritualita, služba a v budúcnosti by k nám radi patrili.
Každá skupinka má svojho vedúceho, ktorý sa stará o formáciu ľudí, ktorí sú mu zverení.
Vedúci malých skupiniek sú formovaní počas celého roka. Formácia prebieha raz za mesiac
na stretnutiach vedúcich a zameriava sa na dôležité aspekty vedenia a práce s ľuďmi.
Počet malých skupiniek: 21
Počet ľudí v malých skupinkách, ktorí nepatria do spoločenstva: 61
Počet stretnutí vedúcich malých skupiniek: 10x za rok
1.2.

Deň Spoločenstva

Deň Spoločenstva je stretnutie, ktoré je určené len pre členov spoločenstva. Ide
o vzájomné stretnutie všetkých ľudí, trávenie spoločného času v modlitbe chvál, pri
spoločnom jedle, alebo priateľských rozhovoroch. Často bývajú Dni Spoločenstva miestom,
kedy sa môžeme oboznámiť so zmenami ktorými prechádza naše spoločenstvo. Tiež je tu
možnosť sa aktívne zapojiť do vopred určených workshopov, ktorý počas dňa prebieha. Je to
čas, ktorý patrí nám a našim vzťahom.
Deň Spoločenstva v roku 2012: 8x

1.3.

Family Day

Je akcia určená pre rodiny s deťmi. Je to čas zameraný na formáciu rodín,
prostredníctvom praktických prednášok. Taktiež je to pre rodiny možnosť stráviť viac času
spolu a viac sa zblížiť s ostatnými rodinami v spoločenstve.
Family Day v roku 2012: 1x

1.4.

InFormation Day

Stretnutia ktoré sú formačného charakteru, orientované na tému, ktorá rezonuje
v spoločenstve a v ktorej by ľudia chceli rásť a nadobudnúť nové poznatky. Na prednášanie
jednotlivých tém, sú pozývaní ľudia, ktorí pracujú, alebo slúžia v oblasti na ktorú je stretnutie
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orientované. InFormation Day sa tak nenesie iba v duchu teoretických poznatkov, ale je
obohatený aj o praktické zapojenie sa ľudí do danej tématiky.
InFormation Day v roku 2012: 2x

1.5.

Deň žien

Deň určený špeciálne pre ženy nášho spoločenstva. Ženská a mužská spiritualita sú
odlišné.
Tento „ženský“ deň , je teda koncipovaný tak, aby ženy spoločne mohli zažívať krásu
spirituality im vlastnej. Počas celého dňa je priestor pre vzájomné stretnutia, rozhovory,
prednášky a spoločné modlitby.
Deň žien v roku 2012: 1x

1.6.

Stretnutia mamičiek

Mamičky na materskej dovolenke, ktoré sú v našom spoločenstve sa spolu so svojimi
deťmi stretávajú každý utorok. Okrem spoločného času, ktorý spolu majú, si pripravujú aj
rôzne prednášky na témy, ktoré ich zaujímajú a taktiež pripravujú aj pestrý program pre svoje
ratolesti.

1.7.

Formačné stretnutia mužov

Od roku 2011 prebieha v našom spoločenstve formácia mužov. Muži sa stretávajú raz
za 2 mesiace a stretnutia sú koncipované podľa knihy Z chlapca kráľom, John Eldredge.
Okrem týchto formačných stretnutí, trávia muži spoločný čas na turistike, splavovaní, pri
športe, či pri mužských prácach - ako vzájomná pomoc pri prerábaní bytov, sťahovaní
a podobne.
Myslíme si, že v dnešnej dobe, je veľmi dôležité, aby muži v sebe nachádzali zdravú
mužnosť, ktorá je v dnešnom svete veľmi podlomená a prekrútená.

1.8.

Hostia

Do spoločenstva často prichádzajú slúžiť aj naši priatelia zo zahraničia, ale aj zo
Slovenska. Tento rok sme privítali na niekoľko dní dlhoročného priateľa a podporovateľa
nášho spoločenstva a našej služby- Roya Hendyho z Anglicka. A taktiež sme mali možnosť
počas jedného víkendu privítať služobníkov z Cirkvi bratskej a organizácie MPK- Mládež
pre Krista.
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1.9.

Kurzy:

Okrem iných formačných aktivít pre ľudí ponúka naše spoločenstvo aj kurzy, ktoré sú
vždy úzko špecifikované na oblasť, v ktorej ponúkajú poznatky, užitočné informácie a rast.
V roku 2012 prebiehali 3 kurzy:

1.9.1. Kurz chvála a uctievanie
Chvála a uctievanie, majú v našom spoločenstve dôležité miesto. Veríme, že Bohu
patrí prvé miesto v našich životoch a jediná vec, ktorú Mu môžeme ponúknuť, je naša vďaka
a chvála. Veríme, že postoj chvály, môže byť životným štýlom, ktorý túžime žiť denne.
Seminár Chvála a uctievanie je teda zameraný na objasnenie podstaty chvál, ich histórie a
vývoja, foriem a prejavov, ako aj na službu vo chválach, ich vedenie, či tvorbu piesní chvál.
Počet kurzov v roku 2012: 1
Počet účastníkov: 35
Počet stretnutí: 8
Počet služobníkov: 5
1.9.2. Kurz učeník
Seminár Učeník slúži ľuďom, ktorí chcú byť učeníkmi Ježiša Krista, aby získali
základné teoretické a praktické poznatky o tomto spôsobe života. Učeníctvo je Boží koncept
premeny a formovania charakteru. Počas samotného kurzu, sú účastníci pozvaní k aktívnemu
a praktickému zapojeniu sa do učeníctva v oblasti, ktorá je im blízka, alebo si myslia, že by
v nej mohli získať skúsenosti, ktoré im budú slúžiť na rast a formovanie ich samých a na
základe toho, aj ich okolia.
Počet kurzov v roku 2012: 1
Počet účastníkov: 23
Počet stretnutí: 10
Počet služobníkov: 3
1.9.3. Kurz sebaprijatia
Tento víkendový kurz je zameraný na to, aby človek spoznal, kým naozaj je v BohuOtcovi. Nájdenie svojej identity a hodnoty v tom, ako nás vidí Boh, je to, na čom môžeme
stavať ďalej v svojom živote. Kurz počas troch dní prevádza účastníkov témami ako: Božia
láska, Identita muža, Identita ženy, Ako vzniká zranenie, Odpustenie, Pokánie, Ako si udržať
uzdravenie. Počas celého víkendu, sú účastníkom k dispozícii všetci služobníci na
individuálnu modlitebnú službu. To znamená, že počas kurzu sa prelínajú teoretické poznatky
z tém, s praktickou službou vnútorného uzdravenia.
Počet kurzov v roku 2012: 1
Počet účastníkov: 10
Počet služobníkov: 8
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2.

Služby a aktivity zamerané aj na ľudí mimo spoločenstva

Kurz základov kresťana
Kurz základov kresťana (KZK) tento kurz je určený pre všetkých, ktorým nestačí len
vedieť, že Boh existuje. Je to pozvanie do vzťahu s Ním. Kurz sa v priereze zaoberá
základnými otázkami kresťanstva a viery. Témy sú koncipované tak, aby na seba nadväzovali
a stavali tak pevné piliere základov kresťana. Každá téma je spracovaná aj prakticky.
Účastníci sú zaradení do skupiniek, kde majú svojich vedúcich. Na každom stretnutí sa
preberá nová téma, ktorá je doplnená o svedectvo človeka, ktorý má s ňou skúsenosť.
Počet kurzov v roku 2012: 1
Počet účastníkov: 42
Počet služobníkov: 15
Počet stretnutí: 13
2.1.

2.2.

Vstupný seminár
Vstupný seminár je zameraný na ľudí, ktorých oslovuje naša spoločná vízia, naše
hodnoty, postoje a zvažujú vstúpenie do spoločenstva ako členovia. Počas dvoch stretnutí je
ľuďom predstavená história nášho spoločenstva, vízia, spôsob fungovania a možnosti
realizovania sa.
2.3.

Konferencia 7 vrchov

Téma konferencie 7 vrchov je zameraná na to, ako kresťania môžeme prispieť k
budovaniu lepšej spoločnosti. To sa dá realizovať v oblastiach, ako je ekonomika,
vzdelávanie, zábava, vláda, médiá, cirkev a rodina. Hlavným motívom konferencie je
povzbudenie k aktívnej angažovanosti nás kresťanov nielen v oblasti cirkvi a našich
spoločenstiev, ale všade tam, kde pôsobíme.
Počet účastníkov konferencie v roku 2012: 200
2.4.

Konferencia Nové víno

Konferencia je zameraná na rozvoj lídrov spoločenstiev na Slovensku. Tento rok znela
téma konferencie: Líder ako terč. Lídri môžu často čeliť pocitom osamotenosti alebo
vyhorenia. Práve na tému odmietnutie, orezávanie, vyhorenie sme zamerali prednášky a
praktické workshopy.
Počet účastníkov konferencie: 270
2.5.

Active Garden

Je projekt zameraný na priblíženie jednoduchej kresťanskej viery ľuďom v prostredí,
kde sa prirodzene nachádzajú, t. j. v meste, na ulici alebo v parku. Toto 4-dňové podujatie
sme už druhý rok organizovali v Medickej záhrade v Bratislave.
Pomocou rôznych zážitkových aktivít a stánkov sa snažíme predstaviť ľuďom Boha ako
živého a milujúceho Otca, ktorý má pre každého úžasný plán. Svoj program si tu nájdu
5

rodiny s deťmi a takisto aj náhodní okoloidúci. Program je koncipovaný tak, aby v ňom
okrem rôznych aktivít bolo veľa priestoru na otvorený dialóg s ľuďmi, ktorí sa chcú rozprávať
a túžia spoznať vo svojom živote nové veci. Akcia prebieha počas 4 dní a máme skúsenosť, že
ľudia sa na ňu radi vracajú a dokonca pozývajú svojich známych a priateľov.
Počet účastníkov Activ Garden v roku 2012: 200 až 300 denne. Spolu sa počas 4 dní na
programu zúčastnilo 800 - 1000 návštevníkov.
100 služobníkov pripravovalo každý deň atrakcie a program pre návštevníkov
500 litrov nápojov sa zadarmo rozdalo ľuďom v Medickej záhrade
20 Tuli vakov sa umiestnilo v parku s cieľom oddychu a relaxovania návštevníkov
150 detí sa počas 4 dní zúčastnilo detského programu
40 kg hliny sa použilo v rámci hrnčiarskeho stánku v programe, kde si ľudia mohli vyskúšať
modelovanie predmetov z hliny
4 hudobné skupiny sa postarali o spestrenie programu
2.6.

Internetový obchod Ver.sk

V rámci spoločenstva vedieme a spravujeme kresťanský internetový obchod s názvom
Ver.sk. Nájdete v ňom širokú ponuku produktov od kníh, CD, DVD, oblečenia až po bižutériu
a drobnosti.
2.7.

Kniha Viera je silnejšia ako rakovina, Alica Biela

V roku 2012 vydalo naše spoločenstvo aj knihu od Alice Bielej s názvom Viera je
silnejšia ako rakovina. Autorka v knihe opisuje svoj skutočný životný zápas s rakovinou a
spôsobom ako jej viera v Boha pomohla pri prekonaní tejto choroby. Alica je známou najmä
čitateľom blogu SME. Príspevky z neho publikuje v knihe a pridáva aj články, ktoré neboli
doteraz zverejnené.
2.8.

Časopis Nahlas

Ako jediné spoločenstvo na Slovensku pravidelne vydávame kresťanský časopis
Nahlas, ktorý je tvorený v originálnej slovenskej verzii, a teda nepredstavuje preklad zo
zahraničného originálu. Nahlas sa vydáva bez prestávky od roku 1997, čo znamená, že je
žiadaný už 16 rokov. Okrem tlačenej podoby ponúkame aj elektronickú verziu Nahlasu.
Môžete v ňom nájsť témy, rozhovory a rubriky zamerané na živú vieru v Ježiša, ktorú
prenesiete do svojho života. Pomáhame aj hľadajúcim nájsť naplnený vzťah s Bohom. Nahlas
vychádza 4-krát do roka spolu s prílohou Slovo na dnes. Každé číslo Nahlasu je zamerané na
určitú nosnú tému, ktorá je dôležitá pre život kresťana.
Počet vydaných čísel v roku 2012: 4
Témy časopisu Nahlas počas roku 2012: Aj pre teba má Boh poslanie, Modlitba príhovoru,
Dokonalá láska vyháňa strach, Sme božie deti
Každé číslo vydané v náklade: 1 900 kusov
Čítanosť Nahlasu: 1 900 x 2,6 - predpokladá sa teda, že Nahlas číta v priemere asi 5 000
ľudí
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2.9.

Streda
Streda je názov nášho pravidelného otvoreného modlitebného stretnutia, počas ktorého
spoločne uctievame Boha, nechávame sa Ním formovať a premieňať. Stretnutia sa konajú,
ako už názov napovedá, každú stredu v budove Istropolis na Trnavskom mýte a sú otvorené
pre každého. Počas Stredy okrem modlitby chvál odznie na stretnutí aj vyučovanie na
zaujímavé témy. Pozývaní sú rôzni rečníci, kazatelia, kňazi.
Počas roku 2012 na Strede vyučovali: Mário Tomášik, Eduard Heger, Roy Hendy, Richard
Vašečka, Ján Buc, Jozef Haľko, Michal Steiner, Pavol Strežo, Andrej Darmo.
Modlitbu chvál počas roku 2012 viedli: Michal Steiner so skupinou, Martina Belejová so
skupinou, skupina eSPé, skupina Lámačské chvály, skupina Elijah Band, skupina Timothy,
skupina Aktivity.
Niekoľko krát počas roka máme špeciálnu Stredu, keď namiesto vyučovania dávame priestor
modlitbám a príhovorom za potreby ľudí, ktorí sú na Strede prítomní.
Streda v roku 2012: 50x
Modlitebná Streda: 7x

2.10. Služba a aktivity, na ktorých participujeme s inými organizáciami a združeniami
2.10.1. Kurz Alfa
Kurz Alfa tvorí osem príhovorov na kľúčové témy súvisiace s kresťanskou vierou.
Každé stretnutie začína spoločným jedlom, ktoré dáva účastníkom kurzu príležitosť vzájomne
sa zoznámiť. Potom nasleduje príhovor na určitú tému a na príhovor nadväzuje diskusia v
skupinkách. Cieľom je prebrať témy večera, klásť otázky a vyjadrovať rôzne názory.
Alfa kurz je určený pre tých, ktorí chcú preskúmať kresťanstvo, čerstvo obrátených
kresťanov, nových členov spoločenstiev a cirkvi a tých, ktorí si chcú zopakovať základy viery
V roku 2012 sme spolupracovali na Kurze Alfa, ktorý sa konal v Univerzitnom Pastoračnom
Centre v Mlynskej Doline v Bratislave počas zimného aj letného semestra.
Alfa kurz – letný semester 2012:
Počet účastníkov: 25
Počet služobníkov nášho spoločenstva: 6
Alfa kurz – zimný semester 2012:
Počet účastníkov: 20
Počet služobníkov nášho spoločenstva: 3
2.10.2. Kurz Hagioterapie
Hagioterapia je forma skupinovej sociálno-psychologickej práce s biblickým textom,
ktorá považuje náboženskosť za jednu z najmocnejších síl ľudskej psychiky. Jej cieľom
je očistenie života od nefunkčných vzorcov správania a jedným z jej nástrojov je naratívna
práca s biblickým textom. Daný kurz prebiehal v priestoroch nášho spoločenstva. Pod
dohľadom vyškolených lektorov sa kurzu zúčastnili aj ľudia z nášho spoločenstva.
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2.10.3. Klubík
V priestoroch sídla spoločenstva je trikrát do týždňa otvorený Klubík. Stretávajú sa
tam deti do veku 6 rokov a počas dňa prebieha výchovno-edukačný program.
2.11. Konferencie
2.11.1. Kresťania v meste
Kresťania v meste je okrem názvu konferencie aj platforma, ktorá združuje cirkevné
zbory a spoločenstvá štátom registrovaných cirkví, ako aj kresťanské občianske združenia,
ktoré majú sídlo alebo pôsobnosť na území mesta Bratislava. Platforma je založená na
osobných vzťahoch predstaviteľov cirkevných spoločenstiev a organizácii, ponúka aktívne
členstvo alebo len príležitostnú participáciu na jej jednotlivých projektoch. Každý rok daná
platforma, ktorej sme súčasťou, organizuje konferenciu, na ktorej sa spolupodieľa aj naše
spoločenstvo.
2.11.2. Živé slovo
Naše spoločenstvo pripravilo a organizovalo prvý ročník konferencie Živé slovo v
ružomberskej aule Katolíckej univerzity. Bola to biblická konferencia na tému „Spoznať
Boha“, ktorej hlavným rečníkom bol páter Mons. ThDr. Ján Majerník – biblista a dlhoročný
sprievodca po Svätej Zemi. Pre naše Spoločenstvo to bola prvá, no zároveň veľmi pozitívna
skúsenosť s organizáciou konferencie takéhoto typu.
2.11.3. Konferencia ENC
ENC je skratka European Network of Communities, ktorá združuje kresťanské
spoločenstvá celej Európy. Jej súčasťou je aj naše spoločenstvo. Vedúci nášho spoločenstva –
Mário Tomášik je takisto viceprezidentom pre Východnú Európu. Každý rok ENC pripravuje
konferenciu pre všetky spoločenstvá, ktoré sú jej členmi. Naše spoločenstvo sa spolupodieľa
na príprave a fungovaní konferencie v oblastiach, ktoré sú nám zverené.
2.12. Výjazdy
Okrem všetkých služieb a spolupráce, ktoré už boli spomenuté, je naše spoločenstvo
často pozývané, aby slúžilo modlitbou chvál, slovom alebo modlitbou príhovoru na rôznych
akciách na celom Slovensku. Na tomto mieste ponúkame prehľadnú tabuľku výjazdov
uskutočnených počas roku 2012:

Január
Šaštín –
služba
v spoločenstve
a modlitby za
kňazov

Február
Dunajská
Lužná –
workshop,

Marec
Obyce –
prednáška
a svedectvo

Apríl
UPeCe –
modlitba
chvál

Máj
Bratislava –
evanjelizácia
pre
birmovancov
–
Blumentálsky

Jún
Bojničky –
svedectvo
pre
birmovancov

8

Špania
dolina –
prednáška
pre
animátorov
Čadca –
Obnova
Kysúc

Víkvetfest
UPeCe
Bratislava –
2 workshopy

Čadca –
Obnova
Kysúc

kostol
Čadca –
Obnova
Kysúc

Čadca –
Obnova
Kysúc

Žilina –
Stretnutie
laikov

August
Kráľova
Lehota –
Campfest

Október
Bratislava –
Kurz Filip
Čadca festival

November
Nitra –
modlitba
chvál
Čadca –
Obnova
Kysúc

December
Žilina –
stretnutie
laikov
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3.

Finančná správa
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