Formy práce
Ťažisko komunitnej práce s mládežou v senioráte je položené
na službu mladým v jednotlivých cirkevných zboroch v súčinnosti
a po predchádzajúcej dohode koordinátorov s farármi v cirkevných
zboroch.
A. Aktivity realizované v cirkevných zboroch
Biblická olympiáda
Mládež zo štátnych aj cirkevných škôl, na ktorých sa vyučuje
predmet Evanjelické náboženstvo, si môže otestovať vedomosti
z Biblie z vopred predpísaných biblických textov. Biblická olympiáda
sa koná na jar spravidla na teologickej fakulte. Po obede sú súčasťou
programu tvorivé dielne a hry pod vedením študentov teológie.
Mládežnícke bohoslužby v CZ Modra-Kráľová v rámci víkendovky v Častej

Vzdelávanie pre mládežníckych vedúcich
Vedúci pracovníci s mládežou majú možnosť sa vzdelávať
na aktuálne témy pod vedením teologického odborníka. Cieľom
vzdelávania je, aby sa evanjelium ohlasovalo v súlade s vieroučnými
zásadami ECAV na Slovensku.
Kluby
Ide o o stretnutia mládeže v cirkevných zboroch seniorátu počas
celého roka vždy pre niektorú zo spádových oblastí. Cieľom klubov je
podnietiť stretanie sa dorastencov v cirkevnom zbore alebo pomôcť
mladým začleniť sa do už fungujúcej skupinky. Kluby sa organizujú
z iniciatívy farára, ktorý na tento zámer môže osloviť seniorálneho
koordinátora, predsedu VMV alebo seniora. Klub sa môže konať
aj z iniciatívy seniorálneho koordinátora s cieľom pozvať mládež
z cirkevného zboru na seniorálnu víkendovku alebo na letný tábor.

Letný tábor v Planinke

Mládežnícke bohoslužby
Konajú sa počas celého roka v cirkevných zboroch BAS
z iniciatívy seniorálnych koordinátorov alebo zborového farára.
Na mládežníckych službách Božích je vítaná účasť mládeže aj
z ďalších cirkevných zborov zo spádovej oblasti. Vítaná je aj aktívna
účasť študentov teológie.

B. Aktivity mimo cirkevného zboru
Games
Športový deň, počas ktorého sa mladí popri športovom zápolení
v rôznych disciplínach stretnú aj so zvesťou evanjelia. Aktivita má
silný misijný rozmer. Mladí kresťania môžu na športový deň pozvať
aj svojich kamarátov.
Víkendovky
Ide o víkendové podujatia v Stredisku Detskej Misie Prameň
v Častej, ktoré sa konajú pravidelne na jar a na jeseň s cieľom
priniesť evanjelium mladým zrozumiteľným spôsobom. Víkendovky
mladšieho dorastu sú zamerané na konfirmandov a ďalších
záujemcov vo veku 12 – 15 rokov. Víkendovky staršieho dorastu sú
zamerané na duchovný rast účastníkov.

Komunitná práca
s evanjelickou mládežou
v Bratislavskom
senioráte

Letný tábor
Koná sa počas letných prázdnin v trvaní jedného týždňa. Zážitkovou
formou cez rôzne aktivity, hry, semináre atď. sú mladí podporovaní
v ich duchovnom raste alebo sú pozvaní, aby vstúpili do vzťahu
s Bohom. Na tábore dochádza k stretnutiu mladšieho dorastu
so starším, čo vytvára priestor pre vzájomné spoznávanie sa, ale aj
podporu.
Tento propagačný materiál finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj
z dotačnej schémy Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu PRÁCE
S MLÁDEŽOU na území BSK 2019 v rámci projektu„Komunitná práca s evanjelickou
mládežou“.
Zostavila: Sidonia Horňanová, seniorka BAS ECAV na Slovensku
Autori fotografií: Erich Horňan, Andrea Lukačovská, Michal Resutík, Tomáš Sklárš
Vydal: Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku
Náklad: 500 ks
Víkendovka v Častej

Organizácia práce

Zodpovední pracovníci

Spádové oblasti

Komunitnú prácu v Bratislavskom senioráte (ďalej len BAS)
koordinujú dvaja seniorálni koordinátori pre prácu s mládežou
z neordinovaných a seniorálny koordinátor pre prácu
s mládežou z ordinovaných. Všetci koordinátori pre prácu
s mládežou zvolení na seniorálnom konvente sú z titulu funkcie
členmi Vnútromisijného výboru (VMV) BAS, na čele ktorého stojí
predseda. Vnútromisijný výbor BAS pripravuje, koordinuje
a propaguje seniorálne aktivity s mládežou. Na zasadnutiach VMV sa
zúčastňuje aj senior, ktorý zabezpečuje, aby sa evanjelium Kristovo
zvestovalo v senioráte podľa vieroučných zásad a ktorý spolu
so seniorálnym dozorcom zodpovedá za činnosť seniorátu.

Seniorálny koordinátor pre prácu s mládežou z ordinovaných:
Michal Koreň, zborový farár v CZ Svätý Jur

Cirkevné zbory sú podelené do 6 oblastí:
1. Bratislava: Dúbravka, Legionárska, Petržalka, Prievoz, Rača, Staré
Mesto
2. Sever: Hlohovec, Horné Zelenice, Piešťany, Trnava, Vrbové
3. Juh: Dunajská Lužná, Dunajská Streda, Šamorín
4. Stred: Dolné Saliby, Galanta, Horné Saliby, Senec, Sládkovičovo,
Veľké Úľany-Jelka, Veľký Grob-Čataj
5. Karpaty: Grinava, Limbach, Pezinok, Modra, Modra-Kráľová, Svätý
Jur
6. Veľké Leváre

Klub mládeže
z CZ H. Zelenice
a CZ Modra-Kráľová

Seniorálni koordinátori pre prácu s mládežou z neordinovaných:
Tomáš Sklárš a Michal Resutík
Predsedníčka VMV BAS
Andrea Lukačovská, zborová farárka v CZ Sládkovičovo
Seniorka BAS
Sidonia Horňanová, zborová farárka v CZ Modra-Kráľová

Plán podujatí VMV BAS na rok 2020
Biblická olympiáda

17.4.

Bratislava

Víkend 1 (mladší dorast)

17.4. -19.4.

Častá

Víkend 2 (mladší dorast)

24.4. - 26.4.

Častá

Víkend 3 (starší dorast)

15.5. - 17.5.

Častá

jún

Senec

16.8. - 23.8.

Dechtice

Games

Konseniori BAS
Pavel Kollár, zborový farár v CZ Veľký Grob-Čataj, zástupca seniorky
Vladimír Kmošena, zborový farár v CZ Pezinok

Letný tábor
Víkend 5 (mladší dorast)

16.10. - 18.10.

Častá

Zástupca seniorálneho dozorcu:
Peter Synak, zborový dozorca v CZ Bratislava-Legionárska

Víkend 6 (mladší dorast)

23.10. - 25.10.

Častá

Vzdelávanie pre
mládežníckych vedúcich

september - október

Biblická olympiáda
na EBF UK v Bratislave

Kluby

Január: 17.1., 18.1., 19.1.

Kluby

Február: 28.2., 29.2.

Stred

Kluby

Marec: 1.3.

Karpaty

Kluby

Apríl: 3.4., 4.4., 5.4.

Kluby
Kluby
Mládežnícke bohoslužby
Klub mládeže
z CZ Sládkovičovo
a CZ Veľký Grob-Čataj

Mládežnícke bohoslužby v CZ Modra-Kráľová s účasťou teológov

Modra Kráľová
Karpaty
a Stred

September: 25.9., 26.9.,
27.9.
December: 11.12.,
12.12., 13.12.
19.1., 23.2., 29.3., atď.

Sever
a Karpaty
Stred
a Karpaty
Karpaty
Cirkevné
zbory BAS

