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Efez - Rím - Atény
táborník Letného denného 
tábora pre deti - poprad 2O15Efez - Rím - Atény

Salvete pueri at puellae! Kalos irthate agória kje korítsia! 
Wellcome, boys and girls! Buďte vítaní, dievčatá a chlapci!

Takto sme sa za zvukov fanfár latin-
sko-grécko-anglicko-slovensky privítali 
na našom dennom tábore, malých be-
žeckých pretekoch a súčasne putovaní 
po stopách apoštola Pavla. Stali sa z nás 
olympijské výpravy troch veľkomiest sta-
roveku – Efezu, Rímu a Atén.

Efežania – Anabelka, Emka, Livka a 
Riško, vedení tetou Alenkou, ktorej 
pomáhali Janko, Katka a Radka – zod-
povedne hájili povesť mesta, ktoré sa 
napriek tomu, že sa v ňom nachádza 
Artemidin chrám, jeden zo 7. divov sve-
ta, po návšteve apoštola Pavla stalo vý-

znamnou kresťanskou obcou.
Do tímu Ríma, na čele s tetou farárkou 

Dankou, Dankou ml., Baškou, Matejom, 
patriliAnitka, Karinka, Michalka, Peťko, 
Rebeka a Zuzka, bojujúci sa „pupok sve-
ta“, do ktorého vedú všetky cesty.

Reprezentačný tím Atén, centra filozo-
fie, vzdelanosti a kultúry, tvorili tréner ujo 
farár Michal, pomocníci Anička, Jakub, 
Miško a Paťka a ich zverenci Aurel, Ivanka, 
Natálka a Simonka.

Sčítané, odčítané, vynásobené a vyde-
lené – spolu 27 stálych členov táborovej 
rodiny.                         Baška
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Apoštol Pavol bol týždeň vzorom 
nielen pre deti, ale pre nás všetkých. 
Jadrom jeho služby medzi ľuďmi bolo 
evanjelium. Evanjelium ako štafetový 
kolík, ktorý si vyrábali naše deti. Evanje-
lium ako to najpodstatnejšie, čo máme.

Je to zvláštne. Voláme sa evanjelici, ale 
keby ste sa spýtali evanjelikov, čo je to 
evanjelium, tak asi by sme sa veľa odpo-
vedí nedočkali. Je to aj preto, lebo to nie 
je naučená vec ani niečo zdedené tra-
díciou, ale je to neustále zjavenie Ježiša 
Krista v každej generácii, a to aj v tejto 
novej, ktorá mohla mať denný tábor.

Kristus sa zjavil Pavlovi a zmenilo ho 
to na hlásateľa dobrej zvesti o záchra-

ne z hriechu vo viere v Pána Ježiša.Tak 
sa Kristus zjavuje aj dnes a premieňa 
každého dôverujúceho na ohlasovate-
ľa dobrej zvesti – evanjelia o vyslobo-
dení z hriechu v Pánovi Ježišovi. Veľmi 
vzácne bolo počúvať vyznania detí, 
ako si pamätali Pavlov život, ako vní-
mali, čo s Nim a skrze neho konal Pán 
Boh a tiež ako s láskou a úprimnosťou 
spievali nové kresťanské piesne. Tak sa 
stali ohlasovateľmi evanjelia Pána Ježi-
ša. Kiež v tom vytrvajú. Buďme im v tom 
nápomocní a vzájomne sa podporuj-
me v dobrej zvesti, ktorú sme prijali od 
Pána Ježiša.

Michal Findra

A oznamujem vám, bratia, že evanjelium, ktoré som 
zvestoval, nie je podľa človeka. Lebo ani ja som ho nepre-
vzal od človeka, ani som sa mu nenaučil, ale som ho prijal 
zjavením Ježiša Krista.    Gal 1,11-12
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Po kamienku ku kameňom
Zvyky a tradície sú rôzne. Líšia sa v kaž-

dom kraji, v každej kultúre. S postupujú-
cim časom sa na ne, žiaľ, stále viac a viac 
zabúda. A zabúda sa ešte omnoho rých-
lejšie, ak zmiznú i ľudia, ktorí ich zvykli 
dodržiavať.

Presne tak to je 
na našom území 
aj so zvykmi židov. 
Vlastne nielen so 
zvykmi, ale aj s po-
vedomím o celej ži-
dovskej komunite. 
Možno je to tým, 
že z predvojnových 
3,5% obyvateľstva 
Slovenska,hlásia-
ceho sa k židovské-
mu náboženstvu, 
ostalo dnes približne 2000 židov, stotinka. 
Ale napriek tomu by sa zabúdať nemalo.

Skúste sa opýtať desiatich Popradčanov 
na jednoduchú otázku o židovstve. Ne-
treba sa hneď pýtať na zvyky, postačí zis-
ťovať, kto vie, kde sa v meste nachádzala 
synagóga (t. č. Popradská tlačiareň) alebo 
ako sa dostať na židovský cintorín. Mys-
lím, že málokto bude vedieť odpovedať. 
Ale ak sa medzi tých desať osôb zamotajú 
táborníci z nášho denného tábora Pop-

rad 2015, tí vás radi poučia. Spolu s deťmi 
sme sa totiž v jedno popoludnie vybrali 
položiť aspoň na pár schátraných hrobov 
po kamienku.

Prečo židia nosievajú svojim mŕtvym na 
hrob práve kamienky, nám po telefóne 

vysvetlil Ján Hevera 
z Bratislavy:

Na rozdiel od kve-
tov, ktoré zvädnú, 
je kamienok stály, 
nemenný, rovna-
ko, ako by mali 
byť spomienky na 
mŕtveho, pretože 
aj jeho vplyv na náš 
život bol a zostáva 
stabilný.

Druhým výkla-
dom symboliky kameňov je alúzia na 
pohrebné zvyky Izraelcov v čase puto-
vania do zasľúbenej zeme. Permanentné 
presúvanie a terén púšte nedovoľoval 
pochovávať mŕtvych. Preto sa miesto 
hrobov vŕšili kamene. A tak si teraz pri-
nesením kamienkov židia ctia pamiatku 
svojich zosnulých.

Aj my sme si teda s úctou a skalkami pri-
šli spomenúť na ľudí, na ktorých už nemá 
kto spomínať...                                      Baška
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Ohradený, opustený, chodí pri ňom 
vlak, písmená tam prečítaš vždy iba 
ako rak.
   Čo je to?
  (nírotnicýksvodiž)

Keď vyslovíš moje meno, zmiznem.
   Kto som?
   (ohcit)

Ide mostom, nedupká, ide vodou, 
nečľapká, ide horou, nešuští, ide 
cestou, nepráši.
   Čo je to?
    (ňeit)

Prečo si sa rozhodla prísť na tábor?

Rebeka: Chcela som to skúsiť

Paťka: Zavolala ma pani farárka.

Kajka: Povedali mi, že mám prísť, pre-
tože bude sranda.

Čo sa ti páči na tomto tábore?

Radka: Spievanie piesní, hry, dobrá 
nálada a veselí ľudia.

Rebeka: Mne sa páčia aktivity, ktoré 
vymýšľame vo voľnom čase.

Michalka: Naháňačky s pani farárkou.

Riško: Najviac sa mi páči, že sa každý 
deň na tento tábor teším.

Sladko(kyslo) aj (trpko)
vtipne po kresťansky

Baptistický pastor, evanjelický farár a kato-
lícky kňaz majú rovnaký problém. Do kosto-
lov sa im nasťahovali netopiere. Dohodnú 
sa, že o týždeň sa stretnú a povedia si, ako sa 
im podarilo s nevítanou návštevou naložiť. 

Po týždni baptistický pastor hovorí: „Urobil 
som pre nich Večeru Pánovu, ale nepomoh-
lo to.“

Katolícky kňaz na to: „Pokropil som ich svä-
tenou vodou, ale ani to ich nevyhnalo.“

Evanjelický farár nakoniec priznáva: „Ja 
som ich okonfirmoval a v kostole sa neuká-
zal už ani jeden.“

Prečo nemôže ísť tráva do neba?
 Nechce byť predsa spasená.

Malý chlapec otvorí starú rodinnú Bibliu a 
fascinovane si v nej listuje. Zrazu z Biblie nie-
čo vypadne. Zdvihne tú vec a pozorne sa na 
ňu zahľadí. Je to starý vyschnutý list, ktorý sa 
lisoval medzi stránkami.

 „Mami, pozri, čo som našiel,“ zavolá 
chlapec.

„Čože to máš, synček“ pýta sa mama. 
Chlapec plný nadšenia odpovedá: „Myslím, 

že to je Adamova bielizeň!“

Na konci bohoslužby farár ohlásil: „Budú-
cu nedeľu bude kázeň o klamstve. Aby ste 
sa dobre pripravili, prečítajte si predtým 
17.kapitolu Markovho evanjelia.“

O týždeňsa na začiatku káznefarár pýta: 
„Kto si prečítal 17.kapitolu evanjelia podľa 
Marka?" 

Všetky ruky v kostole sa ochotne hlásia... 
Kňaz: „Tak práve s vami by som si rád po-

hovoril o klamstve. Markovo evanjelium 
totiž končí šestnástou kapitolou.“

Pásikavá anketa
Mlynárovie dievčat 

Kajky, Livky a Simonky

Táborové tajomstvá
alebo 

Hádajte s nami
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Ktorý tábor sa zaobíde bez nejakej celo-
dennej dobrodružnej cesty? Aj my sme sa 
teda vybrali na výlet – vlakom až do Starej 
Ľubovne. Počnúc pánom sprievodcom a 
končiac spolucestujúcimi, všetci vedeli, 
že máme dobrú náladu a že cestovanie je 
síce zaujímavé, ale nechce sa nám obse-

dieť. Po vystúpení z vlaku sme sa trošku 
beznádejne pozreli na vzdialený hrad na 
veľkom kopci a mysleli si, že snáď tam ani 
nevylezieme. Cestou nahor bolo obľúbe-
nou otázkou, ako dlho ešte treba kráčať. 
Aby sme sa úplne nevysilili, prvou zastáv-
kou nášho putovania bol obed u grófky 
Izabely. Potom sme zliezli o pár metrov 
nižšie na prehliadku skanzenu, kde sme v 
drevenom kostolíku poďakovali za výklad 
pesničkou My sme tu všetci jedna rodina. 
A šlo sa na hrad. Zasa do kopca... a na hra-
de? Schody! Ale mnoho sme sa dozvedeli, 
dokonca sme videli aj časť rozprávky o 
Nebojsovi, ktorú hrali ZUŠkári zo Starej 
Ľubovne. S obavami zo svalovky a „ne-
vládzééém“ sme sa vracali na stanicu, kde 
nás už čakal vláčik. Každý sa tešil na cestu 
tunelmi a vedúci možno tajne aj na to, že 
deti snáď zaspia. Vyrehotaný a vyspievaný 
vagón však hovoril o inom. Pretextovali 
sa pesničky, vymysleli nové ukazovačky a 
privítal nás Poprad.                    Baška

Už tam budeme?
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Mojimi očami
„A budeme tam aj spať?“
„Nie.“ 
„Dobre, tak idem.“
A mali sme prvú účastníčku tábora, 

Ivanku. Postupne sa deti prihlasovali, 
staršie aj mladšie. Pán Boh nám ich po-
sielal ako do korábu ku Nóachovi. 

Myšlienka na uskutočnenie tábora 
vznikla niekedy po Veľkej noci. Postupne 
sme oslovovali ľudí, či by s nami do toho 
išli, najmä na mládeži, kde sme sa za 
letný tábor začali aj modliť. Vybrali sme 

tému a začali sme sa stretávať na prí-
pravkách. Vznikol program, ktorý sme 
postupne napĺňali konkrétnymi aktivi-
tami. Objednali sme jedlo, naplánovali 
výlet . Tábor sa mohol začať.

Počas celého týždňa s deťmi sme vní-
mali medzi nami Božiu prítomnosť. 
Myslím si, že môžem povedať, že nám 
nič nechýbalo. Pán Boh sa o svoje deti 
verne postaral. Poslal nám nádherné 
deti aj pomocníkov. Nemali sme nedo-
statok jedla ani materiálnych vecí. Mali 
sme však požehnanie pri Božom Slove, 

pri modlitbách aj osobných 
rozhovoroch, pri speve piesní. 
Prichádzali medzi nás aj hos-
ťujúci táborníci, ako sme ich 
nazvali. Tí nám boli nápomoc-
ní v rôznych oblastiach, či už 
pri umývaní riadov po obede, 
službou slova, hrali sa s nami, 
alebo išli na výlet ako pomocný 
dozor. Prichádzali medzi nás aj 
nečakaní „sponzori“, ktorí nám 
prinášali koláčiky a ovocie. Za 
všetko vám patrí veľká vďaka. 
Naša zborová miestnosť sa tak 
na jeden týždeň premenila na 
táborovú základňu, vedľajšia 
miestnosť na herňu a dvor za 
farským úradom sa zmenil na 
dielňu tvorivých aktivít a špor-
tové ihrisko. 

Som za toto všetko Pánu 
Bohu veľmi vďačná. A ak Pán 
Boh dá, na budúci rok sa stret-
neme znova.                    

  Alenka Findrová
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Aj také sa nám podarilo
na angličtine:
Danka:
Opakujte po mne - Jew znamená Žid.
Deti: Jew znamená ŽIŤ.

po páde na kolienko:
Michalka: Budem ešte chodiť?
univerzálna odpoveď na hádanky polože-
né v kresťanskom prostredí:
Baška: Ide mostom, nedupká, ide vodou, 
nečľapká, ide horou, nešuští, ide cestou, 
nepráši. Čo je to?
Efežania a Aténčania: Isto to bude Pán Boh!

každodenne vo farskej záhrade:
Michalka: Ideme hrať si to????

keď Anička pred výletom šla 
priamo na vlakovú stanicu:
Ivanka(zúfalo): Kde je moja panda!?

Medzi obľúbené aktivity táboriacich patrili 
okrem spievania piesní s gitarou aj každo-
denné workshopy a minikurz angličtiny, na 
ktorom si dennodenne opakovali to, čo sa 
naučili o apoštolovi Pavlovi – v tomto prípa-
de však hravou zväčša maľovanou formou a 
najmä po anglicky. 

Na tvorivých dielňach si deti vyrobili 
sadrové medaily pre úspešných bežcov, 
štafetové kolíky, na príklade ktorých bolo 
ukázané, že aj evanjelium by sa ako štafeta 
malo odovzdávať ďalej. Jedno popoludnie 
sme si spríjemnili zbieraním a dekorovaním 
kameňov servítkovou technikou a v horúci 
piatok sme sa schladili pri plákaní čerstvo 
obatikovaných tričiek a ich sušení vo farskej 
záhrade.

Z tábora si teda deti neodniesli iba pek-
né spomienky, ale aj drobnosti, ktorými sa 
budú môcť pochváliť svojim kamarátom.

DoItYourself 
and learnEnglish

O Pavlovi v ôsmich smeroch 
autor: Zuzka 

ATÉNY, BARNABÁŠ, BOH, CESTA, 
CYPRUS, EFEZ, ERA, JERUZALEM, 
KRÍŽ, MIER, PÁN, PAVOL, RÍM, 
SLEPOTA, SVETLO, TARZUS, ÚTEK, 
ŽID 

 

Tajnička: _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ 

N  A  B  A  R  N  A  B Á Š
J  T  H  S  U  Z  R  A T O
E  O  V  R  C  E  S  T A C
R  P  Á  N  I  K  R  Í Ž Y
U  E  Ž  I  D  E  F  E Z P
Z  L  R  Í  M  Ý  C  L Č R
A  S  V  E  T  L  O  H L U
L  Ú  T  E  K  V  E  R A S
E  O  V  E  A  A  T  É N Y
M  IE  R  P  K  B  O  H ! !

autor: Zuzka

O Pavlovi v ôsmich smeroch
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Odkazy táborníkov táboru, ich najkrajšie 
zážitky, najvtipnejšie momenty a hodno-
tenie nezabudnuteľného – teda o tom, čo 
bolo super, od tých, ktorým bolo super!

Riško: Ping-pong!
Emmka: Bolo super na hrade.
Aurel: Super bol ping-pong a hrad, tiež 
ukazovacie piesne.
Zuzka: Piesne, hry, hrad, proste všetko.
Katka: Popoludňajšie naháňačky!
Mikea.k.a. BrFrFindra: Najviac sa mi páči-
lo, ako ma deti strážili, keď som aktívne pri 
novinách oddychoval a pil kávu.
Anitka: Vyrábanie pavúka z bieleho trička
Anička = Panda: Posilňovanie s deťmi na 
rukách a kávičkovanie v kuchynke.
Michalka: Divadlo na hrade.

Konečné zúčtovanie s táborom Poprad 2015
Danka ml.: Pjesenky!
Janko, Katka, Ivanka, Anabelka, Natál-
ka, Zuzka, Jakub: Kalčeto!!!
Simka, Livka, Karinka: Piesne, hry a hrad!
Rebeka, Paťka, Alenka: Všetko bolo  
super!
Baška: Kávička s mliečkom a koláčiky...

Danka Kissová ml.


