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Téma Misijných dní 2019

„Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“ 
               1 Sam 16,7
Na základe biblických príbehov zo života kráľa Dávida budeme hľadať rôzne rozmery 
správneho videnia vecí, okolností života, ľudí, ale najmä videnia očami viery, ktoré nastavu-
je správnu optiku života. V duchu Ježišových slov: „Sviecou tela je oko. Preto ak je tvoje 
oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla; ale ak je tvoje oko skazené, celé tvoje telo bude 
plné tmy“, upriamíme pozornosť na túto vstupnú bránu srdca človeka, a pokúsime sa ju 
správne otvárať, aj zatvárať pred rôznymi vplvymi sveta. 

1. Hľadieť hlbšie (1Sam 16) - Katarína Hudáková - zb. farárka CZ ECAV 
Liptovský Ondrej
Ľudské oči sa častokrát kĺžu len po povrchu vecí a ľudí, vnímajú len vonkajšok, a takto 
im uniká podstata života aj ľudí. Boží pohľad je iný, je hlbší, ide pod povrch, až na samé 
dno - hľadí na srdce. Izraelci sa rozhodli mať kráľa - podľa vonkajších kritérii im imponoval 
kráľ Saul, Hospodin však vyberá podľa neviditeľného sveta srdca a vyberá si Dávida, ktorý 
ostal ľudskému oku nepovšimnutý, dokonca aj v jeho rodine. Hľadieť hlbšie je zachraňujúci 
proces, keď si vyberáme životných partnerov, keď si volíme v cirkvi ľudí, do jednotlivých 
funkcií, keď chceme vidieť Božími očami životné okolnosti. 

2. Zákaly duchovného videnia (1Sam 17, 17-58) - Michal Klus - zb. farár 
CZ SCEAV Třinec
Každodenný život prináša rôzne starosti a problémy, ktorým musíme otvorene čeliť. Podľa 
závažnosti ich riešenia odsúvame, alebo sa im dokážeme postaviť tvárou tvár. Dávid a 
Goliáš je veľkým príbehom o dôležitosti správneho videnia problémov, ktoré nám život 
stavia do cesty.  Niekedy nám naše videnie vecí zakaľujú rôzne formy strachu, nedôvery, 
neschopnosti, ktoré sú ovocím pokriveného pohľadu srcda na Boha aj okolnosti života. Oči 
Izraelcov boli z Goliáša zakalené strachom a tak nik sa mu nedokázal postaviť. Oči Dávida 
hľadeli na Hospodina a takto jeho srcde zmužnelo a postavilo sa do boja. 
 
3. Oči plné bázne a milosrdenstva (1Sam 24, 1-23) - Slavomír Sabol - 
biskup VD ECAV
Po náročných chvíľach prenasledovania sa pomazenému Dávidovi naskytne v jaskyni 
jedinečná príležitosť pomstiť sa Saulovi, zabiť ho a takto vyriešiť zdanlivo neriešiteľný 
problém zápasu o kráľovský trón. Dávidove oči plné bázne pred Hospodinom to však vidia 
inak: Hospodin ma uchovaj, aby som sa dopustil niečoho takého proti svojmu pánovi, 
pomazanému Hospodinovmu, a vztiahol ruku na neho, veď on je pomazaný Hospodinov.   

4. Oči plné túžby (2Sam 7,1-29) - Marta Ferjová - zb. farárka CZ ECAV 
Sabinov 
Prorok Nátan ako Boží vyslanec pomáha korigovať Dávidove túžby srdca (túžba postaviť Hos-



podinovi chrám) a predovšetkým správne nasmerovať pohľad do budúcna. Vidieť v správnom 
(Božom) svetle samého seba, to bude výzva tejto biblickej témy.  
 
5. Zaslepenosť srdca (2Sam 11,1-27 ) - Ivan Eľko - generálny biskup ECAV
Niekedy stačí jeden nekontrolovany pohľad, ktorý zmení a poznačí celý život. Jeden 
pohľad, ktorý vzbudí nekontrolovanú túžbu žiadostivosti a zároveň spustí jej zničujúce 
mechanizmy. Pohľad na krásnu Batšebu sa v Dávidovom srdci pretavil do úlisného plánu 
popravy jej manžela a následného naplnenia jeho neovládateľnej túžby. Slepota srdca, 
ktorá znehybní svedomie, znecitlivie morálny hodnotový systém, ktorá nevidí nikoho a nič 
okrem vlastnej túžby a jej uspokojenia. 
 
6. Slzy, ktoré obmývajú zrak (2Sam 12,1-25) - Ján Hroboň - biskup ZD 
ECAV
Slzy, ktoré obmývajú rohovku oka, aby cez nu vstupilo nové svetlo poznania, nového citu 
a života. Nátanove podobnestvo o ovečke sa stáva zachraňujúúcim zrkadlom, v ktorom  
Dávid vidí pravdivý obraz o sebe. Vidieť seba v pravde, aj na dne svojich zlyhaní, vziať 
Božie slovo smrteľne vážne a padnúť na kolená, aby sme mohli začať znova vidieť svet 
Božími očami.  

Program         Štvrtok         29. 8. 2019
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14:00 - 17:00

Registrácia - Infocentrum a Hotelová recepcia

(Kľúč od izieb sa nikdy nevynáša z hotela, ale vždy necháva na recepcii.) 

17:00 - 20:00 
Večera 

19:00 - 21.30 - Hlavný program 
Téma: Hľadieť hlbšie (1 Sam 16) - 
Katarína Hudáková - zb. farárka CZ ECAV 
Liptovský Ondrej

19:00 - 21.30
Program pre deti 
„Boh vidí moje srdce“ 

22.00 -00.00
„Time“ pre mladých

Neformálny večer rozhovorov



Program          Piatok          30.  8.    2019

07:00

08:00

09:00

10:30

11:00

12:30

13:00

14:30

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

20:30

22:00

Ranný nádych  
Modlitby - zač. 7:00 a 7:30.

7:00 - 9:00
Raňajky 

9:00 - 10:30 - Hlavný program - Téma: 
Zákaly duchovného videnia (1Sam 17,17-58) - 
Michal Klus - zb. farár CZ SCEAV Třinec

9:00 - 12:30 
Program pre deti 
9:00 - 10.30 - „Boh vidí môj 
strach“
10:30 - 12:30 - Pomôžte Chy-
merosovi - program moderuje 
Daniel Hevier

11:00 - 12:30 
Semináre

12:30 - 13:30 
Obed  

14:30 - 18:00
Športové 
turnaje 
podľa rozpisu

14:30 - 16:00 Biblické štúdium 
Keď sa syn postaví proti otcovi (Dávid a 
Absolón) - Slavomír Sabol - biskup VD

19:00 - 20.30 Hlavný program 
Téma: Oči plné bázne a milosrdenstva (1 Sam 
24, 1-23) - Slavomír Sabol - biskup VD ECAV

19:00 - 21:30
Program pre deti 
„Boh vidí moje vzťahy“

22.00 -00.00
„Time“ pre mladých

20:30 - 21:30
“Adam a Eva v manželskej poradni“ - divadelné predstavenie 
Divadlo Ad1

18:00 - 19:00
Večera 

10:30-11.00 - Coffee break

13:30 - 14:30 - Coffee break
14:30 - 16:00
Program pre 
deti - Netradičné 
športové aktivity, 
Tvorivé dielne

16:00 - 17:30 Vidieť dobré - 
moderovaná diskusia so spisovateľom, 
básnikom, textárom a autorom literatúry 
pre deti a mládež Danielom Hevierom

8:00 - 9:00 - Coffee break



14:30 - 16:00 
Futbalový zápas
Duchovní verzus laici

Program          Sobota          31.     9.    2019
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Ranný nádych  
Modlitby - zač. 7:00, 7:30.

7:00 - 9:00
Raňajky 

9:00 - 10:30 - Hlavný program
Oči plné túžby (2Sam 7,1-29) - Marta Ferjová 
- zb. farárka CZ ECAV Sabinov 

9:00 - 12:30 
Program pre deti 
„Boh vidí moju jedinečnosť“

11:00 - 12:30 
 Semináre

Netradičné športové 
aktivity, Tvorivé dielne

12:30 - 13:30 
Obed  

14:30-16:00 Bibl. štúdium 
Saul u čarodejnici v Én-Dóre
Marek Cingeľ - Richvald

18:00 - 19:00
Večera
19:00 - 20.30 Hlavný program 
Téma : Zaslepenosť srdca (2Sam 
11,1 – 27) - Ivan Eľko - generálny 
biskup ECAV

19:00 - 21:30 - Program pre deti 

19:00 - 20:00 - „Boh vidí moju službu“

20:00 - 21:30 - Večery patria príbe-
hom - ako rozprávať a prežívať príbehy. 
Tvorivý workshop pre deti a mladých 
ľudí. Program moderuje Daniel Hevier. 

22.00 - 00.00
„Time“ pre mladých

16:00 - 18:00 - Panelová diskusia - „30 rokov mi-
losti a slobody“ – zápas o budovanie cirkvi a demokracie 
v spoločnosti. Rast extrémizmu a nacionalizmu – úloha a 
reakcia cirkvi na aktuálny fenomén doby.

16:00 - 18:00
Športové 
turnaje
podľa rozpisu

20:30 - 21:30 - „Na ceste“
hudobný večer hudby a slova s 
Aničkou Belanji

10:30-11.00 - Coffee break

14:30 - 16:00
Rodinná hra

13:30 - 14:30 - Coffee break

8:00 - 9:00 - Coffee break



Ranný nádych 
Modlitby - zač. 7:00, 7:30.

Program         Nedeľa         1. 9. 2019

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

7:00 - 9:00
Raňajky 

9:00 - 11:30 - Hlavný program
Spoločné služby Božie s Večerou Pánovou
Téma: Slzy, ktoré obmývajú zrak (2Sam 12,1-25) - 
Ján Hroboň - biskup ZD ECAV

Vyhodnotenie podujatia
Anketa

Obed  - 12:30 - 14:00 hod.

Odubytovanie

9:00 - 11:30 
Program pre deti 
„Boh vidí môj hriech“

 Informácie, ktoré nenájdete v tomto buletíne, vám poskytne-
me v Infocentre (vstupná hala hotela, pri recepcii). 
 V prípade zdravotných problémov sa obráťte na Infocentrum, 
ktoré bude kontaktovať zdravotníka. 
 Strava je vydávaná len v určenom programovom čase. Po 
tejto dobe účastník stráca nárok na jej vydanie. Upozorňujeme, že z 
jedálne nie je možné vynášať kuchynský riad.  

8:00 - 9:00 - Coffee break



 / Sobota 31.8.2019, 16:00 - 18:00 hod. / 

 Panelová diskusia 
30 rokov milosti a slobody – zápas o budo-

vanie cirkvi a demokracie v spoločnosti. Rast 
extrémizmu a nacionalizmu – úloha a reakcia 

cirkvi na aktuálny fenomén doby.

Ondrej Krajňák - bývalý predseda UPN František Mikloško - kandidát na 
prezidenta SR a ústredná postava sviečkovej 
manifestácie a nežnej revolúcie

Ondrej Kolárovský - riaditeľ idea-list.sk Daniel Hevier - slovenský básnik, 
prozaik, dramatik, scenárista, textár a autor 
literatúry pre deti a mládež

Moderátorom diskusie 
bude Marián Damankoš, 
riaditeľ ESŠ v Prešove

Pozvanie do diskusie prijali:

 
 / Piatok 30. 8. 2019, 16:00 - 17:30 hod. / 

VIDIEŤ DOBRÉ - moderovaná diskusia 
so spisovateľom, básnikom, prozaikom, 
dramatikom, scenáristom, textárom a au-
torom literatúry pre deti a mládež Danielom 
Hevierom, ktorý bude uvažovať, rozprávať 
príbehy a hrať piesne o zá/zraku videnia



Vzdelávacie semináre 
budú počas Misijných dní prebiehať v čase:

Piatok: 11:00 - 12:30 hod.
Sobota: 11:00 - 12:30 hod.

Upozorňujeme, že nie všetky semináre sa budú opakovať, presný rozpis a prihla-
sovací formulár nájdete v blízkosti kaviarne.

/SO 11:00/  Požehnanie preklínacích žalmov - Bohdan Hroboň, biblista, starozmluv-
ník, momentálne sa venuje výkladu Knihy Žalmov a proroka Izaiáša. 
- Poctivý Lutherov kristologický výklad obohatený teológiou D. Bonhoeffera. 

/PIA - SO 11:00/   Zajtra bolo už včera - Slavomír Slávik - riaditeľ, komunikátor, bloger, 
má za sebou štúdium na TU Zvolen, EBF UK, Média a komunikácia Nórsko. Manžel, otec, kazateľ, 
manažér, komunikátor. Nerád sa háda, rád počúva iných. Túži po tom, aby Boží príbeh inšpiroval stále 
nových ľudí.
- Umelá inteligencia. Boom nových technológií. Čo nás čaká o 10, 20, 30 rokov? 
Kto má šancu uspieť?  Bude ešte niekto veriť v Boha? 

/PIA - SO 11:00/  Populizmus ako výzva pre kresťanov na Slovensku - Ondrej 
Kolárovský - študoval teológiu na EBF UK v Bratislave a jeden semester aj na The Lutheran 
Theological Seminary v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na ev. gymnáziu v 
Košiciach. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky ako aj sociálno-misijného 
projektu Deti Afriky. V súčasnosti pracuje ako kazateľ, teológ, riaditeľ thinktanku EVS (idea-list.sk). Je 
23 rokov šťastne ženatý a s manželkou Alenou majú 4 deti. 
- Čo je to populizmus? Populizmus nie je to isté, čo demagógia. Aké sú pozitíva a negatíva popu-
lizmu? V čom je pre cirkev výzvou? A ako môžeme ako kresťania prispieť do celospoločenskej 
diskusie ale aj k riešeniu problémov?

/PIA - SO 11:00/ Chvála  Hospodinovi  v čase útlaku cirkvi - Viola Fronková 
- je členkou Ev. a. v. cirkevného v Bratislave na Legionárskej ulici. Má vysokoškolské ekonomické 
vzdelanie z VŠE Bratislava, Božím predivným riadením študovala na Univerzite v Oxforde. V rokoch 
komunistickej totality pracovala v evanjelizačnej a misijnej práci. Po revolúcii v roku 1989 bola 
generálnou presbyterkou, zahraničnou tajomníčkou na GBÚ ECAV, osobnou tajomníčkou generálneho 
biskupa Pavla Uhorskaia. V rokoch 1993-2005 bola riaditeľkou EvS, v rokoch 2006-2011 riaditeľkou 
ROMA. Od roku 2011 pracuje na dokončení knihy Pavel Uhorskai, Cirkev v útlaku. Žije v Bratislave.
- V  rokoch ateistického socializmu cirkev bola v útlaku, ale bratia i vo väzení  pre slovo Božie 
sa  chválili Hospodinom.  O tom sa píše v knihe Pavla Uhorskaia Cirkev v útlaku.  na tému:  
Duchovné zápasy  v cirkvi v rokoch komunistickej totality   a  v  súčasnosti. 



/SO 11:00/  Čo stihnúť / nezmeškať do puberty - Lenka Bačová - psychologička, 
Prešov   
- Sú oblasti v životoch našich detí, ktoré sú nesmierne dôležité a majú na nich veľký vplyv. Mno-
ho z nich si začneme uvedomovať až vtedy, keď niečo škrípe (často je to práve puberta, ktorá to 
odkryje, odhalí). Vtedy sa už veci naprávajú veľmi ťažko. Budeme sa rozprávať o tej časti nášho 
vplyvu na detí, ktorý ich sprevádza najmä v puberte a tiež o tom, že Pán Boh má moc doplniť 
našu rodičovskú nedokonalosť. 

/PIA - SO 11:00/  Ženský svet z Božej perspektívy - Eva Oslíková - predsedníčka 
SEŽ, zborová farárka CZ Modra  
- Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. (Genezis 
1,27) Ženský svet predstavuje metaforu toho času a priestoru, v ktorom ženy smú po svojom 
objavovať, tvoriť, strácať a získavať miesto a úlohu tak, ako ich Boh stvoril.  Pozývam vás objavo-
vať spolu so mnou ako vyzerá Boží obraz v žene a žena v Božom pohľade. 

/PIA - 11:00/  Řešení konfliktů v manželství - Michal Klus - zborový farár v CZ Třinec, 
SCEAV  
- Seminář pro manželské nebo snoubenecké páry, kde si nejen řekneme nějakou teorii, ale 
kde bude zároveň prostor pro každý pár samostatně přemýšlet a diskrétně diskutovat o svém 
vlastním manželství.

/SO - 11:00/  Slovenská cesta k Novembru 1989 - František Mikloško, kandidát na 
prezidenta SR, iniciátor sviečkovej manifestácie
- V novembri 1989 padol v Európe komunizmus. V Poľsku, Maďarsku, východnom Nemecku, v 
Čechách i na Slovensku boli ľudia, ktorí vedeli prevziať zodpovednosť za slobodný chod krajiny. 
Aká bola cesta k Novembru 1989 na Slovensku, aké boli predpoklady pre ďalší vývoj, aké sa 
urobili chyby? O tomto chce na svojom seminári hovoriť František Mikloško, svedok týchto 
udalostí.

/SO - 11:00/  „Lebo u Boha nič nie je nemožné.“ Lukáš 1;37 - Mária Petrejčíko-
vá pochádza z Michaloviec. Sedem mesiacov pôsobila na Tanzánskom vidieku ako dobrovoľníčka 
projektu INVYT 4 (Sliezska diakonia, Deti Afriky). Predtým takmer osem rokov pracovala ako učiteľka 
na cirkevnej základnej škole v Banskej Bystrici
Milan Petrejčík -pochádza z Michaloviec. V súčasnosti je na dôchodku. Rád pracuje v záhradke a 
tento rok vôbec prvýkrát letel lietadlom, aby návštívil dcéru, dobrovoľníčku v Tanzánii.
- O cestách z Michaloviec do Tanzánie dcéry a otca, o ich ťažkostiach i výzvach, o mladých 
Tanzánčanoch zo zlých podmienok s možnosťou štúdia; o pastierovi oviec, ktorý sa stál kráľom, 
… teda o tom ako Boh robí nemožné možným nielen v živote biblických postáv, ale aj dnes.Čo 
je však potrebné k tomu, aby sme mohli takto zažívať Pána Boha aj my každodenne? Aj o tom 
budeme spolu rozmýšľať na tomto seminári.



Adam a Eva v manželskej poradni 
/ divadelné predstavenie / piatok 30. 8. / 20:30

Aké by to bolo, keby sa Adam a Eva dostavili do manželskej poradne? Obnovila by 
sa harmónia, ktorú kedysi prežívali v raji? Kto je záhadný doktor J.K.Messi a o čo 

ide profesorke, ktorá svojim poslucháčom na názornom príklade vysvetľuje jednu z 
najpotrebnejších operácií, akú by sa ľudstvo malo naučiť vykonávať? 

V krátkej konverzačnej komédii uvidíte hercov zo známych muzikálov Divadla Ad1 
Dominiku Olejňákovú, Michala Köryho, Ľubomíra Leška a Katarínu Pirohovú. 

Scenár a réžia: Katarína Pirohová
Hudba: Karol Goboňa



/ Hudobný večer hudby a slova s Aničkou Belanji/
 sobota 31.8. / 20:30 

Na ceste sa toho dá zažiť veľa. Od napätých situácií až po oslnivé momenty 
očarenia, obdivu a vďaky. Aj na ceste života možno zažiť všeličo. Pozývame vás 
k hudobno-poetickému zastaveniu na ceste života so sprítomnením vzácnych 
impulzov a okamihov, ktoré sme zažili, zažívame, alebo túžime zažiť. Sú to mo-

menty života, v ktorých sa všetci stretáme, ktoré nás spájajú, lebo sú nadčasové. 
Cez piesne z vlastnej tvorby, ktorých inšpiráciou je samotný ŽIVOT, vás chceme 
viesť CESTOU, kde smieme objavovať PRAVDU... o Bohu, o človeku, o nás ...

Anna Belanji a hudobná kapela z Liptovského Hrádku



Voľnočasové a športové aktivity  
 Dobrou tradíciou každoročných MD býva aj ponuka voľnočasových a  
športových aktivít.  
 
 Pre najmenších bude pripravená bohatá ponuka športových aktivít, tvori-
vých dielní, kde si budú môcť vyrábať rôzne spomienkové predmety. 
 
 Pre mladých telom a duchom budú organizované športové turnaje vo vo-
lejbale, stolnom tenise, aj obľúbený futbalový zápas medzi „duchovnými“ a „laikmi“.  
Prihlasovanie na turnaje sa uskutoční pri kaviarni. 
 
 V rámci hotela je pre účastníkov MD sprístupnený bazén. Vstup do bazéna 
je bez poplatku. Informácie o otváracích hodinách sa dozviete v Infocentre. 
 
 

 
 Hotel Sorea ponúka aj wellness služby (fínska sauna, perličkový kúpeľ, 
zábalová terapia /rašelinový, detoxikačný, zo včelieho vosku/, morský kúpeľ, klasická 
masáž šija, klasická masáž čiastočná, klasická masáž celková) tieto služby nie sú za-
hrnuté v účastníckom poplatku a sú spoplatnené osobitným cenníkom. VIac informácií 
o cenách získate na recepcii hotela. 
 
 Hotel ponúka aj zapožičanie bicyklov na spoznávanie cyklistických chod-
níkov v blízkom okolí. Cena za zapožičanie je 2€ do 4 hod., 4€ nad 4 hod.



Biblické hodiny

 Pre nešportovcov bude v piatok a sobotu ponúknuté biblické štúdium, 
teda čas strávený pri hľadaní biblických odpovedí na rôzne životné otázky. Biblickou 
hodinou poslúžia: 

/Piatok 14:30 - 16:00/ - Keď sa syn postaví proti otcovi (Dávid a Absolón) - 
Slavomír Sabol (biskup VD) 

/Sobota 14:30 - 16:00/ - Saul u čarodejnice v Én Dóre (1Sam 28,6-25) - Marek 
Cingeľ (zborový farár CZ Richvald) 

 Milý mladý účastník Misijných dní, nezúfaj, že budeš musieť tráviť celý 
čas so svojími rodičmi, či mladšími súrodencami. Aj pre teba sme pripravili program, 
kedy si budeš môcť oddýchnuť, uvoľniť sa, či zabaviť. Na toto všetko bude priestor 
každý večer po hlavnej téme, aby sme sa lepšie spoznali, zahrali a skamarátili. Tak 
neváhaj a príď, tešíme sa na teba! 

Time pre mladých /každý večer 22:00 - 00:00/

Kaviareň „u Dávidovej harfy“
 
 Počas celého podujatia je pre všetkých účastníkov k dispozícii priestor pre 
občerstvenie, vzájomné zdieľanie a kultivované rozhovory v našej kaviarni. Tohto roku 
sme kaviareň pomenovali v duchu hudobného nástroja, ktorý mal moc upokojiť kráľa 
Saula, keď k nemu pristupoval „zlý duch“. Veríme, že všetok nepokoj, nervozita a iný 
„nešvár“ pominie pri dotykoch chutnej ponuky našej kaviarne a najmä, že v týchto 
priestoroch nájdete upokojenie tela i duše pri chutnej ponuke a rozhovoroch s vašími 
priateľmi. 

Rodinná hra „Hra o tróny“ - Sobota 14:30-16:00
 
 Rodičia s deťmi sa môžu v sobotu zúčastniť na „Rodinnej hre“, ktorá je 
pripravená nielen pre rodiny, ale pre všetkých, ktorí chcú sobotné popoludnie na MD 
stráviť aktívne. Nezabudnite sa zapísať na určenom mieste.



Témy:
Štvrtok večer:   - moje srdce 
Piatok ráno:      - môj strach 
Piatok večer:    - moje vzťahy 

Sobota ráno:    - moju jedinečnosť 
Sobota večer:    - moju službu 
Nedeľa ráno:     - môj hriech 

Boh vidí
Program pre deti

Ďalšie aktivity:
(Piatok 30. 8. 2019, 10.30 hod.) 

Pomôžte Chymerosovi
Chymeros je hrdina fantasy knihy 
Daniela Heviera a zároveň chla-
pec z nášho sveta, ktorý sa ocitol 
v inom čase, inej realite. 
Aby sa dostal zo všetkých nebez-

pečenstiev, ktoré tam naňho číhajú, potrebuje pomoc detí ako ste vy. 
Program moderuje Daniel Hevier, slovenský básnik, prozaik, dramatik, 
scenárista, textár a autor literatúry pre deti a mládež.

(Sobota 31. 8. 2019, 20.00 hod.) 

Večery patria príbehom - ako rozprávať, vnímať 
a prežívať príbehy. Tvorivý workshop pre deti a 
mladých ľudí. Program moderuje Daniel Hevier 

- Netradičné športové aktivity - Tvorivé dielne - Program je určený pre 
deti od 4 do 12 rokov - deti do 4 rokov sa programu môžu zúčastniť 

len v sprievode rodiča



Kniha: 
Evanjelický katechizmus pre mladých

Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV v spolupráci so 
švajčiarským vydavateľstvom Fontis vydáva evanjelický katechizmus pre mladých, 
vhodný aj na vyučovanie konfirmácie, biblických hodín, či na individuálne štúdium 
a vzdelávanie. Na viac ako 170 stranách sa kladú otázky a hľadajú odpovede, ktoré 
stoja na biblických pravdách a zasľúbeniach. Kto sa naučí žiť s touto Pravdou, ten 
dokáže veriť, milovať, a dúfať v rôznych situáciach života. 
 
Kam (komu) patríme? – YOUBELONG
Komu môžeme veriť? – YOUBELIEVE
Ako máme žiť? – YOUBEHAVE
https://www.fontis-verlag.com/yoube/
https://www.startnext.com/yoube

Kniha vyšla v máji 2018. Cena za 1 ks / 10 €
Objednávky je možné zasielať na email: tajomnik@vdecav.sk, alebo tel. : 0918/828312, 
051/77 22 515



Časopis Evanjelický východ vychádza mesačne na 36-tich plnofarebných stranách 
veľkého formátu. Čitatelia si v ňom nájdu zaujímavé náboženské, spoločenské a 
kultúrne témy, knižné recenzie, komentáre k aktuálnemu dianiu v cirkvi doma i
vo svete, monitoring života cirkevných zborov či životné  
príbehy evanjelických rodín.

Časopis je možné pohodlne
objednať vyplnením formulára 
na web stránke 
www. evychod.sk .

Objednávkový formulár

  Meno

  Adresa

  Telefón

  E-mail

  Podpis

Vyplnený formulár zašlite na adresu 
BÚVD ECAV na Slovensku, 
P. O. Box 119, 080 01 Prešov.

€ 18,-
PREDPLATNÉ

na 1 rok


