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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.
Naše spoločenstvo vzniklo v roku 1993 ako malá skupinka nadšencov, ktorých sa dotkol Boh a ktorí sa
stretávali na fare pri Dóme sv. Martina. Postupne sa táto skupinka rozrástla do takých rozmerov, že sa nezmestila do priestorov fary a boli sme si nútení prenajať väčšie priestory. Momentálne máme 280 členov
a stále rastieme.

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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Aktivity a pôsobenie nášho spoločenstva v roku 2013
možno rozdeliť do nasledovných úrovní:

1/ Úroveň spoločenstva
2 / Úroveň mesta Bratislavy (sídlo spoločenstva)
3/ Úroveň Slovenska
4 / Úroveň Európy
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1. SPOLOČENSTVO
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.

Aktivity, kurzy a pôsobenie v rámci spoločenstva
1.1 Modlitebné 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 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.

24

Počet malých
skupiniek

257

Celkový počet ľudí
v modlitebných
skupinkách

11

Priemerný počet
členov modlitebnej
skupinky

1.2 Stretnutia vedúcich
Tieto stretnutia sú zamerané na formáciu a zdieľanie sa vedúcich malých modlitebných skupiniek. Organizuje sa približne raz do mesiaca. Cieľom tohto stretnutia je vyučovanie a formácia vedúcich spoločenstva ale aj komunikácia vízií a cieľov vedúcich spoločenstva – vedúci skupiniek tu predstavujú dôležitú
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„spojku“ s ostatnými členmi spoločenstva. Na stretnutí je priestor aj pre načrtnutie a riešenie momentálnych problémov, ktoré sa vyskytujú v malých skupinkách a vedúci týchto skupiniek majú možnosť sa
s inými vedúcimi zdieľať o ich problémoch alebo úspešnosti vedenia.
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Počet stretnutí
vedúcich malých
skupiniek za rok

1.3 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.
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Deň Spoločenstva v
roku 2013: 10x

1.4 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.

1

Počet kurzov v roku 2013

FEB
MAR

Mesiace, v ktorých
prebiehal kurz

15

Počet účastníkov
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1.5 Kurz učeník
Kurz 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.

1

Počet kurzov v roku 2013

MAR
MÁJ

Mesiace, v ktorých
prebiehal kurz

18

Počet účastníkov

1.6 Kurz Služobník
Služobník je séria štyroch na seba nadväzujúcich stretnutí, ktorých cieľom je získať správny prístup
a postoje k službe. Je nadstavbovým seminárom KZK a semináru Učeník. Na jednotlivých stretnutiach
hovoríme a diskutujeme na témy ako charakter služobníka, schopnosti, pomazanie a duchovný boj
v službe. Kurz ponúka aj mnohé praktické aplikácie prebraných tém priamo "v teréne".

1

Počet kurzov v roku 2013

JAN

Mesiace, v ktorých
prebiehal kurz

15

Počet účastníkov

1.7 Rýchlokurz vedenia skupiniek
Kurz je určený pre vedúcich modlitebných skupiniek pravidelne sa stretávajúcich ľudí, prípadne tých,
ktorí majú záujem v budúcnosti takúto skupinku viesť.
Pozostáva z 8 stretnutí, ktoré sú zamerané na vyučovanie o budovaní vedúceho modlitebnej skupinky
a vyučovanie o tom, ako má vyzerať modlitebná skupinka, ktorá bude pre členov budujúca.
Témy: Úloha Cirkvi a Ježišov príklad, Život prvej Cirkvi, Typické stretnutie skupinky, Čas spoločnej modlitby, Zdieľanie sa, Orodovanie a biblický rozhovor, Budovanie vzťahov, Kristus, Vedúci a miestna autorita.

1

Počet kurzov v roku 2013

FEB
MAR

Mesiace, v ktorých
prebiehal kurz

16

Počet účastníkov

1.8 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

Počet seminárov
v roku 2013

15

Počet účastníkov
(prvý seminár)

32

Počet účastníkov
(druhý seminár)
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2. Naše mesto - Bratislava
Túžbou nášho spoločenstva je aj pretvárať naše okolie a prostredie, v ktorom sa hýbeme. Ako spoločenstvo neostávame uzavretí iným ľuďom, ale snažíme sa im vychádzať v ústrety a prinášať aj im hodnoty
pre lepší život. To čo sme ako členovia spoločenstva dostali, túžime dávať aj ďalej. Preto máme aktivity,
ktoré majú dosah na ľudí žijúcich a pohybujúcich sa v rámci mesta Bratislavy – mesta, v ktorom je naše
spoločenstvo zakorenené.

2.1 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.
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Počet kurzov v roku 2013

MAR-JÚN
SEP-DEC

Mesiace, v
ktorých prebiehal kurz

50
46

Počet účastníkov (1. kurz)
Počet účastníkov (2. kurz)

2.2 „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 2013 na Strede vyučovali: Mário Tomášik, Eduard Heger, Roy Hendy, Richard Vašečka,
Ján Buc, Jozef Haľko, Michal Steiner, Andrej Darmo. Modlitbu chvál počas roku 2013 viedli: chválový tím
nášho spoločenstva, skupina eSPé, skupina Lámačské chvály, skupina Elijah Band, skupina Timothy,
skupina Aktivity, skupina Godknows, skupina Christallinus. Niekoľko krát počas roka máme špeciálnu
Stredu, keď namiesto vyučovania dávame priestor modlitbám a príhovorom za potreby ľudí, ktorí sú
na Strede prítomní. V roku 2013 sme mali aj špeciálnu tzv. eStredu (evanjelizačnú Stredu), ktorá bola
tematicky zameraná na ľudí neveriacich alebo tých, ktorí nezažili reálny Boží dotyk.

50

Streda v
roku 2013

6

Modlitebná
Streda

1

Evanjelizačná
Streda

170

Priemerný
počet návštevníkov
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2.3 Svetlo v tmách
Počas adventného času sme využili možnosť priblížiť sa ľuďom na vianočných trhoch v meste Bratislava
a v spolupráci s rehoľou Jezuitov, sme pozývali ľudí do blízkeho kostola, kde sa mohli v tomto adventnom čase stíšiť a predložiť Bohu svoje modlitby. Ľuďom na námestí boli ponúkané malé sviečky, ktoré si
mohli ísť zapáliť do jezuitského kostola. Samotná akcia (bez príprav) trvala len necelé 4 hodiny, a počas
tohto času prijalo toto pozvanie až 150 ľudí.

2.4 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 tretí 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
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.
Koncept tzv. pouličnej zážitkovej evanjelizácie sa snažíme ponúkať aj iným spoločenstvám a mestám.
V auguste roku 2013 sa nám podarilo podporiť v tejto akcii spoločenstvo Nový Jeruzalem v Žiline.

Active Garden v Bratislave v číslach:

4 dni / 120 služobníkov / 8 stánkov
/ 1 skákací hrad / 1200 účastníkov
2.5 Spolupráca s platformou Kresťania v meste
Aj v roku 2013 sme sa zapojili do diania v našom meste v rámci platformy Kresťania v meste. V termíne
od 11 do 13.10.2013 sa v rámci KvM organizovala konferencia so Sergiom Scataglinim, Jeannie Mok a
Rice Broocksom. Témou konferencie bola výzva ísť na novú úroveň vzťahu s Ním a do hlbších vzťahov
navzájom medzi sebou.
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3. Slovensko
Vidíme, aké dôležité je pre nás prinášať kresťanské hodnoty do našej spoločnosti a pomáhať ľuďom.
Ročne precestujeme tisícky kilometrov po Slovensku, aby sme hovorili o Bohu, ktorý má moc meniť
ľudské životy, atmosféru v rodinách a v celej našej spoločnosti. Na začiatku roku 2013 sme sa rozhodli
dať sa viac k dispozícii službe navonok – čiže službe iným spoločenstvám, organizáciám, farnostiam a
rôznym podujatiam. Na Slovenskej úrovni máme možnosť zasiahnuť aj množstvo ľudí, rodín a domácností tým, že vydávame časopis Nahlas, prevádzkujeme internetový obchod ver.sk a v roku 2013 sa
nám podarilo vydať Bibliu 1 SLOVO.
Keďže našou víziou je premieňanie spoločnosti tak, že do nej prinášame naše kresťanské hodnoty, čoraz častejšie hľadáme priestor, ako ponúknuť evanjelium aj ľuďom v sekulárnom prostredí. V roku 2013
sa nám podarilo zúčastniť sa na jednom z najväčších hudobných festivalov na Slovensku na festivale
Pohoda.
Na tejto úrovni pôsobnosti máme taktiež silno zakorenenú spoluprácu s inými spoločenstvami, združeniami a organizáciami, s ktorými zdieľame naše vízie. Na základe často úspešnej spolupráce sa tak
podieľame na vytváraní celoslovenskej siete ľudí, spoločenstiev, organizácii, farností a i.

3.1 Výjazdy
Našimi výjazdmi sme navštívili mnohé miesta po celom Slovensku, no najviac ich bolo sústredených na
západnom a strednom Slovensku (pozri mapu). Tri podujatia sa konali aj za hranicami Slovenska a to v
Poľsku (2) a v Chorvátsku (1).
Celkovo sme sa zúčastnili 39 podujatí (pozri graf), na ktorých sme slúžili najmä vedením prednášok a
vyučovaním (na 24 podujatiach), osobnými svedectvami o tom, ako Boh koná v životoch našich členov
spoločenstva (na 17 podujatiach), modlitbami za ľudí (na 15 podujatiach), vedením modlitieb chvál (na
14 podujatiach) a priamou evanjelizáciou (na 10 podujatiach).
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3.2 Trenčín Pohoda festival - evanjelizačný výjazd
Na najväčšom hudobnom festivale na Slovensku bolo naše spoločenstvo spolu s 11-členným evanjelizačným tímom umiestnené v sektore neziskových organizácií spolu s ďalšími 50-timi organizáciami.
Počas celého programu sa do intenzívneho rozhovoru s našimi ľuďmi dalo cca 70 účastníkov festivalu,
ktorí si mohli vypočuť svedectvá o tom, ako Boh koná v živote a o tom, že viera nie je „prežitok“.

3.3 Internetový obchod Ver.sk

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

3.4 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.
Témy časopisu Nahlas počas roku 2013: Ako prekonať prekážky, Autentický život, Dcérou a synom Otca,
Stretni sa s Pánom a nechaj sa Ním milovať.
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3.5 Biblia 1 SLOVO
V apríli roku 2013 sa nám podarilo vydať výnimočne spracovaný Nový zákon pod názvom Biblia 1SLOVO. Ide o exkluzívny produkt pre mladých vo veku od 13-25 rokov. Biblia 1SLOVO bola spracovaná
graficky pre dnešnú vizuálnu generáciu mladých ľudí, pohybujúcich sa prevažne vo svete internetu a
webovej komunikácie, s fotkami v plnej farbe. Mladí ľudia v nej nájdu 21 príbehov o spoznaní Boha,
profily biblických osobností s aplikáciami, vynikajúce jeruzalemské vysvetlivky, mapy, historický kontext
Ježišovej doby, povzbudenie do čítania Božieho Slova a mnoho ďalšieho. Biblia 1SLOVO má imprimatur
od otca biskupa Jozefa Haľka. V titule bol použitý preklad Nového zákona od Antona Boteka, ktorý prekladal z originálnych jazykov s prihliadnutím na iné svetové preklady.

3.6 Spolupráca so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže
(ZKSM)
So ZKSM sme v roku 2013 okrem iných aktivít pomohli naštartovať aj Líderskú animátorskú školu, ktorá
je formačno-vzdelávacím programom pre vedúcich spoločenstiev a ľudí v rôznych funkciách vo farnosti
či spoločenstve, ktoré si vyžadujú líderské zručnosti. Z nášho spoločenstva sa projektu zúčastnili 3 členovia v realizačnom tíme a ako samotní účastníci ďalší 5 členovia. Tiež sme sa aktívne zapájali a pomáhali pri kampaniach Kresťan v politike a pri projekte Modlitby v parlamente.

12

VÝROČNÁ
SPRÁVA 2013

4. Európa
Naša činnosť presahuje rámec Slovenska. Naše spoločenstvo je aktívnym členom ENC. ENC (European
Network of Communities) je Európska sieť kresťanských spoločenstiev, ktorá združuje kresťanské spoločenstvá celej Európy. Vedúci nášho spoločenstva – Mário Tomášik, je viceprezidentom pre Východnú
Európu. Mário je spolu s našou členkou Soňou Jančíkovou tiež členom výkonného výboru ENC.

4.1 Konferencia ENC
Súčasťou aktivít ENC je spoločná konferencia, ktorá sa organizuje pravidelne každý rok. V roku 2013
sa konferencia konala na Hore sv. Anny v Poľsku. Naše spoločenstvo sa spolupodieľalo na príprave a
fungovaní konferencie.

4.2 Gliwice
V roku 2013 sme v rámci našich výjazdov boli pozvaní aj mimo hranice Slovenska a to do Poľska, do
mesta Gliwice. Členovia nášho spoločenstva tam poslúžili prednáškou a svedectvami. Stretnutia sa
zúčastnilo približne 100 členov miestnej komunity.
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5. Finančná správa za rok 2013
Vo všetkom, čo robíme, chceme byť transparentní a rovnako je to aj v oblasti financií. Okrem veľkého
počtu dobrovoľníkov máme 7 členný tím, ktorý v roku 2013 pracoval naplno na tom, aby sme mohli pre
vás organizovať naše pravidelné modlitebné stretnutia, evanjelizačné výjazdy, formačné kurzy, konferencie, protesty, vydávať časopis Nahlas, ... skrátka všetko pre to, aby mohlo byť ešte viac ľudí premenených Božou prítomnosťou. Aj keď služba, ktorú robíme, predbieha naše finančné a technické možnosti,
veríme, že Boh svoje dielo nielen plánuje, ale aj zabezpečuje. Prikladáme finančné výkazy hospodárenia
nášho Spoločenstva v roku 2013.
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