Výročná správa Spoločenstva pri Dóme sv. Martina za rok 2014

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 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 vlastným
životom.
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.

Aktivity a pôsobenie nášho spoločenstva možno rozdeliť do nasledovných úrovní:
-

Úroveň spoločenstva
Úroveň mesta Bratislavy (sídlo spoločenstva)
Úroveň Slovenska
Úroveň Európy

Príhovor
Rok 2015 bol veľmi bohatý na množstvo aktivít a podujatí. Bol bohatý aj na množstvo udalostí či už vo
svete, alebo u nás na Slovensku.
Vidíme, že svet v ktorom všetci žijeme, sa z roka na rok zrýchľuje a množstvo ľudí je tým zvalcovaných
a množstvo z nich ani nedokáže z toho rýchlika vystúpiť. A to spôsobuje celej spoločnosti problém. A
tým problémom je sebastrednosť, ktorá je tu z dvoch dôvodov. Tým prvým je to, že v tej rýchlosti, v
ktorej žijeme, nedokážeme vidieť okolie a jeho potreby a vidíme len tie vlastné. Druhým dôvodom je,
že v našej krajine už tak veľmi postrádame ľudí, ktorí budú tými pravými vzormi. Pretože príklady
priťahujú!
Aj my sami, sme zažili, že je veľmi ľahké padnúť aj v duchovnej službe a kresťanskom spoločenstve do
víru udalostí, práce a povinností. O to viac cítime po ostatnom roku, že to, k čomu sme povolaní, je
uctievať Boha. V modlitbe, v službe iným, vo vzťahoch, v zamestnaní...
Môžeme tak veľa robiť a tak málo milovať. Myslím, že Boh nás volá k tomu, aby všetko, do čoho
vstupujeme, bolo stále viac a viac popretkávané uctievaním toho pravého a jediného Boha. Aby to
bol ten základ na ktorom budeme stavať.
Ďakujeme, že aj tento rok nám Pán doprial stáť pred mnohými ľuďmi a svedčiť im, že aj tento rok sme
sa mohli viac naučiť, čo to znamená milovať blížnych. Či už tých blízko, alebo tých, čo sú nám fyzicky
vzdialení.
Na nasledujúci rok vidíme jednu veľkú výzvu. Je to výzva na budovanie domova. Duchovného domova
pre ľudí, ktorí prichádzajú a takisto pre ľudí, ktorí sú v našom spoločenstve už roky. A hoci pociťujeme
čím ďalej väčšie fyzické limity pre ďalší rast, vieme, že ak my budeme budovať dom nášmu Bohu, dom
postavený na modlitbe a uctievaní, on postaví dom nám, tak ako to vždy robil a robí.

Mgr. Michal Steiner
Výkonný riaditeľ

Aktivity v spoločenstve
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, aby vznikal a rozširoval
sa zdravý ľud, ktorý pozná svojho Boha, miluje ho a nasleduje.

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 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.
Počet skupiniek slobodných: 21
Počet manželských skupiniek: 5
Celkový počet ľudí v modlitebných skupinkách: 246
Priemerný počet členov modlitebnej skupinky: 9-10

Stretnutia vedúcich s mentormi
Tieto stretnutia sú zamerané na formáciu a zdieľanie sa vedúcich malých modlitebných
skupiniek. Každý vedúci malej skupinky má svojho mentora, ktorý zabezpečuje jeho rast, formáciu vo
vedení skupinky, ale aj informovanosť a komunikovanie vízie a cieľov spoločenstva, keďže vedúci
skupiniek sú dôležitou „spojkou“ medzi vedúcimi spoločenstva a jeho samotnými členmi. Stretnutie
s mentormi prebieha v malých skupinkách pozostávajúcich z mentora a 4-5 vedúcich skupiniek.
Organizuje sa raz do mesiaca. Na stretnutí sa vytvára priestor 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.
Stretnutia vedúcich malých skupiniek v roku 2014: 10x

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. Na týchto dňoch máme aj špeciálny program pre deti našich členov. 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, ktoré počas dňa
prebiehajú. Je to čas, ktorý patrí nám a našim vzťahom.
Deň Spoločenstva v roku 2014: 10x

Kurz 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.
Počet kurzov v roku 2014: 1
Doba trvania: september – október
Počet účastníkov: 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.
Počet seminárov v roku 2014: 2
Počet účastníkov oboch seminárov: 32

Aktivity v Bratislave
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.

„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 odznieva aj vyučovanie na zaujímavé témy. Pozývaní sú rôzni
rečníci, kazatelia, kňazi. V roku 2014 sme na strede privítali nasledovných rečníkov: Mário Tomášik,
Jozef Haľko, Eduard Heger, o. Rastislav Dluhý, Richard Vašečka, Brendan McCauley, Eva Hrešková, Ján
Buc, Paul Hopkins, Richard Štefák a Andrej Darmo. Počas jednej stredy sme medzi nami privítali aj
špeciálnych hostí z komunity Jahu zo Švajčiarska.
Na 3 stredách sme našich rečníkov zamenili za modlitebný tím ľudí, ktorí sa prihovárali za
konkrétne potreby účastníkov. Hovoríme tomu Modlitebná streda.
Modlitbou chvál nás sprevádzali Spoločenstvo Piar BA, Lamčské chvály, Elijah Band, Timothy,
eSPé a náš domáci chválový tím Spoločenstva pri Dóme sv. Martina.
V roku 2014 sme na strede pripravili aj špeciálny cyklus prednášok pod názvom Búrajme mýty
o modlitbe, ktoré pripravil Mário Tomášik.
Streda v roku 2014: 50x
Modlitebná Streda: 3x
Evanjelizačná Streda: 1x
Priemerný počet návštevníkov Stredy: 100 - 150

Kurz základov kresťana
Kurz základov kresťana (KZK) 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 konciované 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 2014: 2
Doba trvania: 1. kurz apríl – jún, 2. kurz september – december
Počet účastníkov: 36 (marec – jún), 40 (september – december)

Deň rodiny – 5 jazykov lásky, 11.5.2014
Tento rok sme prijali pozvanie od Fóra kresťanských inštitúcií (FKI) k spolupráci na akcii Dňa rodiny
v Bratislave. Cieľom podujatia je verejne manifestovať podporu prirodzenej rodiny založenej na
manželstve jedného muža a jednej ženy s láskou prijímajúcich deti ako dar. Nosná téma podujatia
bola inšpirovaná knihou Päť jazykov lásky od Garyho Chapmana, ktorá napomáha ľuďom v blízkych
vzťahoch k lepšej komunikácii a prejavovaní si lásky a náklonnosti. Akcia sa nakoniec kvôli
nepriaznivému počasiu presunula do Bratislavského Univerzitného pastoračného centra.
Program oslovil mnoho rodín s deťmi, ale aj slobodných mladých ľudí a dokopy sa z tohto podujatia
tešilo vyše 500 návštevníkov a 50 dobrovoľníkov. Atmosféra v UPC bola veľmi priateľská a rodinná.
Každý mal ku každému blízko a nikto sa príliš neponáhľal, veď vonku pršalo. :-) Svojou návštevou nás
poctil aj otec Arcibiskup Stanislav Zvolenský a povedal nám vo svojom príhovore o svojom rodinnom
živote. So záujmom sa pristavoval pri všetkých našich stánkoch a s našimi dobrovoľníkmi a účastníkmi
programu mal veľa osobných, priateľských rozhovorov. Boli sme tam všetci spolu ako jedna veľká
rodina.

Milujem svoje mesto (IMPACT), 19 až 22 jún 2014
Pod hlavičkou platformy Kresťania v meste sa uskutočnila prvá spoločná evanjelizácia kresťanských
spoločenstiev v Bratislave. Bol som veľmi nadšený z jednoty akú nám ako kresťanom dal Pán aj
napriek tomu, že sme boli z odlišných spoločenstiev, cirkví a denominácií. Spolu so spoločenským
programom na Kuchajde sme realizovali aj praktickú dobrovoľnícku pomoc nášmu mestu - Išlo o
natieranie lavičiek, čistenie mesta a iné aktivity. Naše spoločenstvo malo v prezidentskej záhrade
Stánok so živou knižnicou a tiež sme sa podielali na hlavnom programe v nedeľu na Kuchajde.

Kapitulské dvory, 20.9.2014
Koncom septembra sa naše spoločenstvo zúčastnilo akcie Kapitulské dvory. Počas tohto
podujatia majú návštevníci a obyvatelia Bratislavy príležitosť nahliadnuť do nádvorí a priestorov
pozdĺž historickej Kapitulskej ulice, ktoré bežne nie sú prístupné verejnosti. Naše spoločenstvo malo
stánok s občerstvením a živou knižnicou v priestoroch dvora fary sv. Martina. Počas celého dňa sme
sa ľuďom prihovárali, hovorili sme im o tom čo robíme a ponúkali sme evanjelizačný program v živej
knižnici, , modlitbu za ľudí alebo sme mali s ľuďmi len jednoduché priateľské rozhovory pri kávičke,
čajíku a koláčiku.

Boh nie je mŕtvy, 11. 10 2014
V rámci konferencie KVM na Slovensko pricestovali vzácni hostia. Dr. Rice Broocks spolu s
fyzikom Dr. Brian Millerom ktorí prinášajú presvedčivé dôkazy o Božej existencii. Počas návštevy
Bratislavy mali prednášky pre vedcov Slovenskej akadémie v Univerzitom pastoračnom centre v
Mlynskej doline sa nám prohovorili prihovoria v prednáške “Existuje dôkaz o Božej existencii?” Po
prednáške bola diskusia a premiérové premietanie filmu GOD’S NOT DEAD.
Evanjelizačný tím nášho spoločenstva pozýval študentov na film „Boh nie je mŕtvy", rozdávali
sme letáky, ale hlavne sme sa za študentov modlili a hovorili sme im o Bohu.

krátky report vedúceho evanjelizačného tímu:
Nič sme nechceli uponáhľať a tak sme sa prvú pol hodinu modlili, vnímali priamo na mieste čo nám
chce Boh povedať a aj sme si navzájom žehnali a modlili sa za seba. Čas, počas ktorého sme potom
boli na chodníku pre ľudí bol pre mňa osobne veľkým požehnaním a povzbudením. Keď sme sa s
viacerými ľuďmi rozprávali, tak náš rozhovor skončil modlitbou. Veľmi nám v tom pomohli aj nové
veľmi nápadité a originálne evanjelizačné letáky (a)THEO test. Vlastne sme ľudí pozývali, aby sa dali
otestovať a rozhovor sa vždy ubral hlbokým smerom a svedčením. Takéto malé výjazdy ma vždy
naštartujú a povzbudia do svedčenia o našom Pánovi. Vlastne je to tak jednoduché ísť na pár hodín
medzi ľudí a tak veľa Boh dokáže zmeniť v ich životoch.

Bratislava - Svetlo v tmách, 11-13.12.2014
Po úspešnej realizácii v minulom roku sa nám aj tento rok podarilo počas adventného času
využiť 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.

Kampaň na kúpu nového prepravného auta "Pošli méďa na
striedačku"
V roku 1996 sme s podporou grantového projektu Renovabis získali na podporu našej služby
transportné auto Mercedes Vito. Veľmi sme sa z neho tešili, lebo dovtedy sme používali na prepravu
ľudí a techniky na naše podujatia starý autobus.

Familiárne sme tohto nášho spoločníka nazvali jednoducho Méďo. Počas dlhých 15 rokov nám Méďo
verne slúžil na našich evanjelizačných kampaniach, pri nosení aparatúry na naše pravidelné
modlitebné stretnutia a na väčšinu výjazdov. Pomáhal nám, aby sme sa mohli dostať bližšie k ľuďom
na celom Slovensku s radostnou správou o Bohu. Vďaka Méďovi sme sa s našim programom dostali
do mnohých miest a dediniek, a možno aj práve preto nás poznáte aj vy. Posledné roky sa na tomto
starom pánovi objavili známky času a pomaly nám dosluhuje.
Koncom roka 2014 hrozilo že sa Méďo poberie na definitívny dôchodok a preto sme v novembri
iniciovali zbierku na jeho náhradu. Na kúpu nového auta sme potrebovali vyzbierať minimálne
19 500 EUR. Táto zbierka trvala až do mája roku 2015 a dnes Vám s radosťou môžeme
oznámiť, že v roku 2015 sme mohli pričinením mnohých darcov kúpiť nové deväťmiestne auto
na účely našej služby.

Aktivity na úrovni Slovenska
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 2014 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 2014? 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 2014 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 ai.

Výjazdy
Našimi výjazdmi sme navštívili mnohé miesta po celom Slovensku. Zavítali sme však aj do
zahraničia. V Rumunsku sme boli navštíviť tamojších Slovákov a v Poľsku sme sa zúčastnili
celoeurópskej konferencie komunít.

Celkovo sme sa zúčastnili 49 podujatí (viď. graf), na ktorých sme slúžili najmä vedením
prednášok a vyučovaním (na 30 podujatiach), vedením modlitieb chvál (na 25 podujatiach), osobnými
svedectvami o tom, ako Boh koná v životoch našich členov spoločenstva (na 14 podujatiach),
modlitbami za ľudí (na 13 podujatiach) a priamou evanjelizáciou (na 3 podujatiach).
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Modlitebné stretnutia Obnova Kysúc
Dlhodobo sa zúčastňujeme služby modlitieb za obnovu Kysúc. Aj v roku 2014 sme viac krát prišli na
stretnutie všetkých ľudí, ktorým záleží na Kysuciach a chcú sa modliť za tento kraj. Prinášame
spoločné modlitby chvál, priestor na svedectvá a slovo. Cieľom našej podpory tohto podujatia je
povzbudiť ľudí vo vytrvalosti modlitieb za Kysuce a za tento región Slovenska. Tiež chceme a
povzbudiť ľudí k bližšiemu vzťahu s Bohom a k aktívnemu kresťanskému životu.

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.

Vydavateľská činnosť ver.sk
V tomto roku sa nám podarilo vydať nasledovné tituly:
Milovanej princeznej
Plnofarebná kniha venovaná ženám a mladým dievčatám, pre ktoré je na každý deň pripravené
povzbudzujúce slovo od ich Kráľa. Zamyslenia a krátke úryvky z písma im majú pomáhať nachádzať
ich pravú identitu Božích princezien.
Autor: Shepherd Sheri Rose
Strany: 196
Formát: A6
Väzba: viazaná tvrdá

Rok s pápežom Františkom, Denné zamyslenia
Kniha obsahuje 365 krátkych meditácií napísanými pápežom Františkom. Jeho slová majú aj pomocou
tejto knihy byť povzbudením a inšpiráciou, ktorá posúva čitateľa hlbšie do Písma, pozdvihovať vieru
do nových výšok a napĺňať vďačnosťou za Božiu lásku. Každé denné zamyslenie obsahuje aj otázku,
ktorá má pomôcť pápežove myšlienky aplikovať do každodenného života. Na každej strane je aj
vyhradený priestor na písanie si vlastných poznámok.
Autor: Pápež František
Strany: 380
Formát: 16*13 cm
Väzba: mäkká

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 2014: 4

spoločenstvo za hranicami Slovenska
Naša činnosť presahuje rámec Slovenska. Naše spoločenstvo je aktívnym členom ENC (European
Network of Communities). Táto platforma 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, ktorý sa pravidelne stretáva počas celého roka.

Konferencia ENC
Súčasťou aktivít ENC je spoločná konferencia, ktorá sa organizuje pravidelne každý rok. V
roku 2014 sa konferencia konala na Hore sv. Anny v Poľsku. Naše spoločenstvo sa spolupodieľalo na
príprave a fungovaní konferencie. Na budúci rok sa bude táto každoročná konferencia organizovať na
slovensku, a naše spoločenstvo bude aktívne pomáhať s jej prípravou a pri organizácii.

Rumunsko 15. - 16. 10. 2014
V strede októbra sa 4 členný tím nášho spoločenstva vybral na dvojdňovú cestu za
slovenskými krajanmi v Rumunsku. Cieľom bolo spoznať bližšie tamojšiu Slovenskú komunitu a
miestnych podmienok za účelom prípravy evanjelizačného výjazdu. Počas našej návštevy sme sa v

Oradei, Čerpotoku a na Novej Hute stretli s významnými osobnosťami duchovného a kultúrneho
života Slovákov a aspoň trochu sme tak nahliadli do života našich krajanov v tejto krajine. Tiež sme
navštívili slovenské lýceum Jozefa Kozáčeka v Bodonoši. Veľmi sa nás dotklo to, že škola sa stretáva s
klesajúcim počtom žiakov. Rodičom záleží na tom, aby ich deti dostali slovenské vzdelanie, ale
nemôžu si dovoliť platiť za prepravu a ubytovanie. Rumunské školy, ktoré sú často bližšie dávajú
tieto veci zadarmo a lákajú deti veľmi výhodnými ponukami. Nový rumunský zákon tiež znižuje štátny
príspevok na prepravu detí do školy o polovicu. Slovenskí učitelia hovoria, že ak im niekto v tejto
situácii nepomôže, za chvíľu budú môcť deti študovať iba na rumunských školách. Chudobní rodičia,
ktorí majú viac detí, sa snažia, aby ich deti mohli chodiť do slovenskej školy, ale často sú nútení dať
svoje deti do Rumunskej školy.

V roku 2015 by sme radi prišli na dlhšie a veríme, že sa nám podarí priniesť povzbudenie
a svedectvo o viere a nádeji a povzbudiť národné a kresťanské povedomie aj na tomto mieste.

Finančná správa za rok 2014
Vo všetkom čo robíme chceme byť transparentní a rovnako je to aj v oblasti financií. Okrem veľkého
počtu dobrovoľníkov máme 8 členný tím, ktorý v roku 2014 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. Dole prikladáme
finančné výkazy hospodárenia nášho Spoločenstva v roku 2014.

Súvaha k 31.12.2014

Výsledovka za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014

