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nová sila
Na internete nájdete široké spektrum názorov, rád a komentárov,
ako vyriešiť súčasnú koronakrízu. Stali sa z nás "vysokoerudovaní" odborníci, epidemiológovia, politici, krízoví manažéri,
sudcovia. Spoznali ste sa v tom? Ja trochu áno. :) Každý z nás má
svoj pohľad, čo je dobré a čo nie a ako by sa mal vyriešiť problém.
Alebo si niektorí z nás jednoducho prajú, aby tento rok bol za
nami.
Ako kresťania nemusíme prepadať zúfalstvu týchto dní a len
dúfať, že celý rok 2020 bol len zlý sen, z ktorého sa chceme
zobudiť. Boh nám každý deň dáva novú silu, aby sme vedeli byť
oporou jeden pre druhého.
Ako to však robiť prakticky? S modlitbou na kolenách dôverovať
Bohu, že celý svet pevne drží vo svojich rukách. Boh vie o tvojich
starostiach a obavách, no chce ich premeniť na novú silu, ktorá ti
pomôže vstať a šíriť Jeho pokoj do celého sveta - zvlášť v týchto
vianočných dňoch.

V mene celého KONTAKTU
vám prajeme
požehnané a pokojné sviatky,
plné nádeje a milosti.
Janka Kušnieriková
riaditeľka MC KONTAKT
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AKO SME TRÁVILI ČAS ...

Aj napriek tomu, že sa nemôžeme stretávať osobne a realizovať
naše obľúbené aktivity a podujatia, nezaháľame a roboty máme
viac ako dosť :) Čo sme robili počas uplynulých dní?

zveľaďovali kaviareň

Sedenie v kaviarni je možné kvôli
opatreniam len na vonkajšej terase,
preto sme ju upravili tak, aby bola
útulná a aspoň trochu chránila od
zimy. Ďakujeme našim priateľom za
zapožičanie stanov či kúpu ohrevov!

uzatvárali sme celoročné projekty

Vyúčtovanie projektov, vďaka ktorým vieme podporiť mnohé naše
aktivity, je vždy náročný proces. Tešíme sa, keď všetko dopadne
dobre.

Lezecká stena išla "na zimný spánok"

Lezeckú sezónu museli Delfáci kvôli opatreniam uzavrieť skôr, ako
chceli. Lezeckú stenu je potrebné rozobrať a zazimovať a tak má
lezecký tím trochu voľna. Ale iba trochu. Opatrenia dovoľujú sa
stretávať skupine do 6 ľudí, čo umožňuje stretávať sa aspoň v
obmedzenom režime.

Upratujeme, opravujeme ...

Kontakt musíme pravidelne opravovať aj upratovať. Oboje je
v týchto dňoch náročné. Chýbajú nám dobrovoľníci, pracovníci a
finančné zdroje. V týchto dňoch riešime aj akútnu opravu strechy.
Okrem toho upratujeme všetky priestory, lebo veríme, že čoskoro
vrátime k "normálnemu" životu.
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#KONTAKTDREAMTEAM

V našom tíme má svoje nezastupiteľné miesto Dada.
Niekoľko rokov stála v službe vedúcej kaviarni a
dodnes nám naďalej pomáha. Sme radi, že ju máme.

1.ako si sa dostala do Kontaktu?

"Do Kontaktu som prišla už v roku 2011, kedy som vypomáhala
hore v podkroví a venovala som sa mladým ľuďom, ktorí sem
prichádzali. Neskôr som začala vypomáhať aj v kaviarni. Potom
prišla ponuka od vtedajšej riaditeľky Mirky na post vedúcej
kaviarne, čo som s pokorou prijala. Nemala som veľa skúseností,
ale postupne som sa v tom našla."

2.Čo ťa baví na tvojej práci?

" Vždy ma na mojej práci bavilo to, že som mohla veci posúvať
vpred, čo mi práve vedenie kaviarne umožňovalo. A mám rada,
keď vidieť po mne poriadok :). Po istom čase, som však
potrebovala zmenu, lebo som cítila, že už neviem ponúknuť viac a
bola som aj dosť vyčerpaná. Ale, až na ročnú pauzu, som zostala
Kontaktu verná a som tu až dodnes. Ak raz robíte v Kontakte,
navždy to zostane vašou srdcovou záležitosťou :)."

3. čomu sa venuješ v osobnom živote?

"Mám veľmi rada prechádzky po prírode. Začalo to krátkymi
výletmi a teraz to prerástlo až do vášne. Verím, že sa dostanem aj
k vysohorskej turistike. Okrem toho mam rada filmy, a ako inak,
dobrú kávu."

4. Chcela by si niečo odkázať kontaktu?

"Kontaktu prajem, aby mohol naplno plniť účel, pre ktorý bol
zriadení, aby to nebolo len o zháňaní peňazí na prežitie a bežné
fungovanie, ale o práci s deckami, ktoré sem chodia a Kontakt sa
pre nich stáva často druhým domovom."
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Správna rada KONTAKTu
Správna rada KONTAKT - mládežníckeho centra nie je len dozorný
a poradný orgán. Radu tvoria ľudia, ktorí majú radi Kontakt,
podporujú službu, ktorá sa tu robí a záleží im, aby sa Božie
kráľovstvo šírilo medzi mladými ľuďmi. Nie je jednoduché
rozhodovať o dôležitých otázkach, počúvať o rôznorodých
problémoch a starostiach, ktoré sa počas stretnutí riešia. O to viac
si vážime prácu všetkých týchto ľudí.

Jaro
Tomašovský

Braňo
Zomborský

Zuzka
Marfoldiová

Rasťo
Šajben

Janči
Prišták

Zuzka: "Pôsobenie v správnej rade vnímam ako službu, v ktorej spolu s
ostatnými členmi pomáhame riaditeľke Janke niesť bremeno vedenia. Ak
by celá ťarcha rozhodovania mala pristáť na pleciach jedného človeka,
bolo by to neúnosné. Ešteže nám Boh dal jeden druhého a túto
rôznorodosť, ktorá je veľkým prínosom aj na stretnutiach správnej
rady. Kontakt je úplne obyčajná kaviareň. No zároveň je jedinečný.
Nenapadá mi žiadne iné miesto v našom meste, ktoré by za sebou malo
toľko ľudí: tých, čo ho stavali, tých, čo sa podieľali či stále podieľajú na
jeho chode. Kontakt za svoje roky pôsobenia mnohých naučil, čo
znamená slúžiť a mnohým ľuďom rôznymi spôsobmi poslúžil. A to je to
unikátne a hodnotné. "
Janči: "V správnej rade nie som dlhý čas. Keď som sa už trošku
zorientoval, ako to funguje, tak prišla momentálna situácia. V nej ešte
viac vidím, aké dôležité je budovanie vzťahov tam, kde žijeme, aby sme
mohli hovoriť o Kristovi ľuďom, ktorí ho nepoznajú. Kontakt má výborný
potenciál v tom, že nám vie poskytnúť priestor na budovanie vzťahov,
alebo získavanie nových. Verím, že táto situácia čím skôr skončí a opäť
bude Kontakt plne slúžiť na šírenie evanjelia. No to sa nebude diať bez
ľudí, ktorí sú ochotní to robiť a tých je stále nedostatok. "
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MODLITEBNÉ NÁMETY

Viete aká je modlitba silná a mocná? My v Kontakte vieme. Ako?
Lebo všetky vaše modlitby za našu službu v posledných dňoch,
ktoré sú plné ťažkostí, o to viac cítime. Tentokrát sme poprosili
aj zástupcov projektov a zložiek, ktoré pracujú alebo slúžia
priamo v Kontakte, aby sa podelili o svoje starosti a radosti.

KONTAKT - mládežnícke centrum (Janka)

- Aninka Fazekašová robila účtovníčku pre Kontakt dlhé roky.
Tento rok sme spoločnou dohodou ukončili túto službu, a tak
sme stáli pred náročnou úlohou nájsť za ňu náhradu. Tešíme
sa, že túto ponuku prijala Mary Korpášová :) Sme plní
vďačnosti za tieto skvelé ženy.
- Personálne zmeny však pokračujú. Sme v procese hľadania
novej vedúcej kaviarne. Ďakujme v modlitbách za službu a
veľké nasadenie Kristínky Balalovej v Kontakte a zároveň aj za
nových služobníkov a pracovníkov.
- Kontaktu aj v 2. fáze opatrení proti COVIDu vypadli značné
príjmy a kompenzácia od štátu ešte neprišla. Ďakujeme
všetkým vám, že neustále na nás myslíte a podporujete nás.
- Modlime sa aj za opravu strechy. Počas silných dažďov nám
začala pretekať. Tieto opravy sú finančne veľmi náročné a
preto ďakujeme zboru, že túto opravu financuje.

DELF, o.z. (Igor)

Delfklub je s Kontaktom úzko previazaný priateľstvami a
vzájomnou pomocou. Okrem lezeckej steny, organizujeme
spoločenské hry a pomáhame s rôznymi brigádami v Kontakte.
Toto sú aktuálne modlitebné námety:
1. za ľudí v lezeckom tíme, ktorí prejavili záujem o spoznanie
Krista, začali sme spoločnú skupinku,
2. za nás vedúcich, aby sme sa nechali viesť Duchom Svätým,
3. za uzdravenie Lucky, členky nášho tímu.
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FUSION (Tinka)

Vo Fusione prežívame také ťažšie obdobie. Na jednej strane to
súvisí s koronou, keďže forma našich stretávaní nám nedovoľuje
pokračovať tak, ako sme zvyknutí, takže sa vídame omnoho
menej a zväčša len online. Na druhej strane máme oslabený tím
- dvaja členovia nedávno odišli a na jar sa z tímu chystáme odísť
my dvaja s Mirkom, preto hľadáme múdrosť, ako ísť ďalej.
Prosíme o modlitby za nových členov tímu, či už celkom nových
nadšených ľudí, hudobníkov aj nehudobníkov, alebo študentov,
ktorí vidia zmysel v tom, čo vo Fusion robíme. Modlime sa tiež za
študentov, ktorí nepoznajú Boha, aby práve v týchto náročných
časoch plných samoty a neistoty mohli jasne uvidieť, že v ňom
môžu mať tú najväčšiu radosť a nádej. Vďaka!

SPOT (Mirko)

Momentálne na SPOTe fungujeme prostredníctvom online
stretnutí cez Zoom. Chodí nám menej Spoťákov, ako by ich prišlo
normálne, no stále vidíme ich záujem a to, že v tom máme
pokračovať. Tento online priestor nám poskytol možnosť
rôznych zdrojov. Môžeme si napr. pozvať rôznych rečníkov aj z
iných miest. Stále hľadáme spôsoby, ako robiť naše stretnutia
zaujímavé, aj keď nemôžeme byť spolu naživo. Skupinky sa stále
stretávajú, niektoré online, niektoré v rámci opatrení naživo.
Práve sme začali tiež našu adventnú sériu, tak sa môžete modliť
aj za to, aby sme vedeli prinášať dobrú správu o Kristovom
príchode aj v tomto čase, hlavne v období Vianoc, kedy budeme
pociťovať nedostatok spoločenstva. Modlite sa aj za našich
Spoťákov. Pre mnohých je SPOT jediné miesto, kde môžu počuť
evanjelium a zažívať spoločenstvo kresťanov, tak prosíme za
múdrosť a citlivosť voči nim.

Mládež (Janči)

- vďaka za mládežníkov, ktorí chcú študovať Bibliu
- prosby za mládežníkov, aby mládež bolo miesto, kde sa učia a
povzbudzujú v žití evanjelia tam, kde sú, a aby v tom
napredovali
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#zostaňte v tom s nami
ĎAKUJEME, že aj v tieto dni ste v tom stále s nami a svoju
podporu vyjadrujete nielen modlitbami, ale aj vašimi finančnými
darmi. Prispievať môžete prostredníctvom priameho vkladu
ľubovoľnej sumy na náš účet alebo prostredníctvom QR kódu.

IBAN: SK33 5200 0000 0000 0610 5321

OZNAM

Kto chce dostávať pravidelne informačníky do
svojich poštových alebo emailových schránok,
dajte nám o sebe vedieť! (0907079142)

SLEDUJTE nás ...

Okrem pravidelných správ v občasníkoch-informačníkoch vás
informujeme o novinkách, našich úspechoch, prosbách aj na
sociálnych sieťach a na webe. Sledujte nás! :)

kontaktcafe

KONTAKTCAFE_LEVICE
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www.kontaktcafe.sk

