
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letná retrospektíva                                               

Leto sme odštartovali  víkendom s tímom, ktorý počas uplynulého školského roka pripravoval rodinné tábory. Bol to čas 

modlitieb a príprav na tábory, no aj čas vzájomného spoznávania a spoločných zážitkov – tento krát sme spoločne zdolali Kozí 

chrbát v Nízkych Tatrách. Pán Boh nás pripravoval na to, že napriek tomu, že mnohí z tímu sme do organizovania kempov 

zapojení už dlhé roky,  On chce, aby sme naňho očakávali, akoby sme boli bez skúseností – aby sme boli pripravení na 

prekvapenia, mali otvorené oči, porozumeli Jeho zámerom a vstúpili do toho, čo pripravil On.  

Tábory skutočne priniesli niekoľko nečakaných a neľahkých situácií a my sme boli vďační, že Pán Boh pripravil naše srdcia, aby sme 

hľadali Jeho vedenie aj porozumenie a s ľahkosťou pustili svoje vlastné (skvelé ) predstavy.  Nakoniec sme sa celkom nečakane ocitli 

na všetkých troch prázdninových kempoch – jeden sme viedli, na ďalšom sme boli súčasťou tímu a na treťom sme mali počas jedného 

dňa vyučovanie pre dospelých a aj pre detský tím. 

Tu je niekoľko inšpirácií, ktoré sme počas kempov prijali my osobne:  

Boh nás nestvoril, aby sme preňho pracovali, ale aby sme boli s Ním! 
Muži, čo keby ste žili s najmilovanejšou ženou? Ženy, čo keby ste žili s najsilnejším hrdinom ?Čo môžete pre to urobiť? 
Sme správcami, nie majiteľmi toho, čo nám Boh zveril. 

úvodná scénka o pozvaní Kráľa kráľov na našu plavbu životom 

prednáška o vzťahoch pre detský tím počas kempu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jesenné výhľady 

 
 
 
Počas jesene pripravujeme:  
  
13.-15.9. – Kurz prípravy na manželstvo 
 20.-22.9. – Dobrodružný víkend pre otcov a ich dcéry 
 28.9. – celoslovenské stretnutie regionálnych dobrovoľníkov NTM – ak máte záujem 
prísť, určite sa nám  ozvite! 
 
3.-6.10. – Motivačný víkend pre manželské páry, prvý modul 
Stále sa môžete prihlásiť: http://nasemanzelstvo.sk/aktivity/manzelske-kurzy 
 
17.-20.10 – Motivačný víkend pre páry, štvrtý modul 
 
8.-10.11. – Strategický víkend pre manželské páry 
prihlášku nájdete na: https://www.ywam.sk/sk/news/registration/ 

5.-8.12. – Motivačný víkend pre páry, piaty modul 

 Prosím, modlite sa s nami, aby pripravované podujatia boli život 

premieňajúcimi stretnutiami s Bohom a tiež  časom zblíženia s našimi blízkymi.  

 Počas jesene sa tiež spolupodieľame na príprave e-kurzu o manželstve. 

Modlite sa, aby sme ako tím vytvorili príťažlivý, profesionálny a užitočný kurz 

pre tých, ktorí chcú prehĺbiť svoj manželský vzťah. 

 Modlite sa s nami aj za prípravy 10-teho ročníka kampane Národný týždeň 

manželstva – za múdrosť, do ktorých „dobrých“ nápadov investovať čas 

a úsilie, za zdar rozbehnutých nápadov, za rozšírenie NTM do ďalších regiónov 

a za nadšených dobrovoľníkov. 

Vlado a Renatka Sochorovci 

Renatka využila nové zručnosti 

zo „školy zážitkovej pedagogiky“ 

a na víkendovke tímu pripravila 

team-buildingovú aktivitu  

Na Campfeste sme 

o každodennom živote 

v rodine hovorili spolu 

s našou Dandou a Kubom  

http://nasemanzelstvo.sk/aktivity/manzelske-kurzy
https://www.ywam.sk/sk/news/registration/

