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o dětské misii

Dětská misie je součástí světové 

organizace Child Evangelism 

Fellowship®, která působí ve 198 

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 pro-

gram, 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 i elektronickou verzi na 

adrese: www.hledejanajdi.cz

Tábory dobré naděje

Letní týdenní tábory nabízené pře-

devším dětem z klubů a korespon-

denčních kurzů. Cílem je zvěstovat 

evangelium a ukázat křesťanský život 

v praxi.

Jednorázové evangelizační akce

Různé jednorázové akce jako jsou 

např. Den dětí, výlety, svátky, naro-

zeniny jsou využívány k tomu, aby 

děti mohly uslyšet zvěst evangelia.

Pomoc v přímé 

práci s dětmi 
• Pomocí kurzů „Efektivní vyučo-

vání dětí – stupeň 1, 2, 3“ (v roz-

sahu cca 30 hodin o evangelizaci 

a duchovním růstu dětí).

• Uspořádáním seminářů, 

workshopů, konferencí DM.

• Uspořádáním jednodenních či 

vícedenních školení dle požadav-

ků 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 Sta-

rého a Nového zákona, věroučných 

Co je Dětská misie

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

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 čin-

nosti a modlitebními potřebami.

Dětská misie je členem Evangeli-

kální aliance a spolupracuje s mnoha 

registrovanými církvemi a samostat-

nými sbory na území České republiky 

a v zahraničí. DM aktivně spolupracu-

je 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.
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přece někam 

přijet třikrát 

čtyřikrát 

za rok – to 

zvládneš“. 

Času na 

volné tvořivé 

přemýšlení 

a snění mi 

už mnoho 

nezbývá. Na 

druhé straně jasné a čisté evan-

gelium, jak ho dětem podává 

Dětská misie, a Boží požehnání, 

které se za ní už po desetiletí 

táhne, mě přitahují. Když jsem si 

pak našel čas na hledání a tvořivé 

přemýšlení s modlitbou, tak jsem 

přijal odpověď, že stojí za to, 

abych se na tom podílel!

Přejeme bratru Vopaleckému, 

aby si jej Bůh mocně používal 

ve všem, čemu se pro Boží slávu 

věnuje, a těšíme se na požehna-

nou spolupráci. 

úvodník

Jak často si tímto jediným slo-

vem povzdechneme. A jak často 

toto krátké a všem srozumitelné 

vyjádření slyšíme kolem sebe 

z úst studentů, pracujících a dnes 

už často i důchodců. Máme pocit, 

že jsme stále v běhu a nejsme 

schopni dostát všem svým 

závazkům a plánům. Nepole-

vující časové napětí je jakýmsi 

fenoménem, který dnešní dobu 

odlišuje od toho, co prožívali naši 

rodiče a prarodiče. 

Den má přitom stejných 24 

hodin, jako měl před 50 nebo sto 

lety. To, co se výrazně změnilo 

je jednak množství nabídek 

Nestíhám!
a možností, které každý z nás má, 

a pak také tlak na to, abychom 

všude podávali maximální výkon 

– v práci, v rodině a nakonec 

i v církvi. To první nás láká 

k tomu, abychom do svých diářů 

zaznamenali více aktivit, než 

kolik je zdrávo. To druhé je daň 

za to, že jsme součástí světa, který 

klade stále větší důraz na kvalitu 

a dokonalost. 

Známý americký pastor, 

křesťanský vedoucí a autor 

mnoha knih Bill Hybels při 

jedné přednášce řekl prostou, 

ale důležitou věc: „Když je něco 

v mém životě důležité, udělám si 

čas, abych se tomu mohl věno-

vat.“ Mohli bychom to vztáhnout 

na náš osobní čas s Bohem, 

na naši rodinu, nebo třeba na 

službu, do které nás Pán Bůh 

povolal. Není v našem diáři příliš 

mnoho aktivit, které nemají žád-

nou velkou důležitost? Nemáme 

někdy pocit, že se bez nás některé 

věci neobejdou? Nepřemáhají nás 

někdy touhy tohoto světa užít si 

všech radostí a možností, které se 

nám nabízí? 

Jsme moc rádi, že jste vzali 

do rukou nebo zobrazili na 

monitoru toto vydání Zpravo-

daje. Přejeme vám, milí čtenáři, 

aby vás inspirovalo, povzbudilo 

a dobře nasměrovalo. A také vám 

přejeme, abyste všechno podstat-

né ve vašem životě i službě pro 

Pána v pohodě stíhali.

Zbyšek Šikula

národní ředitel DM v ČR

Na počátku letošního roku 

se k týmu Dětské misie připojil 

nový spolupracovník. Je jím 

bratr ing. Jan Vopalecký, který se 

stal novým členem Národní rady. 

Rádi bychom jej na stránkách 

Zpravodaje krátce představili 

a položili jsme také dvě otázky.

Bratr Vopalecký je ženatý, 

s manželkou Majkou vychovali 6 

dětí (z toho tři své a tři cizí). Jeho 

domácím sborem je Křesťan-

ský sbor ve Vsetíně. Pracoval 

jako programátor, od r. 1990 

je vydavatelem časopisu Ethos. 

Mezi jeho zájmy patří překlady 

a programování. 

Co tě spojuje s Dětskou misií?

Když mi bylo patnáct, sestra 

Irena Zemanová mně vzala jako 

pomocníka na pobyt s dětmi. Na 

tábory jsem pak jezdil pravidelně 

jako pomocník, vedoucí a hlavní 

vedoucí. V roce 1975 jsem absol-

voval kurz ve Varšavě, který vedl 

tehdejší evropský ředitel Dětské 

misie, bratr Sam Doherty. Byla to 

nezapomenutelná zkušenost a až 

po letech jsem se dověděl, že to 

byl kurz EVD 1. V devadesátých 

letech jsme inspirováni Dětskou 

misií měli doma klub dobré 

zprávy, jedno dítě z té doby nám 

zůstalo v rodině. Na Dětské misii 

si cením, že jasně podává evan-

gelium – (ten kurz EVD všem 

vřele doporučuji). Evangelium 

opravdu zachraňuje!

Při všech tvých dosavadních 

povinnostech a aktivitách 

jistě nebylo jednoduché 

rozhodnout se pro další 

závazek - členství v Národní 

radě Dětské misie. Jaké 

důvody nebo okolnosti tě 

přivedly ke konečnému 

rozhodnutí? 

Je pravda, že vedle práce na 

uživení rodiny mám už několik 

podobných „drobností“ typu „no 

Nový člen Národní rady
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biblické slovo

Představte si svět bez větru. 

Hladina na jezerech, mořích 

a oceánech by byla pořád 

klidná. Padající listí by před 

námi na ulicích nikdy netančilo 

jako lehounké baletky. Děti by 

si nikdy nemohly pouštět draka, 

některé sporty, jako surfování, 

plachtění nebo paragliding, by 

neexistovaly. 

Kdo by si uměl představit, že 

v absolutním bezvětří budou 

stromy z ničeho nic padat 

k zemi? To se stalo v jednom 

obrovském skleníku v arizonské 

poušti, v tzv. Biosféře 2. Je to 

jakýsi miniaturní model skuteč-

né ze mské biosféry. V uzavře-

ném ekologickém systému je na 

ploše větší než 12 500 čtvereč-

ních metrů tropický prales, 

savana, bažina, oceán, poušť 

i farma. Všechno - voda, vzduch, 

rostliny, drobná domácí zvířata, 

ryby a zemědělské plodiny jsou 

udržovány při životě umělým 

způsobem v uzavřeném systému. 

Po zahájení tohoto projektu 

média přinášela mnoho infor-

mací o této chloubě člověka 

a zpočátku se věci opravdu daři-

ly. Některé rostliny dávaly úrodu 

po celý rok. Pak ale „Planeta 

v láhvi“, jak vědci projektu pře-

Život bez větru
zdívají, začínala ztrácet kyslík. 

Nikdo nevěděl proč, ale vzduch 

byl časem řídký jako na horách, 

ačkoliv bohatá flóra měla vydý-

chaný kyslík nahrazovat.

Lidská chlouba dostala další 

ránu, když ve skleníku začaly 

obrovské stromy, rostoucí 2x 

rychleji než ve volné přírodě, 

padat pod svou vlastní vahou. 

Po počátečním tápání přišli věd-

ci s vysvětlením. Stromy nebyly 

po celou dobu svého růstu ani 

jednou vystavené náporu větru. 

Nemusely ničemu čelit, rostly 

proto rychle, ale slabé. 

Evangelista Marek zazna-

menal jednu událost, ve které 

hrál vítr zásadní roli: Téhož dne 

večer jim řekl: „Přeplavme se na 

druhou stranu!“ Opustili zástup 

a odvezli ho lodí, na které byl. 

A jiné lodi ho doprovázely. Tu 

se strhla velká bouře s vichřicí 

a vlny se valily na loď, že už byla 

skoro plná. On však na zádi lodi 

na podušce spal. Učedníci ho 

probudí a řeknou mu: „Mistře, 

tobě je jedno, že zahyneme?“ Tu 

vstal, pohrozil větru a řekl moři: 

„Zmlkni, utiš se!“ I ustal vítr 

a bylo veliké ticho. Ježíš jim 

řekl: „Proč jste tak ustrašení? 

Ještě nemáte víru?“ Zmocnila se 

jich veliká bázeň a říkali jeden 

druhému: „Kdo to jen je, že ho 

poslouchá i vítr i moře?“ (Mk 

4,35-41)

Ježíš moc dobře věděl, co 

nastane, a přesto jim dal rozkaz 

(s vykřičníkem), aby vypluli na 

jezero. Během noční poklidné 

plavby přišla bouře s prudkým 

nárazovým větrem, který loď-

kou kymácel ze strany na stranu. 

Silní, svalnatí a zkušení rybáři 

byli v koncích, šlo jim o život 

a měli strach.

Někdy se setkávám se 

služebníky, kteří se obdobně 

jako rybáři snaží ze všech sil, 

ale nápor na ně je tak obrov-

ský, že jsou ve službě unavení, 

znechucení, zklamání a dokonce 

přemýšlejí o tom, že se službou 

skončí. Nezažíváš někdy stejné 

pocity jako učedníci, když se na 

tebe valí životní problémy, stresy, 

neporozumění a protivenství? 

A vypadá to, jako kdyby Pán 

Ježíš bez zájmu spal. „Pane, tobě 

je to jedno? Nezajímá tě co se 

v mém životě, v mé službě děje?“ 

Učedníci v panice Pána Ježíše 

probudili a začali mu to vyčítat. 

Oni se snaží situaci zvládnout 

a on si spí! Ježíš vstal, pohrozil 

větru a moři a hned nastalo 

hluboké ticho. „Ještě nemáte 

víru?“ Stejnou otázku Ježíš klade 

i nám: „Ještě nemáš víru, že to 
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pro učitele

mám pod kontrolou, že vidím 

tvé prohry? I po tolika zkuše-

nostech s mou věrností nevíš, 

že vidím tvé zápasy a nejsem 

lhostejný k tomu, jak se cítíš 

a co prožíváš?“ 

Kdyby nepřišel prudký vítr, 

učedníci by se možná nikdy 

nezabývali otázkou: „Kdo to je, 

že ho vítr i moře poslouchají?“ 

Kdyby nebyli v ohrožení života, 

nikdy by tak mocně nezakusili 

Jeho autoritu nad stvořením. Ta 

dramatická událost jim určitě 

zůstala navždy vryta hluboko 

v mysli - to ticho, když v jedi-

ném okamžiku skončilo ječení 

větru a divoký tanec vln. 

V problémech a protiven-

stvích zakusíš, kdo je ten, koho 

máš za svými zády nebo vedle 

sebe. Poznáš, komu máš tu čest 

sloužit, i když máš strach, 

docházejí ti síly a všichni tě 

nechávají ve štychu. Možná 

někdy toužíme po „arizonském 

skleníku“, kde nejsou žádné 

poryvy větrů, a po plavbě na 

klidné hladině. Ala jaká by pak 

byla tvá víra? 

„Nebudete-li stálí ve víře, 

neobstojíte!“ (Izajáš 7, 9b) Se 

slabou vírou neobstojíš a budeš 

padat jako ty stromy ve sklení-

ku. Čím větší je vítr, tím silnější 

jsou kořeny. Čím větší nápor, 

tím hlubší je víra. 

Pán Ježíš ti i dnes říká: 

„Vypluj!“ protože ví, kolik je tam 

venku dětí, které se topí a jdou 

do zahynutí. On moc dobře 

ví, že to nebude jednoduchá 

záchranářská akce, ale přesto ti 

říká: „Vypluj!“ A přitom pama-

tuj - Bůh tě nikdy nenechá 

utonout.

Karin Roiková

místní pracovník pro oblast Slezska

Předmětná lekce 

pro děti i dospělé 

Když dáváš svůj život Pánu 

Ježíši, jako bys mu dával klíč od 

vstupních dveří a říkal: „Pane 

Ježíši, pozývám tě do svého 

života - prosím, vejdi.“ Pak se 

možná díváš na Pána Ježíše 

a říkáš si, že je trochu hloupé ho 

zadržovat v předsíni.“ 

„Podívej se, Pane Ježíši, 

dávám ti další cenný klíč od 

pokoje pro hosty. Vejdi. Tady je 

vždy uklizeno, tady je všechno 

čisté a v pořádku. Tady trávím 

čas, když je neděle! Ale dám 

ti malou radu - nevycházej, 

prosím, z toho pokoje. Tady se 

budeš mít dobře a bude tady 

vždycky čerstvý vzduch.“

Můžeš být spokojený, kolik jsi 

toho věnoval Pánu Ježíši? Je ve 

tvém životě, přebývá na čestném 

místě ve tvém srdci a trávíš 

s ním čas v neděli. Ale pak se 

Pán Ježíš náhle zeptá: „Ale co ty 

další dny v týdnu?“ 

Co se odehrává v těch dalších 

pokojích tvého srdce? Začneš 

nad tím přemýšlet a říkáš si: 

„OK, tak dobře, tady je další 

cenný klíč - od kuchyně. Od 

pondělí do soboty se tu můžeš 

ukázat, a když se tu potkáme, 

budu se chovat tak, jak se sluší 

a patří.“

„A to by ti snad mohlo stačit. 

Máš už přístup do předsíně, do 

pokoje pro hosty i do kuchy-

ně... Co říkáš? Chceš také do 

koupelny? No, snad by to šlo, ale 

tu musím nejdřív pořádně umýt 

a uklidit.“

Ta koupelna, kde je tolik 

nepořádku je kout ve tvém srdci, 

který by se předtím Bohu určitě 

nelíbil. Uklízíš ho a Pán Ježíš ti 

s tím pomáhá. „Pane Ježíši, tak 

teď snad můžeš i do koupelny. 

A už jsem skoro připravený 

pustit tě do ložnice (v lekci pro 

děti – do dětského pokoje). Tady 

trávím hodně času.“

Pán Ježíš se na tebe dívá 

a říká: „Nezapomněl jsi na něco? 

Nechybí ještě jeden klíč?“

„Ten malý, Pane? Ten je od 

takového malého tmavého 

kamrlíku. Tak tam abys raději 

nechodil. Není tam ani okénko, 

je tam tma a tam jsem naházel 

všechny věci, které ani nechci, 

abys viděl.“ 

Ale Pán Ježíš trvá na svém: 

„Dokud mi nedáš i tento 

poslední malý klíček, nemohu 

vládnout ve tvém životě.“

Co máš v tom malém poko-

jíku? Možná to je neposlušnost, 

lenost, závist, možná něco 

neslušného, na co se čas od času 

díváš a neměl by ses na to dívat. 

Pán Ježíš chce, abys mu dal celé 

své srdce, i ten poslední klíč 

a odmění tě za to. Tvůj život 

bude krásný, uklizený a užiteč-

ný. A Pán Ježíš tě ani na chvíli 

neopustí. 

Dáš mu všechny klíče?
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zahraniční okénko

Víte, kde se odehrává nejdéle 

trvající občanská válka na světě? 

Je to v Barmě (nověji Myan-

mar). Největším z etnik, které 

zde bojují o přežití a samostat-

nost, jsou Kareni. Ale jejich 

historie byla pozoruhodná již 

mnohem dříve, než se dostali do 

této války.

Ajwa je věčný; jeden věk – on 

nezemřel, dva věky – on neze-

mřel. Na počátku stvořil Ajwa 

dva lidi – Tanaj a Íju. Připravil 

jim krásnou zahradu a v ní ovo-

ce různých chutí. Sladké, kyselé, 

hořké, trpké, pikantní, pálivé 

a také zakázané ovoce neznámé 

chuti. Do zahrady však přišel 

také Makoli. 

„Kde jste se tu vzali?“ otázal se.

„Náš otec Ajwa nás sem dal,“ 

odpověděli mu Tanaj a Íja.

„Co tady jíte?“ zeptal se 

Makoli.

Proto mu Tanaj a Íja ukazo-

vali různé druhy ovoce, až došli 

k zakázanému ovoci: „O tomto 

ovoci nevíme, jak chutná, pro-

tože nám Ajwa zakázal z něho 

jíst. Když ho sníme, přijdou 

nemoci a budeme umírat.“

„Tak tomu není. Srdce vašeho 

otce není při vás,“ odporoval 

Makoli. „Já vás mám rád. Pokud 

mi nevěříte, nejezte ovoce. 

Ale když ho sníte, budete znát 

všechno jako Ajwa.“

První lidé se rozhodli sníst 

ovoce. Potom přišli za Makolim 

a oznámili mu to. A Makoli se 

dlouho smál.

V důsledku prvního hříchu 

lidé museli opustit ráj. Když 

pak jejich dítě onemocnělo, 

báli se přijít za Ajwou a tak šli 

za Makolim: „Poslechli jsme 

tě a jedli ovoce. Teď budeme 

nemocní a budeme umírat.“ 

Makoli jim řekl: „Poslechli 

jste mě jednou, poslouchejte 

mě vždycky.“ Potom je naučil 

věštit a obětovat Natům – svým 

služebníkům, kteří vládli různý-

mi neštěstími.

Tento příběh si předávali 

Kareni z generace na generaci 

od dávných časů. Jejich vytrva-

lost však posiloval ještě jeden 

jiný příběh.

Na světě žili tři bratři: Karen, 

černý bratr a bílý bratr. Karen 

byl nejstarší a Ajwa ho měl ze 

všech nejradši. Každý z bratrů 

dostal od Ajwy jeho slova, který-

mi se měl řídit. Ale bratr Karen 

byl nedbalý a neposlouchal 

Ajwova slova. Žil si po svém, až 

jednoho dne zjistil, že všechna 

Ajwova slova ztratil. Stejně si 

počínal i černý bratr. Pouze bílý 

bratr byl opatrný a zachoval si 

znalost Ajwových slov. Díky 

tomu se mu dařilo lépe. Rozpo-

znával pravdu od lži, naučil se 

stavět lodě s bílými plachtami 

a plavit se po mořích.

Naproti tomu Karenům se 

dařilo zle. Často byli ve válkách 

a pronásledováni. Naději jim 

však dávalo proroctví. Jednoho 

dne přijde bílý bratr a přinese 

knihu Ajwových slov. V té knize 

se Kareni dozvědí, co pro ně 

Ajwa udělal, aby je zachránil.

Díky tomuto proroctví měli 

Kareni v každé generaci jednoho 

Ajwova proroka. Ten se lišil 

od všech kněží a šamanů, kteří 

sloužili Natům. Jeho úkolem 

bylo udržovat víru v Ajwu 

a znalost proroctví o bílém 

bratrovi.

Svou víru si Kareni udržovali 

i v době, kdy Britové dobyli Bar-

mu a zařadili ji mezi své kolonie. 

Kareni vítali Brity a radovali 

Poučení ze živ ota Karenů
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zahraniční okénko

Centrum DM v Sibiu

se z míru, který zemi přinesli. 

K jejich zklamání však Britové 

nepřinesli Boží slovo.

Bůh si vybral zcela jinou cestu. 

Karen Tahbaju byl vznětlivý 

a ne příliš chytrý. V šestnácti 

letech utekl z domova s vidinou 

snadného zisku v diamanto-

vých dolech. Po nepodařeném 

pokusu o krádež se stal vrahem 

a uprchlíkem. Žil v džungli jako 

lupič a vrah. Po nějakém čase se 

plný vzteku přidal ke karenské 

armádě. Ani zde nenašel pohodl-

ný život, po kterém toužil. Proto 

znovu uprchl do vnitrozemí 

Barmy, kde se zadlužil, aby mohl 

začít svůj vysněný život. Kvůli 

neschopnosti splácet se ale stal 

otrokem místního správce. Právě 

odtud jej vykoupil americký bap-

tistický misionář pan Jaudson. 

Tahbaju měl pomáhat s překla-

dem Bible do barmského jazyka.

Po čase překládání Tahbaju 

uvěřil Bohu a získal nový zápal. 

Stejně jako dříve toužil po 

pohodlném životě, nyní toužil 

vyprávět Karenům o knize 

Božích slov, kterou překládá bílý 

bratr. Při první příležitosti vyra-

zil do džungle. Zakrátko měla 

jeho misie ohromující výsledky. 

Kareni se po stovkách a tisících 

obraceli k Bohu. Opouštěli 

službu duchům a stávali se 

horlivými křesťany.

Baptističtí misionáři museli 

psát do Ameriky naléhavé dopi-

sy s prosbou o nové pomocníky, 

protože nezvládali uspokojo-

vat poptávku po křesťanském 

vyučování. A Tahbaju neúnavně 

cestoval dalších dvanáct let, než 

mu nemoc zkřivila nohy, takže 

nemohl dále chodit.

Krátce po smrti Tahbaji 

vstoupila do Barmy druhá svě-

tová válka. Kareni v ní bojovali 

na straně Spojenců výměnou 

za slib samostatnosti. Tento 

slib však nebyl naplněn. Brzy 

v Barmě získala nadvládu armá-

da a vyhlásila záměr vyhladit 

všechna nebarmská etnika žijící 

v pohraničních horách. Od té 

doby až doteď Kareni bojují 

o přežití ve své domovské džun-

gli. Teprve na konci roku 2016 

byl uzavřen křehký mír, který 

je neustále barmskou armádou 

porušován.

Kareni byli připraveni 

přijmout evangelium dávno 

předtím, než měli možnost 

slyšet o Ježíši. Bůh sám pracoval 

v jejich dějinách a připravil je 

pro spasení. Dokonce i hloupý, 

sobecký cholerik Tahbaju, zloděj 

a mnohonásobný vrah, byl 

Bohem připraven. Bůh dal jeho 

životu zcela nový smysl.

Věřím tomu, že Bůh stejně tak 

pracuje i dnes, v České republice 

a mezi dětmi. Bůh má moc při-

pravit si dítě na evangelium. Je 

jedno, jestli je to hodné a nada-

né dítě z křesťanské rodiny, nebo 

protivný kluk ze zvláštní školy. 

Kterékoli dítě může být Bohem 

připravené a pouze čeká na to, 

až uslyší evangelium způsobem, 

který mu bude srozumitelný.

Tuto dobrou zprávu můžete 

dětem pomoci předat také 

v táborovém programu „1828: 

Příchod bílého bratra“, který 

je založený na životě a historii 

Karenů. Děti se v něm dozvídají 

mnoho z minulého i součas-

ného života Karenů (obsahuje 

i fotografie a příběhy skutečných 

žijících Karenů) a na většinu 

situací si také zahrají. Bez ohle-

du na to, zda využijete táborový 

program, zkuste se při plánování 

svých letních aktivit zamyslet 

nad poselstvím kmene Karenů. 

Nečeká někdo na zprávu evan-

gelia právě od vás?

Daniel Fér

pracovník Dětské misie
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Dětská misie pořádá a srdeč-

ně zve zájemce o práci s dětmi 

na 

Vzdělávací a v ýcvikový 

institut 

(Children’s Ministry 

Leadership Course)

Termín: 

11. 6. – 1. 9. 2017 (12 týdnů )

Místo: 
Vzdělávací centrum Dětské 
misie v Sibiu (Rumunsko)

Institut poskytne studentům 

specializovaný a prakticky 

zaměřený tříměsíční výcvik pro 

službu dětem, ukončený certifi-

kátem. Na Institutu vyučují lek-

toři, kteří jsou obdarovaní pro 

vyučování, dlouhodobě slouží 

mezi dětmi a jejich život je pro 

studenty dobrým svědectvím. 

Znalost cizího jazyka není 

nutná.

Podmínky přijetí:

-  znovuzrozený věřící, který 

se snaží žít křesťanským živo-

tem 

-  souhlas s Vyznáním víry 

Dětské misie a Ochranou 

věroučných zásad (na webu 

DM)

-  základní biblické poznatky 

a určitá praxe v evangelizační 

práci

-  doporučení národního ředite-

le Dětské misie v ČR

Více informací 

poskytne národní ředitel DM 

(731 505 939, sikula@detska-

misie.cz) nebo webové stránky 

Dětské misie:

http://www.detskamisie.cz/

pro-ucitele-a-sbory/vzdelavaci-

institut/

Pozvánka na Institut

V letošním roce si připomínáme jeden vzácný 

letopočet. Před 500 lety, 31. 10. 1517, přibil augusti-

niánský mnich Martin Luther na dveře zámeckého 

kostela ve Wittenbergu prohlášení (95 tezí), kterým 

se postavil proti kupčení s odpustky. Toto datum je 

považováno za počátek reformace v Německu, která 

spolu se souběžně probíhající švýcarskou reformací 

stála u zrodu mnoha dnes působících protestantských 

denominací.

V souvislosti s tímto výročím připravila Dětská 

misie balíček materiálů, které mají dětem přiblížit 

život Martina Luthera a zejména to, jak si jej Bůh 

použil pro připomenutí autority, důležitosti a jedineč-

nosti Božího slova. Balíček obsahuje sadu dvanácti 

barevných obrázků, text dvou lekcí a mnoho dopro-

vodných aktivit a pomůcek (verš, kvízy, ruční práce 

apod.). 

Objednejte si balíček materiálů v e-shopu Dětské 

misie již dnes a nejlépe po prázdninách zařaďte do 

vašeho vyučování v klubu nebo besídce strhující 

životní příběh německého reformátora.

500 let reformace
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pro děti

Sedmiletý Tobík na loň-

ském táboře přijal Pána Ježíše. 

Od té doby za mnou každou 

volnou chvíli chodil a chtěl si 

společně číst z Bible, kterou 

dostal. Protože jsem byl hlavní 

vedoucí, často jsem na něho 

neměl tolik času, ale díky jeho 

vytrvalosti jsme si po zbývající 

dny tábora každý den přečetli 

alespoň kapitolu. Potom ale 

tábor skončil. V obci, kde Tobík 

bydlí, není sbor žádné církve, 

ani klub. Ačkoli rodiče nejsou 

proti jeho víře, vozit na nedělní 

shromáždění ho neplánují. 

Tento rok bych měl pro 

Tobíka dobrou zprávu. Dozvídat 

se věci o Bohu zajímavým 

způsobem i s vysvětlením může 

i po táboře. Stačí mít počítač, 

tablet, nebo mobil s připojením 

k internetu. Od listopadu 2016 

je totiž spuštěná internetová 

stránka a spojená mobilní apli-

kace www.hledejanajdi.cz.

Na této stránce se nacházejí 

internetové korespondenční 

kurzy. Je zde několik biblických 

lekcí, které jsou proložené 

nejrůznějšími kvízy, otázkami 

a hrami. Mimo jednu ukázko-

vou lekci je třeba, aby se dítě 

zaregistrovalo. Požadujeme 

Hledej a najdi
platný e-mail a předpokládáme, 

že dítě, které může samostatně 

používat e-mail, má svolení 

rodičů být na internetu. Pokud 

nemá vlastní e-mail, musí o svo-

lení požádat rodiče.

Obsah vychází z textů 

papírových korespondenčních 

kurzů z dílny Dětské misie, ale 

je výrazně uzpůsobený a oboha-

cený o interaktivní prvky, které 

vyzývají dítě k luštění, přemýš-

lení a hraní. Poté, co dítě lekci 

vyplní, je odeslána průvodci. 

Průvodce je spolupracovník 

Dětské misie, který lekci přečte, 

napíše k ní komentáře, hodnoce-

ní a odpovědi dítěti. Tím je zajiš-

těn osobní přístup a dítě si může 

s průvodcem psát o otevřených 

tématech i mimo lekce.

Jeden z mých podporovate-

lů mi vyprávěl, jak si se svým 

synem každý večer na mobilu 

otevřou „Hledej a najdi“ a spo-

lečně přečtou a vyplní jednu lek-

ci. Kluka baví pestré lekce, pro 

tátu je to příležitost procvičit 

se synem čtení a mít společnou 

chvíli nad Božím slovem. Sho-

dují se s mnoha dalšími rodiči, 

že dětem dělá velikou radost, 

když s nimi rodiče k jejich pře-

kvapení dělají něco na počítači.

Zatím není dostupných 

mnoho lekcí, ale počet se bude 

časem rozrůstat. Zde doufáme 

také v mezinárodní pomoc, až 

se postupně kurzy budou šířit 

do dalších zemí. Slováci již na 

spuštění aplikace pracují a další 

evropské země mohou následo-

vat podle zájmu.

Na konci ledna bylo v aplikaci 

zaregistrovaných 50 účtů. Z nich 

ale některé jsou účty dospělých, 

kteří se zaregistrovali, aby apli-

kaci vyzkoušeli (do budoucna 

plánuji přidat samostatný vstup 

pro dospělé). Důležitější číslo 

tedy je 28 dětí, které dokončily 

alespoň jednu lekci. Celkem 

již odeslaly průvodcům 67 

vyplněných lekcí. Nejvíce dětí 

se registrovalo 1. 12.  tedy po 

semináři pracovníků s dětmi na 

Slezsku, ten den přibylo 11 účtů 

(ale některé dospělých). 56 % 

registrovaných jsou kluci a zbý-

vajících 44 % holky. Nejčastější 

věk je 9, pak 8 a 12 let. To odpo-

vídá zaměření kurzů, které jsou 

zatím dostupné.

Vzhledem k tomu, že aplikace 

funguje bez chyb, postupně 

opouštíme testovací režim 

a stránky jsou připravené pro 

výraznější propagaci.

Daniel Fér

pracovník Dětské misie
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Mravenci. Hmyz, který nemá-

me moc v oblibě, když nám leze 

venku po dece nebo v kuchyni 

po lince a potravinách. Jediní 

mravenci, kteří nám nevadí 

a které máme dokonce rádi, 

jsou ti v pohádkách, jako Ferda 

Mravenec nebo Mravenec Z.

Už jste někdy sledovali mra-

veniště? Co vás na nich zaujalo? 

Jsou to důmyslné stavby, které 

jsou vzhledem k velikosti mra-

venců skutečnými mrakodrapy. 

Důmyslný labyrint chodeb 

přivádí vzduch do jejich útrob. 

Když stěny příliš vysychají, 

dělnice hloubí cestičky do 

podzemí a přivádějí tak vlhký 

vzduch, nebo si v dlouhých 

řetězcích podávají vodu z úst 

do úst a kropí stěny. Vnitřek 

stavby také ošetřují dezinfekční 

látkou, která zabraňuje růstu 

plísní a bakterií. Zimu mravenci 

přečkávají v podzemní části 

mraveniště, kam mráz nepro-

nikne. Na jaře dělnice chytají 

první sluneční paprsky a pro-

hřáté běží do nitra stavby, kde 

ji postupně vytápějí. Dnes lidé 

při stavbě domů používají různé 

nové metody, které mají zajistit 

úsporné větrání a vytápění. 

Mravenci mnoho podobných 

metod znají a používají od 

pradávna.

Mravenci jsou příkladem 

úžasné píle a pracovitosti. Kolik 

byste v mraveništi napočítali 

mravenců, kteří jen tak 

polehávají a lelkují? Myslím, 

že nenajdete žádného. Vidíme 

tam velkou aktivitu a na první 

dojem se nám to může jevit 

jako naprostý chaos. Opak je 

však pravdou. Mravenci mají 

plán, který dostali od svého 

Stvořitele. To, co dělají, má 

smysl. Každý mravenec má 

svůj úkol a je pro kolonii velmi 

důležitý. Samičky kladou vejce, 

dělnice se o ně starají a shání 

potravu. Síla mravenců je 

v jejich vzájemné spolupráci 

a podpoře. Sám mravenec toho 

mnoho nedokáže, ale když 

spojí síly s ostatními, dokážou 

zvládnout i zdánlivě nemožné, 

např. odtáhnout veliký a těžký 

náklad. Síla mravenců je 

v jejich vzájemné spolupráci 

a harmonii. 

Mravenci pracují ve prospěch 

své kolonie a každý přispívá 

svým dílem. Vládne mezi nimi 

soulad a doplňují se. Mravenci 

jsou schopni svými kusadly roz-

dělit a přepravit do mraveniště 

i veliké listy, které váží mnoho-

násobně víc, než oni sami. Když 

mravenci stárnou, jejich kusadla 

se opotřebovávají a nemůžou 

tuto tvrdou práci vykonávat, 

jdou do „mravenčího důchodu“ 

a přesouvají se na jednodušší 

práci - nošení listů. Mravenci, 

kteří by žili jako samotáři, by 

bez svých kusadel zahynuli. 

V mraveništi se každý jedinec 

zapojí do smysluplného díla.

Podle vědců, kteří mravence 

studovali, je chování tohoto 

hmyzu velmi důmyslně řízené. 

Tyto procesy připomínají cho-

vání internetu, kde je důležité, 

aby se balíčky informací přesu-

nuly mezi počítači ve správném 

čase a správném pořadí. Jak 

funguje přenos informací mezi 

mravenci? Nemají žádného veli-

tele, ale životně důležité infor-

mace se mezi nimi musí přesu-

nout beze změny a ve správném 

čase. Mravenčí „průzkumníci“ 

se vydávají do okolí a vracejí 

se domů až tehdy, když najdou 

nějakou potravu. Je-li dostupný 

dostatek jídla, vrací se z daného 

směru větší počet mravenců. 

Není-li dostupná potrava, vrací 

se mravenců málo, případně 

žádný. Na místa, odkud přišlo 

více mravenců, pak vyráží větší 

počty mravenců, aby informa-

ci o dostupné potravě ověřili. 

Informace se šíří a ovlivňují 

chování celého společenství.

V Bibli máme jednu úžasnou 

radu: „Jdi k mravenci, lenochu 

a dívej se, jak žije, ať zmoudříš!“ 

(Přísloví 6,6)

Čemu se tedy můžeme 

u mravenců přiučit?

Mravenci jsou pilní, pracují 

a dělají, co jim Stvořitel určil. 

Jsou poslušní! Prostřednictvím 

Bible a s pomocí Ducha Svatého 

nás Bůh vede k tomu, abychom 

jednali podobně. Pílí, pracovitos-

tí a poslušností máme budovat 

Boží království na zemi. „Jsme 

spolupracovníci na Božím díle, 

a vy jste Boží pole, Boží stavba.“ 

(1. Korintským 3, 9)

Mravenci nám mohou být 

dobrým příkladem!

Petr a Olga Kohoutovi

místní pracovníci na Liberecku

Lekce o mravencích pro starší děti
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Použijte tuto velikonoční 

předmětnou lekci, abyste dětem 

jednoduchým způsobem vysvět-

lili smrt a vzkříšení.

Pomůcky

Gumové rukavice

Předvedení

Nasaďte si rukavice.

Předveďte dětem, jaké skvělé 

věci umí „rukavice“ dělat. 

Může něco zvednout. Může 

zmáčknout třeba hračku. Může 

tě poškrábat na hlavě. Umí se 

sevřít v pěst, ukázat na někoho 

prstem, jinému prstem pohrozit, 

dalšímu přikrýt pusu, a jinému 

třeba stisknout nos a mnoho 

dalších věcí. Mezi jednotlivými 

úkony procházejte mezi dětmi 

a demonstrujte skvělé schopnosti 

rukavice přímo na nich.

Rukavici sundejte a poručte 

rukavici, aby předvedla stejné 

věci, které jste právě dělali. 

Zatvařte se mírně zmateně, když 

se přirozeně nic nebude dít. Kde 

je problém?

Diskuze

Ve skutečnosti to není ruka-

Velikonoční předmětná lekce
vice, která dělala 

všechny ty věci, 

ale ruka, která byla 

uvnitř. Rukavice je 

pouze obalem pro 

ruku. Bez ruky je 

rukavice bez života. 

Bůh nás stvořil 

ze dvou částí, těla 

a ducha. Tělo je 

právě tím „obalem“. 

Tvé tělo musí mít 

uvnitř ducha, jinak 

by bylo bez života. 

Když zemřeme, 

duch opouští tělo 

a tělo se stává neži-

vým. Ale osoba, která žila uvnitř 

těla, nadále existuje, jen je na 

jiném místě. Bůh může ducha 

a tělo zase spojit. Přesně to se 

stalo velikonočního rána. Duch 

Pána Ježíše se vrátil zpět do Jeho 

těla. To skvělé na tom je, že Pán 

Bůh má stejný záměr i s námi. 

Když někdo zemře, jeho tělo 

a duch jsou na čas rozděleni, ale 

jednoho dne nám Pán Bůh opět 

dá nové tělo.

Závěr

Pokud patříš Pánu Ježíši, 

tak jako Pán Bůh vzbudil Pána 

Ježíše v jeho vzkříšeném těle, 

jednoho dne opět spojí našeho 

ducha se vzkříšeným tělem, 

abychom s Ním byli navždy.

Obměna

Můžete použít dvě rukavice – 

jednu starou a špinavou, druhou 

novou a čistou. Vysvětlete, že ta 

nová rukavice představuje nové 

tělo, které nám Pán Bůh dá při 

vzkříšení.

Zdroj: 

www.creativeyouthideas.com

přeložila Martina Čermáková
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pro sbory

Jak to všechno začalo?

V posledních číslech 

Zpravodaje jsme informova-

li o použitých stavebnicích 

LEGO, které jsme dostali darem 

z Dánska. Od prvního oka-

mžiku, kdy jsme o daru začali 

vyjednávat, jsme se modlili 

o jeho co nejlepší využití. Bylo 

zřejmé, že stavebnice mohou být 

silným magnetem pro věkovou 

kategorii dětí, kterým se nejvíce 

věnujeme. 

LEGOpárty v Komorní Lhotce

Velkým krokem dopředu 

byl program LEGOpárty, který 

připravili a zrealizovali křesťané 

ze sboru SCEAV v Komorní 

Lhotce a na kterém se biblickým 

vyučováním podílela naše kole-

gyně, Karin Roiková. Program 

je koncipován jako jednodenní 

akce pro děti z nedělních škol 

s cílem pozvat „mimosborové“ 

děti, spřátelit se s nimi a navázat 

kontakt s jejich rodiči. Program 

se mimořádně vydařil a my jsme 

velmi vděčni jeho autorům za 

to, že dali Dětské misii souhlas 

jej dále používat a nabízet. 

Program si můžete zdarma stáh-

nout z webu DM. 

Zkušenost s LEGOpárty 

organizovanou v sousedních 

Smilovicích nám popsal jeden 

z členů organizačního týmu, 

bratr Karel Moškoř.

LEGOpárty ve Smilovicích

Na předvánoční „trubičkovou 

párty“ přišlo jen velmi málo 

dětí, ale lednové pozvání na 

skládání LEGA přijalo 33 dětí! 

Tak početnou skupinu jsme 

opravdu nečekali a jistě k tomu 

přispěl i dobře zvolený termín - 

volný den pololetních prázdnin 

a následující sobota. Kromě 

stavění si děti vyslechly dva bib-

lické příběhy a také se naučily 

některé písně, mezi nimi i tu 

o moudrém a hloupém staviteli. 

Zpívání, stavění a soutěžení 

jsme dobře propojili s pro-

cházkou kolem novodobých 

i historických staveb, mezi které 

patří např. místní hřbitovní 

kaple z roku 1898. Na závěr 

LEGOpárty jsme pozvali rodiče 

na výstavu zhotovených staveb. 

Děti vystoupily s krátkým 

programem a pak s velkým nad-

šením ukazovaly rodičům, co 

vše dokázaly vymyslet a složit. 

A věřte mi, byly to opravdové 

skvosty. Dětská fantazie nezná 

hranic a děti ani nepotřebo-

valy žádné projekty a nákresy. 

Velkým povzbuzením pro nás 

organizátory bylo i to, že se akce 

zúčastnily dvě třetiny dětí, které 

nechodí do žádného křesťan-

ského společenství. A na závěr 

slova jednoho tatínka, který se 

za námi před odchodem domů 

zastavil: „Byla to nádherná 

zkušenost a příležitost předat 

dětem zvěst evangelia. Moc vám 

za zorganizování a přípravu 

děkuji.“ 

Nabídka pro vás

I vy můžete ve svém sboru 

uspořádat LEGOpárty! Co je 

třeba udělat?

• Modlete se.

• Stáhněte si z webu Dětské 

misie balíček materiálů 

a uzpůsobte si program podle 

svých potřeb.

• Objednejte si v Dětské misii 

zapůjčení stavebnic na kon-

krétní termín a domluvte si 

jejich transport (zapůjčení je 

pro misijní účely zdarma, ale 

nebráníme se dobrovolným 

darům).

• Zapojte do modliteb a přípra-

vy více lidí z vašeho sboru.

• Udělejte účinnou propagaci 

a pozvěte i děti z okolí, které 

neslyšely evangelium.

LEGOpárty
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PRODEJ RŮZNÝCH 
DRUHŮ BIBLÍ

Kompletní nabídku 

Biblí se slevou naleznete 

v e-shopu Dětské misie 

v kategorii „Výprodej 

50 %“ a platí pouze 

v březnu a dubnu 2017! 

literatura

http://obchod.detskamisie.cz

NOVINKA

NOVINKA

300 Kč

300 Kč

100 Kč

Sleva 50%

VÍTEJTE V AUTOŠKOLE 
Táborový program na 5 dnů pro děti ve věku 6 – 12 let, který 

využívá některé dopravní značky k vyučování biblických příbě-

hů: Marnotratný syn, žalářník ve Filipis, bohatý mládenec, Ana-

niáš a Safira, Ježíš je jediná cesta. Balíček obsahuje: texty lekcí 

s obrázky v PowerPointu, znázorněné biblické verše a ústřední 

pravdy, kvízy, hry a jiné aktivity, táborový deníček a další.

PRO TÁBOROVOU SLUŽBU

PŘÍCHOD BÍLÉHO BRATRA
Táborový program na 5 – 8 dnů založený na skutečných ději-

nách asijského kmene Karenů pro děti děti ve věku 6 – 15 let. 

Obsahuje: misionářský příběh, biblické vyučování, celotáboro-

vou hru a další.

Starší táborové programy (10 druhů): 
V e-shopu DM v kategorii „Táborové programy“ 

PRO VÝUKU DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU:
MARTIN LUTHER
Dvojlekcovka o významném hrdinovi z Německa, který si nade vše 

zamilovat Bibli. Přibližte dětem dobu reformace církve před 

500 lety. Balíček obsahuje: barevné obrázky s textem, biblický verš, 

kvíz, hry, písně, scénky a ruční práce. 

Jednolekcovky o hrdinech (12 druhů): 

V e-shopu DM v kategorii „Sezónní lekce a balíčky / Ostatní“

Vyučování o misionářích (6 druhů): 

 V e-shopu DM v kategorii „Misijní lekce“

PRO VELIKONOČNÍ SVÁTKY:
Velikonoční balíčky (8 druhů): 
V e-shopu DM v kategorii 

„Sezónní lekce a balíčky / Velikonoční“

Velikonoční vyučování pro školáky: 
Život Ježíše Krista 4. díl (OK s 6 lekcemi), 

Spasitel pro tebe (OK s 5 lekcemi nebo na CD)

Velikonoční vyučování pro předškoláky: 
Malé děti mohou poznat Boha skrze Spasitele (6 lekcí)

Velikonoční písně znázorněné: 

Král na oslátku, Slyšíš zvony, Velikonoční prozpěvování

NOVINKA
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připravujeme / za co se modlit

Děkujeme Bohu za 

požehnanou konferenci pro 

pracovníky s dětmi v Komor-

ní Lhotce na Slezsku (21. 1.) 

a kurz EVD 1 v Ostravě 

s účastí 19 studentů!

V jarních měsících se naplno 

rozběhnou přípravy na letní 

tábory.

Dá-li Pán, rádi bychom pořádali 

nebo se jako učitelé účast-

nili šesti pobytových nebo 

příměstských táborů (v Horní 

Suché, Třinci, Příboře, Chrudimi, 

Husinci a Šenově). Můžete se 

spolu s námi modlit za tábory, 

jejich přípravu i za děti, které se 

jich budou účastnit.

Z dalších aktivit, kterých se 

účastníme a které jsou předmě-

tem našich modliteb, uvádíme:

Kurz EVD 1 v Třinci

24.-25.2., 10.-11.3., 
24.-25.3. 2017
Modlitebna CB, 

Chopinova 463, 

Třinec – Lyžbice

Informace o kurzu: 

sikulova@detskamisie.cz 

LEGOpárty v Jablonci 

nad Nisou a Brništi

Březen 2017
Informace: 

kohout@detskamisie.cz

LEGOpárty 

v Oldřichovicích 

u Třince

25. 3. 2017

Konference 

Dětského odboru CB

1. 4. 2017
CB Brno, Kounicova 15

Konference 

Křesťan za katedrou

31. 3. - 1. 4. 2017
Sborové centrum SCEAV 

v Třinci

Velikonoční programy 

DM na školách

10. - 13. 4.

Výroční konference CEF 

v USA

8. – 13. 5. 2017

Společný pobyt týmů 

DM z ČR a SR

1. - 4. 6. 2017
Středisko Karmel 

ve Smilovicích u Třince

Vzdělávací a výcvikový 

institut DM

11. 6. – 1. 9. 2017
Sibiu, Rumunsko

Informace: 

sikula@detskamisie.cz

Konference v Praze

4. 11. 2017
CB Praha, Soukenická 15
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podpořte nás

Společně s vámi ve službě 
dětem v ČR v roce 2016

PŘÍJMY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 134 229 Kč  VÝDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 064 244 Kč
Dary z České republiky . . . . . . . . . . 1 651 655 Kč  Mzdy a odvody  . . . . . . . . . . . . . .  1 303 258 Kč

Dary ze zahraničí . . . . . . . . . . . . . . . . .  165 216 Kč  Provozní výdaje . . . . . . . . . . . . . . . . 182 397 Kč

Ostatní příjmy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  317 358 Kč  Ostatní výdaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 589 Kč

(vzdělávání, literatura, ostatní druhy služeb)                    (vzdělávání, literatura, ostatní druhy služeb)

Hledáme nové spolupracovníky do týmu DM
Dlouhodobě se modlíme za nové členy našeho týmu. Hledáme zejména:

Místní pracovníky 

Hledáme zapálené křesťany, kteří by chtěli ve svém regionu misijně pracovat s dětmi. Podmín-

kou je absolvování Vzdělávacího a výcvikového institutu (viz strana 8), vnitřní povolání od Boha 

a ochota k dlouhodobému závazku služby ve svěřené oblasti.

Očekáváme zápal pro misijní práci, schopnost pracovat v týmu a základní organizační schop-

nosti. Je možné sloužit na plný nebo částečný úvazek.  

Zájemci mohou získat bližší informace u národního ředitele: 

sikula@detskamisie.cz; mobil: 731 505 939 

Koho můžete podporovat v letošním roce

variabilní symbol  jména pracovníků Dětské misie

(uvádějte při platbě)

6714  manželé Šikulovi (národní ředitel, vedení vzdělávání a literatury)

5915  manželé Kohoutovi (místní pracovníci v oblasti Liberecka)

8413  Ľubomír Čermák (místní pracovník v oblasti Novojičínska)

8817  Daniel Fér (webové korespondenční kurzy, správa IT, vyučování)

6918  Karin Roiková (místní pracovník pro Slezsko, vyučování na kurzech)

9999  obecný dar na Dětskou misii

Podporu, prosím, zasílejte na účet u FIO banky:

2000160468/2010
DĚKUJEME!

Při vašem prvním daru, prosím,  uveďte do kolonky „Zpráva pro příjemce“ svou adresu, nebo 

alespoň email, abychom vám mohli po skončení roku zaslat potvrzení o daru. Děkujeme, že 

nám tak usnadníte práci.
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Soubor Happy Day

Seminář manželů Kohoutových


