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P
P

ri obhliadnutí sa dozadu prežívam radosť
a vďačnosť za všetko, čo sa v rámci ZKSM
v roku 2016 udialo, za všetky stretnutia, aktivity,
či podujatia. No čo ma teší ešte viac je, že opäť
viac ako 10 000 mladých mohlo v tomto roku
nájsť v našich spoločenstvách konkrétne a reálne
vzťahy, prijatie, povzbudenie i bezpečný priestor
pre vzdelávanie a osobnostný i duchovný rast.
Som vďačný za celý tím pracujúci v ZKSM, za všetkých vedúcich oblastných centier, ako aj všetkých
lídrov spoločenstiev, ktorí investujú svoj vzácny
čas a úsilie do mladých na Slovensku. Ďakujem
partnerom, podporovateľom a všetkým tým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k fungovaniu
a napredovaniu práce s mladými.
Našou tohtoročnou prioritou bolo zamerať sa viac
na kvalitu a zviditeľnenie spoločenstiev a vytváranie lepšieho prepojenia so spoločenstvami. To
sa nám darilo aj v rámci projektu „CONNECTED”,
ktorý bol zameraný na osobné stretnutia
a rozhovory o spoločenstvách s ich vedúcimi.

Spoločenstvá sme zviditeľňovali aj

prostredníctvom kampane s názvom „Zaži

silu spoločenstva”. V tejto kampani sme poukazovali na veľký prínos spoločenstiev pre mesto,
či región, v ktorom pôsobia, ale zároveň sme aj
povzbudzovali mladých, aby sa do spoločenstiev
pridávali alebo vytvárali nové.
Veľmi rád by som tiež vyzdvihol projekt ZKSM
s medzinárodným zameraním s názvom „Zo srdca Európy”, ktorý vznikol v súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európy. Pri tejto príležitosti ZKSM iniciovalo myšlienku, aby Slovensko
predsedalo taktiež duchovne. Celý projekt prebiehal v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska a inými organizáciami. Do tejto iniciatívy
sa zapojila väčšina farností na Slovensku, v ktorých sa kresťania modlili za všetky krajiny EÚ.
S vďačnosťou, že ZKSM prispieva k budovaniu
spoločnosti na rôznych úrovniach, od mladého
jednotlivca, cez región až po projekty, ktoré podporujú iné krajiny sa teším na nové príležitosti,
ktoré nás čakajú v nasledujúcom období.
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O ZKSM
Vízia,
poslanie ZKSM

Z
Z

druženie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM)
je občianske združenie, v ktorom
sa venujeme práci s mládežou
od roku 1990 a je zamerané na
neformálne vzdelávanie, podporu mladých v spoločenstvách,
dobrovoľníctvo a angažovanosťou mládeže sa usiluje prinášať
pozitívnu zmenu do spoločnosti.
Združujeme kresťanské spoločenstvá mladých, aby sme ich
podporovali, formovali, viedli
k spolupráci, a tak pozitívne
ovplyvňovali spoločnosť.
Naším cieľom je napomáhať
osobnostnému a duchovnému
rozvoju mladého človeka na
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osobnosť s uceleným pohľadom
na život. Prostredníctvom neformálneho vzdelania a neformálneho učenia mladého človeka
mu chceme pomôcť dozrieť
v osobnosť, prispievajúcu svojimi postojmi, konaním a prácou
k rozvoju spoločnosti a Cirkvi.
Našou víziou je, aby v každom
meste a obci na Slovensku boli
mládežnícke spoločenstvá, prinášajúce pravé hodnoty a život
do všetkých oblastí spoločnosti.
To vystihuje aj náš slogan „Spoločenstvo aj v tvojom meste”.

Prioritné oblasti
činnosti ZKSM
PODPORA:
- metodická podpora práce s mládežou,
- administratívna, finančná a projektová podpora,
- mediálna podpora – propagácia aktivít združenia,
zvyšovanie informovanosti,
- externá a interná komunikácia,
- poradenstvo a supervízia.
NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE:
- pravidelná a systematická práca s deťmi a mládežou
v spoločenstvách,
- duchovný a osobnostný rast mladých ľudí,
- neformálne vzdelávanie lídrov, dobrovoľníkov
a profesionálnych pracovníkov,
- zabezpečovanie jeho kvality a rozvoja,
- príprava mladých ľudí pre angažovanie sa v spoločnosti
a vyjadrovanie názorov,
- príprava pre trh práce.
ANGAŽOVANIE V SPOLOČNOSTI:
- angažovanosť mladých, výchova k demokracii a spolupráci,
- podpora a rozvoj dobrovoľníctva mladých ľudí,
- občianska participácia, záchrana pamiatok,
- zastúpenie na národnej úrovni,
- sociálna služba a humanitárna pomoc,
- celoslovenské mládežnícke projekty.
SPOLUPRÁCA:
- sieťovanie vedúcich oblastných centier a spoločenstiev,
- informačné a poradenské služby,
- spolupráca s Konferenciou biskupov Slovenska
a jednotlivými diecézami,
- spolupráca s miestnymi samosprávami,
centrami pre mládež,
- partnerstvá s ďalšími organizáciami.

Spoločenstvo je základnou organizačnou jednotkou ZKSM. Vedie ho
animátor – vedúci spoločenstva.
V roku 2016 ZKSM združovalo 379
spoločenstiev po celom Slovensku.

Oblastné centrum je organizačnou
jednotkou ZKSM, ktorá zastrešuje
jednotlivé spoločenstvá. Oblastné
centrá, ktorých bolo v uplynulom
roku 29, vedú vedúci OC.

Celoslovenská rada je najvyšším
orgánom ZKSM. CSR tvoria jednotliví vedúci oblastných centier alebo
ich zástupcovia, ktorí rozhodujú
o podstatných zmenách v združení.
CSR zasadá štvrťročne. Raz v roku
je CSR-ka zameraná na budovanie
tímu, čomu je prispôsobený
aj jej program.

Predsedníctvo je výkonným orgánom, ktorý riadi činnosť ZKSM
medzi zasadaniami celoslovenskej
rady. V roku 2016 malo 5 členov.

Štatutárnymi orgánmi združenia sú
predseda a výkonný riaditeľ, ktorí
zastupujú združenie navonok každý
samostatne.
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R
R

ok 2016 sa v ZKSM niesol
v znamení spoločenstva.
Nečudo, veď práve spoločenstvá
sú najväčšou charizmou i poslaním nášho združenia. Začiatkom
roka sme sa preto rozhodli, že sa
v nasledujúcom období budeme intenzívne venovať podpore
a zviditeľneniu našich spoločenstiev. Tak sa zrodila myšlienka
pre kampaň s názvom „Zaži silu
spoločenstva”. Na začiatku sme
si stanovili dva základné ciele:
Priblížiť sa ako organizácia na-

ujatí a festivalov (Verím Pane,
CAMPFEST, Breakfestival, Oheň,
Hontfest, M-klub,...) s naším
stánkom, tentoraz v štýle „Zaži
silu spoločenstva.“ Stretli sme sa
nielen s mladou, ale aj dospelou
generáciou, ktorej sme prezentovali hodnoty mladých a najmä
hodnotu spoločenstva a života v ňom. Pre túto propagáciu
sme pripravili rôzne propagačné
a darčekové materiály.
Jednou z nich je aj záložka Zaži
silu spoločenstva, ktorá podne-

šim spoločenstvám a poukázať
na prínos spoločenstiev na Slovensku.
V rámci prvého cieľa sme sa
rozhodli podniknúť viaceré kroky. Prvým z nich boli osobné
stretnutia našich zamestnancov
so zástupcami spoločenstiev.
Viac o tomto projekte s názvom
„CONNECTED“ sa dočítate v nasledujúcom článku. Počas letných podujatí sme sa zúčastnili
viacerých mládežníckych pod-

cuje mladých nájsť si alebo založiť si vlastné spoločenstvo. Pre
tento cieľ sme zriadili zvláštny
poradenský mail spolocenstvo@
zksm.sk, na ktorý sa môžu mladí ozvať v prípade, že si hľadajú
alebo rozbiehajú spoločenstvo
a potrebujú pomoc.
Novinkou na našej stránke je séria rozhovorov s vedúcimi spoločenstiev. Od júla až do konca
roka sme na webovej stránke
ZKSM každý týždeň zverejnili

jedno spoločenstvo (spolu 20),
aby sme poukázali na to, akým
prínosom sú tieto spoločenstvá
pre formovanie mladých, svoju
službu vo svojom okolí a aký je
ich význam pre celé Slovensko.

V týchto rozhovoroch sme sa
zamerali najmä na ich históriu,
víziu, službu, spoluprácu, prácu
s mladými a oblasť líderstva.
Všetky rozhovory sú zverejnené
na www.zksm.sk/novinky.
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súvislosti so zameraním sa na spoločenstvá, sme začali podrobný audit spoločenstiev s názvom
„CONNECTED”, ktorý pozostáva z osobných stretnutí koordinátorov a ostatných pracovníkov organizácie s vedúcimi a členmi spoločenstiev za účelom získania priamej spätnej väzby a zistenia ich
potrieb. Aj týmto spôsobom získavame drahocennú spätnú väzbu s cieľom skvalitnenia našej ponuky
pri práci so spoločenstvami. V priebehu 4 mesiacov sme navštívili 50 spoločenstiev po celom Slovensku.
V rámci stretnutí sme sa zaujímali o 9 kľúčových oblastí (smerovanie a vízia, vzdelávanie, pravidelné
stretávanie, vedenie a štruktúra, dobrovoľníctvo, motivácia, spolupráca, noví členovia, spätná väzba
na ZKSM).
Jedným z výsledkov auditu bolo pomenovanie potrieb spoločenstiev, na ktoré sa snažíme zareagovať
a prispôsobiť tomu našu činnosť (napríklad pravidelné pridávanie tém stretiek na stránku animator.sk
alebo kontakty na ľudí a typy formačných prednášok, väčšia propagácia animátorských škôl v základných kolektívoch, či návšteva konkrétneho spoločenstva vedením ZKSM a iné).
V roku 2017 sa chceme zamerať na návštevu ďalších spoločenstiev, cca 50-80 a reagovať tak na ich
potreby a posilniť poznanie a vzťah medzi organizáciou samotnou a jej základnými zložkami.
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V

roku 2016 sme realizovali
v rámci projektu niekoľko
seminárov na tému Ovplyvni svo-

Kempu sa zúčastnilo 40 ľudí z celého Slovenska.
Obsah kempu bol zameraný na prípravu k blížiacim
sa regionálnym a komunálnym voľbám. Lektori,

je mesto. Hlavným posolstvom
bolo motivovať mladých ľudí

ktorí viedli jednotlivé bloky boli odborníci na rôzne
oblasti ako politický marketing, regionálne média,
online marketing, kampaňovanie, komunálnu
a regionálnu politiku. Duchovnú časť viedol kňaz,
redemptorista Jozef Mihok. V rámci projektu
naďalej spolupracujeme a prehlbujeme partnerstvá s ďalšími mládežníckymi organizáciami venujúcimi sa spoločensko-politickým témam.

k angažovanosti sa vo svojom okolí a inšpirovať
ich príkladmi dobrej praxe. Na každom seminári
bol vždy iný hosť - osobnosť aktívne pôsobiaca
v politicko-spoločenskom prostredí. Hlavnou aktivitou roka bol kemp Kresťan v politike, ktorý prebiehal v Diecéznom centre voľného času vo Važci.

I

niciatíva „Zo srdca Európy“
začala 1. júla 2016 v súvislosti s predsedníctvom Slovenska
v Rade Európy. Pri tejto príležitosti sme si povedali, že by
mohlo Slovensko predsedať taktiež duchovne.
V spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií, Konferenciou biskupov Slovenska sme pripravili web,
modlitebné úmysly za jednotlivé krajiny EÚ, infografiku krajín a liturgické prosby. Prosby s plagátmi boli zaslané do všetkých farností na Slovensku
a vo väčšine farností sa na nedeľných bohoslužbách kresťania modlili na týždennej báze vždy za
inú krajinu EÚ. Začiatkom týždňa sme prostredníc-

tvom osobností cez videoposolstvo predstavili krajinu, za ktorú sme sa v daný týždeň modlili. Vďaka
partnerom z COMECE (Rada biskupov pri Európskej
komisii) sa o iniciatíve dozvedeli všetky biskupské
konferencie v EÚ. Reakcie v Európe, ako aj na Slovensku boli, a naďalej sú, veľmi pozitívne. Projekt
je jedinečný svojho druhu a má za cieľ pripomenúť
kresťanom ich miesto v Európe a potrebu modlitby.
Zároveň prebehli konzultácie o tejto iniciatíve na
Malte, ktorá 1. januára 2017 preberá predsedníctvo
v EÚ ako aj projekt, ktorý sme začali v našej krajine.
Iniciatívu budeme naďalej koordinovať zo Slovenska s víziou jej odovzdávania ďalším krajinám, ktoré
budú predsedať EÚ.
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70 nových ľudí, ktorých sme naučili konzervačným
prácam rovnako, ako sme im predstavili Katarínku,
jej históriu, hodnoty, ako aj pokoj miesta bez mobi-

K

atarínka sa venuje záchrane ruín kostola
a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej lokalizovanom pri Dechticiach už 22 rokov. Počas tohtoročnej dobrovoľníckej sezóny sme zaznamenali viacero noviniek a úspechov.
Základným kameňom nášho projektu, sú tzv. štyri
piliere: spoločenstvo – duchovno – práca – Genius Loci. Tieto sú celoročne prítomné na našich
akciách. Najpravidelnejšie rozvíjame pilier spoločenstva a duchovna na každotýždennom stretnutí.
Počas jari sme sa aktívne venovali príprave našich
dobrovoľníkov na letnú sezónu viacerými školeniami. Týmto spôsobom si neustále vychovávame dobrovoľníkov schopných zorganizovať naše
podujatia a prevziať za ne plnú zodpovednosť.
Vďaka tomuto sa na Katarínke vystriedalo už 1601
dobrovoľníkov, pričom sa mnohí radi opakovane
vracajú a odovzdávajú svoje skúsenosti novým generáciám. Tento rok sa letných družín zúčastnilo

V

projekte Lifenet sme pokračovali v budovaní siete
dekanátnych a farských sieťovačov. Prostredníctvom mapova-

a lídrami spoločenstiev, aby sme im predstavili
náš projekt, pozvali ich do spolupráce a budovania
regionálnej siete spoločenstiev. Sieťovanie spoločenstiev a strategické premýšľanie nad rozvojom

nia

diecéz vidíme ako jeden z kľúčových bodov fázy
posúvania.
Na základe podnetov od diecéznych koordinátorov
sme pripravili nový informačný bulletin o projekte
Lifenet, ktorý sa bude distribuovať diecéznym koordinátorom, dekanátnym a farským sieťovačom
a spoločenstvám, ktoré sa túžia zapojiť do projektu.

sme

naďalej

zbierali

a vyhodnocovali informácie o jednotlivých spo-
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lov, hodiniek a ďalšej elektroniky, len v kruhu spoločenstva a okolitej prírody.
V letnej sezóne sa nám podarilo ukončiť hrubú
stavbu schodiska vo veži a finalizovali sme tesárske
a udržiavacie práce, ktoré bolo potrebné vykonať
pred plánovanou kolaudáciou vyhliadkovej veže.
Po šiestich rokoch práce by tak mala byť veža sprístupnená pre verejnosť už nasledujúci rok. Ďalej
sme sa venovali sanácii korún pilierov, rekonštrukcii záklenku v kostole, západnému a juhovýchodnému múru v presbytériu kostola i komplexnej konzervácii múrov kláštora.
Ďalšou novinkou, ktorú sa nám podarilo uskutočniť
počas roka, je celoročná expozícia o projekte Katarínka a jej histórii v spolupráci so starostom obce
Chtelnica. Tá je súčasťou Malokarpatskej galérie
a Regionálneho múzea Chtelnica. Katarínka funguje vďaka nadšeniu a odhodlanosti mladých ľudí,
ktorí sa snažia zachrániť kultúrnu pamiatku a prežiť
spolu plnohodnotne strávený čas.

ločenstvách, stretkách a mládeži vo farnostiach
a zároveň sme rozbehli tretiu fázu projektu - posúvanie. Táto fáza je zameraná na praktickú pomoc
spoločenstvám alebo farnostiam, kde nefunguje
žiadne spoločenstvo. V jednotlivých diecézach
sme iniciovali stretnutia s kňazmi pre mládež

V

projekte Godzone máme za
sebou už siedmy rok svojej
existencie, počas ktorého sme
rástli a zažívali obrovskú Božiu
milosť. Našou víziou a veľkou túžbou je vidieť na
Slovensku povstávať „Generáciu, ktorej ide o Božie
kráľovstvo“ (KIOBK) – generáciu mladých ľudí, ktorí
budú uplatňovať princípy evanjelia vo všetkých oblastiach svojich životov a spoločnosti. Už dnes vidíme stovky mladých, odhodlaných prinášať evanjeliové hodnoty všade, kam prichádzajú a byť lídrami
malých skupiniek, spoločenstiev a rôznych služieb
vo svojom okolí. O generáciu KIOBK sa staráme
vďaka viacerým oblastiam našej služby a v našich
aktivitách spolupracujeme s členmi viacerých spoločenstiev.

Godzone mission
Najbližší a najosobnejší kontakt s generáciou
KIOBK zažívame vďaka misijným výjazdom v rámci
Godzone mission. Na základe konkrétnych pozvaní
prichádzame k birmovancom, študentom do farností a do spoločenstiev. Tohto roku sme sa počas
19 výjazdov stretli s viac ako 1735 ľuďmi z celého
Slovenska aj Čiech.

Godzone konferencia 2016
„Všetci za Jedného“
Počas dvoch aprílových dní sme sa ako Generácia
KIOBK stretli v Banskej Bystrici na konferencii s názvom „Všetci za Jedného“. Spolu sme sa modlili za
našu krajinu, počúvali vyučovania, zdieľali sa navzájom o živote v spoločenstvách po celom Slovensku a užívali si spoločný čas. Tohtoročnou novinkou
bol aj paralelne prebiehajúci program pre deti. Na
konferencii sa nás stretlo viac ako 1530 a rozhodli sme sa spoločne stáť a vyznávať, že chceme žiť
„Všetci za Jedného“.
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Godzone tour 2016 NOVÝ LEVEL

Godzone school
Mladí ľudia, ktorí túžia slúžiť ako
lídri generácie KIOBK mali už po
šiestykrát možnosť prihlásiť sa
na dvojročnú animátorskú školu Godzone school a prihlášok
k nám prišlo viac ako 240. Zároveň nám pribudli ďalší absolventi ukončením Godzone school
4. Študenti aj absolventi mali
v lete možnosť zúčastniť sa na

14
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konferencii Firestarter, ktorá sa
konala na Sliači a kde sa mohli
spolu modliť, počúvať vyučovania
a oživovať oheň, ktorý je v ich srdciach.

21 435

14. 11. Poprad
15. 11. Košice
16. 11. Žilina
17. 11. B. Bystrica
18. 11. Bratislava
19. 11. Praha

zaregistrovaných účastníkov

Počas Týždňa Cirkvi pre mládež sme opäť uskutočnili evanjelizačné
turné určené mladým. Spolu s tristo-členným tímom sme navštívili
Poprad, Košice, Žilinu, Banskú Bystricu, Bratislavu a Prahu a na Nový
level sme išli s viac ako 21 435 účastníkmi. Videli sme mnoho zázrakov
a Božích prekvapení. Počas turné sme sa venovali aj dobročinným aktivitám, evanjelizácii v uliciach, pozvánkam na školách a modlitbám
za konkrétne mestá.

Už tretí ročník Interného grantového kola
sa venoval nasledovným témam:
Vzdelávanie, Spolupráca, Angažovanosť a Propagácia. Cieľom Interného grantu je zapojiť do dobrovoľníctva čo najviac mladých ľudí, našich členov a ich
rovesníkov, z rôznych skupín obyvateľstva tým, že
im dáme príležitosť vymyslieť si vlastné dobrovoľnícke projekty. Tieto projekty potom generujú rôznorodé dobrovoľnícke príležitosti pre zapojených
ľudí. Projekty vo veľkej miere odrážajú aktuálne
potreby mladých ľudí v danej oblasti. Zároveň mladým ľuďom a iniciátorom týchto projektov poskytujeme odbornú a praktickú pomoc pri ich realizácii.
Spolu bolo prijatých 39 žiadostí - kreatívnych projektových nápadov. Podporených bolo 35 projektov v hodnote 5 542 EUR a uskutočnených nakoniec
29 projektov. Pri hodnotení sme brali do úvahy originalitu, inovatívnosť, kreativitu, mieru zapojenia
mladých do dobrovoľníckej činnosti a naplnenie
stanovených cieľov.
Názvy projektov hovoria samé za seba: Zelenšie lúky, Nech je naše sídlisko krajšie, Preč s hrdzou, Upratovanie a obnova židovského cintorína a iné. Viaceré projekty boli uskutočnené v spolupráci s miestnou
samosprávou alebo inou organizáciou, napr. projekt Preč s hrdzou organizovalo spoločenstvo Ludrová
s obcou Ludrová, projekt Upratovanie a obnova židovského cintorína realizovalo spoločenstvo Pavol spolu
s metom Levoča, projekt Nech je naše sídlisko krajšie, spoločenstvo CUP zbor s miestnou komunitou rehole bratov Dominikánov vo Zvolene. Projekt Žatva prebiehal v obci Motešice a takisto aj projekt Empire sa
uskutočnil v obciach východného Slovenska - Odorín, Chrasť nad Hornádom a Domaňovce.
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ANIMÁTORSKÁ ŠKOLA

zárukou jeho akreditovania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Naším cieľom je
napomáhať aj osobnostnému
a duchovnému rozvoju mladého
človeka, aby nadobudol ucelený
pohľad na život. Prostredníctvom
neformálneho vzdelania a neformálneho učenia mladého človeka mu chceme pomôcť dozrieť
v osobnosť, prispievajúcu svojimi postojmi, konaním a prácou
k rozvoju spoločnosti a Cirkvi.

Animátorská škola je projekt, prostredníctvom ktorého sa každoročne systematicky formujú a vzdelávajú mladí ľudia na rôznych
miestach na Slovensku. V uplynulom roku sa otvorilo 7 animátorských škôl v Bratislave, Trnave, Žiline, na Spiši, v Prešove
a dve v Banskej Bystrici. Ich cieľom je formovať mladých k zrelosti
kresťana schopného slúžiť vo farnosti. Počas posledných piatich
rokov prešli týmto vzdelávaním stovky mladých ľudí na celom
Slovensku.
V roku 2016 sme pre animátorské školy získali novú akreditáciu
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorú sme pripravovali na základe nových trendov v oblasti neformálneho vzdelávania a skúseností pri organizácii animátorských škôl z predchádzajúcich rokov. Účastníci animátorskej školy sa vzdelávajú
v témach manažmentu, pedagogiky voľného času a didaktiky,
psychológie, etiky a BOZP). Súčasťou vzdelávania na animátorských školách sú aj témy zamerané na duchovný rast, ktoré sú garantované Konferenciou biskupov Slovenska. V tomto roku sme
získali akreditáciu vzdelávania na ďalších 5 rokov.

edzi prioritné činnosti ZKSM
patrí neformálne vzdelávanie. Našim zameraním je ponúkať
mladým kvalitné vzdelávanie so

(akreditovaný vzdelávací program)

LÍDERSKÁ ANIMÁTORSKÁ
ŠKOLA

(akreditovaný vzdelávací program)
V poradí tretí cyklus Líderskej animátorskej školy, ktorú zastrešuje
a realizuje ZKSM, absolvovalo 60 mladých ľudí zo spoločenstiev
v rámci celého Slovenska. Tento ročník bol iný v tom, že prebiehal
v jednom školskom roku a pozostával zo 7 víkendov a 6 dňového
kempu. Mladí lídri prešli formáciou v oblasti osobného poslania
a rastu, pomenovania základov vodcovstva a druhov vodcovstva,
rozvoja ľudí, angažovania sa v spoločnosti, vytvárania spolupráce
a v mnohých iných témach. Účastníci boli zaradení do pracovných skupín, kde mohli aplikovať nadobudnuté znalosti a výstu-
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pom boli viaceré prínosné projekty ako video o spoločenstve,
blogy na témy prežívania a budovania spoločenstva, brožúrky
5 služobností a 7 vrchov. Líderskú animátorskú školu považujeme naďalej za kľúčovú iniciatívu v ZKSM nakoľko podporuje rast
lídrov a spoluprácu medzi spoločenstvami v našej organizácii.

ŠKOLA ANIMÁTORSKÉHO
SPREVÁDZANIA
Od septembra 2016 sme otvorili nový ročník Školy animátorského sprevádzania - Školy autentických sŕdc, ktorá prebieha v školskom roku 2016/2017.
Školu navštevuje 40 účastníkov zo Slovenska a 4 účastníci z Českej republiky. Pozostáva zo 7 tematických víkendov a 7 dňového
letného sústredenia. Školu vedie 10-členný tím.
Okruhy tém, ktoré sú predmetom štúdia na škole tvoria najmä
témy, ktoré sú aktuálne pre ľudí dnešnej doby, je to napríklad
oblasť: sebaprijatia, identity, sprevádzania, vedenia, poradenstva a modlitby. Absolventi získajú teoretické a praktické základy
v oblasti osobného poradenstva a sprevádzania mladých ľudí.

START UP YOUR LIFE

(akreditovaný vzdelávací program)
Tím ZKSM pripravil a zrealizoval nové akreditované vzdelávanie
s názvom – Start up your life, cieľom ktorého bolo poskytnúť kvalitný vzdelávací program pre mládež vo veku 15 – 17 rokov, teda
pre mladých vedúcich. Na to, aby sa mohli osobnostne posúvať
vpred a zároveň sa efektívne zapájať do organizovania aktivít vo
svojom spoločenstve. Naším cieľom bolo rozvíjať u nich tieto
kľúčové kompetencie: tímová práca, motivácia, komunikácia,
osobnostný rozvoj a neformálne vzdelávanie a líderské zručnosti.
Program Start up your life obsahuje v sebe odpovede pre mladých na päť dôležitých otázok, ktoré si každý potrebuje zodpovedať: Kto som? Kam patrím? Kam idem? Ako žiť? Ako to môžem
dávať ďalej?
Vzdelávanie sme zorganizovali v spoločenstve Nová Nádej v Poprade. Zúčastnilo sa ho 33 mladých ľudí. Ako projekt, ktorý je výstupom po ukončení vzdelávania, plánujú absolventi programu
zorganizovať niekoľkohodinový animačný program v Centre sociálnych služieb - Domov pod Tatrami v Batizovciach.
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OC Bárka
OC Bárka tvorí 71 gréckokatolíckych základných kolektívov, ktoré
združuje vyše 2000 členov Prešovskej archieparchie. Naši členovia
organizovali v roku 2016 približne
400 podujatí, z ktorých spomenieme niekoľko: Zimný detský tábor;
víkendovky na tému „Čistý v srdci,
úprimný v láske“; Kvetný víkend,
ktorý sa niesol v myšlienke: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni
dosiahnu milosrdenstvo.“, kde sa
takmer 400 mladým prihovoril aj
otec arcibiskup a metropolita Ján
Babjak, SJ. Medzi ďalšie podujatia patrí aj Turistický deň, Letné
stretnutia mládeže, či Bárkafest,
počas ktorého sa stretlo vyše 600
ľudí nadšených pre hudbu, slovo
a spoločenstvo. Jún 2016 bol zavŕšením dvojročnej formácie 46
absolventov Školy služby (AŠAD).
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V septembri 2016 sa otvoril ďalší
ročník Archieparchiálnej školy
animátora-dobrovoľníka (AŠAD).
Do Školy učeníka vstúpilo 49 budúcich animátorov a pokračova-

nia Školy služby sa zúčastnilo 56
mladých učeníkov.
Rok 2016 nám priniesol usmiate
tváre, svedectvá o oslobodení
a víťazstvách Krista v životoch
účastníkov, nové skúsenosti,

zručnosti či vedomosti, optimizmus, či mnoho výziev, čo spôsobilo radosť organizátorom podujatí,
ktorí vďačili Bohu za vypočuté
modlitby.

OC Banská Bystrica
Jednou z významných akcií, ktorú organizuje spoločenstvo DCM

du Kvetnej nedele opäť stretlo so
svojím biskupom. Celodiecézne

sa v myšlienke „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosr-

Maják je Kvetný víkend. Takmer
350 mladých Banskobystrickej
diecézy sa tento rok počas víken-

stretnutie mladých sa uskutočnilo v dňoch od 18. do 29. marca
2016 v Banskej Bystrici a nieslo

denstvo“ (Mt 5,7).
Hlavným hosťom bol taliansky
kňaz Luciano Alimandi, ktorý sa
mladým ľuďom prihovoril počas
katechézy a sobotňajšej sv. omše.
Sobotné popoludnie poskytlo
priestor workshopom, ktoré boli
zamerané na hlavnú myšlienku
a motto Kvetného víkendu.

OC Spišská Nová Ves
Spoločentvo JKM Workoutové ihrisko
Tento rok sa spoločenstvo JKM
z obce Jamník rozhodlo napísať
projekt na grant pre výstavbu
workoutového ihriska v obci.
Prostredníctvom ZKSM a v spolupráci s miestnou samosprávou
podali žiadosť o grant na Fond
Karpatskej vandrovky Karpatskej
nadácie, ktorý im bol následne
schválený. Do projektu sa pridali
aj ďalší mladí mimo spoločenstva, ktorí pomáhali s výstavbou
ihriska. Prác sa spolu zúčastnilo
10 dobrovoľníkov a 1 pracovník
obce. Práce osadenia trvali spolu
4 týždne. Veríme, že aj týmto príkladom sa môže premieňať atmo-

sféra na Slovensku a že tento projekt je nielen krokom k zdravším
občanom, ale aj k pohnutým srdciam mladých.
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Spoločenstvo Dávid
Vďaka Internému grantu ZKSM
2016 sme tento rok organizovali
program pre deti na letnom festivale CAMPFEST. V stane dielnička
si mohli deti napr. vyskúšať domácu plastelínu, z ktorej si mohli
vymodelovať čokoľvek podľa
vlastnej fantázie a ďalšie rôzne
aktivity.
Spoločenstvo Nová nádej
V prvej polovici roku 2016 sme
v popradskej farnosti pokračovali prípravou na birmovku spolu
s tridsiatkou mladých pobirmovaných kresťanov vo veku od 15 rokov, ktorí zatúžili kráčať s Bohom
ďalej a nestratiť kontakt s veriacimi a spoločenstvom. V júni 2016
vzniklo spoločenstvo Nová nádej
pod vedením niekoľkých animátorov a kaplána o. Pavla Forgáča.
Spoločenstvo na začiatok prešlo
duchovnou obnovou, cez leto
absolvovali spoločné výlety, hry,
rôzne podujatia. Stretnutia spoločenstva sa konajú pravidelne
v menších skupinkách a raz do
mesiaca s kňazom.
V októbri začala naša farnosť
opäť s prípravou na birmovku 160
žiakov deviatych ročníkov. Spoločenstvo Nová nádej sa týchto
stretnutí aktívne zúčastňuje, zapájajú sa do hrania a spevu na
sv. omšiach, pomáhajú pri prípravách, sú svedectvom pre terajších
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birmovancov, ako minuloročná
príprava zmenila ich život a vzťahy.
Stretnutia, do ktorých je zapojený
štyridsaťčlenný animátorský tím,
sa konajú dvakrát do mesiaca,

vždy v piatok. Každé birmovanecké stretnutie má svoju tému,
na ktorú si pripraví prednášku
pozvaný hosť. Stretnutí bude celkovo štrnásť a v roku 2016 sa nám
ich podarilo zorganizovať šesť.
Veríme, že príprava na birmovku
prinesie aj tento rok hojné ovocie.
Spoločenstvo Jerichove trúby
„Zaži silu spoločenstva“ je mottom kampane ZKSM, zameranej
na podporu spoločenstiev. Tohto
hesla sa chytili mladí zo spoločenstva Jerichove trúby v Spišskej
Novej Vsi a pripravili „Deň spoločenstiev na Spiši“. Nebolo by však
celkom presné označiť ho jedným
dňom, pretože v skutočnosti to

boli dva dni s časovým odstupom.
Prvá časť podujatia, v ktorej členovia spoločenstva prehlbovali
vzťahy medzi sebou a učili sa
viac spolupracovať, pozostávala
z renovácie a zveľadenia prímestského lesného parku Schulerloch,
opravy zábradlí a kaplnky, obnovenia náteru lavičiek a vytvorenia
táboriska s lavičkami, ohniskom
a prístreškom.
Druhú časť tvoril už samotný
Deň spoločenstiev,
venovaný
spoločenstvám zo Spišského regiónu. Na začiatku spoločenstvá
pracovali na vzťahoch vo vnútri
spoločenstva počas putovania
do Schulerlochu cez rôzne výzvy
a úlohy určené na spoluprácu. Po

príchode na miesto nasledovalo
budovanie jednoty medzi spoločenstvami aktivitami na zoznámenie a spoločnými hrami a súťažami. Vyvrcholením tohto dňa bolo
budovanie vzťahu s Bohom cez
modlitbu a slovom o sile Kríža.
Deň spoločenstiev na Spiši bol
dňom plným radosti zo spoločenstva, vytvárania nových
priateľstiev, vďačnosti, úsmevov
a budovania jednoty medzi spoločenstvami mladých.
Spoločenstvo pri GSA
Sme spoločenstvo mladých ľudí,
ktorých spája nielen to, že navštevujú Gymnázium sv. Andreja (GSA)
v Ružomberku, ale predovšetkým
túžba spoločne rásť vo viere a podeliť sa so svojou skúsenosťou
s Bohom aj s ostatnými.
Naše spoločenstvo sa stretáva
každé dva týždne v priestoroch
gymnázia a raz za rok mávame
trojdňovú duchovnú obnovu.
Obsahom „stretka“ sú modlitby
chvály, agapé, zdieľanie sa a vybraná téma. Radi privítame medzi
nami aj rôzne inšpiratívne osobnosti. Tento rok k nám zavítal
o. Matúš Oravec, o. Pavol Hucík
a o. Ján Buc.
O prehlbovanie vzťahov sa usilujeme aj organizovaním jednodňových alebo aj viacdňových
teambuildingových aktivít. Medzi
najvýznamnejšie podujatia tohto
charakteru patrila „víkendovka“
v Rakúsku a „víkendovka“ v Poľsku.
Nechceme byť spoločenstvom,
ktoré je egoisticky uzavreté do
seba, ale túžime sa deliť s darom

viery aj s ostatnými, preto sme
pripravili pre našich spolužiakov
rôzne podujatia, napr. Noc čítania
Biblie, duchovné obnovy pre žiakov mladších ročníkov a rôzne výlety. V ďalšom období plánujeme
pravidelné modlitby za školu.

pinke, resp. spoločenstve alebo
farnosti. Približne 130 účastníkov
malo možnosť byť na prednáškach, ktoré viedli Jude Antoine,
o. Ján Buc, Bohuš a Alena Živčákovci a ďalší členovia Spoločenstva pri Katolíckej univerzite. Súčasťou konferencie bola aj svätá
Spoločenstvo pri KU omša, modlitby chvál, workshopy
Konferencia Pastier
a diskusie. Pre deti od 3 rokov bol
V dňoch 21. - 24. apríla 2016 sa pripravený program v rámci detuskutočnila v Tatranskej Lomnici skej služby.
konferencia Pastier. Išlo v poradí
o siedmu medzinárodnú kon- Spoločenstvo Srdce leva
ferenciu, ktorej téma vychádza V roku 2016 pravidelne každú soz biblického citátu z listu Efeza- botu po prvom piatku pripravilo
nom: „On ustanovil niektorých za spoločenstvo Srdce leva pod veapoštolov, niektorých za proro- dením o. Matúša Oravca modlitbu
kov, iných za evanjelistov a iných chvál vo farskom kostole v Lipza pastierov a učiteľov, aby pripra- tovských Sliačoch. Tieto modlitvovali svätých na dielo služby, na by navštevovali nielen mladí zo
budovanie Kristovho tela.” Kon- spoločenstiev okolitých obcí, ale
ferencia bola zameraná na vzdelávanie pracovníkov s mládežou
a vedúcich mládežníckych skupín,
zaoberala sa dôležitosťou a možnosťami vedenia ľudí, ich rozvoja,
či už v malej modlitbovej sku-

aj staršia generácia. V rámci Roka
milosrdenstva sme zorganizovali
pešiu púť k bráne Božieho milosrdenstva z Liptovských Sliačov do
Ružomberka, ktorú sme zavŕšili
sv. omšou v Kostole sv. Ondreja
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verejnosť z Levoče a z okolia. Tešíme sa, že môžeme vítať vzácnych
hostí - počas uplynulého roka
naše pozvanie prijali: pomocný

v Ružomberku.
V rámci dobrovoľníckej činnosti,
ktorú realizujeme cez eLSe klub,
sa nám v decembri podarilo
v spolupráci so ZŠ J. Hanulu pripraviť 7. Dobročinný adventný
večierok, na ktorom sa vyzbieralo
viac než 1 200 EUR pre deti základnej školy zo sociálne slabších
rodín.
V lete sme pripravili detský letný
tábor a Rodinnú nedeľu. Pre deti
a mládež sme zrealizovali valentínske i predvianočné tvorivé
dielne. V obci sme pomáhali na
festivale Liptovské dni Matky, do
školy sme vyrazili so spoločenskými hrami, ktoré sme si zahrali
spolu so žiakmi v rámci akcie
LEVEL. V eLSe klube sú naši dobrovoľníci k dispozícii niekoľkokrát
do mesiaca našim návštevníkom,
ktorí si tu môžu dať nejaké občer-
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stvenie, zahrať si spoločenské hry,
či len tak posedieť s priateľmi. Veríme, že aj v nasledujúcom roku
sa nám podarí oživovať duchovný
život v našej farnosti a že sa cez
dobrovoľníctvo opäť viac priblížime k ľuďom našej obce.

Spoločenstvo Pavol
Spoločenstvo Pavol v spolupráci
s bratmi Minoritmi, Gréckokatolíckou cirkvou v Levoči a ostatnými spoločenstvami z okolia – Jerichove trúby zo Spišskej Novej Vsi,
Daniel z Kuriman, Spoločenstvom
mladých zo Spišského Podhradia,
organizuje druhý piatok v mesiaci
evanjelizačné stretnutia v Minoritskom kostole, na ktoré prichádzajú nielen mladí, ale aj široká

biskup Prešovskej archieparchie
Mons. Milan Lach, SJ, dekan našej farnosti Mons. František Dlugoš, o. Henrich Grejták, o. Martin
Harčár, o. Marek Uličný, o. Anton
Pariľák, katolícka laická misionárka Gloria Gray, Mons. Anton Tyrol,
poslanec NR SR Richard Vašečka,
Renáta Ocilková a kapela Lamačšké chvály.
Okrem služby na týchto stretnutiach, sme si tiež vymedzili čas
pre seba a pre budovanie vzťahov
medzi našimi spoločenstvami.
Posledný februárový víkend sme
sa spoločne stretli vo Formačnom stredisku Skala vo Svite na
duchovnej obnove, zameranej na
život v spoločenstve. Hlavnými
prednášajúcimi boli o. Matúš Oravec, o. Branislav Kožuch a o. Ján
Buc.
Začiatkom marca sme v Levoči
spustili petičnú akciu zameriava-

júcu sa na zrušenie hazardu v našom meste. Akciu zastrešovala iniciatíva Zastavme hazard a mnohí
z nás zbierali podpisy a oslovovali

ná na mieste zbúranej židovskej
synagógy, bolo aj kajúce stretnutie v Kongresovej sále miestneho
divadla za vojnové obete židov-

ľudí pre dobrú vec. Vďaka Bohu sa
nám podarilo zozbierať vyše 3750
podpisov, čím sa toto podujatie
skončilo úspešne.
Počas augusta sme sa v spolupráci s inými dobrovoľníkmi rozhodli
upratať a vyčistiť židovský cintorín
v Levoči. O cintorín sa dlhú dobu
nik nestaral, preto bol v zlom stave. Chceli sme tým prejaviť úctu
a vďaku našim židovským bratom
a sestrám, ktorí žili na tých istých

ských občanov. V rámci tryzny sa
primátor mesta, predstavitelia
jednotlivých cirkví preživším aj
židovskej komunite ospravedlnili za útrapy, ktoré museli prežiť
počas holokaustu. Po spoločnej
modlitbe nasledovalo požehnanie židovského rabína mestu Levoča.

miestach ako my dnes.
V nedeľu 20. novembra 2016 sme
v spolupráci s Gréckokatolíckou
cirkvou a mestom Levoča zorganizovali Kajúcu tryznu za obete
holokaustu z Levoče. Súčasťou
podujatia, v rámci ktorého bola
odhalená pamätná tabuľa osade-

OC Bratislava
Spoločenstvo Magis
Spoločenstvo Magis sa v roku
2016 pravidelne stretávalo raz
týždenne. V januári sa uskutočnil ples INYGO a členovia sa tiež
zúčastnili svetového MAGIS-u na
SDM. Od októbra spoločenstvo
MAGIS organizuje raz mesačne
tzv. Popoludnia s Magisom duchovnú obnovu pre mladých od
20 do 35 rokov vždy s iným hosťom.
Spoločenstvo Martindom
Na začiatku prázdnin sa nám
v spolupráci s našimi mladými
priateľmi z učeníckej školy zo
Švajčiarska podarilo zrealizovať
detský tábor pre deti vo veku 6 12 rokov. Bola to pre nás nová, no
neopakovateľná skúsenosť medzinárodnej spolupráce a zároveň práce s deťmi, s dôrazom na
ich hodnotu a rozvoj. Zažili sme
veľa zábavy, ale aj hodnotných
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chvíľ, ktoré upevnili dôveru detí aj
rodičov v to, že ich v spoločenstve
chceme viesť správnym smerom.
Výročnú konferenciu Spoločenstva sme tento rok zamerali na
Božie slovo – jeho význam, moc
a nevyhnutnosť pre náš každodenný život. Celý program konferencie bol ladený týmto smerom.
Všetky vyučovania aj aktivity boli
upriamené na Božie slovo. Tematicky sme tiež zamerali formáciu
pre celé spoločenstvo, do ktorej
sa zapojili aj stovky ľudí zo Slovenska, s názvom Reštartuj svoj
život Božím slovom.

Od septembra do decembra sme
otvorili brány našich priestorov,
aby sme formovali mladých lídrov
v oblasti vedenia modlitby chvál
v rámci programu ŠUPA – Škola
uctievania - praktická aplikácia.
Tematické vyučovania boli tiež
dopĺňané praktickými cvičeniami,
kde sa mohli účastníci zlepšovať
nielen vo svojich líderských, ale
aj komunikačných či hudobných
a technických zručnostiach.
Spoločenstvo Chesed Adonai
Tento rok sa konal už 10. ročník
detského kresťanského tábora.

Účasť bola rekordná, spolu prišlo
viac ako 100 detí od šesť do štrnásť rokov. Tento rok bolo témou
MILOSRDENSTVO. Väčšina programu prebiehala na rímskokatolíckej fare, navštívili sme však aj
okolie Svätého Jura: Zrúcaninu
Biely Kameň, lesy, vinohrady,
či Pustý Kostolík. Deti prekvapil aj
dobrovoľný hasičský zbor, ktorý
im spravil malú prezentáciu techniky a penostroja. Okrem zábavy
sa deti každý deň niečo dozvedeli
o významných osobnostiach milosrdenstva.

OC Nitra
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V OC Nitra sme počas roku 2016
uskutočnili 94 podujatí. Každý

Eucharistie zameranú na osobné,
intímne stretnutie s Bohom v eu-

ných. Taktiež zaujímavým podujatím sú kuchynské workshopy,

utorok spoločenstvo Pí 3:14 v Piaristickom kostole sv. Ladislava

charistii a cyklus Môj život s Kristom, ktorý sa zaoberá vzťahom

realizované na vysokoškolskom
internáte, na ktoré sú pozvaní štu-

organizovalo večer modlitieb
a chvál, na ktorom hrala vždy jedna z domácich chválových kapiel

s Bohom cez radosti a starosti
každodenného života.
Ďalšie spoločenstvo, ktoré sa ve-

denti buď osobným pozvaním cez
členov kolektívu alebo prostredníctvom facebooku, či plagátu.

alebo pozvaní hostia.
Spoločenstvo, ktoré patrí pod
Univerzitné pastoračné centrum
realizovalo 3 cykly prednášok
na pokračovanie – Ars Amandi
o predmanželskej príprave, Školu

nuje vysokoškolákom uskutočnilo 3 podujatia s názvom Dišputa,
kde boli pozvaní významní hostia
z radov politikov, učiteľov alebo
pastorov. Tí po krátkej prednáške
odpovedali na otázky zúčastne-

Na podujatí sa účastníci učia variť
rôzne jedlá z krajiny odkiaľ pochádza hosť. Tento rok sme napr.
mali hostí z Veľkej Británie, Poľska
a Walesu.

OC Malacky
Spoločenstvo don Bosco Gbely
Spoločenstvo don Bosco Gbely

hodnotný kultúrny zážitok pre
našu farnosť. Hosťom programu

pôsobí vo farnosti Gbely už viac
ako 25 rokov. Zameriavame sa
hlavne na prácu s deťmi a mládežou. Pre tieto vekové kategórie organizujeme rôzne akcie, stretká,
či spevácke zbory:
- Koncert chrámových a mládežníckych zborov - pravidelne každú
sobotu máva nácvik náš mládežnícky zbor, ktorý následne sprevádza svojím spevom a hudbou
piatkové a nedeľňajšie sv. omše.
Tento rok sme prvý raz zorganizovali aj koncert zborov z nášho
mesta a okolia. Koncertu sa zúčastnilo 8 zborov, ktoré pripravili

bol gospelový spevák Richard
Čanaky.
- Aktívne sme sa zapojili do prípravy birmovancov. Formou poučných a zároveň hravých stretiek
sme sa ich snažili priviesť bližšie
k Bohu a rovnako ich stmeliť aj
ako kolektív.
- Gbely majú talent - v spolupráci
s naším p. farárom pravidelne organizujeme kultúrny program pre
obyvateľov mesta, kde sa spoločne stretneme v kultúrnom dome
a celý program je v duchu predstavovania talentov našich detí.
- Krajšie Vianoce pre všetkých -

tento rok sme pred Vianocami
prvý raz zorganizovali zbierku
ošatenia od ľudí v meste. Veríme,
že sme aj touto formou pomohli
niektorým rodinám lepšie a krajšie prežiť vianočné sviatky.
Okrem týchto „projektov“ sme
pokračovali aj v už tradičných akciách, ako letný kresťanský tábor,
Don Bosco cup, Dobrá novina,
Jasličková pobožnosť, Mikuláš
v našej farnosti, karneval pre
deti, opekačky, kalčetový turnaj
a samozrejme pravidelné stretká,
či už prvoprijímajúcich, birmovancov, mládežníckeho zboru
alebo sobotňajšie duchovno-hravé stretká pre mládež.
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OC MPKS
Pre OC MPKS je najvýznamnejšou
akciou roka na Slovensku už známy CAMPFEST. V roku 2016 to bol
už 18. ročník tohto festivalu. Na
Ranči Kráľova Lehota sa od 4. do
7. augusta 2016 ozývala hudba,
slovo, divadlo a ľudia mali príležitosť zažiť festivalovú zábavu
v nádhernej prírode Liptova. Celým festivalom sa niesla kráľovská
atmosféra, keďže pre tento rok
zvolili organizátori tému: PRÍĎ
tvoje KRÁĽovstvo. S rovnomennou hymnou prišli každý večer
Milan Bodnár a Frederika Kojšová
s kapelou. V programe nechýbali
hudobníci a hostia ako napr. kapely: Tretí deň, Heartbeat, Godknows, eSPé, Lámačské chvály, F6,
Rivers&Robots, hudobníci: Graham Kendrick, Andy Gridley, Terl
Bryant, Hudson Jones, rečníci:
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Pavol Strežo, Vladimír Žák, Miro
Tóth, Vlastislav Beňa, a ďalší.
Okrem hlavných programových
stanov spestril festival aj Detský
stan, ktorý ponúkol najmladším účastníkom bohatý a hravý
program. Pre najmenších účastníkov a ich rodičov bol po minuloročnom úspechu k dispozícii
Baby stan. Účastníci, ktorí uprednostnili iný štýl umenia, mohli
navštíviť rôznorodý program
Rómskeho domu. Ten ponúkol
ukážky tvorivých dielní (umelecké kováčstvo, drevorezba, drôtikovanie) rómskeho divadelného
klubu DIK, svedectvá, či rómske
chvály F6 a Čičava band. Okrem
tradičnej rančovej kaviarničky

ponúkli občerstvenie, kávu či
koláče priestory stanu CF HOME
a aj literárna kaviareň PORTA &
TAVERNA. O pohodlie, poriadok
a bezpečnosť sa postaralo približne 190 dobrovoľníkov, ktorí
obetovali 10 dní prázdnin a dovoleniek na pomoc pri organizovaní CAMPFEST-u. O duchovnú
a duševnú stránku účastníkov
sa starali kresťanskí poradcovia
v Poradenskom stane. Osemnásty

ročník opäť prekonal minuloročné čísla v počte účastníkov.
Celkovo navštívilo CAMPFEST
takmer 6700 účastníkov. Úroveň,
organizácia ale aj vízia festivalu
sa podľa organizátorov každým
rokom posúva vyššie, preto sú aj
tieto čísla návštevnosti veľmi motivujúce a povzbudzujú pre prácu
na ďalšom ročníku festivalu, ktorý
sa uskutoční 3. – 6. augusta 2017.

OC Trenčín JUH
Žatva je víkendové evanjelizačné
podujatie, ktorej cieľom je priniesť evanjelium do miest a obcí
v našom regióne. Tento projekt je
ovocím dlhoročných vzťahov a dlhodobej spolupráce medzi spoločenstvami v regióne na Považí.
A práve toto sme zažili v júni 2016,
keď sme v priebehu troch dní mali
možnosť lepšie sa spoznať s obyvateľmi obce Motešice. Tím žatvy
tvorilo 90 mladých ľudí a mladých
rodín zo 6 spoločenstiev na Považí. Aktivity pozostávali predovšetkým z duchovnej prípravy,

spoločnej sv. omše, celonočných
modlitieb za túto farnosť a obec,
ale tiež evanjelizácie na základných školách v dvoch obciach.
Zrealizovali sme tiež semináre pre
ženy a mužov, množstvo športových aktivít a hier pre deti. V tom
istom čase prebiehal aj evanjelizačný program na námestí, kde
naši dobrovoľníci pozývali návštevníkov na večerný program.
Ďalšie tímy dobrovoľníkov navštívili konkrétne rodiny a ponúkli im
praktickú pomoc. Narúbali drevo,
umyli podlahu a mnohé iné jed-

noduché skutky služby. Vyvrcholením dňa bol záverečný program
s evanjelizačným slovom a svedectvami.
Počas týchto troch dní sme sa
stretli s niekoľkými stovkami ľudí
z farnosti Motešice, videli sme
vďačnosť a radosť v srdciach ľudí.
Ďalšie podujatie Žatva pripravujeme na nasledujúce leto v obci
Skalka nad Váhom.
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OC Dunajská Lužná
Klub Ostrov je spoločenstvo detí
a mládeže sídliace v Dunajskej
Lužnej, spolupracujúce s rehoľami dominikánov a dominikánok.
Tento rok bol pre Klub Ostrov
veľmi významný. V prvej polovici sme totiž oslávili pätnásty rok
fungovania a v druhej polovici sa

nám podarilo rozbehnúť hneď
niekoľko stretiek od tých najmenších až po vysokoškolákov.
Samozrejme, že sme nevynechali ani naše tradičné aktivity ako
karneval pre najmenších, farský
ples pre tých starších, Deň rodiny
– spojenie oslavy dňa detí, matiek

OC Bánovce nad Bebravou
V OC Bánovce nad Bebravou sme
tento rok organizovali Detský tábor, ktorý sa konal 9. – 15. 7. 2016
v Beckove. Zúčastnilo sa ho 69
ľudí, z toho 52 detí a 17 dobrovoľníkov. Prežili sme krásny prázdninový týždeň plný hier, zábavy,
výletov a mnohých ďalších aktivít.
Získali sme mnoho nových kamarátov.
Pripravili sme aj mládežnícky
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tábor v dňoch 8. – 14. 8. 2016
v Dome sv. Pavla vo Veľkom Rovnom. Pozvanie naň prijalo 25
mladých ľudí. Bol to týždeň plný
radostných sŕdc a sviežich aktivít
pre mladých.

a otcov v spolupráci s obcou Dunajská Lužná. Taktiež sme organizovali detský letný tábor v Kokave
nad Rimavicou, kde boli hlavnou
témou sviatosti a dve duchovné
obnovy pre staršiu mládež, jedna
v dominikánskom dome v Ábelovej a druhá v Prahe.

OC Zefirín
Uplynulý rok priniesol v našom
OC mnoho výziev a dobrého. Podarilo sa nám zrealizovať 12 kurzov pre rodiny s deťmi, ktorých sa
zúčastnilo dohromady 180 dospelých a 360 detí.

Každý mesiac sme pripravovali
modlitby chvál, ktorých sa zúčastnilo celkovo približne 1200
ľudí. Pravidelne každý štvrťrok
pripravujeme deň spoločenstva
pre rodiny a mladých. V tomto

roku sa ich zúčastnilo okolo 800
účastníkov. Ďakujeme všetkým
dobrovoľníkom a partnerom za
pomoc a modlitby.

sme mohli prežiť, ale aj za ťažkosti, ktorými sme sa brodili a ktoré
nás očistili a urobili silnejšími pre
náš ďalší život. S vďakou si spomíname na putovanie do Krakova.
Odvážne sme kráčali nebojácne
vpred, v daždi, modlitbe a vzájomnej družnosti peši. Ďakujeme
za krížovú cestu o 4. hod. ráno,
ktorá v nás vo vychádzajúcom
žiarivom slnku prebúdzala obdiv, že len On mohol stvoriť tu
nádheru. Ďakujeme za výlet na
západné Slovensko, ďakujeme
za autá, ktorými sme prešli veľa
a topánky sme ušetrili. Ďakujeme
za Ábelovú v pôste i v advente,
naučili sme sa vzácnej vede živo-

ta, že krása prichádza cez náš pot
a drinu, že vzácne veci stoja veľa
síl. Ďakujeme za brigádu „Ora et
labora,“ za sad, ktorého sa naše
nohy dotýkali s jemným taktom,
za krátky a chladivý oddych v ubytovni. Spomíname na fašiangovicu a predvianočný mikulášsky
večer. Vytiahli sme naše topánky
do galérie v CUP a bolo nás tam
požehnane veľa a bolo nám tam
veľmi dobre. Topánky obetavých
ľudí nás priviedli na miesto, kde
sa píšu ikony, aby sme sa ich naučili písať a pripraviť niečo pre seba
i pre iných. Naše nohy navštívili aj
kláštor a sídlisko, kde sme upratovali, čistili a opekali.

OC Zvolen CUP
Rok 2016 priniesol v spoločenstvách množstvo krásnych
zážitkov a nezabudnuteľných
spomienok, ľudských stretnutí
a hlbokých rozhovorov, športových súbojov, vysokohorských túr
a rajských dolín, sviatostných dotykov, krížových ciest i mládežníckych omší, dobrovoľných brigád,
cyklistických časoviek a florbalových zápasov, dovolenkových dní,
aj rozbalených stanov a organizovaných táborov. Naše topánky
putovali s nami, boli svedkom
všetkých tých dní.
A tak chceme poďakovať za ten
krásny čas v našich spoločenstvách, za chvíle šťastia, ktoré
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Association of Youth Christian
Communities (AYCC) is a civic
organization with a long history and a lot of experience with
youth work focussing on effective use of leisure time.

W

e unite youth Christian communities in order to support,
build up and lead them into cooperation, and thus have a positive influence on the society. Our
goal is to facilitate personal and
spiritual growth of young people
and help them get an integrated
view of life. By means of non-formal education we want to help
them become people who contribute to the development of the
society and the Church. Our vision
is that in each town in Slovakia
there will be a youth community
bringing the Kingdom of God into
all spheres of the society. This vision is conveyed also by our slogan, “A community also in your
town”.
Our youth work activities include
various short-term, long-term,
regular and systematic projects
(social, educational, cultural, charitable, spiritual and sports) at a regional, national and international
level.

One of our key projects is Godzone
– an evangelization programme
whose aim is to share the Gospel
with young people in a modern
way. The New Level Tour 2016 took
place in 5 Slovak cities and Prague,
the Capital of the Czech Republic,
and was attended by more than
20,000 people. Dozens of young
volunteers took part in mission
outreach programmes in 19 parishes (where they met almost
2,000 people) in order to found
new youth communities and support the existing ones. The “One
for All” conference served to develop the ideas of last year’s Godzone
tour.
Christians in Politics is one of our
successful projects. In 2016 we
organized several seminars under
the title “Influence Your Town”.
The participants were motivated
to actively participate in the community and inspired by examples
of good practice. The main activity
of the project was a summer camp
called Christians in Politics that
took place in Važec and was attended by 40 people from all over
Slovakia.
In reaction to the Slovak Presidency of the EU Council, we (together with our partners - Forum of
Christian Institutions and Slovak
Bishops’ Conference) launched
a prayer initiative called “From the
Heart of Europe”. Thanks to COMECE, all European bishops’ conferences learnt about this project. Its
goal was to remind Christians of
their role in Europe and to emphasize the importance of prayer. Our
vision is to continue developing
the project and spread it to other
countries who will preside the EU
Council.
In 2016 we continued with the
Lifenet project whose goal is to

conduct a survey of communities
and then help them grow. We entered into the third phase of the
project - building up, which provides communities and parishes
with practical help. Moreover, we
created new promotion materials
and a website of the project.
AYCC is well-known for its longtime projects such as The Youth
Pilgrimage from Muráň to Levoča
or foreign language camps – English and German camps called
ANEM. Volunteering projects comprise an important part of our
activities. They include historical
camps Katarínka and Dubova
Colonorum, which focus on historical monument preservation.
Hundreds of volunteers helped in
organizing various camps, festivals
and other projects.
The year 2016 was for us a year
of communities because their are
our greatest charism. Therefore we
created the Experience the Power
of Community campaign whose
aim was to build a stronger connection between our members
and the organization as such and
to show the importance of communities. We organized meetings
of our employees with the representatives of the communities. We
managed to visit almost 50 communities from different regions.
These meetings provided us with
valuable information and feedback which will help us make our
activities more efficient. We also
visited several summer festivals
organized by our members where
we promoted our organization.
In 2016, AYCC had 379 communities that comprised 10295 members up to 30 years of age from the
whole country of Slovakia. Their
activities were organized with the
assistance of 29 regional centres.
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