Nahlas

redakčné informácie

Nahlas v tlačenej podobe
skončí v decembri,
no jeho poslanie rozvíjame ďalej
Milí čitatelia, asi žiadnu informáciu
som neoznamoval cez Nahlas s takými pocitmi, ako túto. Tlačený časopis
vyjde posledný raz v decembri
tohto roka. Po letnom vydaní,
ktoré práve čítate, teda vydáme ešte
jesenné vydanie v septembri a zimné
v decembri. Zavŕšime tak 20 rokov,
počas ktorých Nahlas bol alebo stále
je sprievodcom v duchovnom živote
mnohých ľudí. Sľubujem vám, že pri
vás zostávame, akurát už nie v podobe časopisu, ale inak (podrobnejšie
k tomu píšem v ďalšej časti).
Rozhodli sme sa to komunikovať dopredu a postupne. V tomto
vydaní vám chceme ozrejmiť, čo nás
k tomuto kroku viedlo a pridávame aj
niekoľko praktických informácií pre
tých, ktorí majú časopis objednaný.
Keď Nahlas vznikol, bol najmä
prostriedkom dosahu na ľudí, ktorí sa
dostali do kontaktu so službou Spoločenstva pri Dóme sv. Martina. Bolo to
v období, keď sa na Slovensku začínali
formovať laické spoločenstvá, rozširovali sa chvály ako spôsob modlitby,
evanjelizácia ako spôsob vychádzania
do spoločnosti a prednášky laických
rečníkov ako jeden zo spôsobov
duchovného rastu. Osobný vzťah
s Bohom, modlitba, poznanie Božieho
slova, duchovná služba a celkovo
duchovný rast sú kľúčové hodnoty,
ktoré Nahlas vždy odrážal. Dnes už
samozrejmé svedectvá a prednášky
vtedy neboli také dostupné a ne8

klesol na 3000 – 4000. Toto číslo postupne klesalo na 1200. Od neho sme
sa odrazili a posledné roky vydávame
2200 výtlačkov. Jeden náš časopis
má priemerný dosah na 2,6 ľudí, čo
znamená celkový dosah na 5700 ľudí.
Približne 1000 ľudí si nové vydanie
prezrie cez internet. V súčasnosti získavame najväčší dosah cez facebook,
kde je s nami viac než 4700 ľudí. Aj
tento rok sme viacerými príspevkami
toto číslo výrazne prekročili a mali
sme vplyv na viac ľudí ako máme cez
tlačené vydanie. Udržiavanie tlačenej
verzie je však pri týchto nastaveniach
finančne náročné.

vychádzalo zďaleka toľko knižných
titulov pre duchovný rast ako je tomu
teraz. Nahlas zaplnil túto medzeru
a keď vyšlo nové vydanie, rozchytalo
sa ako „teplé rohlíky“. Dnes sú vďaka
Bohu spoločenstvá v mnohých slovenských mestách, máme tu projekty,
festivaly, kapely, webstránky, vydavateľstvá, rečníkov a evanjelizátorov,
ktorí majú dosah na celú krajinu
a možnosti načerpať sa násobne rozšírili. To je skvelé! To, čo kedysi ľudia
získavali vďaka Nahlasu, teraz môžu
nájsť na mnohých miestach a tomu sa
tešíme. Znamená to ale aj to, že dopyt
po Nahlase klesol. V čase najväčšieho
nákladu sme vydávali 7000 - 8000 kusov stále za dobrovoľný príspevok, čo
však bolo neudržateľné a po zavedení
príspevku pred 11 rokmi počet vydaní

Zmena je súčasťou sveta, v ktorom
žijeme. Týka sa to aj médií a spôsobu, akým ľudia prijímajú informácie.
Tlačené periodiká dlhodobo strácajú
záujem svojho publika na úkor online
médií, ktoré posilňujú svoj význam.
Vidíme to aj u nás a už sme spomínali
komunikáciu na facebooku. Nahlas
v tlačenej podobe je forma, ktorá je
nositeľom zámeru, a tým je inšpirácia a povzbudenie ľudí vstupovať
do osobného vzťahu s Bohom
a rozširovať jeho kráľovstvo tam, kde
sú. Ďalšou takou formou sú prednášky na webe spoločenstva, ktoré
pridávame na stránku martindom.
sk a môžete ich počúvať aj v aplikácii SoundCloud, čím tiež napĺňame
rovnaký zámer. Za posledný rok sme
pripravili dve série Reštartu – krátkych videí na naštartovanie/obnove-

nie duchovného života. O aktivitách
spoločenstva informujeme na facebooku a infomailami. Posilňujeme
teda komunikáciu v online prostredí.
V tomto období tvoríme zároveň
stratégiu, ako ďalej fungovať s našimi
webmi, aby sme prinášali príťažlivejší
obsah a mali dosah na viacerých ľudí.
Aktuálne komunikujeme tromi „značkami“ – Martindom, Nahlas a Ver.sk.
V budúcnosti zostane Martindom
a Ver.sk, no obsah, ktorý by inak išiel
do Nahlasu, sa nestratí – zaujímavý
rozhovor, svedectvo, formácia budú
mať svoje miesto ďalej na webstránkach martindom.sk a ver.sk.
Prostredníctvom vydavateľstva Ver.sk
prinášame zaujímavé tituly, ktoré
sledujú ten istý cieľ – pomôcť čitateľom duchovne rásť. Aj vy radšej
držíte v ruke papierovú knihu než
tablet? Vo svete papiera zostávame
prítomní – a to najmä knihami.
Keď sme pred piatimi rokmi prešli
z 8 vydaní Nahlasu ročne na 4 vydania, umožnilo nám to venovať pozornosť aj iným projektom. Vydali sme
jedinečnú plnofarebnú magazínovú
Bibliu pre mladých 1SLOVO a materiál pre birmovancov a začínajúcich
kresťanov 1SLOVO Výzva. Nasledovali
úspešné knihy Milovanej Princeznej,
Milovanej Princovej Neveste a ďalšie.
Začali sme vydávať aj kalendáre, ktoré
sa stali už každoročnou tradíciou.
Vo vydavateľskej činnosti teda
pokračujeme najmä prostredníctvom
kníh pod značkou Ver.sk. Nové skvelé
tituly z produkcie vydavateľstva predstavujeme aj na ďalších stránkach
časopisu. Ale aj v redakcii Nahlasu
pripravujeme novinku. Ide o knihu
príbehov určenú pre ženy. Sú to
svedectvá slovenských žien – príbehy
z pre nás známej reality. Niektoré sú
vážne, niektoré úsmevné, no všetky

autentické. Na jeseň vyjdú aj naše
kalendáre. Jeden z nich bude nástenný vo veľkom formáte s krásnymi
fotografiami, aby ste si ho mohli
zavesiť aj v obývačke a mať tak krásny
bytový doplnok. Druhý kalendár bude
stolový s novým dizajnom, ktorý sme
doteraz ešte nemali. O nových projektoch budeme samozrejme informovať
aj v jesennom a zimnom Nahlase.
Osobne v tomto období prežívam:
• Vďačnosť za 20 rokov, počas
ktorých Nahlas vychádza. Vďačnosť
Bohu za všetko dobré, čo sa nám
podarilo priniesť a za každý článok,
ktorý ľudí posunul k nemu. Vďačnosť
všetkým vzácnym spolupracovníkom
a dobrovoľníkom za ich ochotu, s ktorou Nahlas tvorili a tvoria. Vďačnosť
za všetkých ľudí, ku ktorým sa dostávame – za vás, ktorí nás čítate, pretože
to robíme pre vás. Mám vás rád!
• Oddanosť nášmu poslaniu komunikovať o osobnom vzťahu s Bohom
a pomáhať aplikovať vieru do života.
Toto zostáva, aj keď Nahlas nebude
vychádzať a dávame to aj do iných
projektov (Reštart, knihy, kalendáre,...). Pokračujeme tiež v nabádaní
k angažovaniu sa v spoločnosti (z posledných akcií to je napríklad zákaz
hazardu v Bratislave).
• Očakávanie, čo nové je pred nami
v službe spoločenstva. Počas leta
nás čaká sťahovanie – odchádzame
z priestorov, v ktorých máme zázemie
s nádejou, že nové priestory budú
slúžiť ako domov pre členov spoločenstva a ako základňa našej služby
po Slovensku a aj na ďalšie miesta.
• Nostalgiu, ako vždy, keď odchádza dobrý známy. S Nahlasom
som prepojený posledných 11 rokov
a prirástol mi k srdcu. Budem však
zapojený do ďalších nových projektov
a tak sa určite stretnete s niečím, čo
budem pomáhať tvoriť.

Milí predplatitelia a podporovatelia, dovoľte mi poďakovať sa
špeciálne vám. Mnohí ste s nami už
veľa rokov. Vážim si to a vaša vernosť
je pre mňa veľmi cenná. Je jedným
z dôvodov, prečo o našich krokoch
informujeme dopredu. V poslednom
vydaní pre vás plánujeme tipy na mediálne projekty, v ktorých môžete
nájsť podobný obsah, na ktorý ste
zvyknutí u nás.
Nahlas sa teraz bude dať objednať len do konca roka – vždy podľa
zostávajúcich vydaní. S tým súvisí aj
finančná stránka, ktorú sme pripravení férovo vyrovnať. Počas mesiacov
december 2017 a január 2018 budeme kontaktovať všetkých predplatiteľov, ktorí budú
mať zostatok
na ich konte u nás,
aby sme s nimi
dohodli spôsob
vrátenia zostatku.
Milí čitatelia,
vy ste súčasťou
dobrodružstva
s názvom Nahlas. Sme súčasťou príbehu,
ktorý Boh sníva
o našej krajine. On z nás robí svojich
synov a dcéry, ktorí ho milujú a nasledujú. Sme generáciou, ktorá odvážne
svieti jeho svetlom preto, aby ho
aj ďalší ľudia mohli spoznať a prísť
k nemu. Teším sa, ako v zimnom
vydaní oslávime 20 rokov Nahlasu,
poďakujeme sa Bohu a povieme
mu, že sme tu ďalej pre neho. Želám
nám, aby to bola naša denná realita,
v ktorej sa budeme presviedčať
o jeho veľkej dobrote!
Andrej Kmeťo
vedúci redakcie
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