Kapela Timothy a Timothy Music O.Z.
Vám predstavujú projekt

PREMENA TOUR
Chceli by ste ovplyvniť osem miest v srdci Európy a vidieť
ako malé skupiny veriacich môžu premeniť celé mestá?
Ľudia často hovoria: „Toto miesto je Bohu za chrbtom.“
čo znamená, že malé dediny alebo mestá sa nachádzajú
ďalej od hlavných dopravných ciest a od živého
spoločenského života. Ale podľa Božieho pohľadu žiadne
mesto, ani žiadna dedina a skupina ľudí nie je „Bohu za
chrbtom“! Naopak, každý jednotlivec a každá skupina
ľudí je významná, priamo v srdci Božieho srdca, Jeho
očiam drahocenná, za ktorú stojí bojovať.
Kapela Timothy, ktorá je súčasťou služby Mládeže pre
Krista - Slovensko, pripravuje špeciálne turné po 8
slovenských mestách s počtom obyvateľov pod 40 000
ľudí, kde sa evanjelizácie bežne nekonajú.
Prostredníctvom tohto projektu bude viac ako 2000
ľudí počuť posolstvo o Ježišovej láske a 500 ľudí
školených v modlitbovej evanjelizácii. Tím vyškolených
modlitbových evanjelizátorov bude trénovať ďalších
ľudí v každom z týchto miest. Víziou je získať ich mesto
a región pre Ježiša prostredníctvom modlitby za ľudí a
Božieho nadprirodzeného zásahu do ich života.
Zároveň sa budeme snažiť nadviazať priateľstvo a
spoluprácu a podporovať ľudí na ceste učeníctva a
evanjelizácie.

Slovenská republika je vnútrozemská krajina v
strednej Európe hraničiaca s Poľskom, Ukrajinou,
Maďarskom, Rakúskom a Českou republikou.
49 000 štvorcových kilometrov krásnej krajiny je
pokrytých horami, historickými mestami a
očarujúcimi farmárskymi spoločenstvami. Úradný
jazyk je slovenčina, hovorí ním 5,4 milióna ľudí. V
roku 2011 sa 65,8 % Slovákov identifikovalo ako
katolíci, 8,9 % ako protestanti, 13,4 % ako ateisti
alebo neveriaci a 10,6 % na túto otázku
neodpovedalo. Mnohí ľudia, ktorí sa označujú za
veriacich, považujú svoje náboženstvo za súčasť
svojej kultúrnej tradície a menej za hodnotový
systém, ktorý by mohol mať hlboký vplyv na ich
rozhodnutia v živote.

SLUŽBA MPK-Slovensko
Mládež pre Krista - Slovensko a kapela Timothy slúžia mladým ľuďom na Slovensku už 28 rokov.
Z organizovania malého klubu v jednom meste sa táto služba rozrástla do celonárodnej služby a
vplyvu. Počas roka, cez rôzne akcie osloví evanjeliom Pána Ježiša viac ako 20 000 mladých ľudí z
celého Slovenska a Čiech. Počas 4-dňoveho festvalu CampFest, ktorý je plný koncertov, creatvity,
uctevania, vyučovania a táborenia v slovenských horách, prichádza po modlitbu za našimi poradcami
okolo 1000 účastníkov. Takto reagujú na program a odovzadávajú svoj život Ježišovi alebo hľadajú
riešenia pre svoje životné situácie. Po CampFeste počas celého roku nasledujú ďalšie evanjelizačnochválové akcie v iných mestách s počtom 600 až 2 000 účastníkov. Mnohé z nich sa zmenili na
pravidelné večery chvál a modliteb, kde miestni veriaci prijali víziu pre svoje mesto a rozhodli sa
pravidelne modliť počas celého roka a popri uctevaní Pána Ježiša aj hlásať zvesť o jeho láske mladým
ľuďom. Mnohé následné podujata, konferencie a školenia vedúcich predstaviteľov sú súčasťou našej
služby. Samotná hudobná skupina Timothy odohrá počas celého roka na Slovensku a v Čechách okolo

70-90 evanjelizačno-chválových koncertov. Mládež pre Krista – Slovensko tež vlastní televíznu stanicu
Life TV, s dosahom na 1 000 000 domácnost!
NOVÁ PRÍLEŽITOSŤ
Mnoho kresťanských akcií sa deje hlavne vo väčších mestách. Pri našej službe a koncertoch sme si
uvedomili, že mnohé menšie mestá nemajú takmer žiadnu evanjelizačnú službu a Božie veci zďaleka
nie sú prioritou ľudí, ktorí tam žijú. V týchto mestách existujú cirkvi, ale len málo ľudí je vyškolených a
aktvnych v oblast evanjelizácie. Často sa cíta ubit a sami. Štefan Palkovacs, kazateľ v zbore Baptstov
v Rimavskej Sobote už 15 rokov, to popisuje takto:
„Sme malý zbor s 20 členmi. Moja manželka a ja máme okrem pastorácie aj svoje zamestnanie. Ale
moja žena a ja sme takmer jedinou skupinou v tomto meste, ktorá sa snaží osloviť mladých ľudí. Pred
pár rokmi som prešiel vyhorením. Pozerám sa na turné Premena s veľkou nádejou, pretože verím, že
má potenciál zmobilizovať ďalších kresťanov v meste v úsilí, ktoré môže priniesť zmenu v našom
meste.“
Nedávno sme ako kapela Timothy strávili čas na modlitbe a prehodnocovali zameranie svojej služby.
Boh nám vložil na srdce, aby sme vynaložili úsilie slúžiť Ježišovi v týchto menších mestách
prostredníctvom modlitebnej evanjelizácie.
VÍZIA
„Chceme prísť do týchto menších miest a zapáliť malé ohne duchovného prebudenia budovaním tmov
modlitbových bojovníkov, modlitbových evanjelizátorov a tých, ktorí majú Božiu víziu pre toto mesto.“
Marián Lipovský, vedúci skupiny kapely Timothy.
„Modlili sme sa a Boh nám dal do srdca novú víziu. Chceme vidieť teto malé mestá premenené láskou
nášho Ježiša Krista! Vidieť ľudí, ktorí milujú Ježiša a zjednocujú sa. Preto chceme ísť do týchto miest a
stretávať sa s našimi priateľmi. Investovať tam svoje srdcia a životy do Božieho kráľovstva. Použiť
svoje dary a modliť sa za ľudí v týchto mestách. Hovoriť im o Ježišovi a vidieť, ako môže Boh zmeniť
atmosféru v celom meste. Modliť sa za Boží špeciálny zásah do života týchto ľudí. Vidieť zázraky.
Hovoriť o Jeho láske,“ vraví Milan Macek, člen skupiny Timothy.
Mojou túžbou je prinášať Božiu lásku ľuďom. Začal som hľadať spôsoby, ako slúžiť Bohu. Raz som šiel
po ulici nášho mesta a videl som dievča sediace na lavičke. Hovoril som s ňou a po hodine rozhovoru a
modlitby zažila uzdravenie z minulých rán a Duch Svätý sa dotkol jej srdca. Prijala Krista ako svojho
Spasiteľa. Bol som tým veľmi povzbudený a chcem vidieť ešte viac Božieho pôsobenia aj skrze mňa”
hovorí Tomáš Kováč z Prievidze, člen nášho tmu.
Takto sa zrodilo turné Premena.

PREMENA TOUR
Turné Premena je séria 10 celodenných podujat od októbra 2019 až do Marca 2020. Tento rok
navštvime mestá: Šahy, Veľký Krtš, Vranov n.T., Kráľova Lehota, Humenné, Rimavská Sobota, Revúca
a Michalovce sú slovenskými mestami s počtom obyvateľov 600 - 40 000. Tieto mestá sú malé
s nedostatočne rozvinutou kresťanskou službou evanjelizácie, ale majú význam pre okolitý región ešte
menších miest a spoločenstev. K turné patrí aj cesta do Nového Sadu v Srbsku, kde žije slovenská
komunita.

PROGRAM PREMENA TOUR
Kapela Timothy prinesie do každého mesta tm vyškolených evanjelizátorov a prosebníkov. Počas
tohto podujata sa miestni ľudia stanú súčasťou tmu. Takto miestni kresťania budú získavať
skúsenost s organizovaním evanjelizačného podujata vo svojom meste.
Program v každom meste má teto čast:
Prípravné stretnuta (začínajú sa niekoľko mesiacov pred turné)
V každom meste je najmenej jedna cirkev, ktorá spolupracuje s Timothy kapelou a prípravným
teamom. V súčasnost tto vedúci hľadajú jednu alebo viaceré cirkvi, s ktorými budú spolupracovať ako
aj vedúcich predstaviteľov mesta, ktorí sa zúčastnia na podujat a na pódiu sa budú za nich modliť.
Tieto prípravné stretnuta sú kľúčom k úspechu turné. TWG a miestni veriaci sa stretnú, aby sa modlili,
plánovali, diskutovali o budúcich možnostach pre službu a pritom rozvíjali trvalé priateľstvo.
Dávidov stánok (24 hodín)
Ide o viachodinové modlitbové bdenie. Skupiny veriacich sa budú striedať a modliť počas celého
podujata. Budú pozývať Božiu prítomnosť do každej stránky života v tomto meste.
Je to veľmi dôležité, ako vysvetľuje Marián Lipovský: „V minulost sme organizovali veľa vecí. Pracovali
sme ako mravce. Ale niekedy sa duchovná atmosféra v meste nezmenila, pretože to bol boj, ktorý

treba vyhrať na duchovnej úrovni. V tomto meste bolo niečo, čo bránilo Božiemu Kráľovstvu
napredovať“
Dávidov stánok tež povzbudzuje miestnych veriacich, aby po turné pokračovali vo svojej príhovornej
modlitbe za svoj región. V mnohých mestách, kde tm pracoval predtým, bola založená modlitbová
služba, ktorá bežala niekoľko dní v týždni príhovornými modlitbami 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Seminár modlitebnej evanjelizácie (Ráno)
Tento seminár bude učiť a povzbudzovať miestnych veriacich, aby sa modlili za jedinečné Bohom dané
príležitost spojiť sa s ľuďmi v ich meste. S tými, s ktorými sa stretávajú na ulici, ako aj so svojimi
priateľmi, známymi, kolegami a ľuďmi na verejných pozíciách. Účastníci sa učia ponúkať modlitbu za
špecifcké potreby týchto ľudí v ich osobnom a verejnom živote. Naučia sa tež vidieť svoj domáci
život, svoju prácu, štúdium a svoj verejný život ako spôsob uctevania a spôsob, ako ukázať ostatným
lásku Ježiša Krista prostredníctvom každodenných situácií. Na tomto seminári sa zúčastní približne 50100 ľudí.
Po seminári budú účastníci podujata rozdelení do niekoľkých skupín. Pôjdu do ulíc mesta a budú
ponúkať modlitbu za ich potreby. Prostredníctvom tejto interakcie účastníci budú hľadať príležitost
hovoriť o Kristovej láske ľuďom z mesta a viesť ich ku Kristovi.
Stánok s kávou a čajom (Celý deň)
Po celý deň bude fungovať stánok s kávou a čajom. Budú ho viesť dobrovoľníci MPK a miestni veriaci.
Modlitbová prechádzka mestom (Popoludní)
Počas tejto čast programu sa účastníci rozdelení do malých skupín dostanú do rôznych čast mesta,
aby sa modlili za domácnost, školy, kancelárie, podniky a administratvne budovy. V niektorých
menších mestách bude dokonca možné modliť sa za každý dom v tomto meste.
Večer uctevania a modliteb (Večer)
Ako vyvrcholenie celého dňa podujata sa uskutoční Večer chvál s modlitbami a kázaním Božieho slova
pre viac ako 150 - 500 ľudí. V rámci programu budú pozvaní miestni predstavitelia cirkví a verejného
života na pódium, kde budeme žehnať ich službe vo verejnom živote.
Následná spolupráca
Po tejto udalost bude organizačný tm pokračovať v kontakte so skupinou veriacich prostredníctvom
ďalších akcií, e-mailov a telefonátov a bude sa modliť, aby sa toto mesto menilo podľa Božej vôle.
Očakávané výsledky:
Cieľom tohto projektu je priniesť trvalú zmenu v 8-10 mestách Slovenska.
 viac ako 500 ľudí bude vyškolených v modlitebnej evanjelizácii, čo je veľmi osobná metóda
oslovenia ľudí v ich meste.
 viac ako 2 000 ľudí bude počuť posolstvo o Ježišovej láske na večeroch modliteb a uctevania a
počas služby v uliciach.
 Veríme, že vzniknú kľúčové vzťahy s 8 skupinami veriacich s veľkým srdcom a odvahou pre
šírenie evanjelia v ich regióne.

ROZPOČET
Cieľom Timothy kapely je povzbudiť každé mesto, aby začalo aktvne investovať svoje zdroje do
rozvíjania evanjelizačnej služby vo svojom meste aj po skončení turné, a preto sa snažíme pokryť
výdavky turné hlavne z našich zdrojov a nebyť príťažou pre miestne spoločenstvá.
POLOŽKA
Prenájom techniky (zvuk, svetlo, projekcia)
Prenájom miesta
Doprava
Reklama
Občerstvenie, iné
Celkom

Pre jedno mesto
700€
200€
300€
30€
100€
1330€

Pre celé turné (10 miest)
7 000€
2 000€
3 000€
300€
1 000€
13 300,00 €

Kontaktné informácie
Ak by ste chceli podporiť tento project, alebo sa zaň modliť, prosím, kontaktujte
kapelu Timothy:
Milan Macek, manažér projektu
tmothy@tmothy.sk
Ak by ste chceli darovať peniaze na tento projekt, vás príspevok môžete zaslať na jeden z
nasledujúcich účtov:
Bankové spojenie na Slovensku: IBAN: SK82 0200 0000 0014 6320 1858 BIC: SUBASKBX
Bankové spojenie v Českej Republike: 228069709/0300
VS: 2121
Do poznámky: uveďte váš email

