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... na pomoc evangelizace dětí...
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O DĚTSKÉ MISII

Co je Dětská misie
Dětská misie je součástí světové organizace
Child Evangelism Fellowship®, která působí ve
více než 160 zemích světa. Svým působením je
největší dětskou misijní organizací na světě. Cílem Dětské misie je oslovit evangeliem ty děti,
které jej 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:

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

Přímá práce s dětmi
Kluby dobré naděje
5-denní kluby
Korespondenční kurzy
Tábory dobré naděje
Jednorázové evangelizační akce

Pomoc v přímé práci s dětmi
• Kurzy „Efektivní vyučování dětí – stupeň 1, 2, 3“
(v rozsahu cca 30 hodin o evangelizaci a duchovním růstu dětí).
• Semináře, workshopy, konference DM
• Jednodenní či vícedenní školení dle požadavků
učitelů – od předškolních dětí po dorost, vzdělávání učitelů, rodičů…

• Zveřejňování modlitebních námětů za děti
a učitele na webu www.detskamisie.cz .
• Zasílání modlitebních dopisů jednotlivých pracovníků DM s aktuálními informacemi o činnosti a modlitebními potřebami.
Dětská misie je členem Evangelikální aliance
a spolupracuje s mnoha registrovanými církvemi
a samostatnými sbory na území České republiky
a v zahraničí. DM aktivně spolupracuje a vítá činnost organizací: AWANA, Samuel, Tim 2,2, TWR,
KPK, BTM, HCJB, Nový život, Kudy kam, Wycliffovi překladatelé Bible, časopis pro děti Kroky.
Spolupracuje se stovkami jednotlivých křesťanů
z církve Pána Ježíše Krista.

Představujeme nového
člena týmu DM v ČR
Zuzana Maroszová (*1987) pochází z Českého Těšína, kde
také aktivně slouží ve sboru Českobratrské církve evangelické jako katechetka a vedoucí mládeže. Po maturitě v létě
2007 absolvovala Vzdělávací a výcvikový institut Dětské misie. Poté zahájila studium na katedře Evangelikální teologie
a misie v Banské Bystrici, které letos úspěšně ukončila bakalářským titulem. Ráda hraje na kytaru, fotografuje a „kamarádí“ s počítačem. Zuzka bude v DM pracovat hlavně s literaturou (korektury, překlady), ale bude se podílet i na přímé
práci s dětmi.
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Dnešní úvodník bych rád začal
drobným příběhem, který se stal
v Beethovenově
muzeu v Bonnu.
Při jeho návštěvě
byla jedna mladá
americká studentka úplně fascinována pianem, na
kterém Beethoven zkomponoval
některá ze svých
největších děl. Zeptala se tedy přítomného člena ochranky, zda by si mohla na pianu přehrát
několik taktů. A aby mu trochu pomohla v rozhodování,
přidala také štědrý úplatek.
Strážce váhavě souhlasil. Dívka tedy přistoupila k nástroji
a neuměle na něm „zabrnkala“
úvodní tóny Měsíční sonáty. Když znovu odstoupila od
nástroje, poznamenala: „Umím si představit, že
všichni velcí pianisté, kteří sem přijdou, si chtějí
na toto piano zahrát.“ Strážce jen pohodil hlavou a řekl: „Před několika lety tu byl Paderewski
(slavný polský pianista) a řekl, že není hoden se
toho nástroje ani dotknout.“

Pro nás křesťany je pokora něčím zcela zásadním. Bez velké dávky pokory nemůžeme přistupovat k Pánu Bohu a už vůbec si bez hluboké
pokory nedokážu představit naši službu. Pán
Bůh je tím virtuózem, který může svým dotekem
rozezvučet nástroje dětských srdcí. My můžeme
považovat za výsadu, že u toho smíme být, že
můžeme tomu Velikému Mistru asistovat tím,
že na jeho pokyn připravíme sál nebo pozveme
posluchače. Hrát může jedině On.

ÚVODNÍK

Epizoda v muzeu

Možná jsme také čas od času v pokušení, kterému neodolala studentka v Beethovenově muzeu. Plánujeme a připravujeme mnoho aktivit
pro děti, snažíme se, aby naše nápady, naše pečlivě připravené vyučování a koneckonců i naše
postoje k dětem promlouvaly. Jsme v pokušení si
myslet, že duchovní ovoce naší služby může záviset na tom, jak pečlivě se připravíme a s jakým
zaujetím se dětem budeme
věnovat. Ona drobná epizoda
z muzea nám může velmi názorně připomenout, že všechno podstatné má v rukou
pouze a jen Svatý Bůh. Kvalitní příprava a osobní zaujetí
je velmi žádoucí a důležité, ale
jen pro co nejlepší odehrání role, kterou nám On
svěřil.

Pro nás křesťany
je pokora něčím
zcela zásadním

Ona mladá dáma chtěla využít příležitost zahrát si na piano, na kterém hrával Beethoven, ale
přitom dostala jednu velkou lekci pokory. Chtěla
se možná jen na chvíli postavit do role, která jí
nepříslušela a neuvědomila si, jak propastný rozdíl ji od velkého mistra dělí.

Jsou za námi letní prázdniny a s celým týmem
Dětské misie jsme v jejich průběhu měli mnohokráte příležitost slyšet Velkého Mistra hrát. Poslouchali jsme se zatajeným dechem a jsme rádi,
že jsme mohli být u toho. Něco z toho, co jsme
prožili, se Vám pokusíme přiblížit na stránkách
tohoto Zpravodaje a chtěli bychom Vás zároveň
požádat, abyste neustávali v modlitbách za děti
v České republice. Ještě tolik jich potřebuje Mistrův dotek.
Zbyšek Šikula, ředitel DM

Malé děvčátko sedí na kolenou dědečkovi, který jí čte pohádku na dobrou noc.
Čas od času vzhlédne od knížky a natáhne ruku, aby se dotklo jeho vrásčité tváře.
Potom si sáhne na svou tvář a potom zase na dědečkovu. Nakonec řekne: „Dědo, stvořil
tě Bůh?“ „Ano, zlatíčko,“ odpoví děda. „Bůh mně stvořil před mnoha lety.“
„Aha,“ řekne děvčátko a potom se ptá dál: „Dědo, mě také stvořil Bůh?“ „Ano,
samozřejmě,“ odpoví děda. „Bůh tě stvořil celkem nedávno.“
Děvčátko se znovu dotkne obou tváří a poznamená: „Bohu to jde čím dál tím lépe, že?“
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INSPIRACE

Zábava pro celou rodinu Bleskový kvíz
Zpátky do školy!
Obavy z prvních školních dnů
Cítíš obavy z prvních dnů ve škole? Mrkni na
tyhle úžasné biblické verše, abys zjistil, jak ti Pán
Bůh chce pomoci. Jak budeš postupně verše procházet, odkazy si červeně podtrhni.
Budu mít rád mého nového
učitele/učitelku?
Filipským 4:6-8
Jozue 1:9
Nebudou pro mě úkoly ve škole moc těžké?
Jeremiáš 32:17
Filipským 4:13
Zapadnu mezi ostatní?
Židům 13:6
Římanům 12:2
3 tipy jak si najít přátele
1. Řiď se „zlatým pravidlem“. (Lukáš 6:31)
2. Buď ty sám přítelem
– nejdříve mysli na ostatní. (Filipským 2:3)
3. Povzbuzujte se navzájem s věřícími kamarády, s nimiž se setkáváš. (2. Timoteovi 2:22;
1.Korintským 15:33)
Vypořádej se se šikanou
Jako rodina si přečtěte Římanům 12:17-21;
pak si zkuste zahrát scénku, jak byste mohli na
šikanu reagovat Božím způsobem. Do rámečku
nakresli, jak bys na šikanu reagoval.

Domácí úkoly a jak na ně!
Nezapomeň na tyhle rady, když se budeš lopotit
s domácími úkoly!
David: „Nejdřív si udělej úkoly do školy a pak
máš volno!“
Erika: „Pracuj sám za sebe!“
Roman: „Vydrž – neodcházej od úkolu, dokud
ho nebudeš mít hotový!“
Tomáš: „Popros rodiče, staršího sourozence
nebo spolužáka, aby ti, pokud to potřebuješ,
s úkolem pomohl.“
Pán Bůh říká: „Cokoli děláte, dělejte upřímně,
jako by to nebylo lidem, ale Pánu.“
(Koloským 3:23)
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Postav se za Ježíše
Rozlušti slova v závorkách, abys přišel na to, jak
ukázat svoji lásku k Pánu Ježíši ve škole.
1. Dávej si pozor na to, co _____________.
(KÁŘÍŠ)
Nepoužívej zlá slova, nepomlouvej ostatní ani
nemluv sprostě.
2. Chovej se k lidem s ________________.
(SRETEPEMK)
Poslouchej svoje vedoucí, učitele, trenéry a buď
ke všem zdvořilý.
3. Vzdej Bohu __________. (LUVÁCH)
Když tě lidé chválí, řekni jim, že je to Pán Bůh,
kdo ti pomáhá. Vzdávej Mu čest ve všem, co
děláš.
4. Sdílej se o ______ __________. (RODÉB
VÁZPĚR)
Řekni ostatním, co pro tebe Pán Ježíš udělal,
aby Ho i ostatní mohli přijmout jako svého
Spasitele.

Top desítka pravidel
pro skvělý školní rok!
10. Řiď se třídním i školním řádem.
9. Pilně se uč, dopřej si dostatek nočního spánku
a den začni dobrou snídaní.
8. Zorganizuj si dobře školní povinnosti.
7. Pokud máš nějaký problém, řekni o něm
svým rodičům nebo učiteli.
6. Vždy si udělej na čas pauzu, aby si i tvůj mozek mohl vydechnout.
5. Během hodin buď bdělý a snaž se udržet pozornost.
4. Nikdy se nevzdávej, i když ti něco nejde.
3. Snaž se co nejlépe, abys s každým dobře vycházel.
2. Modli se každý den za pomoc od Pána Boha
a děkuj Mu za ni!
Boží pravidlo číslo 1. „Získej moudrost, získej
rozumnost. Na výroky mých úst nezapomeň,
neodchyluj se od nich.“ (Přísloví 4:5)
Jennifer Dusenberry, Teach Kids
September/October 2007
přeložila Martina Čermáková
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Milí čtenáři,
s příchodem letošního nebývale chladného
a deštivého podzimu se chceme prostřednictvím
těchto řádků spolu s vámi ohlédnout za službou
v letních měsících.
Dětem školou povinným do vypuknutí letních
prázdnin zbýval ještě měsíc a kousek, když na
jednom z příborských venkovních hřišť proběhla akce nazvaná „Indiáni ze sídliště“. Společně
s maminkami z našeho domovského baptistického sboru jsme pro sborové i mimosborové děti
uspořádali odpoledne vyplněné indiánským „bojovým“ líčením, výrobou péřových čelenek a napínavým příběhem o navajském chlapci. Sluncem
prozářené odpoledne pak vyvrcholilo indiánským
pětibojem, s jehož realizací nám pomohly dvě
praktikantky z olomoucké biblické školy, Petra
a Vlaďka.
V souvislosti se Dnem dětí jsme již v průběhu
velikonočních programů na školách nabízeli Irskou párty. V prvním červnovém týdnu se tedy
Ľubko s podpůrným týmem vydal na církevní
školu sv. Zdislavy v Kopřivnici a následně na základní školu v Libhošti, kde se uskutečnila do
zelena laděná párty, na níž nechyběla anglická
písnička, „lekce“ irštiny, zelené dobroty a příběh
o Patrikovi, který v pátém století přinesl do Irska
křesťanství.
Už téměř prázdninová atmosféra byla patrná na
v pořadí již druhém ročníku akce, na které se sešli
především příznivci silných mašin. Ačkoliv nám
počasí příliš nepřálo, do příborského parku se na
akci nazvanou „Motorkáři dětem“ sešla pěkná
skupinka návštěvníků, kteří se po motorkářsky laděném zápolení velmi rádi svezli na nablýskaných
strojích. Zatímco městským parkem burácely motory, já jsem „odpočívala“ na nemocniční posteli, vedle které v malé bíle postýlce spinkala naše
dcerka. Dne 18. června v 16:29 hod. jsme se stali
šťastnými rodiči malé Evičky. Dnes jsou naší dcerušce již tři měsíce a roste a prospívá k naší velké
radosti.
V běhu nových událostí, kdy se podstatná část
našeho zájmu točila hlavně kolem novorozeňátka,
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jsme letmo zaznamenali začátek letních prázdnin.
Letos jsme se rozhodli uspořádat dva 5-denní kluby. Akci jsme připravovali dlouho dopředu a Pán
Bůh nám letos mocně požehnal zejména počtem
nadšených dobrovolníků, kteří byli pro tuto službu
velkou posilou. Na přelomu července a srpna vyrážel Ľubko do terénu a bylo pro mě velkou radostí od kočárku na lavičce sledovat počet dětí, které
na programy přicházely. Ve finálním „sčítání“ se
na obou klubech v průběhu deseti dnů vystřídalo
téměř 50 dětí! Na tuto službu chceme již v druhé
polovině září opět navázat Klubem dobré naděje
a ve spolupráci s naším domovským sborem zahájit druhý klub v centru města.

OBLAST NOVOJIČÍNSKO

Jarní dění na Novojičínsku

I když při péči o Evičku byla pro nás příprava
letních akcí náročná, nyní, když se ohlédneme
zpět, jsme velmi rádi, že jsme často „zatnuli“ zuby
a vytrvali. Celý ten čas strávený s dětmi a často
i s jejich rodiči nebo učiteli byl pro další službu
velkým přínosem a „nakopnutím“ do nového
školního roku! Prosíme, modlete se, aby v jeho
průběhu děti z našeho okolí přicházely a poznávaly Toho, Jemuž sloužíme.

Připravujeme
17. září 2010
– „Jablková párty“ ve spolupráci s BJB Příbor
18. září 2010
– 4. ročník akce Streetball aneb Příbor v koši¨
19. září 2010
– EXIT klub pro dorost
22. a 24. září 2010
– zahajovací párty na Klubech dobré naděje
25. září 2010
– Potáborový piknik na Salaši
říjen 2010
– „Klobouková párty“ na základních školách
29.-31. října 2010
– potáborový pobyt dorostu
25.-31. října 2010
– spolupráce s anglickým týmem
Prosíme, myslete v modlitbách na tyto akce.
Přejeme vám požehnané podzimní dny.
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ZAHRANIČNÍ OKÉNKO

Informace pro zahraniční okénko jsme
tentokrát čerpali z mluveného poselství,
které všem národním ředitelům po celém
světě rozeslal prezident CEF (Dětské misie),
Reese R. Kauffman.

Statistiky služby CEF
ve světě za rok 2009
Chceme Pána Boha chválit za Jeho veliké požehnání v mnoha oblastech naší služby. Děkujeme za to, že služba CEF je rozvinuta již ve 162
zemích (z celkem 208 zemí na světě) a v rámci
CEF slouží 2 700 pracovníků. V letošním roce
přinášíme Bohu v modlitbách dalších 18 zemí
s důvěrou, že Bůh v nich může dát zahájení služby. Je to jen v Jeho moci, může to být Jeho silou.
Se stejnou důvěrou se modlíme také za to, aby
v roce 2017 byla služba CEF ve všech 208 státech
světa.
Školením CEF (Institut, EVD1 a EVD 2,…)
prošlo z celkem 255 696 učitelů, za čtyři roky je
to více než 1 000 000 lidí, kteří byli školeni, jak
dětem přinášet evangelium.
Na celém světě je 35 875 Klubů dobré naděje
(o 2 300 více než minulý rok). Celkem jsme oslovili 10 077 000 dětí. 3 128 000 dětí vyznalo svou
víru, nebo byly přítomny u pastoračního rozhovoru k přijetí spasení. Bůh to ví lépe, ale toto číslo máme v záznamech.

Podivuhodné knihy
(Wonder Devotional Books)
Před rokem jsme se modlili o to, aby Bůh zaopatřil děti v Africe, a Bůh to učinil. Více než
1 000 000 dětí v Africe má toto čtení na každý
den.
Nyní přesouváme svou pozornost na další
velký region světa – Latinskou Ameriku. Spolu
s naší partnerskou vydavatelskou organizací připravujeme Podivuhodné knihy pro 400 000 dětí
v tomto regionu. Celkem bude ve španělštině
a portugalštině vytištěno 6 dílů této knihy (čtení na 1 rok), to znamená celkem 2 400 000 knih.
Tyto práce již byly zahájeny a první výtisky za-
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krátko dorazí do Mexika a pak také do 16 dalších
destinací v Latinské Americe.
WDB již byly vydány v 26 jazycích a čtou
z nich děti téměř v celé Evropě, Severní Americe, centrální, východní a západní Africe a nyní
také v Latinské Americe. Dalším regionem, za
který se chceme modlit je Asie a Pacifik. Chtěli
bychom pomocí knih denního ztišení naplňovat
motto služby CEF „Každé dítě, každý národ, každý den“, tak aby děti po celém světě budovaly svůj
vztah s Bohem.¨

Situace na Haiti
CEF má na Haiti 15 pracovníků (9 na plný
úvazek) a 170 vyškolených dobrovolníků. Pán
Bůh požehnává jejich velmi těžkou službu. Týdně je v Klubech dobré naděje vyučováno více než
4 000 dětí. 12. ledna bylo na tomto ostrově mohutné zemětřesení, které po sobě zanechalo
značnou devastaci. I když počty obětí neustále
stoupaly, chválili jsme Pána za krátký e-mail, který jsme obdrželi: „Všichni pracovníci CEF a kancelář jsou v pořádku“. Jak úžasná Boží ochrana!
V Port-au-Prince stále ještě 1 500 000 lidí žije
ve stanech, chatrčích z lepenky a igelitu, bez těžké techniky na odklízení trosek. Svět přislíbil materiální pomoc ve výši 2 miliard dolarů, ale na
Haiti přišly zatím jen 2% této pomoci. CEF zřídila konto pro dary na Haiti a k dnešnímu dni byly
odeslány všechny peníze, které se sešly, celkem
100 000 dolarů na plnou obnovu služby CEF, náhradu ztrát, nákup Knih beze slov, traktátů a pomůcek pro vyučování dětí.
„Zkus udělat velké věci pro Boha a očekávej velké věci od Boha.”
(William Carey)
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Jmenuji se Jitka Svobodová a již několik let
se věnuji korespondenčním kurzům. To v praxi
znamená, že vybírám schránku, s napětím a očekáváním rozbaluji obálky, raduji se z vyplněných
lekcí, raduji se z nových zájemců, raduji se z kontaktů na kamarády, raduji se z došlých obrázků,
odpovídám na otázky, rozesílám jednu lekci po
druhé, kontroluji a opravuji vyplněné lekce, posílám diplomy za absolvování jednotlivých kurzů.
Tyto kurzy mají dětem přiblížit Boží slovo, povzbudit k dalšímu čtení Bible, vysvětlovat, vést
k zamýšlení se. Zkrátka můj pohled je ten, že mohou nahradit rozhovor o Božích věcech. Proto je
dobré, když kterékoliv z dětí připisuje na papírek

své doplňující otázky, reaguje na téma dané lekce.
To potom přikládám dopis, ve kterém vysvětluji
a také se vyptávám. Těší mě zájem rodičů, kteří
svým prvňáčkům pomáhají s vyplňováním.
Většina dětí chce také vědět něco o mně, proto
pár slov. Je mi 34 roků, jsem vdaná za manžela
Petra a spolu s našimi dětmi, Šimonem, Ruth
a Honzíkem bydlíme v Chýnově na velkém statku, kde máme spoustu zvířat.
Chtěla bych na závěr povzbudit ty z vás, kteří
máte zájem o korespondenční kurzy, abyste napsali do centra Dětské misie. Já pak budu rozbalovat i tu vaši obálku, číst váš dopis, odpovídat
na vaše otázky, radovat se i z vašich zážitků. Těším se.
Jitka

PŘEDSTAVUJEME SPOLUPRACOVNÍKY

V dnešním čísle bychom vám rádi představili
naši dlouholetou spolupracovnici z malebného
jihočeského Chýnova. Jmenuje se Jitka Svobodová a s DM již dlouhou řadu let spolupracuje
v oblasti korespondenčních kurzů. S manželem
Petrem vychovává 3 děti – Šimona (11), Ruth (9)
a Honzíka (8). Jsou členy Církve bratrské, kde
pomáhají organizovat letní tábory a výpravy pro
děti. Pokud byste se Jitky zeptali, co ráda dělá ve
volném čase, asi by vám odpověděla, že nejraději
ze všeho chodí na procházky a užívá si nádheru
všeho Božího stvoření. Má ráda knížky, baví ji
volejbal a ping-pong. Moc by si přála, aby jednou
uvěřily nejen její děti, ale všechny, kterým kdy
poslala alespoň jeden dopis.

Doporučujeme
KROKY - jediný časopis v České republice pro děti, který je
vede k Bohu, Bibli a Pánu Ježíši. Vychází od roku 1998. Možná
jste tenkrát neměli ve svém okolí žádného školáka či předškoláka, a tak KROKY unikly vaší pozornosti. Pokud někoho takového v rodině nebo okolí máte v současné době, časopis by
mu neměl chybět.
Připravuje ho pro vás 18 spolupracovníků z 8 církví. Jistě
ho využijete doma, v klubu, v nedělní škole i dorostu. Podívejte se na stránky: www.kroky.cz, objednat můžete na adrese:
kroky@kroky.cz

3/2010
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Děkujeme všem, kteří se modlili za
čtyři „české“ studentky Institutu DM,
jehož první polovina se o prázdninách
uskutečnila v malebném slovenském
městečku Modra. Na následující
dvoustránce vám přinášíme svědectví
těchto studentek a několik fotografií.

Michaela Benešová
SCEAV Albrechtice u ČT
Jet na Institut Dětské misie bylo pro mne velkou výzvou, ale zároveň i zkouškou mé víry. Pán
Bůh mne během šesti dlouhých týdnů hodně vyučoval důvěře v Něho a odkrýval mi mnoho ze
svých tajemství. Od začátku mne provázel verš
z listu Jakuba 4:7: „Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu
a přiblíží se k vám.“ Opravdu jsem zakusila, že
když se k Němu přibližuji, On se přibližuje a promlouvá ke mně.
Pořád mi v uších zní slova jednoho učitele,
který nám neustále opakoval: „Neučte biblické
pravdy bez aplikace“. Když Bůh je láska, pak se
mám ptát člověka, který je vedle mne: „Co chceš,
abych pro tebe udělala?“ A to je pro mne velký
úkol a zároveň výzva. Děti potřebují vidět praktické příklady naší víry a to, co vyučujeme, máme
i ve vlastním životě žít. Nejen toto, ale i mnohé
jiné si odnáším z Institutu.
Děkuji Pánu za úžasné vyučování. Bylo sice
hodně intenzivní, ale tak hluboké a opravdové,
že mi z něho až někdy přecházel mráz po zádech.
Děkuji Mu za
nádherné společenství všech
studentů a učitelů. A děkuji
také
všem,
kteří se za
mne modlili,
protože i díky
Vašim modlitbám
jsem
mohla prožít
tak úžasný čas
v Modre.
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Erika Mačová

SCEAV Karviná

Na Institut Dětské
misie jsem jela z Božího pověření. Věděla
jsem, že mě Pán vede
k tomu, abych se pro
službu dětem připravila
a naučila se spoustu nových a užitečných věcí,
které nejen mi osobně,
ale i ostatním ve sboru
a klubu pomohou.
Na Institutu jsem
byla jednou ze čtyř členek českého týmu. Velice jsme se sblížily a hlavně podepíraly v modlitbách. Přesto, že jsme se
neznaly se slovenskými studenty, velice rychle
jsme utvořili skupinu věřících, kteří začali společně studovat Boží slovo, sportovat, jíst a hlavně
se modlit jeden za druhého. To nás k sobě ještě více sblížilo. Když někdo viděl, že má někdo
jiný problém, nebo se chce modlit za svou rodinu, hned se utvořila skupinka, která se modlila
a chválila Boha.
Velice pěkným příkladem pro mě byla učitelka
Iris Brunotte z Německa, která s námi i po vyučování trávila čas jak při tvoření krásných papírových květin, tak při výletech do okolí nebo modlitbách. Všem nám ukázala, jak si máme připravit
a potom také vyučovat biblické lekce, což pro mne
bylo hodně náročné. Zvládla jsem to pod jejím
láskyplným dohledem a s pomocí modliteb přátel
ve sboru v Karviné a Havířově. To bylo velkým
požehnáním a byla jsem tím povzbuzena k dalším
úkolům, které jsme dostávali každý den.
O víkendu jsme se snažili někam zajít a podívat se na krásy Slovenska (nejvíce Bratislavy).
Moc se mi líbila zřícenina hradu Děvín, ze které
byl krásný výhled na Rakousko. Také projížďka
lodí po Dunaji byla velice pěkným zážitkem.
Celý pobyt v Modre se mi moc líbil, hodně jsem se naučila a byla povzbuzena do práce
s dětmi. Jsem velice vděčná Bohu a Dětské misii,
že mi umožnili toto studium. Poznala jsem nové
přátele v Kristu a prožila jsem s nimi neuvěřitelné požehnání. Dá-li Pán, příští léto budeme pokračovat v druhé části Institutu v Modre.
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Před odjezdem na Institut jsem měla smíšené
pocity. Znamenalo to obětovat prázdniny a místo
odpočinku být pro změnu ve škole a učit se. Ale
určitě toho nelituji.
Naučila jsem se toho opravdu hodně. Velmi
dobré, i když někdy náročné, bylo, že po teorii
vždy následovala praxe. Mohli jsme si vyzkoušet,
jak říct dětem evangelium, jak vyučovat biblickou lekci, jak vést dítě k Ježíši a plno dalších zajímavých a užitečných věcí.
Velikým povzbuzením pro mě byl hlavně kolektiv a úžasná atmosféra, která vládla po celých
šest týdnů. Bylo to něco, co ve světě jen tak nezažijete. Přijetí, pochopení a úsměvy na tvářích
lidí, kteří jsou stejně unavení jako vy. Stejně
tak mě oslovil i přístup učitelů, především Iris
Brunotte (vyučovala Biblickou lekci), na kterou
budu vzpomínat nejen jako na dobrou učitelku,
ale hlavně jako na skvělého člověka. Byla živým
svědectvím o Bohu a jeho lásce a já si nesmírně
vážím všeho jejího volného času, který do nás
investovala.
Byl to opravdu požehnaný Institut a jsem moc
vděčná za všechny, kdo se na tom podíleli, ať už
osobně či na modlitbách.
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Renáta Šikulová
SCEAV Albrechtice u ČT
V
Žalmu
143,10a se píše:
„Nauč mě plnit
tvou vůli, vždyť
jsi můj Bůh.“
Tento
verš
jsem si mohla
naplno prožít,
zvlášť při rozhodování, zda
jít na 6-ti týdenní Institut
Dětské misie
o prázdninách.
V modlitbách
jsem
Bohu
předkládala, aby mi ukázal, jak mám zařídit 6 týdenní absenci u 2-leté Veroniky a Pán se přiznal
úžasným způsobem. Položil tuto záležitost velmi
vážně na srdce mé 18-leté dcerky Elišky a ona se
s Boží pomocí a pomocí manžela Zbyška i mých
rodičů velmi dobře zhostila tohoto úkolu. Také
jsem Bohu předkládala finanční stránku tohoto
studia a Bůh opět dokázal, jak je mocný. Daroval
mi milé sponzory, kteří nejen uhradili náklady
studia, ale také na mne mysleli v modlitbách.
To jsou některé z hmatatelných důkazů, jak mne
Bůh učí plnit Jeho vůli. Avšak nejen před Institutem jsem mohla poznávat Boha v jeho nádheře. I po celých 6 týdnů mi Pán Bůh ukazoval své
stvořitelské dílo. Bylo to skrze úžasně Bohem obdarované spolustudenty, bylo to skrze nádherné
učitele, kteří nám prakticky dokazovali, jak moc
milují Ježíše, bylo to skrze krásná shromáždění
Božího lidu, i když jsme byli v jiném městě či dokonce v jiné republice. A bylo to dokonce i skrze
ochotný personál, i když v Pána Boha nevěřil.
Ale byly to rovněž příležitosti k vzájemnému
poznávání a rozhovorům. Prosím, modlete se za
všechny studenty a učitele, aby je Bůh poslal i na
2. část Institutu o příštích prázdninách, a aby poznávali Boží vůli ve službě mezi dětmi. Prosím,
modlete se i za personál, aby skrze nahrané Boží
slovo, které dostali darem, mohli přijít k Ježíši,
jako svému osobnímu Spasiteli.

INSTITUT DM

Slávka Číčelová CB Most
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OBLAST LIBERECKO

To je supr, že jsi tady…!
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Milí čtenáři,
písní „To je supr…“ už několik let tradičně
začínáme naše prázdninové Pětidenní kluby.
Letos jsme si s týmem misionářů vybrali jablonecké hřiště, kde se říká „Na Gejvisce“. V blízké
lokalitě totiž bydlí řada romských rodin, jejichž
děti hřiště dobře znají a navštěvují. Vy, kteří čtete
Zpravodaj pravidelně, už víte, že Pětidenní klub
je letní evangelizační program pod širým nebem.
Tým misionářů přichází několik dnů po sobě ve
stejný čas na zvolené místo (hřiště, park, apod.)
a pro děti, které se nechají pozvat je připraven
1,5 h program složený z her, písniček, biblické
lekce, kvízu, zábavného učení biblického verše
atd. Každý den sledovalo náš program asi 12 dětí
a v závěru týdne jsme všechny pozvali na slavnost do našeho křesťanského sboru, kde jsme
pro ně připravili Melounovou párty. S napětím
jsme čekali, zda si děti vzpomenou a týden po
pětidenním klubu na ohlášenou párty do našeho
sboru opravdu dorazí. Jaké bylo naše překvapení,
když jsme nakonec na „Melounové párty“ napočítali 26 dětí! A tak jsme si všichni dohromady
opravdu s nadšením a chutí zazpívali refrén:
„Mít kámoše je supr, mít partu bezvadnou…!“
A opravdu to tak bylo – náš nový kamarád Matěj s námi jel v srpnu i na tábor DM, kde oslavil
11. narozeniny. 13-tiletá Gábinka nakonec jet
nemohla, ale ona a další noví kamarádi – Patrik,
Kristián a Emil nás určitě navštíví v nedělní besídce a Klubu dobré naděje.
Zajímavou zkušeností pro nás i pro děti byl
celodenní výlet se skupinou romských dětí z našeho klubu v Komunitním centru. Měli jsme
namířeno na nedalekou rozhlednu na „Císařský
kámen“. Děti se moc těšily, hlavně na koupání
v blízkém rybníku, ale ráno to vypadalo, že asi
bude zataženo a chladno. Přesto jsme vyrazili,
vybaveni pořádnou svačinou. Zhruba ve třetině
cesty, kdy nám byla už veliká zima a již to vypadalo, že z koupání asi nic nebude, se najednou děti
chytily Petra za ruce a společně se začaly modlit
a prosit Pána Boha, aby nám dal sluníčko a abychom si ten společný výlet hezky užili. Pán Bůh je
úžasný! On vyslýchá modlitby dětí a zvlášť těch,

které potřebují vidět, že Bůh je skutečný. Během
krátké doby sluníčko vysvitlo, my jsme dorazili
na rozhlednu a mohli obdivovat krásu našeho
kraje. O hodinku později u rybníka došlo i na
koupání (!) a za šťastného hlaholení a štěbetání
jsme se pak vydali na zpáteční cestu.
V součtu letních aktivit, které o prázdninách
probíhaly, nemůžeme vynechat závěr léta, kdy
jsme mohli jet spolu s dětmi z našeho klubu na
tábor DM ve Smilovicích. Za finanční podpory
Libereckého kraje, Ochranovského sboru v Jablonci a daru německých bratří a sester z Ochranova, mohlo sedm dětí strávit týden na krásném
místě ve středisku Karmel, užívat si připravený
program, hry, koupání a vše, co souvisí s táborem. Děti mohly denně slyšet Boží slovo a vnímat je ve svém životě.
Stále více si uvědomuji, že být misionářem
mezi dětmi je úžasné dobrodružství. Vidíme na
našich klubových dětech, jak je Pán Bůh skrze
evangelizační práci postupně proměňuje, obohacuje. Cestou ve vlaku z tábora děti smutkem
plakaly a ještě teď v září nechtějí na klubu zpívat
jiné než „táborové“ písničky. Vzpomínají na své
vedoucí a těší se na příští léto.
Misie mezi dětmi je sice namáhavá činnost, ale
má úžasné zaslíbení od našeho Boha. Nechceš to
s dětmi zkusit i ty, milý čtenáři?
„Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti,
kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako
hvězdy, navěky a navždy…!“ (Daniel 12:3).
Petr a Olga Kohoutovi
koordinátoři DM v oblasti Liberecko
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Připravujeme

Kurz EVD 1
- Jablonec nad Nisou

Předvánoční setkání
s pracovníky s dětmi

Termíny kurzu:
1. - 3. 10., 15. - 17. 10. 2010
Místo konání kurzu:
sbor Jednoty bratrské/Ochranovský
seniorát, Máchova 29
Jablonec nad Nisou 466 01
Bližší informace: Olga Kohoutová,
mobil: 607 937 921,
e-mail: kohoutova.olga@seznam.cz

Místo: ústředí Slezské církve evangelické a.v.
v Českém Těšíně
(termín v přípravě, sledujte
naše webové stránky)

Kurz EVD 1
– Třinec
Termíny kurzu:
22. - 23. 10., 5. - 6. 11., 19. - 20. 11. 2010
Místo konání kurzu:
Sborový dům Hutník Slezské církve
evangelické a.v. v Třinci
Bližší informace: Daniela Niemczyková,
mobil: 723 264 380, e-mail: daniela.
niemczykova@centrum.cz

Konference
Dětské misie
Termín:
sobota 6. 11. 2010
Místo konání:
Modlitebna Církve bratrské,
Soukenická 15, Praha
- POZOR, NOVÉ MÍSTO !!!
Podrobné informace:
viz. vložený leták A5,
mobil: 731 505 939
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POŘÁDÁME

Pořádáme

Instruktorský kurz
pro učitele EVD 1
Termín kurzu:
9. – 20. 1. 2011
Místo konání:
Centrum DM, Jičínská 549,
742 58 Příbor

Kurz EVD 1
– Příbor
Termín kurzu:
jaro 2011 (sledujte naše webové stránky)
Místo konání:
Centrum DM, Jičínská 549,
742 58 Příbor

Slavnostní konference
u příležitosti 20. výročí
registrace DM v ČSFR
Termín:
5. – 6. 3. 2011 (předběžně)
Místo konání:
Středisko KARMEL, Smilovice u Třince
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Reportáž z táborů
Letní English camp na Karmelu ve Smilovicích byl můj první tábor ve spolupráci s DM. Je
pravda, že pracuji už čtyři roky v našem sboru
s dětmi, ale dorostový věk jsem si zkusila poprvé. Není to až tak dávno, kdy mě samotné byla
veškerá brzká vstávání, pravidelné rozcvičky,
řády a pravidla na táborech nesmírně protivná
a aktivity, které si vedoucí na nás vymýšleli, jsem
s hrdostí sabotovala. Žasla jsem, když jsem letos
už jako jedna z vedoucích vymýšlela hru, kdy
všichni dorostenci museli pobíhat po obrovském
areálu hodinu v kuse a hledat papírky velikosti
průkazní fotografie, že nikdo nepřišel a neřekl:
„A proč jako?“ Asi byli příliš ohromeni tématem celého campu a nestihli si uvědomovat, že
se jim něco nelíbí. Možná z nás vedoucích proudilo takové nadšení a motivace. Nevím. Jsem
každopádně vděčná Bohu, že mé prvotní obavy
z teenagerovské rebelie vůči našim pravidlům,
vedení a požadavkům byly zbytečné. Právě naopak. Nadšení, slzy v očích při odjezdu, množství
dojemných objetí a polibky na tvář mne upevnily v tom, že právě tam ve Smilovicích bylo letos
v létě mé místo.
Zuzana Maroszová
skupinková vedoucí
Na tábor Dětské misie jsem přijela z Českých
Budějovic, takže prvním zážikem byla již samot-

ná cesta do Smilovic, protože jsem jela s mamkou
a další účastnicí tábora – Bohunkou - lůžkovým
vlakem.
O první pobavení na táboře se postarala zdravotnice Barča, na kterou, když si od nás brala
nástupní listy, někdo zavolal: „Barčo, máš tady
první děti!“ A Barča mu odpověděla: „Já už tu
mám prvnější!“
V pondělí nás rozdělili do skupin, kde bylo
sedm dětí a jeden vedoucí. Každý den měl svůj
pevný řád, který se skládal z budíčku, rozcvičky
(která byla formou her a ne nudných cviků), snídaně, dopoledního ztišení, programu a oběda.
Pak následoval polední klid, který každý využil
po svém. Samozřejmě nechybělo ani bodování
pokojů. Odpoledne jsme měli jednu až dvě velké hry, z kterých si nejlépe pamatuji tu, při které
jsme se postavili do řady a museli si protáhnout
hadici (z které stříkala voda) oběma rukávy
a podat ji dalšímu členu naší skupiny. Až se to
podařilo každému z nás, tak se hadice musela
protáhnout co nejrychleji zpátky. Vítězem byla ta
skupina, které se to podařilo nejrychleji.
Po večeři jsme měli večerní program s otázkami z dopoledního programu. Pak nám hlavní
vedoucí vyprávěl skutečný příběh, který se stal na
Haiti asi před 40 lety. Hrdinkou byla dívka Ti-Fam, dcera místního kouzelníka. Za dramatických událostí uvěřila v Pána Ježíše, přestože ji za
to její tatínek proklel. Ale když nakonec misionáři nejednou pomohli i jemu,
také uvěřil. Na tento večerní
příběh navazovala také celotáborová sbírka na pomoc
Haiti. Podle toho, kolik jsme
ten den vybrali, tolik jsme
večer mohli na mapu Haiti
„postavit“ nemocnic, škol,
obchodů, domů a radnic.
A bylo úžasné sledovat, jak
to do té prázdné mapy přibývá. Po večerce nám vedoucí chodili vyprávět pohádky :-).
Karolína Malá
účastnice
2. turnusu
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Jen jedno období v roce mně doslova omlazuje.
Jsou to prázdniny a s nimi
tábory. Už bych asi těžko spočítal kde všude, jak
dlouho a kolikrát jsem byl
účastníkem nějakého turnusu. Začínal jsem už jako
dítě školou povinné a zažil
jsem pionýrské tábory trvající i tři týdny. Jako vedoucí
jsem jezdil na tábory s naším nejstarším synem už
v osmdesátých letech minulého století, od roku 1995
jsem byl věrným pomocníkem na táborech Dětské
misie. Letošní léto bylo pro
mne zvláštní v mnohých
pohledech. Ten první znamenal zase nové místo, středisko Karmel, které
je mi osobně velmi blízké. Druhou, pro mne novou zkušeností, byla spolupráce s úplně novými
vedoucími, kteří ještě neměli tu příležitost vést
skupinku dětí na táboře s DM. Byli skvělí a moje poděkování patří Pánu Bohu, jak nádherně
připravil společenství našeho týmu. Díky i vám
Olgo, Anetko, Petře a Honzo. K nim musím přidat i další, bez kterých bychom připravený program nemohli uskutečnit. Byli jste fajn, Barčo,
Katko, Davide, Lubko a Zbyšku! No a to třetí je
symbolický mezník – předání pomyslného štafetového kolíku mladší generaci. Už jsem před
sedmi lety prohlašoval, že jsem na táboře naposledy. Vždycky mě přemluvili dospělí, ale vydatný podíl na tom měly děti, které svou účast podmiňovaly tou mou. Letos jsem tu výjimku udělal
naposledy a rád. Milí přátelé, vezměte ode mě jen
to dobré, přidejte k tomu svoje obdarování a tábory Dětské misie pojedou dál ke chvále našeho
Pána. Vždyť co může být pro nás krásnějšího, než
nové děti v nebeském království. Moc se těším na
chvíli, kdy se s těmi, kteří přijali Pána Ježíše jako
svého Spasitele, potkáme v tom největším a nejúžasnějším táboře – věčném turnusu Božích dětí
pod Božím vedením.

I když se každý ročník táborů DM něčím liší,
stále je to pro mě týden plný povzbuzení, všudypřítomné lásky a Boží přítomnosti. Letos byli novinkou Angličané, a za sebe říkám, že to nemělo
chybu. Po mnohaleté účasti mi nezbývá než být
Bohu vděčná za mnohá přátelství, která jsem získala a za lidi, kteří pro děti takto pracují.
Aneta Jelínková
účastnice English campu

Karel Moškoř
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Podivuhodná kniha 3 – Silný v Bohu
LITERATURA/NOVINKY

Další díl knihy ztišení na 60 dnů pro děti od 7 do 12 let.

30 Kč

Některá z témat:
• Jak působí Duch Svatý?
• Co jsou ovoce Ducha Svatého?
• Co jsou to duchovní dary a jak je mohu použít?
• Jaký je Boží plán pro mne?
• Proč potřebuji Boží výzbroj?
Při odběru 25 ks cena 25 Kč/kus.

NOVINKA

Nabízíme také předchozí díly:
Podivuhodná kniha 1 – Úžasný Bůh
Podivuhodná kniha 2 – Mluv o Bohu

Poznej Autora

NOVINKA

Cyklus pětí lekcí o osobě a díle
Ducha svatého. Obsahuje:
• obrázkovou knihu se sedmi
nádhernými plnobarevnými
obrázky pro každou lekci
• český text s ústředními pravdami,
aplikacemi lekcí, kvízovými
otázkami, biblickými verši k učení
a osnovou pastoračního rozhovoru

220 Kč
Den před Štědrým večerem
Předvánoční jednolekcovka s šesti plnobarevnými
obrázky. Příběh 14-letého Larse, který osamocen
v temné noci na severoněmeckém ostrově našel
Světlo světa.

50 Kč
NOVINKA

Nabízíme také starší vánoční lekce:
Kvůli němu pořád zpívám
Extrémní vánoční dar
Čí jsou to narozeniny
Nejzvláštnější den
Operace nebeský pokoj
Slíbený Spasitel

Stříhej, maluj a lep – Starý zákon • Stříhej, maluj a lep – Nový zákon
Dvě sady pracovních listů pro předškolní děti vhodných k ilustraci biblických příběhů –
omalovánky, pohyblivé obrázky, vystřihovánky, bludiště, … Cena 1 sady 100 Kč.
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Jsme vděčni za Zuzku Maroszovou, která doplnila náš tým
a začala se věnovat oblasti, která se pro nedostatek našich
kapacit nerozvíjela tak, jak by bylo potřebné.

Modlete
se za nové
spolupracovníky!

Stále je v ČR mnoho míst, kde děti nemají možnost slyšet
evangelium. Potřebujeme nové spolupracovníky na plný
úvazek, nebo dobrovolníky, kteří budou sloužit dětem ve
svém volném čase.

Podpořte nás
finančně!

Nejpohodlnější by bylo, kdyby Pán Bůh posílal prostředky pro
naši službu tak, jako kdysi manu na poušti. On se ale dotýká
srdcí lidí, kteří odkládají část svých prostředků pro misijní dílo.

manželé Zbyšek a Renáta Šikulovi
(VS: 6714)
• národní ředitelé • vedení a podpora týmu
• rozvoj služby v ČR • administrativa úřadu
mobil: 731 505 939
e-mail: sikula@detskamisie.cz,
mobil: 731 183 915, e-mail: renata.
sikulova@seznam.cz
manželé Karel a Kateřina Moškořovi
(VS: 5611)
• přímá práce s dětmi • propagace a rozvoj
služby • příprava a distribuce literatury
• koordinace služby korespondenčních kurzů
mobil: 739 439 808
e-mail: k.moskor@seznam.cz
mobil: 605 316 887
e-mail: katka.moskorova@detskamisie.cz
Zuzana Maroszová (VS: 8716)
• překlady, vydávání literatury
mobil: 775 230 326
e-mail: zuzana.maroszova@gmail.com
(zatím smlouva na dobu určitou 09-12/2010)
Uveďte, prosím, variabilní symbol (VS),
který určuje, pro které pracovníky, nebo na
jaký účel peníze poskytujete.
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KONTAKTY

Naše služba
se stále rozrůstá!

manželé Ľubomír a Martina Čermákovi
(VS: 8413)
oblastní koordinátoři pro Novojičínsko
• správci centra DM • přímá práce s dětmi
• spolupráce s místními sbory
• rozvoj služby v oblasti
mobil: 737 568 554
e-mail: cermak@detskamisie.cz
mobil: 603 102 690
e-mail: cermakova@detskamisie.cz
manželé Petr a Olga Kohoutovi
(VS: 5915)
oblastní koordinátoři pro Liberecko
• přímá práce s dětmi • spolupráce s místními
sbory • rozvoj služby v oblasti
mobil: 606 752 762
e-mail: petr.kohout.arx@seznam.cz
mobil: 607 937 921
e-mail: kohoutova.olga@seznam.cz
Bankovní spojení:
KB Příbor, č.ú. 3500334801/0100
VS 9999 - Obecný dar pro potřeby DM
VS 8888 - Dary na službu korespondenčních kurzů
VS 7777 - Dary na vydávání literatury

15

3/2010
ZPRAVODAJ Dětské misie
Vydává zdarma mezinárodní křesťanská
mezidenominační organizace Dětská misie
Adresa: Jičínská 549, 742 58 Příbor
Kontakt:
Telefon: 556 723 333
E-mail: centrum@detskamisie.cz
Web: www.detskamisie.cz
IČ: 48805041
Bankovní spojení:
KB Příbor 3500334801/0100

