
ÚVOD

Milí kazatelia, bratia starší, zboroví
pracovníci, priatelia!

V mene Únie detí a mládeže by som Vás rád
informoval o plánoch a realizovaných
akciách za posledné obdobie, ktoré sa týkajú
práce s deťmi, dorastom a mládežou. Verím
že prinášame zaujímavé projekty do  ktorých
Vás pozývame.   Únia detí a mládeže (ÚDM)
od roku 2010 sa pretransformovala z odboru
CB detí a mládeže na občianske združenie a
jej cieľom je sieťovanie pracovníkov a aktivít
CB na lokálnej, regionálnej a celonárodnej
úrovni.  Viac o ÚDM sa môžete dozvedieť z
našej stránky www.uniadm.sk .  

Obsah listu:
 
1. Čo sa chystá a pripravuje v roku 2022
2. Predstavenie koordinátora pre prácu s
deťmi   
3. Informácie o zrealizovaných akciách za
posledné mesiace

Dúfam, že tieto informácie poslúžia k lepšej
informovanosti a vzájomnej spolupráci. 

Túžba sa stretávať a zažiť spoločne
obecenstvo v nás stále zostáva.
Uvedomujeme si únavu a odpor voči novým
technológiám ktoré využíva aj ÚDM. Preto
sme vďační za každé stretnutie ktoré sa
podarilo zrealizovať.  Túžime aj v tomto
čase vidieť mladú generáciu žiť evanjelium
v každej oblasti života.
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MISIJNE LETO 2022

Misijne leto 2022. Niečo nové sa pripravuje a rád by som vám predstavil 
 základnú myšlienku. Viac informácii sa dozviete začiatkom roka 2022. 
 Misijné leto 2022 (ML2022) zahŕňa niekoľko krátkodobých misijných
projektov, ktoré budú realizované priebehu leta. Túžime osloviť
mládežníkov a ponúkneme im možnosť zapojiť sa do konkrétneho
misijného projektu. Zapojenie zahŕňa prípravu a týždenný misijný pobyt.
Osobná misijná skúsenosť v mládežníckom veku formuje človeka a otvára
možnosti jeho ďalšieho smerovania. Teším sa, že ML2022 pripravujeme
spoločne s odborom EMO (Evanjelizačno-misijný odbor CB) a PLANt.sk
(Odbor zakladania zborov CB). Momentálne sa nachádzame v procese
výberu vhodných prijímajúcich organizácií na miestach, kde je potreba
pomoci. Túžime ponúknuť zaujímavé misijné príležitosti na Slovensku aj v
zahraničí. Už sa neviem dočkať, keď vám budeme môcť priniesť konkrétne
informácie o zapojení sa do ML2022. 

CELOSLOVENSKÝ DORASTENECKÝ TÁBOR 2022.

  Nové priateľstvá. Tento tábor sa pripravuje raz za dva roky a má
neopakovateľnú atmosféru, kde dorastenci zažijú tábor so svojimi
rovesníkmi z iných dorastov CB. 
 Výmena skúseností.  Príprava tábora si vyžaduje skúsených vedúcich.
Odovzdajte svoje skúsenosti s prácou s dorastom mladým vedúcim.    
Vzájomná spolupráca.  25-30 vedúcich z rôznych zborov CB na
Slovensku dokáže spoločne tvoriť jeden tím.    

Celoslovenský dorastenecký tábor 2022. Tábor pre dorastencov vo veku
12-15r.  Posledný tábor sme mali v roku 2018 v Hermanovciach. Plánovaný
tábor v roku 2020 sa neuskutočnil a za ten čas sa toho veľa zmenilo od
vedúcich až po novú generáciu dorastencov. Pravdepodobne si položíte
otázku, prečo práve takýto tábor? Máte svoj zborový, alebo chodíte na iné
tábory, ktoré organizuje susedný  zbor alebo organizácia?

Termín tábora je stanovený na 3.-9. júl 2022. Miesto ako aj tému, prípadne
ďalšie informácie budeme ešte upresňovať. Očakávame účasť 60
dorastencov. 
Prípravný tím ma za sebou už niekoľko zoom stretnutí, zároveň je ešte
stále otvorený prijať medzi seba ďalších spolupracovníkov. Ak by ste sa
radi zapojili aj vy, prípadne viete o niekom kto pracuje s dorastom a chcel
by byť súčasťou tímu kontaktujte ma. (kontaktné údaje sú na konci listu)
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Druhú časť listu venujem predstaveniu
pracovníkov, alebo zaujímavého projektu. Rád
by som nechal priestor na predstavenie
koordinátorke pre prácu s deťmi a novému
členovi Správnej rady ÚDM.
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GRANT NA PODPORU ONLINE KOMUNIKÁCIE.

Grant na podporu online komunikácie. ÚDM dáva do pozornosti príležitosť pre zbory a mládežnícke skupiny žiadať o
podporu na zakúpenie licencie na realizáciu stretnutí v online priestore. Maximálna suma, o ktorú je možno žiadať, je max
50% z celej zakúpenej licencie na dané obdobie. Maximálna výška grantu na jedného žiadateľa je 85€. Viac informácii tu.
Takto sme mohli pomôcť už 5 zborom. Ak potrebujete zakúpiť licenciu na ZOOM, je to veľká pomoc. 

ONLINE STRETNUTIA PRACOVNÍKOV.

Online stretnutia pracovníkov. Ak ste prišiel až sem, tak ste si mohli všimnúť, že ešte som nepoužil slovo COVID 19,
pandémia, lockdown. Nechával som to na toto miesto. Vymenili sme spoločné stretnutia a porady za online stretávanie sa
na zoome a YouTube. V roku 2022 taktiež plánujeme organizovať stretnutia pracovníkov formou video konferencii a
niekoľkých regionálnych stretnutí. 
Plánujeme tieto stretnutia v roku 2022:
7.2.   Stretnutie pracovníkov s deťmi zoom
14.2. Stretnutie pracovníkov s dorastom zoom
21.2. Stretnutie pracovníkov s mládežou zoom
2.4.   Východoslovenské stretnutie mládeže Hermanovce 
8.4.  Západoslovenské stretnutie dorastu/mládeže
26.3 alebo 2.4   Konferencia pracovníkov s deťmi /Banská Bystrica

Volám sa Natália Luptáková a prevzala som koordinovanie práce s
deťmi práve v čase pandémie. Služba deťom v tomto čase je stále
veľkou výzvou, ale musím povedať, že som veľmi povzbudená, ako
jednotlivé zbory tvorivo a aktívne prešli do online priestoru a pomáhali
si navzájom. Inšpiratívne Zoom stretnutia, ktoré sme zrealizovali boli
plné nápadov, ktoré slúžia aj ďalej pomocou nahrávok.
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V detskej službe som už viac ako 30 rokov a chcem vyjadriť veľkú vďaku všetkým, ktorí sa v CB tejto službe venujú, nepoznám
v rámci denominácii na Slovensku inú cirkev, ktorá by mala detskú službu podchytenú celoslovensky v takej miere ako CB.
Odráža sa to na vzťahoch, na kvalite podujatí a nasadení všetkých zúčastnených. To je niečo, na čom môžeme spoločne
budovať našu službu ďalej.
Pre mňa sú základom tejto služby dva piliere: 

1. Kristus v centre všetkého čo robíme 

2. Spolupráca s vedením zboru zameraná na rodiny 

Verím, že v novom roku sa budeme môcť už vidieť častejšie aj osobne a podarí sa zrealizovať 

konferenciu pre pracovníkov s deťmi.

 Budem vďačná za Vaše modlitby a aktívnu podporu vašich besiedkárov v lokálnych zboroch.

           Natália Luptáková 

 

https://www.uniadm.sk/korona-grant/


Žijeme v čase, keď sme šťastní už len z toho, že sa

nám podarilo stretnúť a nemuseli sme stretnutie

zrušiť. Dnes potrebujeme pri organizácii podujatí

dve kľúčové vlastnosti a to: flexibilitu a vytrvalosť

(nevzdať sa svojich plánov). S Božou pomocou

sme dokázali obstáť a mohli zrealizovať akcie s

výnimočnými spolupracovníkmi z radou

cirkevných zborov. 

VEĽKÝ DETSKÝ LETNÝ POBYT CIRKVI BRATSKEJ

Veľký Detský Letný Pobyt Cirkvi Bratskej, ATÉNY sa uskutočnil od 1.-9.
augusta v obci Bystrá, Chata Limba, Na tábor prišlo 33 vedúcich a 77
detí vo veku 5-12 rokov. Atmosféra tábora bola opísaná v časopise
Dialóg 8-9.2021. odkaz Prežili sme s deťmi a vedúcimi pracovníkmi zo
zborov CB na Slovenska. Asi len ťažko by sa dala práca táborových
vedúcich hodnotiť ako dovolenka (hoci všetci zamestnaní vedúci,
počas tábora čerpali dovolenku zo zamestnania), no napriek tomu čas
strávený takouto službou je vzácny, nie len pre účastníkov ale aj pre
vedúcich. Dodnes sme vďační Pánu Bohu aj za to, že nás ochránil od
rôznych chorôb a my sme počas celého pobytu nezaznamenali žiadne
choré dieťa a ani po tábore nikto nezostal v karanténe. 
Tematicky sme sa preniesli do Atén. Tam sme sa stretli s apoštolom

Pavlom, (Ján Máhrik) ktorý navštívil Atény a priniesol zvesť evanjelia. 

Spoločné spomienky na tábor sa niesli aj témou hodnotiaceho

stretnutia vedúcich, ktoré sa uskutočnilo v septembri na Drábsku. Už

teraz sa nevieme dočkať jesene 2022, kedy sa opätovne stretneme na

plánovacom stretnutí VeDeLePo 2023. 

UPDATE – KONFERENCIA MLÁDEŽE

UPdate – konferencia mládeže sa konala 11.9. na dvoch miestach v Žiline a Hermanovciach n./T., spolu nás bolo 130
mládežníkov. Dlhší čas bez spoločných stretnutí a krásne počasie danej soboty podporilo účasť na konferencií.
Zorganizovať dve konferencie v jednom termíne na dvoch rôznych miestach Slovenska bolo náročné. Veľká vďaka patrí
organizátorom v Žiline a Hermanovciach. Konferencia v Žiline, pre západoslovenské mládeže bola novou skúsenosťou,
ktorá sa ale stretla s dobrou odozvou a s túžbou zopakovať si to. Na východe sa už niekoľko rokov stretávame pravidelne
na jar. Stretnutia nesú názov„Východoslovenské stretnutie mládeže“. Témou stretnutia bol List Efezanom, pod názvom:
„Kto si myslíš, že sme?“ Záznam z hlavného programu je na našom YouTube účte . Okrem hlavných tém, súčasťou
stretnutia boli aj semináre pre vekové kategórie 15+, 23+. Som vďačný za spoluprácu s odborom PLANt, ktorý pripravuje
semináre 23+. Tiež sa našiel čas na dobré jedlo, posedenie pri káve a šport.  

LIST ZBOROM, PRACOVNÍKOM S DEŤMI,
DORASTOM A MLÁDEŽOU V CB, DECEMBER 2021 

3. Informácie o zrealizovaných akciách za posledné mesiace3. Informácie o zrealizovaných akciách za posledné mesiace3. Informácie o zrealizovaných akciách za posledné mesiace

https://www.dialog.cb.sk/uploads/pdf/rok%202021/Dialog_2021_08_09.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCry72vUm72-L-R_AktZui5Q/featured


Záver
Na záver chcem poďakovať každej podpore smerovanej k pracovníkov

v zbore. Teší ma snaha o systematickú prácu s deťmi, dorastom a

mládežou na vašich zboroch a verím, že v tomto vám vieme ako UDM

byť nápomocní.   Spolu to vieme robiť lepšie. Môžme sa

povzbudzovať, zdieľať nápady, učiť sa jeden od druhého a  trénovať

našich vedúcich. 

 Moja snaha  je pomáhať a spájať pracovníkov, aby vedeli o tom čo sa

deje v iných zborov a navzájom sa povzbudzovať vo viere a pomáhať

si. Pandémia nás ešte viac izolovala a uzavrela. To aký dopad to bude

mať a ako ďalej, sú otázky, ktorým sa spoločne chceme venovať.   

Teším sa na čas, osobného stretnutia. 

                                                                                            1. Korinťanom 15.58

 

S pozdravom    

 Slavomír Krupa.  

Kontakt:Tel.:+421904663611, email: mladez@cb.sk,www.uniadm.sk

Natália Luptáková

Kontakt:Tel.:+421903370305, email: natalia.luptakova@gmail.com

    

ONLINE STRETNUTIA: 

Kontakt so zborovými pracovníkmi sa snažíme udržiavať aj cez zoom semináre a stretnutia.                       
Tu je niekoľko konkrétnych, realizovaných v posledných mesiacoch roka 2021  
18.10. Stretnutie pracovníkov s dorastom – informačné stretnutie 
25.10. workshop Ježiš je svetlo - pracovníci s deťmi ZOOM
29.11. Vianočný workshop ZOOM – pracovníci s deťmi
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