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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 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 pošty došlé přímo k němu domů. DM má k dispozici celkem 39 lekcí
ve 4 kurzech.

• Uspořádáním seminářů, workshopů, konferencí DM
• Uspořádáním jednodenních či vícedenních
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.

Tábory dobré naděje
Letní týdenní tábory nabízené především dětem z korespondenčních kurzů. Cílem je zvěstování evangelia,
ale také ukázat dětem na křesťanský život v praxi.
Jednorázové evangelizační akce
Různé jednorázové akce jako jsou např. Den dětí,
výlety, svátky, narozeniny 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).

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, Tim 2,2, TWR, KPK,
BTM, HCJB, Nový život, Kudy kam, Wycliffovi překladatelé Bible, redakce časopisu Kroky. 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 v České republice
www.detskamisie.cz

2

1/2011

za svůj život prožijeme nejrůznější výročí.
Slouží nám mimo jiné k tomu, abychom se v určité životní etapě nebo situaci zastavili a podívali
zpět. Některá výročí začínají dnem, ve kterém
si důležitost okamžiku vůbec neuvědomujeme.
Až po delším odstupu se k tomuto dni vrátíme
a uvědomíme si, jak mimořádným pro nás byl.
Jiná výročí jsou téměř daná. Na počátku stál konkrétní den, o kterém jsme už dopředu věděli, že
bude přelomovým.
Při psaní tohoto úvodníku jsem vzpomínal na
některá výročí, která jsem ve svém životě prožil
a která byla vyjádřena číslovkou 20. V posledních letech jsem těch „dvacítek“ prožil hned
několik. Některá z těchto výročí byla výjimečná
více, některá méně.
Mé dvacáté narozeniny si v podstatě nevzpomínám a myslím tedy, že nebyly výjimečné vůbec.
To dvacetiny křesťanské hudební skupiny,
ve které až do dnešního dne hraji, byly velkým
svátkem. Nestává se tak často, aby skupina hudebníků spolu tak dlouho vydržela v původním
složení. Mohl jsem si tehdy uvědomit, že je možné, aby se lidé sešli k něčemu pro Pána Boha užitečnému, byli jednomyslní, vytrvale se modlili za
svou službu, přinášeli oběti, překonávali překážky a vydrželi při tomto díle dlouhý čas.
Další dvacetileté výročí, které chci vzpomenout je výročí dne, kdy jsme se poprvé potkali
s mou manželkou Renátou. Ten den byl naprosto
nenápadný, jeho důležitost se ukázala asi po 14
dnech, kdy jsme měli první schůzku a poté po
dvou letech, kdy jsme si před Bohem řekli své
„ANO“.
Dvacáté výročí naší svatby bylo mimořádně
krásné už proto, že jsme ho prožili v prvním
roce naší služby Pánu na plný úvazek a navíc

v evropském
centru Dětské
misie ve Švýcarsku. Každý
další rok, který s Renátkou
prožívám, je
úžasným Božím darem.
V letošním
roce s radostí očekávám
hned dvě dvacítková výročí.
Dvacáté narozeniny naší
dcery Elišky
a dvacáté výročí registrace
Dětské misie v naší zemi. Zatímco to první výročí zůstane pouze záležitostí naší blízké rodiny, to
druhé výročí chceme prožít v daleko širším společenství Boží rodiny v České republice a Evropě.
Možná, si budete klást otázku, zda je ten den, kdy
někdo na ministerstvu vnitra umístil razítko na
registrační formulář, tak důležitý. Vždyť aktivity
DM se u nás ve skrytosti před úřady rozvíjely už
několik desetiletí. Myslím si, že ano. To datum
zahájilo etapu, ve které se rozvoj služby výrazně
zrychlil a ve které se k zahraničním misionářům
DM, kteří na našem území vykonali velké dílo,
začali přidávat i misionáři z tehdejšího Československa.
Toto číslo Zpravodaje z velké části věnujeme
tomuto výročí a věříme, že i Vám při jeho čtení
vytanou na mysli slova vděčnosti.
Zbyšek Šikula
národní ředitel DM v ČR

ÚVODNÍK

Milí čtenáři Zpravodaje Dětské misie,

Kdo je v srdci?
Malá holčička v Klubu dobré naděje přijala Pána Ježíše a opravdově ho milovala.
Jednou se jí učitel v klubu zeptal: „Co uděláš, když Satan přijde ke dveřím tvého
srdce a zaklepe?“ Dívka bez zaváhání odpověděla: „Pošlu Pána Ježíše otevřít
dveře!“
1/2011
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Vřele Vám děkujeme
„Nejprve vzdávám díky Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny.“ Římanům 1,8
Vám, kteří nyní
držíte v rukou
tento
jubilejní
Zpravodaj Dětské
misie, vřele děkujeme za Váš zájem
o práci, kterou
konají pracovníci
DM při duchovním vedení dětí
v našem národě.
Děkujeme Vám
za Vaše modlitby
a veškerou podporu evangelizační
práce mezi dětmi.
Mgr. Stanislav Kaczmarczyk Velmi si vážíme
všeho, čím přispíváte, aby z dětí v našem národě
vyrostli lidé kvalitních charakterů, jejichž srdce
budou naplněna opravdovou úctou k Pánu Bohu
a upřímnou láskou k bližním.
Když slyšíme svědectví učitelů, jaké problémy
mají s dětmi ve školách, svědectví rodičů, jak
jsou často bezradní při výchově svých dětí, je
nám těchto dětí velmi líto, protože jsou stále pod
vlivem zla, které na ně ze všech stran útočí, ovládá jejich myšlení a deformuje jejich charaktery.
Naše společnost si začíná uvědomovat, jak velikou a zničující moc mají zlé myšlenky, zlé příklady a bezmezná nemravnost. Napravit pokažené
charaktery nedovedou ani tresty, ani vězení.
My křesťané víme, že jedinou sílou, která dovede přemoci zlo a proměnit člověka v kvalitní
osobnost, jsou hodnoty, které přináší do života
člověka Pán Ježíš Kristus. Jeho učení a jeho láska
přemáhá v nitru člověka sobectví, pýchu, zlé vášně, drzost i svévolné jednání a naplňuje člověka
úctou k druhým lidem i opravdovou láskou. Ježíšovo evangelium je jediným duchovním zdrojem
dobra a jedinou nadějí i pro náš národ.
Dětská misie je mezinárodní celosvětovou organizací, která chce ukázat mnohým dětem na
Pána Ježíše Krista, který miluje každého člověka
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a chce z každého dítěte učinit kvalitní osobnost
plnou lásky a dobrých vlastností. Dětská misie
spolupracuje se všemi křesťanskými církvemi,
které chtějí naplnit Kristův příkaz: „Nechte děti
přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým
patří království Boží.“
Pracovníci Dětské misie získali během své
dlouholeté služby mnoho zkušeností v práci
s dětmi a jsou ochotni pomáhat při vzdělávání
nových pracovníků s dětmi i ve všech církvích.
Usilují o to, aby program pro děti byl vždy zajímavý, přitažlivý a účinný, aby evangelium přinášelo v životě dětí ty nejlepší výsledky.
S Dětskou misií máme zkušenosti v naší zemi
už 60 let. Zahraniční pracovníci DM působili
u nás už v době komunismu. Organizovali mnohá vzdělávání pro pracovníky nedělních besídek
i pro učitele náboženství. S jejich pomocí se dostával do našich sborů kvalitní obrázkový materiál a mnoho dobré dětské literatury. Chceme
dnes vyjádřit vřelé poděkování všem, kdo k nám
v té nesnadné době přijížděli, vzdělávali nás a zásobovali naše sbory dětskou literaturou.
Upřímné poděkování chceme vyjádřit rovněž
všem křesťanům v naší zemi, kteří v době komunismu dílo evangelizace dětí v našich církevních
sborech realizovali, organizovali různá školení
pracovníků s dětmi, a to i za cenu velikého rizika. Děkujeme Vám za Vaši statečnost, vytrvalost
a věrnost. I když mnohé z Vás osobně neznáme,
můžeme s radostí konstatovat, že Vaše práce
nebyla marná. Přinesla a přináší hojné ovoce.
I o Vás platí slova z Danielova proroctví: „Ale ti,
kteří jiné vyučují, stkvíti se budou jako blesk oblohy.“ Daniel 12,3.
Před dvaceti lety byla u nás založena DM
jako občanské sdružení. Do práce v DM se
přihlásili lidé, kteří slyšeli ve své duši Boží povolání a zároveň si uvědomovali, že otevřené
dveře svobody jsou mimořádným Božím darem a jedinečnou příležitostí přinést poselství
evangelia mladé generaci v našem národě. Po
desetiletích komunistické deformace lidského

1/2011
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myšlení se otevřela jedinečná příležitost, aby východisko v drogách, jiní vstupují na cestu nánárod poznával pravdu, kterou Mistr Jan Hus silí a někteří přemýšlejí o ukončení svého nesmyzvěstoval už před staletími, a pro niž byl ochoten slného života.
zemřít mučednickou smrtí. Mnozí si uvědomili
Je nám nesmírně líto všech dětí, které nepros J. A. Komenským, že pro formování charakteru žívají lásku rodičů, ale naopak zklamání a násilí;
člověka je nejdůležitějším obdobím mládí, ob- nevědí, že je tu Někdo, kdo je má upřímně rád
zvláště prvních šest let života, kdy se budují zá- a chce dát jejich životu pravý smysl, nejlepší kvaklady lidské osobnosti. Toto poznání inspirovalo litu i ten nejkrásnější cíl – Boží království lásky,
jak muže, tak ženy k obětavé práci v DM.
pokoje a radosti. Proto cítíme naléhavost KristoVám všem, kdo jste v průběhu posledních va příkazu „Kažte evangelium všemu stvoření“,
dvaceti let přiložili ruce k dílu v DM a věnovali ale zároveň i svoji osobní zodpovědnost za zvěszvěstování evangelia dětem svůj čas, schopnosti tování evangelia dětem v příštích letech.
i mnohé prostředPracovníci DětVám všem, kdo jste v průběhu posledních ské misie chtějí
ky, chceme dnes
vřele a z celého dvaceti let přiložili ruce k dílu v DM a věnovali být nadále Božími
srdce poděkovat.
nástroji při záchrazvěstování evangelia dětem svůj čas,
Děkujeme všem,
schopnosti i mnohé prostředky, chceme dnes ně dětí a při jejich
kdo
pracovaduchovním vedení
vřele a z celého srdce poděkovat.
li v DM na plný
cestou pravdy, lásúvazek, ale také
ky a nového života.
všem, kdo s DM spolupracovali ve svém volném Jsou však připraveni pracovat nejen s dětmi, ale
čase při svém povolání; zároveň děkujeme všem, i při vzdělávání nových pracovníků v církevních
kdo tuto práci podporovali modlitbami a finanč- sborech.
ními dary. Vyjadřujeme vděčnost i rodičům,
Všichni křesťané v naší zemi si jistě uvědomukteří umožnili svým dětem přicházet na dětská jí, jak velikou zodpovědnost máme za mladou gesetkání, poslouchat evangelium a rozhodnout neraci v našem národě. Víme také, že i Pánu Ježíse pro cestu za Kristem; děkujeme rovněž všem ši velmi záleží na tom, aby se všechny děti v naší
pracovníkům v církevních sborech, kteří s DM zemi dozvěděly o Jeho lásce i o jeho cestě nového
spolupracovali a obětavě sloužili mladé generaci života. Všechny nás v tomto díle potřebuje.
ve svém prostředí. Tato práce přináší jistě dobré
Toto vědomí nás burcuje k větší modlitební
ovoce. Díky Pánu Bohu za Jeho milost a požeh- horlivosti, k modlitbám za děti v našem okolí,
nání, díky i za Vás, kteří jste byli Jeho věrnými k duchovní i finanční podpoře všech pracovníků,
služebníky.
kteří zvěstování evangelia dětem věnují všechen
Počátkem března 2011 si chceme s velikou svůj čas, schopnosti i síly.
vděčností připomenout vše, co bylo v posledních
Spolu s Kristem i my konstatujeme: Žeň je
desetiletích z Boží milosti pro mladou generaci mnohá, ale dělníků málo.“ Chceme se proto
v našem národě vykonáno.
modlit, aby Pán povolával stále nové dělníky na
Zároveň si také uvědomujeme svoji velikou svou žeň a naplňoval je mocí Ducha svatého,
zodpovědnost za budoucnost. Víc než milion moudrostí a vytrvalostí.
Na závěr nám apoštol posílá slova povzbuzení:
dětí v našem národě vyrůstá bez známosti Kristova evangelia. Jejich charaktery jsou formovány „A tak, moji milovaní bratři – sestry, buďte pevsobectvím, bezohledností, ziskuchtivostí, cham- ní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle
tivostí a nemravností. Vyjadřování dětí je plné Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marvulgárních slov. Děti prožívají hluboká zklamá- ná.“ 1. Kor. 15,58.
Mgr. Stanislav Kaczmarczyk
ní při rozvodech svých rodičů. Kromě zklamání
bývalý předseda Národní rady DM
pociťují také vnitřní prázdnotu – neznají smysl
se všemi spolupracovníky
svého života ani cíl své existence. Mnozí hledají
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ZAHRANIČNÍ OKÉNKO

Historie CEF
V souvislosti s výročím služby Dětské misie
v naší zemi bychom Vám chtěli krátce připomenout, jak tato misijní práce vlastně začala.
Dětská misie (doslovný překlad anglického
názvu Child Evangelism Fellowship je Dětské
evangelizační společenství) byla založena v roce
1937 ve Spojených státech amerických kazatelem
Irvinem Overholtzerem (často zvaným „Mr. O“),
narozeným 1877 v Kalifornii. Když mu bylo 12 let,
velmi přemýšlel o svém spasení. Hovořil o tom
také s matkou, ale dostalo se mu odmítavé odpovědi: „Chlapče, jsi ještě příliš mladý, abys tomu porozuměl.“ Irvin na to zareagoval po svém: „Když
jsem ztracen a nemohu být zachráněn, nemůžu se
ztratit ještě více.“ Po dalších osm let otročil hříchu.

®

Bylo to na jednom evangelizačním setkání na
vysoké škole, kde uslyšel poprvé jasnou zvěst evangelia a odevzdal se Spasiteli. V roce 1897 se oženil
s Annou Erwing a měli spolu 9 dětí. Pracoval pro
noviny, jako pojišťovací agent, byl majitelem čistírny vod, pěstoval zeleninu. Při tom všem byl také
kazatelem. Jednou, během 13-týdenní karantény,
si četl knížku o životě D. L. Moodyho. Začal více
studovat Písmo a Pán ho skrze Písmo ujistil o tom,
že spasení je pouze z milosti.
Jednoho dne si četl kázání Charlese Spurgeona,
kde bylo napsáno: „Pokud je pětileté dítě správně
vedeno, muže skutečně uvěřit a být znovuzrozeno
stejně, jako dospělý“. Říkal si: „Spurgeone, ty se

Mr. O
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mýlíš“. Bylo to však zase Písmo, které ho usvědčilo
z přehlížení žně mezi děvčaty a chlapci. Mr. O vedl poprvé dítě ke Kristu kolem roku 1916.
Po dalších 14 let se dělil s věřícími o toto břímě, které mu Pán vložil do srdce. Pořádal různé
kurzy pro dospělé a kluby pro děti. Pán Bůh mu
nepoložil na srdce jen děti z Kalifornie, ale probouzel v něm touhu sloužit všem dětem na celém
světě. Tato touha se začala nejdříve uskutečňovat
na modlitbách. Mr. Overholtzer se modlil a sám
Duch Boží ho pohnul až k pláči nad ztracenými
dětmi. Služba mezi nimi začala v Chicagu, tehdy třímilionovém městě. Nic není pro Boha nemožné! Malá skupinka se dala dohromady na
modlitbách s heslem: „Ať má každé dítě možnost
přijmout Krista.“ Dětská misie byla oficiálně založena 20. května 1937.
Jesse a Anna Overholtzerovi cestovali do různých zemí, aby se sdíleli o vizi, kterou jim Pán Bůh
dal. Další a další lidé se připojovali k misii. V roce
1938, když byl Mr. O na cestách, jeho žena prodělala srdeční záchvat a odešla k Pánu.
V Chicagu bylo zorganizováno 600 dětských týdenních setkání později nazvaných „Kluby dobré
naděje“. V roce 1939 se stala Ruth Pennebakerová,
která pracovala v národním úřadě, druhou ženou
Mr. Overholtzera. Začali spolu cestovat po Latinské Americe. První mezinárodní „Institut“ byl
uspořádán v Dallasu v roce 1945.
Ruth Overholtzerová napsala mnoho biblických
lekcí, písní a brožurek pro děti. Začal také vycházet i časopis DM zvaný „Dětská evangelizace“,
později přejmenovaný na „Evangelizace dnešního
dítěte“ a poté „Vyučuj
děti“ Práce se rozšiřovala, více a více lidí se
zapojovalo do služby
Dětské misie. Mr. Overholtzer byl prezidentem
misie do r. 1952. Po
něm se vystřídalo v této
odpovědné službě osm
prezidentů. Ten současný, Reese Kauffman,
zastává svou pozici od
roku 1989.
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– dokonale dobrý, nikdy neudělá žádnou chybu, nikdy se nerozhodne špatně. Každá myšlenka,
kterou kdy Pán Bůh měl, byla dokonale dobrá.
Nikdy neměl špatné myšlenky a neudělal nikdy
žádnou špatnost. Všechno co Pán Bůh kdy udělal,
bylo bezchybné a dokonalé. Nikdy nemusel říct
„omlouvám se“ za nic, co udělal. Vše, co kdy Pán
Bůh řekl, bylo dokonale dobré a pravdivé. Můžeš
věřit jeho slovům, která jsou napsaná v Bibli. Můžeš také věřit tomu, co slíbil. Na celém světě není
nikdo tak dokonalý, jako je Pán Bůh.
Nebeský Otec
– I když má Pán Bůh moc nad celým světem,
chce byt tvým dokonalým Otcem. Má tě tak moc
rád. Pokud je Pán Ježíš tvým Spasitelem, tak Pán
Bůh je tvůj nebeský Otec (Jan 1,12). Pokud věříš,
že Pán Ježíš zemřel za tvé hříchy, jsi Božím dítětem. Má tě rád mnohem víc, než by tě mohl mít
rád tvůj pozemský tatínek a slíbil: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu“ (Židům 13,5b).
Žádný pozemský tatínek nemůže nikdy nic takového slíbit, i když by to rád udělal.
Vševědoucí Bůh
– Nikdo z nás neví úplně všechno tak, jako to
ví Pán Bůh (Žalm 139). Zná tvé jméno (verš 2).
On ví o všem, co děláš, nebo říkáš. Dokonce ví,
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nad čím přemýšlíš a ať už jsou tvé myšlenky dobré
nebo špatné, Pán Bůh tě má stále rád.
Všudypřítomný Bůh
– Pán Bůh je všude. Není místo na světě, kde
by ještě nebyl. Když přicházíš na klub, musíš projít
dveřmi. Protože máš tělo, můžeš být v určité chvíli
jen na jednom místě. Ale Pán Bůh je jiný. Může
být všude.
Věčný Bůh
– Pán Bůh nemá narozeniny. Vždycky tady byl
a bude tady i tehdy, když budeme staří a umřeme.
On nikdy nezemře. Je věčný. Je jiný, než ty a já.
Bůh Stvořitel
– (Žalm 139 a Římanům 1) Bůh stvořil všechno. Bible nám říká, že ty jsi jeho výjimečné stvoření. Předtím, než ses narodil, byl to právě Pán Bůh,
kdo rozhodl o tom, jakou barvu budou mít tvé oči,
tvé vlasy, jak budeš vysoký atd. Stvořil tě takového,
jaký jsi. Jsi zcela jedinečný.
Neměnný Bůh
– Bůh je stále stejný. Nemění svou své myšlení.
Když řekl, že tě má rád, myslí tím to, že tě má rád
navždy. Když řekl, že hřích musí být potrestaný,
tak potrestaný bude. Může ti odpustit, protože Pán
Ježíš vzal na sebe trest, který bys měl zasloužit ty.
Pán Bůh to myslí tak, jak to říká. Je přesně takový,
jak nám ho Bible popisuje.

INSPIRACE

Vysvětlení Božího charakteru dětem
Svatý Bůh
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Historie Dětské misie v naší zemi
První misionáři CEF přišli do Evropy
už v r. 1946.
Mezi
nimi
byla i Mildred Droppová
(Loucká). Působila v Československu
od r. 1946 do
r. 1947. Potom
musela naši zemi
Trudy Kuhlman
opustit. Mnoho toho však, díky Pánu, stihla. Bylo přeloženo
velké množství textů, dovezeny první názorné
materiály, navázány první kontakty. Na její práci mohla v r. 1967 navázat Trudy Kuhlmanová,
která začala navštěvovat Československo a také
jiné východoevropské země. Trudy stihla vykonat hodně práce. I přes nebezpečí na hranicích
k nám dopravila mnoho literatury, pomůcek, navazovala kontakty, organizovala tajné kurzy. Jedna příhoda velmi přesně vystihuje Trudinu službu, kterou konala s láskou ke ztraceným dětem.
Když jednou přejížděla naši hranici s autem naloženým flanelografy a jinou literaturou, celník ji
samozřejmě zastavil a chtěl vidět kufr. Trudy ho
otevřela a celník začal prohlídku. Velmi pečlivě
si prohlížel materiály. „To je propaganda!“ zvolal.
Trudy, skoro o polovinu menší než on, se na něj
podívala svýma upřímnýma očima a sladce řekla: „Ale to je dobrá propaganda!“
Lidé v naší zemi byli přímo hladoví po všem,
co přivezla, a co jim o práci s dětmi předala. A co
tak uspořádat pořádný kurz! Ale kde? V naší
zemi to tehdy nebylo možné. Psal se totiž rok
1968. Tak tedy v Rakousku! Trudy sehnala pro
všechny zvané a ověřené lidi pozvání od rakouských spoluvěřících. Kurz se měl konat v Saltzerbadu. Nebylo to jednoduché, ale nakonec se
čtrnáctidenní kurz uskutečnil. Účastníků bylo
asi kolem 90! Mezi vyučujícími byl Sam Doherty,
David McQuilken, Frances Furnell, br. Hofman,
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a další. Vynikající překlad během celého kurzu
zajišťovali manželé Korbelovi. Mezi studenty,
kteří hned získané vědomosti převáděli do života, byli i Jan Valeš, Stanislav Kaczmarczyk a Irena
Zemanová.
David McQuilken (bývalý národní ředitel DM
v Irsku) později řekl, že nikdy v životě nezažil
něco podobného:
„Ti lidé byli hladoví slyšet každé slovo, které
jsme jim přinesli. Nikdy jsem neměl lepší posluchače!“
Na kurzu v Saltzerbadu vznikla myšlenka zorganizovat něco podobného u nás. Musí to přece
jít! A šlo to! O rok později do hotelu „Rudá hvězda“ v Hrubé Vodě u Olomouce přišlo účastníků
ještě více. Nakonec se musely uspořádat dva týdenní kurzy pro celkem asi 150 zájemců. Trudy,
David a Sam tam nemohli chybět! K překladatelům, kteří se během těch dvou týdnů střídali,
patřila i Marie Rafajová. Mezi účastníky byli opět
také Irena Zemanová, Stanislav Kaczmarczyk
a bratr Daniel Coufal, který kurz také společně
s manželi Galatovými organizačně zajišťoval.
Sam Doherty vzpomínal na jeden konkrétní
večer, kdy se hovořilo o tom, jak se práce s dětmi
může rozvíjet. Kdykoliv něco řekl o určité práci,
odpověď účastníků byla: „To u nás nepůjde!“.
„Zkuste kluby.“ „To u nás nepůjde!“ „Tak 5-denní kluby - evangelizace - korespondenční kurzy.“
„To u nás nepůjde!“‚ byla vždy stejná odpověď.
Ale když začal hovořit o modlitebních skupin-

Sam a Sadie Doherty

1/2011
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kách, sálem projelo nadšení: „To u nás půjde!“
Tehdy se mnoho lidí zavázalo modlit se za duchovní probuzení dětí v Československu. A Pán
ten zázrak učinil! V té době mohlo mnoho dětí
poznat Pána Ježíše jako svého osobního Pána
a Spasitele!
Od roku 1970 se mohly, díky Pánu, pořádat
podzimní jednodenní konference (semináře)
pro pracovníky s dětmi v Praze. Byly organizovány pod hlavičkou Kostnické jednoty. Účastníků
bylo zpočátku kolem 70, v polovině osmdesátých let až přes 200. Sjížděli se z celé republiky.
V naší kartotéce jsou lidé, kteří se těchto setkání
po dobu 20 let účastnili každý rok. Ani jednou
nechyběli.
Hned po revoluci, když se naskytla možnost
uspořádat týdenní kurz opět u nás, br. Coufal
a br. Kaczmarczyk pozvali br. Samuele Dohertyho opět do Olomouce. S nadšením pozvání
přijal. Účastníků bylo kolem 170. Na kurzu se
potom ustanovila sekce pro práci s dětmi při Misijní snaze - zvaná „Evangelium dětem“. Misijní
snahu tehdy vedl br. Daniel Coufal.
V roce 1991 se pak vytvořily podmínky k tomu, aby byla Dětská misie registrována jako samostatná organizace, napojená na světovou organizaci zvanou Child Evangelism Fellowship®
(Dětské evangelizační společenství). Centrum
vzniklo v Bratislavě pod vedením br. Jozefa Kováče. Když byla v roce 1993 republika rozdělena, bylo dohodnuto osamostatnění DM v ČR se
sídlem v Příboře. Vedení služby se ujali manželé
František a Libuše Pavelkovi, kteří obětavě sloužili až do konce roku 2008. Velkou pomocí jim
byla sestra Martha Heidinger, misionářka CEF
z USA, která v úvodních šesti letech činnosti DM
pobývala v ČR.
Společný česko-slovenský tříměsíční kurz,
zvaný „Výchovný a vzdělávací institut Dětské misie“, který se konal v roce 1993 v Horním Žlebu
u Šternberka, připravil dobrou základnu jak pro
DM v ČR, tak pro DM na Slovensku. Ze 13 účastníků z naší republiky začali po ukončení institutu v misii pracovat 4 pracovníci.
Na činnosti Dětské misie v ČR se v různých
obdobích podílelo 16 pracovníků, kteří pracovali na plný úvazek. Od 1. září 2010 jsou v DM

Libuše a František Pavelkovi
na plný úvazek zaměstnáni čtyři pracovníci a na
částečný úvazek další čtyři. Práci vede Národní
rada DM, která je nositelkou vize a cílů, určuje
další směr a dohlíží na to, aby se pracovníci od
něj neodchylovali. V korespondenčních kurzech
je v současné době zapojeno pět dobrovolných
spolupracovníků, kteří oslovují děti písemnou
formou.
Od roku 1991, kdy se v Kynšperku nad Ohří
konal první kurz EVD, prošlo tímto kurzem
1200 učitelů a mnozí z nich kromě práce ve
svých sborech vedou Kluby dobré naděje. Další
spolupracovníci vyučují na kurzech, věrně slouží
skrze korespondenční kurzy, jsou dobrými vedoucími na táborech, pomáhají jako letní misionáři, překládají a slouží Pánu při celé řadě dalších
nezbytných činností. Do týmu DM počítáme i ty,
kteří naši službu nesou na modlitbách a rovněž
ty, bez jejichž finanční obětavosti by nebyla možná (DM je financována z darů věřících).
Za dvacet let bylo s pomocí Ducha svatého
a práce velkého týmu spolupracovníků osloveno
více než 100 tisíc dětí, z čehož asi 600 dětí přijalo
Pána Ježíše během osobních rozhovorů či korespondenčních kurzů. Bylo rozdáno přes 130.000
evangelizačních traktátů, které obsahovaly celé
evangelium, rozdáno bylo na 30 tisíc „Knih otázek“, které podrobněji vysvětlují zvěst evangelia.
Chtěli bychom poděkovat Pánu Bohu za uplynulých dvacet let se vzpomínkou na žalmistu
Davida:
„Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám
chválu, o všech divuplných činech tvých chci vypravovat.“
Žalm 9, 2
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OBLAST LIBERECKO

Co nového v oblasti Liberecko?
Vážení čtenáři Zpravodaje DM,
když jsem byl malý chlapec, tak jsem se občas
procházel po dědečkově zahradě a tu jsem vytáhl
ze záhonu mrkev, jinde zobal zralý angrešt, tam
zase utrhl letní jablko. Pojďme dnes spolu na malou „ochutnávku“ těch mnoha akcí a událostí,
které se urodily na podzim v oblasti Liberecko.

Velmi pečlivě jsme se připravovali na předvánoční Konferenci DM v Praze. Bylo příjemné,
že tentokrát s námi do Prahy jeli naši dva noví
pomocníci František a Dana. Od podzimu nám
věrně pomáhají s každým klubem a jsou pro nás
opravdovým Božím darem.
Kluby Dobré naděje
- KDN na faře našeho domovského sboru posílily nové děti - Janek, Michal, Dominik, Matěj
a Kristián - které jsme získali během Pětidenního
klubu, při sportovních hrách a dřívější terénní práci
v romských rodinách. Máme z toho velkou radost.
Kurz Efektivní vyučování dětí
- 2 víkendy po sobě se 12 studentů učilo jak
správně vyučovat biblickou lekci a verš z Písma,
jak vést pastorační rozhovor či udržet kázeň při
setkání dětí, a mnoho dalšího. Pro nás, koordinátory práce DM v oblasti, jsou noví vyškolení
učitelé ohromným povzbuzením.
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A ještě ve stručnosti
• Nově zrekonstruovaná klubovna v Komunitním centru – konečně pěkné WC!
• Úspěšné granty a dotace na podporu naší činnosti (Spolkový dům Jablonec n. N.)
• Vánoční besídka s použitím lekce DM „Den
před Štědrým večerem“
Bylo to moc stručné a neuspokojili jsme
Vaši zvědavost, milí čtenáři? Chcete-li se více
dozvědět o naší práci v regionu, ozvěte se nám
na e-mailovou adresu (na straně 15) a my vám
zašleme náš připravovaný Modlitební dopis
s podrobnými informacemi.

1/2011

OBLAST NOVOJIČÍNSKO

Advent a závěr roku na Novojičínsku
Milí čtenáři,
na začátku nového roku Vás zveme k malému
ohlédnutí za koncem roku 2010 na Novojičínsku.
Vánoční seminář
Těsně před samotným vypuknutím adventního shonu jsme v budově našeho centra uspořádali Vánoční seminář pro učitele, pracovníky
s dětmi a rodiče. Pokud jste vánoční inspirace
z dílny DM nestihli, nezoufejte, již nyní připravujeme podobně tématický seminář tentokrát
týkající se Velikonoc! Sledujte naše stránky, kde
se brzy objeví termín!!!

Párty a slavnosti
Hned zkraje adventu vypukla vánoční párty na klubu ve Valašském Meziříčí a poslední
školní den před vánočními prázdninami jsme
vypomohli s vánoční párty v našem domovském
sboru.

Vánoce ve školách
Doba adventu na Novojičínsku patřila již tradičně návštěvám základních škol v našem regionu, v termínu od 16. - 22. 12. 2010 jsme navštívili
pět základních škol. Vyprávěli jsme dětem vánoční příběh „Světlo života“ a spolu s nimi i jejich
učiteli jsme strávili příjemné předvánoční chvíle.

Silvestrovská víkendovka dorostu
Přelom roku pak patřil dorostencům, kteří
s námi již několik let věrně jezdí na tábory. Téma
znělo: „Včera bylo pozdě“ a místo půlnočního
„ejchuchu“ jsme se s mladými modlili, abychom
si na konci nadcházejícího roku nemuseli říct, že
je na něco pozdě.

Připravujeme
únor a březen 2011
– kurz EVD v Příboře
13. 2. 2011 – Valentýnská EXIT párty – hosté:
Petra a Pavel Olšaníkovi ze sboru CNN
Ostrava
14. - 18. 2. 2011
– Příměstský tábor v Příboře na téma:
„Zkoumání a bádání nudu rychle zahání!“
Požehnaný rok 2011 Vám přejí
Martina, Ľubko a Evička Čermákovi

1/2011
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Proto se namáháme a zápasíme, že
máme naději v živém Bohu, který je
Spasitel všech lidí, zvláště věřících.
1. Timoteovi 4, 10
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do misijního díla
mezi dětmi v České republice. Někteří z nich pracovali v určité etapě služby DM, mnozí
s námi spolupracují do dnešních dnů. Jsou to:
Vedení CEF ve světě
a v Evropě:
Reese Kauffman
Roy Harrison
Gerd-Walter Buskies
Czeslaw Bassara
Sebastian Edelmann
Zaměstnanci DM:
Benešová Ráchel
Čermák Ľubomír
Čermáková Martina
Černochová Simona
Fér Daniel
Havlíčková Eva
(r. Linzmajerová)
Heidinger Martha
Hejzlarová Věra
Holcman Petr
Janečková Ludmila
Jersáková Alena
Kaczmarczyk Daniel
Kohout Petr
Kohoutová Olga
Kubitová Ivana
(r. Neumannová)
Kucová Lydie
Maroszová Zuzana
Moškoř Karel
Moškořová Kateřina
Neumann Roman
Neumannová Lýdia

Pavelka František
Pavelková Libuše
Šikula Zbyšek
Šikulová Renáta
Švidrnochová
Bohumila
Unucka Petr
Unucková Věra
Zarevúcka Rut
Zarevúcky Jan
Členové
Národní rady:
Holubová Marcela
Horská Bohunka
Kaczmarczyk Stanislav
Kaleta Jiří
Legát Martin
Michalko Milan
Mertová Magda
Moškoř Karel
Neumann Roman
Niemczyková Daniela
Pavelková Libuše
Stebel Stanislav
Šikula Zbyšek
Zemanová Irena
Instruktoři
kurzů EVD:
Czyžová Marta
Linzmajerová Věra
Havlíčková Eva

(r. Linzmajerová)
Holubová Marcela
Kaleta Jiří
Krištofová Petra
Maroszová Jolana
Moškořová Kateřina
Pavelka František
Pavelková Libuše
Roiková Karin
Unucka Petr
Zemanová Irena
Dopisovatelé
korespondenčních
kurzů:
Bělunek Petr
Bělunková Michaela
Daňová Jitka
(r. Ponková)
Holubová Marcela
Hurta Pavel
Karaffová Jaroslava
Matulová Marcela
Mendová Romana
Moškoř Karel
Moškořová Kateřina
Pechová Barbora
Řezníčková Hana
Surovcová Jana
Svobodová Jitka
Szymeczková Urszula
Turzíková Michaela

Vašková Jitka
Vecková Eva
Zarevúcka Rut
Překladatelka:
Navrátilová Radmila
Technici v oblasti IT:
Matuška Jan
Pavelka Ondřej
Dále děkujeme:
· členům oblastních
rad v Havířově,
Příboře, Prostějově
a Jablonci nad Nisou
· vedoucím
na táborech
a seminářích
· letním misionářům
· překladatelům
a korektorům
· brigádníkům
v centru DM
· modlitebníkům
· dárcům v ČR
a zahraničí
· spolupracujícím
denominacím
a jednotlivým
sborům v ČR
a zahraničí

Protože nejsme dokonalí a nemáme dokonalé záznamy, zcela určitě jsme mnohé spolupracovníky neúmyslně neuvedli. Odpusťte nám to, prosím, Pán Bůh o Vaší obětavé
službě ví.
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NOVINKA

70 Kč

Velikonoční slavnost s lekcí o životním příběhu učedníka Tomáše se zaměřením na události po vzkříšení Pána Ježíše. Součástí
lekce je příběh o skupině chlapců, kteří v terénu hledají „poklady“ s pomocí GPS (tzv. geocaching).
Balíček obsahuje kompletní materiál pro uspořádání velikonoční párty lekce (1 nebo 2 vyučování), zkrácený text lekce,
příběh, biblický verš, náměty na hry, kvízové otázky a 8 plnobarevných obrázků.

LITERATURA

Tomáš věří

Dárek pro tebe
CD s 10 písněmi pro děti v plné verzi a karaoke verzi. Najdete
na něm mimo jiné všechny písně doporučené v balíčku „Tomáš
věří“. Cena 100 Kč
Nabízíme také starší velikonoční lekce:
Největší příběh (s barevným obrázkem v podobě puzzle)
Tajemství velikonočních vajíček
Velikonoční balíček 2002
Lentilková párty
Spasitel pro tebe (5 lekcí o Pánu Ježíši, PowerPoint- CD)
Nové stvoření

Ježíš uzdravuje ochrnutého muže

50 Kč

120 Kč
40 Kč
40 Kč
30 Kč
100 Kč
30 Kč

NOVINKA

Vynikající nápad, jak vyučovat evangelijní příběh kreativním
způsobem za pomocí 4 kusů lepenky! Lekce obsahuje text a návod na výrobu vizuální pomůcky.

NOVINKA

300 Kč Pod egyptským sluncem

– táborový program na CD

Spolu s dětmi budete prožívat rodinný konflikt
mezi mladým hebrejským chlapcem Josefem a jeho bratry, který vyústí v prodání chlapce do otroctví, ale také další dobrodružství a doteky Boží
moci „pod egyptským sluncem“. Na CD najdete
veškeré výukové materiály (texty k lekcím, obrázky
pro Powerpoint, ústřední pravdy a verše), aktivity
a jejich rozpis na každý den, podrobně vysvětlené
egyptské hry, systém bodování a další.
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PŘIPRAVUJEME

Připravujeme

Modlete se s námi

21. – 22. 1., 4. – 5. 2., 18. – 19. 2. 2011

Prosíme, modlete se za tým DM a věci, které
připravujeme.

KURZ EVD 1 v Brně
Dětské centrum Brno, Cejl 18

Další modlitební náměty

4. – 5. 2., 18. – 19. 2., 11. – 12. 3. 2011

KURZ EVD 1 v Příboře

Děkujeme za:

Centrum Dětské misie, Jičínská 549

• 20 let služby DM v ČR, děti, které byly
osloveny evangeliem a odevzdaly svůj život
Pánu Ježíši Kristu.

5. – 6. 3. 2011

Konference u příležitosti
20. výročí registrace DM
v ČSFR

• uplynulý rok ve službě DM, zejména za:
• děti oslovené evangeliem
• první část Institutu DM na Slovensku

Středisko Karmel, Smilovice u Třince

• první EVD1 v Jablonci nad Nisou,
EVD1 v Olomouci a Třinci

14. – 21. 4. 2011

• nové tituly literatury

Velikonoční programy
na školách

• 5 nových Klubů dobré naděje v ČR

28. – 30. 4. 2011

Seminář pro spolupracovníky,
kteří připravují nový
interaktivní web pro děti
13. 7. – 19. 8. 2011

2. část Vzdělávacího
a výcvikového institutu DM
na Slovensku

Prosíme za:
• za 1 000 000 dětí v České republice, které
srozumitelným způsobem neslyšely
evangelium
• za povolání nových pracovníků v týmu DM,
kteří by v různých regionech naší země
zahájili misijní službu mezi dětmi
• za rozjezd české mutace webových stránek
pro děti „Wondersurf“

30. 7. – 6. 8. 2011

Dětský tábor ve Velké Lhotě
na Vsetínsku
(předběžný termín a místo, sledujte dále naše
webové stránky)
22. – 27. 8. 2011

English camp s účastí lektorů
z Velké Británie
14
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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

79%

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

88%

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

97%

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

44%

VS 9999 - Obecný dar pro potřeby DM
VS 8888 - Dary na službu korespondenčních kurzů
VS 7777 - Dary na vydávání literatury
VS 2011 - Podpůrný fond Institutu
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Zajímá Vás, jak jsme hospodařili
s ﬁnančními prostředky v roce 2010?
Příjmy
Prodej literatury
Dary ze zahraničí
Dary z České republiky
Dotace města Příbor
Ostatní příjmy
Příjmy celkem

204 578 Kč
195 605 Kč
1 236 170 Kč
28 000 Kč
227 072 Kč

KONTAKTY

Podpořte finančně naši službu

1 891 425 Kč

Výdaje
Výdaje za literaturu
93 236 Kč
Mzdy a odvody
1 031 499 Kč
Provozní náklady
189 205 Kč
Propagace (Zpravodaje apod.)
52 153 Kč
Kanc., poštovné, pomůcky
80 924 Kč
Cestovné
71 274 Kč
Kurzy, tábory, konference
142 510 Kč
Ostatní výdaje
214 573 Kč
Výdaje celkem

1 875 374 Kč

Jsme Pánu Bohu vděčni za Vaši finanční obětavost! S vyšším počtem pracovníků se výrazně
zvýšily náklady na mzdy, ale zvýšily se i dary. V loňském roce se opět zvýšil podíl příjmů
z České republiky.
Jsme vděčni za to, když své dary věnujete na
konkrétní účel. Pokud tomu tak není, zkuste to,
prosím, zvážit v tomto roce. Vodítkem Vám mohou být procenta podpory, která jsou uvedena
u jednotlivých pracovníků (manželských párů).
Zejména manželé Kohoutovi mají obtížné podmínky pro získávání dárců.
Naše poděkování také patří dárcům, kteří
podpořili pracovníky na kratší dobu (Daniele
Féra a Zuzanu Maroszovou), tábory, Institut
v roce 2010, semináře, Streetball, kurzy EVD
a korespondenční kurzy, protože díky těmto
darům tyto činnosti neskončily v záporných
hodnotách.
Potvrzení o darech u dárců, jejichž roční úhrn
darů nedosáhne 500 Kč, vystavujeme jen na vyžádání, ostatním automaticky (mimo těch, kteří
potvrzení nechtěli).
Věříme, že Pán Bůh má moc zahrnout nás všemi dary své milosti (podle 2. Korintským 9,8).
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Překladatelé a lektoři v Salzerbadu, 1968
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