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o dětské misii

Dětská misie je součástí světo-
vé 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:

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…
Pětidenní 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

Příměstské a pobytové tábory
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“ (v rozsahu 
cca 30 hodin o evangelizaci 
a duchovním růstu dětí).

•	 Pořádáním	seminářů,	workshopů,	
konferencí DM.

•	 Pořádáním	jednodenních	či	ví-
cedenních 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 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 misionářů DM s ak-
tuálními informacemi o činnosti 
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 spolupra-
cuje 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.
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úvodník

Při naší práci nebo službě Pánu 
nám čas od času může přijít na 
mysl vtíravá myšlenka: „A má to 
vůbec smysl? Stojí to za to?“

Může přijít v situaci, kdy 
vydáme mnoho sil a nezazna-
menáme hmatatelný výsledek. 
Připravujeme konferenci, 
Legopárty nebo letní tábor, 
kvůli koronaviru jsme nuceni jej 
zrušit a máme pocit, že všechno 
úsilí bylo nadarmo. Uspořádáme 
tábor a nezaznamenáme žádné 
změny v životech dětí. Vyuču-
jeme na klubu nebo v nedělní 
škole a máme pocit, že děti 
neposlouchají.

Mně ta vtíravá otázka prolétla 
hlavou ve dnech, kdy připravuji 
toto	nové	vydání	Zpravodaje	
DM	(35.	Zpravodaje	za	dobu,	
kdy mám odpovědnost za 
službu DM v ČR). Čte ho vůbec 

někdo? Jsou články zajímavé? 
Použije někdo předmětné lekce, 
které uveřejňujeme? Inspiruje 
nebo povzbudí někoho, co 
děláme?

V Bibli je mnoho příkladů 
Božího požehnání, které přišlo 
nepozorovaně nebo se projevilo 
v jiném čase, než bylo očeká-
váno. Mojžíš mohl na poušti 
propadat malomyslnosti, když 
reptání lidu nebralo konce, 
prorok Eliáš měl chuť zemřít, 
protože neviděl smysl toho, co 
pro Boha udělal a apoštol Pavel 
se na mnoha místech, kde kázal, 
setkal s nepochopením, nevěrou 
a dokonce i fyzickými útoky. 
Přesto úsilí Mojžíše, Eliáše 
i apoštola Pavla přineslo ohrom-
né požehnání, i když se to jim 
samotným v danou chvíli jevilo 
jinak. I v našem životě jsme jistě 

zažili situace, kdy se výsledky 
našeho počínání ukázaly neo-
čekávaně nebo v překvapivých 
souvislostech.

Ale dokonce i tehdy, když 
nám není dáno vidět a zakusit 
ovoce naší práce, nepropa-
dejme malomyslnosti, jestliže 
svou službu děláme pro Pána, 
s upřímným srdcem a věrně. 
Bůh nám nesvěřil odpovědnost 
za výsledek, ale očekává naši 
věrnost.
Kéž	vás	stránky	tohoto	Zpra-

vodaje povzbudí v dobrém díle.
Zbyšek Šikula

národní ředitel DM v ČR

Má to vůbec smysl?

Jednou z oblastí služby Dětské 
misie, na kterou těžce dolehly 
obavy pořadatelů a vládní 
opatření v souvislosti s epidemií 
Covid-19,	je	Lego.	Zatímco	
v loňském roce stavebnice po 
celý rok putovaly z místa na 
místo a počet akcí se na konci 
roku zastavil na 37, letos bylo 
akcí s Legem ani ne 10. Přes 
všechna (věříme, že dočasná) 
omezení stále považujeme 
Lego za účinný nástroj, který 
umožňuje setkávání dětí 
z církevního i sekulárního 
prostředí. Pro mnohé děti je to 
současně příležitost dozvědět se 
něco o Bohu a slyšet evangelium.

Novinky kolem Lega
V první polovině roku jsme 

pracovali na tom, abychom 
v této oblasti služby sborům 
a církvím v ČR nabídli něco 
nového. Velmi nám v tom 
pomohly prostředky, které dárci 
poukázali na náš bankovní účet 
s variabilním symbolem 1234.

Předně jsme dokoupili velké 
množství dílků a vytvořili tak 
dvě samostatné sady. Jedna 
z nich je k dispozici v Příboře, 
druhá v Praze. Odpadl tak ob-
tížný přesun stavebnic mezi Mo-
ravou a Čechami a jsme také 
schopni vyhovět dvěma zájem-
cům, kteří by měli o zapůjčení 
zájem ve stejném termínu.

Pořídili jsme nové a mnohem 
pevnější přepravní obaly. Lev-
nější průhledné boxy, které jsme 
používali doposud, byly křehké 
a často se vracely poškozené. 
Nové propagační letáky formátu 
A6 nám umožní oslovit další 
zájemce o tuto službu, se kte-
rými se setkáváme na kurzech 
a konferencích.

Na webu DM se objevily nové 
materiály, které pořadatelům 
usnadní přípravu programu 
Legopárty. Najdou tam nové 
vyučovací lekce s Lego obrázky, 
hry a další aktivity.

Máte-li zájem o podrobnější 
informace nebo přemýšlíte 
o termínu zapůjčení stavebnic, 
napište na e-mailovou adresu 
cermak@detskamisie.cz.
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služba DM

Co se děje na internetu
No ano, i na internetu se 
zvěstuje evangelium. Jako 
mnohé jiné, také Dětskou misii 
zahnala koronavirová krize na 
internet. V České republice jsme 
ale byli připraveni s Biblickými 
korespondenčními kurzy přes 
internet „Hledej a najdi“.

Rychle jsme připravili zvláštní 
stránku pro děti „S Bohem 
v době koronaviru“ (www.
sbohem.hledejanajdi.cz). Tu 
do začátku léta navštívilo 1 433 
unikátních návštěvníků. Stránka 
pomohla dětem vyrovnávat 
se s novou chaotickou situa-
cí; jasně a stručně vysvětlila 
biblický pohled a pomoc, dětem 
nabídla videa, písničky, náměty 
na modlitby a rady. Rodičům 

pomohla podat dětem srozu-
mitelné vysvětlení. Děti, které 
měly zájem se více zapojit, jsme 
směřovali na již fungující kurzy 
Hledej a najdi.

V České republice tak přibylo 
125 nových dětí, mnohé dříve 
registrované se více zapojily 
do čtení na každý den nebo do 
nových kurzů. Dalších 91 dětí 
přibylo v korespondenčních 
kurzech na Slovensku a 61 
v Makedonii. Nová situace 
motivovala další státy ke zpro-
voznění námi vyvinuté aplikace. 
V Rumunsku již mají v interne-
tových kurzech 810 dětí, v Lo-
tyšsku zatím jen 15 a ve Švédsku 
3 testovací děti. To je 1 105 nově 
zapojených dětí. Víme o třech 
dětech, které se na základě 
kurzů rozhodly uvěřit v Ježíše 
(děvče z Rumunska, Adam a  
Verča z České republiky).

Díky mezinárodní pomoci 
také přibyly nové kurzy. Děti 
nyní mají k dispozici 64 lekcí 
v 7 kurzech a čtení na každý 
den pro 180 dní. Děti si celkem 
přečetly 4 347 denních ztišení. 
Průvodci napsali dětem celkem 
7 872 dopisů.
Děti řekly o kurzech:
•	 Je to moc moc dobré. Ty kur-

zy se mi moc líbí. (M.)
•	 Ano, naučil jsem se nové věci, 

nejenom při čtení této lekce, 
ale taky z dalších lekcí. (D.)

•	 Jsem moc ráda, že jsem se 
rozhodla udělat tento kurz, 
pomáhá mi pochopit mnoho 
věcí o Bohu, kterým jsem 
předtím nerozuměla. Děkuji 
za tyto skvělé kurzy. (M.)

•	 To jsou úžasné lekce už se 
těším pošleš mi další? (L.)

Děti poznávají Boha:
•	 Chtěla bych se naučit více 

o Bohu, protože bych ho ráda 
přijala do svého srdce. (G.)

•	 Jak se můžu stát Božím dítě-
tem? (S.)

•	 Chtěl bych být opravdovým 
Božím učedníkem. (M.)

•	 Modli se za mě, abych patřila 
do Boží rodiny. (R.)

•	 Ještě sem se zapomněl zeptat 
to vážně stačí říct že věřím 
že Ježíš je pán Bůh a že za mě 
umřel za to co dělám špatně. 
Nebo jak se to má udělat? Já 
nevím jak to napsat. (A.)

•	 Pane Ježíši ne to co já chci ale 
co ty chceš. Tak ať to je. Tak ať 
můžu žít. (A.)

Děti se ptají:
•	 Proč mí kamarádi rychle 

začnou mluvit o něčem jiném, 
když jim chci říct o Bohu? 
(A.)

•	 Proč se tak snadno chováme 
jako naši nevěřící kamarádi ze 
strachu že s námi už nebudou 
chtít být? (L.)

•	 Proč se někdy cítíme smutně, 
depresivně a osaměle, přesto-
že jsme křesťané, rozhodli 
jsme se žít s Bohem, všech-
no kolem je skvělé, máme 
křesťanské rodiny, kde nás 
mají rádi a stejně máme tyhle 
pocity, co nás dělají smutné? 
(Z.)

•	 Změní	Bůh	rozhodnutí,	když	
se budeme modlit? (M.)

•	 Já sem předtím nevěděl jak 
se na to mám zeptat, ale jak 
je možné, že Ježíš zemřel za 
úplně všechny lidi co ještě 
nežili a ani ještě nežijí. To sem 
nad tím přemýšlel. (A.)

•	 Zuzy,	řekneš	mi	prosím	jak	se	
mám správně modlit? (I.)
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letní službaslužba DM

Chválím Boha za tábor K-klubu 
v Husinci (Kábor) a děkuji za 
vaše modlitby. Díky táborovému 
programu bylo mnoho 
prostoru k rozhovorům o Ježíši, 
okultismu, odpuštění, misii 
i víře. Použili jsme táborový 
program „Příchod bílého bratra“ 
(k dostání v e-shopu Dětské 
misie). Tři děti se rozhodly 
uvěřit v Pána Ježíše a dvě slyšely 
o Ježíši poprvé v životě.

Pro lepší představu, jak to na 
táboře chodí, přikládám násle-
dující rozhovor. Vrátili jsme se 
z výletu, na kterém jsme v bouřce 
promokli. Snažil jsem se přimět 
děti, aby se obuly do suchého.

Já: Anetko, vezmi si suché 
boty.

Anetka: Nemám.
Já: Vezmi si suché boty.
Anetka: Já žádné nemám.
Já: Běž do stanu, podívej se 

a vezmi si suché boty.
Anetka: Nemám.
Já: Tak si vezmi Crocsy 

nebo sandály, ale ať máš nohy 
v suchu.

Anetka: To bych si musela 
vzít sandály nebo Adidasky.

Já: Vezmi si Adidasky a suchý 
ponožky.

Anetka: Nemám suchý 
ponožky!
Péťa
Péťa za mnou na výletě přiběhl: 
„Já jsem dal Pánu Ježíši srdce 
i duši. A duši, to znamená 
všechno.“

Chvíli předtím se děti zasta-
vily u křížku v poli a chtěly se 
modlit.	Zatímco	vedoucí	Ondra	
hledal odpověď, proč je Ježíš na 
kříži zlatý, Péťa se rozhodl dát 
Ježíši život.
Marek
Myslím, že Marek uvěřil již jako 
předškolák na besídce (a nesl 
ovoce obrácení), ale po táborové 
výzvě za mnou přišel a své 
rozhodnutí potvrdil hlasitou 
modlitbou přijetí Ježíše a prosby 
o odpuštění. Lydka si všimla, 
jak potom na výletě hledal 
příležitost prokázat někomu 
dobro.
Alex
Alex nechodí na klub, jen na 
tábory. Před třemi lety Boha 
zcela odmítal. Letos se na výzvu 
modlil modlitbu víry. Děti měly 
později příležitost sdílet náměty 
k modlitbám, půlka tábora se 
pak dva dny modlila, aby se 

Alex nestyděl modlit nahlas. 
Poslední den tábora se dvakrát 
pomodlil hlasitě.
Martin
O Martinově obrácení jsem 
často mluvil na prezentacích ve 
sborech. Letos se velmi osvědčil 
jako pomocný vedoucí. Daří se 
mu zvládat výbuchy hněvu a řeší 
své vztahy k holkám.
Samuel
Samuel nám vyprávěl: „Dva 
kluci mě bili, modlil jsem se 
a druhý den se mi ten kluk 
omluvil. Od té doby věřím 
Bohu.“ Samuel věří v Boha, ale 
pokání neprožil. Snadno najde 
slabiny druhých a posměchem 
a provokováním trápí své okolí 
včetně bratra Alexe, který 
letos uvěřil. Modlíme se za 
Samuelovo spasení.
Radim a Kuba
Radim a Kuba slyšeli na táboře 
poprvé v životě o Ježíši. Předtím 
jen cosi zahlédli v televizi. 
Když Radim odjížděl, znovu si 
opakoval význam korálků na 
náramku podle Knížky beze 
slov.

Daniel Fér, pracovník DM 
a hlavní vedoucí tábora

Kábor „Abychom žili spolu s ním“
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Literatura na konferenci DM

České pořekadlo „jako nebe 
a dudy“ označuje dvě zcela 
odlišné věci. Právě takové byly 
dva turnusy našeho tábora. Ale 
kousek nebe bylo na obou.

První turnus dva dny pršelo 
a pak bylo chladno. Děti byly 
pohodové a dobře se s nimi 
spolupracovalo.	Zpočátku	
se nikdo nechtěl modlit, ale 
později se přestaly stydět. Dvě 
děvčata uvěřila v Pána Ježíše. 
Potěšila nás zpráva, že obrácené 
děti z Dětského domova veřejně 
vyznávají svou víru a čtou si 
v domově z Bible.
Danielka
Jedenáctiletá dvojčata 
z Dětského domova s námi 
jezdí už roky. Poté, co jsme se 
modlili za děti u ohně, odešla 
Danielka dotčená Duchem 
svatým a v rozhovoru s Barčou 
odevzdala svůj život Ježíši.
Vaneska
Během noční hry se 
jedenáctiletá Vaneska svěřila, 
že reagovala na večerní výzvu 
po vyučování o čase milosti: „Já 
jsem o Ježíši už věděla, ale teprve 
teď jsem se rozhodla uvěřit.“

Druhý turnus bylo vedro. 

Tábory Dětské misie: „Nebe a dudy“
Tábor byl velmi náročný, více 
dětí trpělo afektovými stavy, 
bylo náročné zapojovat děti do 
spolupráce. Čím náročnější děti, 
o to nadšeněji se ovšem modlily. 
Čtyři chlapci z Dětského domo-
va uvěřili v Pána Ježíše: Nikolas, 
Dalibor, Kevin, Mario.

Na obou turnusech byl velmi 
silný tým vedoucích, za které 
jsem Bohu vděčný. Většinou 
mladí, někteří ještě minulý rok 
byli jako děti, další s námi jeli 
poprvé, přesto se vytrvale a obě-
tavě věnovali dětem a někteří 
z nich byli schopni vést děti ke 
Kristu. Druhý turnus bychom 
bez sebezapření a duchovní zra-
losti vedoucích vůbec nezvládli.

Dalibor
Osmiletý Dalibor je Nikolasův 
bratr. Během rozhovoru 
s Nikolasem zůstal stranou, 
protože jsem měl dojem, že se 
jen veze s Nikolasem. Po snídani 
však přišel znovu, že chce získat 
nový život. Po rozhovoru se 
modlil modlitbu přijetí Ježíše.

Když se chtěl samostatně 
modlit, nevěděl jak. Poradil 
jsem mu, aby se zeptal Boha, jak 
se má modlit.

Dalibor se modlil: „Bože, 
co mám dělat?“ Pak čekal na 
odpověď. Následně se modlil: 
„Ježíši děkuji ti, že mě miluješ, 
děkuji, že jsi za mě zemřel. Pro-
sím tě, aby ostatní v tebe uvěřili. 
Amen.“

Dalibor se radoval, že k němu 
Bůh mluví. Později se při fotbale 
porval. Když jsem s ním mluvil, 
říkal: „Ježíš mi říkal, že se 
nemám hádat, ale oni pořád…“ 
a tak se naučil také prosit o od-
puštění.

Později praštil v hněvu Tere-
zku pěstí. Trvalo několik hodin 
přemlouvání a rozhovorů s ve-
doucími, než se omluvil. Večer 
pak děkoval: „Bože, děkuji, že jsi 
mi dal odvahu se omluvit.“
Kevin
Jedenáctiletý Kevin má těžké 
dětství. Vyrůstal v Klokánku 
a poté v Dětském domově. 
Často trpí afektovými stavy.

Den poté, co se modlil mod-
litbu přijetí Ježíše, prohlásil: „Já 
budu pořád věřit v Ježíše, on mi 
pomáhá bejt hodnej.“

Daniel Fér
pracovník DM  

a hlavní vedoucí tábora



7září 2020

služba DM

V loňském roce jsme poprvé 
vedli příměstský tábor 
v Litoměřicích. Skvělé zázemí 
jsme tehdy měli v domě naší 
dcery Elišky, která se do 
Litoměřic provdala, a účinnou 
pomoc jsme našli v osobě 
jejího manžela Tomáše. Velkou 
podporu nám poskytl jejich 
domácí sbor BJB a nadšeně nám 
pomáhal místní kazatel Jaroslav 
Pleva s manželkou.

O letošních prázdninách jsme 
mohli z Boží milosti tábor pořá-
dat znovu a těšili jsme se, že se 
budeme pohybovat ve známém 
prostředí.	Zato	velkou	nezná-
mou byla situace kolem nákazy 
Covid-19. Tak jako v případě 
všech ostatních letošních 
táborů, jsme připravovali různá 
bezpečnostní opatření (ranní 
měření teploty, desinfekci…), 
ale více než kdy jindy jsme si 
uvědomovali, že situaci nemáme 
ve svých rukou.
Ale byly také věci, na které 
jsme se moc těšili:
•	 Na tábor jsme přednostně 

brali děti z rodin, které nebyly 
z místního sboru. Většina 
z nich buď nechodila pravi-
delně do žádného církevního 
společenství, nebo to byly děti 
ze sekulárních rodin, které 
do té doby velmi málo slyšely 
o Bohu. Hlavně pro tyto děti 
je tu DM!

•	 Z	místního	sboru	a	jednoho	
pražského sboru se přihlá-
silo pět mladých křesťanů, 
kteří byli ochotni pomáhat 
jako vedoucí. Pro většinu 
z nich to byla nová zkušenost 
s tímto formátem tábora 
(příměstský), s pozvanými 

dětmi („nesbo-
rové“) a nakonec 
i s námi – pra-
covníky Dětské 
misie.

•	 Vzhledem k po-
čtu vedoucích 
jsme si troufli 
téměř zdvojnáso-
bit počet míst na 
táboře. Nakonec 
se přihlásilo 25 
dětí a tábora se 
zúčastnilo 24.

•	 Předpověď počasí naznačova-
la, že jsme si vybrali nejtep-
lejší týden prázdnin, přičemž 
avizované večerní přeháňky 
měly chladit rozpálené město.

Důležitá byla také podpora 
místního sboru. Už v pátek před 
táborem se sešla velká skupina 
mužů a na zahradě postavila 
rozměrný stan pro venkovní ak-
tivity. Sestry se zase překonávaly 
v přípravě dopoledních a odpo-
ledních svačinek. To všechno 
napomáhalo tomu, že jsme se 
s Renátkou mohli soustředit na 
vedení tábora a duchovní pro-
gram. I když mnohé děti nebyly 
zvyklé na podobné vyučování, 
nemůžeme si stěžovat na jaký-
koli problém. Děti velmi dobře 
reagovaly, úplně všechny se na-
učily biblický verš a s nadšením 
zpívaly písně.

Jedna dívka se na táboře 
rozhodla k osobnímu násle-
dování Pána Ježíše. Při pasto-
račním rozhovoru jsem jí řekl, 
že to po takovém rozhodnutí 
a po návratu do školy nemusí 
být jednoduché. Když jsem se 
ptal, co bude dělat, když se jí 

spolužáci budou smát nebo 
dělat naschvály, odpověděla mi 
s klidem a bez zaváhání: „Tak 
je budu ignorovat.“ A Kéž jí 
k tomu Bůh dá sílu.

A zkušenosti našich mladých 
spolupracovníků? Navzdory po-
čátečním obavám byli mile pře-
kvapeni, jak tábor proběhl a rádi 
by si tuto zkušenost zopakovali. 
Při bohoslužbách bezprostředně 
po táboře řekli:

„Dětem se líbil duchovní 
program, děti dávaly pozor, 
a když bylo opakování, všechno 
si pamatovaly.“ (Ondra)

„Poslední den tábora, když 
jsme šli hledat poklad, mi jedna 
holčička řekla: „Já si strašně, ale 
strašně přeju Bibli, já ji hrozně 
chci… To byl pro mě skvělý 
konec tábora.“ (Štěpánka)

Příměstské tábory jsou velkou 
misijní příležitostí. I když mají 
mnohé sbory pro své děti po-
bytové tábory, určitě stojí za to 
myslet i na tuto aktivitu a pozvat 
k evangeliu děti, které ho ještě 
neslyšely nebo nejsou často pod 
vlivem Božího slova. Dětská mi-
sie ráda podá pomocnou ruku.

Zbyšek Šikula
národní ředitel DM v ČR

Cesta za pokladem v Litoměřicích
Na zřícenině Košťál



8 září 2020

pro učitele

Použijte školní batoh naplněný 
různými předměty a vyučujte 
o tom, jak je každý z nás 
důležitý pro Boží dílo a Jeho 
království. On nás stvořil, 
abychom byli jedineční a naplnil 
nás různými duchovními 
dary, talenty, vlastnostmi 
a zkušenostmi. Každý z nás je 
jiný, ale všichni dohromady 
budujeme Jeho církev.

Pomůcky: školní batoh s po-
můckami a několika náhodnými 
předměty, Bible. Pokud máte 
menší skupinku, mějte pro 
každé dítě jeden předmět.

Biblický verš: 1. Korintským 
12,4-7

„Jsou rozdílná obdarování, ale 
tentýž Duch; rozdílné služby, ale 

Předmětná lekce s batohem

tentýž Pán; a rozdílná působe-
ní moci, ale tentýž Bůh, který 
působí všecko ve všech. Každému 
je dán zvláštní projev Ducha ke 
společnému prospěchu.“

Ukažte dětem batoh a zeptejte 
se, jaké věci by v něm měly najít. 
Co by si samy do batohu daly, 
když by se chystaly do školy?

Pošlete batoh mezi děti. Ne-
chte každé z nich, aby vytáhlo 
jednu věc a řeklo, k čemu se 
předmět používá. Můžete zazna-
menávat jejich odpovědi, když 
vytáhnou předmět, který se ve 
škole	nepoužívá.	Zeptejte	se	
dětí, jestli byly překvapené, když 
našly věci jako je metlička na 
šlehání, dřevěná lžička, kartáček 
na zuby nebo kladívko. Bibli, 

kterou máte připravenou, dětem 
ukažte až nakonec.

I Pán Bůh má ve své církvi 
mnoho nástrojů. Každý z nich 
je jedinečný a má zvláštní úkol. 
Metličkou na šlehání bychom asi 
diktát nenapsali, ale v kuchyni je 
velmi užitečná.

Očekáváme, že ve školním 
batohu najdeme pouzdro, tužky, 
pastelky a sešity. A stejně tak 
si možná někdy myslíme, že 
v církvi si Pán Bůh použije 
jenom kazatele, starší, vedoucí 
mládeže, dorostu nebo učitele 
v nedělce. Ale ve skutečnosti si 
Pán Bůh chce použít každého 
z nás. Bůh nás stvořil, abychom 
byli jedineční a rozdílní. On po 
nás chce, abychom pro Něj vyu-
žívali dary, které do nás vložil.
Zkuste	znovu	vybírat	

předměty a přemýšlet o nich. 
Jak by mohly být využity pro 
Pána Boha? Například kladívko 
můžeš použít, abys někomu 
pomohl zatlouct hřebík pro 
zavěšení obrázku, lžíci na boty 
můžeš půjčit staršímu člověku, 
který se obouvá.

Nechte děti přemýšlet o dal-
ších nástrojích, darech a schop-
nostech, které jim Bůh dal 
a které mohou použít pro Jeho 
slávu – zpěv, kreslení, ochota 
pomáhat…

Nakonec dětem ukažte Bibli 
a vysvětlete, že tohle je ten nej-
mocnější nástroj, který nám Bůh 
dal. Měli bychom jej každý den 
vložit do batohu našeho života!

https://www.creativebiblestudy.
com/object-lesson-backpack.html



9září 2020

pro učitele

Římanů 6,23
Jednoduchá lekce pomůže 
mladším dětem pochopit, co 
pro nás skutečně udělal Pán 
Ježíš, Beránek Boží, který snímá 
hříchy světa. Odstraní nejen náš 
vlastní hřích, ale hříchy celého 
světa.
Pomůcky:
•	 obrázek	zeměkoule	(obrázky	

volně ke stažení jsou na inter-
netu) – zalaminujte

•	 laminovačka
•	 černý	fix	na	bílou	tabuli	na	

mokré mazání (anebo perma-
nentní	fix)

•	 voda	(nebo	líh)
•	 červené	potravinářské	barvivo
•	 čistá	láhev	s	rozprašovačem
•	 papírové	utěrky

Pozn:	Je	důležité	sehnat	si	fix	
na mokré mazání, abyste lépe 
ilustrovali, že hříchu se sami 
„nasucho“ nemůžeme zbavit. 
Potřebujeme krev Pána Ježíše, 
která má moc to udělat. Když 
budete	mít	permanentní	fix,	
můžete ukázat, že nelze mazat 
ani vodou. Až pak použijete 
líh s červeným potravinářským 
barvivem.

Potravinářské barvivo sežeňte 
takové, které se míchá s vodou 
a vytvořte co nejsytější červený 
odstín. Láhev s rozprašovačem 
musí být průhledná, aby bylo 
vidět červenou tekutinu, která 
představuje krev Pána Ježíše.

Ukažte dětem zalaminovaný 
obrázek zeměkoule. Vysvětle-
te jim, že je to místo, kde žijí 
všichni lidé, místo, které pro nás 
stvořil Pán Bůh. (Gen 1,1)
Pak	vezměte	černý	fix	a	na	

mapu zakreslete malý bod. Vy-

svět-
lete 
dětem, 
že čer-
ná tečka 
představuje 
hřích, zlé věci, 
které děláme, na 
které myslíme, nebo 
které říkáme a jsou proti Bohu. 
Hřích se dostal na svět, když 
Adam snědl ovoce ze stromu, 
ze kterého mu Bůh jíst zakázal. 
(Řím 5,12)

Můžete požádat děti z vaší 
skupinky, aby postupně zakres-
lovaly „své hříchy“, další černé 
body na zeměkouli. Postupně 
se zeměkoule zaplní černou 
barvou. Během kreslení vysvět-
lete dětem, že postupem času 
se hřích, podobně jako nemoci, 
rozšiřoval do celého světa. 
Můžete jmenovat konkrétní 
příklady hříchu. Na světě není 
žádné místo, kde by nebyl hřích 
(Žalm 14,3).

Pak vezměte suchou papíro-
vou	utěrku	a	zkuste	fix	odstra-
nit. Vysvětlete dětem, že někdy 
se snažíme sami hříchu zbavit. 
Myslíme si, že pokud budeme 
dost hodní, tak to bude stačit. 

Ale 
ne-

stačí 
to. 

(Efez 2,8-9) 
Nezáleží na tom, 

jak moc se snažíme, sami se 
svých hříchů nezbavíme. Pán 
Bůh to ví, a protože nás miluje, 
připravil pro nás dokonalý plán. 
(Jan 3,16)

Ukažte dětem láhev s čer-
venou tekutinou. Vysvětlete 
dětem, že speciálním plánem od 
Pána Boha pro nás bylo poslat 
Pána Ježíše, aby za naše hříchy 
zemřel. Kvůli našemu hříchu se 
my k Pánu Bohu nemůžeme při-
blížit, protože On je svatý. Ale 
Pán Bůh chce, abychom Mu byli 
nablízku, a proto přišel s tímto 
plánem. Když stříkáte rudou 
tekutinu na mapu, vysvětlete 
dětem, že žádný člověk na zemi 
svůj hřích nemůže odstranit. 
A tak Pán Bůh poslal na tento 
svět Ježíše, svého jediného Syna. 
Jeho krev tekla proto, aby mohly 
být odstraněny hříchy na celém 
světě.

Pán Ježíš odstraní náš hřích
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připravujeme / za co se modlit

Z důvodu nákazy Covid-19 se 
mnohé připravované aktivity 
neuskutečnily (konference 
v Plzni, Legopárty na mnoha 
místech ČR, velikonoční 
programy na školách). Některé 
se přece jen uskutečnily. Za to 
patří poděkování Bohu i vám, 
kteří jste se modlili.

Kurz EVD1 
ve Vysokém Mýtě
Začal	na	začátku	března	s	9	

studentkami, pak byl přerušen 

Děkujme Bohu za to, co je za námi
z	důvodu	Covid-19.	Z	Boží	
milosti byl dokončen ještě před 
letními prázdninami.

„Využiji poznatky z kurzu na 
besídce, dorostu, táboře a na ak-
cích pro nevěřící děti. Modlím se 
za budoucí založení Klubu dobré 
zprávy v mém okolí.“ (studentky)

„Studentky byly vnímavé 
a hlavně dobře připravené. Byla 
to Boží odměna za to, že jsem 
jela.“ (lektorka)

Letní pobytové a příměstské 
tábory na různých místech ČR
Všech 9 plánovaných táborů 
s účastí pracovníků DM 
se uskutečnilo - v Třinci, 
Hošťálkové, 2 v Praze, v Husinci, 
2 na Široké Nivě (Jeseníky), 
v Litoměřicích a Příboře. Nikde 
se nevyskytla nákaza Covid-19 
a několik dětí přijalo Ježíše Krista 
za svého Spasitele.
Korespondenční kurzy na 
webu v době koronaviru

Více si přečtěte na straně 4.

10. října 2020  Potáborovka v Příboře
7. listopadu 2020  Konference pro pracovníky s dětmi v Praze

Církev bratrská, Soukenická 15, Praha 1
10. listopadu 2020  Předvánoční seminář pro pracovníky s dětmi

(ústředí SCEAV, Na Nivách 7, Český Těšín)
říjen – prosinec 2020  Legopárty v různých částech ČR 

a vánoční programy na školách
23. ledna 2021  Konference pro pracovníky s dětmi 

v Komorní Lhotce s účastí Czeslawa Bassary
únor - březen 2021  Kurz Efektivní vyučování dětí stupeň 1 

v Českém Těšíně
Pracujeme na termínech. 
Sledujte aktuality na webu DM.

Modlete se za nové pracovníky pro DM

Modlete se za to, co je před námi

Už od loňského roku probíhá celosvětová iniciativa „Lukáš 10,2“. Spolu s tisíci 
našich spolupracovníků každý den v 10:02 prosíme Pána žně, aby vyslal 
dělníky na svou žeň.
Modlíme se za pracovníka DM v každém kraji ČR. Nastavte si upozornění na 
svém mobilním telefonu a v 10:02 se modlete s námi.
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Vyučování dětí s použitím 
biblických a misijních 
lekcí, které obsahují 
obrázkové knihy nebo 
CD, textové příručky 
pro učitele, mnoho 
tematických příloh a aktivit.

VELKÝ OBRAZ
5 lekcí vyučujících 
základním pravdám z Bible:
Stvoření a pád; Úžasný Bůh 
(Jonáš); Ježíšova autorita; Pán Ježíš žije; Návrat tam, 
kam patřil (Onezimos).

BOŽÍ MOC: 
ÚTĚK Z EGYPTA
Tato série 5 lekcí poskytuje 
dětem „celkový obraz“ 
toho, co Bůh dělal skrze 
Mojžíše a jak to zapadá 
do příběhu o větším 
vykoupení. Lekce zachycují 
období od Mojžíšova 
narození po vydání 
Desatera:
Bůh Vysvoboditel; Bůh 
ukazuje svou velikost faraónovi; Bůh pomáhá svému 
lidu; Bůh vydává Desatero (2 lekce). K této sérii vám 
rádi poskytneme ZDARMA dárek pro každé dítě – 
starší omalovánku o Mojžíšovi. Budete-li mít zájem,  
do poznámky v objednávce uveďte počet kusů.

RINGU
Misijní příběh  
ze střední Indie 
v 5 lekcích.  
Skrze tento 
příběh mohou 
děti poznat 
život ve 
vzdálené zemi 
a otevřít své  
srdce Bohu. Ringu a jeho rodina žijí ve strachu 
z nemocí, zlých duchů a divokých tygrů, dokud s nimi 
misionáři nehovoří o veliké moci jediného pravého 
Boha, který je může zachránit.

CÍRKEV, BOŽÍ RODINA

(český text, 
k dispozici  
i na CD)
5 lekcí pro  
děti ve věku  
9 – 12 let. 
Mladší děti 
můžete 
vyučovat, když 
lekce rozdělíte 
na několik částí.
Lekce pomohou dětem pochopit, že jsou součástí 
Boží rodiny – církve:
Církev, která žije (Kristovo tělo, nevěsta, budova, 
Boží rodina); Důležité aspekty církve v Jeruzalémě; 
Antiochii a Troadě; Církev bojující (pronásledování, 
falešné učení, rozdělení).

MARY SLESSOROVÁ
Misijní příběh z Nigérie 
v 5 lekcích. Tento materiál 
má za cíl povzbudit děti 
k intenzivnímu životu 
v závislosti na Bohu 
a probudit v nich zájem 
o misii.
Příběh o velkém Bohu, který 
drobnou zrzavou skotskou 
misionářku použil, aby 
přinesla evangelium mnoha 
lidem v Calabaru, Duke, Old 
Townu, Okoyongu a Arosu.

VÁNOCE/VELIKONOCE
Jednolekcovky pro tyto svátky si můžete vybrat dle 
vlastního uvážení a aktuální nabídky v eshopu DM 
v sekci: Sezónní lekce a balíčky:
Bůh je tak velký; Den před štědrým večerem; 
Extrémní vánoční dar; Ježíšova narozeninová párty; 
Kdybys viděl to, co já; Kvůli němu pořád zpívám; 
Nejzvláštnější den; Operace nebeský pokoj; Poselství 
hvězdy; Poselství anděla; Slíbený Spasitel (i na CD); 
Světlo života; Vánoce slavíme kvůli kamenům.

ROČNÍ PLÁN BIBLICKÉHO VYUČOVÁNÍ DĚTÍ

ve věku 6 – 12 let pro školní rok 2020 – 2021

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

300 Kč

200 Kč

200 Kč
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DÁLE PŘIPRAVUJEME
•	 novou vánoční lekci
•	 táborový balíček „Přežít“

Sledujte e-shop DM nebo přijeďte nakoupit na 
konferenci do Prahy (7. 11. 2020)

VYUČOVACÍ MATERIÁLY 
PRO PŘEDŠKOLÁKY

Všechny sady se 6 lekcemi, které jsou vytvořeny pro 
předškolní děti ve věku 2 – 5 let, obsahují obrázky, 
příručky pro učitele s mnohými aktivitami a nápady 
pro ruční práce. S ohledem na věk dětí můžete lekce 
rozdělit na několik části. Je vhodné střídat vyučování 
ze SZ a NZ.

Malé děti mohou poznat Boha skrze stvoření
Sada učí děti o Bohu jako stvořiteli světa. Jsou zde lekce 
o dnech stvoření, o prvním hříchu a Noemově arše.

Malé děti mohou poznat Boha skrze Jeho sliby
Sada seznamuje děti se sliby, které dal Bůh lidem ve 
Starém zákoně, např: Noemovi, Abrahamovi a Sáře, 
Izákovi a jeho manželce, Davidovi.

Malé děti mohou poznat Boha skrze jeho Syna
Sada seznamuje děti s životem Ježíše od narození přes 
dětství po Ježíšovu službu.

Malé děti mohou poznat Boha skrze Jeho 
zázraky
Sada učí děti poznávat Ježíše jako mocného Boha 
pomocí lekcí: Ježíš uzdravuje chromého a slepého 
Bartimea, přivádí k životu Jairovu dceru a Lazara, tiší 
bouři, sytí zástupy.

Malé děti mohou poznat Boha skrze Spasitele
Sada seznamuje děti s nejdůležitějšími událostmi 
Ježíšova života: vjezd do Jeruzaléma, Ježíše zradili, 
zapřeli a ukřižovali, Ježíšovo zmrtvýchvstání, Ježíš se 
opět vrací do nebe.

DÁRKY / ZDARMA
KŘESŤANSKÝ KALENDÁŘ na rok 2021
Stolní kalendář v kroužkové vazbě dvoutýdenní 
s biblickými texty, krásnými obrázky a jmény.

VÝPRODEJ knih se slevou
Zlevněné knihy třeba jako vánoční dárky můžete 
nakoupit v e-shopu: http://obchod.detskamisie.cz/
category/slevy/38. Bližší informace můžete získat 
na tel: 731 183 915.

BROŽURA: 
POZNEJ KRÁLE!
Seznamuje děti s osobou a dílem 
Ježíše Krista – jeho narozením, 
službou až po jeho smrt, 
vzkříšení a nanebevstoupení. 
Končí jasným vysvětlením cesty 
spasení.

BROŽURA: 
TO MUSÍŠ VĚDĚT!
Seznamuje děti s Bohem, 
Ježíšem Kristem a Duchem 
svatým pomocí textů, obrázků 
a úkolů k řešení (bludiště, 
doplňovačky, omalovánky, 
přesmyčky apod.).

LETÁK:  
NEJLEPŠÍ LÉKAŘ
Leták pro děti o nákaze hříchu, 
která je horší než koronavirus.

LETÁK: 
STOP NÁKAZE!
Leták pro děti, které mohou mít 
strach z koronaviru. Obsahuje 
6 textů z Bible, které pomáhají 
zahánět strach.

VŠECHNY BROŽURY 
A TRAKTÁRY POSKYTUJEME 
ZDARMA PRO MISIJNÍ ÚČELY.
Budeme vděčni za příspěvek na dopravné.

NOVINKA

80 Kč

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA
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služba DM

Kdybyste se Irči v mládí 
podívali do hloubi duše, 
uviděli byste, že by se ráda 
stala učitelkou. Byla však 
padesátá léta, tatínka nedávno 
pustili z vězení, kam se dostal 
za to, že už dlouho předtím 
neohroženě šířil evangelium, 
a tak se dcera musela 
spokojit pouze s technickým 
vzděláním.

Ale s dětmi neskončila. Ležely 
jí na srdci, toužila po tom, aby 
slyšely o Kristu a mohly prožít 
jeho záchranu. Věnovala se 
dětem ve sboru tím, že je vyu-
čovala v nedělní škole (besídce), 
ale brala je s sebou na tábo… 
No, tábory v dnešním smyslu to 
nebyly. Na vypůjčené rodinné 
chatě bylo dvanáct dětí a dva 
dospělí jako rodinní příslušníci, 
aby to zvenčí vypadalo jako ne-
organizovaná rodinná dovolená. 
Ale uvnitř panovalo prostředí 
pohody a láskyplného předávání 
evangelia. Děti cítily, posloucha-
ly, rozuměly a přijímaly Pána 
Ježíše – jeho odpuštění a jeho 
samého jako Pána svého života.
Začátkem	sedmdesátých	

let – to mi bylo patnáct – mi 
nabídla, jestli bych s ní nejel 
jako pravá ruka na jeden takový 
pobyt. S Irčou být jako pomoc-
ný vedoucí? To bylo něco! Ten 
pobyt, její příklad, vyučování 
a přístup natrvalo poznamena-
ly řadu oblastí v mém životě. 
Několik následujících let jsem 
trávil prázdninové týdny 
s dětmi, v osmnácti poprvé jako 
hlavní vedoucí – za přítomnosti 
několika rodičů, prostě byla 
sedmdesátá léta.

Irča však věděla víc. Věděla, 
že kdesi na druhé straně železné 
opony (tehdy ve Švýcarsku) 
existuje organizace CEF – dnes 
nám známá Dětská misie. Moc 
se o tom mluvit nemohlo, ale 
Irča věděla, že je důležité biblic-
ké vyučování o tom, jak vést děti 
ke Kristu, jak k tomu motivovat 
rodiče a vedoucí sborů, jak do-
provázet obrácené děti na jejich 
nové cestě, aby duchovně rostly 
a upevňovala se jejich víra. 
Organizovala taková setkání, 
zapojovala se do nich, a když se 
jednou Dětské misii podařilo 
uspořádat kurz EVD (Efektivní 
vyučování dětí) ve Varšavě, tak 
tam řadu adeptů na práci s dět-
mi poslala. Jsem rád, že jsem 
tam ten týden také strávil.

Když Dětská misie mohla po 
roce 1989 začít pracovat i v Čes-
ké republice, Irča si nadšeně 
vydechla: „Konečně i u nás!“ 
A pak se nadechla a dala se 

do práce. V Dětské misii byla 
celých třicet let blízko těm, kdo 
stáli u kormidla, modlila se, 
radila, povzbuzovala, vyučovala 
na kurzech.

Děti jsou její srdeční zále-
žitostí celý život. V současné 
době zajišťuje vydávání časopisu 
Kroky, které za svými čtenáři 
vycházejí už dvacátým třetím 
rokem. Časopis byl původně ur-
čen pro školáky, ale rádi ho čtou 
i rodiče (jsou tam články přímo 
pro ně) a učitelé nedělních škol 
nebo vedoucí dorostu.

Vychovala dvě generace dětí 
v pěstounské péči vždy po dvou 
sourozencích. Tři z těchto dětí 
se s Pánem Ježíšem setkaly 
a mají svoje místo ve sboru mezi 
křesťany.
Zanechala	po	sobě	mnoho	

vzpomínek – vlastně spíš vytvá-
řela hluboké stopy v životech 
desítek dětí. Před časem si 
posteskla, že dnešním dětem už 
tolik nerozumí – že už není ve 
věku rodičů, dokonce i děti, kte-
ré v besídce vychovávala, jsou 
dnes babičkami a dědečky. Ale 
děti miluje a ze srdce jí záleží 
na tom, aby se obrátily a prožily 
věčnost v náruči Boží lásky. A já 
se řadím k těm, které ovlivnila, 
poznamenala a kteří na ni neza-
pomenou! Díky Irčo!

Jan Vopalecký
člen Národní rady DM v ČR

P. S. Sestra Irena Zemanová se 
s námi v Národní radě rozloučila. 
Bude nám chybět. Kdo ji 
nahradí? Pokud ve svém okolí 
víte o někom, kdo má jako ona 
srdce pro děti, dejte nám vědět.

Životní inspirace: Irena Zemanová



pro dárce

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

Variabilní symbol = jména misionářů nebo projektů Dětské misie (uvádějte vždy při vaší platbě).

6714 . . . . . . . . . . . . . . .manželé Šikulovi (národní ředitel, vedení vzdělávání, literatury)
8817 . . . . . . . . . . . . . . .Daniel Fér (webové korespondenční kurzy, správa IT, táborová služba)
8413 . . . . . . . . . . . . . . .Ľubomír Čermák (místní pracovník v oblasti Novojičínska)
3333 . . . . . . . . . . . . . . .dary na službu v západních Čechách (služba manželů Brahových)
8888 . . . . . . . . . . . . . . .dary na službu v Praze (rozvoj služby a kancelář na ul. Vojtěšské 15)
1234 . . . . . . . . . . . . . . .dary na dokoupení Lega a Lego párty
9999 . . . . . . . . . . . . . . .dary obecné na Dětskou misii
2018 . . . . . . . . . . . . . . .dary na Bosnu a Hercegovinu (projekt podpory služby DM)
2020 . . . . . . . . . . . . . . .misijní projekt „Knížka beze slov pro Afriku“

PODPORA DĚTSKÉ MISIE V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2020

MISIjNÍ SBÍRKA „KNÍžKY BEZE SLOV PRO AFRIKU“ (VS: 2020)

Finanční podpora služby DM
v Bosně a Hercegovině (VS: 2018)

2000160468/2010

Služba Dětské misie v BaH se na-
vzdory různým překážkám zdárně 
rozvíjí. Národní rada je iniciativní, 
dobře motivuje místní pracovníky 
a hledá další lidi do týmu.

Pandemie COVID-19 tvrdě za-
sáhla i tuto zemi. V jejím průběhu 
pracovníci DM distribuovali potra-
vinovou pomoc a s ní evangelizační 
traktáty pro děti. Tato pomoc byla 
dobře přijata dětmi i rodiči.

Oba manželské páry byly činné na 
internetu – Hajrušajovi měli kontakty 
s dětmi přes sociální sítě, Kajišovi při-
pravili programy pro děti na YouTube.

První osobou, která přispěla na 8 
KBS pro Afriku, byla „babička“, která 
miluje misii v Česku i v zahraničí.

Dalšími dárci byly „děti a rodiče“ 
z pobytových táborů DM. Za jejich 

V lednu 2021 obdržíte potvrzení o darech a děkovný dopis, pokud váš dar přesáhl 500 Kč. Pokud se tak nestane, ne-
známe váš email nebo adresu, na kterou bychom tyto dokumenty zaslali.
Proto vás moc prosíme, pokud potřebujete potvrzení o daru za letošní rok, uveďte při vašem prvním daru do kolonky 
„Zpráva pro příjemce“ své jméno a email nebo adresu. Variabilní symbol určuje, koho z misionářů nebo který pro-
jekt DM chcete podpořit (viz výše). Do specifického symbolu můžete uvést vaše telefonní číslo pro snadnější komuni-
kaci s vámi. Děkujeme za toto usnadnění naší práce. V případě dotazů nebo žádosti o potvrzení daru pište na email: 
sikulova@detskamisie.cz.

Po období největších re-
strikcí se podařilo rozběhnout 
dětský a dorostový klub v Ze-
nici.

Hledají se nové prostory ve 
městě Kakanj. Stávající nebylo 
možné udržet. Prostory byly 
dlouhodobě nevyhovující a je-
jich vlastník požadoval nájem 
i v době první vlny koronaviru.

Letní tábory musely být 
zrušeny, ale podařilo se usku-
tečnit několik lokálních jed-
nodenních výletů s menším 
počtem dětí.

příspěvky pořídíme 214 KBS pro 
Afriku.

Sbírka pokračuje. I vy můžete být 
součástí misie v Africe prostřednic-
tvím daru, kterým tento projekt CEF 

na léta 2020–2021 podpoříte. Video 
k projektu můžete najít na interne-
tové adrese:

http://vimeo.com/397304235

„Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost,  
takové oběti se Bohu líbí.“ (Žd 13,16)
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