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Čo to je?
Mládež pre Krista – Slovensko (MPK alebo
MPKS) je občianske združenie, ktoré pôsobí
na Slovensku 23 rokov. Ako už názov pre‐
zrádza, je zamerané na mladých ľudí a jeho
víziou je priniesť premenu a obno-venie
slovenskej cirkvi a celej spoločnosti na zá‐
klade kresťanských a biblických hodnôt
a princípov. Pre dosiahnutie týchto cieľov
Mládež pre Krista – Slovensko spolupracuje
s jednotlivcami a miestnymi cirkevnými
spoločenstvami z rôznych kresťanských cir‐
kví (denominácií) – katolíckej aj protestant‐
ských.
Taktiež tím zamestnancov a dobrovoľníkov
Mládeže pre Krista je tvorený veriacimi ľuďmi
z rôznych denominácií, ktorí majú svoje
duchovné zastrešenie

vo svojich vlastných domácich spoločenstvách alebo cirkevných zboroch a stretávajú
sa na neutrálnej pôde, aby spojili sily vo
veciach, na ktorých sa napriek rozdielnym
pohľadom vedia zhodnúť.
Občianske združenie Mládež pre Krista –
Slovensko ako také nie je súčasťou žiadnej
cirkevnej denominácie.
Je zastrešené medzinárodnou organizáciou
Youth for Christ, ktorá pôsobí v 121
národoch na celom svete. MPK je tiež
súčasťou slovenskej platformy Združenie
kresťanských
spoločenstiev
mládeže
(ZKSM). Viac o činnosti Mládeže pre Krista –
Slovensko nájdete na našich internetových
stránkach www.mpks.sk .

vízia
Naša vízia by sa dala zhrnúť tromi slovami: prebudenie – spolupráca – mobilizácia.
Ide nám o prebudenie tejto generácie – o Božie pôsobenie viditeľné v životoch
jednotlivcov, v cirkvi, v rodinách, v medziľudských vzťahoch a v celej spoločnosti. V tomto
zápase za prebudenie spolupracujeme s jednotlivými kresťanmi, mobilizujeme k spolupráci
medzi kresťanskými skupinami, organizáciami a cirkvami zapálenými Bohom pre túto vec.
V podstatnom chceme mať jednotu, v nepodstatnom dávať slobodu, ale vo všetkom
mať lásku.
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Správa zo služby
V minulom roku sme videli dynamický rozvoj LifeTv, pripravovali sme rozbehnutie
Rekondičného centra a škola TWC prešla prerodom a veľkými zmenami. Prijali sme nových
zamestnancov a dobrovoľníkov, čím sa znovu náš tím rozšíril, „omladil“ a spestril.
Sme za to vďační a tešíme sa z našich nových kolegov. Zažili sme spolu vzácny čas
rozhovorov, modlitieb a zábavy počas štyroch celoslovenských porád tímu MPK
a spoločného teambuildingového dňa.
Zároveň sme pokračovali v našich stálych a dlhoročných službách: CampFest, Nová DNA,
Ranč Kráľova Lehota, poradenské centrum v Bardejove, Most Café Prešov, a iné. Na
týchto stránkach vás pozývame na „prechádzku“ – povodíme vás po miestach, ktoré boli
pre nás tento rok dôležité a rozpovieme vám prečo.

MPK v číslach
danielova
generácia

200 dobrovoľníkov,
dosah na 600 000
6 300 ľudí,
80 študentov,
40
členov
organizačného
domácností, denne
19-ty ročník,
a realizačného tímu, 18 víkendových seminárov
približne 2 000
4 pódiá,
v dvojročnom
45 modlitebníkov,
internetových divákov, 3 dni plné prvotriedneho
vyučovacom cykle
80 kresťanských poradcov,
7 pôvodných relácií
programu
10 dní zábavy,
z našej tvorby
spoločenstva, práce
a duchovného programu
PRAKTICKÉ PORADENSTVO

120 študentov,
20 víkendových seminárov
v dvojročnom
vyučovacom cykle

60 až 90 účastníkov,
5 víkendov v roku,
4 dni odpočinku
v krásnej tatranskej
prírode s možnosťou
osobnej modlitby
a rozhovoru so skúsenými
kresťanskými poradcami

2 100 hostí,
okrem tých, ktorí prišli na
CampFest

konferencia
pre kresťanských
služobníkov

Poradenstvá
v centrách Nová DNA
Prešov, Bardejov, Kráľova
Lehota –
cca 1 500 poradenských
rozhovorov za rok,
plus ďalších cca 1 000
v poradenskom stane na
CampFeste

konferencia
mobilizácia
140 účastníkov

150 účastníkov

R EK O NDIČN É CE NT R UM
návštevnosť približne 750
ľudí za rok

5-10 ľudí týždenne
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približne 800 účastníkov

tím mpk

Vlasťo Beňa

Národný riaditeľ MPK Slovensko
Predseda predstavenstva MCKL
Programový riaditeľ LifeTv –
konateľ
Nová DNA – supervízor
Prináša stabilitu a pokoj do
starých služieb a sníva
o nových.

Renátka beňová

Števo Beňa

Zástupca riaditeľa MPKS
Riaditeľ CampFestu
Ranč Kráľova Lehota – správca
Predseda dozornej rady MCKL
Takzvaný Rančový "starosta" –
múdro, vytrvalo a verne sa stará
o všetkých a o všetko.

Števo kozič

Samko pálenčík

Miloš ferenc

Zástupca riaditeľa MPKS pre
ekonomiku
Technický riaditeľ LifeTv
Ranč Kráľova Lehota – konateľ
Most Café Prešov – správca
Muž znamenitých zásad so
znamenitým zmyslom pre
humor.

Samo grega

Miro staroň

Ranč Kráľova Lehota –
konateľ
Ničoho sa nebojí, všetko
ľahko vybaví.

Lucy Kobularčíková

danka hrivnáková

Ranč Kráľova Lehota –
vedúca prevádzky
Naše "teplo domova" na
mieste, kde sa všetko
melie.

Anita Pappová

andrea lukáčová

Ranč Kráľova Lehota – Ranč Kráľova Lehota – Ranč Kráľova Lehota – Ranč Kráľova Lehota – Ranč Kráľova Lehota – Propagácia, registrácia Ranč Kráľova Lehota –
vedúca prevádzky
kuchár
správca údržby
údržba, kone
dobrovoľníčka
Ranč Kráľova Lehota –
dobrovoľníčka
Vznešená dáma, ktorá Múdrou radou "viac- Stráži jednotu a pokoj Lovec dobrodružstiev, Nenápadná hviezda.
dobrovoľníčka
Klobouk s peřím, luk
usporiada
pamätajúceho" s láskou
v našom tíme.
medveďov a výškových
Prináša krásu, kreativitu
a kamizola, ale
neusporiadateľné
usmerňuje mladých.
rekordov.
a dokonalosť na miesta, myslivec to není...
a uprace neupratateľné.
kde to nečakáš.

Lucka Šmelíková

Janka Vimpeľová

Marek Kováčik

Asistentka riaditeľa LifeTv – produkcia, titulky LifeTv – dramaturgia,
MPKS
Odvážna žena, robí
kamera, grafický design,
Modlitebná služba
zázraky na počkanie a
scéna, moderátor
Drží zapnutú nádej aj nemožné do troch dní. Timothy Worship Centrum
tam, kde už iní zhasli.
Čo na srdci, to na
obrazovke.

Albínka beňová

Nová DNA – zástupkyňa
vedúcej, lektor, poradca
Rekondičné centrum
Timothy worship
centrum
"Hotel" babka –
napečie, navarí,
vyobjíma, pomodlí sa,
umyť zuby a spať.

Janka jaššová

Nová DNA – lektor,
poradca
Rozumie veciam
a ľuďom do hĺbky.

Miloš Krupa

LifeTv – kamera, strih,
grafický design
Vie dodať farbu aj tej
najnudnejšej realite.

zuzka kostohryzová Martin kalivoda

Benjamín beňa

LifeTv – kamera, strih,
grafický design
Timothy Worship Centrum
Kone
Mysľou v hudbe, rukami za
kamerou a nohami v sedle.

Radko kušnír

Lydka rišová

Števo kominko

LifeTv – zvuk, nahrávanie,
strih, mastering
Má profesionálne ucho
a nos na skvelých
muzikantov.

Miňo Macek

Nová DNA – vedúca Rekondičné centrum
Most Café Prešov –
MPKS Shop
CampFest, Awakening –
služby, lektor, poradca
– koordinátor
vedúci kaviarne, čašník, Timothy Worship
program, propagácia
Účtovníctvo a
Timothy Worship
kuchár
Centrum –
Timothy Worship
administratíva
Centrum
Korením života je láska,
koordinátorka
Centrum
Modlitebná služba
Túži priniesť zmenu, korením MPK je Radko. Kde je šum, ruch
Kapela Timothy –
V jej blízkosti radi
a to poriadnu.
a pohyb, tam je
manažér
oddychujú anjeli.
Lydka. Kde hrá
Dodáva šťavu pódiám,
Lydka, tam všetko na ktorých je, aj tým, na
stíchne v uctievaní.
ktorých nie je.
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vízia
Dynamické chvály, hlboké uctievanie, inšpiratívne slovo, semináre, svedectvá, koncerty,
tanec, netradičné športy a najmä prežívanie Božej prítomnosti spolu so 6 000 mladými
ľuďmi! Multižánrový festival CampFest oslávi v roku 2018 svoje okrúhle dvadsiate
narodeniny. Spoločne túžime po prebudení a premene mladej generácie a celej
spoločnosti. Na štyroch pódiách prinášame pestrú zmes koncertov, tanca, prednášok na
aktuálne témy, divadla, filmu, detského programu, športov a kreatívnych dielní.
Je nádherné počuť, ako rezonuje v našom národe zvuk tejto generácie, ktorá sa stretla,
aby sa spojila k chvále a uctievaniu jediného skutočného Boha. On je hodný všetkej
chvály! Je to viac ako len nadšenie, je to nadprirodzený refrén, ktorý vychádza zo sŕdc
tých, ktorých životy boli zmenené mocou Pána Ježiša Krista. Generácia, ktorá naliehavo
kričí po novom živote s Kristom, po prebudení v našej krajine!

tím
Za CampFestom stojí tím mládežníckych
vedúcich z viacerých kresťanských cirkví
z celého Slovenska. Spoločne hľadajú
spôsoby, ako chce Pán Boh osloviť mladú
generáciu na Slovensku.
Organizačný a realizačný tím festivalu je
tvorený asi z polovice zamestnancami
MPKS, z druhej polovice sú to mládežnícki
vedúci z celého Slovenska, ktorí bez nároku
na odmenu zodpovedne pracujú a držia
záštitu nad rôznymi oblasťami organizácie
festivalu a zároveň vedú dobrovoľnícke tímy.
Poradný tím je stretnutím lídrov a vedúcich
spoločenstiev a cirkevných zborov z celého
Slovenska, ktorí dlhoročne stoja za
CampFestom a nesú víziu tohto festivalu.
Poradný tím v priebehu roka spoločne tvorí
hlavné témy CampFestu, vyberá rečníkov
a pripravuje kázne, ktoré odznejú z hlavného
pódia.
Programový tím do detailu vymýšľa
a realizuje úvodný a záverečný program,
tvorí
programovú
štruktúru,
vyberá
účinkujúcich a výborne sa pri tom baví.
Modlitebný tím je skupina asi tridsiatich ľudí,
ktorí sa krátko modlia s každým účinkujúcim
predtým, než vystúpi na pódium, a prosia
Boha o požehnanie a Jeho vedenie pre celý

program a priebeh festivalu. Posledné dva
roky rady modlitebníkov na CampFeste po‐
silnili vzácni bratia z hnutia Českých
prorockých orlov, ktorí nesmierne obohatili
túto službu aj celý festival o nové rozmery a ‐
skúsenosti.
Tím kresťanských poradcov je k dispozícii
všetkým účastníkom CampFestu a ponúka
osobný rozhovor a modlitbu. Poradenský
stan navštívi počas festivalu približne 1 000
mladých ľudí, ktorí tu hľadajú pomoc
a povzbudenie v rôznych životných
situáciách, alebo túžia v modlitbe odpovedať
na výzvy, ktoré ich oslovili počas programu.
Tím sa skladá z 80-tich skúsených poradcov.
Účinkujúcich je na CampFeste trojciferné
číslo – sú to rečníci, hudobníci, herci,
tanečníci, umelci všetkých druhov, vedúci
programu v detskom stane, moderátori. Toto
jedinečné trojciferné číslo vytvára nádhernú
pestrú mozaiku, ktorá na tri dni naplní štyri
CampFestové pódiá životom.
Tím tanečníkov a vlajkárov je výnimočná
skupina
účinkujúcich,
ktorí
tancom
a vlajkami uctievajú Boha na pódiách spolu
s rôznymi hudobnými skupinami počas
celého CampFestu.
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Technický tím zabezpečuje ozvučenie,
osvetlenie, projekciu, a audiovizuálne
záznamy z celého programu.
Dobrovoľníci na CampFeste – to je 200
mladých ľudí, ktorí pracujú v kaviarni,
kuchyni, na registrácii, v stane CampFest
Home, upratujú areál, budovy a sociálne
zariadenia, strážia parkoviská, programové
stany, stanové mestečko a hlavnú budovu
a bezpečnosť v areáli, stavajú stany,
pripravujú celý areál pred CampFestom
a upratujú ho po CampFeste.

Hangaristi sú „nadupaní“ mladí muži, ktorí
týždeň
pred
príchodom
všetkých
dobrovoľníkov stavajú hlavný programový
stan Hangár. Kde žeriav končí, oni začínajú.
Dokopy sa na príprave a realizácii
CampFestu podieľa viac ako 1 200 ľudí,
z ktorých väčšina to robí dobrovoľne vo
svojom voľnom čase. Ďakujeme vám
všetkým za vašu ochotu, námahu, prebdené
noci, trpezlivosť, lásku, kreativitu a radosť,
ktorú ste do CampFestu vniesli. Ste naozaj
prvotriedni!

Správa zo služby
Hlavná téma tohtoročného festivalu Camp‐
Fest mala názov PREMENIŤ: Áno, správne
vidíte, tento názov končí dvojbodkou. 6 600
mladých kresťanov, väčšina zo Slovenska
a z Čiech, sa zišlo, aby sa modlili za preme‐
nu: v našich krajinách, mestách, v politike,
v rodinách, na školách, v práci a v našich
srdciach.
20-te narodeniny CampFestu sme oslávili
s viac než tridsiatimi hudobnými interpretmi
zo Slovenska aj zo zahraničia (napr. Worship
Central z Birminghamu, Graham Kendrick,
Four Kornerz, Rivers & Robots, Philippa
Hanna, Mate.O). Rečníci seminárov hovorili
na témy ako “Odpustil som?”, “Ako prekonať
strach” alebo „Ako snívať s Bohom“. Chyc
Polhit, jedinečný francúzsky herec a roz‐
právač, spolu s hudobným kvintetom The
Trombinoz‘ Notes, priniesol až z ďalekej Afri‐
ky nádherné príbehy o obeti a záchrane.
„Celý festival sme pripravovali tak, aby si po
jeho skončení vedel, čo sa má v tvojom okolí

PREMENIŤ. Dôležité je, aby to nebola iba
tvoja túžba, ale spoločná vec, po ktorej túži
aj sám Pán Boh.“ – povedal účastníkom
Števo Beňa, riaditeľ CampFestu, a dodal:
„Je pre nás strašne dôležité, že na Camp‐
Feste môžeme byť spolu. Sme z rôznych cir‐
kví, z rôznych denominácií, z rôznych častí
Slovenska a Česka, a je super, že tých 20
rokov nás Pán Boh volá do toho, aby sme
boli spolu. Aby sme spolu snívali tento sen!“
V posledný večer sa účastníci CampFestu
rozdelili na osem skupiniek okolo ôsmych
veľkých táborových ohňov podľa kraja, z k‐
torého pochádzajú. Spoločne chválili Boha
a rozprávali z pódia tucty osobných svedec‐
tiev o jednoduchých, ale hlbokých veciach,
v ktorých túžia vidieť Božiu premenu. Až do
neskorej (a studenej) liptovskej noci sa
desiatky malých skupiniek nevedeli prestať
rozprávať, modliť, smiať a snívať s Bohom
Jeho sny. Ešteže nás hriali aspoň tie táborá‐
ky!

Pridáte sa?
Prosíme, modlite sa za nás. CampFest je síce veľkolepé dielo, ale stoja za ním jednoduchí
a krehkí ľudia. Je to milosť a privilégium, nie samozrejmosť, že máme v tíme medzi sebou
veľmi vrúcne vzťahy, že vôbec máme nejaký tím a ľudí, ktorí sú ochotní každý rok túto
prácu zadarmo zvládnuť, že sa nám podarí zladiť tisíc nevyhnutných detailov, že Pán Boh
poctí toto dielo svojou prítomnosťou a konaním a že mladí ľudia prichádzajú a stretávajú sa
s Ním na tomto festivale. Sme presvedčení, že za to môžu aj vaše modlitby.
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vízia
Cez kresťanskú televíziu LifeTv, ktorá vysiela od októbra 2016, vytvárame priestor pre
cirkevné zbory a spoločenstvá na Slovensku, aby do obývačiek ľudí jednoducho
a nenásilne priniesli evanjelium o Pánovi Ježišovi. Dnes máme dosah na 600 000
domácností. Vysielame záznamy našich konferencií a kázní z rôznych kresťanských cirkví,
chvály, koncerty, filmy, rozprávky, svedectvá, dokumenty, relácie z našej vlastnej produkcie
a iné. Naším predsavzatím je budovať na Slovensku televíziu, ktorá bude prinášať do
našich domácnosti atmosféru lásky, radosti a pokoja.

Správa zo služby
V prvom roku svojho fungovania mal pred
sebou sedemčlenný tím LifeTv veľa, veľa
výziev. Zabezpečiť 6 hodín premiérového
vysielania na každý deň, oslovovať
káblových operátorov, získať financie na
bežný chod televízie, rozvíjať partnerstvá
s domácimi aj zahraničnými programovými
partnermi, vymýšľať relácie, nahrávať,
strihať, prekladať, dabovať, písať titulky, robiť
playlisty...
Po roku môžeme konštatovať, že LifeTv sa
nielen udržala na obrazovkách, ale
dynamicky sa rozvíja a denne prináša
program v lepšej a lepšej kvalite. Za zmienku
stoja predovšetkým relácie z našej vlastnej
produkcie. Na každý týždeň pripravujeme
dve relácie pod názvom "Dnes s hosťom".
Sú to rozhovory s kresťanskými služobníkmi
z rôznych cirkví, oblastí pôsobenia a z rôznych kútov Slovenska – s ľuďmi, ktorí majú
čo povedať! A náš zvedavý moderátor to
z nich vždy vytiahne. Ďalšia relácia z našej
vlastnej produkcie je "Worship s kapelou".

V nej predstavujeme divákom kresťanské
kapely zo Slovenska a z Čiech. Je to 45
minútové pásmo piesní a svedectiev.
Pripravujeme tiež „Hobby magazín“ a sériu
dokumentov
o
mládežníckych
spoločenstvách „Spolu“. Pred Vianocami
sme špeciálne na sviatočnú príležitosť
natočili Vianočnú reláciu. Spracovávame aj
mnohé materiály z našich akcií a vytvárame
z toho hodnotný evanjelizačný program.
Zaujímavou novinkou je prepojenie tímu
LifeTv s obnovenou Školou chvál TWC, na
ktorej sme otvorili nové odbory: video
a grafika, mastering zvuku a mediálna
komunikácia.
Už teraz nám prichádzajú e-maily, v ktorých
ľudia vyjadrujú vďačnosť za televízne
vysielanie, hlavne za to, že na základe
programu, ktorý ide v televízii, môžu rozvíjať
rozhovory vo svojich rodinách na rôzne
kresťanské témy. Aj ich neveriaci členovia
rodín si tak môžu vypočuť evanjelium.
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Pridáte sa?
V roku 2016 sme mali pre prácu v LifeTv
zamestnaných 6 ľudí. Od nového roka sme
prijali ešte jedného kolegu navyše. Aby
televízia
mohla
normálne
fungovať,
potrebujeme ešte zamestnať približne 13
ľudí. Túžime po tom, aby nám Pán Boh
priviedol ľudí, ktorí budú dobrí odborníci, ale
zároveň ponesú vo svojom srdci víziu
televízie LifeTv.
Tento rok nás čaká dokončenie výstavby
kontajnerového komplexu v Kráľovej Lehote,
v ktorom bude sídliť televízia a budú sa tam
pripravovať televízne programy. Priestory
budovy by tiež mali slúžiť ako zázemie pre
CampFest, kancelárie pre MPK Slovensko,
poradenské miestnosti pre Novú DNA –
kresťanské poradenstvo, ale aj ubytovacie
priestory pre našich zamestnancov. Už
v roku 2016 sme tento komplex kúpili vďaka
sponzorskému daru od jedného blízkeho
človeka a podporovateľa našej služby zo
Slovenska. Ale potrebujeme ešte ďalšie
financie na dokončenie celej stavby.

Prosím, modlite sa za nás, za múdrosť pri
príprave vysielania, za otvorené dvere
k poskytovateľom retransmisie, a tiež za
pokrytie finančných nákladov na celú túto
víziu a rozbeh marketingovej oblasti.
Ak by ste sa chceli stať finančnými
podporovateľmi televízie LifeTv, môžete tak
urobiť jednorázovým alebo pravidelným
zaslaním ľubovoľnej finančnej čiastky na náš
účet na Slovensku alebo v Čechách. Váš dar
bude použitý na poplatky spojené
s technickým zabezpečením fungovania
televízie (prenos signálu), platy pre členov
tímu (Vlasťo, Miloš, Janka, Benjamín, Miloš,
Števo a Marek) a na dokončenie stavby
kontajnerovej budovy v Kráľovej Lehote.
Všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali
a podieľajú na financovaní tohto projektu
chceme vyjadriť veľkú vďaku. Taktiež
ďakujeme programovým partnerom, ktorí
nám poskytujú materiály do vysielania
a spolupracujú s nami na tomto diele.

Reklamný priestor

Reklama je najlepší spôsob, ako predať vašu spoločnosť. Naším cieľom je pomôcť
spropagovať váš produkt cez našu televíznu obrazovku a pomôcť vám nastaviť propagáciu
účinne a úspešne. Aj preto máme reklamný BALÍK, ktorý vám zaručí, že sa vaša reklama
dostane tam, kam má. Ako bonus ponúkame prepojenie reklamného priestoru aj s naším
webom a facebookom, kde denne dosahujeme sledovanosť cez 35 000 užívateľov. Ak máte
pocit, že váš produkt dokáže osloviť nášho diváka, neváhajte nás kontaktovať.

Programoví partneri

Pokiaľ máte možnosť a ochotu poskytnúť nám akékoľvek kresťanské video materiály, ktoré
by boli vhodné do kresťanskej televízie, neváhajte nás kontaktovať. Budeme veľmi vďační!
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Čo to je?
Ranč Kráľova Lehota je dejiskom väčšiny našich
konferencií, ale radi poslúžime aj Vám na Vašich
dovolenkách, táboroch a konferenciách, ale aj svadbách
či rodinných oslavách. Ponúkame ubytovanie a stravovanie,
táborisko pre camping, konferenčnú miestnosť, športové
ihriská. Areál má kapacitu 80 lôžok.
Naším cieľom je ponúknuť milý úsmev, príjemné prostredie
a kvalitné služby. Zároveň chceme vytvárať dobré zázemie
pre službu o.z. Mládež pre Krista – Slovensko a poskytnúť
„teplo domova“ každému, kto k nám príde.
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Správa zo služby
V minulom roku sme mali na Ranči ubytova‐
ných 2 100 hostí, okrem tých, ktorí prišli na
festival CampFest (približne 6 300 mladých
ľudí). Väčšiu časť kalendára nám zaplnili
akcie usporiadané Mládežou pre Krista –
Slovensko (Škola a víkendové pobyty Nová
DNA, Škola TWC, konferencie pre služobní‐
kov, učiteľov, Mobilizácia, CampFest). Na
Ranči sa celoročne konali porady organizač‐
ného, realizačného a poradného tímu festi‐
valu CampFest a niekoľkokrát v roku sa naše
konferenčné priestory zmenili na nahrávacie
štúdio televízie LifeTv, alebo skúšobňu nie‐
ktorých slovenských kresťanských kapiel.
Okrem našich akcií sme na Ranči privítali
mnoho detských, mládežníckych a zboro‐
vých výletov organizovaných rôznymi
kresťanskými spoločenstvami a organizá‐
ciami z celého Slovenska. Za všetkých nám
v pamäti zostali Tábor Levitov, ESPÉ silves‐
trovská chata, konferencia YC, rodinný po‐
byt Kresťanských zborov, stretnutie Teach
for Slovakia, výlet základnej školy Narnia
z Banskej Bystrice alebo detský tábor eRKo.
Bolo nám cťou privítať vás v našom zariadení
a byť svedkami skvelej práce, ktorú inves‐
tujete do mladej generácie. Dodali ste Ranču
šmrnc svojou radosťou a atmosférou, ktorú
ste vytvorili. Ďakujeme!

Ranč sa stal tiež miestom rodinných osláv
a dovoleniek. Čerešničkou na torte Rančo‐
vých akcií v roku 2017 bola (tento rok len
jedna) svadba.
Veľkou pomocou pre Ranč a pre okolité
obce bola brigáda mladých medzinárodných
študentov Project Compassion z Nemecka,
ktorí na Ranči vybudovali chodník k chatke,
upravili okolie kontajnerovej budovy a po‐
mohli so stavebnými prácami v nízkopraho‐
vom centre pre rómske rodiny vo Važci a
v zariadení sociálnych služieb v Ružomber‐
ku. Ďakujeme!
Naša nesmierna vďaka patrí aj cirkevnému
zboru Westgate – South Hills Church zo San
José v USA, ktorý tento rok už po piatykrát
vyslal na Ranč 8 dobrovoľníkov, zrelých
mužov pod vedením pastora Billa Dempste‐
ra, ktorí so sebou priniesli veľkú finančnú
podporu, pozdravy a modlitby svojho zboru
a tiež šikovné ruky, ktorým sa za dva týždne
spolu s dobrovoľníkmi a odborníkmi zo
Slovenska podarilo postaviť celú konštrukciu
strechy kontajnerovej budovy. Vaše partner‐
stvo a priateľstvo je pre nás nenahraditeľnou
pomocou a povzbudením! Ďakujeme, že za
nami verne stojíte!

Pridáte sa?
Tím na Ranči Kráľova Lehota zvláda veľa náročnej práce a stále sa pritom usmieva.
Títo ľudia sú praktickou aj psychickou oporou pre mnohých, ktorí slúžia v MPK aj v iných
organizáciách a sami tiež potrebujú ľudí, ktorí im budú modlitebne „kryť chrbát“. Prosíme,
modlite sa za ich zdravie, psychickú pohodu a duchovnú ochranu. Stále je pre nás výzvou
nájsť šikovných dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní stať sa súčasťou nášho tímu a prísť na
minimálne pol roka bývať na Ranč a pomáhať nám s prácami potrebnými pre organizáciu
akcií na Ranči. Ak vás takáto ponuka láka, prosím ozvite sa nám na
ranc@ranckralovalehota.sk
Budeme radi, ak nás prídete navštíviť. Každý váš pobyt, tábor, rodinná dovolenka alebo
účasť na našich akciách sú zároveň finančnou podporou nielen Ranča, ale celej služby
Mládeže pre Krista – Slovensko a pomáhajú nám pokračovať v našej práci ďalej.
Ďakujeme za vašu podporu a tešíme sa na vás!
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PRAKTICKÉ PORADENSTVO

Čo to je?
Kresťanské poradenstvo je služba osobného rozhovoru a modlitby. Aplikuje
biblické princípy pod vedením Svätého Ducha a usiluje sa pomôcť ľuďom riešiť ich
problémy vo vzťahu k Bohu, k sebe a k iným ľuďom. Škola Nová DNA je dvojročný
vyučovací program, na ktorom prakticky učíme ľudí tejto službe. Naši skúsení
poradcovia spolu s absolventmi školy slúžia na festivale CampFest, počas roka
v našich poradenských centrách, na konferenciách Nová DNA – praktické
poradenstvo, a tiež vo svojich zboroch a spoločenstvách.

Správa zo služby
Počas celého roka Pán Boh prostredníctvom
DNA konal veľké veci. Na každej akcii poču‐
jeme množstvo svedectiev o tom, ako Boh
koná v životoch ľudí a aké zmeny nastali
v ich osobných životoch, rodinách a v rodin‐
ných vzťahoch. V každom prípade zaznieva‐
jú svedectvá o lepšom, intímnejšom vzťahu
s Pánom. Niektorí na tieto akcie privedú aj
svojich neveriacich partnerov alebo iných
rodinných príslušníkov či priateľov, ktorí väč‐
šinou po čase uveria v Pána Ježiša a prijí‐
majú
službu
osobného
poradenstva
a modlitieb.
Na konci januára 2018 sme slávnostne ukon‐
čili ďalší dvojročný cyklus školy kresťanské‐
ho poradenstva Nová DNA.

Na záver školy 75 študentov, ktorí absolvo‐
vali celé dva roky vyučovania, skladalo prak‐
tické skúšky a pri slávnostnej záverečnej
večeri sme im odovzdali certifikáty o ukon‐
čení školy. Absolventi školy sú pre nás veľ‐
kým povzbudením. Mnohí z nich sa aktívne
zapájajú do služby poradenstva vo svojich
vlastných cirkevných zboroch a spoločen‐
stvách, alebo na našich akciách a v pora‐
denských centrách MPK. Sú pre nás
nenahraditeľnými spolupracovníkmi na ví‐
kendových pobytoch Nová DNA a najnovšie
aj v Rekondičnom centre – novej službe
MPK, ktorú práve rozbiehame. Veľmi vám
ďakujeme, že to, čo ste dostali, si nenechá‐
vate pre seba, ale dávate to ďalej!
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Pridáte sa?
V minulom roku začal nový cyklus Školy
Nová DNA, na ktorý sme prijali 120
študentov. Tešíme sa, čo tieto dva roky
prinesú. Okrem toho sme na začiatku roka
2018 službu poradenstva Nová DNA rozšírili
ešte o jeden nový projekt. Na Ranči
v Kráľovej Lehote sme otvorili Rekondičné
centrum. Viac o tomto novom projekte a
o celej službe Mládeže pre Krista nájdete na
našich
internetových
stránkach
www.mpks.sk .
Ak by ste nás chceli finančne podporiť,
môžete tak urobiť jednorázovo alebo
pravidelne zaslaním ľubovoľnej čiastky na
náš účet na Slovensku alebo v Čechách.
Vaša podpora bude použitá na mzdy pre
poradcov (Vlasťo, Zuzka, Janka, Albínka,
Martin), na zabezpečenie poradenskej
služby na CampFeste, na prevádzkové ná‐
klady Bardejovského poradenského centra
(prenájom, elektrina, kúrenie...) a na rozvoj
nového Rekondičného centra (pokrytie ná‐
kladov na stravu a ubytovanie pre tých
účastníkov, ktorí si to sami nemôžu dovoliť).

príbeh
Dominika ma 21 rokov a má za sebou rušný,
ale aj (ako ona hovorí) pokazený život. V 14tich rokoch sa dostala do nevhodnej partie
mladých ľudí, najmä chlapcov. Cez túto
partiu sa dostala do alkoholu, drog,
satanizmu a rôznych zvrátených praktik,
ktoré s tým súviseli. Má za sebou
detoxikačné pobyty, ktoré jej pomohli byť
slobodnou od drog a alkoholu. Teraz, keď už
nemusí užívať návykové látky, začala mať
psychické, lepšie povedané démonické
trápenia.
Na prvom poradenskom stretnutí sa
rozhodla vydať svoj život Pánovi Ježišovi,
pozvala ho do svojho života ako svojho Pána
a
potom
nasledoval
proces
vy‐
slobodzovania. Pretože bola v ťažkých
problémoch a padla hlboko do bahna zlého,
aj proces vyslobodzovania je zdĺhavejší. Ale
po roku je vidieť (ona sama to vyznáva)
viditeľnú zmenu. Popri Dominikiných
problémoch prijali Pána Ježiša aj jej rodičia
a dvaja súrodenci. Teraz sa modlia za ďalšiu
sestru, ktorá je posledným členom tejto
rodiny, ktorá ešte nie je veriaca.
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Čo to je?
Most Café v Prešove ponúka široký výber čajov, kávy, miešaných nápojov,
zmrzlinových pohárov a iných špecialít. Našou službou túžime vytvárať most,
ktorým by mladí ľudia mohli prichádzať k Pánu Bohu. Snažíme sa, aby kaviareň
bola miestom, kde sa mladí radi vracajú, lebo tam nachádzajú nielen dobrú kávu či
zmrzlinu, ale v prvom rade láskavý prístup, prijatie a záujem.

Otváracie hodiny
pondelok – štvrtok: 13:00 – 19:00
piatok:
12:00 – 21:30

Prenájom priestorov kaviarne

Priestory kaviarne sú mimo otváracích hodín
k dispozícii rôznym spoločenstvám a cirkvám
nášho mesta pre ich stretnutia či projekty.

Správa zo služby
V minulom roku sa nám podarilo vynoviť a upraviť interiér kaviarne, pohostiť vás výbornou
kávou pri zaujímavých rozhovoroch a každú stredu ponúknuť obedové menu na
objednávku. Priestory centra využívali na svoje aktivity a bohoslužby aj kresťanská
organizácia Focus a cirkevný zbor Bratskej Jednoty Baptistov.

Pridáte sa?
Každou kávou a čajíkom, ktoré si u nás kúpite, zároveň podporujete celú službu Mládeže
pre Krista – Slovensko. Veľmi vám za to ďakujeme a už teraz sa tešíme na každú vašu
ďalšiu návštevu.
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R EKO ND IČ N É CE N TRU M

Čo to je?
Rekondičné centrum je novou službou MPK
Slovensko,
ktorú
práve
rozbiehame.
Chceme vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí sa
nachádzajú v krízových životných situáciách
a potrebujú dlhodobú pomoc. Pracujeme na
tom, aby sme na Ranči v Kráľovej Lehote
vytvorili bezpečné miesto, kde by títo ľudia
mohli bývať, žiť a pracovať v spoločenstve,
mali by možnosť pravidelnej služby
poradenstva a modlitby so skúseným
kresťanským poradcom a priestor na
odpočinok, duchovný rast a postupný
zdravý návrat do bežného života.

„Prísť na Ranč bolo najlepšie rozhodnutie
v mojom živote, možno mi to zachránilo život
a robiť dobrovoľníka zmenilo môj pohľad na
prácu a na službu. Myslím si, že od príchodu
na ranč som porástol vo vzťahu s Bohom
viac, než za celý predchádzajúci život.
Hlavne som dostal iný pohľad na Boha, ktorý
je oveľa slobodnejší, takže sa vzťahu s Ním
už nemusím báť.“ (dobrovoľník Marek)

Pridáte sa?
Ak túžite byť súčasťou tohto diela a podporiť nás, najviac nás potešia vaše modlitby.
Prosíme, modlite sa za nás, aby naša služba, naše vzťahy v tíme, naše srdcia, myšlienky
a modlitby boli vždy zamerané na Pána Boha a aby si nás On sám používal na budovanie,
čistenie a skrášľovanie svojej nevesty – cirkvi na Slovensku a v Čechách.
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vízia
TWC School je škola uctievania, a to nie len hudbou! Ide o 18 víkendoviek zameraných
na rozvoj kreativity v uctievaní. Vyučovanie bude prebiehať v siedmich odboroch:
hudba, tanec, vizuálne umenie, modlitba, video a grafika, zvuk, mediálna komunikácia.
Zaujímavosťou školy je jej úzke prepojenie s prácou televízie LifeTv a semináre
zamerané na mediálnu oblasť.

je to aj pre mňa?
Profesionálne skúsenosti nie sú prvoradé – ide najmä o tvoje srdce! Ale čím lepšie
a profesionálnejšie budeme slúžiť Bohu, tým viac bude aj navonok zjavné, čo pre nás Pán
Boh znamená. Slovensko potrebuje uctievačov v dobrej kvalite a na úrovni tak, aby to bolo
porovnateľné so svetovou worship scénou a nezaostávalo za slovenskou sekulárnou
scénou. Našou túžbou je, aby študenti TWC dosiahli plný potenciál, ktorý im Boh dal do
životov, aby mohli prospievať osobnostne, duchovne a v službe Bohu a v ich cirkvi.
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Správa zo služby
Škola TWC prešla v minulom roku vážnymi
zmenami, turbulenciami a obnovou. Takmer
všetci lektori, ktorí rozbiehali školu v roku
2013, ukončili v júni po štyroch školských
rokoch svoje pôsobenie v TWC a tak sme
v polke roka dočasne, s neistým
pokračovaním, prerušili celý projekt.
Všetkým lektorom, vedúcim a vizionárom,
ktorí formovali smerovanie a charakter školy
od jej vzniku až doteraz patrí naša veľká
vďaka! Svojou kreativitou, odvážnou vierou,
láskou k Bohu aj k ľuďom, bláznivými
nápadmi, nezabudnuteľným humorom,

virtuozitou vo svojich odboroch a ochotou
dávať ďalej to, čo máte a viete, ste zasiali na
Slovensku veľa dobrej úrody, ktorú, veríme,
ešte len budete žať. Bolo nám cťou s vami
spolupracovať!
Koncom roka sme v tíme začali snívať
o znovu-otvorení TWC a pripravovať
opätovný vznik školy. Vytvorili sme nový tím
plný mladých ľudí a v januári 2018 sa nám
podarilo spustiť nový ročník s novými
odbormi. Sme plní očakávania, čo táto škola
prinesie.

Pridáte sa?
Ak by ste nám chceli fandiť na diaľku,
budeme veľmi vďační za vaše modlitby.
Môžete sa modliť za vedenie Duchom
Svätým pre tím a vedúcich, aby mali
múdrosť, radosť a nápady priamo z neba pri
tvorení vízie a vedení celej školy. Ďalej za
účastníkov, aby dostali a prijali od Pána
Boha všetko, čo im On túži cez túto školu dať
a aby to, čo sa naučia vedeli využiť k oslave
Boha na miestach, kde žijú a vo veciach,
ktoré robia.

Ak by ste nás chceli podporiť finančným
darom, môžete tak urobiť zaslaním na náš
účet na Slovensku alebo v Čechách. Vaša
podpora bude použitá na rozvoj školy, na
platy pre lektorov a zamestnancov (Števo,
Miňo, Marek, Lydka, Benjamín, Martin) a na
príspevky na cestovné pre tých profíkov,
ktorí sa o znalosti zo svojho remesla delia
bez nároku na odmenu.
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poradenské centrum
Bardejov
vízia
V tomto centre poradcovia, ktorí pracujú pre Mládež pre Krista – Slovensko, denne
slúžia každému, kto o poradenstvo prejaví záujem. Pre nadmerný záujem o túto službu
si záujemcovia musia u poradcu dopredu dohodnúť termín poradenstva. Víziou
poradenského centra je podľa slov knihy Izaiáš: „Hlásať radostnú zvesť chudobným,
obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajatcom a väzneným
prepustenie, ohlásiť rok Hospodinovej priazne, deň pomsty nášho Boha na potešenie
všetkým zarmúteným, aby som na sionských zarmútených položil turban namiesto
popola, olej radosti namiesto smútku a slávnostné rúcho namiesto sklesnutého ducha.“
(Izaiáš 61:1-3, Ekumenický preklad)

Správa zo služby
V minulom roku sa v Bardejovskom centre
udialo mnoho zmien, aj mnoho krásnych
vecí, ktoré Pán Boh pripravil. Dvaja členovia
tímu (Vlasťo a Albínka) sa odsťahovali
z Bardejova do Kráľovej Lehoty, a tak Janka
zostala v centre sama. Ale veľmi skoro na to
sa do života Bardejovského centra aj do
služby pridali ďalší noví ľudia a dobrovoľníci,
ktorí medzi sebou vytvárajú nádherné vzťahy
a spoločne sa modlia za svoje mesto a za
Božie pôsobenie v ňom.

V októbri sa za spolupráce viacerých cirkví
v Bardejove uskutočnila Kajúcna tryzna –
verejný akt pokánia za zločiny holokaustu za
účasti predstaviteľov mesta vrátane pána
primátora. Okrem tejto verejnej udalosti sa
v Bardejovskom centre stretávali modlitebné
skupinky
každý
utorok
a
stredu.
Každodenne
ľudia
prichádzali
na
poradenstvo k Janke a k ďalším trom
služobníkom, ktorí sa dobrovoľne zapojili do
služby v centre.

Pridáte sa?
Prosíme, modlite sa za mesto Bardejov a za budovanie dobrých vzťahov medzi
kresťanskými cirkevnými spoločenstvami v tomto meste. Tiež prosíme o modlitby za Božie
pôsobenie v poradenských rozhovoroch a za našich poradcov.
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vízia
Služba v Timothy je pre nás viac ako kapela.
Je to misia a poslanie spájať Božie veci
nadštandardným spôsobom a budovať
jednotu v našej krajine. Je pre nás miestom,
kde chceme zažívať Božiu prítomnosť inak
ako doteraz. Veríme, že naše uctievanie
prináša zvuky a melódie Jeho Kráľovstva,
ktoré sú odrazom Neba a s Jeho
Kráľovstvom prichádza uzdravenie, nádej a
nové sny.

Už mnoho rokov snívame sen o prebudení
(nielen) v našom národe! Veríme, že Pán Boh
vidí práve v Tebe a mne svoj nástroj
prebudenia, ktorý spôsobí premenu tvojho
okolia. Túžime po tom, aby každý ďalší nový
deň bol o nových veciach v našich životoch
- o transformácii tvojho vzťahu s Ježišom a
premene okolia v ktorom žiješ! Aby Jeho
láska premieňala všetko okolo Teba! Veríme,
že také rozhodnutie môže totálne zmeniť
nielen teba, ale aj životy ľudí okolo nás!

Nechceme totiž o našom Bohu iba hovoriť, ale chceme Ho aj osobne poznať!

Správa zo služby
V súčasnosti sme ako kapela aktívne zapojení do príprav festivalu CampFestu, ktorý je
naším domácim festivalom, ďalej TWC Školy a ďalších aktivít MPKS (nielen na Slovensku).
Počas roka odohráme viac ako 60 koncertov, večerov chvál, evanjelizácií,
či modlitebných stretnutí.

Pridáte sa?
No chceme dať Pánu Bohu ešte viac! Rozhodli sme sa preto zariskovať, zanechať naše
zamestnania a úplne sa oddeliť pre službu nášmu Bohu! Byť Mu k dispozícii, aby cez nás,
cez našu chválu, modlitby a tvorbu, ktorú vydáme, prinášal premenu do životov ľudí.
Prosíme vás o modlitby za túto kapelu. Svojím hlasom a zvukom máme možnosť ovplyvniť
mnohých ľudí aj mnoho vecí v neviditeľnom, duchovnom svete. Nie je preto jedno, čo,
kedy a ako hovoríme, spievame a hráme. Určite nepohrdneme modlitbami za naše rodiny,
za náš vzťah s Pánom Bohom, za ochranu a Božie vedenie pri všetkom, čo robíme.

kapela zion

Novou „dvornou“ kapelou Mládeže pre Krista – Slovensko je hudobná skupina Zion,
zložená z mladých ľudí, ktorí bývajú na Ranči v Kráľovej Lehote a v blízkom okolí. Ich
túžbou a víziou je tvoriť kvalitnú a modernú hudbu, ktorou oslávia Kráľa kráľov a zároveň
ňou prirodzene vovedú ľudí do Božej prítomnosti.
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Snívame o vzťahoch medzi modlitebníkmi a prepojení medzi modlitebnými hnutiami
a skupinkami na celom Slovensku. Túžime po tom, aby sme ako modlitebníci prinášali
prorocký rozmer do všetkých aktivít a služieb, ktoré robíme. Veríme, že základom
kresťanského života každého človeka, ale aj spoločného života cirkvi je osobný, hlboký
vzťah s Pánom Bohom. Modlitba pre nás nie je automat na splnenie našich túžob. Je to
výsada, že sa s Kráľom vesmíru môžeme rozprávať ako s naším Otcom a spoznávať Ho
stále viac a hlbšie.

Správa zo služby
V minulom roku sme v rámci komunity rodín
a pracovníkov MPK, žijúcich na Ranči
v Kráľovej Lehote dvakrát zorganizovali
modlitebnú reťaz 24-7 a spoločný večer
modlitieb a chvál, ktorým sme reťaz ukončili.
Bol to pre nás veľmi povzbudivý čas
a dôležitá príprava na všetky aktivity, ktoré
nás v lete čakali a ktorým sme potom
venovali mnoho úsilia.
Jednou z týchto aktivít bol aj CampFest,
ktorého súčasťou bol už tradične modlitebný
tím. Nechceme, aby CampFest bol „len“
festivalom
so
skvelou
hudobnou
a umeleckou produkciou. Túžime po tom,
aby Pán Boh hovoril k ľuďom, ktorí na
CampFest prichádzajú a robil v ich
osobných životoch zázraky.

A veríme, že keď Ho o to prosíme, On
počuje. Sme vďační za bratov z hnutia
Českých prorockých orlov, ktorí aj tento rok
tvorili základ tímu modlitebných strážcov
a boli pre nás vzácnou pomocou,
povzbudením a prínosom.
A po roku prestávky sme v januári 2018
otvorili modlitebný seminár na škole TWC so
sedemnástimi stálymi študentmi. Modlitebný
seminár je dvojročná škola, na ktorej sa
spoločne učíme modliť nielen radi a veľa, ale
aj hlboko, cielene a strategicky. Učíme sa, čo
Biblia hovorí o modlitbe, o duchovnom boji
a na aké modlitby Boh rád a veľa odpovedá.

Pridáte sa?
Aj modlitebníci sú vďační, ak sa za nich niekto modlí! Konkrétne sa môžete modliť
napríklad za študentov TWC, aby ich sám Pán Boh učil nielen na modlitebnom seminári,
ale aj doma v osobnej „modlitebnej komôrke“ všetko, čo potrebujú vedieť pre život
a službu. Za modlitebníkov na CampFeste, aby oni sami a ich rodiny boli počas služby
skrytí pod ochranou Najvyššieho. Za Božie pôsobenie vo vzťahoch medzi modlitebníkmi na
Slovensku a za vytvorenie siete modlitebných hnutí, ktoré sa navzájom povzbudzujú
a podporujú.
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konferencia mobilizácia
Mobilizácia je konferencia pre tých, ktorí
túžia, aby sa "Jeho vôľa diala ako v nebi, tak
aj na zemi", pre tých, ktorí chcú stáť na
modlitbách a spolupracovať v zápase za
prebudenie v našej krajine. Je to konferencia
modlitieb a pôstu, na ktorej sa stretávame
s dobrovoľníkmi a vedúcimi, ktorí s nami
spolupracujú pri príprave a realizácii festivalu
CampFest, a mnohými ďalšími, a spoločne

sa modlíme za priebeh nastávajúceho
festivalu, ale aj všeobecne za celú našu
krajinu a Božie pôsobenie v nej. Súčasťou
programu sú svedectvá a budovanie vzťahov
medzi rôznymi službami na Slovensku. Od
konferencie Mobilizácia do začiatku príprav
CampFestu je obdobie 40 dní, počas
ktorých prebieha modlitebná reťaz za
CampFest, jeho prípravu i priebeh.

https://www.konferencie.mpks.sk/mobilizacia

Konferencia pre kresťanských služobníkov
Túto konferenciu Mládež pre Krista Slovensko usporiada
pravidelne raz ročne už 10 rokov. Najprv bola zameraná na
vyučovanie kresťanských poradcov a ich prípravu na
festival CampFest, ale od minulého roka sme ju rozšírili na
konferenciu pre všetkých kresťanských služobníkov. Je
zameraná na budovanie a povzbudenie služobníkov zo
všetkých kresťanských denominácii na Slovensku aj
v Čechách. Konferencia prebieha na Ranči v Kráľovej
Lehote a prichádza na ňu pravidelne približne 120-150 ľudí.
https://www.novadna.sk/konferencia-pre-sluzobnikov
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Konferencia pre kresťanských učiteľov
Touto
konferenciou
chceme
priniesť
povzbudenie pre kresťanských učiteľov,
pedagogických pracovníkov a pracovníkov
s mládežou, ktorí chcú pri svojej práci
prinášať deťom princípy Božieho Kráľovstva.
Radi by sme na konferencii vytvorili priestor
pre povzbudenie, načerpanie duchovných
síl, inšpirujúce vzťahy i príjemný odpočinok.
"Milí učitelia, ste to práve vy, cez koho môže
Pán Boh oslovovať a premieňať generáciu
mladých ľudí na Slovensku. Práca učiteľa je
zaujímavá, kreatívna a rôznorodá. Často je
však náročná a vyčerpávajúca, a preto by
sme radi teraz my slúžili vám. Chceme pre
vás vytvoriť priestor pre stretnutia,
nadviazanie kontaktov, zdieľanie skúseností
a oddych."

Téma minuloročnej Konferencie pre učiteľov
mala názov "Učiteľ a rodič". Zamerali sme sa
na strategickú spoluprácu učiteľov a rodičov
pri šírení Božieho kráľovstva v školskom
prostredí.

https://www.konferencie.mpks.sk/kku

danielovA generácia
Danielova generácia je dvojdňová prípravná konferencia pre asi 200 dobrovoľníkov a 8 dní
budovania areálu pre festival CampFest. Dobrovoľníctvo na CampFeste trvá 10 dní. Tento
čas je rozdelený do niekoľkých etáp príprav a práce.
Na zoznámenie s prostredím, s tímom a so svojím stanom je pre všetkých dobrovoľníkov
pripravený tréning, ktorý začína prvými dňami po príchode.
Je to čas duchovného povzbudenia,
budovania vzťahov v tímoch, zábavy
a odpočinku predtým, než všetko vypukne.
Súčasťou programu sú školenia, workshopy,
témy, chvály, koncerty a tímové aktivity. Na
tento program nadväzujú ďalšie spoločné
dobrovoľnícke večery počas „pracovných“
dní, kedy sa pripravuje areál.
Po dvoch dňoch konferencie nasledujú tri
dni stavania stanov, manipulačných prác
a prípravy areálu pred CampFestom a po
nich služba v rôznych tímoch na samotnom
festivale. Po festivale, keď sa účastníci
šťastní, ale unavení rozídu domov, zostávajú
dobrovoľníci unavene, ale šťastne skladať
stany a pódiá a upratovať areál.
https://www.campfest.sk/dobrovolnici/
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awakening slovakia

Awakening Slovakia nadväzuje na tradíciu
Worship festivalov v slovenských mestách.
Víziou týchto festivalov bolo pripraviť
spoločné stretnutie kresťanov v meste,
podporiť
spoluprácu
medzi
rôznymi
cirkevnými spoločenstvami v meste a
v regióne a spolu osláviť a vyvýšiť Ježiša ako
Kráľa kráľov – lebo On je ten, ktorý nás
spája. V posledných rokoch sme pod novým
názvom
Awakening,
po
slovensky
Prebudenie,
zorganizovali
jednorázové
večery chvál v Ružomberku, Košiciach,
Poprade a Liptovskom Mikuláši, vždy aj so
zaujímavými
zahraničnými
hudobnými
hosťami a s účasťou rečníkov – kazateľov,
kňazov, pastorov a mládežníckych vedúcich
zo Slovenska.

V roku 2017 bol Awakening Slovakia
v
Liptovskom
Mikuláši
spoločným
zakončením konferencie Mobilizácia. Okrem
kapely Planetshakers z Austrálie sme u nás
privítali aj Bena Fitzgeralda (AUS), Adama
Shepského (CAN), slovenských rečníkov
Jána Buca, Mariana Lipovského, Vlada
Žáka, Michala Kevického a domáce worship
kapely ESPÉ a Timothy! Na Awakeningu sa
zúčastnilo približne 800 mladých ľudí.

chvály liptov
V spolupráci s viacerými spoločenstvami
a cirkevnými zbormi v regióne sa Mládež pre
Krista podieľa na organizácii Chvál Liptov –
otvoreného stretnutia kresťanov v meste
Liptovský Hrádok. Nie je to projekt Mládeže
pre Krista. Je to spoločná iniciatíva
kresťanov v našom regióne a my sme radi, že
môžeme byť jej účastníkmi a svedkami.
Chvály Liptov prebiehajú raz do mesiaca
a účinkujú na nich kresťanské hudobné
skupiny a rečníci z Liptova, ale aj hostia
z iných častí Slovenska. Našou túžbou je,
aby Boh zasiahol región Liptova, v ktorom už
niekoľko
rokov
spoločne
pôsobíme.
Vnímame veľké Božie zasľúbenie nielen pre
Liptovský Hrádok, ale pre celú našu krajinu.
Veríme, že po rokoch modlitieb našich
rodičov a lídrov z tohto regiónu nadišiel čas,
aby sme teraz my ako mladá generácia
prebrali zodpovednosť za šírenie Božieho
Kráľovstva a jeho vplyv v našich rodinách,
školách, na uliciach…
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Náš e-shop, po slovensky elektronický
obchod, ponúka krásne, starostlivo vybrané
knihy, CD a DVD slovenských kresťanských
hudobných skupín, zvukové nahrávky
z našich škôl a konferencií, tričká a mikiny
s
potlačou
s
modernými
motívmi
a darčekové predmety pre potešenie očka
a duše. Vedúca shopu Lydka hľadá cesty
a spôsoby, ako ho spraviť kreatívnym,
zaujímavým, pestrým a atraktívnym. Tovar je
k dispozícii na predaj na našich akciách
a tiež cez internet na našich webových
stránkach. Kúpou každého trička, CDčka,
knihy, náramku alebo fľaše podporujete
službu celého MPK a stávate sa tak našimi
nenahraditeľnými partnermi v šírení Božieho
Kráľovstva na Slovensku a v Čechách.

Podpora služby mpk
Srdečne ďakujeme všetkým našim doterajším darcom a podporovateľom. To, že môžeme
v Mládeži pre Krista pracovať naplno a nemusíme popri tom na seba zarábať v inom
zamestnaní je pre nás obrovská výsada a česť! Ďakujeme, že ste nám to umožnili!
Naša vďaka a úcta tiež patrí veľkému počtu dobrovoľníkov, ktorí investujú do tejto služby
svoj vzácny čas, energiu a profesionálne zručnosti. Bez vás by toto dielo nebolo možné.

Ďakujeme!

Slovensko

Ak by ste radi podporili službu Mládeže
pre Krista – Slovensko svojím darom,
môžete tak urobiť na účet na Slovensku
alebo v Čechách.

IBAN: SK82 0200 0000 0014 6320 1858

Česko
Číslo účtu: 228069709/0300

Ďakujeme. Váš dar nám pomôže pokračovať v našej službe. Peniaze budú použité na platy
našich zamestnancov, prevádzku priestorov, ktoré vlastníme, a na náklady spojené
s organizáciou projektov Mládeže pre Krista (CampFest, LifeTv, Nová DNA, TWC a iné...).
Ak si prajete, aby vaša podpora bola použitá na vami vybraný konkrétny projekt Mládeže pre
Krista, uveďte to prosím v poznámke pre prijímateľa a my vášmu prianiu radi vyhovieme.
Toto vidíme a rozprávame my, aby ste nás vy mohli lepšie spoznať. Ďalších mnoho
svedectiev a príbehov ste videli a môžete rozpovedať vy, aby sme vás my mohli lepšie
spoznať. Prosíme, napíšte, narozprávajte, odfoťte nám ich na lucka@mpks.sk.
Bude nám cťou vedieť o vás viac a povzbudí nás to vo viere, že to, čo robíme, má zmysel.
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kontaktné údaje
Mládež pre Krista - Slovensko, o.z.

LifeTv s.r.o.

P.O. BOX 45
080 01 Prešov
https://www.mpks.sk/

Svarín 400
032 33 Kráľova Lehota
http://www.lifetv.sk/
Programový riaditeľ a konateľ: Vlastislav Beňa,
bena@lifetv.sk
Technický riaditeľ a konateľ: Miloš Ferenc,
ferenc@lifetv.sk
Producent LifeTv: Jana Vimpeľová,
vimpelova@lifetv.sk

Fakturačné údaje
Obchodné meno: Mládež pre Krista - Slovensko, o.z.
Forma: Občianske združenie
Sídlo: Pavlovičovo námestie 45, 080 01 Prešov
V zastúpení: Vlastislav Beňa (štatutárny zástupca)
IČO: 35510561
DIČ: 2020547408
Bankové spojenie na Slovensku: 1463201858/0200,
IBAN: SK82 0200 0000 0014 6320 1858,
BIC: SUBASKBX
Bankové spojenie v Českej Republike: 228069709/0300

CampFest – Awakening Slovakia

Národný riaditeľ: Vlastislav Beňa, riaditel@mpks.sk
Národná kancelária: Lucia Šmelíková, director@mpks.sk,
00421 911 056 789

https://www.campfest.sk/
Riaditeľ: Štefan Beňa, campfest@campfest.sk
Programový manažér: Milan Macek,
mino@campfest.sk
Dobrovoľníci: Anita Pappová,
dobrovolnik@campfest.sk
Awakening – worship festivaly: Milan Macek,
mino@campfest.sk

Ranč Kráľova Lehota s.r.o.
Svarín 400
032 33 Kráľova Lehota
https://www.ranckralovalehota.sk/
Zodpovedný vedúci (ekonomická oblasť): Miroslav
Staroň, ranc@ranckralovalehota.sk
Zodpovedný vedúci (správca): Štefan Beňa,
mpks@mpks.sk
Kancelária: Dana Hrivnáková, Renáta Beňová,
ranc@ranckralovalehota.sk, 00421 44 522 14 70

Nová DNA – kresťanské poradenstvo
https://www.novadna.sk/
Zodpovedná vedúca: Zuzana Kostohryzová,
novadna@mpks.sk

Rekondičné centrum Kráľova Lehota
Svarín 400
032 33 Kráľova Lehota
https://www.novadna.sk/rekondicne-centrum
Koordinátor: Martin Kalivoda, martin@mpks.sk

Poradenské centrum Bardejov
Pod Vinbargom 1
085 01 Bardejov
https://www.mpks.sk/centra-mpk
Kontaktná osoba: Jana Jaššová, janka@mpks.sk

Škola Timothy Worship Centrum
https://www.twc.sk/
Kontaktná osoba: Lýdia Rišová, twc@mpks.sk

Most Café Prešov
Adresa prevádzky (iná ako fakturačná adresa):
Škultétyho 3
080 01 Prešov
https://www.mpks.sk/centra-mpk
Správca: Miloš Ferenc, mpks@mpks.sk
Kontaktná osoba: Radovan Kušnír, rado@mpks.sk

Kapela Timothy
https://www.timothy.sk/
Manažér: Milan Macek, timothy@timothy.sk

Modlitebná služba

MPK Shop

https://www.konferencie.mpks.sk/mobilizacia
Kontaktná osoba: Lucia Šmelíková, lucka@mpks.sk

http://shop.mpks.sk/
Zodpovedná vedúca: Lýdia Rišová, shop@mpks.sk
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