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... na pomoc evangelizace dětí...
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O DĚTSKÉ MISII

Co je Dětská misie
Dětská misie je součástí světové organizace
Child Evangelism Fellowship®, která působí ve
více než 160 zemích světa. Svým působením je
největší dětskou misijní organizací na světě. Cílem Dětské misie je oslovit evangeliem ty děti,
které jej 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
5-denní kluby
Korespondenční kurzy
Tábory dobré naděje
Jednorázové evangelizační akce

Pomoc v přímé práci s dětmi
• Kurzy „Efektivní vyučování dětí – stupeň 1, 2,
3“ (v rozsahu cca 30 hodin o evangelizaci a duchovním růstu dětí).
• Semináře, workshopy, konference DM
• Jednodenní či vícedenní školení dle požadavků
učitelů – od předškolních dětí po dorost, vzdělávání učitelů, rodičů…

Vydávání literatury
Literatura pro děti a učitele dětí se systematickým vyučováním 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
• Zveřejňování modlitebních námětů za děti
a učitele na webu www.detskamisie.cz .
• Zasílání modlitebních dopisů jednotlivých pracovníků DM s aktuálními informacemi o činnosti a modlitebními potřebami.
Dětská misie je členem Evangelikální aliance
a spolupracuje s mnoha registrovanými církvemi
a samostatnými sbory na území České republiky
a v zahraničí. DM aktivně spolupracuje a vítá činnost organizací: AWANA, Samuel, Tim 2,2, TWR,
KPK, BTM, HCJB, Nový život, Kudy kam, Wycliffovi překladatelé Bible, časopis pro děti Kroky.
Spolupracuje se stovkami jednotlivých křesťanů
z církve Pána Ježíše Krista.

Členové Národní rady DM
předseda - Karel Moškoř, kurátor sboru Slezské
církve evangelické a.v. ve Frýdku–Místku

Evropská Dětská misie
(European Child Evangelism
Fellowship)
www.cefeurope.com

Světová Dětská misie
(Child Evangelism Fellowship)
www.cefonline.com

Dětská misie v České republice
www.detskamisie.cz
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místopředsedkyně - Irena Zemanová, členka
Křesťanských sborů v Brně, dlouholetá členka
NR a šéfredaktorka dětského časopisu Kroky
člen - ThMgr. Stanislav Kaczmarczyk, farář sboru
Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně, dlouholetý člen NR a její první předseda
člen - Doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D., člen Křesťanských sborů v Ostravě – Zábřehu
člen - Mgr. Marcela Holubová – členka sboru Českobratrské církve evangelické ve Štramberku,
dlouholetá dobrovolná spolupracovnice DM
člen - Ing. Zbyšek Šikula – ředitel DM, člen sboru
Slezské církve evangelické a.v. v Albrechticích
u Českého Těšína
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ÚVODNÍK

Radost v nebi
Krátce po svém návratu ze Švýcarska v září loňského roku jsem utrpěl úraz; při práci na
zahradě jsem se dost těžce popálil. Po téměř
dvoutýdenní hospitalizaci jsem až do konce roku
ambulantně navštěvoval popáleninové centrum
ostravské fakultní nemocnice. Při jedné prosincové kontrole jsem už zdálky na chodbě ambulance zahlédl ohromný shluk lidí s fotoaparáty,

Stojí to mnoho času
a úsilí často celého týmu
lidí, aby jedno jediné dítě
mohlo přijít „domů“.
mikrofony a kamerami. Ve zlomku vteřiny mi
došlo, že takový zájem novinářů mohla vyvolat
jen jedna událost – malá Natálka z Vítkova jde
domů! Po delší chvíli jsme opravdu všichni uviděli vyjít maminku s Natálkou v náručí. Blesky
fotoaparátů ozařovaly chodbu, kamery spustily
záznam a všechny mikrofony obklopily usmívající se maminku.
Nedokážu v krátkosti popsat, co všechno se
mi prohnalo hlavou ve chvíli, kdy jsem se úplně
zblízka zadíval do Natálčina malého zjizveného
obličeje. Vše bylo umocněno mou nedávnou,
i když neporovnatelně méně vážnou zkušeností
s ohněm. Kromě té nepopsatelné hrůzy na počátku celé kauzy jsem si představil to dlouhé a vytrvalé nasazení velikého týmu lékařů, kteří zápasili
o to, aby se malá Natálka dočkala tohoto jedinečného okamžiku - aby mohla jít domů. Nikdo
z lékařů si jistě nekladl otázku, jestli toho času,
prostředků a úsilí pro záchranu jednoho lidského
života není příliš. Všichni s nadějí a nesmírnou
trpělivostí odevzdali to nejlepší, co mohli.
Přiznám se, že mi v té dojemné chvíli vyhrkly
slzy do očí. Uvědomil jsem si totiž, že i naše služba dětem je v mnohém podobná. Je to dlouhá
a vytrvalá práce, stojí to mnoho času a úsilí často celého týmu lidí, aby jedno jediné dítě mohlo
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přijít „domů“, do nebeského království. A když
nastane ten toužebně očekávaný okamžik, nezůstane to ve skrytosti. Nejsou u toho sice žádné
kamery a mikrofony, ale Boží slovo píše o něčem
mnohem vznešenějším. V takových okamžicích
se raduje a tleská celé nebe.
„Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než
nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání
nepotřebují.“ (Lukáš 15, 7).
Chtěl bych Vás na úvodních stránkách prvního letošního Zpravodaje povzbudit. Vaše trpělivé
úsilí, modlitební zápas a překonávání překážek
má veliký smysl. Nepochybujte a nevzdávejte to.
Věřím, že Vám Pán Bůh ve své milosti dá vidět
ovoce Vaší služby. I my, pracovníci Dětské misie,
Vám chceme ve Vašem úsilí pomáhat.
Ing. Zbyšek Šikula
národní ředitel DM v České republice
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BIBLICKÉ SLOVO

Štafetový běh
2. Timoteovi 2,2: „Co jsi ode mě slyšel před
mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další.“
Povoláním nás, kteří jsme slyšeli a přijali Boží
Slovo, je předávat tuto dobrou zprávu dalším
lidem, aby ji zase oni mohli předávat dál. Je to
jako štafetový běh. Běžíme na závodní dráze, což
je tento život tady na zemi. Běžíme k cíli, což je
věčný život v nebi a přitom předáváme štafetové
kolíky, což je Boží Slovo lidem, které nám Bůh
posílá do cesty. Někteří tento štafetový kolik odmítnou, někteří jej přijmou a přidají se k závodu,
jehož cílem je věčný život s Bohem.

„To, co jsme přijali,
předávejme dál a věřme,
že Bůh se k tomu přizná.“
Toto by mělo být smyslem našeho života tady
na zemi. To je jeden z mála důvodů, proč nás
tady Bůh ještě zachovává. Někdy mi připadá, že
jsou mezi námi křesťané, kteří ještě pořád hledají
smysl života tady na zemi a přitom je to tak jednoduché - co jsi od Boha přijal, předej dál. Předávejme to jak našimi životy, tak našimi ústy. Pokud
se to v našem životě neděje, nebo je to pro nás
těžké, potřebujeme se nad sebou zamyslet. Bůh
nám s tím určitě pomůže, protože je to Jeho vůle.
Bůh nechce, abychom to dělali ze své síly, ale sílu
k tomuto poslání máme čerpat u něj skrze jeho
milost, kterou nám dal v Ježíši Kristu.
2 Timoteovi 2,1: „Synu můj, čerpej sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši.“
Protože posláním Dětské misie je oslovit evangeliem děti, možná si můžeme položit otázku:
„Může si Bůh použít k tomuto předávání i děti?“
Odpověď zní: „Ano může a také chce!“
V křesťanském radiu jsem vyslechl svědectví ženy ze Slovenska, kterou k životu s Bohem
přivedl její pětiletý syn. Navštěvoval křesťanskou školku a hodnoty, které tam přijal, přinášel
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domů. To vedlo jeho mámu k tomu, že „oprášila“ Bibli, začala ji číst, přemýšlet nad ní, a tak se
setkala s živým Kristem. Protože pracovala a dodnes pracuje v mediích, začala tuto dobrou zprávu šířit skrze různá svědectví i v těchto mediích.
Nechť je to pro nás povzbuzením. To, co jsme
přijali, předávejme dál a věřme, že Bůh se k tomu
přizná. Přeji všem do tohoto běhu a předávání
radost a vytrvalost.
Lumír Andrássy
předseda Oblastní rady DM
v regionu Novojičínsko
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Milí čtenáři,
i když jsou vánoční stromečky již dávno odstrojeny, dárky rozbaleny a cukroví snězeno,
pojďte se spolu s námi, Čermákovými, ohlédnout
za vánočním děním na Novojičínsku.
Naše příprava na vánoční programy začala již
začátkem listopadu, kdy jsme do 28 škol v našem
regionu rozeslali nabídky na vánoční program
pro děti nazvaný „Nad betlémskou krajinou“.
Z celkového počtu oslovených škol se nám jich
ozvalo 7, a tak jsme s prvním prosincovým týdnem vyrazili do terénu. Vyzbrojeni pomůckami,
letáčky i sladkými odměnami jsme si s dětmi
povídali o skutečném významu Vánoc, navázali
jsme nové přátelské vztahy s učitelkami a máme
radost z nově se rýsující spolupráce. Během tohoto našeho putování mělo možnost slyšet zvěst
o narození Pána Ježíše kolem 350 dětí!
Vedle programů na školách jsme společně
s manželi Maroszovými navštívili dětský domov
v Čeladné u Frýdlantu, kde se Ľubko s dorostenci zamýšlel nad exiťáckým tématem „Jiná dimenze“, zatímco u mladších dětí vypukla „Havajská
párty“. Ve spolupráci s týmem dobrovolníků ve
Valašském Meziříčí pak těsně před samotnými
svátky proběhla vánoční slavnost v útulném obýváku u manželů Fuksových.
Samotné svátky, pro nás první společné, jsme
strávili v rodinném kruhu, ale 30. 12. centrum Dětské misie ožilo přítomností 11 dorostenců, s nimiž
jsme mohli vstoupit do nového roku 2010.
Vzpomínkou na Silvestr bychom toto naše
ohlédnutí ukončili a obrátili náš pohled dopředu.
Stejně jako v uplynulém roce i letos bude naše
služba mezi dětmi stát na modlitbách. Budeme
moc rádi, když se k našemu modlitebnímu úsilí
připojíte i Vy.
Vaši ve službě dětem Martina a Ľubko Čermákovi, oblastní koordinátoři pro misijní práci
mezi dětmi na Novojičínsku
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OBLAST NOVOJIČÍNSKO

Vánoční putování
novojičínskou
krajinou

Děkujeme za:
• předvánoční návštěvu 7 základních škol
v novojičínském regionu
• silvestrovský pobyt s dorostem
Prosíme za:
• přípravu velikonočních programů na školách
• návštěvu Thomase Graumanna na
příborských školách
• velikonoční seminář pro učitele na
Novojičínsku
• přípravu regionální konference
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ZAHRANIČNÍ OKÉNKO

Sen o dětech Evropy
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Každý rok CEF (Dětská misie) organizuje po
celém světě tábory pro děti. Když se zeptáte kteréhokoli pracovníka DM, řekne vám, že tábory
jsou dřina, ale že ta námaha stojí za to. Každé léto
dávají tábory DM mnoha dětem příležitost učit
se o Pánu Ježíši Kristu. Ale nejen to. Děti mohou
vidět vyučování v praxi a celý týden sledovat táborové vedoucí. Je to velká radost, když vidíme
mnoho chlapců a dívek, jak v průběhu tábora
svěřují svůj život Pánu Ježíši Kristu.
S vědomím toho všeho jsme se v loňském
roce rozhodli snít velký sen, který se týkal dětí
v Rumunsku. Tím snem bylo najít finanční prostředky pro 2.000 dětí, které by se mohly účastnit
tábora DM. Chtěli jsme to umožnit dětem, které
žijí v extrémně chudých podmínkách a které by
si pobyt na táboře za žádných podmínek nebyly
schopny ani částečně uhradit.
Děkujeme Pánu za to, že opravdu udělal to, co
vypadalo jako nemožné. A udělal to v roce, ve
kterém všichni mluvili o finanční krizi a nedostatku peněz. Na konci léta jsme mohli říct spolu
se žalmistou: „Stalo se tak skrze Hospodina, tento
div se udál před našimi zraky“ (Žalm 118,23).
1799 dětí z Rumunska a 919 dětí z Moldávie
se díky darům sponzorů zúčastnilo táborů DM
a víme o 175 dětech z Rumunska a 138 dětech
z Moldávie, které odevzdaly svůj život Pánu Ježíši Kristu. Radujte se s námi, že sloužíme Bohu,
který dělá nemožné.

Každé dítě, které s námi bylo na táboře, má
svůj vlastní příběh. Dovolte mi, abych vám představila některé z nich:
„Na tomto táboře jsem se naučila více si číst
Bibli, modlit se a věřit v Boha. Děkuji za všechno
to vyučování o Bohu a za krásný vztah k nám“
(Stefanie, 13 let, poprvé na táboře).
Na táboře jsem se naučila, že bychom měli položit Pána Boha na první místo v našich životech,
a že bychom od něj nikdy něměli odejít. Děkuji
vám, že jste mi pomohli dozvědět se více o Bohu
a o tom, jak máme jednat s druhými“ (Lidia, 10
let, poprvé na táboře).
Loredana má 6 let. Její maminka není vdaná
a dívka neví, kdo je jejím otcem. Řekla nám,
že jí otec jednou volal a slíbil jí, že za ní přijede
a přiveze dárek. Nikdy ale nepřijel. Když naopak
pracovníci DM řekli, že by jí mohli vzít na tábor,
udělali to. Ačkoli byla Loredana na táboře poprvé, její radost byla nakažlivá.
Iulica a Ana jsou sestry. Oba rodiče jsou alkoholici a pod vlivem alkoholu jsou častěji než
střízliví. Tábor byl pro ně zvláštním časem. Každý den říkaly, jak to bylo dobré, že byly mimo
domov. Na konci tábora napsaly, jak jsou vděčné,
že se mohly zúčastnit tak perfektního tábora.
Každé dítě má svůj vlastní příběh. Děkujeme
vám za vaše modlitby a za vaší podporu táborové
služby v Evropě.
Claire Bain
misionářka CEF v Rumunsku

1/2010

Popis
Použijte tuto velikonoční předmětnou lekci,
abyste jednoduchým způsobem hovořili o smrti a vzkříšení.
Pomůcky
rukavice
Příprava
žádná
Ukázka
Nasaďte si rukavici. Ukažte skvělé věci,
které může „rukavice“
dělat. Může něco zvednout,
může zmáčknout hračku, může tě poškrábat na
hlavě, sevřít se v pěst, ukázat na někoho prstem,
pohrozit ukazováčkem, přikrýt ti pusu, zakroutit
nosem, zaťukat na stůl… a mnoho dalších věcí.
Ujistěte se, že jste touto ukázkou demonstrovali, jaká je rukavice úžasné stvoření. Pak vytáhněte ruku z rukavice a požádejte ji, aby zopakovala všechny ty věci, které právě ukázala. Tvařte
se trochu zmateně a rozpačitě, když se nebude
nic dít. Kde je problém?
Diskuze
Ve skutečnosti to není ta rukavice, která dělá
všechny ty věci, ale ruka uvnitř. Rukavice je pouze obalem pro ruku. Bez ruky je rukavice bez života. Bůh nás rovněž stvořil se dvěma součástmi.
Těmi jsou tělo a duch. Tělo je pouhým obalem.
Tvé tělo musí mít uvnitř ducha, jinak by nebylo živé a schopné komunikovat se světem kolem
nás.
Když zemřeme, duch opouští tělo a to se stává neživým. Osoba, která byla uvnitř těla, stále
existuje, ale nachází se teď někde jinde. Ale pro
křesťany Bůh může tělo a ducha znovu spojit.
A přesně tohle se stalo velikonočního rána. Duch
Pána Ježíše byl zpět v Jeho těle. Ta nejvíc vzrušující věc je, že Bůh chce to stejné udělat s námi.
Když někdo zemře, jeho tělo a duch jsou na nějakou dobu odděleni. Ale jednoho dne nás Pán
Bůh pozvedne v novém těle.
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Závěrečná aplikace
Stejně jako Bůh přivedl zpět k životu Pána Ježíše a dal Mu vzkříšené tělo, jednoho dne i nás
vzkřísí z mrtvých, dá nám nové tělo, abychom
s Ním mohli být navěky.
Obměna
Použijte dvě různé rukavice, jednu, která je
stará, špinavá a opotřebovaná a druhou krásnou
a novou. Nahraďte starou rukavici novou s vysvětlením, že při vzkříšení budeme mít nové tělo,
které bude věčné!

INSPIRACE

Vzkříšení
o Velikonocích

Velikonoční hon za
biblickým veršem
Pomůcky
Pro každý tým
nasbírejte plastová
vajíčka
(obaly od hraček z Kinder
vajíček). Jestliže budete mít
3 týmy, budete
potřebovat tři různé barvy vajíček. Vyberte
si oblíbený velikonoční text z Písma a ve stejném
počtu částí, jako máte vajíček, ho rozstříhejte.
Kousky s textem verše umístěte do vajíček.
Aktivita
Nechte týmy, ať si vyberou barvu svých vajíček.
První tým, který najde všechna vajíčka své barvy
a kousky textu složí ve správném pořadí, vítězí.
Obměna
Namísto plastových vajíček, nabarvěte vejce
opravdová. Na každé z nich pak voskem napište kousek textu předtím, než je obarvíte. Místo
vosku můžete na již obarvená vajíčka použít permanentní fix.
Biblický verš můžete nahradit sledem velikonočních událostí.
Použito z: http://www.creativeyouthideas.com
Překlad: Martina Čermáková, DiS.
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POZVÁNKA

Zapoj se do služby
korespondenčního klubu!
Chtěli byste se aktivně zapojit do misijní služby mezi dětmi? Jedním ze způsobů, jak to můžete
udělat, je distribuce evangelizačních letáčků, které jsou zároveň pozvánkou do korespondenčního
klubu. Ústřižky na letácích, které děti vyplní a pošlou, předáme sestrám, které jsme představovali
v loňských číslech Zpravodaje, a které posílají dětem lekce korespondenčních kurzů. Skrze tuto službu se už v České republice dozvěděly o Pánu Bohu tisíce dětí.
Letáčky můžete mít vždy u sebe a rozdávat je tam, kde jsou děti. Vhodnou příležitostí jsou aktivity,
které pořádá váš sbor pro veřejnost, a na které přicházejí děti. Nezapomeňte na děti ve vaší rodině
nebo domě, ve kterém bydlíte.
Děti, které si začaly dopisovat, nebo věřící děti z vašeho sboru také mohou do klubu zapojit své
kamarády. Děti jsou nejlepšími misionáři!
Ujistěte se, že dáváte letáček odpovídající věku dítěte.

Jak nabídnout letáček?
Při setkání s dospělou osobou
1. Dobře si letáček prostuduj!
2. Modli se!
3. Pozdrav! (Dobrý den)
Požádej o zastavení!
(Můžu vás, prosím, zastavit?)
Představ se!
(Spolupracuji s Dětskou misií. Jmenuji se…)
Zeptej se! (Máte děti? Můžu vám nabídnout
tuto brožurku pro děti?)
4. Dej brožurku – leták!
5. Řekni více informací! (korespondenční kurzy,
Kluby dobré naděje, letní tábory,…)
6. Nabídni další pomoc!

Při setkání s dítětem
1. Dobře si letáček prostuduj!
2. Modli se!
3. Usměj se!
4. Podej letáček!
5. Zeptej se! (Můžu ti pomoct?
Nejlepší je číst spolu s dítětem a získat ústřižek)
6. Další informace – kontakt.

Různé druhy letáčků vám zašleme zdarma!!!
8
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Rádi bychom se Vám představili a podělili se
s Vámi o naše zkušenosti s dětmi. Jsme z Valašského Meziříčí a společně s Ľubicou Trusinovou
jsme chtěli nést evangelium nejen v církvi, ale
i mimo ni. Přemýšleli jsme, jakou zvolit formu
a nejvíce se nám líbil způsob Dětské misie. Proto jsme se rozhodli absolvovat kurz „Efektivní
vyučování dětí“, Ľubica v roce 2007 absolvovala
Institut DM. Předtím jsme již měli zkušenosti
z organizace Royal Rangers, která se také věnuje
dětem, ale možnost zvát děti do domácností se
nám jevila jako dobrá a dostupná pro kohokoliv.
Kurzy EVD nám pomohly v metodice i v praktických věcech. Všem je můžeme vřele doporučit.
Po dobu 4 let připravujeme narozeninové párty pro naše děti nebo děti našich přátel. Na párty
zveme i kamarády dětí. Tak můžeme poznat nové
děti a někdy i jejich rodiče. Program je jednoduchý - uvítání, modlitba, píseň, biblický program
a nakonec nějaké hry nebo vyrábění. Mimo narozeniny děláme i sezónní programy, jako jsou
velikonoční a vánoční párty. Na těchto setkáních
s úspěchem využíváme materiály DM a také nám
hodně vypomáhají Martina a Ľubko Čermákovi.
Když se nám sešly větší děti, využili jsme vybrané díly programu Exit 316, které jsme si promítli,
a potom jsme si na dané téma povídali.
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Myslíme si, že je to dobrý způsob, jak oslovit
kamarády našich dětí v církvi a seznámit je s živým Kristem hravým a přijatelným způsobem.
Přínosem je také to, že se tyto oslavy dějí v domácím prostředí a děti mohou vidět, jak žijeme
ve svém soukromí.
Na závěr jeden dobrý tip na takovou oslavu. Moc se nám líbí papírové balóny na horký
vzduch. Vždycky, když máme takové setkání,
jeden vypustíme. Nejlépe večer, když je balón
dlouho viditelný na noční obloze (nejlepší to
je za bezvětří). Než ho vypustíme, každé dítě si
může nahlas nebo jen potichu něco přát.
Buďte s Bohem
Václav a Ludmila Fuksovi

PŘEDSTAVUJEME SPOLUPRACOVNÍKY

Narozeninové párty
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Andílci, pozóooor! Vyrovnat a „Raz, dva, tři vyskoč a cvič…!“
Touto a dalšími písněmi jsme začínali každý
dětský klub před Vánocemi. Nacvičovali jsme
totiž s dětmi Vánoční muzikál - o andělském
chóru, který musí letět na Zem, aby zvěstoval narození Krista.
Příprava takového muzikálu vyžadovala
spoustu práce, ale nadšení a radost dětí nás povzbuzovaly v náročných přípravách na Vánoce.
A tak jsme se učili a učili - texty, písně a nástupy
jednotlivých herců, aby vše dobře dopadlo. Olga
vytvářela kostýmy, rekvizity a psala velkoplošné
texty písní. Petr dbal na kvalitu zpěvu a výslovnost v jednotlivých dialozích. Scházeli jsme se
s dětmi 3x týdně, abychom to dobře nacvičili.
Radost z příprav na Vánoční muzikál krásně
vyjádřil osmiletý Jirka, když jednou přišel na
zkoušku se slovy: „Teto, víš na co se těším nejvíc?“ „Na co?“ „Že můžu říkat strejdovi (Petrovi
Kohoutovi) pane Slepičko a pane Vrabeček a přitom se jmenuje dirigent Slavíček“.
A výsledek? Díky Pánu Bohu, opravdu to bylo
vydařené. Děti před Vánocemi vystupovaly s pro-

gramem v našem sboru Jednoty bratrské a také ve Spolkovém domě Jablonce n/N, kde bylo
přítomno kromě spousty nevěřících dětí také
i několik rodičů a pracovníků městského úřadu.
Nové písně z muzikálu děti vyžadovaly zpívat na
klubech ještě celý leden! Když osmiletý Ládík
zanotoval „Velebte Pána ve svatyni…“ přidávali
jsme se všichni a tuhle chytlavou melodii jsme si
pobrukovali ještě cestou domů.
„Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek
Hospodinův obstojí.“ Přísloví 19:21
S počátkem roku souvisí často plány a představy. Není to jiné ani při práci na Boží vinici.
Náš plán pro Libereckou oblast na r. 2010 obsahuje více než 20 úkolů. Většinou jsou to pro mě
a pro Olgu úkoly zcela nové. V minulosti jsme se
věnovali výhradně přímé práci s dětmi – táborům, evangelizacím, klubům... Nyní však máme
s manželkou nové poslání - motivovat a podporovat křesťany v místních církvích a sborech, aby
sami zakládali a úspěšně vedli svou vlastní evangelizační práci mezi dětmi a mládeží.
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• za otevřené dveře do škol pro Velikonoční
a Vánoční programy,
• za nové pomocníky, spolupracovníky,
dobrovolníky,

Vždyť v Libereckém kraji vyrůstá podle kvalifikovaného odhadu více než 95.000 dětí a dospívajících bez poznání Boha a Pána Ježíše Krista.
K tomu, aby se evangelium dostalo k těmto dětem, je třeba, aby mnoho dalších křesťanů sdílelo
vizi DM a vizi našeho Pána:

• abychom úspěšně navázali kontakt s místními
sbory, uměli jim pomáhat, motivovat,
inspirovat, předávat zkušenosti,
• za uspořádání kurzu EVD nebo kurzu pro
letní misionáře v oblasti,
• za finanční podporu pro naši službu.
Všem čtenářům Zpravodaje a příznivcům práce Dětské misie přejeme požehnaný rok 2010!

„Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých.“ Mat. 18:14

Petr a Olga Kohoutovi
oblastní koordinátoři DM pro Liberecký kraj

Milí pracovníci Dětské misie,
na podzim loňského roku jsem v Brně absolvovala kurz „Efektivní vyučování dětí – stupeň 2“
(EVD 2). Jsem moc ráda, že mi to rodina umožnila. Máme 3 malé děti a zajistit pro ně hlídání,
včas je předat... Někdy mi to připadalo jako nadlidský úkol. Pro Boha ale není nic nemožné! Tento čas jsem považovala jako oddělený pro Něho.
Asi nejvíce mně oslovilo vyučování o modlitbě
a chvílích ztišení. Takhle ucelené vyučování mně
přivedlo k tomu, že chci děti učit něco, co sama
moc nepraktikuji. Modlit se na kolenou jsem
vždycky považovala za dobré, ale ne nejdůležitější.
Co jsem to vyzkoušela, nechci už jinak. A modlit se nahlas nejen ve společenství, ale i když jsem
sama, mluvit s Bohem nahlas - to je nádhera!
Misie. Toto slovo mě vždycky fascinovalo.
Obdivovala jsem misionáře a myslela si, že to
ani zdaleka není pro mne. „Jděte do celého světa a kažte evangelium“. Pochopila jsem, že se to
týká i mne. Pochopila jsem, že se nemám bát.
Bůh touží získat ztracené děti. A kdo jim řekne
o Pravdě, když ne já?
O Klubu dobré naděje pro děti v našem okolí
jsem začala uvažovat po EVD 1, ale stále jsem

rozhodnutí odkládala. Po EVD 2 mám opět intenzivní pocit, že to Bůh připravil jako úkol pro
mně. Čím víc o tom přemýšlím, tím víc je mi to
jasné. Čím víc o tom přemýšlím, tím víc se kolem
mně dějí věcí, které mi jakoby chtějí odvést pozornost a odhodlání. Momentálně naše děti tak
intenzivně zlobí, že mám pocit, že to nemůžu ani
zvládnout. Věřím ale, že „Bůh nedává zkoušky
nad lidské síly...“
A tak se modlím za spolupracovníky, prostory,
modlitební podporu a očekávám, co má Bůh připraveno. Když jsem nad tím nedávno zase přemýšlela, otevřela jsem Bibli přímo v Matoušově
evangeliu 5,11-12: „Blaze vám, když vás budou
tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám
všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože
máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.“ Že by
náhoda? Nevěřím na náhody!!
Moc děkuji za podnětná slova a vyučování.
Všem Vám vyprošuji požehnání.
Katka Cahlíková, Brno
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SVĚDECTVÍ

Milí čtenáři, prosíme, modlete se spolu
s námi za rozvoj práce DM v oblasti
Libereckého kraje:

P.S. Těším se, jak Vám budu moct zase napsat,
jak Bůh pracuje v mém životě a okolí.
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TÁBORY

Táborové programy
Pro většinu pracovníků s dětmi jsou letní tábory skutečným vyvrcholením celoročních aktivit setkávání v besídkách a klubech. Tábory jsou
úžasnou příležitostí strávit s dětmi týden i více
času. Aby to byl čas nabitý napětím, zábavou
a citlivým vyučováním, čas bez nudy a mrzutostí,
musíme se opravdu dobře připravit. Pokud připravujete letní tábor pro děti a schází vám nápad,
inspirace nebo čas nutný na přípravu programu,
rádi vám poskytneme kompletně zpracované táborové programy!
Z jakých témat můžete vybírat?
Královna Ester – Hvězda, o níž se ti nezdá
Celý tábor je situovaný na perský královský dvůr do časů krále
Achašveroše,
kterého může přestavovat
hlavní vedoucí. Atmosféra tábora může
být laděna do orientu.
Vyučování dětí na táboře se zaměřuje na biblickou postavu, královnu Ester. Témata jednotlivých lekcí jsou: Ester se
stává královnou, Mordokaj zůstává věrný, Volání
o pomoc, Boží lidé vzdávají čest, Ester se zastává
svého lidu a Boží lid je vítězem. Lekce jsou uzpůsobeny tak, aby byly aktuální jak pro věřící děti
a jejich duchovní růst, tak i pro děti nevěřící, potřebující spasení.
CD obsahuje popis celotáborového programu,
biblické vyučování (obrázky, texty, verše, ústřední pravdy), opakovací kvízy, táborový deníček
(Satrapníček), misijní projekt (Turecko) a táborové hry.
Rytíři víry
V rytířském duchu tohoto táborového programu se skupinky stávají starobylými a vznešenými královskými rody a vedoucí konšely, kteří ve
skutečném středověku měli podíl na správě měst.
Vaše táborové středisko se přemění na království, popřípadě hradní pevnost. Určitě upotřebíte
královský oděv, několik korunek, rytířské přilby,
meče, štíty…
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Biblické lekce jsou
postaveny na textu
z listu Efezským,
6. kapitoly, který
popisuje Boží zbroj.
Tyto lekce jsou primárně
zaměřeny
spíše na duchovní
růst již znovuzrozených dětí, ale v každé z nich je vhodně zakomponovaná také jasná
zvěst evangelia spolu s výzvou pro nevěřící děti.
Oproti programu „Královna Ester“ CD obsahuje navíc materiály pro ranní ztišení, výtvarné
činnosti a množství doplňkových souborů (erby,
královské úkoly, bodování apod.).
Indiánské léto
Celý tábor se přemění
na indiánskou rezervaci. Všichni indiáni budou mít „deníčky“, do
nichž mimo jiné budou
také sbírat indiánské
platidlo – tzv. „bobříky“.
Táborové skupinky budou
indiánskými kmeny/národy. Vedle výběru jména kmene si indiáni první den vytvoří také svou
kmenovou vlajku a bojový pokřik. Pro dopolední vyučování jsou určeny příběhy misionářů,
kteří se ocitli na misii mezi Indiány (Jim Elliot,
Betty Green, Clarence Jones a HCJB World Radio,...). Materiály k vyučování jsou samozřejmou
součástí tohoto balíčku stejně jako celotáborová
hra, čtení na každý den a další přílohy.
Další táborové programy Dětské misie:
Více než zlato
Zvláště vhodné pro léta, ve kterých se konají
letní olympijské hry. Tématem vyučování jsou životní příběhy pěti olympijských atletů.
Po stopách apoštola Pavla
„Cestovní tábor.“ Spolu s apoštolem Pavlem
navštívíte místa, kde se psala historie křesťanství.
A k tomu budete potřebovat cestovní kancelář,
cestovní doklad a mnoho dalších věcí.
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Dívka, kterou neměl nikdo rád
Skutečný příběh misionářky Dorrie Van Stonové,
rozdělený do dvou částí. Pomůže opuštěným
a nemilovaným dětem poznat skutečnou Boží lásku.

NOVINKA
65 Kč

LITERATURA / NOVINKY

Nabídka literatury

NOVINKA
Ester – Hvězda, o níž se ti nezdá
Táborový program na CD. Najdete tam vše, co potřebujete
k přípravě tábora - text biblického vyučování s obrázky pro
PowerPoint, ústřední pravdy, verše k učení, táborový deník
pro děti, otázky a kvízy k opakování, nápady pro hry a misijní
projekt o Turecku. Doporučujeme!!!!

99 Kč

300 Kč

Kdyby zvířata mohla mluvit
Kniha je určena pro dospělé i děti a chce oslovit odborníky
i laiky. Zvířata nám v ní kladou otázky a sama na ně
odpovídají v kontextu s informacemi obsaženými již v Bibli.
Vřele doporučujeme všem zvídavým!!!

NOVINKA

Bližší informace
o všech nabízených
titulech rádi
podáme telefonicky
nebo e-mailem.

Pro objednávky využijte náš internetový obchod
http://obchod.detskamisie.cz
Rádi vás uvítáme i v naší prodejně, umístěné
v centru Dětské misie v Příboře!
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Velikonoční slavnosti
Lekce o ukřižování
a vzkříšení Pána Ježíše Krista
Spasitel pro tebe – CD
(PowerPoint s českým textem)
Největší příběh - nová lekce
s obrázkem v podobě puzzle
Velikonoční balíček 2002
Tajemství velikonočních vajíček
Lentilková párty
Nové stvoření

100 Kč
120 Kč
40 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
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POŘÁDÁME / ÚČASTNÍME SE

Velikonoční seminář v Příboře

Kurz EVD 1 v Olomouci

Termín konání
sobota 13. 3. 2010 od 9:00 do 14:00

26. - 27. 3. 2010; 9. - 10. 4. 2010; 23. - 24. 4. 2010
Místo konání:
Križovatka Olomouc, o.s., Lafayettova 12

Místo konání
Salaš, centrum Dětské misie,
Jičínská 549, Příbor
Účastnický poplatek
70 Kč (v ceně dopolední občerstvení a oběd)
Co Vás čeká?
Novinková velikonoční puzzle lekce „Největší
příběh“, spousta velikonočních nápadů ve formě
předmětných lekcí, způsobů vyučování biblických veršů, her a dalších aktivit, které jsou součástí kreativního vyučování dětí.
Uzávěrka přihlášek do 11. 3. 2010

Regionální setkání pracovníků
s dětmi v Kynšperku nad Ohří
Termín konání:
sobota 24. 4. 2010 od 9:00 do 15:30 hod.

Regionální konference DM v Příboře
Tentokrát na téma: „Mise je možná!“
Termín konání:
sobota 1. 5. 2010 od 9:00 do 15:30 hod.
Místo konání:
Salaš, centrum Dětské misie, Jičínská 549,
Příbor
Účastnický poplatek:
100 Kč (v ceně dopolední občerstvení a oběd)
Uzávěrka přihlášek do 28. 4. 2010

Letní tábory Dětské misie v roce 2010
Nevíte, co se svými dětmi nebo dospívajícími syny a dcerami o prázdninách?
POŠLETE JE NA TÁBOR! Dětská misie letos připravuje dva zajímavé táborové turnusy. Budeme
poprvé na novém místě. Po Bílé–Mezivodí, Dolní Bečvě, Horní Bečvě, Štramberku–Libotíně, Frenštátu a Příboře, bude pro účastníky k dispozici středisko Karmel ve Smilovicích u Třince.
1. turnus: 16. - 21. 8. 2010. Anglický tábor s rodilými mluvčími (12-18 let), cena 2 300 Kč
2. turnus: 22. - 28. 8. 2010. Tábor pro děti (7-15 let), cena 2 200 Kč
Bližší informace o všech pořádaných akcích naleznete na webových stránkách Dětské misie:
www.detskamisie.cz Můžete také poslat mail na adresu: centrum@detskamisie.cz
nebo zavolat: pevná linka - 556 723 333, mobil - 731 505 939.

Tak neváhejte a přihlašujte se!!!

Středisko Karmel ve Smilovicích
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I vy můžete být velmi důležitou součástí našeho týmu. Potřebujeme Vaši podporu, povzbuzení,
modlitby a také finance. K zasílání darů můžete zvolit jednu z následujících možností:
• trvalý příkaz přímo z Vašeho bankovního účtu
na náš účet: 3500334801/0100, KB Příbor
• složení daru přímo v kterékoliv pobočce
Komerční banky
• zaslání peněz složenkou typu C, která je přílohou
tohoto Zpravodaje (na požádání rádi zašleme další)
Uveďte, prosím, variabilní symbol, který určuje,
na jaký účel peníze poskytujete. Toto je přehled
variabilních symbolů:
manželé Zbyšek a Renáta Šikulovi
VS: 6714
národní ředitelé, vedení a podpora týmu,
rozvoj služby v ČR, administrativa úřadu
mobil: 731 505 939, sikula@detskamisie.cz,
mobil: 731 183 915,
renata.sikulova@seznam.cz
manželé Karel a Kateřina Moškořovi VS: 5611
přímá práce s dětmi, propagace a rozvoj služby
příprava a distribuce literatury, koordinace
služby korespondenčních kurzů
mobil: 739 439 808, k.moskor@seznam.cz
mobil: 605 316 887,
katka.moskorova@detskamisie.cz
manželé Ľubomír a Martina Čermákovi VS: 8413
oblastní koordinátoři pro Novojičínsko,
správci centra DM
přímá práce s dětmi, spolupráce s místními
sbory, rozvoj služby v oblasti
mobil: 737 568 554, cermak@detskamisie.cz
mobil: 603 102 690, cermakova@detskamisie.cz
manželé Petr a Olga Kohoutovi
VS: 5915
oblastní koordinátoři pro Liberecko
mobil: 606 752 762, petr.kohout.arx@seznam.cz
mobil: 607 937 921, kohoutova.olga@seznam.cz
VS 9999 - Obecný dar pro potřeby DM
VS 8888 - Dary na službu korespondenčních kurzů
VS 7777 - Dary na vydávání literatury
VS 2010 - Podpůrný fond Institutu
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Zajímá Vás, jak jsme hospodařili
s ﬁnančními prostředky v roce 2009?
Příjmy
Prodej literatury
Dary ze zahraničí
Dary z České republiky
Dotace města Příbor
Ostatní příjmy
Příjmy celkem

218 721
185 748
797 295
43 000
265 342

1 510 106 Kč

Výdaje
Výdaje za literaturu
Mzdy a odvody
Provozní náklady
Propagace (Zpravodaje apod.)
Kanc. potřeby, poštovné
Cestovné
Kurzy, tábory
Ostatní výdaje
Výdaje celkem

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

KONTAKTY

Podpořte finančně naši službu

172 972
632 135
155 657
55 307
146 847
72 900
143 912
86 064

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

1 465 794 Kč

Jsme Pánu Bohu vděčni za Vaši finanční
obětavost a za to, že více než 4/5 finančních prostředků pochází z České republiky.
V tom, že jsme i při tak často skloňované
finanční krizi neskončili loňský rok se ztrátou, vidíme důkaz Boží milosti a jeho požehnání.
Zároveň si uvědomujeme, že rok 2010
bude mnohem obtížnější. V průběhu roku
2009 nastoupilo mnoho nových pracovníků, kteří čerpali mzdové prostředky jen
v omezené míře (Šikulovi 7 měsíců, Kohoutovi 4 měsíce). V roce 2010 pro ně musíme
najít mzdové a provozní prostředky pro celých 12 měsíců služby a proto potřebujeme
oslovit a získat další obětavé dárce.
V letošním roce bude také Institut a pro
dary na tento účely zřizujeme nový variabilní symbol 2010.
Věříme, že Pán Bůh má moc zahrnout
nás všemi dary své milosti (podle 2. Korintským 9,8).
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Advent v týmu DM
Setkání s dárci
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