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Naposledy sme sa spolu modlili za všetky akcie, podujatia a tábory,
ktoré sme plánovali, za leto ... a bolo naozaj skvelé, plné krásnych
príbehov ľudí, plné Božej lásky, ale aj tej našej ľudskej driny, aby
všetko fungovalo tak, ako má. 
Na tábore KECY 2022 som mala jeden večer živú knihu. Moje
rozprávanie bolo o pilieroch, na ktorých som stavala svoj život,     
 o protichodných hodnotách a o mojej identite. Hodnotu môjho života
som často počítala na základe toho, kto ma má rád, či som dosť
obľúbená a zároveň, či som dobrou kresťankou, koľko som pomohla v
Kontakte, čo všetko som stihla urobiť. Moje piliere sa mi však začali
rozpadávať. Jeden za druhým. Na vysokej škole som zistila, že nie som
až taká múdra, ako som si myslela. Neskôr, ako riaditeľka Kontaktu
som narazila na svoje limity a zistila som, že nie som až taká
"nezničiteľná" a nezvládnem všetko sama. A takto by som mohla
pokračovať takmer v každej oblasti môjho života....

Keď sa "život nedeje" podľa našich predstáv, niekedy sa cítime
unavení,  pokorení .... naše piliere sa rozpadajú. A to je niekedy dobre.
Pán Boh nás totiž tak veľmi miluje, že chce pre nás len to najlepšie, a
to niekedy nie je to, čo sme si naplánovali my. Sme Božie deti. To je
naša identita, to je náš pilier. 
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Od leta k vianociam  
Zvláštny nadpis, ale tak trochu vystihujúci. Mám pocit, že tých pár
mesiacov, od kedy som sa vám prihovárala naposledy, uplynulo ako
voda. Asi preto sa dostala k písaniu až teraz (dobrá výhovorka pre
moje nestíhanie     ).

Stále viac a viac si uvedomujem, že na tejto zemi máme svoj
obmedzený čas, a preto je priam nevyhnutné mať múdrosť ho správne
používať. Lebo inak sa nám stane, že náš život, naplnený našimi
ľudskými plánmi, preletí ...                          
                                             .....od leta k Vianociam. 

Janka Kušnieriková
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#kontakt dream team
Do našej kaviarenskej rodiny prišla nedávno
aj Tamarka Moravská. Skromná a veľmi
šikovná baba, ktorá má chuť rásť a posúvať sa
ďalej. Čo nám o sebe prezradila?

1.ako si sa dostala do Kontaktu? 
"Do Kontaktu som sa dostala už ako malá prostredníctvom mojich
rodičov. Chodievali sme s našimi susedmi v nedeľu po kostole na
kávy a občas sme prišli aj na lezeckú stenu. Trávim v ňom
pomerne veľa času, som tam takmer každý deň či už pracovne
alebo keď si prídem vychutnať skvelú kávu."

2.Čo ťa baví na tvojej práci? 
"Na mojej práci ma veľmi baví vidieť radosť ľudí, keď im prinesiem
objednávku; keď príde niekto, koho som dlho nevidela alebo sme sa
veľmi nebavili, tak sa porozprávame niekedy o veciach, o akých by
mi ani nenapadlo; keď sa mi podarí nakresliť krásne srdiečko na
latte či cappuccino alebo čo i len maličkosťou ľudom vyčarovať
úsmev na tvári. "

3.čomu sa v osobnom živote venuješ? 
"Vo svojom osobnom živote sa veľa venujem kamarátom, rodine a
seriálom. Samozrejme aj škole. Snažím sa tu byť pre ľudí čo najviac
ako viem a takisto im pomáhať. Kriminálne seriály sú mojou veľkou
srdcovkou a ako inak zakončiť deň než si pozrieť jednu či dve časti.
Voľakedy som sa venovala športu veľmi aktívne, no to je už
minulosťou, ale samozrejme si rada zahrám volejbal či iný šport."



Naša kaviareň je miestom, kde sa spolu stretávajú nielen bežní
zákazníci, ale najmä priatelia, spolužiaci či rodiny. Je miestom, kde
prebiehajú niekedy až neobyčajné rozhovory, ako nám už
prezradila Tamarka, povzbudenia, ale aj bežné radosti      .

Často počúvame kritiku, prečo vôbec má fungovať kaviareň, keď
stále zápasí s finančnými problémami alebo bojujeme s označením
"kresťanská kaviareň", ako keby to bolo niečo zahanbujúce. No je
to práve naopak      .     
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Zriadiť pred 18timi rokmi nealkoholickú a nefajčiarsku kaviareň v
našom meste bol odvážny plán odvážnych ľudí. Rozhodne sa to
všetko úsilie vyplatilo! A my, ktorí sme teraz malou súčasťou tohto
krásneho projektu, len žasneme, ako to všetko Pán Boh požehnáva.  

"Vďaka Kontaktu som spoznala veľa skvelých ľudí, za ktorých som
Bohu veľmi vďačná. Vážim a zároveň obdivujem naše vedúce, že
napriek našim chybám a nedokonalostiam nám vždy odpustia a
dávajú nám najavo, že im na nás záleží a majú nás rady."

4.chcela by si niečo odkázať kontaktu?  

# NEOBYČAJNÁ KAVIAREŇ

............................................................

Náročnosť vedenia takejto kaviarne je, že na jednej strane je
dôležité poskytovať dobré služby a byť "konkurencie" schopný (aj
bez alkoholu), na druhej strane si stále chceme zachovávať svoju
výnimočnosť a zmysel tohto bezpečného miesta, najmä pre
mladých ľudí. 

Budeme radi, ak ku nám zavítate alebo pozvete sem svojich
kolegov, spolužiakov či priateľov. Do "neobyčajnej" kaviarne       .

Ďakujeme celému kolektívu kaviarne za ich nasadenie a entuziazmus v práci :) 
DominikA, DadA, SárA, TamarkA, DanielkA a Noemi  



-  Pracovníci a dobrovoľníci nasadzujú svoj čas a silu na to, aby
Kontakt mohol fungovať a prosperovať. Túžime byť oporou jeden
pre druhého, v osobných životoch aj v práci. 
-Bez obetavých ľudí by sme toho veľa neurobili. Vďaka za všetkých,
ktorí spoločne s nami pracujú na tomto úžasnom Božom diele.
- ... "žatvy je mnoho, ale robotníkov málo". Modlíme sa, aby Pán Boh
otváral srdcia nových služobníkov.

pracovníci a dobrovoľníci kontaktu

Program a aktivity 
- Sme vďační za plné leto a jeseň úžasných podujatí a stretnutí,
ktoré sa odohrávali v Kontakte.
- Aj napriek tomu, že nás opäť "straší" covid, naplno pokračujeme
v našich aktivitách. Potrebujeme múdrosť do akých aktivít
smerovať svoju energiu.
- Modlíme sa, aby mohlo ešte odvážnejšie zaznievať evanjelium z
našich životov aj úst všetkým mladým ľuďom, ktorí do Kontaktu
chodia.
-Sme veľmi vďační, že Kontakt je naďalej domovom pre SPOT
(dorast) a že medzi nami prebieha výborná spolupráca     .

Financie
- Vlnu zdražovania pociťuje už každý z nás čoraz viac a nevyhlo sa
to ani Kontaktu. Keďže si chceme udržať zákazníkov, zvyšovanie
cien nesmie prebiehať veľmi prudko. Toto všetko na nás vyvíja veľký
tlak, ako udržať už aj tak krehké financie. Pán Boh je nad týmto
všetkým. Žijeme Jeho požehnanie a vieme, že už teraz sa stará aj o
tento problém. 
-Ďakujeme, že ste súčasťou aj tento pomoci. 

# MODLITEBNÉ NÁMETY 
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# ČO SME SPOLU ZAŽILI ....
Od posledného vydania Informačného občasníka ubehlo už pár
mesiacov a preto bude táto rubrika trochu bohatšia :) 

Jún - august 
Leto je vždy nabité akciami, výletmi a
tábormi. Na konci júna sme mali po
sebe hneď tri veľké akcie. V piatok to
odštartovalo s podujatím BOOK TOUR s
Jančim Máhrikom a José Calvo Aguilar
+ hudobný hosť Dušan Havrilla. Na
ďalší deň sa terasa rozozvučala
koncertom ABBA pod vedením
Základnej umeleckej školy a v nedeľu
bol celý tím kaviarne súčasťou dňa
rodiny Cirkvi bratskej. 

Jún už tradične patrí aj lezeckej stene.
Práve v tomto mesiaci ju najviac
využívajú školy, ktoré sem prichádzajú
najmä v doobedných hodinách v rámci
vyučovania. Sme veľmi radi, že
spoločne s Delfákmi, môžeme slúžiť 
 školám v našom meste. 

Hneď na začiatku júla sme spoločne
mohli chváliť Boha počas Večera chvál,
ktorý pre nás pripravila "mladá"
hudobná skupina z Cirkvi bratskej v
Leviciach. Ďakujeme za tento krásny
večer a tešíme sa na pokračovanie      .

Tento rok sme boli opäť malou súčasťou Kecy tábora, ktorý sa niesol v
téme "All good" (preklad: všetko dobré). Stredoškoláci mohli zažiť
super program a počuť nádherné  evanjelium i osobné príbehy ľudí o
Božej láske.  Hneď po tábore sa v Kontakte konala Afterpárty      .  

DEŇ RODINY 

BOOK TOUR

VEČER CHVÁL
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SEPTEMBER - NOVEMBER 

V októbri sa konal ďalší festival
spoločenských hier, tentokrát to bol turnaj
v obľúbenej hre Osadníci z Katanu.

Začiatkom školského roka sa rozbehli aj naše tradičné aktivity-
stretávanie skupiniek či spotu. Je našou túžbou, aby sa tu mladí ľudia
cítili ako doma. 
Tento rok sme boli súčasťou podujatia, ktoré sa odohráva po celom
Slovensku - "Noc literatúry". Na rôznych miestach sa čítali úryvky z
literatúry. Sme radi, že aj takto môžeme slúžiť nášmu mestu. 

Začiatkom októbra sme spolu upratovali Kontakt pri našej tradičnej
brigáde. Veríme, že na jar 2023 sa ku nám pridá ešte viac rúk      . 

V polovici októbra sme ukončili lezeckú
sezónu 2022. Lezecká stena bola otvorená
116 dní a dobrovoľníci odrobili viac ako
1970 hodín. Za toto im patrí veľká vďaka, a
tak im ako prekvapenie Janka a Igor
pripravili slávnostný galavečer. 

Začiatkom novembra sa konala prednáška našej dobrovoľníčky Lucky
Malíkovej o bezpečnosti na internete a o pár dni na to, náš tradičný
SNOW FILM FEST, na ktorom sme privítali vzácneho hosťa, Tomáša
Pilku, staviteľa našej lezeckej steny. 

V lete stihli Delfáci zorganizovať už tradičný festival spoločenských
hier s pestrou ponukou stolových hier. Sme vďační za ich službu aj v
tejto oblasti. 

Po tábore boli pripravené aj následné
akcie - Delfáci sa postarali výcvik na
lezeckej stene a vodný futbal, pozerali
sme spolu film, hrali beach volejbal a
na konci bola úžasná rozlúčka s letom
vďaka palacinkovej párty. Zažili sme
krásne priateľstvá, ktoré pokračujú aj
ďalej 

volejbalový turnaj

GALavečer delfákov
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# VÝZVY 
Pokračujeme v renováciách a nevyhnutných investíciách     . Sú to pre
nás veľké výzvy, ktoré zvládame aj vďaka vám. 

na čom aktuálne pracujeme:

rekonštrukcia okien - hľadáme firmu! 
Priatelia, potrebujeme v tejto oblasti vašu pomoc. Poznáte niekoho, kto
sa venuje rekonštrukcií alebo oprave drevených okien? Ak áno, budeme
radi za sprostredkovanie kontaktu. Firma, s ktorou sme riešili tento už
vážny stav našich okien s nami nespolupracuje. 

vymaľovanie fasády- Čakáme na vhodný čas 
Už po viac ako 18tich rokoch si zásah vyžaduje aj fasáda budovy. Jej
životnosť môžeme predĺžiť novým náterom. Výber farby už prešiel
odborným okom architekta, takže teraz už len čakáme na dobré počasie
a voľné kapacity nášho hlavného maliara Braňa Zombroského        .

Výmena  zabezpečovacieho systému- hľadáme finančné zdroje !!!
Náš zabezpečovací systém už potrebuje vynoviť :) V podstate
nadsluhuje už niekoľko rokov. Okrem výmeny snímačov by sme kvôli
ochrane a bezpečnosti našich pracovníkov, najmä brigádničok v bare,
chceli doplniť aj kamery. Celý tento projekt nám je ochotná spraviť
jedna firma za výbornej cenovej ponuku - spolu 2100eur. Preto
hľadáme sponzorov, ktorí by s nami do tohto projektu išli. 

Ďalšie radosti a starosti, ktoré nás čakajú 
 - revízia bleskozvodu (PRIORITA), vymaľovanie 1.poschodia (SPOT
miestnosť), oprava podlahy na 2. poschodí (veľký a náročný projekt!),
prerábka parkoviska, výmena spotrebičov v kaviarni (napr. mraznička,
chladnička), oprava toaliet a umývadiel, oprava/ nákup sedenia na
terase/ vo vnútri kaviarne, výmena svietidiel v kaviarni a mnoho iného. 
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POZÝVAME VÁS DO FINANČNEJ SPOLUPRÁCE  

pravidelným finančným darom, ktorý poukazuje priamo na účet
Kontakt-mládežníckeho centra, 
konkrétnou materiálnou a technickou podporou,
jednorázovou finančnou pomocou, napr. podporou
konkrétnych projektov, podujatí, opráv, rekonštrukcií,
vašou návštevou kaviarne alebo rôznych podujatí. 

# POĎAKOVANIE

vytvárať pestrý program  pre deti a mládež,
slúžiť širokej verejnosti a nášmu mestu Levice prostredníctvom
kaviarne alebo rôznorodých podujatí a aktivít, 
poskytovať zázemie pre stretávanie sa SPOTU (dorastu), 
 skupiniek alebo rôznych tímov, 
platiť všetky účty a výplaty tak, aby naši zamestnanci mali
primerané pracovné podmienky,
opravovať, čo je pokazené.

Vďaka vašim darom a pomoci môžeme:

Ďakujeme, že pomáhate Kontaktu:

Bez vašej pomoci by to nešlo. Ďakujeme vám, že ste súčasťou
tohto projektu. V prípade, ak máte pre túto službu svoje srdce,
pridajte sa aj finančne do tejto misie vašimi pravidelnými alebo
jednorázovými finančnými darmi. ĎAKUJEME! 



Nákup je možný len osobne. 
Aktuálne informácie aj na našich sociálnych sieťach:

s.10

Náš mini obchodík
Vianoce sa blížia :) Ak už teraz premýšľate nad vhodným darčekom
pre vašich blízkych, máme pre vás dobrú správu. Do nášho malého
obchodíka pribudli novinky. Rozhodne stojí za to sa u nás zastaviť a
niečo si vybrať. 
Okrem toho, počas celého roka ponúkame: 

poukážky v rôznej hodnote
kávičky (arabica, creama) - 250g,500g,1000g*
a iné prekvapenia :) 

kontaktcafe KONTAKTCAFE_LEVICE

# dobrovoľnícke ponuky

pracovník s mládežou (venovanie sa mladým ľuďom),
pomoc pri podujatiach/ párty (ich príprava, realizácia),
pomoc s webom a/alebo správou sociálnych sietí,
fotograf podujatí, 
lezecký inštruktor (práca na lezeckej stene),
pomoc pri piatkových spoločenských hrách,  
čašník/ čašníčka (dobrovoľnícka výpomoc v kaviarni),
alebo čokoľvek iné, v čom by si sa chcel realizovať. 

KONTAKT stále ponúka množstvo priestoru na vašu sebarealizáciu.  
Do nášho tímu dobrovoľníkov hľadáme ľudí s kreatívnymi nápadmi,
ale aj so šikovnými a ochotnými rukami, ktoré nám pomôžu
zmajstrovať, čo treba.  Ak by ťa niečo z tohto zaujalo, určite sa ozvi
riaditeľke Janke - 0907 079 142:

*podľa aktuálnej ponuky
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Program na najbližšie dni 

17.12.So od 17:00 ....................................Tipni si

Pravidelné aktivity v Kontakte 
každý piatok od 18:00 .  ........... piatkové spoločenské hry 
každá sobota od 18:00 .................................. spot
stretávanie skupiniek (podľa dohody)

Pripravujeme
Pred Vianocami* pripravujeme pre vás už druhý rok
VIANOČNÉ OKIENKO, ktoré nájdete pred
Kontaktom. Zakúpiť si budete môcť výborný punč či
kakao, kávu, koláčik alebo zakúpiť mini-darčeky pre
vás alebo vašich priateľov. Tešíme sa na vás!  

*okienko plánujeme mať otvorené  16. až 17.12.2022. 
O otváracích hodinách vás budeme včas informovať. 

MDK, SPOT, MLADEŽ, DELF

Kvízová súťaž pre tímy.

Zmena času/ dátumu je možná. Odporúčame sledovať sociálne siete :)

Budeme vďační za akékoľvek koláčiky na vianočnú párty, ktorá sa bude
konať už 10.12.2022. Prosíme, ak už budete mať vtedy niečo napečené,
ozvite sa Janke Kušnierikovej - 0907 079 142        .  

10.12. SO od 17:00 ...........................vianočná pÁrty

------------------------------------------------

------------------------------------------------
Koláčiky

------------------------------------------------



Okrem pravidelných správ v tomto občasníku, vás informujeme o
novinkách, našich úspechoch a prosbách aj na sociálnych sieťach a na
webe. Sledujte nás! :) 
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www.kontaktcafe.skKONTAKTCAFE_LEVICEkontaktcafe

Každú nedeľu po bohoslužbách pre vás na krátko otvárame kaviareň. :)
V  prípade zmeny vás budeme informovať.

0907079142, kontakt.kusnierikova@gmail.com. 

Keď chcete vy alebo vaši priatelia dostávať
pravidelne informačníky  do svojich poštových alebo
emailových schránok, dajte nám o sebe vedieť: 

# OZNAMY
Prenájom kancelárie 
Na 2.poschodí je od januára 2023 voľná jedna kancelária (13,22m2).
Vlastný internet. Ostatné podľa dohody. 

Prenájom priestorov
Kontakt poskytuje možnosť prenájmu jednotlivých priestorov -
kaviareň, klubovňa na 1. a 2. poschodí podľa aktuálnej dostupnosti za
účelom osláv, rodinných stretnutí, kultúrnych podujatí, prednášok. 

Nedeľné kávy 

Sociálne siete

Otváracie hodiny počas sviatkov
Kaviareň bude počas vianočných sviatkov v niektoré dni zatvorená.
Odporúčame sledovať sociálne siete, kde sa dozviete presný
harmonogram. 


