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o dětské misii

Co je Dětská misie
Dětská misie je součástí světové
organizace Child Evangelism
Fellowship , která působí ve většině
zemí 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:

denčních kurzů. Cílem je zvěstovat
evangelium a ukázat křesťanský život
v praxi.

Pomoc v přímé
práci s dětmi

• Zveřejňování modlitebních
námětů za děti a učitele na webu
www.detskamisie.cz.

Přímá práce s dětmi

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

• Zasílání modlitebních dopisů
jednotlivých misionářů DM
s aktuálními informacemi o činnosti a modlitebními potřebami.

®

Kluby dobré zprávy
Pravidelná týdenní setkání dětí
během školního roku. Děti se učí
biblické příběhy, verše, zpívají písně,
povídají si o misii, hrají hry…
5denní 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 i elektronickou verzi na
adrese: www.hledejanajdi.cz

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

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.

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 s organizacemi AWANA, Samuel,
Biblická práce pro děti, Hope4Kids,
Royal Rangers, YMCA, EEM, TWR,
BTM a redakcí časopisu Kroky.
Spolupracuje se stovkami jednotlivých
křesťanů z církve Pána Ježíše Krista.

Příměstské a pobytové tábory
Letní týdenní tábory nabízené především dětem z klubů a korespon-

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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úvodník

Staré vs. nové

V rámci volného odpoledne
na evropské konferenci (více
o ní na stranách 6 a 7) jsme se
s několika přáteli a spolupracovníky vydali do muzea automobilky Mercedes ve Stuttgartu.
Pro všechny, kteří mají rádi
hezké věci nebo kteří přičichli
k vůni benzínu, je to pastva pro
oči. V muzeu jsou k vidění úplně první více než 130 let staré
modely a v proudu času vás
doprovázejí další a další exponáty, které se postupně stále více
podobají autům, které jsme při
troše štěstí na cestách vídávali
v dobách svého dětství. V nejnižším patře rozlehlé budovy je
pak umístěna prodejna, kde se
můžete bez ostychu posadit do
kteréhokoli současného modelu.
Myslím, že kouzlo historie
automobilky dýchne na všechny
návštěvníky a málokdo se ubrání obdivu k naleštěným starým
modelům, které jsou opravdovými uměleckými díly. Zároveň

jsem si ale uvědomil, jak je to
úžasné, že se tato automobilka
neuzavřela ve své historii, jde
s dobou a i dnes nabízí modely,
které lahodí oku a přinášejí
užitek těm, kdo si je koupí.

DM má úžasnou historii,
která dodnes mnoho lidí chytá
za srdce. Desítky milionů dětí
po celém světě slyšely srozumitelně podané evangelium,
mnoho dospělých vzpomíná na
flanelové figurky z klubů nebo
nedělních škol, mnozí se naučili
číst v Knížce beze slov a tak
bychom mohli pokračovat dál
a dál. Bez ohledu na bohatou
minulost jsem Bohu vděčný, že
DM jde s dobou a nabízí i dnešním dětem to, co jim přinese
velký a dokonce největší užitek.
Jsem vděčný za nové nápady,
nové příležitosti k oslovení dětí,
množství kreativních spolupracovníků, které si Pán Bůh
používá tak, že si jako pracovníci s dětmi můžeme obrazně
řečeno „sednout do nového
a moderního vozu“.
Přeji vám inspirativní čtení.
Zbyšek Šikula
národní ředitel DM v ČR
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svědectví

Dvě svědectví z Prahy

Děvče se jmenuje Lenka
a začala k nám do nedělky
o krátké jednoduché lekce, brzy chodit z ubytovny. Od začátku
Náš sbor začal spolupracovat
se od dalších dětí lišila svojí
s jednou konkrétní ubytovnou.
se ukázalo, že děti nedokáží
přemýšlivostí a pozoruji na
udržet pozornost. Vliv na to
Bydlí tam převážně rodiny
ní i to, že má velký všeobecný
s dětmi, které z různých důvodů měla jistě i skutečnost, že tyto
přehled. O vánoční bohoslužbě
děti ještě o Bohu a biblických
nemohou bydlet ve vlastním
jsme dětem jako součást dárku
pravdách nikdy nic neslyšely.
nebo v pronájmu. Těmto rodidali dětské ilustrované Bible,
nám jsme ze začátku poskytovali Zkusil jsem tedy dětem pořídit
které jsme obdrželi zdarma od
„Podivuhodnou knihu“ - sešity
pomoc z potravinové banky,
s krátkými texty ztišení na každý Dětské misie. Jakmile Lenka
darovali jsme jim také oblečení
Bibli dostala, okamžitě se do ní
den. Na konci každé stránky
apod.
Po nějaké době jsme celé tyto děti mohou vyplnit odpověď na začetla. Ponořila se do ní až tak,
rodiny pozvali na nedělní boho- otázku, která se vztahuje k dané- že ji maminka nemohla odvést
domů.
mu textu a je tam také krátká
službu. Byli jsme velmi mile
Po Vánocích jsem odjel na
překvapeni, jak Bůh reagoval na aplikační modlitba. Podivuhoddovolenou a s dětmi jsem se
ná kniha se ukázala být ideální
naše modlitby. Nejenže přišly
opět setkal až v polovině ledna.
pomůckou. Děti už dokonce
všechny rodiny, ale zejména
Lenka mi okamžitě hlásila, že
dětem se u nás začalo velmi líbit. po nějaké době chtěly probírat
už má přečtený celý Starý zákon
nejen jednu lekci (stránku),
Já, jakožto služebník v nedělní
a dokonce si biblické příběhy
ale rovnou dvě. Současně jsme
škole, jsem začal pro tyto děti
začala psát do svého školního
dětem k Vánocům pořídili dětpřipravovat program. Velmi mi
čtenářského deníku. Díky těmto
v tomto směru pomohla Dětská ské Bible s obrázky, které nám
záznamům dostala ve škole už
rovněž darovala Dětská misie.
misie a především br. Zbyšek
Šikula, který mi poradil s výbě- Příběhy z této Bible si čteme i ve několik jedniček! Pro nás je to
velké svědectví o tom, co Bůh
sborové nedělce a děti to velmi
rem materiálů k vyučování.
baví. U jedné holčičky má čtení dělá mezi těmito dětmi.
Nejprve jsem začal používat
Jan Štolba, AC Praha
této Bible ještě další rozměr, ktesérii lekcí „Co by mělo vědět
rý zmíním v druhém svědectví.
každé dítě.“ Přesto, že se jedná

Hledáme nové spolupracovníky!
• Modlíme se za to, aby Pán
poslal více dělníků na svou
vinici (viz strany 8 a 9).
• Modlíme se, aby v každém
kraji ČR působil misionář
DM, který bude povzbuzovat
církve a sbory k misijní práci
mezi dětmi, bude jim poskytovat pomoc a podporu.
• Služba DM je rozvinuta
v krajích, které jsou na mapě
vybarveny. Modlíme se za to,
aby Bůh povolal misionáře
mezi dětmi zejména (ale
nejen) ve všech „nevybarvených“ krajích.

4

červen 2019

Modlíme se za někoho, kdo
by pomohl převážně s administrativními úkoly v národním

úřadě (znalost administrativy
a angličtiny je žádoucí).
Více informací vám sdělí
národní ředitel.

nabídka sborům

Lego párty ve vašem sboru?
Už několikrát jsme na stránkách Zpravodaje publikovali
svědectví o tom, jak Lego pomáhá křesťanům hledat a nacházet
cestu k dětem. Programů se stavebnicemi se rády účastní děti
z křesťanského prostředí, ale
při vhodné propagaci nezřídka
tvoří většinu zúčastněných dětí
ty, které nikdy předtím na žádné
křesťanské akci nebyly. Lego
jim umožní prolomit bariéru
a vstoupit do křesťanského
prostředí (církve, křesťanského
klubu, …), seznámit se s věřícími dětmi a slyšet často poprvé
v životě biblický program,
který stavění z kostiček Lego
doprovází.
Nahlédnutím do kalendáře,
který Dětská misie publikuje
na svých webových stránkách,
zjistíte, že se v letošním roce
dětskou akci se stavebnicemi
Lego, které nabízí k zapůjčení
Dětská misie, rozhodli uspořádat křesťané na více než 20
místech naší republiky. Přichází
k nám mnoho pozitivních reakcí
a přání organizátorů podobnou
akci zopakovat v budoucnu.

chozím a následujícím místě
konání dle kalendáře. Lego se
vejde do osobního auta.
Co k tomu budete potřebovat?
- stáhnout z webu DM balíček,
- modlit se
ve kterém najdete všechny
- zformovat skupinu lidí, kteří
potřebné materiály (návrh
jsou ochotni „přiložit ruku
a popis programu, vyučovák dílu“. Velikost týmu je
ní, hry, doprovodné aktivity
závislá na množství dětí, pro
apod.). Není nutné, abyste
které akci naplánujete. V týmu
organizovali program, který je
se uplatní i lidé, kteří běžně
prezentován na webu DM. Je
s dětmi nepracují (dohlížející
to jen nabídka pomoci pro ty,
tatínkové, sestry, které připrakterým se program líbí.
ví občerstvení apod.).
- najít vhodnou formu propa- najít vhodný prostor přístupný
gace v cílové skupině dětí.
dětem (velikost, počet stolů,
Počet dětí je možné omezit
možnost občerstvení, …)
např. povinnou registrací
- nalézt vhodný způsob finan(nejčastěji na internetu)
cování. Akce není finančně
- opakovaně žádat o modlitební
náročná a obvykle je pro děti
podporu pořádající sbor
zdarma.
- určit termín - zpravidla jeden Dětská misie je připravená dle
svých kapacitních možností
den, nejčastěji sobotu
poskytnout podporu ve
- po dohodě s DM obsadit
vybraný termín v kalendáři na fázi rozhodování, přípravy
a realizace. Podrobnější
webu DM.
informace a kalendář
- dohodnout s DM vhodný
způsob dopravy na místo akce s obsazenými termíny je na
stránce:
a zpět v závislosti na před-

Mohla by se Lego párty
konat i ve vašem sboru?

www.detskamisie.cz/pro-deti/legoparty/

Místa a počet akcí se stavebnicemi
Lego od ledna do srpna 2019.
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zahraniční okénko

Evropská konference CEF
Konferenční centrum
Schönblick v německém městě
Schwäbisch Gmünd v květnu
2019 hostilo 250 účastníků
evropské konference CEF,
kteří se sjeli z 38 převážně
evropských států.
Pozornost účastníků byla
soustředěna na nový projekt
s názvem „Vánoce spolu“, o kterém více napíšeme v podzimním vydání Zpravodaje, a na
modlitební iniciativu Lukáš
10/2, kterou přibližujeme na
stranách 8 a 9 tohoto vydání.
V roce 2018 bylo skrze službu
Dětské misie v evropském regionu osloveno evangeliem 903
tisíc dětí. S ohledem na to, že
počet dětí v tomto regionu je asi
157 milionů, počet oslovených
dětí je velmi malý. Nový projekt
i modlitební iniciativa mají za
cíl oslovit v dalších letech mnohem větší počet dětí.
Co o konferenci řekli někteří
účastníci z ČR?
Na konferenci jsem prožil
požehnané chvíle plné přednášek,
výkladů, osobních rozhovorů,
ale také volný čas, kdy jsme
mohli spolu s ostatními relaxovat na procházkách a výletech.
Z konference jsem si do další
služby přivezl nové povzbuzení
a nové inspirace. Ty jsou pro
mne v době, kdy spolu s Věrkou
přemýšlíme, kam službu v západních Čechách posunout, velmi
potřebné. Velice mne oslovily
výklady na biblický text z Lukáše
10/2, který nás provázel celou
konferencí.
Petr Braha
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zahraniční okénko
Tím, co je pro poloprázdnou
nádrž auta natankování „do
plna“, tím, čím je pro rostlinku
vláha a déšť, tím vším a ještě víc
byla pro mne konference CEF.
Chci s novým zápalem, silou,
odvahou i vytrvalostí to, co jsme
přijali, předávat dál. Chci věrně
a statečně za všech okolností
i situací ukazovat dětem Pána
Ježíše, modlit se za ty, kteří jsou
se mnou, i za další spolupracovníky.
Věrka Brahová

Bylo krásné prožívat společné
Národní rada
chvíle
s bratry a sestrami z celé
Evropy. Byli jsme si všichni tak
blízcí. I když jsme byli z různých
částí Evropy, spojovala nás láska
k Ježíši Kristu a k dětem. Z toho,
co jsem tam prožil, budu ještě
hodně dlouho čerpat.
Milan Hovorka

Konference pro mne byla velkým povzbuzením pro další práci
s dětmi a uvědomovala jsem si
důležitost modlitby za děti. Velmi
mne oslovilo zamyšlení Marka
Konference pro mě byla
Vroegopa na téma utrpení. Také
velkým přínosem a dala mi inspi- semináře byly moc zajímavé,
raci pro další šíření evangelia.
jen je škoda, že jsem nemohla
stihnout všechny. Při ranních
společných modlitebních chvílích
jsem si uvědomovala, jak se
máme dobře. Je ještě hodně zemí,
kde nemají svobodu a jsou pro
evangelium pronásledováni. Mysleme na ně dále na modlitbách
a buďme vděčni za naší zemi
a za svobodu, kterou zde máme.
Prožila jsem zde krásné chvíle,
jako kdybych přijela z vyprahlé
pouště na oázu.
Monika Hovorková
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modlete se

Modlitební iniciativa Lukáš 10,2
„Žeň je mnohá, dělníků málo.
Proste proto Pána žně, ať vyšle
dělníky na svou žeň.“
Lukáš 10,2

6 pracovníků DM v České republice | 665
pracovníků DM v Evropě | 3 528 pracovníků
DM ve světě
Strategický plán
Zdvojnásobení počtu oslovených dětí přidáním
1600 pracovníků během tří let.
Boží plán
Boží plán je zjevit sám sebe a svou slávu každému
člověku skrze stvoření.
Žalm 19,2-5
Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří
o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den
druhému, noc noci sděluje poznatky. Není to řeč
lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze
slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich
hovor po širém světě...

a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno
Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby
zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.
A hle, já jsem s vámi po všecky dny až
do skonání tohoto věku.“
Stále se modlíme za děti v Severní Koreji.
Misionáři jsou připraveni jít do 31
severokorejských měst v okamžiku, kdy Bůh
vyslyší modlitby a hranice se otevřou.
Na podzim 2018 však Bůh vložil do srdce
vedoucích Dětské misie úžasnou pravdu z ev.
Lukáše 10,2.
Lukáš 10,1-2
Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal
je před sebou po dvou do každého města i místa,
kam měl sám jít. Řekl jim: „Žeň je mnohá,
dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle
dělníky na svou žeň.“
Dětská misie je jako těch sedmdesát vyslaných.
Bůh nás povolal a vyslal téměř ve všech národech
světa. My vycházíme do této služby, na Boží
misijní pole.

Bůh také určil strategii zvěstování svého plánu
vykoupení. Evangelium musí být hlásáno mluveným nebo psaným slovem.
Římanům 10,13-15 a 17
„Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.“
Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili?
A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli?
A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by
ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li
posláni? Je přece psáno: „Jak vítaný je příchod
těch, kteří zvěstují dobré věci!“ … Víra je tedy ze
zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.

Když však vstupujeme do práce, jsme ohromeni velikostí a naléhavostí misijního poslání.
Otevírají se nám oči a vidíme, jak ohromný je
Boží záměr, aby každý člověk, každé dítě slyšelo
evangelium.

Dětská misie byla založena v roce 1937 na
základě uvědomění, že děti mohou být spasené,
když je jim zvěstováno evangelium.
V roce 2006 Bůh vložil do srdce vedoucích
Dětské misie touhu naplnit velké poslání.
Matouš 28,18-20
Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá
moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům
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Milujeme toto poslání, ale zjišťujeme, že dalece
přesahuje naše možnosti.

modlete se
V tuto chvíli Bůh zjevuje svůj plán. Vyšli jsme
do služby, vidíme ohromnou potřebu, která je
nad naše síly. Naším úkolem je prosit Boha, aby
vyslal další dělníky na svou žeň.

Boží pracovník
Modlíme se za vyslání pracovníků, které Bůh
vyvolil.
Jan 15,16
Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás
a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce
a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč
byste ho prosili v mém jménu.
Modlíme se, aby byli vysláni do služby, kterou
jim Bůh připravil.
Efezským 2,10
Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni
k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám
Bůh připravil.
Víme, že o všechny potřeby a náklady se Bůh
postaral.
Filipským 4,19
Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle
svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

během následujících tří let vzrostl počet o 1 600
pracovníků a počet oslovených dětí se zvýšil na
45 milionů.
V Evropě
V roce 2018 v Evropě oslovilo 665 pracovníků
evangeliem 903 130 dětí. Modlíme se, aby během
následujících tří let vzrostl počet o 75 pracovníků a počet oslovených dětí přesahoval 1 milion.
Modlitební koncert
Koncert je harmonie mnoha různých tónů.
Modlitební koncert je harmonie modliteb mnoha
různých lidí. Každý den v 10:02 (na připomínku
verše Lukáš 10,2) se modlíme za evangelizační
probuzení v církvích a za
nové pracovníky DM v ČR,
v Evropě a na celém světě.
Chcete-li se zapojit, můžete
si pro připomínku stáhnout
mobilní aplikaci „Lukáš
10,2“ z Google Play.

Ve světě
V roce 2018 oslovilo 3 528 pracovníků
evangeliem 25,5 milionů dětí. Modlíme se, aby

červen 2019
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pro učitele

Něco pro předškoláky
Při vyučování předškoláků se
nám osvědčily říkanky s ukazováním, které učíme děti zpaměti
a opakujeme je při každém klubu. Jednu z nich používáme na
počátku klubu, když se vítáme
s dětmi, druhou před biblickým
vyučováním (biblickou lekcí).
Pokud se vám říkanky líbí,
můžete si na webu DM stáhnout
videosoubor, abyste věděli, co
při nich ukazujeme.

Před biblickým vyučováním
Bible, to je poklad,
který mi Bůh dal,
je v ní spousta příběhů,
kéž bych už je znal.

Podle ní mě Pán Bůh stvořil
a má mě moc rád.
Bible, to je poklad,
chci ji dobře znát.

Na počátku klubu
Radostně si poskočím,
na místě se zatočím,
na vás všechny zamávám,
moc dobře se mám.
Někdy také zapláču,
to pak sedím, neskáču.
Pryč je všechna radost má,
Bůh mě dobře zná.
Když si ale vzpomínám,
kolik dobrých věcí mám,
Pánu Bohu děkuji,
zas se raduji.

Magnetky
Na hodinách náboženství
a v klubech provozuji malý
obchůdek. Děti v něm mohou
nakupovat za žetony, které
v průběhu školního roku sbírají
– za účast, pozornost při vyučování apod. V obchůdku mám
také magnetky s biblickými verši
z Brněnské tiskové misie.
Jeden menší chlapec, říkejme
mu třeba Martin, si žetony
pečlivě střádá a pravidelně si
v obchůdku kupuje právě tyto
magnetky. Zajímalo mne to,
a proto jsem se ho nedávno
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zeptala, proč vždycky kupuje
magnetky a kam si je dává.
„Pan učitelko, já ty magnetky
dávám na ledničku, aby mí rodiče mohli každý den vidět biblické verše. Oni jsou nevěřící.“
Znám jeho rodiče. Přesto, že
svého syna posílají na hodiny
náboženství, oni sami v Boha
nevěří. Martin měl už nejméně
čtyři magnetky, ale řekl mi, že
bude dál sbírat žetonky, aby
mohl přikoupit další. „Chci,
aby mí rodiče uvěřili. To je mé
největší přání.“

Byla jsem z toho opravdu
„naměkko“. Martin si mohl
v obchůdku koupit bonbóny,
lízátka, čokolády nebo jiné věci,
které si kupovali jeho spolužáci.
On ale chtěl, aby měli jeho nevěřící rodiče před každým otevřením ledničky před očima Boží
slovo. Nezahanbuje nás někdy
dětská víra? Kéž jsme podobně
vynalézaví a vytrvalí ve vztahu
k lidem, kteří Boha neznají.
Karin Roiková

EVD 1 v Hošťálkové

místní pracovník DM na Slezsku

nabídka sborům

Obrázkové Bible pro misijní účely
Ve spolupráci s Eastern European Mission vám Dětská misie nabízí zdarma obrázkové Bible a Nové
zákony pro děti. Všechny uvedené tituly jsou určeny k misijním účelům, tedy dětem, které nepocházejí
z křesťanského prostředí (křesťanských rodin, nedělních škol apod.).

Boží zpráva
pro tebe
Kniha formátu A4 s biblickým textem (překlad 21.
století) a barevnými obrázky
je tištěná na křídovém
papíře a je vázaná v tvrdých
deskách. Texty tvoří známé
příběhy ze Starého i Nového
zákona. Mezi bloky biblického textu jsou vložené texty,
psané kurzívou, které posouvají děj příběhů, které v Bibli
zaujímají větší prostor (např.
několik kapitol). Tato Bible
je vhodná pro děti, které
jsou schopny porozumět
biblickému textu.

Bible pro
malé čtenáře
Brožovaná kniha formátu
A5 tištěná na křídovém
papíře je určena menším
dětem. Obsahuje nejznámější převyprávěné biblické
příběhy. Texty jsou krátké
a jsou psány větším písmem,
aby neodradily začínající
čtenáře. Jednotlivé příběhy
jsou doprovázeny výrazně
barevnými obrázky.
Tento titul nabízíme také
v polském jazyce.

Nové zákony
v českém
a polském
jazyce
Kapesní vydání Nového
zákona – překlad 21. století
a sešitové vydání nového zákona v polském jazyce (formát
A5).

Dotazy a objednávky zasílejte na e-mailovou adresu:
sikulova@detskamisie.cz
červen 2019
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Dětská misie v ČR zve všechny učitele nedělních
škol, besídek, klubů, učitele náboženství a vůbec
všechny pracovníky s dětmi na konferenci na téma:

SVÍCE nebo OHŇOSTROJ?
sobota 2. 11. 2019
od 9:00 do 16:00 hodin
Modlitebna CB, Soukenická 15, Praha

Přednáška
Ing. Zbyška Šikuly, národního ředitele DM v ČR na téma

„Hořet pro správnou věc?“
Jaká je naše motivace pro službu dětem? Jak se ve službě
projevují naše touhy, naše schopnosti a Boží moc? A jak se
vyrovnáváme s překážkami? Nechme se povzbudit úchvatným
příběhem z Božího slova.

Připravované semináře
1. Věřím v Boha zázraků
- motivační seminář s příběhy dětí, které uvěřily v Pána Ježíše
2. City Kids
- spolupráce s místními církvemi při evangelizaci dětí ve
velkých městech
3. Vánoce spolu
- nový projekt DM ve spolupráci s místními církvemi – oslovení
dětí evangeliem o Vánocích
4. Tvořivý workshop
- něco, co si vyrobíte, co se naučíte, co ochutnáte nebo co si
odnesete domů
Představíme také nové tituly literatury, povzbudíme vás v práci
s dětmi v církvi i mimo církev.
Účastnický poplatek: 200 Kč (občerstvení a provozní náklady).
Registrace on-line na stránkách DM:
www.detskamisie.cz do 20. 10. 2019
Úhrada poplatku na účet DM: 2000160468/2010 do 20. 10. 2019.
Jako VS uveďte číslo vašeho telefonu, který uvádíte při registraci,
abychom mohli platbu identifikovat.
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Dotazy můžete směrovat na e-mailovou adresu
sikulova@detskamisie.cz

literatura
DÁRKY PRO DĚTI = AKCE 1 + 1 ZDARMA jen do 31. 8. 2019!
Dejte dětem za vysvědčení nebo jako odměnu na táboře dárek, který
jim pomůže denně se setkávat s Bohem.
Akce 1 + 1 se týká těchto dětských knížek:
1 ks PODIVUHODNÁ KNIHA, 1. – 8. díl dle vašeho výběru za 40 Kč
+ 1 PODIVUHODNÁ KNIHA Č. 1 – „Úžasný Bůh“ ZDARMA!
1 ks KLÍČE PRO DĚTI s vyobrazením ovečky za 40 Kč
+ 1 stejná kniha ZDARMA!
1 ks O VRKÁLKOVI A SIVĚNCE za 40 Kč + 1 stejná kniha ZDARMA!

TABEEBA - životní
příběh Patricie St. John
5 lekcí ukazujících, jak Bůh volá
a vede ty, kteří mu důvěřují.
NOVINKA za 200 Kč

Další inspiraci najdete: http://obchod.detskamisie.cz
V případě dotazů volejte: 731 183 915
nebo pište: objednavky@detskamisie.cz.

Životní příběh Patricie St. John,
anglické sestry, která
žila a pracovala v Maroku
v 50. letech 20. století.
Sada obsahuje text pro učitele
a obrázkovou knihu. Titul je nově
v nabídce, obsahuje revidovaný
text a starší obrázky.

PÁRTY KLUBY PRO DĚTI Z VAŠEHO OKOLÍ
Využijte prázdniny k uspořádání alespoň
jednoho setkání s dětmi (párty klubu) na
určité téma. Využijte setkání ke sdílení
evangelia s dětmi z vašeho okolí. K tomu
vám nabízíme tištěné kompletní
balíčky za 70 Kč/ks nebo 3 programy
párty klubů na CD za 200 Kč:
MELOUNOVÁ PÁRTY aneb Tajemství
melounu - výborná evangelizační lekce
založená na barvách melounu - zelená,
bílá, červená, černá a zlatá. Divíte se, kde
se bere zlatá? Pořiďte si tento balíček
a uvidíte. Balíček obsahuje barevné
obrázky, text lekce a další aktivity.
NÁMOŘNICKÁ PÁRTY aneb Jedinečná
perla – pomocí příběhu můžete učit děti
o tom, že spasení je Boží dar, který mají
přijmout. Tato párty je i v PowerPointu na
CD – Párty kluby 2.
MEXICKÁ PÁRTY aneb Dvě cesty
pro Petea - popisuje příběh Dr. Petea
Menjarese a jeho cestu ze závislosti na
drogách ke službě Bohu. Tato párty je
i v PowerPointu na CD – Párty kluby 2.

červen 2019
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připravujeme

MODLETE SE za to,
co nás čeká v druhém pololetí
9. 6. – 24. 8.

Intenzivní kurz pro pracovníky
s dětmi v rumunském Sibiu
Pořádá evropské vzdělávací centrum CEF
28. 6. – 29. 6. Dny světla v Chodově – programy
pro děti
Pořádá ČCE Chodov ve spolupráci i s DM
1. 7. – 5. 7.
Příměstský English camp v Třinci
Pořádá SCEAV Třinec ve spolupráci s DM
7. 7. – 12. 7. Pobytový tábor v Husinci
Pořádá Dětská misie ve spolupráci s YMCA Husinec
8. 7. – 12. 7. Příměstský tábor předškoláků
v Praze-Zličíně
Pořádá MŠ Pramínek ve spolupráci s DM
8. 7. – 12. 7. Pobytový tábor na Ukrajině
Pořádá PTS ve spolupráci s DM
14. 7.
Festival Xcamp ve Smilovicích
stánek Dětské misie
15. 7. – 20. 7. Přífarský tábor v Hošťálkové
Pořádá ČCE Hošťálková ve spolupráci s DM
22. 7. – 26. 7. Příměstský tábor v Chrudimi
Pořádá CB Chrudim ve spolupráci s DM
22. 7. – 26. 7. Příměstský English camp v Příboře
Pořádá Dětská misie
29. 7. – 3. 8. Pobytový tábor ve Smilovicích
Pořádá SCEAV Třinec ve spolupráci s DM
30. 7. – 1. 8.
Víkendovka dětí z klubu v Horní Suché
Pořádá Dětská misie ve spolupráci s CB Horní Suchá
5. 8. – 9. 8.
Příměstský tábor v Litoměřicích
Pořádá BJB Litoměřice ve spolupráci s DM
9. 8. – 18. 8. Pobytový tábor v Gutech u Třince
Pořádá Dětská misie ve spolupráci s ČCE Šenov
23. 8. – 24. 8. Festival UNITED ve Vsetíně
stánek Dětské misie
28. 8. – 30. 8. Příměstský tábor v Kynšperku nad
Ohří „Děti, pojďte si hrát“
Pořádá Dětská misie
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13. – 14. 9., 27. – 28. 9.,
11. – 12. 10. 2019
Kurz EVD1 v Plzni 1
(ECM, Boleveská náves
2016/2)
Přihlašování online
do 1. 9. 2019:
www.detskamisie.cz/
hlavni/prihlaska-evd-1/.
2. 11. 2019
Konference Dětské
misie v Praze 1
(CB, Soukenická 15)
Svědectví z jarního kurzu
EVD1 v Českém Těšíně
od Jany a Marie z AC
v Hlučíně:
„Na tento kurz jsme docházely,
abychom se naučily, jak správně
vyučovat a předávat evangelium
dětem. Samozřejmě jsme měly
obavu, co od kurzu očekávat.
Každá vyučovací hodina nám
dávala nové poznatky. Lektoři byli skvělí a vždy výborně
připravení. Ukázali nám spoustu
materiálů, které se dají použít při
výuce dětí. Díky praktikům jsme
si své znalosti mohly vyzkoušet
a také dostat zpětnou vazbu od
lektorů.
Nyní se snažíme podle tohoto
kurzu děti vyučovat a hravou
a nenásilnou formou „naše“ děti
přibližovat k Bohu. A to nejen na
klubech, ale i v nedělní škole.
Děkujeme všem, kteří kurz EVD1
v Českém Těšíně vyučovali, protože nás to velice obohatilo.“

pro dárce

PROJEKT TŘÍ ZEMÍ

PODPORA DM V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ
Již v roce 2018 jsme mohli
díky Boží milosti a vaší štědrosti
(sbírky na táborech, osobní
dary) podpořit službu rodiny
Kajišových v Bosně a Hercegovině částkou 26 321 Kč. Vzhledem
k těžké ekonomické situaci
a velmi malému počtu křesťanů
v této zemi jsme byli osloveni
ředitelem DM v Srbsku, bratrem
Darkem Adamkem, zda bychom
nezvážili dlouhodobou podporu
těchto pracovníků. Rodina

Kajišových hledá k dokrytí
všech svých potřeb na službu
a živobytí dárce, kteří by posílali
měsíčně 500 Euro.
Společně s našimi spolupracovníky ze Slovenska jsme se
rozhodli pro dlouhodobý projekt tří zemí - Česka, Slovenska
a Německa s tím, že v každé
z těchto zemí najdeme dárce,
kteří by dohromady posílali
dary ve výši 100 €. Součet darů
ze všech tří zemí tedy může

zajistit podporu ve výši 300 €
měsíčně.
V České republice proto
hledáme dárce, kteří by chtěli
dlouhodobě podporovat službu
mezi dětmi v Bosně a Hercegovině. Může to být například
9 dárců, kteří budou měsíčně
posílat 300 Kč, nebo 5 dárců,
kteří pošlou měsíčně 500 Kč.
Věříme, že skrze vaši podporu
rodiny Kajišových bude možné,
aby mnoho dětí v převážně
muslimské Bosně a Hercegovině
poznalo svého Spasitele a Boží
lásku, která změní jejich životy.
Milí bratři a sestry, pokud
vám tuto potřebu Bůh položí na
srdce, můžete vaše dary s variabilním symbolem 2018 posílat
na účet Dětské misie (viz níže).
Z něj můžeme peníze posílat
souhrnným převodem a vám
můžeme na začátku nového
roku vystavit potvrzení pro
snížení daňového základu.
Již nyní děkujeme za podporu. V dalších vydáních Zpravodaje budeme přinášet aktuální
zprávy z misie mezi dětmi
v Bosně a Hercegovině.

PODPORA DĚTSKÉ MISIE V ČESKÉ REPUBLICE
variabilní symbol . . . . jména pracovníků DM

6714 . . . . . . . . . . . . manželé Šikulovi (národní ředitel, vedení vzdělávání a literatury)
8817 . . . . . . . . . . . . Daniel Fér (webové korespondenční kurzy, správa IT, táborová služba)
8413 . . . . . . . . . . . . Ľubomír Čermák (místní pracovník v oblasti Novojičínska)
6918 . . . . . . . . . . . . Karin Roiková (místní pracovník v oblasti Slezska)
3333 . . . . . . . . . . . . dary na službu v západních Čechách (služba manželů Brahových)
8888 . . . . . . . . . . . . dary na službu v Praze (rozvoj služby a kancelář na ul. Vojtěšské 15)
9999 . . . . . . . . . . . . obecný dar na Dětskou misii
2018 . . . . . . . . . . . . Bosna a Hercegovina (podpora rodiny Kajišových)
1234 . . . . . . . . . . . dary na Lego párty a dokoupení Lega

Podporu, prosím, zasílejte na účet Dětské misie u FIO banky

2000160468/2010
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mezidenominační organizace Dětská misie
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Velikonoční program v ZŠ a MŠ v Českém Těšíně

