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Na čom záleží?
Jednoduchá otázka na čom záleží v službe deťom, ako má vyzerať práca s deťmi, na čo sa máme zamerať
v cirkvi, vo vyučovaní náboženstva, v neformálnych kluboch, na táboroch a vzdelávaní učiteľov, sa stáva
pre mňa osobne, kľúčovou témou posledných dní. Nie že by som sa doteraz nad tým nezamýšľala, ale
pozorujem, ako sa deti menia, vyrastajú v dynamickej dobe s pretlakom informácii a cítim potrebu zmeniť
formu učenia a práce s deťmi.
V žiadnom prípade nehovorím o zmene podstaty zvesti v službe deťom, ktorá ostáva nemenná od čias
veľkého poverenia, keď Ježiš posiela učeníkov zvestovať evanjelium a robiť učeníkov. Mojou otázkou je:
Ako? Na čom záleží v detskej službe teraz?
A práve v tomto období sa mi dostal do rúk materiál, ktorý kladie presne túto istú otázku 33 ľuďom.
Tridsaťtri ľudí formuluje 33 rôznych kľúčových slov a prinášajú 33 rôznych pohľadov na otázku: Na čom
teraz záleží v mojej službe deťom?
Publikáciu v angličtine „What matter’s now in children’s ministry?“ si môžete stiahnuť tu:
http://corycenter.org/uploads/what_matters_now.pdf
Aké by bolo vaše kľúčové slovo? Zaujímalo by vás, aké by boli odpovede na Slovensku? Zapojte sa so
svojím názorom. Skúste odpovedať na otázku „Na čom teraz záleží v mojej službe deťom?“ jedným
slovom a krátkym vysvetlením (do 300 slov). Svoju odpoveď na túto otázku pošlite mailom na adresu
scripture.news@gmail.com. Všetky príspevky uverejníme na našej webstránke.
Lebo na deťoch nám záleží.

Natália Luptáková
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Prázdninový klub – Mission: Sugar Rock
Každoročne sa počas polročných prázdnin stretávame s deťmi, ktoré nechcú ostať doma, majú radi
stretnutie s kamarátmi, neboja sa vyskúšať nové hry či súťaže. Tento krát sme spolu s agentmi skúmali,
z čoho pochádzajú rozbité kúsky kameňa. Za každú splnenú úlohu deti získali časť skladačky. Spoločne sme
z kúskov puzzle poskladali veľkú mapu, ktorá nás doviedla k ďalšej indícii.
Ak ste tipovali, že sme hľadali Mojžišove dosky,
tipovali ste správne. Nadviazali sme tak tematicky
na letný pobyt, ktorý končil prechodom izraelského
národa cez Červené more. Počas prázdninového
klubu mali možnosť deti zažiť podobné situácie ako
Izraelci na púšti: pocit hladu, smädu, rozčarovania,
frustrácie, údivu, námahy a pokušenia.
Spoločné hry, prechádzka, obed a rôznorodé
aktivity zorganizovali naši skvelí dobrovoľníci, ktorí
svoj deň voľna venovali službe deťom.

A čo na to oni?
Šiko:
„Prekvapilo ma, že si ma deti pamätali z letného
tábora. V piatok ráno som došiel tam, s hlavou
plnou povinností a zrazu mi jednu nohu objímalo
malé dieťa s výkrikom 'Šimon'. Kto by to bol
povedal, že si mňa deti budú pamätať...“

KuboLa:
„Bolo skvelé, že sa nám podarilo opäť zabaviť deti.
Celkovo sa mi zdalo, že čím dlhšie sme spolu ako
team, tým lepšie dokážeme spolu prekonávať
bariéry a výzvy.
Jednoznačne najlepší zážitok bol, keď sme s KuboLu
išli zakopať vec, ktorú mali deti nájsť nakoniec
(rozlámané kúsky dosiek s 10 božími prikázaniami). Prišli sme do Medickej záhrady do pieskoviska ako
dvaja dospelí, zakopali kúsky a odišli... Háčik bol v tom, že tam bol otecko s dieťaťom, ktorý nič netušil a
pozeral sa na nás veľmi vtipným pohľadom :) a jednoznačný highlight boli makaróny so syrom.“
Nika:
„Ja jednoducho milujem, keď deckám môžeme spraviť prekvapenia akéhokoľvek druhu –
v tomto prípade ten paro-stroj. Bolo úžasné pozorovať ich reakcie.. a veľmi rada (to asi veľa
ľudí nevie) nakladám obed... neviem prečo, ale je to taký iný spôsob komunikácie a stretnutia
so všetkými deťmi. “
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Kika:
„Highlight (nielen) tohtoročného klubu bolo podľa mňa to, že deti nechceli ísť domov :-D Iste sa dá ešte
všeličo vylepšovať, ale hlavné je, že deťom je dobre s nami a nám s nimi...“
Barča:
„Polročný klub bol opäť milou udalosťou. Úžasný bol aj
celý špiónsky tím ako deti nabádal k pátraniu po Božích
prikázaniach. A to ani nehovorím o parostroji!:) Skvelý
deň!“
KuboLu:
„Prázdninový klub mi utkvel v pamäti ako pozitívna
skúsenosť, ktorou sme ako tím prispeli k vývoju a
plnohodnotne strávenému času školákov.“

Detské kluby pre malé deti s mamičkami
Ježko Ferko sa uložil na zimný spánok a na scénu prichádzajú iné rozprávky a iné postavy. Kým bude ježko
oddychovať, v Mami klube vo Sv. Jure nás bude zabávať Barborka so svojimi príbehmi. Mami klub sa
poriadne rozbehol, a aj keď počas zimy vo Vinohradníckom dome nie je príliš teplo, spolu nám je dobre.
Deti radi cvičia so slniečkom, hrajú Kolo-kolo-mlýnske, naučili sa počúvať krátky biblický príbeh aj
divadielko a občas sa nám podarí aj niečo jednoduché vyrobiť.
Nedávno sme vytvorili aj stránku na facebooku, tak, ak sa chcete pozrieť, ako to
u nás vyzerá, nakuknite: www.facebook.com/MAMIklub
Čo podľa vás znázorňuje logo Mami klubu?
Klub organizujeme spoločne s Petrou Bachmayerovou zo zboru Cirkvi bratskej vo
Svätom Jure.
Pravidelné stretnutia sú aj na iných miestach:
Detský klub, Vinohradnícky dom, Svätý Jur, štvrtok 9.30-11.30
Klub Benjamín, ECAV Legionárska ul, Bratislava, streda 9.00-12.00
Vo svojej činnosti pokračuje od 4.októbra aj klub Slniečko v Cirkvi bratskej:
Klub Slniečko, CB Cukrová 4, Bratislava, štvrtok 9.00-12.00
Máte záujem začať službu s najmenšími? Zorganizujte si seminár, prídeme poradiť a povzbudiť.

Termíny na leto 2013
Keďže si už viacerí z vás plánujú dovolenky a rôzne pobyty pre deti cez letné prázdniny, uverejňujeme
stručnú informáciu a termínoch. Na obidva pobyty sa bude možné prihlásiť on-line cez webovú stránku.
English Bible camp, tábor pre deti od 8-12 rokov: 20. - 27. júl 2013, Hronec
Už tradičný tábor pre deti, kde kombinujeme biblické príbehy s diskusiou, hry s angličtinou, tvorivosť,
športy, hudbu a súťaže. V osvedčenom zariadení Drotár v Hronci. Autobusová doprava z Bratislavy.
Teen Games, medzinárodný športový tábor, vek 13-18 rokov: 4. – 11. august 2013, Poľsko, Łochów
Šport, aktuálne témy, súťaže, hry, hudba, výlet do Varšavy a starí, či noví kamaráti z Bulharska, Srbska,
Poľska a Francúzska. Dúfame, že sa tento rok pridajú opäť nové krajiny. Doprava autobusom, ceny
kalkulujeme.
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Boli sme
Na
vzdelávacom
víkende
pre
pracovníkov
s deťmi
a dobrovoľníkov v októbri v Sofii (Bulharsko), sme rozmýšľali nad
tým, ako má vyzerať fungujúci tím a ako lepšie spolupracovať.
Jednu časť semináru sme venovali službe najmenším deťom
a ako založiť Mami klub.
Na „d.o.s.k.a.“ víkende v novembri sme pripravovali polročný
klub a vybrali sme tému na letný tábor.
Living Hope, Malajzia
Na medzinárodnej konferencii v Kuala Lumpur sme si kládli otázku, či je služba Scripture Union stále
relevantná v meniacom sa svete. Zhodli sme sa na tom, že náš cieľ (zvestovať evanjelium a povzbudzovať
ľudí k čítaniu Biblie) zostáva nemenný. Otázkou ostáva, ako zmeny v spoločnosti, zmýšľaní mladých ľudí,
zmeny demografie, zvýšená migrácia a iné náboženstvá ovplyvňujú formy našej služby, pohľad na
vodcovstvo a organizačné štruktúry.
Najbližšie nás čaká:
Príprava letného tábora a vzdelávanie dobrovoľníkov
„d.o.s.k.a.“
Na tréning Outdoor ministry chceme v marci vyslať,
tak ako minulý rok, niektorého z našich akčných
dobrovoľníkov.

2% z vašich daní
To, kam pôjde 98% vašich daní ovplyvniť nemôžete, ale použitie 2% máte vo svojich rukách. Vážime si
vašu podporu v každej oblasti, ktorých je veľa. Praktická pomoc pri organizovaní táborov a iných aktivít,
dobrovoľnícka práca, modlitebná podpora, pravidelná finančná podpora aj jednorazová pomoc.
2% z vašich daní je jednou z ďalších možností, ako pomôžete v službe deťom a mladým ľuďom.
Tlačivo prikladáme, všetky informácie nájdete na stránke:
http://rozhodni.sk/institution/spolocenstvo-citatelov-biblie/
Ďakujeme!

Zmena mena a sídla
Väčšina z vás asi nevie, že občianske združenie Spoločenstvo čitateľov Biblie bolo zaregistrované prvýkrát
ako Scripture Union Slovakia už v roku 1991. V tom období však úradom prekážal anglický názov, tak sa
názov zmenil na Spoločenstvo čitateľov Biblie. Celý čas sme viac-menej fungovali s dvoma názvami, ale
oficiálne ako SČB. Po vyše dvadsiatich rokoch sa oficiálne vraciame k názvu Scripture Union Slovakia.
Tento nový údaj aj so zmeneným sídlom už nájdete aj na tlačive o poukázaní 2% z dane.
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ks OBJEDNÁVKA - Názov

Cena

€

Čas pre rodinu II. (biblické zamyslenia pre celú rodinu)

zľava

1€

Príbehy z Kráľovskej ulice: Božia rodina (pre 3-6 ročné deti)

zľava

1€

Príbehy z Kráľovskej ulice: Ježiš Boží Syn (pre 3-6 ročné deti)

zľava

1€

Stopár (pomôcka na čítanie Biblie pre deti) ročník I.,II.,
4 zošity v ročníku, cena za kus

zľava

0,50

-rabat

Patricia St. John: Víťaz

2,50

2

PM - Hľadanie biblických rukopisov (hra do terénu)

1,30

1,2

PM - Hľadá sa 40 predmetov z Biblie (hra do klubu)

1,30

1,2

PM - Jablkové hody (jesenný Biblický tvorivý klub pre deti)

1,30

1,2

PM - Dary z Orientu (Vianočná spoločenská hra pre 3-6 hráčov)

1,30

1,2

PM – Veľká noc (tematický materiál)

1,50

1,3

PM – Namiešaj si priateľstvo (Biblický tvorivý klub pre deti)

1,30

1,2

PM – Cestovné zážitky apoštola Pavla (spoločenské hra + klub)

1,50

1,3

PM – Bojuj dobrý boj (5-dňový program pre deti)

1,60

1,5

PM – Výstup na Everest (Biblický tvorivý klub pre deti)

1,50

1,3

PM – Používanie Biblie s deťmi (príručka pre učiteľov)

1,30

1,2

PM – Biblia je ako (10 lekcii o Biblii)

2€

2

KONTAKT – Čo hovorí Biblia na tému: Harry Potter

1,40

1,3

Púštní bádatelia – zápisník bádateľa (prierez celej Biblie)

1,10

1

4€

3

zľava

CD – Strive: šport, kresťanstvo, umenie a apoštol Pavol (lekcie)

7€

Príbehy ježka Ferka (prac. materiál pre materské centrá)
Biblia za rok – rozpis čítania Biblie na každý deň

-

Lampa milénia – informačný list posielať poštou  alebo e-mailom 
Dobrovoľný príspevok na prácu SČB a poštovné

€

Rabat poskytujem pri objednávke nad 10 ks.

Spolu €

Radi vám budeme zasielať Informačný list e-mailom. Napíšte nám adresu, na
ktorú Informačný list dostávate a e-mail, na ktorý vám môžeme zasielať
elektronickú verziu. Ušetríme spolu!
Ak si neželáte zasielanie Informačného listu, odhláste sa e-mailom na scripture.news@gmail.com

Meno:
Priezvisko:
Ulica:

Objednávku pošlite na adresu:
Spoločenstvo čitateľov Biblie
c/o CZŠ Narnia
Beňadická 38
851 06 Bratislava alebo mailom:

Obec:

scripture.news@gmail.com

PSČ:

Bankové spojenie:
Ľudová banka 4000 294705/3100

e-mail:
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VYHLÁSENIE
o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za
zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Rok : 2012
Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

I. ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
Priezvisko a titul
01

Meno
02

Rodné číslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.)
03

/

Adresa
trvalého pobytu alebo
pobytu na území SR, kde sa daňovník obvykle zdržiaval
Ulica a číslo
04
PSČ
05
Štát
07
Číslo telefónu
08

Názov obce
06

Suma do výšky 2 % alebo 3 %1) zaplatenej dane
1)
09 Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 %, alebo 3 % zaplatenej dane
10 Suma do výšky 2 %, alebo 3 %1)zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 3,32 eura)
1)

podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala
dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je
prílohou tohto vyhlásenia.
Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v roku (nie daň na úhradu), v ktorom sa
podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.
Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,32 eura.

Dátum zaplatenia dane
11
Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania
preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Obchodné meno alebo názov
12 Scripture Union Slovakia
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo
13 81107 Bratislava, Legionárska 4
Právna forma
14 Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)
15 17333636

∕

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.
V................................................ dňa...................................

.......................................................
Podpis daňovníka

