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TALITHA KUM
Novinky zo sveta mladých Prešovskej archieparchie

TALITHA KUM
V TOMTO ČÍSLE
NÁJDEŠ

Viktória Žolnová

Predstavujeme Ti newsletter TALITHA KUM, ktorého zámerom je

AŠAD - Boh dáva viac

prinášať novinky zo sveta mladých Prešovskej archieparchie a v

než čakáme - 2

neposlednom rade porásť vo viere. Našou túžbou je obhliadnuť sa

Očami Viktórie
Renčkovej - 2

späť na to, čo sme z Božej dobroty za posledný mesiac v pastorácii
mládeže zažili a zároveň sa s nádejou pozerať vpred na to, čo nás v
Božej prozreteľnosti ešte len čaká. Tak budeš môcť byť stále v
"obraze"

:)

Nájdeš

tu

aj

krátke

zamyslenie

či

svedectvo

na

povzbudenie. Každý mesiac tiež odkryjeme niečo, o čom sa bežne

GMPC - Aj pre Teba - 3

nehovorí alebo aj hovorí, ale k tebe sa to ešte nedostalo :)

Zasadala Komisia pre

Prečo názov TALITHA KUM? Tento výraz je z aramejčiny a prekladá sa

mládež Prešovskej
archieparchie - 3
Vedeli ste že? - 4

ako: "Dievča, hovorím ti, vstaň!" (Mk 5,41) Ježiš hovorí: "Vstaň!" nielen
dievčaťu v evanjeliu, ale každému z nás, ktorí sme Božím dieťaťom.
Vystiera k nám svoju ruku a chce našu vieru vzkriesiť zo smrti k
životu. Vyviesť nás z temnoty do svetla, zo smútku do radosti, z
nenávisti k láske, z vlažnosti k horlivosti. Chce premeniť momenty
plné nedorozumení, zranení, sĺz na niečo, čo iba v Ňom môže byť

Predstavujeme vám - 4

krásne a môže dávať zmysel.
Akékoľvek aktivity v rámci pastorácie mládeže majú význam iba
vtedy, ak dovolíme Ježišovi dvíhať a premieňať nás na Boží obraz a
podobu.
Nech tento newsletter TALITHA KUM slúži jedine na Božiu slávu a
nech naša viera môže byť i skrze malé zrnko slova či svedectva
povzbudená.

AŠAD
KEĎ BOH DÁVA VIAC NEŽ ČAKÁME
Ak volá Boh, potom aj postelí je dosť :)

Prvým októbrovým víkendom odštartovala Archieparchiálna Škola Animátora - Dobrovoľníka nový školský rok. Do
Školy učeníka pribudlo 70 mladých vrátane seminaristov, ktorých srdcia sú pripravené na premenu a prípravu na
službu v Cirkvi. Škola služby ponúka tento rok tri odbory: odbor animátor skupinky - 36 mladých, kreatívny odbor
- 5 mladých a mediálny odbor - 4 účastníci. Hosťami úvodného víkendu boli o. Rastislav Baka, ktorý sa mladým
prihovoril na tému Kerygma a Mgr. Ivana Strelcová, ktorá hovorila o téme efektívnej komunikácie a spätnej väzby.
V kreatívnom a mediálnom odbore, pod vedením Evy Nemcovej, bol mladým vysvetlený cieľ oboch odborov,
ktorým je ľuďom prinášať Boha cez kreativitu a či médiá.
Mladí sa stretli na AŠAD aj v posledný októbrový víkend. O. Slavomír Zahorjan učeníkom priblížil tému Služby v
Cirkvi, Rozlišovanie povolania a Dary a talenty. Mgr. Ivana Strelcová služobníkom vysvetlila, ako pripravovať a viesť
stretnutia v malých skupinkách.

O mladých sa tento rok stará tím 23 dobrovoľníkov na čele s o. Patrikom

Maľarčíkom a o. Milanom Zalehom.

OČAMI VIKTÓRIE RENČKOVEJ
S tebou Pane je nám fajn! Slová piesne, ktoré vnášam do úvodu môjho „vnútorného
príbehu “, s ktorým sa chcem podeliť.

Áno, s Tebou, Pane, bolo nám fajn na AŠAD 25 – 27. októbra 2019 v GMC Bárka. Začiatok víkendu bol slávnostný – prijatím
Eucharistie sa naplnili naše telá, duše a mysle veselosťou, radosťou v ohlasovaní. Po liturgii nastal čas spájania skupiniek
a zdieľanie pocitov, emócii, zážitkov z posledných, bežných dní našich životov. Každý z nás má mnoho príbehov, ktoré
sú miestami vyslovené v dôvere v nás. Heslo skupinky znie: „čo je povedané, je pre ostatných (mimo skupinky)
skryté“. Večerný čas bol určený k spoznávaniu sa navzájom, formou hier, či rozhovorov. Bol to však priestor aj na čas byť
sám premýšľať. Sobotňajšie ráno začalo spoločnou modlitbou Akatistu. Po chutných raňajkách začala prednáška s pani
Ivanou Strelcovou, ktorá nám venovala svoj čas už druhý víkend. Prednáška bola venovaná metodikám. Naučili sme sa
ako ich písať, a ako sa vyhýbať chybám. Venovali sme sa rôznym typom detí a prácou s nimi. Celú prednášku striedali
rôzne zábavné aktivity, cez ktoré sme sa uvoľnili a načerpali nové sily. Tie posilnil aj výdatný obed, po ktorom sme opäť
v prednáške pokračovali. Pani Ivanka bola veľmi komunikatívna, dokázala odpovedať na „streľbu“ rôznych otázok
s láskou a pohotovosťou. Najväčším zážitkom v danej prednáške bolo rozdelenie do dvojíc, v ktorých sme mali vytvoriť
vlastnú metodiku. Jej tvorba bola vytváraná počas aktívnej siesty, počas ktorej sa nielen tvorilo, ale aj zoznamovalo,
tímovo zapájalo do športov – futbal, basketbal, volejbal. K budovaniu vzťahov medzi účastníkmi prispelo písanie listov,
ktoré si pre nás pripravil kreatívny tím. Na večerný program sa vylosovali štyri dvojice, ktoré predniesli svoje vlastné
metodiky. Ďalší členovia zo skupiniek hrali typy hyperkatívnych, či nesmelých detí. Bola to veľmi veľká skúsenosť. Večer
bol ukončený spoločnou večierňou. Nedeľa patrila slávnostnej liturgii a taktiež spoločnému zdieľaniu .

GRÉCKOKATOLÍCKE
MLÁDEŽNÍCKE
PASTORAČNÉ CENTRUM
Ľudovo ŠArišanka
je tu AJ PRE TEBA
GMPC zastrešuje pastoráciu mladých študujúcich
alebo inak pôsobiacich v meste Prešov.
Každý si tu vie nájsť to svoje :)
Za uplynulý mesiac sme toho zažili veľa. Vyberáme...
Bohorodička a jej služba v boji so zlom.Kazateľ i hosť
stretka: o. Matúš Marcin, exorcista
Vzťah Ty a Ona!presnejšie: Bohorodička a vzťah k nej
Spoznávajme sa
Film Milióny

ZASADALA KOMISIA PRE
MLÁDEŽ PREŠOVSKEJ
ARCHIEPARCHIE
A my sme boli pri tom.... :)

Modlitebné stretko "Cez Máriu k Ježišovi"

Ešte si tu nebol?

V PONDELOK 28.OKTÓBRA 2019 ZASADALA KOMISIA
PRE MLÁDEŽ, KTOREJ ČLENOVIA SA SPOLOČNE

Tak neváhaj a príď na...

RADILI A PRIPRAVOVALI NOVÉ AKCIE A PODUJATIA

Pondelok

PRE MLADÝCH VRÁMCI PREŠOVSKEJ

19:30 sv. liturgia pre vysokoškolákov

ARCHIEPARCHIE.

(NOVÝ INTERNÁT)

UTOROK
15:45 nácvik mládežníckeho zboru
16:30 mládežícka sv. liturgia
(Katedrále sv. Jána Krstiteľa)

17:45 vysokoškolské stretko

Štvrtok
15:00 stredoškolské stretko
17:45 modlitebné stretko
(Kaplnka bl. P. P. Gojdiča, GTF PU v Prešove)

19.11.2019 TÉMA MODLITBA
HOSŤ O. JOZEF HARVILKO

VÍKENDY V BÁRKE na tému

IT HRDINA - AJ TY HRDINA!
22.-24.november -Bardejov,
Hrabské
Godzone tour - 18.novembra v
Prešove
Neostaň doma! Príď a pomôž nám
sprostredkovať deťom a mladým Krista!
Cirkev Ťa potrebuje!

"BYŤ MLADÝM NEZNAMENÁ LEN
VYHĽADÁVAŤ KRÁTKOTRVAJÚCE PÔŽITKY A
POVRCHNÉ ÚSPECHY. AK ROKY TVOJEJ
MLADOSTI MAJÚ VIESŤ V TVOJOM ŽIVOTE K
CIEĽU, MUSIA BYŤ ČASOM VEĽKODUŠNÉHO
DAROVANIA SA, ÚPRIMNEJ ODDANOSTI A
OBIET, KTORÉ NÁS NIEČO STOJA, ALE ROBIA
NÁS PLODNÝMI. "
CHRISTUS VIVIT 108

VEDELI STE, ŽE...?
Prvá animátorská škola bola spojená s košicou animátorskou školou a prebiehala ešte pred rokom 2003. Od
tohto roku funguje animátorská škola v Prešovskej archieparchii samostatne a jej názov sa postupne vyvíjal:
EpAŠ - Eparchiálna Animátorská Škola
AepAŠ - Archieprchiálna Animátorská Škola
AŠAD - Archieaprchiálna Škola Animátora Dobrovoľníka
Formáciou animátorskej školy doposiaľ prešlo viac než 250 mladých
AŠAD v šk. roku 2019/2020
V tíme sú 2 kňazi; 16 dievčat a 7 chlapcov vrátane 3 bohoslovcov
V Škole učeníka je 43 dievčat a 27 chlapcov vrátane 6 bohoslovcov
V Škole služby je 24 dievčat a 21 chlapcov

PREDSTAVUJEME
VÁM...
o. patrik maľarčík

viktória žolnová

Predseda Komisie pre mládež

Koordinátorka mladých

Prešovskej archieparchie

Prešovskej archieparchie

Duchovný správca GMC Bárka

KNIHA

ALEBO TEST

a AŠAD

KNIHA

KNIHA ALEBO FILM?

SLANÉ

SLADKÉ

SLADKÉ ALEBO SLANÉ?

ZIMA
BIELA
DEDINA

LETO ALEBO ZIMA?

LETO

ČIERNA ALEBO BIELA?

BIELA

DEDINA ALEBO MESTO

MENŠIE MESTEČKO

ČISTÁ VODA ALEBO DŽÚS?

DŽÚS

SPEV ALEBO TANEC?

TANEC

ČISTÁ VODA
TANEC

FOLK ALEBO POP?

FOLK

MCDONALD ALEBO TRESKA?

FOLK

TRESKA

ADORÁCIA ALEBO VEČIEREŇ?

TRESKA

ADORÁCIA AJ VEČIEREŇ
PAPIER A PERO
ŠPORTOVÉ HRY

POČÍTAČ ALEBO PAPIER A PERO?
VEDOMOSTNÉ TESTY ALEBO ŠPORTOVÉ HRY?
IKONA ALEBO SOCHA?
MORE ALEBO HORY?

ADORÁCIA
POČÍTAČ
VEDOMOSTNÉ TESTY

IKONA

IKONA

HORY

HORY

"PRECHOD Z DETSTVA DO DOSPELOSTI ZA JEŽIŠOVÝCH ČIAS BOL VYTÚŽENÝM KROKOM,
KTORÝ BOL S RADOSŤOU OSLAVOVANÝ. PRETO KEĎ JEŽIŠ VRÁTIL ŽIVOT "MALÉMU
DIEVČAŤU" (MK 5,39), VYZVAL HO UROBIŤ ĎALŠÍ KROK, UMOŽNIL MU DORÁSŤ A STAŤ SA
"DIEVČAŤOM" (MK 5,41). KEĎ MU POVEDAL: "DIEVČA, VSŤAŇ!" (TALITHA KUM), ZÁROVEŇ
HO UROBIL ZODPOVEDNEJŠÍM ZA SVOJ ŽIVOT TÝM, ŽE MU OTVORIL BRÁNY MLADOSTI. "

(CHRISTUS VIVIT 136)

GMC BÁRKA WWW.GMCBARKA.SK
GMPC WWW.GMPC.GRKATPO.SK
V PRÍPADE OTÁZOK NÁS KONTAKTUJ NA GMCBARKAJUSKOVAVOLA@GMAIL.COM

