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Co je Dětská misie?
Dětská misie

je součástí světové organizace Child
Evangelism Fellowship®, která působí ve 160
zemích světa.
Svým působením je největší dětskou misijní organizací na světě. Cílem Dětské misie
je oslovit evangeliem ty děti, které ho nikdy
předtím neslyšely, pomoci jim v duchovním
růstu a pomoci jim najít místní sbor, kde by
mohly dále duchovně růst. Tyto cíle naplňuje pomocí následující služby:

Přímá práce s dětmi
Kluby dobré naděje
Pravidelná týdenní setkání dětí během
školního roku. Děti se učí biblické příběhy,
verše, zpívají písně, povídají si o misii, hrají
hry…

5 denní kluby
Letní evangelizační kluby pro děti venku
v jejich bezprostřední blízkosti probíhající
obvykle 5 dní za sebou. Jednoduchý hodinový program, který má za cíl seznámit děti se
zvěstí evangelia.
Korespondenční kurzy
Pomocí jednoduchých lekcí na pokračování se může dítě seznámit se zvěstí evangelia formou došlé pošty přímo k němu domů.
DM má k dispozici celkem 39 lekcí ve 4 kurzech.

Tábory dobré naděje
Letní týdenní tábory nabízené především dětem z korespondenčních kurzů.
Cílem je zvěstovat evangelium, ale také ukázat dětem na křesťanský život v praxi.

Jednorázové evangelizační akce
Různé jednorázové akce, jako jsou
např. den dětí, výlety, poutě, jsou využívány k tomu, aby děti mohly uslyšet zvěst
evangelia.

Pomoc v přímé práci s dětmi

•
•
•

pomocí kurzů „Efektivní vyučování dětí
– stupeň 1, 2, 3“ (v rozsahu cca 30 hodin
o evangelizaci a duchovním růstu dětí)
uspořádáním seminářů, workshopů,
konferencí DM
uspořádáním jednodenních či vícedenních školení dle požadavků učitelů – od
předškolních dětí po dorost, vzdělání
učitelů, rodičů…

Vydávání literatury

pro děti a učitele dětí se systematickým
vyučováním dětí z většiny známých biblických příběhů ze Starého a Nového zákona,
věroučných lekcí, misijních příběhů a praktických lekcí s aplikacemi pro dnešní děti.

Podpora modlitebního úsilí

•
•
•

Zakládání malých modlitebních skupinek dospělých a dětí
Vydáváním modlitebního kalendáře
(k dispozici na www.detskamisie.cz) za
děti.
Zasíláním modlitebních dopisů jednotlivých pracovníků DM s aktuálními modlitebními potřebami

Dětská misie je členem Evangelikální aliance a spolupracuje se všemi registrovanými církvemi a samostatnými sbory na území České republiky a v zahraničí. DM aktivně spolupracuje a vítá činnost organizací: AWANA, Samuel, Biblická práce pro děti, TWR, KPK,
BTM, HCJB, Nový život, Kudy kam, Wycliffovi překladatelé Bible, Tim 2,2, redakcí časopisu Kroky… a spolupracuje se stovkami jednotlivých křesťanů z církve Pána Ježíše Krista.
Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship) www.cefeurope.com.
Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship) www.cefonline.com. Dětská misie
České republiky www.detskamisie.estranky.cz.
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V obývacím pokoji máme na stěně zarámovaný strom života. Je to graficky znázorněný rodokmen naší rodiny, který zobrazuje
posledních pět generací. Se zájmem se u něj
zastavují naše návštěvy, ale i my domácí si při
každém pohledu na něj znovu a znovu uvědomujeme, že jsme na tento svět jen tak „nespadli z nebe”, ale máme v našich předcích své
hluboké kořeny. Každá větvička se jménem je
napojena na jinou větev, ze které bere životodárnou mízu a která ji podepírá. Strom života
je věrným obrazem naší rodiny a my jsme Pánu
Bohu vděčni za to, že i ve skutečném životě
cítíme pevné rodinné vazby, podporu našich
rodičů a prarodičů. V mnohém navazujeme
na jejich dílo. S Boží pomocí a k Jeho chvále se
snažíme v něm pokračovat a těšíme se na to, že
jednou někdo opět naváže na to dobré, co jsme
v Boží moci vykonali my. Zmíněný obraz stromu života má ale jednu velikou slabinu. Je zarámovaný, zasklený a tudíž statický. S každou
další svatbou nebo „přírůstkem“ v naší rodině
si více uvědomujeme, že by bylo třeba obraz
z rámu vyjmout, na stromě dokreslit nová jména
a nové větvičky.
V Dětské misii prožíváme novou etapu
naší služby v České republice. Máme nový
tým bratří a sester, kteří jsou zapálení pro Boží
dílo, s nimi nové modlitebníky a podporovatele
a také nové nápady, jak oslovit co nejvíce děti
evangeliem. Velmi dobře si ale uvědomujeme,
že v mnohém navazujeme na to, co bylo vykonáno již mnohem dříve. Jsme Pánu Bohu vděčni za zahraniční pracovníky DM, kteří již před
několika desetiletími v obtížných podmínkách
nesvobody a v nebezpečí povzbuzovali křesťany v ČR ke službě dětem, připravovali učitele
a přijížděli s cennou literaturou. Jsme také
vděčni za zaměstnance a spolupracovníky,
kteří od roku 1991 s velikou obětavostí vedli
službu oficiálně registrované DM, vyučovali
v klubech a na kurzech, organizovali tábory,
povzbuzovali a nacházeli nové spolupracovníky. Všichni byli pro nás vzorem k následování
a patří jim náš dík. Náš současný tým vyrůstá
z jejich práce a požehnání, které od Pána přijali. Chtěli bychom s Boží pomocí pokračovat
v růstu toho pomyslného stromu DM, v nesení ovoce a tak jak to dělali všichni před námi,

Úvodní slovo

připravovat místa pro nové spolupracovníky.
Jsme přesvědčeni, že si je Pán již nyní někde
v tichosti k tomuto vzácnému poslání formuje. A velmi se těšíme na chvíli, kdy bude nutné
strom života DM opět „vyjmout z rámu“ a dokreslit na něj nové ratolesti s jejich jmény.
Zbyšek Šikula
ředitel DM
Já jsem Vás poslal, aby jste žali, tam kde
jste nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich
práci pokračujete.
Jan 4,38
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Biblické slovo
CIVILIZAČNÍ NEMOC

V celé historii lidstva se vyskytovaly různé nemoci a nesporně budou přicházet i v budoucnu.
Na některé umíraly statisíce jedinců, ale pak byl na
tyto choroby vynalezen lék a přestaly být „metlou
lidstva“. Ovšem byly, jsou a budou nemoci, které
jsou nevyléčitelné – a u různých postižených je
rozdíl řádově jenom v týdnech nebo měsících, než
jim přinesou smrt.
Kromě různých historických knih se i Bible
zmiňuje o jedné strašné nemoci – lepře (malomocenství). Můžeme být rádi, že se s ní u nás nesetkáváme, protože se vyskytuje především v tropických
zemích. Známý Ottův slovník naučný uvádí, že
v Čechách se jediné onemocnění leprou vyskytlo
v r. 1927.
Ale největší „civilizační“ nemocí je hřích. Ten
se vyskytuje bez ohledu na zeměpisnou polohu
a navíc zachvacuje každého člověka bez rozdílu.
A neodvratně přináší smrt. Nejenom tu fyzickou,
o které lidé říkají, že je to jediná spravedlnost na
světě. Bůh v Bibli praví, že stejně spravedlivá je
i smrt duchovní, kterou hřích způsobuje, a která
přinese člověku věčné utrpení. Lidskému utrpení
v průběhu života a tělesné smrti se nelze vyhnout.
Hřích jako všeobecná „civilizační nemoc“ má ale
výhodu. Existuje na ni lék, díky kterému se dá vyhnout věčně trvajícímu utrpení.
Je to jako s hadím jedem: jakmile se dostane do
krevního oběhu, jedinou záchranou před smrtí je
vstřiknutí séra, které účinek jedu eliminuje a člověka zachrání (pokud se tak stane dostatečně včas).
Takovou duchovní „protilátkou“ před zhoubnými
důsledky hříchu je Kristova krev. Ale jak se dá tato
protilátka získat? Kde a kdy je k dispozici?
Bible o tom píše nesčetněkrát. A velice plasticky to uvádí i příběh o deseti malomocných,
které v době svého pozemského pobytu Ježíš zbavil této hrozné nemoci. Stojí za to si tento příběh
z Lukášova evangelia (17,11-19) přečíst.
To první poučení, které z něho vyplývá, je, že malomocenství zbavuje jenom Ježíš. Ani tehdejší uzdravovatelé ani kněží toho nebyli schopni. Člověka dnes
od hříchu neočistí ani pokročilá medicína, ani sebelepší občanská společnost, ani náboženství. To může
udělat jenom sám Pán Ježíš Kristus.
Za druhé: člověk musí o to očištění stát a požádat o ně. Když necháš Ježíše kolem sebe bez po-
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všimnutí projít, On se ti nebude vnucovat, protože
tě stvořil tak, že máš svobodnou vůli.
A nakonec: uzdravení, očištění a dlouhá věčnost bez utrpení se nedají koupit a vyžadují jenom
poslušnost a víru. Ježíš samozřejmě měl moc těch
deset malomocných uzdravit přímo na místě – ale
aby demonstroval dosud platný biblický princip,
čekal na jejich poslušnost a projev jejich důvěry.
Ano, lepra a hřích se těžko srovnávají. To první
je viditelné a rovněž jinými lidskými smysly vnímatelné. Hřích je, alespoň z lidského hlediska, těžko
definovatelný, mnohdy neviditelný atd. O to je ale
nebezpečnější a srovnatelný je v tom, že neodvratitelně vede k (duchovní) smrti.
A ještě jedno. Lékaři nás oprávněně žádají, abychom každou nemoc odhalili včas. Kromě toho, že
ty vážnější přinášejí smrt, způsobí člověku hodně
bolestí a trápení, dokud ještě žije. S hříchem je to
stejné. Proto všem zvěstovatelům evangelia jako
dobré zprávy o možnosti záchrany před věčným
trápením – i Dětské misii – záleží na tom, aby se
člověk o této možnosti dozvěděl co nejdříve a prostřednictvím prosté důvěry v Ježíšovo slovo ji přijal
a byl zbaven moci hříchu. Zejména mladý člověk
si tím nejenom zajistí vskutku skvělou budoucnost
v nebi, ale ušetří si už ve svém současném životě
spoustu bolestí a trápení.
Už ses vypořádal s touto civilizační nemocí?
Bible k tomu radí: „Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas,
nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru…“
Milan Michalko, člen Národní rady DM

Vážení čtenáři,

v zasněženém únorovém čase Vás zdravíme ze Salaše, která se pro nás, Čermákovy, stala pracovištěm i domovem zároveň.
Pro mě se situace kromě stěhování do bytečku o poschodí níže až tak nezměnila, ovšem
Ľubko, ten s plnou polní za pomoci Českých
drah zdolal téměř 300 kilometrů z Bratislavy
do Příbora, početný tým slovenské Dětské misie vyměnil za komornější skupinku českých
pracovníků a momentálně se snaží zorientovat
v interpunkčním chaosu českého jazyka.
Náš společný příběh začal právě v Dětské
misii a pro naše kolegy a spolupracovníky jsme
tak viditelným ovocem jejich misijního úsilí
mezi dětmi.
Oba dva s Ľubkem pocházíme z téměř
nevěřících rodin a Pána Ježíše Krista jsme
poznávali především na táborech Dětské misie, já v podhůří Beskyd a Ľubko v Brezovej
pod Bradlom a později v Častej na Slovensku.
Z bezprostřední blízkosti jsme tak poznávali
práci s dětmi a po dosažení potřebné věkové
hranice jsme i my přestoupili na „druhý břeh“
a stali se vedoucími, kteří se mohli podílet na
vedení dětí ke Kristu.
Při všech těchto dílčích službách si nás Pán
Bůh připravoval a živil v nás touhu věnovat se
plně dětem a mladým lidem. Každá příprava si
však vyžaduje svůj čas, a tak jsme oba dva prošli
nejen kurzy Dětské misie pro pracovníky s dětmi a dorostem, ale i vysokými školami. Ľubko
studoval sociální pedagogiku a já se vydala na
biblickou školu do Olomouce, kde jsem se vedle
teologického studia věnovala i sociální práci.
Moje a Ľubkovy cesty se pak setkaly v červenci 2006 na Institutu Dětské misie, tady
v Příboře. Po dobu 6 týdnů jsme společně studovali, budovali náš vztah s Bohem, poznávali nové lidi, dlouho do noci dělali přípravy
na zkoušky a vyráběli pomůcky… a pomalu si
uvědomovali, že naše názory, vize, osobnosti,
humor a zájmy jsou si hodně podobné.
První polovina kurzu skončila, Ľubko se
vrátil do školy na Slovensko, kde ho čekaly státnice, já jsem před sebou měla absolutorium na
biblické škole. Ale i v tomto studijním období
plném zkoušek, testů a hodin prosezených nad
tvorbou diplomových prací, jsme si pravidelně

Zprávy z oblasti Novojičínsko

nacházeli čas na psaní dlouhých dopisů, které
nás vzájemně budovaly a dodávaly modlitební náměty za konkrétní oblasti v životě toho
druhého. Kromě toho byly také úžasným svědectvím pro naše spolužáky, kterým jsme tak
mohli svědčit našimi, pro někoho až příliš extrémními názory ohledně chození.
Závěrečný ročník školy byl za námi a už
coby diplomovaní absolventi jsme se opět sešli
na druhém pokračování Institutu. Rok modliteb a příprav byl zakončen společným rozhodnutím začít spolu chodit a po 13 měsících jsme
období chození ukončili zásnubami.
Na sklonku loňského roku jsme si v dřevěném kostelíku před Bohem, pod vedením
bratra faráře Kaczmarczyka a za přítomnosti
našich blízkých řekli své „Ano“ a vydali se na
společnou cestu.
Naše životy se spojily nejen v osobní rovině ale i v té pracovní. Společně sloužíme „pod
vlajkou“ Dětské misie, a to coby oblastní koordinátoři pro oblast Novojičínska. Zároveň se
staráme o budovu našeho centra.
Prosím, modlete se spolu s námi za službu,
kterou nám Pán Bůh položil na srdce:
za navázání spolupráce s místními sbory
za otevřené dveře na školách
za nové pracovníky, dobrovolníky
za finanční podporu pro naši službu
Za Vaše modlitby Vám děkujeme a věříme,
že nám budou pomocí při práci na Božím díle,
ke kterému jsme byli povoláni.
Martina a Ľubko Čermákovi,
oblastní koordinátoři pro práci s dětmi na
Novojičínsku
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Svědectví
Ahoj, jmenuji se Zuzka a jsem holčička
toho nejlepšího Otce na světě – Boha. Vždycky
tomu tak nebývalo. I když pocházím z rodiny,
kde se víra nezakazovala. Mí prarodiče jsou
věřící a mí rodiče taky jednu dobu do sboru
chodili, mě se ale Bůh nějak extra nedotýkal.
Mezi křesťany mí rodiče chodili do té doby než
se rozvedli. Po rozvodu si každý z nich šel svou
cestou. Taťka si našel přítelkyni, mamka přítele
a tak dále….. O mých rodičích tady ale mluvit
nechci. Chci Vám sdělit, jak moc pro mě znamená, že existuje Dětská misie.
V době, kdy naši přestali chodit do sboru,
přestala jsem samosebou i já. Nějaký čas moje
srdce víru a Boha vůbec neřešilo. Jednoho dne
se ale v mém okolí začalo něco dít. Každé úterý
(myslím, den už si přesně nepamatuji), začaly do
našeho vchodu chodit děti a tety, které jsem znala
z kostela. Tety mi oznámily, co se to děje: v sušárně našeho paneláku budou pořádat kluby.
Dnes vím, že si to neusmyslela Dětská misie nebo tety, ale Táta. Vím, že kdyby kluby
nebyly přímo pod naším bytem, nezačala bych
tam chodit. Ale díky Bohu to bylo jak bylo a já
mohla každý týden navštěvovat naši sušárnu.
Musím přiznat, že po celou dobu mé docházky na klub jsem tam byla kvůli tomu,
abych „zabila“ čas. Také kvůli tetám, které se
o mě zajímaly. Časem jsem ale vyrostla a klub
už pro mne nebyl to nejatraktivnější společenství. Tetám (Alenka Sztefková, Věrka
Unucková) to docházelo a jelikož nás v té době
bylo více takových holek jako já, začaly pořádat
klub pro nás „velké“ holky. V té době jsem začala nad vším přemýšlet a uvěřila jsem.

Začala jsem chodit na dorost a začlenila se
do sboru. Postupem času jsem i já pracovala
v klubech a sloužila dětem, které to teď možná
mají podobné jako já kdysi.
Dnes je mi 23 let, studuji v Liberci pedagogickou fakultu a chodím do sboru v Mladé
Boleslavi, kde pracuji s dorostem.
Jsem šťastná, že jsem Božím dítětem. Můžu
mít život, o jakém se mi nezdálo. A můžu mít
Tátu, jakým můj pozemský táta být nikdy nemůže. V mých 10. letech mě to ani nenapadlo, ale
dnes vím, že za to, jak nyní žiji, můžu děkovat
Bohu a také lidem, kteří v té době slyšeli Jeho
vůli a šli skrze Dětskou misii na naše sídliště.
Jsem ráda, že Dětská misie existuje. Skrze
její programy, modlitby a vedení Ducha mohou
být zachráněny i další děti. I další děti, které
mají dnes 7,10 nebo 12 let si budou moci ve
svých 23 letech říkat: „Díky, Bože, za organizaci, která se věnuje dětem z nevěřících rodin.“
Zuzana Waloszková

ProChrist2009 - dobrá zpráva pro Evropu

Ve dnech 30.3. až 6.4. 2009 se v německém městě Chemnitz, nedaleko hranic s ČR, uskuteční akce ProChrist2009. Hlavním řečníkem bude
Ulrich Parzany. Novinář Markus Spieker mu položí 8 provokativních otázek týkajících se současnosti i budoucnosti všech obyvatel Evropy.
Evangelický farář a bývalý generální sekretář YMCA v Německu, Ulrich Parzany, bude na provokativní otázky odpovídat. Mezi otázkami budou i tyto:
„Komu ještě dnes můžeme věřit?“, „Je možné dokázat Boží existenci?“, „Může náš život začít znovu?“, „Kolik změn může člověk unést?“, „Jaké vztahy jsou pro náš
život nejdůležitější?“ atd. Kromě odpovědí hlavního řečníka bude součástí programů rovněž pestrá směs hudby, divadelních scének a rozhovorů.
Díky moderní satelitní technice se budou tyto večerní programy šířit minimálně do 14 evropských zemí a budou přijímány na více než 1000
různých místech, také u nás v České republice. Každý, kdo v této nejisté době hledá odpovědi na své znepokojující otázky, má jedinečnou příležitost
nejen uslyšet uspokojující odpovědi, ale také postavit svůj život na kvalitní a pevný základ.
Mgr. St.Kaczmarczyk, člen Národní rady DM
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z angličtiny přeložila Martina Čermáková, oblastní
koordinátorka pro práci mezi dětmi na Novojičínsku

Opakovací hra

„Hrob je prázdný!“
Pro děti ve věku 7-10 let
Pomůcky pro 8-10 hrobů
4-5 čtvrtek světle hnědého nebo cihlového výkresu
Černý fix
Nůžky
Šablona hrobu

Návod

Na každou čtvrtku papíru nakreslete 2 obrázky hrobu a vystřihněte je.
Uprostřed každého hrobu vystřihněte otvor – kámen. (Obměna: Můžete vystříhat kameny různých velikostí.)
Na každý kámen napište opakovací otázku
a odpověď na ni pak napište k otvoru na hrobce, s nímž se shoduje velikost a tvar daného kamene s otázkou.

Jak hrát

Rozdělte děti do skupinek (počet a velikost skupinek se odvíjí od velikosti vaší skupiny dětí). Každé skupince dejte 2-3 pomíchané
dvojice hrob - kámen s otázkami a odpověďmi. Poté, co skupinky najdou všechny správné
odpovědi, přiřadí správné kameny k otvorům
hrobek a zvolají: „Je vzkříšen!“ Nechte skupinky postupně přečíst jejich otázky a ostatní děti
budou odpovídat. Za správné odpovědi přidělujte body. Oceňte speciálními body skupinku,
která jako první zvolala: „Je vzkříšen!“

Obměny:

Dejte všechny kameny do obálky a obrázky
hrobů pomíchejte na stole. Jedno z dětí si vytáhne z obálky kámen, přečte nahlas otázku a poté
samo nebo celá jeho skupina hledá odpověď
na otázku. První, kdo odpověď najde, ji přečte
nahlas všem dětem. Jestli je odpověď správná,
ostatní zvolají: „Je vzkříšen!“ Pak nechte dítě, ať
umístí kámen ke správnému otvoru hrobky.
Lucy Scherder
2009 Child Evangelism Fellowship Inc. – M/A ´08

Jarní nápady pro učitele

Jarní minilekce
„Zahradil jsi mou cestu zdí“

Pro děti ve věku 6-9 let
Pomůcky pro jedno dítě:
6 dřívek (podobné těm od nanuku)
Barevné papíry (zelený+ barvy na květinky trávu, listy, stopky a květy můžete dětem nastříhat předem)
Lepidlo
Nepovinné: nálepky včelek nebo motýlků

Návod:

Pro každé dítě předem připravte dřívko
s nápisem: „Pán Bůh zahrazuje mou cestu! a na
druhé dřívko napište odkaz Jób 19,8a.
Zbývající dřívka seřaďte svisle vedle sebe ve
vzdálenosti cca 1,5 cm od sebe.
Popsaná dřívka nalepte ve vodorovné poloze přes řadu prázdných tak, abyste vytvořili plot.
Na spodní stranu plotu dolepte trávu a květiny. Můžete přidat včelky a motýlky.

Lekce

Plot je velmi dobrou ochranou proti zaběhnutým zvířatům nebo proti zlodějům. Ale
někdy se může zdát, že plot je nanic, když ti
brání udělat něco, co bys chtěl. Jób v Bibli říká:
„Mou cestu (Pán Bůh) zahradil zdí, že nemohu projít.“ Tento plot ti může připomínat, že
někdy Pán Bůh dovolí, aby se ve tvém životě
staly věci, které se ti nelíbí. Může to být třeba
nemoc, šikana nebo se doma stane něco, kvůli čemu nemůžeš dělat to, co bys rád. Ale Pán
Bůh si tento „plot“ může použít k dobrému.
Možná věci, které bys chtěl dělat, by se neobrátily na dobré. Možná tě chce Pán Bůh naučit
více Mu důvěřovat tím, že ve tvém životě dopouští těžkosti. Pamatuj si, Pán Bůh tě miluje
a chce tě provést celým tvým životem. Jób sám
měl obrovské problémy, ale důvěřoval Bohu, že
se Pán Bůh o něj postará a na konci mu Pán
Bůh dal mnoho požehnání.
Mary Anne Pirie
2007 Child Evangelism Fellowhisp Inc. – M/A ´07
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Korespondenční kurzy
Bez fungování této oblasti práce si Dětskou
misii ani neumím představit. Její nedílnou součástí jsou dobrovolníci, kteří si už po mnoho
let dopisují s dětmi z celé České republiky.
Poslední lednový den tohoto roku se uskutečnilo jejich tolik očekávané setkání v centru DM
na Salaši. I oni potřebují čas na sdílení, předávání vlastních zkušeností, ale také mají potřebu
nabrat nové síly a povzbuzení pro další práci.
Při sdílení jsme přemýšleli o různých cestách,
jak děti více oslovit a nadchnout pro psaní.
Nápady, které vířily našimi hlavami budeme
chtít realizovat. Děti by mohly upoutat nové letáčky nebo barevné knihy pro každodenní čtení. Stejně tak soutěže a příběhy na pokračování během jednotlivých lekcí nebo internetová
verze korespondenčních kurzů… Je toho hodně, ale k tomu všemu je zapotřebí větší množství času, přímluvných modliteb a finančních
prostředků. Potřebujeme k tomu i vás! Můžete
se k těmto námětům připojit třeba modlitbou
za realizaci nových věcí nebo zasláním finančního daru s variabilním symbolem 8888, který
bude použit pro tuto oblast služby DM.
Od února letošního roku budou v dopisování s dětmi a mládeží pokračovat tito dobrovolníci: Jitka Daňová z Jablůnky, manželé
Moškořovi z Frýdku-Místku (kurzy „Láska,
chození, manželství“), Hana Řezníčková ze
Vsetína, Jana Surovcová z Havířova a Jitka
Svobodová z Chýnova. Naše velké poděkování
patří dvěma sestrám z Příbora, které si dlouhé
roky dopisovaly s dětmi a rozhodly se své agendy předat druhým. Jsou to Michaela Bělunková
a Jitka Vašková. Jejich rodinky se rozrostly
o další potomky a zvládat výchovu čtyř respektivě tří dětí vyžaduje přece jenom více času. Na
stránkách našeho Zpravodaje jsme již některé dobrovolníky představili (č.2 z roku 2006)
a v letním čísle přijde řada na další.
V tomto čísle vám chceme krátce ukázat
některé úryvky z dopisů, které napsaly děti.
Jejich postřehy přinášejí radost a motivují
k tomu, abychom pokračovali. Víme, že nynější
děti odkojené počítači a všemocnou technikou
v našich domácnostech píši dopisy nerady. Je
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to znát na současném počtu napsaných a odeslaných dopisů. Ty, co rády píšou, občas něco
přidají navíc a tady je pár ukázek.
…jsem moc ráda, že mi tyto kurzy posíláte,
protože mě baví. Moje sestra tě prosí, jestli byste
mohli posílat kurzy i jí. Když nám vyhovíš, budeme moc rády… Tereza
…moc děkuji za Bibli, kterou jsi mi poslala. Vždycky jsem si přál si ji přečíst a teď mohu,
díky… Honza
…chtěla jsem ti moc poděkovat za
Průzkumníka. Moc mě bavilo plnit lekce a úkoly. Škoda, že jich není víc. Až budeš mít něco
nového, tak mi dej vědět. Děkuji za upozornění
na časopis „Kroky“, moc se mi líbí… Eva
…člověk byl stvořen, ale vyvinul se z opice.
Tak nám to řekla katechetka, že byl stvořen
z opice, ale bez Boha by nebyl. Takže si myslím,
že A i B je správné… Barča
…ve škole jsem lekce ukazovala pár lidem,
ale oni nad nimi ohrnovali nos. Škoda, ale
modlím se za ně, aby i oni mohli být spaseni.
A já věřím, že k tomu brzy dojde. Ve třídě mám
jednu věřící kamarádku, která mi dost pomáhá.
Spolu můžeme ostatním vyprávět o Pánu Ježíši.
Jana
...Škoda, že je to poslední lekce, ale já se
k nim ráda vracím … Daniela
…děkuji za lekce „Láska, chození a manželství“ jsou pro mě velkým požehnáním … Alena
…děvčata hodně dráždí chlapce tím, jak se
oblékají. Kurz LCHM se mi moc líbí … Jakub
…nejdůležitější je promě asi to, že než se
vrhnu do vztahu s nějakou osobou, musím mít
opravdový vztah s Bohem. A že Bůh pro mě má
tu pravou osobu, ale čeká, až budeme oba připraveni … Jana

Připojuji také reakce na Knihu otázek,
kterou jsme distribuovali v minulých letech.
Jestliže některé z nich leží ještě u vás doma
někde ve skříni, využijte je a darujte je třeba
prostřednictvím vašich dětí jejich kamarádům
ve škole.
V prosinci 2008 mi přišel email,…dostala
se mi do rukou „Kniha otázek“, kde nabízíte
možnost dětských kurzů. Mohla bych dostat
několik těchto knih, aby je mohla moje dcerka,
která chodí do 3. třídy, použít k rozdání dětem
ve třídě? Paní učitelka už taky dostala dobrou
zprávu! S vděčností… Jsem nesmírně ráda za
tento mail a vděčná této mamince, že se zapojila do misijní práce ve svém okolí! Budete ji
následovat?
Jedna maminka napsala za děti…. Děkujeme
za skvělou Knihu otázek a plno úkolů a háda-

nek pro děti. Velmi rádi se k otázkám vracíme,
pročítáme a uvažujeme nad Biblí. Děti Lucka
(9 let) a Ondra (5 let) by chtěli posílat korespondenční kurz a pokud by to šlo, tak já bych
chtěla kurz „Láska, chození a manželství“, je mi
30 let…
Velmi mne potěší takové dopisy od rodičů, kterým záleží na záchraně jejich dětí
a taky jejich kamarádů. Jak je to s námi? Záleží
nám také na tom, kde stráví Věčnost naše děti?
Známe-li cestu, neváhejme a ukažme jim směr
ke Spasiteli světa skrze letáček nebo korespondenční kurz. Vždyť Ježíš o sobě říká: „Já jsem ta
cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci
než skrze mne.“ Jan 14,6
Katka Moškořová

zleva: s. Bělunková, Daňová, Svobodová, manž. Moškořovi, s. Surovcová, Vašková
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Svědectví absolventů EVD
Je to teprve rok, co jsme s manželem oficiálně a naplno vstoupili do služby dětem.
A tak se máme pořád čemu učit. Pracujeme
s předškolními dětmi (3-6 let) v nedělní besídce. Dříve, než se naše služba rozběhla naplno,
různě jsem „odkoukávala“ způsoby a metody
práce svých sourozenců na jejich besídkách.
Jak vlastně tyto malé děti zaujmout a udržet
jejich pozornost v průběhu vyučování a vůbec
po celou dobu trvání besídky?
Každý má svůj způsob, jak dětem předávat
Boží slovo, hrát hry nebo s nimi mluvit třeba
o tom, jak se chovat k ostatním lidem. Nechtěla
jsem kopírovat něčí práci a tak jsem hledala
a tápala. Potom jsem měla možnost, díky našemu sboru, absolvovat kurz „Efektivní vyučování dětí 1 (EVD 1)“. Musím říct, že už v průběhu
kurzu jsem poznala, že je to přesně to, co potřebuji pro naši práci s dětmi. Lektoři nám předali spoustu nápadů, návodů a poznatků ze své
mnohaleté práce s dětmi. V našich hodinách
probíhaly ukázky toho, jak se na vyučování připravit, jaké používat pomůcky, hlasové projevy
atd. Bylo toho opravdu hodně, co všechno jsem
si z EVD odnesla. Ocenila jsem i to, že vyučující byli ochotni zodpovědět naše konkrétní
dotazy, poradit s aktuálními problémy a předat
nám své osobní zkušenosti.
I když jsem při svých prezentacích vždycky
měla velkou trému, jsem ráda, že jsem EVD 1
dokončila.
Renata Šťastná, AC Brno
V roce 2003 mne kamarádka požádala
o pomoc při práci s předškolními dětmi
v rámci náboženství u nás ve sboru. Byl to
takový klub pro děti, který se konal ve všední den a kam jsme zvali i kamarády. Já sama
jsem měla 3 děti, tak jsem to přijala a myslela si, že budu podávat nůžky a malovat
s mladšími dětmi obrázky. Opak byl pravdou. Hned druhý týden jsem dostala za úkol
připravit si něco o apoštolu Pavlovi tak, aby
tomu děti rozuměly. Nebylo vůbec jednoduché vyprávět příběh, aby je zaujal a taky něco
vytvořit a zahrát si na dané téma. Vše jsme
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s kamarádkou konzultovaly, já pomalu začala
přecházet do pozice zkušené učitelky a bavilo
mě to. Pak přišel čas, kdy Pán povolal celou
naši rodinu na jiné místo a já se stala učitelkou
v besídce. Modlila jsem se za děti. Opravdu mi
leželo na srdci, aby všechny v Krista uvěřily.
Modlila jsem se i za sebe, abych nebyla překážkou, ale pomocníkem na jejich cestě za Pánem.
V roce 2006 jsem jela do Prahy na konferenci
Dětské misie a oslovila mne služba nevěřícím
dětem kolem nás. Modlila jsem se i za ně. Na
podzim roku 2008 jsme založili misijní klub
u nás na sídlišti. Neměla jsem ponětí o možnosti se sama vzdělávat v oblasti vyučování dětí. Pán ale věděl, jak mě ovlivnit a skrze jednoho člověka jsem se dostala na kurz
EVD 1, aniž bych něco takového plánovala, protože jsme už měli 4 děti a časově to
bylo velice náročné. Nakonec se to podařilo
a já se mohla díky Bohu zúčastnit. Byl to čas,
kdy jsem pochopila spoustu věcí, uvědomila jsem si, že i děti ve sboru jsou ztracené
a v té záplavě informací někdy uniká evangelium
samotné, jednoduché a jasné. Po 5 letech práce
s dětmi jsem úplně přehodnotila způsob vyučování dětí. Začala jsem je také
hravou formou učit biblické verše, což
jsem do té doby nepovažovala za důležité. Myslím, že toto období také změnilo mě
samotnou a pomohlo mi při rozhovorech
o Kristu i s mými nevěřícími přáteli. Je ale místo, kde Bůh jedná nejprve, a to je moje rodina.
S dětmi doma jsme probrali jejich rozhodnutí
patřit Kristu úplně z jiného pohledu. Bylo to
pro mne velké požehnání a dodnes jsem Bohu
vděčná za vyučování Dětské misie. Změnilo
můj pohled na předávání evangelia všem lidem
kolem mne. Druhým rokem vedu děti k Pánu
v misijním klubu a děkuji Pánu, že mne vyučoval v pravý čas jak vést děti za ním. Dodnes
se mám co učit, jsem na začátku, ale mám
z tohoto díla velkou radost. Těším se moc na
pokračování EVD 2, kde se více dovím o duchovním růstu znovuzrozených dětí.
Andrea Lásková, CB Brno

Literatura / písně / novinky
Když se nepřátelé stanou přáteli - NOVINKA !!

Když se nepřátelé stanou

přáteli

Poutavý příběh amerického vojáka Jakoba DeShazera, který se za 2. světové
války účastnil náletu na Japonsko a při nouzovém seskoku upadl do zajetí. V japonském zajateckém táboře četl Bibli a Bůh proměnil jeho srdce. Nejenže dokázal
ze srdce odpustit svým věznitelům, ale po válce se vrátil do Japonska jako misionář.

tato lekce pomůže dětem poznat, že Boží láska je silnější než jakákoliv nenávist.

Ústřední pravda

Boží láska může změnit nepřátele v přátele.

Aplikace

Nespasené dítě – Přijmi Pána Ježíše jako svého Spasitele.
Spasené dítě – Spoléhej na Pána Boha, který ti může
pomoci překonat nenávist.

Verš k zapamatování:

„Říkám vám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty,
kdo vás pronásledují“ – Matouš 5,44

Kroky přípravy

Vyberte si způsob, jakým hodláte lekci prezentovat
(viz 3 možnosti vyučování).
Lekci si několikrát přečtěte a zvolte extra nápady, které váš program doplní.
Vyzkoušejte si vyprávění lekce nahlas i s ukazováním
obrázků.
Připravte si pomůcky.

Na co se má učitel zaměřit

Názorné pomůcky – k dispozici máte obrázky
EF-1–8. Rozstřihněte je na jednotlivé karty a umístěte v pořadí EF-1–4. Při prezentaci lekce obrázky
EF-1–3 umístěte dopředu před ostatní. Po ukázání
obrázku č. 4, hromádku otočte a 5-8 budou ve správném pořadí.

Copyright © 2005 Child Evangelism Fellowship, Inc.,
Translation © 2009 Child Evangelism Fellowship, Inc.,
Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.
Žádnou část tohoto materiálu nelze v žádné formě kopírovat bez
svolení vydavatele. Jakožto abonent si smíte pro svou vlastní potřebu
zkopírovat jednu sadu názorných pomůcek a připravit jednu sadu
pro prezentaci pomocí diaprojektoru nebo počítače. Každá kopie
musí obsahovat poznámku o autorských právech.
Vydala: Dětská misie, Jičínská 549, 742 58 Příbor

tři možnosti vyučování

Celá lekce
1-2 hodiny
Prezentujte celou lekci najednou za doprovodu vybraných aktivit.
Rychlá verze
10 minut
Použijte 10 minutovou verzi lekce (v originálu na
str. 26) a zařaďte ji do jakéhokoli vyučujícího programu.
Rozdělení lekce
2-4 setkání
Učte lekci na 2-4 setkáních za doprovodu vybraných
aktivit. Opakování, výzvu a aplikaci zařaďte každý týden.
Startovací fáze!
Vyberte si z této strany aktivity pro děti, které tématicky doplní lekci během doby, kdy ji budete vyučovat.

65 Kč
1

Táborový program „Rytíři víry“

Vydejte se v plné zbroji na středověký hrad plný rytířů, dvorních dam i lidu z podhradí! Připravili jsme pro Vás CD s novým, kompletně zpracovaným táborovým programem na tématu Boží zbroje z listu Efezským 6. kapitoly. K dispozici máte podrobný
popis celotáborové hry s návody k jednotlivým aktivitám. Další součástí CD jsou veškeré materiály potřebné k biblickému vyučování, jako bonus jsme pro Vás přiložili několik doplňkových herních a rukodělných aktivit, které dětem zpestří čas na táboře!

400 Kč

Dárek pro Tebe – písně pro děti

CD s deseti písněmi pro děti (Pro Markétku, On vrátí se zas, Doufej
v Hospodina, Dobrá zpráva, Letní chvalozpěv,…). Písně jsou nazpívány žáky pěPísně
vecké třídy ZUŠ B. Martinů v Havířově. CD obsahuje také hudební základ všech
pro děti
100 Kč písní (karaoke verze) a texty písní ve formátu pdf. Výborná pomůcka pro kluby,
nedělní školy, dětské slavnosti apod.
í
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starší táborové programy
Indiánské léto

Táborové CD obsahuje návod k celotáborové hře, texty i vizuální pomůcky k lekcím, v nichž
se vyučují životní příběhy misionářů, kteří nesli evangelium mezi pohanské kmeny ve vnitrozemí
Jižní Ameriky.
Cena CD 299,- Kč.

Úžasná věda a stvoření

Staňte se během léta účastníky vědeckého sympózia a vysvětlete dětem biblické pravdy na příbězích vědců a objevitelů, kteří odevzdali své životy Bohu. Cena programu (texty+CD) 450,- Kč.

Více než zlato

Ocitnete se přímo uprostřed olympijského dění a poznáte sportovce, kteří byli hluboce oddáni
Bohu a svědčili o Něm i na sportovištích. Cena programu (texty+CD) 500,- Kč.

Nehemjáš

Pusťte se spolu s Nehemjášem do obnovy hradeb Jeruzaléma! K programu je nutné dokoupit
text k lekcím a obrázkovou knihu Nehemjáš. Cena programu v textové podobě 120,- Kč.

Ester

Zažijete dobrodružnou výpravu za královnou Ester na perský dvůr a stanete se účastníky
záchrany židovského lidu. K programu je nutné dokoupit text k lekcím a obrázkovou knihu Ester.
Cena programu v textové podobě 120,- Kč.
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Kult sportu a mystika, romské děti a Ježíš……
pozvánka do Jablonce nad Nisou
Milí čtenáři Zpravodaje DM,
přijměte dnes mé pozvání do Jablonce nad
Nisou. Toto město v severních Čechách je bránou do Jizerských hor. V propagačních materiálech se jablonečané krásou horské přírody rádi
pochlubí.

Jablonec nad Nisou
Pro mě jako misionáře mezi romskými
dětmi je ale větší chloubou, že v našem městě mohou děti nalézat kromě brány do přírody také cestu do Božího království. Jmenuji se
Petr Kohout a společně s manželkou Olgou
a oběma syny jsme v r. 1999 studovali Institut
Dětské misie v Komorní Lhotce s cílem stát se
misionáři mezi dětmi. Cesta však zdaleka nebyla
tak jednoduchá, jak jsme si zprvu představovali.
První přímou evangelizaci v terénu mezi dětmi – Pětidenní klub – jsme uspořádali až v r.2002
na největším jabloneckém sídlišti Mšeno.

Kultovní místo sportu a mystiky
Jablonec nad Nisou je kultovní místo lehké atletiky, fotbalu a zimních sportů. Tradici
má v horách provozovaný spiritismus a různé
mystické školy. Populární je praktikování jógy,
buddhismus. Není lehké zde šířit evangelium.
Vzbudili jsme sice zájem dětí, ale stejně silnou
opozici jejich rodičů. Napoprvé se nám nepodařilo - pro odpor rodičů - s kontaktovanými
dětmi založit Klub dobré naděje.
Proto jsme se rozhodli v r.2003 uspořádat Letní biblický klub v Romském ghettu
v tzv. Zeleném údolí. Ukázalo se, že to byla
ta pravá inspirace z Božího zdroje. Romové
od samého počátku dávali najevo živý zájem, s dětmi přicházeli poslouchat i tátové
a mámy, či dospívající mládež. A výsledek?
Romské děti ze Zeleného údolí jsme pak
vozili po celý školní rok 2003 – 2004 do nedělní
školy našeho sboru Jednoty bratrské.

Počátky misie mezi Romskými dětmi
V roce 2004 jsme s několika křesťany z různých církví založili misijní tým a rozhodli jsme
se zaměřit se plně na evangelizaci mezi rom-
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skými dětmi. A to byl již skutečný začátek zatím nepřetržité jablonecké misie mezi dětmi
a mládeží ze znevýhodněného kulturně sociálního prostředí.

Využíváme zkušenosti a materiály
Dětské misie
Od začátku našich evangelizačních pokusů v terénu pro nás byly opravdu velkou
pomocí zkušenosti a materiály, které jsme si
s manželkou přivezli z Institutu Dětské misie.
Neocenitelná byla zejména praktická zkušenost
z Pětidenního klubu, který jsme na institutu
v létě 1999 připravovali s ostatními studenty
a uskutečnili jej samostatně na velkém sídlišti
ve Frýdku-Místku. Flanelografová tabule, barevné obrazové knihy – flashcardy, učení verše
a písně, různé hry… Jsme vděční Dětské misii
za to, co jsme se naučili. Dodnes mnohé metody práce i vyučovací materiály DM využíváme.
Naposledy jsme v r. 2008 při evangelizaci v terénu použili krásné barevné flanelografové lekce
“Křesťanský voják“ a „Chraň své srdce“.

Farní klubovna – nové zázemí
V roce 2005 jsme získali dotaci
z Grantového fondu Libereckého kraje a rekonstruovali jsme přízemí fary naší církve
Jednoty Bratrské na nízkoprahovou klubovnu
pro romské děti a mládež. Tato klubovna se
stala výborným zázemím pro všechny vznikající aktivity s romskými dětmi, které jsme kontaktovali a získali při našich evangelizacích.
A tak se v nové klubovně začali scházet:
- nedělní besídka s nejmladšími romskými
dětmi pod vedením dvou učitelek,
- středeční biblický klub pro tyto nejmladší
děti ( věk 5 – 10 let)
- čtvrteční klubovna pro dospívající romskou
mládež ( věk 13 – 18 let).
Na podzim r. 2007 jsme s manželkou otevřeli další biblický klub pro romské děti v Romském
komunitním centru v „Zeleném údolí“.
Odhadujeme, že činnost naší misie v současné době zasahuje pravidelným biblickým vyučováním otevřenou skupinu asi 70 romských
dětí a mládeže ve věku cca 5 - 20 let.

Zvláštní Boží milost – spolupráce napříč denominacemi
Ekumenická spolupráce na misijním díle je
zvláštní milost, kterou při naší práci můžeme
zakoušet. Mezi naše stálé nebo příležitostné
spolupracovníky při evangelizacích a jiných
programech patří místní duchovní správci
i řadoví křesťané z mnoha jabloneckých cirkví:
kazatel Bratrské jednoty baptistů, kaplan
Římskokatolické církve, členové Církve adventistů sedmého dne a Křesťanského společenství
Dobrá zpráva… Nelze si v té souvislosti nevzpomenout na slova žalmu „Jaké dobro, jaké
blaho tam, kde bratři bydlí svorně….!“

Vděčnost za Boží požehnání
Když se ohlédnu zpátky na uplynulých
7 let, s úctou k Pánu Bohu nemohu než děkovat za Jeho požehnání. To On nás inspiroval
k správným rozhodnutím, pomáhal nám získávat potřebné finanční prostředky a dával
sílu k velmi náročnému úkolu. S misijním týmem jsme uskutečnili desítky akcí pro romské děti od poznávacích výletů a sportovních
aktivit přes Dětské dny, Velikonoční slavnosti
a Vánoční besídky až po Prázdninové biblické
kluby a mnohé jiné dětské programy.

Když nyní - po sedmi letech evangelizování dětí v Jablonci - jdu městem, většinou potkávám romské školáky a dospívající. Mnohé tváře znám z našich akcí
a často mě některý zastaví s otázkou, kdy
má přijít na další klub nebo jiný program.
Naše práce s dětmi je známá i v rámci celé
romské komunity v místě, spolupracujeme s romskou poradkyní Městského úřadu
a Krajským romským koordinátorem…

Jedny z nejhezčích chvil s dětmi jsme však prožili právě v těchto dnech a o tom Vám, milí čtenáři, chci povědět na závěr. Je to něco přes rok od
chvíle, kdy jsme založili v romském komunitním
centru v Zeleném údolí nový pravidelný Biblický
klub pro školní děti. Při posledním vyučování na
téma „ Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte
jim…“ se osmiletá Sylva začala velmi energicky ptát
na to, jak může Pánu Ježíši dát svoje srdce. Když
jsme jí to vysvětlili, spontánně se rozhodly pro
život s Pánem Ježíšem ještě další 4 děti. S uctivou
bázní jsme pak v modlitbě odevzdali společně jejich mladé životy do Božích rukou.
Ten večer jsem si doma s vděčností uvědomil, že nám Pán Bůh dal okusit odměnu za to,
že jsme věrně vytrvali při těžké práci.
Petr a Olga Kohoutovi, Jablonec nad Nisou

Střípky ze služby DM v zahraničí:
•

•

Správní rada Child Evangelism Fellowship®   (zkr. CEF - světová
organizace DM) na svém zasedání 7. února schválila zahájení
služby na Nové Kaledonii (souostroví v Pacifiku s asi 230 tisíci
obyvateli), která se tak stala 160 zemí světa, ve které CEF® působí!
Velká většina z 220 milionů dětí v Evropě čeká na to, aby slyšela jasné
poselství evangelia. Této službě se věnuje mimo množství obětavých
dobrovolných pracovníků také 570 pracovníků CEF® na plný úvazek.
Modlíme se za to, aby Pán povolal další ochotné pracovníky.

•
•

V minulém roce absolvovalo v Evropě některé ze školení CEF®
17.000 bratří a sester.
V březnu 2009 si Dětská misie v české republice a na Slovensku
připomíná 18. výročí svého založení. Při této příležitosti se v sobotu 7. března ve středisku Častá na Slovensku konalo setkání všech
příznivců, spolupracovníků, podporovatelů a modlitebníků slovenské DM. Tým DM z ČR tam samozřejmě nemohl chybět. V příštím
čísle Zpravodaje přineseme o práci na Slovensku více informací.
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Pořádáme pro Vás / účastníme se ...
7.-8. 3. 09 - Úžasná milosť
- setkání pracovníků, přátel, modlitebníků a dárců u příležitosti 18. výročí založení DM na
Slovensku, místo konání: táborové středisko Častá

9.-14. 3. 09 - Jarní prázdniny na Salaši
- pobyt dětí a dorostenců z DD Fulnek

14. 3. 09 - Seminář AC v Kolíně (prodej literatury)
20.-21. 3. 09 - Kurz EVD 2 v Třinci
- ve spolupráci se SCEAV ve sborovém středisku Hutník (další pokračování 3.-4. 4.
a 17.-18.4.)

22. 3. 09 - EXIT párty na Salaši
25. 3. 09 - Prezentace a prodej táborových programů v Českém Těšíně
- ve spolupráci se SCEAV v budově ústředí, Na Nivách 7

28. 3. 09 - Konference pracovníků s dětmi CB v Praze (prodej literatury)
30. 3-8. 4. 09 - Velikonoční programy na ZŠ na Novojičínsku
18. 4. 09 - Seminář pro pracovníky s dětmi z komunit ohrožených
sociálním vyloučením
- v Dětském centru Teen Challenge v Brně, vyučuje: Růžena Mertová, o.s. Lavina Blansko

19. 4. 09 - EXIT párty na Salaši
25. 4. 09 - Regionální konference v Příboře
- téma: Jarné dávka vitamínu „CÉ“

15.-16. 5. 09 - Kurz EVD 1 v Brně
(další pokračování 29.- 30. 5. a 12.-13. 6.)

18.-22. 5. 09 - Konference pracovníků CEF v Maďarsku, Balatonszemes
31. 5. 09 - Den modliteb za děti v České republice
20. 6. 09 - Den dětí s křesťanskými motorkáři v Příboře
15.-22. 8. 09 - 1. turnus tábora DM
Liščí Mlýn ve Frenštátě pod Radhoštěm

22.-29. 8. 09 - 2. turnus tábora DM
Liščí Mlýn ve Frenštátě pod Radhoštěm

Podrobnější informace a pokyny k přihlášení naleznete na webových stránkách www.detskamisie.cz

14

Dary na činnost DM

Kontakty

Dětská misie je financována výhradně z darů, více než 95% našich dárců je z České republiky.
Na finanční obětavosti dárců je závislé nejen to, zda budeme v práci pokračovat, ale i to, jak se
bude služba rozvíjet. Usilovně hledáme prostředky zejména pro nové pracovníky v Čechách a na
jižní Moravě. Chcete-li přispět na naši práci mezi dětmi, použijte účet DM:
KB Příbor, číslo účtu: 3500334-801/0100
K zasílání finančních prostředků můžete zvolit jednu z následujících možností:
- trvalý příkaz přímo z Vašeho bankovního účtu
- složení daru přímo v kterékoliv pobočce KB u pokladny
- zasílání složenkou typu C, kterou má k dispozici pošta
- zasílání pomocí předtištěných složenek, které má k dispozici DM (na požádání rádi
zašleme)
Uveďte, prosím, vždy variabilní symbol, který určuje, na jaký účel peníze poskytujete. Uvádíme
přehled variabilních symbolů:
Zbyšek Šikula
národní ředitel a vedoucí týmu
mobil: 731 505 939, e-mail: sikula@detskamisie.cz VS: 6714
Renáta Šikulová
účetnictví a administrativa
mobil: 731 183 915, e-mail: renata.sikulova@seznam.cz VS: 6714
Kateřina Moškořová
objednávky literatury, koordinace korespondenčních kurzů
Tel.: 556 723 333, mobil: 605 316 887, e-mail: katka.moskorova@detskamisie.cz VS: 5611
Martina Čermáková (roz. Valasová)
oblastní koordinátorka pro Novojičínsko
mobil: 603 102 690, e-mail: cermakova@detskamisie.cz VS: 8513
Ľubomír Čermák
oblastní koordinátor a správce centra
mobil: 737 568 554, e-mail: cermak@detskamisie.cz VS: 8513
VS 9999 - Obecný dar pro potřeby DM
VS 8888 - Dary na službu korespondenčních kurzů
VS 7777 - Dary na vydávání literatury

15

Dívčí pobyt na Salaši

1/2009
Zpravodaj DM
Vydává zdarma
mezinárodní křesťanská
mezidenominační organizace
Dětská misie
Adresa:
Jičínská 549
742 58 Příbor
Kontakt:
Telefon: 556 723 333
e-mail: centrum@detskamisie.cz
www.detskamisie.estranky.cz
IČO: 48805041
Bankovní spojení:
KB Příbor 3500334-801/0100

EXIT párty na Salaši

Dětská misie

Česká republika
…na pomoc evangelizace dětí…

Klub dobré naděje na sídlišti ve Valašském Meziříčí

