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Večer som dostal ďalšiu (nie celkom vý-
hražnú :-)) smsku od vedúceho Spoločen-
stva pri Dóme sv. Martina, môjho veľmi 
dobrého priateľa Mária Tomášika. Vraj 
ráno má byť úvodník do novej spoločnej 
prílohy a napadol ma, ako už viac krát pri 
takýchto termínových tlakoch obrázok, 
kde sú ľudia vysmiaty až poriadne sa smej-
úci z termínov, do ktorých majú stihnúť 
niektoré úlohy. Nechcem tým povedať, že 
sa smejem termínom. Takže som si sadol 
a začal rozmýšľať, čo by som Vám napísal. 
V noci som bol pri vlaku čakať môjho pri-
ateľa kňaza Vladka Dzurendu, ktorý sa po 
troch rokoch služby vrátil z Kazachstanu 
a keď som mu o tejto prílohe hovoril, jeho 
reakcia bola nad moje očakávania a bola 
pre mňa akýmsi potvrdením: „Môžem tam 
tiež prispievať a nejako pomôcť?“ Znova 
ako by som pocítil, že to nie len nejaký 
výmysel, ale je to niečo, čo potrebujeme.  
Uvedomujem si, že táto naša spoločná 
príloha pre tých, ktorí sú vedúcimi spolo-
čenstiev, animátormi, lídrami je niečím čo 
na Slovenskom „trhu“ chýba. Boli tu samo-
zrejme nejaké pokusy, ale momentálne tu 
ostala diera. 
Tento malý projektík, ktorý môže mať pre 

kresťanov veľký význam, sa práve rodí 
a pomaličky mu prestrihneme pupočnú 
šnúru. Je to niečo, o čo bude potrebné 
zápasiť a bojovať aby prežilo. Som hlboko 
presvedčený, že to má význam a preto 
som dnešné ráno vstal o hodinu a pol skôr 
aby som týchto pár riadkov napísal.
Táto príloha Nahlasu vznikala spontánne, 
odkrývaním potrieb a uvažovaním o ich 
naplnení. 
• Mám radosť, že môžem stáť pri niečom, 
čo sa rodí a môže pomôcť mnohým ľuďom 
na ceste s Pánom, k Nemu a k tým, ktorí 
ešte hľadajú, alebo ešte nehľadajú. 
• Mám radosť, že je to niečo, čo nás posúva 
ďalej v zápase o mladú generáciu a ľudí 
celkovo na Slovensku. Mám radosť, že 
do toho ideme spolu - Spoločenstvo pri 
Dóme sv. Martina a Združenie kresťan-
ských spoločenstiev mládeže. 
• Mám radosť, že je to ďalším krokom 
k budovaniu jednoty a podpore vo vedení 
a nasmerovaní malých spoločenstiev na 
Slovensku. 
• Mám radosť, že je určená pre vedú-
cich spoločenstiev, nielen týchto dvoch 
kresťanských spoločenstiev, ale aj pre 
všetkých, ktorým chýba niečo, čo by bolo 

pomocou pri ich službe.
• Mám radosť, že môžeme cez riadky 
v tejto prílohe stáť pri tých, ktorí sú v pr-
vých líniách zápasu o mladú generáciu, 
a ktorým nie je jedno ako to bude ďalej na 
Slovensku a sú ochotní dať službe ľuďom 
čas, energiu, financie a všetko to čo si to 
vyžaduje.

Raz som čítal akési zamyslenie či krátku 
štúdiu s názvom: „Spoločenstvo s vply-
vom na celé mesto“. Zaujímavý názor 
i názov  pritiahol moje kanáliky zvedavosti 
k čítaniu. Autor začína u Abraháma, ktorý 
je ako prvý v Biblii nazvaný spravodlivým 
mužom. Má súčasne tri dôležité charakte-
ristiky. Abrahám bol: 1. zbožný muž viery; 
2. konal spravodlivosť a právo; 3. bol slu-
žobníkom, neustále pripraveným k pohos-
tinnosti. Boh, ktorý túži po živom vzťahu 
s človekom, túži odhaliť svojmu spravodli-
vému služobníkovi Abrahámovi všetko, čo 
chce vykonať. Nechce nič pred ním tajiť. 
Abrahámovi oznamuje, čo sa má stať so 
Sodomou a Gomorou. Prekvapujúce pre 
nás, ktorí sa snažíme rešpektovať každé 
Božie rozhodnutie, je až trúfalá odvaha 
Abraháma, ktorý začne s Bohom doslova 

zjednávať. Abrahám v otvorenom dialógu 
lobuje v prospech mesta, pričom jeho 
tromfom sú spravodliví, ktorí sa v ňom 
potenciálne môžu nachádzať. Z počtu 
päťdesiatich príde až k desiatim spravodli-
vým: „Zahubíš spravodlivých spolu s nespra-
vodlivými alebo radšej odpustíš mestu kvôli 
týmto desiatim spravodlivým, čo sú v ňom?“
(por. v. 24.32). Nato mu Hospodin odpovie: 
„Nezničím ich kvôli desiatim“ (v. 32). 
Jeden spravodlivý človek môže ovplyv-
niť svoje deti a svoj dom (por. v. 19), ale 
desiati spravodliví môžu ovplyvniť osud 
celého mesta. Takáto je sila a moc spolo-
čenstva. 
Túžim po tom, aby spoločenstvá na Slo-
vensku, boli tými, ktoré môžu ovplyvňo-
vať svoje mestá a dedinky a byť svetlom 
a posilou. Verím, že to čo sa práve rodí 
môže pomôcť, aby tí ktorí kráčajú boli po-
silnení, aby tí ktorí hľadajú našli a tí ktorí 
nehľadajú začali hľadať. 
ňKeď čítate aj tieto koncové  riadky, je to 
pre mňa znamením, že sa oplatilo zobrať 
vážne tú smsku a vstať. Ďakujem. :-)

PhDr. ThDr. Jano Buc, PhD.

ilustračné foto: www.nokia.com.pl
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Niektorí kresťania si myslia, že spoločen-
stvá sú len taký módny trend, vlna, ktorá 
tak ako prišla, tak aj odíde. Avšak Cirkev 
nás vo svojich vyhláseniach (dokumen-
toch) učí, že  malé spoločenstvá boli vždy 
prítomné v dejinách cirkvi, že sú v konti-
nuálnej línii, sú jej znakom od zrodenia 
Cirkvi a nikdy z nej nevymizli. Nie sú teda 
len nejakým módnym výmyslom a nikdy 
sa z nej nestratia. Navyše sú znakom 
jej vitality, toho, že Cirkev je živá, kráča 
neustále za Pánom. A kde sú malé spolo-
čenstvá tam je predpoklad, že sa Cirkev 
rozvíja.
Toto všetko hovoria dokumenty Cirkvi,  je 

Prečo                           ?

praktická skúsenosť zo spoločenstvami 
(prinášanie ovocia) spôsobuje, že spolo-
čenstvá majú (väčšinou) otvorenú cestu.
Myslím si, že éra presviedčania, že 
spoločenstvá sú naozaj dobrá vec, sa už 
pomaly na Slovensku končí a nastáva 
éra spoločného budovania a starostli-
vosti o spoločenstvá. Spoločenstiev je už 
relatívne dosť a treba sa začať starať, aby 
mohli duchovne rásť a rozvíjať sa. Lebo 
ak pomôžeme vybudovať zrelé spoločen-
stvá, tak ľudia v nich budú duchovne rásť 
a bude to na prospech nielen im, ale celej 
Cirkvi.
Zrelé spoločenstvá budú vtedy:

to záväzné pre všetkých katolíkov, laikov 
i kňazov (aj keď som už počul o prípade, 
kedy kňaz verejne - dokonca i pri liturgii 
- hovoril o tom, že spoločenstvá sú zlé 
a treba brojiť proti nim. Keď mu niekto 
hovoril, že učenie Cirkvi je iné, odpo-
vedal, že aj ako kňaz má právo na svoj 
súkromný názor a úsudok).
Cirkev tiež hovorí o tom, že tieto spo-
ločenstvá neustále rastú a pribúdajú 
a hodnotí to ako veľmi dobrý znak.
Dá sa povedať, že aj u nás na Slovensku 
sa spoločenstvá začínajú rozvíjať a zís-
kavajú určitý kredit a akceptáciu. Že už 
nielen „ťarcha“ učenia Cirkvi, ale aj dobrá 

- ak sa sústredia viac na duchovné ciele, 
ako len na psychologický či sociálny roz-
mer, ktorý je samozrejme tiež dôležitý, no 
nie prvotný (hovorí o tom aj vyučovanie 
biblické vzťahy v skupinkách na str. 10 
tejto prílohy)
- ak nebudú zanedbávať modlitbu 
a duchovnú formáciu (ako o tom píšeme 
v článku priebeh spoločenstva
- ak budú mať zrelých vedúcich 
K tomu bude (veríme) pomáhať aj táto 
príloha.

Mário Tomášik 
ilustračné foto: www.sxc.hu
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Akékoľvek spoločenstvo (či klub záhrad-
károv, alebo filatelistov, alebo miestny 
futbalový klub, alebo modlitebné stret-
ko) potrebuje mať určitý cieľ. Ak ho  ne-
bude mať, tak bude len tápať a postupne 
sa rozpadne.
Modlitebné stretko, skupinka, spoločen-
stvo by malo  mať ako prvotný cieľ viac 
milovať Pána a  rásť viac do svätosti. Dalo 
by sa to zhrnúť do termínu „duchovný 
rast“.
Samozrejme, každé spoločenstvo je iné 
a má iné dôrazy, iných ľudí, možno  inú 
spiritualitu, inú službu. Ak chce duchov-
ne rásť, tak potrebuje mať vo svojom 
programe niekoľko všeobecne platných 
častí:

1. Modlitbu  
Každé kresťanské spoločenstvo sa 
potrebuje modliť. Každé možno iným 
spôsobom, ale žiadne nesmie zanedbá-
vať modlitbový čas. V  prvom rade by to 

nemali byť prosebné modlitby ( tie sú na-
rade neskôr), ale malo by ísť o modlitby 
oslavy, uctenia a zvelebovania Pána Je-
žiša. Takáto modlitba má v sebe zvláštnu 
schopnosť budovať vieru i spôsobiť to, 
že náš život budeme vidieť viac z Božej 
perspektívy.
Až potom prichádza priestor na to, aby 
sme Pánovi predložili naše potreby, 
prosby, osobné ťažkosti a prípadne po-
prosili aj ostatných členov skupinky o ich 
príhovor pred Pánom.
Na záver je priestor modliť sa za potreby 
iných,  prihovárať sa za rôzne podujatia, 
za Cirkev atď.
Malo by ísť predovšetkým o spontánnu 
modlitbu, kedy sa každý člen spoločen-
stva snaží naformulovať svoju  vlastnú 
modlitbu.   

2. Formáciu
V prvom rade ide o to, aby formácia 
v stretku bola biblická a cirkevná. Bib-

lická znamená, že bude čerpať  z biblie 
a cirkevná v tomto prípade znamená, že 
bude v súlade z cirkevným učením. Dôle-
žitý je aj rozmer systematickosti formá-
cie, ktorý pomáha zaručiť rast. Formácia 
závisí aj od úrovne stretka:

A) môže byť  formou rozjímania nad bib-
lickým textom (ktorý môže byť náhodne 
zvolený, alebo určený dopredu) a násled-
ným zdieľaním členov (samozrejme že 
zdieľanie by nemalo byť čistým teoretizo-
vaním, či mysticizovaním, ale skôr o tom, 
aký by mali mať prečítané verše praktický 
dopad na môj osobný život)
B) môže ísť už o pripravené vyučovanie 
obohatené o ďalšie materiály
C) môže ísť  o prednášku, alebo rozpraco-
vaný seminár
Dôležité je podotknúť, že nejde o žiadne 
svetoborné veci alebo vyučovanie na 
úrovni doktorov teológie, ale o jednodu-
ché a praktické veci.

Ako by malo vyzerať stretnutie 
modlitebného spoločenstva?
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3. Prežívanie spoločenstva
Kresťania sa majú navzájom prijímať, 
milovať, povzbudzovať sa. Na to sa potre-
bujú  lepšie spoznať a malé stretko je tým 
ideálnym miestom. Je však potrebné na 
to vytvoriť čas. Čas na zdieľanie sa pri čaji, 
či káve, len tak si posedieť, ale aj naprí-
klad vzájomne si pomôcť 
( nemyslím tu iba na modlitebnú pomoc).
Nakoniec, aj keď to nie je súčasť priebehu 
spoločenstva, si spoločenstvo potrebuje 
nájsť nejakú službu, aby mohlo odovzdá-
vať ďalej to, čo dostalo od Pána.
Najväčšiu zodpovednosť za to, aby 
stretnutie spoločenstva malo všetky tieto 
časti je zodpovedný predovšetkým vedú-
ci. Preto je veľmi dôležité, aby šiel nielen 
príkladom, ale aj aby dostával patričnú, 
primeranú a aktuálnu formáciu.
Aj preto vznikla táto príloha Nahlasu. 

Mário Tomášik

foto: Sue
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čas, modliť sa za nich. Pridám aj bonusovú čas, modliť sa za nich. Pridám aj bonusovú 
tretiu vec: naučiť ľudí investovať do svojho tretiu vec: naučiť ľudí investovať do svojho 
spoločenstva. Nielen vodcov, ale aj členov spoločenstva. Nielen vodcov, ale aj členov 
naučiť budovať ho. Dnes sme dennoden-
ne klamaní heslami typu „vysoká kvalita, 
nízka cena...“. Pravda je taká, že ak má 
niečo stáť za to, musí to niečo stáť. Veľmi 
dobre sa to dá aplikovať aj v spoločenstve. 
Ešte spomeniem jedno heslo: „kvalita za 
rozumnú cenu“. Rozumná cena za kvalitu 
je vysoká.je vysoká.

3. Čo si sa ako vedúci za tie roky, čo 
vedieš spoločenstvo, naučil?
Začal som pomerne nepripravene a stále 
sa potrebujem učiť. Stále sa žiaľ učím aj 
na svojich chybách. Našiel som v bratoch 
a sestrách v spoločenstve obrovský dar. 
Za tie roky sa stále viac a viac upevňujem 
v tom, že mám za čo byť vďačný. Naučil 
som sa vidieť to, že to vôbec nie je samo-
zrejmosť, že ich mám. A ešte som sa na-
učil, že Boh si ma môže použiť aj napriek 
mojim slabostiam. Možno presnejšie nie 
napriek, ale práve pre ne. Že to, kde som 
slabý nie je nikdy Bohu prekážkou, ale 
že je to špeciálny priestor kde chce  Boh 
konať a kde môžu vyniknúť dary iných.

Soňa Jančíková

Spoločenstvo Eben Ezer z Bratislavy fun-
guje zhruba od roku 1998, momentálne 
má 20 záväzných členov. Je teda pomer-
ne mladým spoločenstvom. Spája ich to, 
že  zažili Boží dotyk a Jeho povolanie byť 
spolu ako spoločenstvo, kde môžu rásť. 
To čo dostali, chcú dávať tam, kde žijú, 
cez priateľstvá a starostlivosť, zakladanie 
spoločenstiev, ich formáciu. Ležia im na 
srdci hlavne kresťania, ktorí sa osobne 
s Pánom nestretli. Ich veľkou túžbou je, 
aby aspoň časť z nich mohla bývať spolu 
ako komunita.

1. Čo potrebuje spoločenstvo, aby do-
spelo do zrelosti?
Dalo by sa vymenovať veľa dôležitých vecí, 
ako kvalitné vyučovanie, štúdium Božieho 
Slova, disciplína, vytrvalosť. Osobne pokla-
dám za najdôležitejšie  zbadať, že Boh nás 
volá do zrelosti, že nechce aby sme stále 
papali duchovné mliečko a  čakali kto nám 
čo dá. To je dobré zistenie, lebo potom 
môžem rozmýšľať čo je zrelosť, že treba do 
nej aktívne dorastať, dosahovať ju. Takže 
najprv objaviť zrelosť, potom pracovať. 
Zrelosť je naliehavá výzva, lebo bez nej nie 
je duchovné otcovstvo.

2. Čo je dôležité na to, aby spoločenstvo 
zostalo dlho spolu?
Rozmýšľam, že dôvodov prečo sa spo-
ločenstvá rozpadajú, je  pomerne veľa. 
Jedna z možností čo robiť by bola vyva-
rovať sa príčin rozpadu. Ale späť k téme. 
Dúfam, že Eben bude naozaj dlho spolu 
a potom budem vedieť hovoriť o tom, ako 
na to. Nateraz pokladám za kľúčové dve 
veci: vernosť vízii, teda tomu, do čoho nás 
Pán povolal. Mám na mysli tvrdohlavú 
vernosť. Do toho rátam aj veľa času trá-
veného s Ním. Druhá vec je taká aktívna, 
prejavovaná láska k bratom a sestrám,   
mať ich rád a prejavovať to, tráviť s nimi 

Ak má niečo stáť za to, musí to niečo stáť

Rozhovor

Toto spoločenstvo vedie od roku 2001 Toto spoločenstvo vedie od roku 2001 
Stano Svitok spolu s Maťom Sabom a Ma-
rišou Škovierovou. Je  psychológ,  má 
26 rokov a je doktorantom na Trnavskej 
Univerzite. Stano sa s nami podelil o svoje 
skúsenosti s vodcovstvom.
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rozumieš – to je kamarátstvo, nie pria-
teľstvo. 
V spoločenstve si myslíme, že všetci 
musíme byť veľmi dobrí priatelia, čo 
prežívame veľmi emotívne hlboko v sebe. 
Očakávame od iných, že nás chápu a pre 
nás veľa urobia. Výsledkom je veľmi dlhé 
zdieľanie v skupinke.
Snaha o nesprávnu, neadekvátnu hĺbku 
vzťahov, prekáža naplneniu cieľa spolo-
čenstva.
Máme nedefinovanú túžbu, aby naše 
stretko trvalo naveky. Stretká nerastú aj 
preto, lebo sa tam nevedia dostať noví 
ľudia, pretože sa nevieme ako skupina 
rozdeliť a založiť nové stretká. Lenže 
naše životné cesty sú rozličné a ľahko sa 
stane, že nás cesty životom zavedú preč 
od terajších priateľov. Preto sa naučme 
prežívať a vychutnávať práve túto chvíľu, 
lebo o pol roka tu už možno  nebudeme. 
Využívajme čas s druhými a pre nich, nie-
len svoje najhlbšie priateľstvo. Vychutná-

vajme to, čo teraz žijeme, a robme pekné 
veci pre druhých. Bohatstvo a rast je, keď 
budeme veci robiť naozaj.

Čo je cieľ malého spoločenstva (stret-
ka):
Ľudia sa stretávajú v spoločenstve preto, 
aby spoločne viac spoznali Boha. Pro-
gram stretnutia (jednotlivé bloky) slúžia 
tomuto cieľu. Jednoducho povedané, 
stretko je skupina ľudí, ktorí žijú podľa 
Božieho slova, pomáhajú si v raste, zú-
častňujú sa života Cirkvi a spolu budujú 
Kráľovstvo – teda pozývajú aj iných, aby 
boli členmi, aby poznali Ježiša a učia ich 
to, čo sa už oni naučili.
Skupinka je miestom zmeny. Zmena sa 
dosahuje správnym použitím prostried-
kov rastu.

Chyby v spoločenstve:
1. Nesprávne nastavenie úrovne vzťahov 
medzi členmi spoločenstva.

10-11

Dobré biblické spoločenstvo, modlitebná 
skupinka, či stretko je prostriedkom rastu 
do podoby Ježiša Krista, generátorom 
možností pre nesebecké milovanie a pri-
jímanie bratov a sestier a nástrojom pre 
budovanie Nebeského kráľovstva. Máme 
tu spoločne lepšie poznávať Boha, Jeho 
charakter a Jeho pôsobenie v našich ži-
votoch. Naučiť sa Ho počúvať, poslúchať 
a nasledovať, nechať si radiť do života 
a konať podľa toho.
Cirkev už na začiatku svojej existencie 
pochopila dôležitosť malých domácich 
skupiniek. Zdravé, živé domáce skupinky 
sú základom pre život Cirkvi.
Poďme sa pozrieť na správne a nesprávne 
princípy žitia malej skupinky – stretka. 
Tieto princípy sme odpozorovali v našich 
malých skupinkách v Bratislave, ale aj 
na Slovensku a nechali sme sa poučiť 
skúsenejšími z literatúry. Chceme týmto 
upozorniť na veci, tendencie a nesprávne 
črty, ktoré sa v spoločenstvách objavujú 
a v konečnom dôsledku ich po rokoch 
znefunkčňujú a vedú k rozpadu.

Falošné (nesprávne) očakávania od 
skupinky na úrovni vzťahov:
1. Očakávame, že všetci budeme navzá-
jom hlbokými priateľmi–partnermi.
2. Myslíme si, že je potrebné vedieť 
o všetkých všetko, a preto sa musíme 
podrobne a intímne všetci zdieľať.

3. Očakávame, že tento kruh ľudí nám 
naplní naše potreby.
Čo spôsobia falošné očakávania?
- Zmätenosť vzťahov
- Nespokojnosť členov
- Frustráciu vedúceho
Výsledok: Skupinka nesplní cieľ, na ktorý 
bola určená.
Vysvetlenie rozdielu medzi kamarát-
stvom a priateľstvom
Existujú rôzne úrovne vzťahov:
1. Kamaráti a známi
2. Priateľstvo
3. Partnerstvo
4. Záväzné vzťahy
V živote máme kamarátov a známych 
– tých máme veľa, je to náklonný vzťah, 
nie veľmi hlboký, ale pozitívny.

Potom sú tu priatelia – tých máme o dosť 
menej, hoci niekedy ich  chceme mať 
veľmi veľa, aj keď možno nevedome. Ale 
možnosti našej osobnosti sú obmedzené 
– priateľov môžeme mať len málo. Možno 
niekedy iba jedného-dvoch. Ak máš napr. 
záujmovú skupinu ľudí, s ktorou si dobre 

Biblické vzťahy v skupinkách

Skupinka je miestom zmeny. 
Zmena sa dosahuje správnym 
použitím prostriedkov rastu.
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Otázky & odpovede

2. Dlhé, neproduktívne zdieľanie.
3. Nesprávne pochopenie spoločnej 
modlitby.
4. Nesprávne pochopenie cieľa vyučova-
nia.

Rozoberme podrobnejšie  prvú chybu 
v živote spoločenstva, ktorá ho v dlhodo-
bom kurze času znefunkčňuje:

1. Nesprávna úroveň vzťahov
Podľa Biblie by vzájomné vzťahy v kres-
ťanskom spoločenstve mali obsahovať tri 
dôležité veci:
A) prijatie - akceptáciu - „Prijímam ťa 
v celej tvojej osobnosti, ako dieťa Boha, 
zachráneného krvou Ježiša Krista. Patrí-
me do tej istej duchovnej rodiny. Máme 
toho istého Otca.“ Boh nás miluje a poslal 
za nami svojho Syna, zmieril nás so sebou 
a prijíma nás za synov a dcéry. Aj my sme 
povinní milovať bratov a sestry a prijímať 
ich (celá 3. kapitola 1. Jánovho listu).  
Prijatie sa prejaví  milovaním a úctou 
-„Milujte  sa navzájom bratskou láskou, 
predbiehajte sa vo vzájomnej úctivosti“ 
(Rim 12,10).
B)pokoj – vyplýva z prijatia. Biblia nás učí, 

že sa nemáme ohovárať, zlorečiť, hnevať 
sa na seba, závidieť si, klamať. Nao-
pak máme si odpúšťať, jeden druhého 
pokladať za vyššieho, máme mať v úcte 
vedúcich a poslúchať ich. 
„Preto sa snažme o to, čo vedie k pokoju 
a vzájomnému budovaniu“ (Rim 14,19).
C) praktická pomoc - použitie mojich pro-
striedkov (čas, peniaze, materiál, práca, 
modlitba, rada...) na pomoc bratovi, či 
sestre v Božej rodine.
Tieto tri veci by mali byť bežným štandar-
dom každého vzťahu, či už kamarátstva, 
priateľstva alebo partnerstva.  Deje sa to 
však nie na základe vzájomných sympa-
tií, ale na základe príslušnosti do Božej 
rodiny.
Nie s každým členom spoločenstva 
môžeš mať hlboký vzťah. Je to prirodzene 
nemožné, ale so všetkými by si mal žiť 
týchto  pár spomenutých vecí.

Ďalšie chyby podrobnejšie rozoberieme 
v nasledujúcej prílohe.

Branislav Škripek, Martin Štuk

ilustračné foto: Sue

2. Aký čas by malo trvať  modlitebné stretnutie?

 Ideálny čas je dve až dve a pol hodiny, jeden krát za týždeň. Sú ale spoločenstvá, ktoré 
sa stretávajú raz za dva týždne alebo aj dvakrát za týždeň.
Dôležitý je presný začiatok, koniec stretnutia a miesto stretnutia. Koniec stretnutia 
je zvlášť dôležitý. A to najmä v skupinkách, kde sú  spolu študenti a pracujúci. Inak 
vzniká napätie, lebo študenti radi zostávajú a pracujúci ráno vstávajú do roboty, alebo 
cestujú. Alebo stretko kde sú slobodní a kde sú rodiny z deťmi.  Preto je dôležité mať 
pevný koniec, aby sa nestalo, že sa niekto zvláštne pozerá na tých, čo odchádzajú, že 
stretko rozbíjajú. Určí sa  presný koniec a zostanú len tí, čo ešte chcú respektíve im to 
okolnosti dovolia..
V čase dvoch hodín (2,5hod) by sa mali stihnúť všetky časti spoločenstva – modlitba, 
formácia (biblicky rozhovor) a sociálny čas – plány,  zdieľanie o živote, čo je nové atď.
Čas by mal sledovať vedúci, aby všetky časti spoločenstva boli vyvážené. Nie však zá-
konnícky. Je to preto, aby sa nestalo, že je 10 min modlitba a dve hodiny vyučovanie, 
alebo zdieľanie.

1. Aký je optimálny po-
čet ľudí v modlitebnom 
spoločenstve?

Optimálny počet je 8-12 ľudí. 
Počet  12 je maximum na 
to, aby sa členovia dokázali 
efektívne zdieľať. Tiež, ak je 
počet 12, je dobré sa z času na 
čas rozdeliť  na menšie sku-
pinky po troch, alebo štyroch 
a v týchto menších skupinkách 
sa zdieľať alebo modliť  za svo-
je problémy. Ak spoločenstvo 
prekročí počet 15 -17 treba ho 
rozdeliť. O tom ako, budeme 
hovoriť  v jednej z nasledujú-
cich príloh.



Zrelosť
- cesta spolocenstvav

Akadem 2007 
stretnutie vysokoškolákov
16.-18.11.2007 v Ružomberku 

Nemecký Anem 
jazykový tábor
17.-25.8.2007 v Bystričke na Orave
cena: 2800 Sk

Anglický Anem 
jazykový tábor
17.-26.7.2007 v  Rajeckých Tepliciach, 
chata Gumár
cena: 3400 Sk

Katarínka  
tábor na záchranu kláštora 
sv. Kataríny v Malých Karpatoch
18.7. -31.7. 2007
30.7.- 12.8. 2007
11.8.- 24.8. 2007

Dubova Colonorum 
tábor na záchranu kostola 
sv. Kozmu a Damiána na Orave
21.7.-31.7. 2007
30.7.-9.8. 2007

Informácie ZKSM

14-15

NET

Je neoficiálna sieť vedúcich spoločenstiev Slovenska, ktorej vznik  podnietilo Spolo-
čenstvo pri dóme sv. Martina  v roku  2001.  Je to neformálne združenie vedúcich spo-
ločenstiev a ich členov. Na stretnutia prichádza okolo 30 vedúcich z veľkých i malých 
spoločenstiev. Cieľom je, aby sa vedúci spoznali, spriatelili a zdieľali o svojich životoch. 
Stretávajú sa trikrát do roka. Miestom stretnutia býva najčastejšie Žilina, keďže je zhru-
ba v strede Slovenska. Začína sa  vždy v piatok večer večerou, kde je príjemný čas na 
zdieľanie sa. Hneď po nej sú spoločné modlitby a  po nich  čas na rozptávanie o tom, 
čo je nové v spoločenstvách nové, čím žijú vedúci. V sobotu po raňajkách a modlitbe 
býva prednáška, po nej diskusia a  príhovorné modlitby.   Po spoločnom obede sa 
odchádza domov. 

VEDÚCI.SK

Veduci.Sk je služba zameraná na vytvorenie virtuálnej komunity vedúcich modliteb-
ných stretiek Slovenska.  Túto službu začalo Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina zhruba 
pred dvoma rokmi. Dnes je vo virtuálnej komunite asi 55 vedúcich.
Služba  spočíva v posielaní prednášok, stretaní sa na internete, mailovom poradenst-
ve a modlitbe. Ak sa chcete vy alebo iní vedúci stať súčasťou tejto komunity, napíšte 
email na adresu veducisk@martindom.sk .Do predmetu napíšte Prihlásenie.veducisk@martindom.sk .Do predmetu napíšte Prihlásenie.veducisk@martindom.sk
Budeme sa tešiť na vás!
Spolu, každý trochu, pracujeme na prebudení Slovenska!

KONFERENCIA PRE VEDÚCICH SPOLOČENSTIEV

Na jeseň tohto roku chystáme  konferenciu pre vedúcich spoločenstiev. Téma kon-
ferencie je: Nové víno je lepšie! (Lk 5,37). Cieľ konferencie je priniesť nové vanutie 
Ducha Svätého do modlitebných stretiek - popísať trendy a pomenovať výzvy, ktorým 
čelia modlitebné skupinky v tejto dekáde tretieho tisícročia. Miesto je Ružomberok, 
UPC. Dátum je 10. novembra 2007. Prihlášky posielajte na adresu veducisk@martin-
dom.sk, do predmetu napíšte Konferencia. Viadom.sk, do predmetu napíšte Konferencia. Viadom.sk c v budúcej prílohe.

4

foto: www.katarinka.sk, www.dubovakostolik.skViac na www.zksm.sk
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Kontakty
Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
Blumentálska 7
811 07 Bratislava
t.č.: 55 57 13 97
mail: infocentrum@martindom.sk, nahlas@martindom.sk 
www.martindom.sk

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
P.O.BOX 23
052 01 Spišská Nová Ves  
t.č.: 0905/632 612
mail: zksm@zksm.sk

www.zksm.sk

Vydáva Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže / Vychádza 
ako príloha časopisu Nahlas / Kontakt do redakcie časopisu Nahlas Blumentálska 7, 811 07 Bratislava, tel. 02/5557 
1397, e-mail: nahlas@martindom.sk, www.nahlas.martindom.sk

Ako si Nahlas objednať?

Pošlite nám vyplnenú objed-
návku a s ňou nám pošlite 
potvrdenie o zaplatení Vášho 
príspevku. Nezabudnite vy-
značiť obdobie, za ktoré príspe-
vok posielate (ročné/polročné) 
a počet kusov. Ak ste zdatnej-
ší v počítačoch, a viete nám 
preposlať oskenovaný doklad 
o úhrade, alebo výpis transak-
cie z internetbankingu, môžete 
objednávku vybaviť aj mailom: 
nahlas@martindom.sk. 
Naša adresa: Informačné cen-
trum Spoločenstva pri Dóme sv. 
Martina, Blumentálska 7, 811 07 
Bratislava. Bližšie informácie na 
tel. č. 02/5557 1397.
Číslo účtu: 2661475133/1100, 
názov účtu: Infocentrum. 

Objednávka časopisu Nahlas

UPOZORNENIE: Do databázy vás môžme zaradiť, až keď od vás 
obdržíme doklad o zaplatení príspevku (ústrižok šeku, potvrdenie 
o prevode,...).

Záväzne si objednávam časopis Nahlas na nasledovné obdobie:
 pol roka (4 čísla) - príspevok 240,-Sk
 celý rok (8 čísel)ý rok (8 čísel)ý rok  - príspevok 480,-Sk 
Suma je vrátane balného a poštovného. 

Počet výtlačkov: ____ ks Nahlasu

Meno: __________________________________________________

Ulica a číslo: _____________________________________________

Obec / Mesto: ______________________________ PSČ: _________

E-mail: ____________________________ Telefón: ______________

Časopis dodávajte na adresu (ak je odlišná od vyššie uvedenej):
_______________________________________________________
_______________________________________________________




