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Ahoj milý CampFesťák!

C

PRÍHOVOR

RIADITEĽA

hcem Ťa privítať na CampFeste 2021. Veľmi sa teším, že si pri-

šiel, pretože posledný rok na náš ranč prichádzalo oveľa menej 

ľudí ako zvyčajne. Nie, že by nechceli, ale, veď vieš ... 

Každopádne je úžasné, že si tu, pretože všetko, čo vidíš okolo seba, 

je tu pripravené pre Teba. Pripravili sme Ti miesto na stanovanie, 

stravu, WC, sprchy, pódiá a množstvo programu, ale veríme, že sám 

Pán Boh toho pripravil ešte oveľa viac. On totiž stvoril toto údolie, 

a osobne si myslím, že už keď ho tvoril, vedel, že tu raz bude množ-

stvo ľudí, a medzi nimi budeš aj Ty. 

Vždy, keď pripravujeme CampFest, modlím sa túto vetu: “Nech všet-

ko, čo sa v tomto údolí nachádza, slúži Tebe, Pane Ježišu.”

A tak či chceš, či nechceš, ak si na CampFeste, aj Ty si súčasťou 

tejto modlitby. Preto nezabudni počas nasledujúcich dní rátať s tým, 

že Pán Boh môže aj v Tvojom živote urobiť niečo dôležité. 

Na Tebe je načúvať a v správny čas 

Mu otvoriť dvere.

 

Štefan Beňa, riaditeľ festivalu
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DÔLEŽITÉ

INFO

NÁRODNÝ PARK
NÍZKE TATRY 
Areál CampFestu je situovaný v ochran-
nom pásme Národného parku Nízke 
Tatry, v časti Svarín, kde sa nachádza 
veľké množstvo chránených rastlín i ži-

vočíchov. 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 dôležité 
rešpektovať tieto základné pravidlá: neznečisťovať prostredie odpadkami, 
v národnom parku nechodiť mimo ciest a turistických chodníkov, neničiť 
a nepoškodzovať porasty, nezakladať oheň, neznečisťovať vodné toky 
(umývaním áut, šampónmi a pod.).
 

IDENTIFIKÁCIA
Identifikačný náramok, vstupenku musíš nosiť stále so sebou. Festivalový 
areál budeš môcť ľubovoľne opúšťať, ale identifikačným náramkom sa musíš 
preukázať pri každom vstupe späť.
!!! V žiadnom prípade si náramok nedávaj dole, neskôr ho už nie je možné 
naspäť upevniť !!!

INFO BRÁNA 
Nachádza sa pri vstupe do areálu Ranča v Kráľovej Lehote. 

» Poskytovanie informácií
» Predaj žetónov (na zakúpenie občerstvenia)
» Straty a nálezy

PARKOVANIE
Parkovať je možné zadarmo, podľa pokynov na vyhradených parkoviskách. 
Na základe požiadaviek Štátnej ochrany prírody SR potrebujeme obmedziť 
parkovanie áut na trávnatých plochách. Z tohto dôvodu nie je možné parkovať 
dopravné prostriedky pri stanoch v campingovom areáli. Výnimkou sú rodiny 
s deťmi, ktoré si zaplatia poplatok za parkovanie auta v táboriskovom areáli 
Ranča. Cena je 8 € / noc a platí sa na registrácii, pri príchode na festival.
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ZÁKAZY A ODPORÚČANIA
Je prísne zakázané vnášať do areálu akékoľvek sklenené nádoby vrátané fliaš, 
horľaviny, zbrane akéhokoľvek druhu, psychotropné látky, predmety ohrozu-
júce 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 urče-
ných.
Zároveň je prísne zakázané pohybovať sa mimo značených chodníkov.
Kúpanie v Čiernom váhu je možné, ale len na vlastnú zodpovednosť. Nepouží-
vajte však pritom šampóny, mydlá, či zubnú pastu!
V areáli je možné fajčiť len na miestach na to určených a označených 
(za registráciou ”na moste“, pri rieke za Ranch Zoo, za drevenou budovou so 
sprchami). 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. Nedajte šancu zlo-
dejom!

OHĽADUPLNOSŤ
Buď ohľaduplný k svojim spolubývajúcim v okolitých stanoch. 
Aj keď program trvá do neskorej noci, potrebujeme si na chvíľku aj zdriem-
nuť, preto dbaj na to, aby si svojím nadmerným hlukom nezobudil spiacich 
ľudí okolo seba. 

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
Bezodkladnú zdravotnú starostlivosť pre účastníkov festivalu zabezpečuje 
zdravotná služba, ktorá sa nachádza na označenom stanovisku „Maringotka‘ 
pri stane Humno.

Zdravotná starostlivosť zahŕňa ošetrenie:
1. Akútnych úrazových a neúrazových stavov, ktoré vznikli počas festivalu.
2. Ošetrenie drobných úrazov vzniknutých počas festivalu 
(transport do nemocnice si účastníci zabezpečujú sami).
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Účastníci s menej naliehavými stavmi ako sú teploty, bolesti hrdla, nádcha, 
kašeľ a stavmi, ktoré vznikli pred začatím festivalu, môžu byť vyšetrení zdra-
votnou službou, avšak následnú liečbu, prípadne potrebný transport do ne-
mocnice/domov si zabezpečia sami.
Upozornenie! V prípade tráviacich ťažkostí ako sú hnačky a zvracanie, by mal 
účastník opustiť festival, čím preventívne zabráni ďalšiemu šíreniu infekčné-
ho ochorenia.

Rady zdravotníkov pre účastníkov – PREVENCIA:
- nezabúdaj na pitný režim! Ideálna je čistá voda. Nečakaj na smäd. 
- chráň sa pred úpalom. Šiltovka, šatka či klobúk každému z nás pristanú 

viac ako bolesť hlavy.
- chráň svoju pokožku pred spálením. Hlavne cez obed. 
- užívaš pravidelne lieky, alebo si na niečo alergický? Nezabudni si vziať svo-

je lieky, či adrenalínové pero, aj na program CampFestu. Je dobré povedať 
svojmu kamarátovi, či vedúcemu skupinky o tvojej alergii, aby ti v prípade 
potreby vedeli pomôcť.

- mysli na bezpečnosť – svoju aj svojich blížnych. V prípade horúčky, kašľa, 
zvracania či tráviacich ťažkostí neváhaj vyhľadať zdravotnícku pomoc. Radi 
ti pomôžeme. 

- daj kamarátom zo skupinky vždy vedieť kam ideš a kedy sa vrátiš. 
Zdravotnícky tím - sme tu pre teba, k dispozícii nepretržite. V prípade zdra-
votných ťažkostí, úrazu alebo potreby nás vyhľadaj.

SEPARÁCIA ODPADU
V areáli sú umiestnené odpadkové koše rozdelené na plasty (žlté vrecia), ko-
munálny odpad (čierne vrecia) a špeciálne zberné miesta pre plastové PET 
fľaše.

Pozor! Mastné a znečistené plastové obaly (plastový riad) nepatria do plas-
tov, vhoďte ich prosím do komunálneho odpadu (čierneho vreca).

Pre uľahčenie separácie odpadu sme v areáli zriadili dve zberné miesta len 
na stlačené plastové PET fľaše. Nachádzajú sa pri východe zo stanového 
mestečka smerom k Hangáru a medzi chatkami pri stánkoch s občerstve-
ním. 
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Všetky ostatné odpady vhadzujte do komunálneho odpadu (do čiernych od-
padkových vriec).

SPRCHY
Sprchy a toalety sú k dispozícii na dvoch miestach: 
1. drevená budova neďaleko Humna
2. v areáli za budovou “Office“

ŽETÓNY 
Pre zrýchlenie a zjednodušenie obsluhy pri nákupe občerstvenia v Bufete & 
kaviarni, poľnej kuchyni a v CF Home používame žetónový systém. Žetóny sa 
budú dať zakúpiť v pokladni na to určenej (na INFO bráne). V stánkoch rých-
leho občerstvenia si tovar zakúpite za peňažnú hotovosť.
Upozornenie: V Bufete & Kaviarni je možné platiť IBA ŽETÓNMI. 

KYVADLOVÁ DOPRAVA
Počas CampFestu môžete využiť služby kyvadlovej dopravy viacmiestnym 
osobným autom a tak sa pohodlne dopraviť z areálu CampFestu na železnič-
nú stanicu v Kráľovej Lehote a späť. Poplatok je 1 € za jednu jazdu pre jednu 
osobu. Nástupná zastávka bude pred budovou “Office“. 
Časy odchodov:
ŠTVRTOK
zo žel. stanice Kráľova Lehota 
(smer CampFest)
12:40, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 
18:50, 19:50, 21:00
z areálu CampFestu 
(smer Kráľova Lehota)
12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 19:30, 20:40
PIATOK
zo žel. stanice Kráľova Lehota 
(smer CampFest)
10:00, 11:00, 12:40, 13:50, 14:50, 15:50, 
16:50, 17:50, 18:50, 19:50, 21:00 

z areálu CampFestu 
(smer Kráľova Lehota)
9:40, 10:40, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:40
SOBOTA
zo žel. stanice Kráľova Lehota 
(smer CampFest)
12:40, 14:50, 15:40, 18:50, 19:40
z areálu CampFestu 
(smer Kráľova Lehota)
12:10, 14:20, 15:10, 18:00, 19:00 
NEDEĽA
z areálu CampFestu 
(smer Kráľova Lehota)
9:00, 11:00, 12:00, 13:00
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CAMPFEST TAXI
Odvoz z areálu CampFestu na železničnú stanicu v Kráľovej Lehote a späť si 
môžete objednať aj mimo pravidelných časov v cene 5 € za celé auto (pre 4 
osoby) za jednu jazdu. Túto dopravu je potrebné objednať aspoň 2 hodiny 
vopred osobne na INFO bráne alebo na telefónnom čísle +421 911 056 789. 

ZASTAVOVANIE RÝCHLIKOV
Po ukončení festivalu budú zastavovať v Kráľovej Lehote tieto rýchliky:
NEDEĽA 8.8.
R 604 Tatran 09:57 (smer Žilina)
R 606 Tatran 11:56 (smer Žilina)
R 601 Tatran 10:04 (smer Košice)
R 603 Tatran 12:04 (smer Košice)

COVID OPATRENIA:
Prosíme návštevníkov, aby v rámci epidemiologických opatrení dodržiavali 
nasledovné pravidlá:
1. Nosenie prekrytia dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia 

(v programových stanoch, v interiéroch a na miestach so zvýšenou husto-
tou osôb).

2. Používanie dávkovača na dezinfekciu rúk vždy pri vstupe do interiéru alebo 
na program.

3. Dbanie na časté a dôkladné umývanie rúk s použitím mydla.
4. Zákaz podávania rúk.
5. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, 

nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii.
6. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je 

potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť 
miesto kultúrneho podujatia.

7. Rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým 
ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby 
s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou 
už zaočkovaných osôb.
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ivotné míľniky ako výber školy, práce alebo pre-
sťahovanie sa nám vedia dobre preorganizovať 

život. Niektoré míľniky sú tu však bez ohľadu na to, či 
ich chceme. Prichádzajú nečakane. Jedným z nich sa 
stala aj súčasná pandémia. Práve ona sa však môže 
stať dobrým odrazovým mostíkom. Napriek tomu, že 
sme si ju nevybrali. Veríme, že toto obdobie nás má 
pripraviť na nové príležitosti, ktoré nám Pán Boh pri-
chystal.

a CampFeste 2021 chceme spoločne prežiť, 
že náš Boh sa NEZMENIL! Stále je DOBRÝ BOH 

a nezaskočila Ho doposiaľ žiadna nečakaná situácia. 
Chceme, aby boli naše životy pripravené na nový nor-
mál bez ohľadu na to, či to bude cesta cez púšť alebo 
posedenie na hostine. Budeme ďakovať nášmu Bohu, 
rozhodnutí ísť VPRED. Vždy, keď sa pýtame “ČO TE-
RAZ?”, stačí vedieť, že On vie, čo robí!

HLAVNÁ TÉMA

ČO TERAZ?
Ž

N
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HLAVNÉ TÉMY
ZASKOČENÝ BOH?
Speaker: Slavo Poloha
Boh sa nezmenil, nezabudol na teba a nikdy sa mu nič nevymklo spod kontro-
ly. Boh je dobrý a vie, čo robí. Tým, čo Ho hľadajú celým srdcom, všetko pôsobí 
na dobré. Je to Boh nádeje! 

TERAZ DEZERT!
Speaker: Ján Buc
Život nás niekedy zavedie na púšť, kde sa zdanlivo nedá nič robiť. Miesto, kde 
sme bezradní. Premýšľal si niekedy nad tým, že to môže byť zároveň ideálne 
miesto, kde môžeme očakávať Boží dezert, niečo dobré a občerstvujúce?

ZADARMO
Speaker: Danny Jones
“Kto chce, nech si vezme zadarmo!“ - je jedna z ponúk Božieho Kráľovstva. 
Stará múdrosť zas vraví, že “nič nie je zadarmo“. Za večný život, odpustenie 
hriechov, ale aj Božiu prítomnosť v človeku bola zaplatená tak veľká cena, že 
naša vďačnosť ju nikdy nenahradí. Môže byť však prostriedkom, prinášajúcim 
skutočnú radosť.

PRIPRAVENÍ NA NEČAKANÉ
Speakri: Andrea Bielová a Lenka Slavkovská
Míľniky ako pandémia sú dobrou príležitosťou pre nové výzvy, projekty a služ-
by, ktoré môžu vyzerať inak, ako sme ich poznali doposiaľ. Veríme, že Pán 
Boh dáva špeciálne príležitosti, v ktorých si plánuje používať svoje deti. Si 
pripravený? Máš dosť oleja? Svieti tvoja lampa dostatočne? Môže s tebou 
Boh rátať v každom čase?

A ČO JA S TÝM?
Speaker: Marián Kaňuch
Zobuďte hrdinov! Tých, ktorí sa budú tešiť z Božieho vyvýšenia a hrdo jasať 
na Jeho slávu. Snívame o generácii, ktorej nebude jedno, čo sa deje okolo nej. 
O jednotlivcoch, ktorí budú vedieť, že čas, miesto a okolnosti, v ktorých sa 
nachádzajú, sú ich misijným poľom. O tých, ktorí na Božiu otázku: “Kto pôjde?”, 
odpovedia: “Ja.”
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KAPELY
ADAM & EWA
Alternatívna hudba s elementami popu. Experimentujú so 
zvukmi a ich autorské skladby sú inšpirované každoden-
ným životom aj duchovným prežívaním. Ewa je pôvodom 
z Poľska. Tvorí a spieva v troch jazykoch (EN, SK, PL). Adam 
je zakladateľom svojej vlastnej bassgitarovej akadémie 
a súčasne je členom kapely GrooveHub. 

AN(DŽ)ELINO
Kresťanská rocková kapela z nitrianskeho kraja, ktorá verí, 
že hudba je jeden z veľkých fenoménov dnešnej doby a má 
obrovský vplyv na ľudí. Tvoria kvalitnú hudbu a jednoduché 
priame texty, ktorých posolstvom je to, aký je Boh a čo 
koná. Na konte už majú 2 albumy a síce sa hudbou neživia 
a ani sa živiť neplánujú, šírenie evanjelia tým, čo ich baví, 
vnímajú ako obrovský dar a príležitosť.

BONFIRE
Slovenská worshipová kapela, ktorá túži prinášať oheň 
Božej prítomnosti a slávy a zažívať a vidieť, ako sú ľudia, 
mestá a národy premieňané prostredníctvom uctievania 
Ježiša Krista v Duchu a pravde. 

G.O.D.‘S
Vokálno – inštrumentálne dámske kvarteto z Prešova, kto-
ré tento rok oslavuje 15. výročie svojho vzniku. Spievajú 
prevažne americký gospel, no svoj repertoár vždy spestria 
aj autorskými piesňami umeleckej vedúcej Jany T. Feren-
číkovej. Interpretujú skladby od umelcov ako Kirk Franklin, 
Whitney Houston, Take 6 a iní. 

CHRIS & LYDIA
Collaboration dvoch dlhodobo samostatne pôsobiacich 
worship leadrov. S vedomím, že Boh je ich najväčšou ži-
votnou prioritou, túžia autenticky vovádzať ľudí do chvál 
a očakávať nadprirodzené. Služba je ich životným štýlom 
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a hudba neoddeliteľnou súčasťou. Chcú robiť veci so srd-
com “all in“. Pochádzajú z toho istého mesta, no stretli sa 
úplne náhodne. Na CampFeste budú viesť chvály v spolu-
práci s niekoľkými ďalšími hudobníkmi.

ISAAC RECORDS
Zoskupenie štyroch mladých talentovaných rapperov 
z rôznych kútov Slovenska. Výstižné texty reflektujú 
dnešnú dobu a prinášajú veľmi jasné posolstvo. Zúčast-
nili sa už rôznych letných festivalov, mládežníckych akcií 
a táborov. Počas minulého roka navštívili niekoľko škôl. Au-
tentickým spôsobom poukazujú na možnosť evanjelizácie 
práve prostredníctvom rapu. 

JAMES EVANS BAND (SK/UK)
Multiinštrumentalista, spevák a skladateľ írsko-židovskej 
národnosti. Pôvodom je z Walesu, no už viac ako 20 rokov 
žije na Slovensku. Jedinečné melódie dopĺňa o harmónie, 
príznačné pre stredný východ. V roku 2017 vydal debutový 
autorský album pod názvom “Journey home“. Dnes sa Ja-
mes venuje prioritne autorskej tvorbe v zoskupení James 
Evans Band. Získa si poslucháčov každého spektra a jeho 
chvály sú výnimočným časom, kde Boh naozaj pôsobí.

KOSTOLŇA
Kostolňa je skôr o vzťahu ako o službe. Cieľom je otvoriť 
citlivé témy a odovzdať dobrú správu, že nikto už nemu-
sí žiť v hanbe alebo strachu. Ježiš to už zariadil. V rámci 
festivalu CampFest za tento projekt vystúpi Marián Futáš 
s kapelou. Tešiť sa môžete na set ich autorských piesní.

LCH LIVE
Chválová kapela, denne cestujúca naprieč celým Sloven-
skom, s cieľom slúžiť kdekoľvek sa dá. Jej členovia po-
chádzajú z rôznych kútov Slovenska a tak neplánovane 
tvoria priateľský prienik viacerých spoločenstiev. Cieľové 
publikum majú jasne definované – Boh, On jediný, ktorý 
je schopný počúvať stále. Ich víziou a túžbou sú prorocké 
chvály a ich rozrastanie sa všade navôkol.
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MARANA THA
Nenazývajú sa kapelou, ale skôr hudobnou službou spolo-
čenstva Marana Tha v Prešove. Pravidelne usporadúvajú 
Večery chvál. V spoločenstve pôsobia viacerí worship le-
adri a ako svoju úlohu v prvom rade vnímajú modliť sa 
s ľuďmi a spoločne vstupovať do Božej prítomnosti.

MARTINDOM WORSHIP
Martindom Worship je súčasťou spoločenstva Martindom 
v Bratislave. Málokedy hrajú v tej istej zostave a hudbou, 
ktorú tvoria, túžia ľudí inšpirovať v živote s Bohom a vová-
dzať ich do hĺbky Božieho srdca. To, na čo sa zameriavajú 
viac ako na hudbu, je uctievanie a postoj srdca. Minulý rok 
vydali svoje prvé live chválové CD “Jediný skutočný Kráľ“, 
ktoré rozhodne stojí za vypočutie.

NOEMIRACLES (CZ)
Česká štvorčlenná kapela z Třinecka, ktorá vystúpi s vlast-
nou autorskou tvorbou. Zaradiť sa môžu k štýlu alterna-
tive-pop. Na čele s Noemi Macura majú na svojom konte 
dva albumy. “Ponad wszystko“ - v poľštine a “Návrat“ - celý 
v českom jazyku.

PIARMUSIC
Zoskupenie worship lídrov a hudobníkov, vychádzajúcich zo 
spoločenstva Piar. Na Slovensku sú známi predovšetkým 
veľmi rýchlo šíriacimi sa autorskými piesňami a Chválami, 
ktoré pravidelne organizujú v rámci svojho spoločenstva. 
Súčasťou tohto zoskupenia sú členovia kapiel GodKnows, 
Heartbeat a ďalší autori a umelci. 

RADOSTNÉ SRDCE
Hudobné zoskupenie z mesta Partizánske, ktoré je ak-
tuálne už treťou generáciou detí, na ktorého vedení sa 
podieľa Mária Wiesnerová. Je pre nich radosť búrať múry 
medzi denomináciami, národnosťami, či ľuďmi navzájom. 
Na CampFeste predstavia jedinečný album “Malý Dávid 3“, 
ktorého predchodcovia sú už roky známe po celom Slo-
vensku.
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SLNOVRAT
Hudobná skupina, ktorá vznikla už v roku 1998. Od prvých 
začiatkov až po dnes preferuje vlastné autorské piesne, 
ktoré sú výpoveďou prežívania ich každodenného života. 
Kapela hrá hudbu, ktorá by sa dala zaradiť k štýlom ako 
folk miestami prekrývajúci sa so žánrami bluesu, rock’-
n’roll, či funky.

TIMOTHY
Už roky pôsobiaca slovenská worshipová kapela, ktorá je 
súčasťou služby Mládeže pre Krista na Slovensku. Služba 
v Timothy je pre nich viac ako kapela. Je to misia a po-
slanie, ako spájať Božie veci nadštandardným spôsobom 
a budovať jednotu v našej krajine. Už mnoho rokov snívajú 
sen o prebudení (nielen) na Slovensku a veria, že Boh vidí 
práve v tebe svoj nástroj, ktorým môže premeniť tvoje 
okolie.

TRETÍ DEŇ
Slovenská worshipová kapela, ktorá už roky stabilne pôso-
bí na slovenskej a českej gospelovej scéne, ako aj na me-
dzinárodných pódiách. Frontmanom kapely je Miro Tóth, 
ktorý ako jeden zo zakladateľov pôsobí ako spevák a gita-
rista. Členovia Tretieho dňa sa doposiaľ podieľali na vzni-
ku 15 albumov. Zaradiť sa môžu k štýlom ako pop rock, 
gospel, či worship. Ich hlavným poslaním je tvoriť hudbu, 
ktorá upriamuje pozornosť na Boha a prináša evanjelium 
k rôznym typom poslucháčov, v snahe relevantne komuni-
kovať Božie pravdy. 

WAY TO GO (CZ)
Pop-rocková kapela, skladajúca sa z 5 mladých mužov, 
ktorí svojím osobitým štýlom vystupovania postavia svoje 
publikum zo stoličiek. Hlboké texty podané rozmanitými 
viachlasmi sú paralelami k ich životom a skúsenostiam. 
Pôsobia v najrôznejších odvetviach povolaní, ale hudba je 
to, k čomu sa cítia byť povolaní najviac. “Kdo chce pochopit 
hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce.“ 
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ŠTVRTOK 5.8.2021
HANGÁR
18:30 - 21:05 HLAVNÝ VEČERNÝ PROGRAM

 Worship: Tretí deň (SK)

 Speaker: Slavo Poloha - Zaskočený Boh?

22:35 - 23:25 Koncert - rap: Isaac Records (SK)

HUMNO
21:25 - 22:15 Koncert: G.O.D.‘s (SK)

PIATOK 6.8.2021
HANGÁR
09:00 - 10:40 HLAVNÝ RANNÝ PROGRAM

 Worship: James Evans Band (SK/UK)

 Speaker: Ján Buc - Teraz dezert!

12:10 - 13:10 Worship: Martindom Worship (SK)
14:40 - 16:00 Youth Talk: Sociálne siete a ja alebo pomáha TikTok 

evanjelizácii? 
(hostia & kapela James Evans Band inak)

18:30 - 21:05 HLAVNÝ VEČERNÝ PROGRAM 

 Worship: Timothy (SK)

 Speaker: Danny Jones - Zadarmo

22:35 - 23:25 Koncert: Noemiracles (CZ)

HUMNO
11:00 - 11:50 Koncert: Slnovrat (SK)  
13:30 - 14:20 Seminár: Michal Steiner: Dobre už vraj bolo
14:30 - 15:20 Workshop: Tanečný workshop
16:15 - 17:05 Koncert: Adam & Ewa (SK)
17:30 - 18:20 Seminár: Peter Hrubo: Ekologická kríza - a čo ja 

s tým?
21:25 - 22:15 Koncert: An(dž)elino (SK)

pr
og

ra
m
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CF HOME
13:00 Kvetinový workshop so Swetllush Prior

SOBOTA 7.8.2021 
HANGÁR
09:00 - 10:40 HLAVNÝ RANNÝ PROGRAM

 Worship: Marana Tha (SK)

 Speaker: Andrea Bielová & Lenka Slavkovská - 

Pripravení na nečakané

12:10 - 13:10 Koncert: Radostné srdce (SK)
14:40 - 16:00 Worship a svedectvá: LCH LIVE (SK)

18:30 - 21:05 HLAVNÝ VEČERNÝ PROGRAM

 Worship: PiarMusic (SK)

 Speaker: Marián Kaňuch - A čo ja s tým?

22:15 - 23:05 Koncert: Way to go (CZ)

HUMNO
11:00 - 11:50 Worship: Kostolňa (SK)
13:30 - 14:20 Seminár: Danny Jones: Hanba
14:40 - 15:30 Seminár: Marián Kaňuch: Základný balíček prežitia
16:20 - 17:10 Worship: CHRIS & LYDIA (SK)
17:30 - 18:20 Seminár: Jožko & Maruška Grexovi: Čo ťa Instagram 

(ne)naučí o chodení a sexe

NEDEĽA 8.8.2021
HUMNO 
08:00 - 09:30 RANNÝ PROGRAM 

 Worship: Bonfire (SK)

 Program pre dobrovoľníkov & účastníkov

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu. pr
og

ra
m
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SEMINÁRE, WORKSHOPY 

& YOUTH TALK 

YOUTH TALK 
Skupina mladých ľudí bude diskutovať o té-
mach, o ktorých sa bojíme hovoriť na pódiu, 
no najviac u teenagerov rezonujú. Interak-
tívnu diskusiu doplnia alternatívne verzie 
známych interpretov ako ESPÉ, Miťo Bodnár, 
či James Evans. O čom budeme diskutovať? 
Predmanželský sex. Ako porno mení myseľ? 
Homosexualita. Nebuď fake! Sociálne siete 
a ja, alebo pomáha TikTok evanjelizácii?
Moderuje Marek Kováčik.

Dobre už vraj bolo
Michal Steiner
Tragédie, negatívne správy a čierne scenáre zapĺňajú mediálny priestor, ktorý 
nás dennodenne zahlcuje. Aj vďaka tomu sa pomaly do našich životov vkráda 
pesimizmus, nedôvera, úzkosti a častokrát aj strach. Dá sa z tohto kolobehu 
vystúpiť von? Veríme, že Boh nám vložil do rúk všetko, čo potrebujeme na to, 
aby sme zvíťazili aj na tomto poli. 

Ekologická kríza – a čo ja s tým?
Peter Hrubo
Od Pána Boha sme dostali úlohu spravovať zem (obrábať a chrániť - Gen. 2,15). 
Čo to však znamená v kontexte nášho postoja k aktuálnej klimatickej hrozbe? 
Má vôbec cenu starať sa o zem, ktorá horí a naviac, s vedomím, že Biblia 
popisuje posledné dni našej planéty tak katastroficky? 
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Hanba
Danny Jones
Hanba veľmi úzko súvisí s identitou. Pokiaľ si nie sme vedomí vlastnej identity 
a hodnoty, naše zlyhania alebo pohľad iných na naše konanie v nás môžu 
častokrát docieliť pocit hanby. Môžu, ale nemusia. Ako to ovplyvniť?

Základný balíček prežitia
Marián Kaňuch
Rozhodnutie odovzdať život Ježišovi je ten najkľúčovejší okamih nášho života. 
Týmto okamihom sa to však nekončí, práve naopak - začína náš život, naša 
cesta s Ježišom. Na tomto seminári rozoberieme základné piliere tohto no-
vého života. Budeme hovoriť o potrebe komunikovať s Pánom a sýtiť sa Jeho 
Slovom. Povieme si, prečo sa na tejto ceste nezaobídeš bez ďalších ľudí, ktorí 
nasledujú Ježiša a tiež o tom, ako slúžiť v Božom kráľovstve, a prečo je to 
dôležité.

Čo ťa Instagram (ne)naučí o chodení a sexe
Jožko & Maruška Grexovi
Vo svete sociálnych médií a takmer neobmedzeného zdroja informácií 
na internete nájdeš aj mnoho zaujímavých rád a predstáv o partnerských 
vzťahoch. Veľa z nich je však veľmi ďaleko od pravdy, ktorú nás učí Biblia. 
Vybrali sme tie najzaujímavejšie a budeme ich konfrontovať s Bibliou, aby si 
sa o chodení, manželstve a sexe dozvedel naozaj pravdu a to priamo od Toho, 
kto to celé vymyslel. Nebude to žiadna teória, povieme aj o tom, ako to Pán 
Ježiš učil a stále učí aj nás.

TANEČNÝ WORKSHOP
Tím tanečníkov s niekoľkoročnými skúsenosťami vás pozýva použiť pohyb 
ako spôsob modlitby. Budete mať možnosť naučiť sa choreografiu, ktorá je 
zároveň proklamáciou hlbokých Božích právd. Tanec predstavuje niečo, čím 
môžete slobodne a kreatívne vyjadriť, čo je na vašom srdci a objaviť krásu 
a ovocie pohybu v Božej prítomnosti.

KVETINOVÝ WORKSHOP
Od kytice po venček do vlasov - to sa spoločne so Swetllush Prior naučíš 
behom kvetinového workshopu v piatok o 13:00! Svojím dobrovoľným príspev-
kom môžeš prispieť na použitý materiál.
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REČNÍCI

Andrea Bielová
členka vodcovského tímu chválového 
a modlitebného hnutia Crescendo Slovensko

Danny Jones 
misionár a kazateľ BJB Palisády v Bratislave

Ján Buc
už 24 rokov pôsobiaci katolícky kňaz so 
srdcom pre mladých a evanjelizáciu

Jožko & Maruška Grexovi
manželia pracujúci s dorastom a mládežou

Lenka Slavkovská
animátorka na Godzone school, 
členka Spoločenstva SP

Marián Kaňuch
evanjelický farár zboru ECAV v Žiline

Michal Steiner
člen vodcovského tímu Spoločenstva 
Martindom v Bratislave

Peter Hrubo
vedúci tímu pracovníkov a misionárov 

TC Kompas v Žiline

Slavo Poloha
kazateľ cirkvi Bratskej
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DETSKÝ PROGRAM
Všetky deti pozývame do Detského stanu užiť si program pripravený špeci-
álne pre ne!

PIATOK
09:30 - 12:30  Športové hry (outdoor) 
14:00 - 17:00 Športové hry (outdoor)
SOBOTA
09:30 - 12:30   Športové hry (outdoor)
14:00 - 17:00  Športové hry (outdoor)

PORADENSKÉ CENTRUM
Neodmysliteľnou súčasťou CampFestu je poradenská služba kresťan-
ských poradcov. Nájdete ich v záhrade, v altánku označenom Poraden-
ské 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: 21:00 - 23:00
Piatok: 10:00 - 12:00 15:00 - 23:00
Sobota: 10:00 - 12:00 15:00 - 24:00
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MODLITEBNÁ MIESTNOSŤ
Označená chatka v blízkosti Bufetu & kaviarne

Miesto, vyhradené na jednoduchý rozhovor – ty a Boh. Je zariadené tak, aby si 
sa v nej mohol modliť kreatívne a spôsobom, ktorý ti je najbližší. Pri dverách 
miestnosti je papierová tabuľka rozdelená na dni a hodiny. Vyberte si hodi-
nu, kedy sa chcete modliť a “zarezervujte“ si svoj čas tým, že napíšete svoje 
meno do tabuľky. Prosíme vás, aby ste do nej nevstupovali, pokiaľ nie ste 
na modlitby zapísaní v danú hodinu. Príďte do modlitebnej miestnosti včas, 
na začiatok vašej hodiny a vystriedajte človeka, ktorý sa modlil pred vami. 
Užite si svoj čas modlitieb! 

ŠPORTY A DETSKÉ ATRAKCIE
Pre návštevníkov budú pripravené volejbalové ihriská. V areáli je za poplatok 
k dispozícii aj maxi šmykľavka, skákací hrad a trampolína.
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Poznámky
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Poznámky
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Poznámky
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Poznámky
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Tento projekt bol podporený z dotácie 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

„Programy pre mládež 2014 – 2020“ 
ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.
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MEDIÁLNI PARTNERI
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