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Ahojte,  CampFesťáci!

Konečne je to tu! Devätnásty CampFest. 
Neviem, či si to niekto uvedomuje, ale po-
sledných 19 rokov sme sa venovali príprave 
na tento konkrétny predlžený víkend s ná-

zvom CampFest 2017. Zdá sa ti to zvláštne? 

Samozrejme, neviem, či niekto na prvom CampFeste vôbec 
tušil, že sa CampFest bude organizovať pravidelne rok čo rok. 
Vtedy sme len s malou dušičkou rozmýšľali o  tom, či je vô-
bec múdre robiť CampFest hneď ďalší rok. Ale verím, že Pán 
Boh mal vtedy už presne naplánovaný tento náš konkrétny 19. 
ročník. Dokonca vedel, že na ňom budeš práve ty. Myslím, že 
Pán Boh už vtedy vedel, že má 19 rokov na to, aby pripravil 
presný program tohto víkendu. Nie však len ten, ktorý je v prí-
lohe tohto bulletinu, ale hlavne ten tvoj osobný program. Preto 
sa pekne ubytuj, postav si stan, poobzeraj si areál, ale hlavne 
načúvaj, vnímaj, nasávaj a nezabúdaj prežiť program tohtoroč-
ného CampFestu naplno. 

A ešte jedna dôležitá informácia. Nezabudni nám po CampFes-
te napísať všetko dôležité, čo by nás mohlo povzbudiť organi-
zovať aj 20. ročník.

Štefan Beňa 
riaditeľ festivalu

VITAJ NA CAMPFESTE 2017!
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NÁRODNÝ PARK NÍZKE TATRY 
Areál CampFestu je situovaný v ochrannom pásme Národného parku 
Nízke Tatry, v časti Svarín, kde sa nachádza veľké množstvo chránených 
rastlín i  živočíchov. Biely a  Čierny Váh sú významnými vodnými tokmi, 
ktoré poskytujú domov chráneným druhom rýb i obojživelníkom.

Keďže chceme chrániť Národný park, v  ktorom sa nachádzame, je dô-
ležité rešpektovať tieto základné pravidlá: neznečisťovať prostredie 
odpadkami, v národnom parku nechodiť mimo ciest a turistických 
chodníkov, neničiť a nepoškodzovať porasty, nezakladať oheň, ne-
znečisťovať vodné toky (umývaním áut, šampónmi a pod. ).

IDENTIFIKÁCIA
Identifi kačný náramok, vstupenku musíš nosiť stále so sebou. Festivalový 
areál budeš môcť ľubovoľne opúšťať, ale identifi kačným náramkom sa 
musíš preukázať pri každom vstupe späť.

!!! V  žiadnom prípade náramok nedávaj dole, 
neskôr ho už nie je možné naspäť upevniť !!!

ZÁKAZY A ODPORÚČANIA
Je prísne zakázané vnášať do areálu akékoľvek sklenené nádoby vrátané 
fl iaš, horľaviny, zbrane akéhokoľvek druhu, psychotropné látky, predmety 
ohrozujúce bezpečnosť, pyrotechnické predmety a otvorený oheň.  

V celom areáli platí zákaz užívania alkoholických nápojov.

Videokamery a fotoaparáty je možné používať len pre vlastné potreby.

Z  dôvodu ochrany prírody je povolené parkovať len na miestach na to 
určených.

Zároveň je prísne zakázané pohybovať sa mimo značených chodníkov.

DÔLEŽITÉ INFO
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Kúpanie v Čiernom váhu je možné, ale len na vlastnú zodpovednosť. Ne-
používajte však pritom šampóny a mydlá!

V areáli je možné fajčiť len na miestach na to určených a označených (za 
registráciou „na moste“, pri rieke za športoviskami, za sociálkami). Inak 
platí všade zákaz fajčenia z dôvodu nebezpečenstva požiaru zapálením 
suchej trávy, odpadkových košov a pod. Zákaz fajčenia platí aj pre vstup 
do programových stanov. 

Odporúčame návštevníkom, aby si dávali pozor na osobné veci, najmä 
cenné veci (peňaženky, mobily a pod.), v areáli sa môžu pohybovať ľudia 
s úmyslom zneužiť nepozornosť návštevníkov, opustený stan a pod. Ne-
dajte šancu zlodejom!

OHĽADUPLNOSŤ
Potrebuješ byť ohľaduplný k svojim spolubývajúcim v okolitých stanoch. 
Aj keď program funguje do neskorej noci, potrebujeme si na chvíľku aj 
zdriemnuť, preto dbaj na to, aby si svojim nadmerným hlukom nerozhne-
val spiacich ľudí okolo seba. 
Možno sa ti zdá, že toalety sú ďaleko, ale nech sa ti nezdá, že sú všade.

SEPARÁCIA ODPADU
V areáli sú umiestnené odpadkové koše rozdelené na plasty (žlté vrecia) 
a komunálny odpad (čierne vrecia).
Do plastu patria: čisté a prázdne - fólie, tašky, igelity, PET fľaše, obaly 
od sladkostí, ale aj kombinované obaly, plechovky a kovové obaly. 
Do plastu nepatria: znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami 
a chemikáliami). Znečistené plasty patria do komunálneho odpadu.

Všetky ostatné odpady vhadzujte do komunálneho odpadu (do čiernych 
odpadkových vriec)

DÔLEŽITÉ INFO
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SPRCHY
Počas celého festivalu sú vám k dispozícii sprchy. Kvôli zabezpečeniu hy-
gieny a bezpečnosti ich čistíme 3-krát denne. Počas doby ich čistenia je 
vám k dispozícii Sprchovací stan.

Otváracie doby spŕch a  Sprchovacieho stanu sú vyvesené na budove 
Spŕch a Sprchovacom stane.

ŽETÓNY 
Pre zrýchlenie a zjednodušenie obsluhy v Kaviarni na terase a v poľnej ku-
chyni používame žetónový systém. Žetóny odstránia zdĺhavé blokovanie 
jedál a nápojov a následnú manipuláciu s jedlom. Ceny budú nastavené 
tak, aby sa nemuselo vydávať. Žetóny sa budú dať zakúpiť v pokladni na 
to určenej (v  kolibke vedľa jazierka). V  ostatných stánkoch rýchleho 
občerstvenia si tovar zakúpite normálne za peňažnú hotovosť.

Upozornenie: Za žetóny sa nakupuje iba strava v kaviarni a poľnej kuchyni.

POĽNÁ KUCHYŇA 
Počas festivalu vás pozývame do našej poľnej kuchyne, kde vám naši ku-
chári uvaria čerstvú polievku za výborné ceny. Príďte ochutnať!

Ponuka: 

Štvrtok: Kotlíkový guľáš

Piatok: Kapustnica

Sobota: Fazuľová s údeným mäsom

UŽITOČNÉ INFO
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Železničná spoločnosť Slovensko

Štvrtok 3.8.2017 Piatok 4.8.2017 Sobota 5.8.2017 Nedeľa 6.8.2017

zo smeru Žilina zo smeru Žilina zo smeru Žilina smer Žilina

R 605   14:04 R 601   10:04 R 601   10:04 R 604   9:57
R 609   18:04 R 607   16:04 R 606   11:56

zo smeru Košice zo smeru Košice zo smeru Košice smer Košice

R 608   13:57 R 604   9:57 R 604   9:57 R 601   10:04
R 610   15:57 R 610   15:57 R 603   12:04

UŽITOČNÉ INFO

KYVADLOVÁ DOPRAVA
Počas CampFestu môžeš využiť služby kyvadlovej dopravy 
a tak sa pohodlne dopraviť do Kráľovej Lehoty. 

Odchody: štvrtok – sobota (3. – 5. 8.)
z Kráľovej Lehoty, žel. stanica (smer CampFest) 
09:00 – 21:00 (v hodinových intervaloch)
z areálu CampFestu (smer Kráľova Lehota) 
09:30 – 20:30 (v hodinových intervaloch)
Odchody: nedeľa (6. 8.)
z areálu CampFestu (smer Kráľova Lehota)
07:30 – 14:30 (v hodinových intervaloch)

TAXI DOPRAVA 
Ak potrebujete odvoz v neštandardnom čase, môžete využiť aj 
Taxi dopravu na tel. čísle: 0905 931 313.

VLAKY
Počas CampFestu budú zastavovať v Kráľovej Lehote rýchliky 
ŽSSK. Budú to tieto rýchliky:
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HLAVNÁ TÉMA: PREMENA

V dnešnej dobre sú opravy nefunkčných spotrebičov často drah-
šie ako kúpa nového. Takisto prerobiť starý dom je nákladnejšie 
ako postaviť nový a podobne premeniť „starého“ človeka na ob-
raz Boží, nie je o nič jednoduchšie.
Boh sa však aj napriek tomu rozhodol nás nevymeniť, ale od prvej 
chvíle ako sa človek „pokazil“, začal pripravovať plán záchrany 
- premeny.
Na CampFeste 2017 chceme hovoriť o  premene, ako o  neod-
deliteľnej súčasti Božieho Kráľovstva. Veríme že cena zaplatená 
na kríži bola dosť vysoká na premenu nielen jednotlivca, ale aj 
našich rodín, vzťahov, priateľov, našich komunít, ale aj celej spo-
ločnosti.

HLAVNÉ TÉMY A REČNÍCI
JE MOŽNÉ ZMENIŤ SA?
Je vôbec nejaká premena potrebná? Kto sa má zmeniť? Chce ma Boh zmeniť? Som 
na to pripravený, chcem to?
rečník: Miro Tóth
Miro slúži ako pastor mládeže Iný Rozmer v  zbore apoštolskej 
cirkvi Košice. Svoj život vydal pánovi Ježišovi ako 16-ročný. Po 
niekoľkých rokoch prijal povolanie do služby mladým a do oblasti 
chvál a uctievania (skupina Tretí deň).

PREMENA DO HĹBKY - osobná premena 
Stať sa kresťanom neznamená len zmeniť si profi l na FB, stať sa súčasťou zaují-
mavého spoločenstva či mať oblečenie z kresťanského shopu. Stretnutie s Kristom 
musí spôsobiť premenu srdca, charakteru, návykov, cieľov a pod. 
rečník: Michal Kevický 
Pôsobí ako kazateľ zboru Viera – Bratskej jednoty baptistov v Bra-
tislave. Je ženatý. S manželkou Evkou majú tri deti. Jeho služba 
spočíva v kázaní Božieho slova, ale aj v osobnej pastorácii.
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ZMENA VLÁDY 
Kto ti vládne? Nie je potrebná zmena, kľúčová zmena vlády v tvojom živote? 
rečník: Peter Lipták 
Peter Lipták sa narodil a žije v Košiciach. Do 23 rokov svojho života 
bol závislý na alkohole a drogách. V roku 1998 bol mocou Pána Ježi-
ša Krista nadprirodzene, z okamihu na okamih - úplne vyslobodený. 
Začal žiť pre Pána Ježiša, vyštudoval teológiu a slúži ako evanjelista. 

SOĽ NAD ZLATO - premena na „soľ zeme“ 
Božia premena vo mne, spolu so mnou vzbudzuje premenu okolia, v  ktorom sa 
pohybujem. Premena môjho okolia, triedy, rodiny, školy, obce, mesta. 
rečník: Julo Slovák 
Julo je leadrom kapely ESPÉ, je plný vášne za Božie veci na Slo-
vensku a  túži vidieť povstávať a rásť generáciu, ktorej ide o Božie 
kráľovstvo. Pracuje ako výkonný riaditeľ projektu Godzone, ktorého 
cieľom je prinášať evanjelium mladým ľuďom na Slovensku, v Če-
chách i v iných krajinách. 

CENA PREMENY 
Kristov kríž, zlomené telo a vyliata krv. Ľudská obeť, zápas, odhodlanosť za Božie 
pôsobenie, ochota ponúknuť svoj život Pánu Bohu. 
rečník: Ján Buc 
Ján Buc je predsedom Združenia kresťanských spoločenstiev mlá-
deže (ZKSM). Už takmer dvadsať rokov pracuje s mladými ľuďmi. Ve-
nuje sa prednášaniu a formácii mladých kresťanských lídrov. Pôsobí 
ako kňaz Spišskej diecézy.

HLAVNÁ TÉMA: PREMENA
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HUDOBNÉ SKUPINY

Adonai (CZ)
Táto kapela z Českého Tešína začala hrať v roku 2014. Víziou kapely 
je priniesť nové české chvály a povzbudzovať ostatných ku tvorbe 
chvál. Túžia potom, aby povstali ďalšie chváliace kapely v Čechách 
a  noví vedúci chvál, ktorí povedú český ľud v  uctievaní. Cieľom 
Adonai je, aby sa človek stretol s Bohom vo chvále, modlitbe, a aby 
Boh skrze chválu jednal a menil ľudské srdcia.

Altarive (HU) 
je maďarská rocková kapela, ktorá vznikla v  roku 2014 v  Buda-
pešti. Ich hudba je postavená na základe rocku a elektronických 
prvkoch, s  prímesou metalu či dokonca popu. Nejedného poslu-
cháča iste zaujme kombinácia zaujímavých a čistých vokálov spolu 
s  tvrdším elektronickým doprovodom, čo je pri neznámej kapele 
príjemným prekvapením.  

BCC WORSHIP (SK)
Worshipová kapela, ktorú spája nielen služba uctievania a  chvál 
v spoločenstve Bratislava City Church, ale aj radosť z kvalitnej hud-
by. „Do našej hudby sa vždy snažíme dať to najlepšie, práve preto, 
lebo veríme, že náš Boh si to najlepšie zaslúži. Veríme, že chvála to 
je životný štýl, túžime preto motivovať ľudí, aby osobne spoznali 
toho, ktorý ich stvoril a ktorý ich nadovšetko miluje.“  Práve nahrali 
v poradí už šiesty album s názvom „Nádej“, ktorý vyšiel 26. júla.

CMS – YOUNG continentals (SK)
Po desiatich rokoch predstavujeme jednu z najobľúbenejších for-
mácií CMS - YOUNG Continentals. Koncertný program s názvom „To 
najvzácnejšie“ predstavia tínedžeri z celého Slovenska. Dynamic-
ká hudba, skeče a svedectvá vám určite prinesú radosť do srdca 
a chuť vykročiť radostnejšie do ďalších dní. 

Derech (UA)
Ukrajinská formácia Derech kombinuje modernú hudbu so židov-
skými etnickými motívmi.  Svoje piesne zakladajú na biblických 
textoch (žalmoch). Taktiež hrajú tradičnú etnickú židovskú hudbu 
(ako nigus či kleizmer). Kapela je súčasťou Kyjevskej kongregácie 
mesiánskych Židov. Spolu s nimi príde aj tanečná skupina Leaviot, 
ktorá bude prezentovať chválu prostredníctvom  židovsko-mesián-
skych tancov.
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HUDOBNÉ SKUPINY

Dominika Gurbaľová & priatelia (SK)
Ako priatelia prichádzame, aby sme sa spoločne modlili piesňou 
a priniesli chválu Bohu. Túžime sa približovať k Božiemu srdcu. Na-
čúvať Jeho hlasu a zdieľať  to spoločne medzi sebou ako priatelia 
a potom i na miestach, kde môžeme hrať.  S radosťou a bázňou 
vzdávame Bohu chválu, očakávame Ho, že on bude konať a  my 
z celého srdca chceme nasledovať Jeho vanutie v živote i vo chvále.

Draw the parade (NL) 
Majú za sebou desať rokov pódiových vystúpení, na ktorých pri-
nášajú hlavne živý tanečný zážitok. Koncertovali po celej Európe, 
pričom za svoj najväčší úspech považujú vypredaný 25 tisícový 
koncert v meste Arnhem. Po vydaní ich debutového singlu „I came 
here to dance“ v roku 2012, nasledovalo aj EP v lete 2015 s názvom 
„Live like you love it“. So svojou tvorbou sa dostali do éteru troch 
renomovaných nemeckých rádií, a aj na CampFeste ukážu ako roz-
tancovať celé obecenstvo.

ESPÉ (SK)
Kapela ESPÉ vznikla v roku 2003 ako chválospevový tím pri Spo-
ločenstve SP z  túžby viesť modlitby chvál a prinášať niečo nové. 
Prvoradou víziou kapely je neustále prekračovať limity všednosti 
vo vzťahu s Bohom, vo chvále a v uctievaní. Momentálne vstupuje 
do novej vízie – vidieť rásť prebudenie v tomto národe a vo svojom 
domovskom meste  a viesť ľudí k otvorenému nebu.

Ewa & Viliam  “Heavy Rain”  (SK)
Ewa Sipos  je speváčkou, textárkou a vedúcou chvál v zbore BCC. 
Spolu s Viliamom Šandorom, ktorý je spevákom, hudobným produ-
centom, hudobníkom a  skladateľom, vytvorili projekt Heavy Rain 
začiatkom roka 2016. Hudobne sa projekt líši od klasického for-
mátu kapely tým, že na albume znejú dva nástroje a dva vokály, čo 
vytvára inakosť, hlbšiu intimitu pre poslucháča a viac priestoru pre 
samotné posolstvo textu.

F6 (SK)
F6 je rómsko-slovenská evanjelizačná kapela. Jej víziou je zmiere-
nie rómskeho a slovenského národa. Služba kapely F6 vzišla z pô-
sobenia Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave. 
Pri vzniku kapely v marci 2007 sa rozhodli, že chcú byť Božími bo-
jovníkmi (list Efezanom, 6. kapitola). Činnosť kapely F6 spadá pod 
Umelecké centrum F6, ktoré vzniklo v marci 2017.
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Godzone (SK) – projekt
Túžbou projektu Godzone je vidieť ako na Slovensku rastie ge-
nerácia, ktorej ide o Božie kráľovstvo a zažívať zmenu, ktorú táto 
generácia prinesie. Vo svojej činnosti sa zameriava na ohlasovanie 
evanjelia, zjednocovanie a povzbudzovanie k neustávajúcemu zá-
pasu za prebudenie. Produkcia projektu Godzone je známa vysokou 
kvalitou a kreativitou spojenou s Božou mocou a veríme, že ani na 
Campfeste to nebude inak.

Heartbeat (SK)
Sme worshipová kapela Heartbeat vychádzajúca zo spoločenstva 
Piar v Prievidzi. Túžime zjavovať Otcovo srdce a prinášať slobodu, 
radosť a Božiu prítomnosť.

Hero (SK)
Kapela sa snaží svoju tvorbu prezentovať prostredníctvom čerstvé-
ho a originálneho zvuku. Názov Hero reprezentuje hrdinu, ktorým 
je pre nás Boh, ktorého ctíme. Každý z členov kapely má veľké sny, 
miluje hudbu, umenie a je pripravený vložiť svoje srdce a dušu do 
piesní, ktoré tvoria pre ľudí, ktorí majú hudbu rovnako radi a vedia 
si ju užiť.  

HMLA (SK)
„Hráme preto, lebo miluje Ježiša Krista, máme s Ním osobný vzťah 
a myslíme si, že hudba je úžasným darom od Boha a tiež jeden zo 
spôsobov, ako Ho môžeme uctievať. Prioritou nášho hrania nie je 
odprezentovanie samých seba, ale túžime byť len akýmsi „dotvo-
rením atmosféry“ pre ľudí počas ich osobného stretnutia s Pánom 
Bohom cez uctievanie.

Jake Hamilton (US) 
Jake je zanieteným hudobníkom a skladateľom worshipovej hudby. 
Práve týmto jazykom chce prinášať už 15 rokov jednoduchú správu 
o vtelení lásky v Ježišovi Kristovi. Jake viedol chvály v zbore Jesus 
Culture viac ako tri roky, vystupoval na jednom pódiu s umelcami 
ako Jeremy Camp, David Crowder, Third Day, a i. Nahral dva albumy 
s Jesus Culture Music: Marked by Heaven a Freedom Calling.  Svo-
jou tvorbou sa snaží o novú defi níciu toho, čo poznáme pod frázou 
„chválová hudba“. Túži počuť novú pieseň z úst synov  a dcér, ktorí 
budú vedieť kým sú v Kristovi Ježišovi.

HUDOBNÉ SKUPINY
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James Evans band (SK/UK)
Hudobník a skladateľ pochádzajúci zo severného Anglicka, žijúci na 
Slovensku. Jeho štýl je inšpirovaný rôznymi modernými a jazzový-
mi prvkami, pričom vytvára prirodzenú radostno-tanečnú atmosfé-
ru. Tak ako to v živote býva, aj jeho radostné melódie sa striedajú 
s baladickými svedectvami opisujúcimi životné križovatky.  

LCH - Live (SK) 
Nerobíme koncerty, ale našou službou je modliť sa na pódiu, osla-
vovať Boha a uctievať ho. Túžime po tom, aby Boh začal konať v ži-
votoch všetkých, ktorí prichádzajú modliť sa spolu s nami. Našou 
túžbou je priniesť chvály do každej rodiny!

Mate.O (PL) 
je umelecké meno Mateusza Otremby – poľského vokalistu, gita-
ristu, skladateľa a významného predstaviteľa súčasnej kresťanskej 
hudobnej scény v Poľsku.   Jeho aktuálny album nesie názov Pieśni 
naszych ojców/Piesne našich otcov, ktorý vychádza z  písomné-
ho dedičstva minulých generácií ľudí viery. Po dlhšej odmlke sa 
môžete tešiť na jeho tvorbu, ktorú možno zaradiť medzi kvalitný 
a  prepracovaný pop-jazz, ktorý obsahuje zaujímavé myšlienky 
a aranžmány. 

Miťo Bodnár (SK)
Chválime Boha všade tam, kde sa dá a kedy sa dá. Našim poslaním 
je priniesť evanjelium k  ľuďom, ktorí ešte Jeziša nespoznali ako 
svojho Spasiteľa. Naše piesne sú väčšinou radostné modlitby.

Radostné srdce (SK)
Skupinu Radostné srdce založilo v roku 1980 šesť mladých dievčat, 
prevažne učiteliek hudby. Nahrali spolu 13 albumov. Spolu s  ich 
známymi vianočnými koledami predali doposiaľ vyše 150 tisíc no-
sičov, z ktorých výnos použili na misijné účely. Posledné CD „Počuj 
Izrael“ vzniklo so zámerom osláviť Boha Izraela a  potešiť srdcia 
Jeho ťažko skúšaného ľudu a tak pripomenúť, že kresťanstvo vy-
viera zo spoločného prameňa viery v jedného Boha.

HUDOBNÉ SKUPINY
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Revival - gospel music (SK)
Prezentuje sa žánrom bluegrass gospel music. Ide o štýl príbuzný 
country music, ale v  akustickom prevedení. “Gospel music” zas 
špecifi kuje obsahovú stránku textov, kde je pozornosť priamo ale-
bo nepriamo zameraná na vieru v  Boha. Skupina Revival posobí 
na Slovensku aj v Čechách prevažne na kresťanských hudobných 
festivaloch, bohoslužbách a organizuje príležitostné koncerty.

S.I.L.A. (SK)
Soldiers In the Lord’s Army (Bojovníci v Pánovej armáde). Ich ví-
ziou je priniesť Pána Ježiša a pravé hodnoty života medzi ľudí tam, 
kde je po nich hlad, hovoriť o Pánovi v bežnom živote skrze naše 
svedectvá. Chodievajú do farností, na festivaly, do škôl a snažia sa 
evanjelizovať svojou hudbou.  V roku 2015 ich pieseň „Sen o rodi-
ne“  sprevádzala Národný pochod za život v Bratislave ako „Detská 
hymna  Národného pochodu za život“

Timothy (SK)
Timothy je pre nás viac ako kapela. Je to misia a  poslanie ako 
spájať Božie veci nadštandardným spôsobom a  budovať jednotu 
v  našej krajine. Je pre nás miestom, kde chceme zažívať Božiu 
prítomnosť inak ako doteraz. Veríme, že naše uctievania prináša 
zvuky a melódie Jeho Kráľovstva, ktoré sú odrazom Neba a s Jeho 
Kráľovstvom prichádza uzdravenie, nádej a nové sny.  Túžime, aby 
piesne, ktoré tvoríme a chvála, ktorú Bohu vzdávame boli naplnené 
Duchom Svätým, aby, keď uctievame, ľudia zažívali osobné stretnu-
tie s Kristom, tak ako nikdy predtým, a aby Jeho prítomnosť menila 
ľudské srdcia a celé generácie!

Tretí Deň (SK)
Košická kapela, ktorú založili v  roku 1992 Miroslav Tóth, Samuel 
Evin a Marcela Bertová. Tretí deň hudbu nechápe ako cieľ, ale ako 
prostriedok na oslavu živého Boha. Počas 20 rokov koncertovania 
po Slovensku i Čechách sa snažíme ľudí privádzať do Božej prítom-
nosti a tiež zasiahnuť súčasnú generáciu.

HUDOBNÉ SKUPINY



„zvestovať pokorným evanjelium, obviazať skrúšených srdcom,
vyhlásiť zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára...

Sme skupina ľudí, ktorí milujú Pána Ježiša.
Túžime žiť v Jeho prítomnosti, prinášať
Jeho evanjelium a pomoc tým, ktorí to
potrebujú. Modlíme sa, aby prišlo Jeho
kráľovstvo, aby sa diala Božia vôľa ako je v
nebi aj tu na zemi. Nejde nám len o
kvalitné akcie, veľké pódia, dobré kapely,
super rečníkov, krásne zážitky a nabitú
atmosféru. Toto všetko je vyjadrením
nášho smädu po Bohu.

Spolu chceme robiť to, k čomu nás vyzýva
Boh: “Vystúp na vysoký vrch, ohlasovateľ
radostnej zvesti Sionu, mocne pozdvihni
svoj hlas, ohlasovateľ radostnej zvesti
Jeruzalemu! Hlasno volaj, neboj sa,
povedz judským mestám: Hľa, váš Boh!”
(Iz 40,9)

Ak chcete podporiť projekty a prácu MPK na Slovensku môžete tak urobiť modlitbou
aj finančne na tieto účty:

v SR: SK82 0200 0000 0014 6320 1858
v ČR: 228069709/0300

Ide nám o prebudenie tejto generácie.
V tomto zápase spolupracujeme s jednotlivými kresťanmi,

mobilizujeme k spolupráci medzi kresťanskými skupinami, organizáciami
a cirkvami zapálenými Bohom pre túto vec.

V podstatnom chceme mať jednotu, v nepodstatnom dávať slobodu,
ale vo všetkom mať lásku.

www.mpks.sk

Služba Mládeže pre Krista-Slovensko zahŕňa projekty:
CampFest

Awakening Slovakia
Nová DNA kresťanské poradenstvo

TWC School
Konferencie

LifeTV
lokálne centrá v Prešove a Bardejove

Ranč Kráľova Lehota.



Dynamické chvály, hlboké uctievanie,
inšpiratívne slovo, semináre, svedectvá,
koncerty na viacerých pódiách súčasne,

tanec, netradičné športy a najmä
prežívanie Božej prítomnosti spolu so 6

tisíc mladými ľuďmi!
Je nádherné počuť ako rezonuje zvuk tejto
generácie v našom národe, ktorá sa stretla,

aby sa spojila k chvále a uctievaniu
jediného skutočného Boha. On je hodný
všetkej chvály! Je to viac ako len nadšenie,
je to nadprirodzený refrén, ktorý vychádza
zo sŕdc tých, ktorých životy boli zmenené
mocou Pána Ježiša Krista. Generácia, ktorá
naliehavo kričí po novom živote s Kristom,

po prebudení v našej krajine!
Za CampFestom stojí tím mládežníckych
vedúcich z viacerých kresťanských cirkví
Slovenska. Spoločne hľadajú ako chce Pán
Boh osloviť mladú generáciu na Slovensku.
Modlia sa a pripravujú CampFest vo viere,
že si ho Pán Boh použije ako svoj nástroj.

o Campfeste

www.campfest.skwww.campfest.sk





MPKS SHOP
shop .mpks . sk

mpksshop

T R I Č K Á
M I K I N Y

C D
DV D
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Nová kresťanská televízia

www.lifetv.sk

Ž I ADA JTE SVO J I CH KÁBLOVÝCH OPERÁTOROV
O ZARADEN I E STAN ICE L I FE TV DO VYS I ELAN IA .

LIFETV.SK





SLUŽBA MPKS SA KAŽDÝM ROKOM ROZRASTÁ
A PRIAMO ÚMERNE RASTIE AJ POTREBA ĎALŠÍCH PRIESTOROV.

KONTAJNEROVÁ
BUDOVA

ČO TAM VŠETKO BUDE?

KANCELÁRIE
ŠTÚDIO LIFETV
SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ - KLUBOVŇA
MIESTNOSTI PRE UBYTOVANIE T ÍMU
SKLAD PRE MPKS SHOP
SKLAD TECHNIKY
KUCHYNKA
VEREJNÉ SOCIÁLNE ZARIADENIA PRE CAMPFEST
MALÝ PÔJD

10 . - 23 . SEPTEMBRA 2017 organizujeme brigádu, v rámci ktorej chceme postaviť strechu.

CHCEL BY SI NÁM POMÔCŤ?

NAPÍŠ NÁM NA campfest@campfest.sk.



Misijné centrum Novinka

Doklad z pokladne, ktorý obdržíte
po zaplatení pri bare,

slúži ako vstup na jazdu.

Samostatné jazdenie
len po dohode a pre skúsených jazdcov

Cenník jazdenia
5 minút...........3€
10 minút.........5€
30 minút......10€
1 hodina.........15€

Viac nawww.ranckralovalehota.sk

J AZDEN I E NA KON I

Vitajte na Ranči v Kráľovej Lehote, kde sa práve nachádzate počas
kresťanského hudobného festivalu CampFest. Chceme Vám však slúžiť po

celý rok, nie len počas CampFestu.

Radi Vám poslúžime na Vašich dovolenkách, konferenciách, táboroch,
zborových aktivitách, výletoch či školách v prírode. Ponúkame ubytovanie a
stravovanie, táborisko pre camping, konferenčnú miestnosť, športové ihriská...



1. HUDOBNÝ

ŠTUDIJNÉ ODBORY

VIAC NA WWW.TWC.SK

2. TANEČNÝ

3. KREATÍVNY

4. MODLITEBNÝ

5. VIDEO A GRAFIKA

6. ZVUKÁRSKY

7. MEDIÁLNA KOMUNIKÁCIA

Maľba, tvorba scény, osvetľovanie scény a obrazov, ručná grafika a pod.

Prihovorné modlitby, duchovný boj, strážcovstvo a pod.

Natáčanie videa, spracovanie videa, televízna tvorba, grafická tvorba a pod.

Ozvučovanie akcií, nahrávanie zvuku, spracovanie zvuku a pod.

komunikácia z pódia, komunikácia pred kamerou, príprava komunikácie a pod.

Mládež pre Krista - Slovensko
otvára v januári 2018 novú dvojročnú školu

Srdečne vás pozývame na nový 2-ročník školy twc, ktorý začne v januári 2018.
Bude prebiehať v rokoch 2018 - 2020



ŠKOLU KRESŤANSKÉHO PORADENSTVA

ŠKOLA KRESŤANSKÉHO PORADENSTVA

Mládež pre Krista - Slovensko

otvára v roku 2018 novú dvojročnú

Srdečne vás pozývame na nový 2-ročník školy Nová DNA,
ktorý začne vo februári 2018.

Bude prebiehať v rokoch 2018 - 2020

VÍZIA ŠKOLY
Príprava a tréning tých, ktorí vnímajú Božie povolanie slúžiť iným,
hlásať evanjelium chudobným, vyhlásiť zajatým prepustenie,

prepustiť zlomených na slobodu. (podľa Lk 4,19)

ČO JE KRESŤANSKÉ PORADENStvO
Kresťanské poradenstvo je služba jednotlivcom alebo párom
realizovaná rozhovorom a modlitbou. Aplikuje biblické princípy
pod vedením Svätého Ducha a usiluje sa pomôcť ľuďom riešiť
ich problémy vo vzťahu k Bohu, k sebe a k iným ľuďom.

VIAC NA WWW.NOVADNA.SK



www.novadna.sk

PRAKTICKÉ PORADENSTVO

DÁTUMY PODUJATÍ:

Pozývame vás na 4-dňové pobytové podujatia
spojené so službou vnútorného uzdravenia.
Súčasťou podujatí sú prednášky, diskusie,
poradenská služba, priestor pre oddych
a relax v peknej prírode Nízkych Tatier.

7. - 10. 9. 2017
Manipulácia a kontrola

9. - 12. 11. 2017
Pravý živý Boh vs. modlárstvo

11. - 14. 1. 2018

8. - 11. 3. 2018

10. - 13. 5. 2018



PREŠOV
ŠKULTÉTYHO 3

(ČIERNY MOST)



Aj Teba pozývame do Campfest HOME,
v ktorom nájdeš:

nab í j a n i e mob i l o v
posk y t o van i e i n f o rmác i í

s t r a t y a ná l e z y
shop

v ý robu t r i č i e k
T imo t h y sound

ba r
oddychovú zónu
au t og r am i ády

Camp f e s t poš t u
t ombo l u

a i n é pekné , p r í j emné a už i t o čné vec i : )
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Twelve 24 (UK) 
Britská kapela, ktorej hudba sa dá charakterizovať ako mix príjem-
ného popu, EDM  a rapu. Na svojom konte majú už tri albumy. Sami 
seba charakterizujú ako zmes tvorby komerčných umelcov napr. 
Macklemore, Calvin Harris a  Justin Bieber. Zatiaľ čo je ich tvor-
ba prepracovaná týmto smerom, ich cieľom je jasne komunikovať 
dobrú zvesť o Ježišovi, ktorá zmenila ich životy.  

Way to go (CZ)
Chlapci s kapely Way To Go tvoria hudbu tak, ako ju cítia a tak ako 
ich baví. Výrazný trojhlasý spev dobre zapadá do rytmického folku 
s prvkami poprocku. “Vnímáme, že každý z nás je jiný. Máme však 
společné hodnoty, které nás spojují a díky tomu, že jsme tak růz-
ní, se jako celek skvěle doplňujeme. Naším přáním je vést lidi ke 
správným životním hodnotám a měnit tento svět k lepšímu.”

ZION (SK)
Sme mladá kapela, ktorá vznikla na Ranči v Kráľovej Lehote. Mi-
lujeme rôznorodosť, slobodu, humor a  túžime po premene a ras-
te. Chceme zažívať Božiu prítomnosť rovnako vo chválach ako aj 
v každodennom živote. Našou víziou a túžbou je prinášať uzdrave-
nie, oslobodenie, obnovenie a kráčať od slávy k sláve.

HUDOBNÉ SKUPINY
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SEMINÁRE, WORKSHOPY A DISKUSIE

Plameň Ducha neuhášajte, 
proroctvami nepohŕdajte. 
(David Loula a hostia)
Ako môžeme roznecovať a  neuhášať plameň Svätého Ducha skrze 
prorocké dary? Ako vstúpiť do prorockej služby a aké sú najčastejšie 
chyby pri prorokovaní? V rámci seminára a po ňom budeme prípadným 
záujemcom slúžiť prorockou službou.

Čakajú nás lepšie časy alebo 
už len všetko pôjde dole vodou? 
(Vlado Žák)
Čaká cirkev prebudenie alebo prenasledovanie? Niektorí hovoria, že my 
sme tou generáciou, ktorá privíta Ježiša ako sa vráti na túto zem druhý-
krát.  Iní žijú tak, akoby sa nemal vrátiť ani ďalších milión rokov.  Aké 
sú znamenia našej doby? Čo Biblia hovorí o posledných časoch? Sme 
generáciou, ktorá sníva o prebudení. Otázka však, ktorú sa nebo pýta je, 
či sme aj generáciou ochotnou platiť cenu za evanjelium! 

Islam verzus kresťanstvo 
(Martin Hunčár)
Moslimské náboženstvo, jeho vznik a zakladateľ pre vás už nemusí byť 
niečo neznáme. V čom sa odlišuje kresťanská viera a islam, Ježiš a Mo-
hamed, Biblia a Korán? Ako sa moslimovia pozerajú na Ježiša Krista? 
Žiadne fámy, oboznámite sa s konkrétnymi citátmi z koránu.

Katolíci a protestanti 
pri 500-tom výročí reformácie 
(Mário Tomášik, Stano Kocka)
Na to, aby sme mohli prijať viac požehnania, tak sa namiesto minulosti 
potrebujeme sústrediť na budúcnosť. Minulosť totiž rieši Ježišova krv 
a jeho odpustenie. Budúcnosť je niečo čo tvoríme spolu s Ním. 500-té 
výročie reformácie nás k  tomu pozýva. Určite to  nie je jednoduché 
pre ani jednu stranu, a preto potrebujeme pomoc Ducha Svätého. A On 
medzi nami rád koná. 

Väzeň v moslimskej krajine 
(Petr Jašek)
Strávil 14,5 mesiaca v sudánskom väzení kvôli pomoci tamojším prena-
sledovaným kresťanom. Príďte si vypočuť príbeh o moci Ducha Svätého 
a Kristovho Slova v slabosti tela.   
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Petr sa podieľal na pomoci prenasledovaným kresťanom na celom sve-
te od začiatku 90tych rokov. V roku 1992 spoluzakladal českú pobočku 
Hlasu mučeníkov. 

Čo ja a Rómsky dom? 
(Ján Buc)
Posledné dva roky sme mali na CampFeste stan s názvom „Rómsky 
dom“. Prostredníctvom tejto aktivity sme chceli poukázať na špeciálnu 
milosť, ktorú Pán Boh preukazuje Rómom.   Ale čo ja a Rómovia v mo-
jom meste, v  mojej dedine? Majú Rómovia aj v  mojom srdci nejaký 
priestor ? Potrebujú Rómovia Cirkev? A potrebuje Cirkev vôbec Rómov? 
Potrebujeme sa navzájom?  

Ako zvládnuť seba v rodine, 
ktorá mi podráža nohy 
(Miro Tóth)
„Zo skúsenosti viem, že väčšina dnešných mladých ľudí vyrastá v ro-
dinnej atmosfére, ktorú by neradi mali vo svojej vlastnej rodine. Je mož-
né, aby rodina, ktorú vytvorím, bola zdravšia ako tá, z ktorej som vyšiel, 
alebo ma moje rodinné korene úplne defi nujú? Budeme sa zaoberať 
tým, ako nedovoliť, aby naša minulosť určovala našu budúcnosť, ako 
sa postaviť k traumám z detstva a ako začať tvoriť základ rodiny, ktorá 
odráža črty Božieho kráľovstva.“        

O ženskej sexualite otvorene 
(Maruška Grexová a hostia)
Aký je Boží pohľad na sex? Aké sú Božie princípy pre sexuálnu čistotu 
žien? Majú ženy tiež problém so sebaukájaním a ako sa to dá riešiť? 
Tieto a im podobné otázky budú predmetom nášho seminára. Pozýva-
me všetky ženy a dievčatá a aj také, ktoré nie sú momentálne vo vzťahu 
a rady sa naučia Božie pravdy pre svoj budúci život.

Premena vo mne a okolo mňa 
(Peter Soukup)
Boh všetko tvorí nové. Túži po premene. Poslal svojho Syna, aby zmenil 
smer dejín. Akú premenu potrebuje tvoje spoločenstvo, tvoje mesto, 
tvoje srdce? O čo ide ľuďom na tvojom stretku? Aký to má zmysel? Aký 
vplyv má tvoj zbor na svet okolo teba? Čo ak robíme niečo zle? Čo ak 
nám uniká podstata? Čo ak... Poďme hľadať a zápasiť spolu. 
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Sexualita - radosť a/alebo boj 
(len pre mužov) Richard Vašečka
Sexualita je Božie rozhodnutie a Boží dar. Ježiš ponúka každému mu-
žovi, aby našiel v  tejto oblasti pokoj; aby to pre neho nebola ťažoba, 
ale ľahké bremeno a príjemné jarmo. Skutočná čistota znamená byť 
úspešným v oblasti sexuality a nájsť v nej prameň radosti.

Ako byť nezadaná/ý 
a nezblázniť sa 
(Zuzana Kostohryzová-Sarnecká)
Všetci okolo mňa už majú vzťah a pre mňa tu akosi nikto „nezvýšil“.  
Prečo práve ja? Čo robím zle? Ako mám prežiť to, že nevidím nádej na 
lásku, vzťah, rodinu? Ako žiť ďalej? Má môj život vôbec takto zmysel? 

Workshop nie len 
pre kresťanských podnikateľov 
(Ján Košturiak, Marián Kolník)
Tento workshop je určený hlavne pre kresťanských podnikateľov, ale 
nie iba pre nich. Svoje svedectvo, či zdieľanie o  svojej ceste podni-
kaním ponúknu aj ďalší podnikatelia. Na konci bude možnosť prijať 
modlitbu, či ešte neformálne diskutovať.

CAMPFEST MISSION 
Prečo robíme CampFest? Našou túžbou, od jeho začiatku, je duchovné 
prebudenie, ktoré veríme, že prichádza cez spoluprácu a mobilizáciu 
božích detí. Ročník 2017 si nesie prívlastok „Premena“. CampFest mis-
sion je čas zdieľania služobníkov z CF tímu o tom, ako túto víziu preží-
vajú prakticky v mestách, cirkvách a v spoločnosti, kde žijú a pôsobia. 

Slavomír Poloha
Kazateľ cirkvi Bratskej v  Banskej Bystrici, člen správnej rady MPKS. 
Počas svojho 16 ročného pôsobenia v malom cirkevnom zbore, spolu 
s  manželkou Martinou, založili základnú školu Narnia, ktorá sa stala 
misijným nástrojom nielen pre žiakov, ale aj pre ich rodičov. Radikálne 
kroky a odvážne rozhodnutia jednotlivcov dodali živnú pôdu pre pre-
menu, ktorá ovplyvnila cirkevný zbor, školstvo v regióne, vzťahy medzi 
cirkvami, povedomie o cirkvi v spoločnosti, ale najviac životy jednotliv-
cov. O tom prečo a ako v piatok poobede v Hangári!



17

Bararas (SK)
BARARAS je hudobno-dramatické pásmo, na ktorom spolupracovali Rómovia a Slováci 
z viacerých regiónov východného Slovenska. Jeho cieľom je ukázať, že Slováci a Rómo-
via dokážu spolupracovať na spoločnom diele a vytvoriť niečo kvalitné. Naším snom je 
zmierenie rómskeho a slovenského národa.

Táto campfestová kaviareň poskytne účastníkom útulné a príjemné prostredie na oddych, 
osobný rozhovor, prečítanie knižky a zaujímavý program.

PIATOK 

9:00 Čítanie biblickej poézie ku rannej káve

14:00-15:00 „Trinásta komnata Zuzany Cacciabue“

Rozhovor so slovensko-francúzskou autorkou kresťanských románov pre ženy a dievčatá.

Uvedenie jej najnovšej knihy, v ktorej otvára hlboké otázky ťažkého dedičstva zneužívania 
a nádeje Božieho uzdravenia.

SOBOTA 

9:00 Čítanie biblickej poézie ku rannej káve

14:00-15:00 „NABOSO” s Mikeom Edsallom

Mike pôsobí ako učiteľ a misionár medzi mladými ľuďmi v Bratislave a povedie workshop 
o tom, čo je to “denné stíšenie” a ako sa Biblia môže stať skutočným stretnutím s Bohom. 

V rámci workshopu bude predstavená nová pomôcka pre denné stíšenia - „NABOSO”.

DIVADLO

LITERÁRNA KAVIAREŇ

Marián Kaňuch
Evanjelický farár, ECAV Žilina, senior Turčianského seniorátu. Slúži spo-
lu s manželkou Olinkou. Každý kto ich pozná vie, že ich pôsobenie je 
veľmi úzko spojené s  premenou ľudských životov, rodín, ale aj celej 
komunity či cirkevného zboru. Služby Božie v autocampingu? Kostol, 
kde sú spolu všetky generácie? Worship evening, materská škôlka? 
Kávička a koláčiky pred kostolom? Tešíme sa na vysvetlenie v sobotu 
poobede v Hangári!   

SEMINÁRE, WORKSHOPY A DISKUSIE
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BABY STAN
Pre všetky deti do 3 rokov a ich rodičov sme aj tento rok uprostred festivalového rozru-
chu pripravili priestor, kde sa môžu zastaviť a venovať svojim bábätkám. Stan poskytuje 
oddelený priestor pre dojčiace mamičky, priestor na prebaľovanie a nakŕmenie vašich 
ratolestí.

PORADENSKÉ CENTRUM
Neodmysliteľnou súčasťou CampFestu je poradenská služba kresťanských poradcov. 
Nájdete ich v stane s názvom Poradenské centrum.

Sú tu pre každého

- kto chce viac osobne spoznať Boha,
- kto potrebuje pomôcť s vnútornými alebo vzťahovými problémami,
- kto túži po osobnom rozhovore, modlitbe alebo spovedi,
- kto sa cíti sám alebo stratený v dave,
- kto nevie, ako ďalej duchovne rásť.

Služba poradenského centra bude prebiehať v časoch:

Štvrtok: 20:00 – 21:30 22:00 - 24:00
Piatok: 14:00 – 22:00 22:30 - 24:00
Sobota: 14:00 – 21:30 22:00 - 24:00

MODLITEBNÝ STAN
V  tesnej blízkosti Poradenského centra nájdeš miesto pre stíšenie a osobnú modlitbu. 
Príď nechať doznieť to, čo k tebe Pán hovoril počas chvál, tém či rozhovoru v poraden-
skom stane v jednoduchej intimite s Ním.

Aj tento rok sa na Campfeste tešíme na detských návštevníkov. Čaká na vás kopec zába-
vy, hier, súťaží, tanca, nových záhad i vedomostí. Ani tento rok nebude chýbať kreatívna 
dielnička pre všetkých malých šikovníkov. A samozrejme budú aj chvály a to s Lamačmi 
i s Fil3. Tešíme sa na vás. 

DETSKÝ PROGRAM

CAMP
Na základe skutočných udalostí obyčajných ľudí, ktorí poskytujú mimoriadnu pomoc pre 
zneužívané a zanedbané deti. CAMP je príbehom nádeje, ktorá žiari pre zabudnuté deti. 
„S  Campom si užijete množstvo zábavných situácií, ale hlavne aj momenty, ktoré váš 
život nenechajú bez odozvy. CAMP pohne vašim životom. Camp ma naozaj dostal!“  Pavol 
Strežo 

FILMY
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ŠPORTY
Môžete sa tešiť na vodný futbal, skákací hrad, speedminton, trampolínu, stolové hry, tra-
dičné a netradičné športy.

Športy pre vás pripravili Athletes in Action Slovensko a Spoločenstvo evanjelickej mlá-
deže.

Beh za ľudí bez Biblie
Pozývame ťa na 1. ročník „Behu za ľudí bez Biblie“. Beh prebehne v sobotu 5. 8. 2017 
medzi 17.00 a 20.00 v športovej časti CampFestu pri vodnom futbale. Za každého bežca 
darcovia prispejú sľúbenú sumu. Tá bude spolu s dobrovoľným štartovným darovaná or-
ganizácii Wycliffe Slovakia na vzdelávanie a preklad Biblie národom na okraji záujmu. Čím 
viac nás príde, tým viac peňazí na dobrú vec získame. 

Viac o tom, čo robí Wycliffe Slovakia sa dozvieš na www.wycliffe.sk.

BIZNIS ZÓNA
V tomto priestore si môžeš kúpiť rôzny tovar ako knihy, CD, tričká, umelecké predmety 
apod.  

BEZPEČNOSŤ A POŽIARNU 
OCHRANU ZABEZPEČUJÚ:
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Kresťanské nahrávacie štúdio ponúka možnosť nahrávania 
štúdiových albumov ale aj live koncertov. 

www.timothysound.sk
timothysound@timothysound.sk

PONUKA
Prenájom stanov, pódií a technické zázemie pre akcie
- stany
- pódiá
- prestrešenie pódií
- videoprojekcia (kamery, strih, live projekcia)
- elektroinštalácie (káblové rozvody, skrine, osvetlenie)
- stoly a stoličky
- mobilné oplotenie (dĺžka viac ako 350 m)

Kontakt: mpks@mpks.sk
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PARTNERI

SPONZORI
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MEDIÁLNI PARTNERI
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MEDIÁLNI PARTNERI



radi by ste
financNe
podporili
campfest

š

?
Finančné prostriedky môžete poslať

prevodom na slovenský alebo český účet:
Slovensko Česko
Číslo účtu: 1463201858/0200
IBAN: SK82 0200 0000 0014 6320 1858

variabilný symbol: 8888

Číslo účtu: 228069709/0300

Alebo platbou kartou na stránke www.campfest.sk

DakujEme.
Váš dar nám pomôže pokračovať v našej službe.

š

Pripraviť festival na "zelenej lúke" je finančne náročné,
Ak by ste chceli podporiť túto prácu, veľmi nám tým pomôžete.



Campfest

www.campfest.skwww.campfest.sk


