
Správa o činnosti MEMC Ichthys v roku 2012 

Medzinárodné aktivity 

Spolupráca s OAC-Missionsteams in Deutschland e.V. 
(S1) V priebehu mesiacov marec až 
december v spolupráci s nemeckou misijnou 
organizáciou pracovala v rámci projektov 
centra sestra Jana Kovalčíková. Mala na 
starosti zastrešenie misijných aktivít 
evanjelizácie kreslením našich nemeckých 
partnerov. Pomáhala tiež v rámci 
seniorátnych a celoslovenských aktivít. 
Týmto ďakujeme aj za našim partnerom za 
podporu. 
 
 

Misijná činnosť v Afrike 

(S) Informovali sme na našich www stránkach o dvoch projektoch. A) O preklade Biblie do 
jazyka Nawuri v Ghane. B) Služba sestry Zuzany Kovalčíkovej v poľnohospodárskom projekte 
FCE (Foundation for Cross-Cultural Education). 

Návšteva Bieloruska 

(N2) V júni sme boli súčasťou misijného pobytu v Bielorusku v meste Vitebsk. Navštívili sme 
miestny evanjelický zbor, spoznávali ich potreby, mali rozhovory s domácim bratom farárom. 
Ťažisko činnosti zboru je aj vo vydávaní a distribuovaní literatúry. Túto vestu sme realizovali 
v spolupráci s EVS (Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá), ktoré zabezpečilo 
kontakty a z našej strany sme zabezpečili cestu. 

Celoslovenské aktivity 

Školiaci program DVK (Dokonalí v Kristu) 
 (S)V školskom roku 2011-2012 sme 
pokračovali ako základňou pre školiaci program 
SEM-u pre pracovníkov s mládežou 
a dorastom. V Centre sa stretávali pravidelne 
raz a mesiac študenti a lektori k štúdiu, 
diskusiám a iným aktivitám. Tiež sme 
zabezpečovali lektorovanie predmetu Štúdium 
Biblie a čítanie kníh. Z našej strany boli 
vypracované aj niektoré diskusné témy. 
Podieľali sme sa na osobnej starostlivosti 
o niektorých študentov. 

                                                      
1 S – Spolupráca na aktivite 
2 N – Nositeľ projektu 
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Webové informácie 
(N) Pokračovali sme v publikovaní správ z rôznych oblastí na našom  webe www.memc.sk. 
Celkovo sme uverejnili 21 správ. Na webe sme publikovali 6 fotogalérií. 

Účasť na aktivitách ECAV a SEM 

SEMFEST 5.-8.7.2012 Záriečie 
(S) Na letnom stretnutí mladých SEMFEST sme mali na starosť seminár. 

Misijné dni VD 12.-15.7.2012 AOS Litovský Mikuláš 
(S) Počas Dištriktuálnych dní východného dištriktu ECAV sme zabezpečovali modlitebné 
stretnutia. 

Konferencia SEM-u 15.-18.11.2012 Veľký Slavkov 

(S) Centrum sa stalo zázemí pre konanie konferencie SEM-u. Popri materiálnom zabezpečení 
sme zabezpečili niektoré semináre, workshopy a témy. 

Regionálne aktivity 

Športové a hudobné aktivity 

ICE SHOW Nový Smokovec - Hrebienok 18.2.2012 
(N) Stretli sme sa tradične v zborovom dome Eben Ezer  v Novom Smokovci, kde sme mali 
zamyslenie nad heslom roka 2.Kor 12,9, spievali, piesne, modlili sa a mali hry v miestnosti. Po 
drobnom občerstvení sme sa presunuli na Hrebienok, kde sme mali súťaže a hry v snehu. 
Cestou nazad sme ešte využili sánkovačku po sánkarskej dráhe. (os. 25)3 

Turistický výlet – hora Šíp – 28.4.2012 
(N) V nádhernom počasí sme sa zúčastnili výstupu 
na vrchol hory Šíp pri Kraľovanoch. Mali sme 
možnosť zažívať nádherné scenérie prebúdzajúcej 
sa a kvitnúcej prírody. Obdivovali sme mnohé 
chránené rastliny a motýle. Čítali sme si a rozmýšľali 
nad písmom z 1.Timoteovi. (os. 3) 

Futbalový turnaj – Veľký Slavkov 2.6.2012 

(N) Na úvod po registrácii sme si prečítali 
svedectvo kresťanského športovca brazílskeho futbalistu Kaká. Na základe Biblického 
slova Ef 5,15-16 sme sa povzbudzovali v tom, čo je to pravé na čo máme dbať. Potom 
sme sa modlili. Rozhodcovia vysvetlili pravidlá a tri družstvá odohrali medzi sebou 
zápasy, ktoré určili poradie v turnaji. Napokon boli odmenené všetky družstvá. Prvé 
získalo pohár. (os. 26) 

                                                      
3 Počet osôb 
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Volejbalový turnaj – Kežmarok 23.6.2012 

(N) V rámci prípravy na GT na jeseň sme sa stretli zahrať si vzájomne volejbal. Na úvod 
sme mali krátke zamyslenie nad Božím slovom 1.Pt 5,7 nad témou: Na koho sa 
v môžeme v živote spoľahnúť? Po rozlosovaní sa odohralo 6 zápasov, ktoré určili 
poradie. Víťazi boli odmenení. (os. 25) 

GT (God’s Talents) Action Veľký Slavkov 7.-9.9.2012 
(N) God’s Talents. Božie talenty. Takýto názov niesla v MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove, kde 
mali mladí ľudia príležitosť odprezentovať svoje talenty. Boli to talenty v športe, hudbe, 
kreatívnej tvorbe. Témou celého stretnutia bolo SKOČ – ukáž čo je v tebe. Skoč do Ježišovho 
náručia. Urob skok k Ježišovi. So svojím Bohom preskočím aj múr. 
V piatok bola prezentácia umeleckých talentov. Súťažiaci sa mohli zapojiť do piatich kategórii – 
hudba; tanec & divadlo, výtvarné umenie; fotografia & PC-grafika, video. Súťažiaci prezentovali 
svoje talenty a po programe nasledovalo hlasovanie a ešte malé prekvapenie so záhadným 
názvom POI, za ktorým sa ukrýva hra s ohňom. Sobota sa niesla v znamení športových talentov. 
Súťažilo sa vo volejbale, futbale a hokejbale. Tí, ktorí nehrali žiaden športy sa mohli niečo nové 
naučiť na workshopoch. Vybrať si mohli foto workshop, tvorivý, divadelný, Poi alebo tvorbu 
piesní. V nedeľu sme mali mládežnícke služby Božie. (os. 125) 

 

Práca s konfirmandmi – konfidni a konfitábor 

Konfivíkend Veľký Slavkov 18.5.-20.5.2012 
(S) Zbory Švábovce a Levoča mali u nás konfivíkend. Popri materiálnom zabezpečení sme 
poslúžili pri programe témou Čestnosť. 

Konfideň Levoča 9.6.2012 

(N) Celý program stretnutia sa sústredil na tému Závislosti. Domáca sestra farárka nám 
poslúžila výkladom Božieho slova na tému rôznych závislostí a úskalia života v otroctve 
hriechu. Vypočuli sme si veľmi pútavé svedectvo staršieho brata, ktorý kvôli alkoholu 
dokázal aj zabiť. Pán Ježiš ho vyslobodil z tejto závislosti a daroval mu na starobu 
pokojného života. V poobednom programe sme mali čas na hry a súťaže na farskom 
dvore. Dostali sme aj konfinoviny, kde bolo ešte viac popísané o všemožných 
novodobých závislostiach aj s ďalším svedectvom vyslobodeného kresťana. (os. 16) 

Konfitábor SG – Helianthus 26.8.-1.9.2012 

(N) Tábor sa odohrával v zariadení Helianthus na Sigorde s témami zo života kráľa Dávida. 
Účastníci boli rozdelení do skupín, ktoré po celý tábor súťažili, pomáhali a konali iné 
aktivity. Počas tábora sme mali každý deň ladený k jednotlivej téme. Boli to napríklad 
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takéto témy: Dávid a Saul – prenasledovanie, Dávid a Jonatán – priateľstvo, Dávid 
a synovia – rodinné nažívanie, Dávid a Batšeba – cudzoložstvo, Dávid a Nátan – pokánie, 
Pomazanie Dávida – Božie požehnanie. Ku každej téme jedna skupinka cvičila situačnú 
scénku. Každý program bol doplnený kreatívnymi vstupmi pri výklade Božieho slova. Boli 
to filmové ukážky, vyobrazenia, prvky zážitkovej pedagogiky. Ku každej téme sme mali aj 
vyobrazenie v prívesku na náramok, ktorý 
sme každý deň dopĺňali o nový symbol. 
Mládežníci a konfirmandi tiež mali 
priestor na športovanie. Súťažne sa hralo 
Frísbi, Indiaka. Neformálne futbal 
a volejbal. Pán Boh nám požehnal 
nádherné počasie. K životu dňa patrili aj 
rôzne súťaže a vorkšopy. Jeden deň sme 
kreatívne putovali prírodou, kedy vedúci 
prezentovali jednotlivé deje zo života 
Dávida a skupiny plnili rôzne úlohy. Iný 
deň sme vyrábali luky a terče, ktoré boli 
tiež súčasťou života kráľa Dávida. (os. 42)  

Školiaci program pre pracovníkov s dorastom a mládežou 
(N) Z ohľadom na konfiakcie sme mali školiace a prípravné stretnutia. Ťažiskom bola víkendovka 
vo Veľkom Slavkove 20.-21.4.2012 kde sme sa venovali téme povolania a duchovného 
obdarovania k službe. Na tomto stretnutí sme aj presnejšie naplánovali konfitábor. Následne 
sme mali ešte tri poobedné stretnutia a bohatú mailovú prípravu. (os. 10) 

Spoločné mládeže, stretnutie manželov 
(N) Pokúsili sme sa urobiť stretnutie pre manželské páry. Počas roka sme sa dohodli a pripravili 
spoločne s mládežami tieto spoločné stretnutia: 
Termín Miesto Téma Počet 
8.1.2012 Veľký Slavkov Stretnutie manželských párov 8 
17.2.2012 Batizovce Islam a kresťanstvo 44 
7.4.2012 Veľká Mená Božie v Biblii 45 
8.6.2012 Poprad Služba vojenského duchovného 

v Afganistane 
48 

23.11.2012 Poprad Koniec sveta raz bude 35 
26.12.2012 Veľký Slavkov Nie je maska ako maska 26 

Darovanie krvi 
(N) V roku 2012 sme mali dva krát možnosť preukázať praktickú lásku pri darovaní krvi 
V tabuľke je prehľad týchto dvoch darovaní krvi: 
Termín Názov Zamyslenie Počet 
29.6.2012 letná kvapka krvi Ochota 7 
7.12.2012 adventná kvapka krvi Pán Ježiš prichádza ... 12 
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Pomoc a organizácia ďalších aktivít 

Účasť na konferencii EVS Piešťany 5.5.2012 
(S) Zorganizovali sme autobusový jednodňový pobyt na konferencii EVS v Piešťanoch s témou 
Posuň sa! (os. 43) 

Deň Tatranského seniorátu 
Podhorany 15.9.2012 
(S) Podieľali sme sa na príprave a následne 
realizácii misijnej aktivity Tatranského 
seniorátu. Poslúžili sme v oblasti práce 
s deťmi, mládežou, strednou generáciou a 
seniormi. Téma dňa bola: Vplyv médií na 
kresťanov. (os. 190) 

Miestne aktivity 

Vyučovanie náboženstva počas školského roka 2011-2012 
(N)Počas roku 2012 sme zabezpečovali vyučovanie náboženstva na miestnej základnej škole. 
(os. 2) 

Duchovné zaopatrovanie zboru 
(N) Mládežnícky farár Tatranského seniorátu Michal Findra bol poverený duchovným 
zaopatrovaním zboru vo Veľkom Slavkove. Zabezpečoval nedeľné bohoslužby a ostatné 
bohoslužobné úkony. Tiež vypomáhal v senioráte. Dohromady slúžil takto 102 krát. 

Michal Findra 

V Poprade 23.1.2013 


