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O DĚTSKÉ MISII

Co je Dětská misie
Dětská misie je součástí světové organizace Child
Evangelism Fellowship , která působí ve 190 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 zprávy
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.

• 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.

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.
Tábory dobré naděje
Letní týdenní tábory nabízené především dětem
z klubů a korespondenčních kurzů. Cílem je zvěstování
evangelia a ukázání křesťanského života 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 s mnoha 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, 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
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Dětská misie je jako veliká celosvětová rodina. Modlíme se jeden za druhého a prožíváme
spolu dobré i zlé. Jsme propojeni komunikačními prostředky a rychle k nám přicházejí zprávy z různých koutů světa. Čas od času přicházejí také znepokojivé zprávy o protivenstvích
a zkouškách, které prožívají naši spolupracovníci
v jiných zemích.
V tomto týdnu k nám dorazily zprávy o dvou
událostech, které jsme intenzivně prožívali již
delší dobu, a které měly nakonec, díky Bohu,
dobré vyvrcholení. První zpráva sdělovala, že
v jedné nejmenované postsovětské republice byl
po několikaletém věznění propuštěn náš spolupracovník. Byl zadržen a uvězněn ve vykonstruovaném procesu, který měl zamaskovat pravý
důvod tohoto zadržení. Tím byla jeho misijní
práce mezi dětmi. Druhou událostí byl útěk
rodinných příslušníků naší spolupracovnice na
Ukrajině z obklíčené a ostřelované enklávy na
východě země. Všichni se po několikadenním
strádání dostali do bezpečí, ale jejich dům byl
zničen dělostřeleckou palbou. Již dříve jsme prožívali situaci jiného spolupracovníka na Krymu,
který se stal po invazi ruských vojsk téměř ze dne
na den obyvatelem Ruské federace.
Jistě bychom mohli zmínit mnohé další znepokojivé zprávy o situaci křesťanů ve světě. Kromě
větší motivace k modlitbám mne všechny tyto
zprávy uvádějí do hlubší vděčnosti Bohu za mír,
za jeho ochranu a dostatek, který máme. Čím dál
intenzivněji si uvědomuji, že jsou to dary, které
bychom měli dobře využít.
Mnoho lidí kolem nás žije pro sebe a pro své
pohodlí. Ve světě, který jim dává téměř neomezené možnosti, zkouší všechno možné, co nabízí jakékoli uspokojení, a zejména mladí lidé už
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Zprávy z východu

téměř nevědí, co ještě vyzkoušet. Jak je to s námi,
křesťany? Nepřidáváme se k tomuto silnému
proudu konzumní společnosti? Je naše vděčnost
Bohu za to, co nám v naší zemi každý den dává,
zřejmá z našich postojů a našeho životního programu?
Ano, mnozí křesťané i v naší zemi procházejí zkouškami a těžkostmi. Řeší obtížné vztahy,
trpí v nemocech, nosí různá jiná těžká břemena
a jsou pro mne dobrým svědectvím víry a vytrvalosti. Jejich možnosti jsou omezené. Patříšli ale k těm, kterým se vede dobře, kteří mají
v mnoha oblastech života dostatek a kteří mají
mnohá obdarování, nenechávej si to všechno
jen pro sebe a možná pro malou skupinu tvých
blízkých v rodině a ve sboru. Přemýšlej o tom, co
dalšího bys mohl udělat pro užitek a růst Božího
království. Co uděláš pro Dárce všeho dobrého? Co ti bylo dáno na rozdíl od mnoha jiných
v tomto světě? Modli se za to, aby tě Bůh použil,
dej mu svou vůli, své srdce i své ruce.
Modlím se za to, aby tě Bůh inspiroval i při
čtení tohoto Zpravodaje.
Zbyšek Šikula
národní ředitel DM v ČR

Upřímná modlitba
Malá dívenka pospíchala do nedělní školy a tiše se přitom modlila: „Pane, prosím, pomoz mi, abych
nepřišla pozdě.“ Za krátkou chvíli nato zakopla o obrubník, bolestivě upadla a zašpinila si šaty. Rychle
ale vstala, pospíchala dál a pokračovala v modlitbě: „Pane, prosím, pomoz mi nepřijít pozdě…, ale už
do mě raději nestrkej.“
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BIBLICKÉ SLOVO

Chytáš správný signál?
Asi jste už mnozí z vás zažili situaci, kdy jste
potřebovali nutně někomu zavolat a na druhé
straně se nikdo neozval. Nebo zrovna sledujete
napínavý sportovní přenos a vypne elektrický
proud. V obou případech asi nebudete křepčit
radostí, ale naopak budete zkoumat, proč k takové situaci došlo. Přerušený či nedostupný signál
znamená v daném okamžiku problém. Týká se
toho, kdo potřebuje být s někým v kontaktu,
nebo očekává prostřednictvím obrazovky příjemný výsledek toho svého sportovce či týmu.
Většinu lidí však tento náš problém nezajímá.
Proč? Přece ten druhý nevolá tomu mému příjemci a už vůbec nesleduje přenos, který mne
doslova přivádí k šílenství. Máme-li však společný zájem, pak se nás komunikace s tím druhým
týká. V dnešní době si už skoro nikdo nedovede
představit, že by byl bez spojení. Je tady doba
bezdrátové komunikace, vzduchem se šíří spousta nejrůznějších signálů potřebných pro rádio,
televizi a podobně. Operátoři se chlubí 100%
pokrytím signálu, ale není to tak úplně pravda.
Mnohdy se dostanete do míst, kde signál prostě
není. Tak jsme to zažili v létě i s dětmi na táboře na Hluchové. Jak jsme závislí na fenoménu
mobilního telefonu mě přesvědčili mladí na
zimním pobytu. Když jsem jim na venkovní hru
posbíral všechny mobilní telefony, nastalo zděšení a hledání východiska, jak vůbec zvládnout
úkoly a nemít po ruce ten pro ně nepostradatelný
a nezbytný přístroj.

I dnes se dostáváme do podobných situací jako
žalmista. Tak, jako nás překvapí někde na cestě hluché místo bez signálu, může přijít v mém
i tvém životě okamžik ticha, výpadku, trápení.
Může přijít chvíle nejistoty, třeba i zklamání.
A do toho životní zkoušky – neslouží nám zdraví, nedaří se v práci, odejde nám někdo z blízkých… Právě do těchto námi nepokrytých míst
v naší mysli přichází signál Toho, který zná naše
trápení a těžkosti. Náš strach najednou přehluší
Boží signál: „A hle, já jsem s vámi po všechny dny
až do skonání tohoto věku“. Je lidské, že ten Boží
signál vyhledáváme až ve chvílích potřeby. Tak,
jako je to s voláním někomu, komu potřebujeme
sdělit svůj názor, radost nebo zklamání.

V jedné dětské písni se zpívá: „Každý z nás má
svůj telefon, s ním do nebe můžeš volat….“ To je
myslím ta nejlepší reklama na bezchybný přístroj
a Příjemce, který nemá nikdy žádnou poruchu,
chybějící signál či dokonce vypnuto. Při čtení
Božího slova si musíme uvědomit, jak perfektně
byli vedení starozákonní vůdcové ve složitých
situacích. Vždy dostali znamení – signál od
Hospodina k tomu, aby ukázali těm bezradným,
tápajícím a pochybujícím Boží svrchovanost.

Když nechceš mít problém se spojením, poctivě sleduješ také stav baterie ve svém přístroji.
Pán Bůh si také přeje, abys měl s ním neustálý
kontakt, nabízí ti příručku a návod – Boží slovo
k tomu, abys rád a s vírou přijímal bezchybné
rady pro svůj život. Přál bych Vám, milí čtenáři,
abyste takto budovali svou závislost a byli plně
oddáni Božímu signálu.
A nakonec jeden, myslím si velmi výstižný,
rozhovor dvou mladých lidí na táboře. Jdou
lesem a jeden povídá: „Nemám nic proti stezkám
odvahy, ale jít mimo dosah wifi, to už je trochu
moc.“
Karel Moškoř, předseda NR DM v ČR

V mnoha žalmech slyšíme volání na adresu
Boha; například v Žalmu 130, 1 se ozývá: „Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, Panovníku
vyslyš můj hlas!“
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ZPRÁVY Z KONFERENCE

DM na konferenci v Komorní Lhotce

V prvním měsíci roku se na Těšínsku již tradičně koná setkání pracovníků s dětmi, které
pořádá Slezská církev evangelická a.v. Konference má za cíl dát učitelkám, učitelům a dalším
pracovníkům s dětmi nový impuls k realizaci
velmi důležitého a zodpovědného poslání vést
nejmladší generaci k Pánu Ježíši. Po několika
konferencích ve Smilovicích se centrem letošního dění stala Komorní Lhotka. Velice milým překvapením pro mne byla přítomnost více než 110
účastníků. Dětská misie je v posledních letech
nezbytnou součástí konference a i tentokrát byli
její pracovníci připraveni sloužit nabídkou literatury, semináři i praktickými ukázkami. Téma
letošního setkání znělo: „Pedagogika očima pracovníka s dětmi“.
Hlavním řečníkem byl Radek Kalenský, misionář z mezinárodní organizace pro děti Awana International. Tento vynikající pedagog ve
svých přednáškách názorně předvedl, jak děti
zaujmout, co dělat pro správnou motivaci a jak
důležité je oceňování dítěte. To vše mohou účastníci konference aplikovat při setkávání s dětmi
na různých místech.
Dětská misie měla svůj prostor v odpolední části. Vzhledem k vysoké účasti se nakonec
účastníci konference před dvěma plánovanými
semináři rozdělili na dvě skupiny a oba semináře
se opakovaly. V menším sále absolventka prvního Institutu DM v ČR Pavlína Žambochová opět
nezklamala. Přivezla si svůj „kufr plný nápadů“
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a mnozí účastníci určitě už v průběhu semináře
přemýšleli o tom, jak třeba hned druhý den udělat besídku dětem zajímavější. S takovým darem
od Boha, jako má zmiňovaná sestra, není těžké
připravit zajímavou předmětnou lekci nebo dobře naučit biblický verš.
V hlavním sále farní budovy měli svůj seminář pracovníci Dětské misie - Ľubomír Čermák
a Daniel Fér. Svou skupinu posluchačů inspirovali k tomu, jak připravovat různé aktivity pro
děti ve svém okolí. Nejrůznější svátky, prázdniny nebo víkendy jsou dobrou příležitostí ke zvěsti evangelia nevěřícím kamarádům. Dětské misie
má k tomu připravené a odzkoušené programy,
které lze použít, a tak nemusíte přemýšlet, čím
zaujmout. Konferenci vtipně moderoval spolupracovník a lektor DM, Jiří Kaleta. Dětská misie
využila této příležitosti i k nabídce té nejlepší
literatury a je nutné říct, že v náporu zájemců se
měla Katka Moškořová se svými spolupracovníky co otáčet (snímek z představení literatury
zdobí titulní stranu tohoto Zpravodaje).
Slezská církev evangelická a.v. vyhlásila rok
2015 „Rokem misie, evangelizace a diakonie.“
Navazuje tak na Rok Bible (2013) a Rok hudby a modlitby (2014). Věřím, že v „roce misie“
využijeme hodně možností k oslovení dětí v naší
krásné zemi. Tak pojďme s chutí a Božím vedením do toho!
Karel Moškoř,
účastník konference a předseda NR DM v ČR
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ZAHRANIČNÍ OKÉNKO

Služba Dětské misie v Kazachstánu
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V dnešním čísle otisDorostový
kujeme
příspěvek
tábor
našich bratří a sester
z Kazachstánu a prosíme čtenáře o modlitby
za tuto zemi.
Kazachstán – stát,
který
se
nachází
v samém srdci Euroasie. Má 17,3 mil. obyvatel a podle rozlohy se
mezi všemi státy světa
řadí na 9. místo (2,7
mil. km2). Je tak více
než 30x větší než Česká republika. Nejrozšířenějšími náboženstvími jsou islám (asi
65%) a křesťanství (asi 30%). Své vyznavače má také
judaismus a buddhismus. Administrativně se území
Kazachstánu člení na 14 oblastí (krajů).
Služba Dětské misie se v Kazachstánu rozvíjí od roku 1999. V současné době je DM aktivní
ve třech oblastech: Západokazašské, Jihokazašské
a Karagandské. Užívají se dva nejrozšířenější jazyky
- kazašský a ruský. Tým DM tvoří 6 zaměstnanců
a mnoho dobrovolníků. Mezi nejlépe rozvinuté formy práce patří vyučování na táborech a prázdninové kroužky. Daří se také překlad webové stránky pro
děti a zakládání nových Klubů dobré zprávy.
Těžkosti máme s překladem literatury do kazašského jazyka a při hledání obětavých služebníků
z řad místních obyvatel.
Pán Bůh nám žehná. Od března do května se
bude v Kyrgyzstánu konat kurz pro instruktory, kterého se budou účastnit i zájemci z naší země. Čtyři
naši pracovníci budou na jaře vykonávat praxi na
Ukrajině.
Když nám Bůh požehná, letos v létě chceme
v několika oblastech naší země pořádat různé typy
táborů: pobytové pro děti a dorost, rodinné a také
denní tábory.
Navzdory tomu, že se každý rok v zemi stále více
rozmáhá islám, staví se nové mešity a zákon zakazuje otevřeně hlásat evangelium dětem, Pán otevírá

Vánoční kroužek

Dětský tábor
nové dveře, přidává různé možnosti služby a dává
pracovníkům sílu pokračovat ve službě mezi dětmi.
Srdečně děkujeme za modlitbu a duchovní podporu všem bratřím a sestrám, kteří se zajímají o naši
službu. Kéž jim Bůh žehná!
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Předmětná lekce: Pán Bůh má pro tebe plán
Pomůcky: Větší prázdná krabice (např. banánová)
Písmo: Jeremiáš 29, 11
Úvod: „Ahoj děti! Podívejte, co tady dnes
mám. Co to je? (Nechte děti odpovídat.) Ano, je
to prázdná krabice!
Co s takovou krabicí můžeme dělat? Měli bychom ji nějak využít. Můžeme ji postavit a předstírat, že je to třeba… lednička! Hm, ale počkejte…pokud ji opravdu použijeme jako ledničku,
tak se jídlo, které bychom do ní dali, za chvíli
pokazí a „zasmrádne“. Krabici také můžeme
položit vodorovně, vlézt do ní a použít ji třeba
jako auto! Aha…hm…jsem moc velká, nevlezu se do ní. To bych tu krabici zničila! A navíc,
nemá ani kola, to bychom se nikam nedostali.
Už vím! Použiju ji jako klobouk! Hm…na moji
hlavu je moc velká, moc dobře to nevypadá. Pro
tuhle krabici asi žádné využití nenajdeme…
Ale nějaký účel ta krabice mít musí, proto snad
byla vyrobena! Nejlepší bude, když zapřemýšlíme, k čemu byla vytvořena. (Nechte děti navrhovat využití). Správně! Můžeme dát do krabice
nějaké věci, když je potřebujeme uschovat nebo
přenášet z místa na místo. K tomu byla krabice
vytvořena a jsou situace, kdy je taková krabice
k nezaplacení (třeba při malování nebo stěhování)! Skutečně dokážu takovou krabici ocenit
jen tehdy, když ji použiju k tomu, k čemu byla
vytvořena!
Tahle krabice mi něco připomíná. Pán Bůh
v Bibli říká: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám
jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do
budoucnosti.“ (Jeremiáš 29,11)
Pán Bůh nás vytvořil a ví přesně, k čemu nás
může použít. Má plán pro náš život. Má pro tebe
i pro mě úkol. Můžeme zkusit žít naše životy
podle sebe, ale může to dopadnou, jako mé první
pokusy s použitím krabice. Skutečnou hodnotu
budeš mít tehdy, když budeš dělat to, co pro tebe
naplánoval Pán Bůh. Dal ti důležitý úkol. Chce,
abys jej našel a s Jeho pomocí naplnil. Když to
dokážeš, najdeš v životě skutečnou radost a spokojenost.
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Opakování verše formou hry: „Hádej, pod
kterým?“
Přineste si čtyři nebo pět keramických hrnků, váziček apod. Otočte se zády k dětem a pod
některé hrníčky umístěte drobné sladkosti, pod
jiné kartičky s biblickým veršem (text verše, nebo
jen odkaz). Nechte děti, aby si postupně vybíraly
z hrníčků. Když dítě narazí na sladkost, může si
ji nechat. Když narazí na verš, řekne zpaměti verš
a počká si na další kolo, kdy bude mít možnost najít
pod hrníčkem sladkost. Když jsou odkryty všechny
hrníčky, znovu se otočte zády a obsah hrníčků promíchejte. Pokračujte tak, aby každé dítě mělo možnost získat sladkost. (Použito z: http://www.daniellesplace.com/html/Bible-Crafts-Jeremiah.html)

NOVOJIČÍNSKO

Nápady z Novojičínska

Zakřič slovo
Pro děti ve věku 6-12
Rozdělte děti do dvou či více týmů, aby
v každém bylo alespoň pět dětí. Vyberte jeden
z týmů, který bude začínat. Tento tým si vybere
jeden z veršů, který jste se učili, a rozdělí si slova
verše mezi sebe. Členové týmu si stoupnou před
další týmy a každý člen týmu křičí své slovo verše ve stejný okamžik jako zbytek týmu, a to tak
dlouho, dokud některý z dalších týmů neuhodne, o který verš se jedná. Tým, který v určeném
čase uhodne nejvíce veršů, vítězí.
Biblická abeceda
Tato hra vtáhne děti do přemýšlení o biblických postavách a místech.
Pro děti ve věku 9 a více, pro 4 a více hráčů
Děti dostanou za úkol napsat seznam postav
a míst z Bible v abecedním pořadí. Podle věku
dětí a času, který máte k dispozici, zadejte, kolik
položek (jmen) má seznam obsahovat. Děti
nemusí použít všechna písmena abecedy. Vítězí
dítě, které bude první hotovo a bude mít jména
i abecední pořadí správně. Mějte po ruce biblický
slovník nebo konkordanci, abyste mohli sporné
položky na seznamech ověřit.
Obměna hry:
Hráči sedí v kruhu. Jeden z hráčů začíná hru
jmenováním biblické postavy nebo místa začínajícího na písmenko „A“. Další hráč pokračuje
písmenkem „B“ atd. Hráč, který je právě na řadě
a na žádnou postavu či místo si nevzpomene,
vypadává ze hry.
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PRO DĚTI

Světlo v temnotě

8

Máš rád hádanky? Tak zkus třeba tuhle: je to „on“
– tedy je rodu mužského, je pevný, stálý a jen tak
s ním nic nepohne. Je velmi užitečný zvláště pro
ty, kdo nestojí na pevné zemi. Kdyby nesvítil, tak
není k ničemu. Jeho úkolem je varovat. Pokud jsi

už uhodl, tak gratuluji. Pokud ti to dneska nepálí,
tak prozradím, že jde o maják. K čemu je dobrý
takový maják, to ti už naznačila hádanka. Ale
víš o tom, že i Bible může být pro tebe takovým
majákem? Světlem ve tmě, varováním, pevným
bodem, na který je spoleh?
Bible, stejně jako maják, je světlem, které ti
ukáže v životě správný směr. „Světlem pro mé

únor 2015

Skupinová hra pro děti jakéhokoliv věku
Pravidla
Děti se rozdělí na dvě družstva. První družstvo
jsou námořníci a druhé družstvo skály. Jeden člověk (nejlépe vedoucí) bude představovat maják.
Námořníci si zavážou oči a skály se zatím
rozestaví mezi maják a místo, odkud námořníci
vycházejí. V průběhu hry maják a skály vydávají
zvuky. Maják - HUUU a skály - ŠŠŠŠŠ. Podstatou
hry je, že se námořníci snaží bez nárazu do skály dojít až k majáku. Když ale námořník narazí
do skály (dotkne se), stává se také skálou a začne
vydávat zvuk. Hra končí, když všichni námořníci
dorazí k majáku, nebo v případě, že už nezbývá
žádný námořník.

PRO DĚTI

„Najdi maják“

nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.“ (Žalm
119, 105) Když nevíš, jak dál, jak se rozhodnout
a co udělat, otevři Bibli, čti a modli se. Pán Bůh
ti ukáže cestu.
Bible, stejně jako maják, tě varuje. Dej si
pozor! Život bez Pána Boha tě přivede k zoufalství a věčnému utrpení. Satan číhá, chce tě zničit!
Bible zcela jasně říká, že „kdo má Syna, má život;
kdo nemá Syna Božího, nemá život.“ (1. Jana
5, 12)
Bible, stejně jako maják, je stálá a pevná
v Božích zaslíbeních. „Slovo Boha našeho je stálé
navěky.“ (Izajáš 40, 8b) Na Pána Boha je prostě
spoleh. Nikdy tě neopustí a nikdy se tě nezřekne. Na slovo Boha živého se můžeš stoprocentně
spolehnout.
Víš, jak to dopadlo s loděmi, které světlo majáku vědomě přehlížely? Ztroskotaly, narazily na
skálu a šly ke dnu. Přeji ti, abys byl lodí, která
bere maják – Boží slovo – vážně. Otevírej Bibli a čti každý den. Neustále sleduj, co Pán Bůh
říká, kam tě vede, před čím tě varuje. Když budeš
pořád „ve střehu“, s Pánem Bohem určitě dopluješ do cíle - do nebeského království!
Doveď poutníka k majáku a na papír postupně zapisuj slova verše z Bible, na která správnou
cestou narazíš.
Daniela Niemczyková
členka Národní rady DM v ČR

únor 2015
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LIBERECKO

Nový Klub dobré zprávy v Novém Městě pod Smrkem
Milí čtenáři Zpravodaje, jistě jste se už setkali
s různými názory na evangelizaci. Některé skupiny křesťanů zdůrazňují pouze svědectví životem,
jiní se zaměřují v první řadě na sociální práci ve
prospěch potřebných. V Dětské misii věříme,
že kromě našeho dobrého svědectví a pomoci
potřebným je Bohem požehnané také zvěstování Božího slova a přímá evangelizace mezi dětmi
a mládeží. Dnes vám o tom přinášíme čerstvé
svědectví z naší oblasti.
Začalo to na jaře 2014 kurzem EVD 1
Když jsme loni s Olgou přemýšleli, kde se
bude konat plánované „évédečko“ měli jsme brzy
jasno. Většina přihlášených totiž byla z Nového
Města pod Smrkem a vyučování proběhlo převážně v místním sboru Církve bratrské. Je to
malé společenství, kde již řadu let neprobíhala
práce s dětmi, ale mladá učitelka Lada, v té době
nezaměstnaná, se rozhodla kurz EVD1 společně
s ostatními studenty absolvovat.
Pozvání na Letní třídenní klub!
Když Lada dokončila EVD 1, Bůh jí dal touhu do srdce a uviděla misijní příležitost. Pozvala
nás, ať v létě přijedeme s Olgou udělat na volném
prostranství 3-denní klub. Ona pak oslovené
děti bude vyučovat formou Klubu dobré zprávy.
Nedlouho potom Lada získala zaměstnání jako
učitelka ve školce.
Koncem srpna 2014 jsme tedy v NMp/S uskutečnili 3-denní evangelizaci, kde nám Lada
pomáhala, a poslední den jsme pozvali děti na
párty do sboru. Přišlo asi 12 dětí, které nikdy
předtím do církve nechodily a od začátku září
2014 pravidelně každé úterý chodí na klub k Ladě
do sboru 6-14 dětí. Pán Bůh Ladě tak požehnal,
že ve sboru vede nejen úterní Klub dobré zprávy,
ale také nedělní besídku a v mateřské škole, kde
pracuje, jí z Boží milosti ředitelka dovolila vést
další křesťanské aktivity s dětmi. To je, milí čtenáři, nepřehlédnutelná ukázka toho, jak se Bůh
přiznává nejen k prvotní odvaze, ale také k vytrvalé péči o děti. Je úžasné vidět, že mezi křesťany jsou ženy, které svou odvahou a vytrvalostí
mohou být příkladem mnohým mužům.
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Povzbuzení pro sbor i církev
Je nutné doplnit, že k Ladě se připojili také
ochotní pomocníci. Podporu a pomoc našla především u svého manžela, mnozí starší i mladší
členové sboru pomáhají s pohoštěním i prakticky během akcí pro děti. Radost měla i celá
shromážděná církev, když na konci r. 2014
v „mateřském“ libereckém sboru CB Lada vyprávěla, jak je život u nich v NMp/S obohacený
novou prací s dětmi.
A nakonec – sledovat, jak nový KDZ žije, je
povzbuzující i pro mě, pro Olgu i pro ostatní
misionáře Dětské misie. Modlíme se, aby naše
svědectví bylo povzbuzením také pro vás.
Pozvání pro tebe, milý čtenáři Zpravodaje
Připojit se k práci na Boží vinici je otázka
odvahy, poslušnosti a rozhodnutí, když uslyšíme
Boží výzvu.
• Takovou výzvou může být např. nejbližší kurz
EVD 1 ve Vysokém Mýtě, který začíná již 27.
února, nebo některý z dalších kurzů EVD1.
Přesné údaje a termíny najdeš na webu DM.
• V oblasti Liberecka a okolí nabízíme osobní
podporu, metodickou i praktickou pomoc
křesťanům, kteří chtějí přinést dětem evangelium, ale nevědí jak. Rádi s vámi budeme sdílet
naše zkušenosti. Pište, volejte nebo nás navštivte osobně. Po dohodě můžeme také přijet za
vámi.
Z Jablonce nad Nisou vás srdečně zdravíme
s přáním Božího pokoje a požehnání.
Petr a Olga Kohoutovi
místní pracovníci DM pro oblast Liberecko
mobil: 603 524 907

únor 2015

Možná se vám to při pohledu z okna může
zdát zvláštní, ale již teď se intenzivně zabýváme
přípravou letního tábora. A budeme rádi, když
pojedete s námi!
Letos budeme mít společný tábor pro děti
i dorostence, ale nebojte se - každá věková kategorie si určitě přijde na své. Máme tým zkušených vedoucích a hodně dobrých nápadů.
Na táboře nás budou obklopovat vrcholy
mnoha hor:
• některé uvidíme při našich aktivitách u chaty
• některé zkusíme dobýt na svých výletech
• o některých si budeme vyprávět při dopoledních nebo večerních programech
• zábavné a sportovní aktivity budou mít své
vrcholy
• byl by to „vrchol“, kdybys s námi nejel!

POZVÁNKA NA TÁBOR

Pro všechny děti a dorosťáky!

Základní informace:
Věk?
7 - 18 let
Kdy?
12. 7. – 19. 7. 2015
Kde?
Chata Lípa v Oldřichovicích na
svahu hory Javorový v Beskydech
Za kolik? 1 500 Kč
!!! Počet míst na středisku je omezen,
přihlašujte se co nejdříve!!!
Více informací o chatě: http://www.chatalipa.cz
Více informací o táboře: +420 731 505 939
On-line přihlašování: www.detskamisie.cz
Důležité termíny:
Termín podání přihlášky je do 14. 6. 2015.
Termín zaplacení tábora je do 28. 6. 2015.
Důležitá poznámka pro rodiče!
Informujte se u své zdravotní pojišťovny, zda
neposkytuje příspěvek na pobyt dětí.

únor 2015
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NOVÁ LITERATURA

PŘEDŠKOLÁCI
Malé děti mohou poznat Boha skrze Spasitele
Cyklus 6 lekcí pro děti předškolního věku. Děti se dovědí o Spasiteli,
Pánu Ježíši, který přišel na Zem kvůli nim a položil za ně svůj život.
Lekce 1
Lekce 2
Lekce 3
Lekce 4
Lekce 5
Lekce 6

Chvalte Pána Ježíše
Pána Ježíše zradili
Pána Ježíše zapřeli
Pána Ježíše ukřižovali
Pán Ježíš vstal z mrtvých
Pán Ježíš se vrací do nebe

NOVINKA
300 Kč

Sada obsahuje text pro učitele, barevné obrázky na kartách formátu zmenšené
A3 a mnoho dalších aktivit včetně přehledů jednotlivých vyučovacích hodin.

NOVINKA

200 Kč

STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK
Dorostové víkendovky na CD
Dva víkendové programy pro dorost na CD
- „Stavitelé“ a „Připoj se“.
CD obsahuje kromě vyučovacích lekcí také
ranní ztišení, velké hry, pozvánky a mnoho
dalších příloh.

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK
Daniel
Šest lekcí o životě a zkouškách velkého Božího
proroka – nová obrázková kniha a text pro učitele
s několika dalšími nápady.
Lekce 1
Zkouška čtyř mládenců
Lekce 2
Daniel prosí o moudrost
Lekce 3
Ohnivá pec
Lekce 4
Nebúkadnesarova pýcha a pokoření
Lekce 5
Ruka píše na stěnu
Lekce 6
Daniel v jámě se lvy

250 Kč

NOVINKA
PRO RODIČE A UČITELE

Útok na naše děti - Jako rodiče a učitelé každodenně čelíme nebývale silnému tlaku našeho
okolí. Není snadné mu odolat a je ještě těžší správně vychovávat a vést naše děti. Mnoho praktických rad a pohledů do Božího slova přináší kniha dr. Czesława Bassary.
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Zkouška odvahy - táborový program

NOVINKA

Táborový program je adaptací starozákonní knihy Daniel.
Program obsahuje ranní ztišení pro děti, biblické lekce pro
vyučování s obrázky v PowerPointu, kvízy, verše k naučení,
táborové hry, táborový deník a další přílohy, které vám pomohou tábor dobře připravit a uskutečnit.

300 Kč

Starší táborové programy
Hledači vzácných kamenů - adaptace starozákonní knihy Nehemjáš

300 Kč

NOVÁ LITERATURA

TÁBORY

Hrdinové věků - nosným tématem jsou životní příběhy křesťanů, kteří
se v naší historii prokázali hrdinským jednáním
Záhada vyřešena - program zaměřený na Ježíše Krista; pátrání po pěti
důkazech o Jeho moci
Pod egyptským sluncem - rodinný konflikt mezi Josefem a jeho bratry,
který vyústí v jeho prodání do otroctví, ale také další dobrodružství.
Ester – adaptace starozákonní knihy Ester

VELIKONOČNÍ LEKCE
Vždy pravda – Balíček k uspořádání velikonoční slavnosti
na motivy příběhu učedníků na cestě do Emauz. Vyučování
pomůže dětem poznat, že Boží slovo je pravda. 70 Kč
Tomáš věří – Balíček k uspořádání velikonoční slavnosti na
motivy příběhu učedníka Tomáše se zaměřením na události
po vzkříšení Pána Ježíše Krista. Součástí je i příběh o chlapcích,
kteří hledají „poklady“ s pomocí GPS (tzv. geocaching). 70 Kč
Příběh jednoho obrazu – Balíček k uspořádání velikonoční
slavnosti. Příběh obrazu barokního malíře Domenica Fettiho,
který vstoupil do života mladé dívce Pepitě, ale i mladému
hraběti Zinzendorfovi. 80 Kč
Největší příběh - Evangelizační lekce o ukřižování a zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista. Obrázky se v průběhu vyučování
skládají jako puzzle a na konci vytvoří siluetu
Pána Ježíše. Výsledná velikost obrázku
100 x 80 cm umožňuje lekci použít i pro větší
skupinu dětí. Pro děti od 5 do 12 let. 150 Kč
Verze na CD (vánoční a velikonoční lekce –
Slíbený Spasitel a Největší příběh) za 250 Kč
VELIKONOČNÍ PÍSNĚ – 16 Kč
Král na oslátku
Slyšíš zvony
Velikonoční prozpěvování

únor 2015
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PŘIPRAVUJEME / ZA CO SE MODLIT

Na této stránce vám chceme přiblížit některé z akcí, které
připravujeme, a za které se spolu s námi můžete modlit:
Právě probíhá
Kurz EVD 2 v Brně
Termíny: 13.-15. 2.,
6. - 8. 3. 2015
Modlitebna KSb Brno
Kurz EVD 1 ve Vysokém Mýtě
Termíny:
27. - 28. 2., 13. - 14. 3.,
27. - 28. 3. 2015
Modlitebna BJB,
Pražská 72,
Vysoké Mýto
Kurz EVD 1 v Českém Těšíně
Termíny:
20. - 21. 2., 13. - 14. 3.,
27. - 28. 3. 2015
Ústředí SCEAV, Na
Nivách 7, Český Těšín

Před námi
Kurz EVD 2
v Českém Těšíně
Termíny:
20. - 21. 3., 10. - 11. 4., 24. - 25. 4. 2015
Ústředí SCEAV, Na Nivách 7, Český Těšín
Informace: sikulova@detskamisie.cz
Uzávěrka přihlášek 3 dny před zahájením
kurzu.

Návštěva sboru CB v Trhových Svinech
Termín: neděle 22. 3. 2015
Prezentace služby DM a seminář pro
rodiče a učitele
Konference „Křesťan za katedrou“
Termín: sobota 18. 4. 2015
Farní budova SCEAV v Komorní Lhotce
Hlavní řečník: Dr. Czesław Bassara
Dětská misie slouží nabídkou literatury
a pomůcek pro děti a učitele.
Školení pro instruktory dorostové
služby
Termín: 19. - 28. 4. 2015
Častá, Slovensko
Tábor Dětské misie 2015
Termín: 12. - 19. 7. 2015
Tábor je určen pro děti a dorost (7-18 let)
Chata Lípa v Beskydech
Institut DM v Sibiu (Rumunsko)
– 2. část
Termín: 2. 8. - 4. 9. 2015

Konference pro pracovníky s dětmi CB
Termín: sobota 21. 3. 2015
Modlitebna CB Brno, Kounicova 15
Dětská misie slouží nabídkou literatury
a pomůcek pro děti a učitele.
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PŘÍJMY v roce 2014

1 833 260 Kč

Dary z České republiky

1 163 899 Kč

Dary ze zahraničí

169 895 Kč

Dotace města Příbor

18 000 Kč

Ostatní příjmy
481 466 Kč
(kurzy, tábory, literatura …)

VÝDAJE v roce 2014
Provozní náklady
Mzdy a odvody
Propagace
Ostatní výdaje
(kurzy, tábory, literatura …)

1 809 789 Kč
166 063 Kč
1 175 689 Kč

PODPOŘTE NÁS

Společně s Vámi ve službě dětem
v roce 2014 (v číslech)

98 289 Kč
369 748 Kč

Děkujeme Vám (jednotlivým dárcům, ale i některým firmám), kteří jste byli v roce 2014
součástí naší služby nesení evangelia dětem v České republice. Věříme, že s námi zůstanete i v tomto roce.
Pokud vaše dary v roce 2014 přesáhly 500 Kč a pokud známe Vaší adresu, obdrželi jste
od nás v průběhu měsíce ledna potvrzení a také dopis s ohlédnutím za rokem 2014.
Prosíme všechny nové dárce, kteří chtějí dostávat toto potvrzení, aby při prvním daru
uvedli do kolonky „Zpráva pro příjemce“ své jméno a adresu, nebo zaslali tyto potřebné
informace na emailovou adresu: sikulova@detskamisie.cz. Usnadníte tím naši práci.

Koho můžete podporovat v roce 2015?
Jména pracovníků DM:

Variabilní symboly (VS uvádějte při vašich platbách)

Zbyšek a Renáta Šikulovi

6714

Petr a Olga Kohoutovi

5915

Ľubomír a Martina Čermákovi

8413

Daniel Fér

8817

Kateřina Moškořová

5611

Obecný dar na DM

9999

Studenti Institutu DM

2014

týká se roku 2014 a 2015,
v poznámce uveďte jméno studenta

Podporu, prosím, zasílejte pouze na účet u Fio banky:
Jakub
2000160468/2010. DĚKUJEME !
Smyček
únor 2015
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Vánoční
program
na ZŠ
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Vánoční
program
na ZŠ

ZPRAVODAJ Dětské misie
Vydává zdarma mezinárodní křesťanská
mezidenominační organizace Dětská misie
Adresa: Jičínská 549, 742 58 Příbor
Kontakt:
Telefon: 731 505 939
E-mail: centrum@detskamisie.cz
Web: www.detskamisie.cz
IČ: 48805041
Bankovní spojení:
FIO 2000160468/2010
Sazba a tisk: Diakoservis s.r.o.

Kurz EVD 1 v Českém Těšíně

