
KMP 2015  -  Krátkodobé Misijné Pobyty  
organizuje tím KMP z Cirkvi bratskej 

Milí priatelia,
aj tento rok vás pozývame zúčastniť sa 
Krátkodobých Misijných Pobytov. Misijné tímy chceme vyslať do týchto štyroch miest: 

(1) Tjačiv (Ukrajina) 
termín: 1. - 9. augusta
cena: 80 €
popis: Tjačiv je mestečko vzdialené 150 km juhovýchodne od Slovenska. V dobrej spolupráci a vzťahu, ktorý 
sme minulý rok nadviazali s miestnym baptistickým zborom chceme pokračovať aj tento rok. Plánujeme denný 
detský evanjelizačný tábor pre deti od 6 do 15 rokov. 

(2) Svalyava (Ukrajina)
termín: 1. - 9. augusta
cena: 80 €
popis: Po niekoľkoročnej  prestávke opäť Svalyavy!  Tamojší  baptistický zbor v tomto roku otvoril  v budove 
modlitebne škôlku. Zameranie nášho tímu bude práve na službu deťom a mladým ľuďom.

(3) Glasgow (Veľká Británia)
termín: 5. - 15. septembra (predbežný termín)
cena: 150 € (orientačná cena - závisí to od ceny letenky)
popis: Môžeš sa stať súčasťou misie v komunite rómskych prisťahovalcov zo Slovenska a Čiech. Glasgowe sa im 
venuje miestny zbor (Free Church of Scotland) spolu s tromi slovenskými misionármi (Mária Jurčová, Juraj a 
Jarka  Institorisovci).  Cieľom  misie  je  podporiť  kresťanské  rómske  spoločenstvo  a  spolu  s  nimi  priniesť 
evanjelium iným Rómom v tejto veľkej komunite. Znalosť angličtiny a rómčiny je vítaná, ale nie je podmienkou.

(4) Michalovce (Slovensko)
termín: 9. - 16. augusta
cena: 50 € 
popis: Cirkev bratská v Michalovciach prerába svoju modlitebňu.  Jedným z cieľov prestavby je to,  aby už 
samotná budova vysielala do svojho okolia signál otvorenosti.  Aj preto je v pláne urobiť v modlitebni ľahko 
prístupnú miestnosť (čajovňu), ktorá by slúžila aj na misijné účely. Tím, ktorého môžeš byť súčasťou, by mal dve 
úlohy: (1) brigádnicky pomáhať na prestavbe; (2) spolu s domácou mládežou byť zapojený do evanjelizačných 
večerov v  čajovni.

  Povinnou súčasťou prípravy sú dve stretnutia:
• 24. - 25. apríla v Cirkvi bratskej v Prešove
• 19. - 20. júna v Cirkvi bratskej v Hermanovciach nad Topľou

Prihlásiť sa na  môžete do nedele 19. apríla! 
Prihlášky posielajte na mail: kmp.ukrajina@cb.sk

Marek Jurčo – člen tímu KMP 
….........................................................................................................................................................
Poznámka k  peniazom:  Suma,  ktorú  vyzbierame ide na všetky výdaje spojené s  pobytom.  (Strava, 
ubytovanie,  doprava,  materiály,  poistenie...).  Nechceme však,  aby peniaze boli  pre niekoho prekážkou 
zúčastniť sa na misii. Ak niekoho od prihlásenia na KMP odrádza iba stanovená suma, povzbudzujeme ho,  
aby spravil krok viery a prihlásil sa. Nie vždy sa všetkým účastníkom pobytu podarilo zaplatiť celú sumu, 
ale ešte nikdy sme nezažili, že by sme mali nedostatok.        

Poznámka k Ukrajine:  Miesta,  na ktoré ideme, sú v západnej časti  Ukrajiny a nie sú vojnou priamo 
ohrozené.  Napriek tomu sú veľmi poznačené tým,  čo sa deje na východe (drahé potraviny,  utečenci  z 
východu,  branná povinnosť,...).  Sme si  vedomí,  že  do leta  sa  môže veľa  zmeniť.  Situáciu  starostlivo 
monitorujeme,  ale pobyty plánujeme.  Nevieme,  čo nás čaká v budúcnosti.  Môže sa stať,  že na nejaké 
obdobie bude toto naša posledná šanca pridať sa k zvestovaniu evanjelia deťom a mladým na Ukrajine. 

mailto:kmp.ukrajina@cb.sk


Prihláška na Krátkodobý Misijný Pobyt (KMP) 2015

Meno a priezvisko:   .................................................................................................................

Vek:       ......................................................................................................................................

Dôvod môjho rozhodnutia zúčastniť sa KMP:.........................................................................

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

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

Zaujímam sa o pobyt (vhodné zakrúžkuj): 

a) Tjačiv (Ukrajina)
b) Svalyava (Ukrajina)
c) Glasgow  (Veľká Británia)
d) Michalovce

Svedectvo o prijatí Pána Ježiša Krista za Spasiteľa (ak si medzi nami prvýkrát): 

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

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

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

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

Popis služby, do ktorej sa môžem zapojiť (vhodné zakrúžkuj, prípadne konkretizuj): 

a) Práca s deťmi (vyučovanie, ručné práce, bábky, spev,...)

...........................................................................................................................................................
b) Hra na hudobnom nástroji (gitara,...)

...........................................................................................................................................................
c) Práca s mládežou (príhovor, osobné rozhovory, šport, dráma,...)

...........................................................................................................................................................
d) Administratíva (pokladník, komunikátor, ...)

...........................................................................................................................................................
e) Fyzická zručnosť (odborné práce, vedenie brigád,...)

...........................................................................................................................................................
f ) Iné   (Vyučovanie angličtiny, ....)

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


