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O DĚTSKÉ MISII

Co je Dětská misie
Dětská misie je součástí světové organizace Child
Evangelism Fellowship , která působí ve 176 zemích
světa. Svým působením je největší dětskou misijní
organizací na světě. Cílem Dětské misie je oslovit evangeliem ty děti, které ho nikdy předtím neslyšely, pomoci jim v duchovním růstu a pomoci jim najít místní
sbor, kde by mohly dále duchovně růst. Tyto cíle naplňuje pomocí následující služby:

®

Přímá práce s dětmi
Kluby dobré naděje
Pravidelná týdenní setkání dětí během školního
roku. Děti se učí biblické příběhy, verše, zpívají písně,
povídají si o misii, hrají hry…
5-denní kluby
Letní evangelizační kluby pro děti venku v jejich
bezprostřední blízkosti probíhající obvykle 5 dní za
sebou. Jednoduchý hodinový program, který má za cíl
seznámit děti se zvěstí evangelia.
Korespondenční kurzy
Pomocí jednoduchých lekcí na pokračování se může
dítě seznámit se zvěstí evangelia formou pošty došlé přímo k němu domů. DM má k dispozici celkem 39 lekcí
ve 4 kurzech.

• Uspořádáním seminářů, workshopů, konferen-

cí DM.

• Uspořádáním jednodenních či vícedenních

školení dle požadavků učitelů – od předškolních
dětí po dorost, vzdělávání učitelů, rodičů…

Vydávání literatury
Literatura pro děti a učitele dětí se systematickým
vyučováním z většiny známých biblických příběhů ze
Starého a Nového zákona, věroučných lekcí, misijních
příběhů a praktických lekcí s aplikacemi pro dnešní děti.

Podpora modlitebního úsilí
• Zakládání malých modlitebních skupinek dospělých
a dětí.
• Zveřejňování modlitebních námětů za děti a učitele
na webu www.detskamisie.cz.
• Zasílání modlitebních dopisů jednotlivých pracovníků DM s aktuálními informacemi o činnosti a modlitebními potřebami.

Tábory dobré naděje
Letní týdenní tábory nabízené především dětem
z korespondenčních kurzů. Cílem je zvěstování evangelia, ale také ukázat dětem na křesťanský život v praxi.
Jednorázové evangelizační akce
Různé jednorázové akce jako jsou např. Den dětí,
výlety, svátky, narozeniny jsou využívány k tomu, aby
děti mohly uslyšet zvěst evangelia.

Pomoc v přímé práci s dětmi
• Pomocí kurzů „Efektivní vyučování dětí – stupeň 1, 2, 3“ (v rozsahu cca 30 hodin o evangelizaci
a duchovním růstu dětí).

Dětská misie je členem Evangelikální aliance a spolupracuje se všemi registrovanými církvemi a samostatnými sbory na území České republiky a v zahraničí. DM
aktivně spolupracuje a vítá činnost organizací: AWANA,
Samuel, Biblická práce pro děti, Tim 2,2, TWR, KPK,
BTM, HCJB, Nový život, Kudy kam, Wycliffovi překladatelé Bible, redakce časopisu Kroky. Spolupracuje se stovkami jednotlivých křesťanů z církve Pána Ježíše Krista.

Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship®)
www.cefeurope.com

Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship®)
www.cefonline.com

Dětská misie v České republice
www.detskamisie.cz

2

3/2012

ÚVODNÍK

Oáza bez vody???
Tak jsme zase tady, naši milí čtenáři Zpravodaje, s podzimní porcí informací, pozvánek
a nápadů. Nevím, v jakém rozpoložení a kde
konkrétně jste se pustili do čtení, ale přál bych
si, aby chvíle se Zpravodajem byla pro každého
z vás pomyslnou oázou, která vás občerství, ve
které naleznete odpočinek a seberete síly k dalšímu „putování“ k dětem a s dětmi.
Když jsme někdy na jaře rozhodli o tom, že
se naše letošní dva turnusy táborů uskuteční ve
středisku s názvem „Beskydská Oáza“, rozhodně jsme netušili, jak bude tento název pro to,
co budeme prožívat, symbolický. Už na počátku
prázdnin jsme dostali jedno praktické doporučení: „Modlete se za déšť. Jestli nezačne více pršet,
na středisku nebudete mít vodu.“ A skutečně, už
v první polovině prázdnin se nejednou stalo, že
ke středisku přijížděli hasiči, aby z cisterny doplnili zásobu vody v rezervoáru. S lehkými obavami jsme sledovali suché a horké léto, které na
severní Moravě panovalo. Naše tábory byly na
úplném konci prázdnin a museli jsme být připraveni i na ten nejčernější scénář. Nejednoho z nás
asi napadlo: „Co budeme dělat na Oáze, která
bude bez vody?“ Jedno jsme ale věděli s jistotou.
Bůh zná všechny naše potřeby a má i všechno ve
svých rukou. Již od počátku příprav tábora jsme
jej prosili o požehnání a poté, co tábory začaly,
jsme do modliteb o požehnání a konkrétně za
vodu zapojovali i děti.
Během prvního turnusu k nám nepřicházely dobré zprávy. Ve vesnici pod námi vysychaly
studny, prázdnily se zásobníky a lidé začali mít
veliké problémy. Když jsem jel čtvrtý den tábora z obchodu ve vesnici nahoru do střediska,
v polovině cesty jsem dojel supící hasičskou cisternu. „A je to tady“, blesklo mi okamžitě hlavou. „To, co jsme si nepřáli, se stalo skutečností.
Došla nám voda.“ K mému údivu ale cisterna na
rozcestí neodbočila ke středisku, ale pokračovala k hotelu, který byl asi 500 metrů nad námi.
Beskydská Oáza se stala skutečně oázou. Nevím,
jak to Pán Bůh udělal, ale v době, kdy docházela
voda lidem nad námi i pod námi, Oáza skutečně
a doslova zůstala oázou.
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Milí čtenáři, uvědomujete si tu nesmírnou Boží
dobrotu? Možná, že to co prožíváte, se podobá
cestě vyprahlou pouští. Duchovní klima v naší
zemi poušť skutečně připomíná. Ale milostivý
Bůh nám dopřává spočinout na místech, kde je
vody dostatek, která se zelenají a kypí životem.
Pro někoho to může být rodina, pro jiného sbor
věřících, klub dobré naděje, nebo chvíle s Bohem
u modlitby a Jeho slova. Kéž tyto oázy nepřestanou občerstvovat a kéž je z Boží milosti a za
vašeho přispění nacházejí i další, kteří jsou utrmácení.
Zbyšek Šikula
národní ředitel DM

Upřímná modlitba
Jedna malá dívenka se upřímně modlila:

„Pane Bože, prosím Tě, starej se
o nás. A starej se taky o sebe,
protože když by se ti něco stalo,
tak fakt nevím, co bysme dělali.“
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BIBLICKÉ SLOVO

Běžíme k cíli správným
směrem?
„Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil,
víru zachoval.“ (2. Timoteovi 4, 7)
Prázdniny jsou nenávratně pryč a začal nový
školní rok. Pro někoho úplně poprvé, pro jiné je
to již rutinní záležitost. Možná se ještě i nyní probírají zážitky, které každý z nás prožil. I nedávný svátek všech sportovců světa, olympiáda
v Londýně, je minulostí, stejně tak různé tábory,
rodinné dovolené, pobyty u babiček a dědečků…
Čas je neúprosný, běží stále, na rozdíl od našeho
lidského putování, které se může kdykoliv nečekaně zastavit. Apoštol Pavel svědectví o svém
vlastním životním běhu sdělil mladému Timoteovi krátce a výstižně. Na základě něj si mladý
muž určitě sám pro sebe položil otázky, které si
může položit také každý z nás: „Bojuji dobrý boj?
Běžím tak, abych dokončil závod? Zachovávám
víru?“ Pro opravdového Božího služebníka jiná
možnost neexistuje. Stojí to mnoho úsilí a odříkání, ale na zhodnocení naší cesty, životního
běhu, v cíli čeká, sportovní terminologií řečeno,
nebeský Otec.
Oslovil mě jeden výňatek z kázání anglického kazatele CH. Spurgeona, který musel odejít
z Baptistické unie. Byl pro mnohé trnem v oku
jen proto, že je nabádal k důslednému zvěstování
čistého Božího slova, varoval je před modernismem a církevním pragmatismem a obvinil jednotu, že se odchyluje od základních požadavků
evangelia. Uvádím část z jeho kázání: „Nikdy
nesmíme skrývat své barvy! Jsou chvíle, kdy se
musíme prodrat kupředu a vyhledat souboj,
když to čest našeho Kapitána vyžaduje. Nikdy se
nesmíme stydět nebo se strachovat. Náš Pán Ježíš
si zasluhuje, abychom přinesli nejvyšší oběti pro
obranu víry. Naše pověst, pohodlí, celý náš život
musí být obětován jménu Pána Ježíše a víře v Něj.
A jestli musíme v boji riskovat své dobré jméno
a svůj život, aby bylo dosaženo vítězství, pak si
řekněme: ,V tomto boji musí někteří padnout.
Proč bych to neměl být já? Rád budu následovat
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Bojuji dobrý boj? Běžím
tak, abych dokončil závod?
Zachovávám víru?
svého Mistra a ponesu hanbu kvůli Němu.´ Jen
stateční vojáci jsou hodni našeho velkého Pána.
Ti, kteří se schovávají vzadu, aby neztratili své
pohodlí, nejsou hodni království.“
Silná, ale pravdivá slova, která i dnes naznačují, kam a jak by měla směřovat trasa našeho běhu
životem. Pro pravého Božího služebníka není
jiná možnost. Na té cestě jsou překážky, na které můžeš narazit ve škole, v práci, ale také ve své
rodině. Apoštol Pavel byl příkladem ve vytrvalosti, mnozí hrdinové víry před námi také. Přeji
i vám milí čtenáři Zpravodaje DM, abyste na té
Boží dráze vytrvali od startu až do cíle. Ta nebeská odměna za to stojí!
Karel Moškoř
předseda Národní rady DM v ČR
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Téma: Ježíš se narodil o Vánocích, aby se
stal Spasitelem světa
Verš: Lukáš 2,10-11
Pomůcky: hrnek teplé vody + pět párátek svázaných tenkou vánoční stužkou (pro každé dítě a pro
vás). Připravte si i párátka navíc, pro případ, že by
se některé zlomilo.
Zvedněte balíček s párátky. „Těchto pět párátek
nám bude vyprávět vánoční příběh.“ Rozvažte balíček a zvedněte jedno párátko. „Toto párátko mi připomíná, proč potřebujeme Vánoce.“ Ohněte párátko
v polovině tak, aby se nalomilo to tvaru písmene V.
„Pán Bůh moc dobře ví o tom, že ty i já jsme naší
neposlušností porušili Boží pravidla (1. Jana 3,4)
a že jsme všichni zhřešili (Římanům 3,23).“ Nalomte všech pět párátek do tvaru písmene „V“.
„Kvůli svému hříchu si zasluhuješ trest. Tím
trestem je věčné oddělení od Pána Boha. Pán Bůh
žije na skvělém místě zvaném Nebe a i jeden sebemenší hřích by mohl dokonalost toho místa pokazit. Tohle „X“ nám připomíná, že Pán Bůh nesnese
ani jeden hřích ve své blízkosti.“ Dejte dvě nalomená párátka nalomenými hroty k sobě, aby vytvořila
tvar písmen „X“. „Ale protože Pán Bůh tento svět
stvořil, On každého člověka velmi miluje – i když
hřešíme.“ Umístěte párátka špičkami k sobě, aby
vytvořila kruh představující svět. „Pán Bůh tak
velmi miloval svět, že dal světu ten úplně první
vánoční dárek! Tento dárek tě může zachránit od
trestu za tvé hříchy.“ Ponořte ukazováček do teplé vody. „Božím vánočním dárkem pro tento svět
byl Jeho dokonalý Syn, Pán Ježíš, poslaný z nebe!“
Kápněte kapku nebo dvě teplé vody doprostřed kruhu. „Když se narodil jako malé miminko, zjevil se
anděl, který řekl: „Zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.“ Nechte děti, aby sledovaly,
jak se párátka rychle přetvoří na obrys postavy, pak
přečtěte Lukáše 2,11.
Přidejte další kapky vody do středu kruhu, dokud
se obrys postavy nezmění v hvězdu. „Pak Pán Bůh
poslal na oblohu zvláštní hvězdu, aby ukázala místo, Betlém, kde se Spasitel nacházel. Ježíš vyrůstal
a žil dokonalým životem. Když se stal dospělým
mužem, vzal na sebe trest za tvoje i moje hříchy
tím, že za ně zemřel na kříži. Byl pohřben, ale o tři
dny později Ho Pán Bůh opět vzkřísil.“ Přečtěte
1. Kor. 15,3-4.
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„Tato ͵Hvězda dobré zprávy’ mi připomíná, že
se Pán Ježíš narodil o Vánocích jako součást Božího plánu záchrany! Pokud jsi Ho přijal jako svého
Spasitele a věříš Mu, Pán Bůh ti tvé hříchy odpustil a jednou tě vezme k sobě do nebe. On také
přijde do tvého života v podobě Ducha Svatého
a pomůže ti říkat tu Dobrou zprávu ostatním. A to
je význam Vánoc!“

INSPIRACE

Hvězda dobré zprávy

Ježíš, skromný král
Pomůcky: Dárečky různé hodnoty; jeden pro
každé dítě. Jeden z dárků by měl být malý a cenný, například stokorunová bankovka v krabičce od
sirek.
Ty nejméně hodnotné dárky zabalte do krásné
krabice s barevnými stuhami. Ty středně cenné do
obyčejného vánočního papíru s malou ozdobou ze
stužky nebo bez ní. A ten nejmenší, ale nejcennější
dárek zabalte do obyčejného hnědého papíru bez
stužky.
Písmo: Filipským 2,6-9
Lekce: „Mám tady pro každého z vás dárek.“
Nechte děti, aby si vylosovaly čísla a podle jejich
pořadí si pak chodily pro dárečky. Obvykle ten
nejmenší a nejobyčejnější dárek zbývá na konec.
„A teď si dárečky jeden po druhém otevřeme.“
Veďte rozbalování dárků tak, aby ten nejmenší
a nejvzácnější byl otevřen až jako poslední.
„Čekal někdo z vás, že ten nejvzácnější dárek
bude v té nejmenší a nejobyčejnější krabičce? Jistě ne. Pán Ježíš byl nádherným dárkem od Pána
Boha pro tento svět. Ježíš se nenarodil v nádherném paláci. Místem jeho narození byla stáj – chlév,
kde byla zvířata! První lidé, kteří slyšeli o Jeho
narození, nebyli významní politici nebo prezidenti, byli to pastýři – lidé, kteří byli úplně obyčejní.
Když se král Herodes dozvěděl o Ježíšově narození,
nevyhlásil státní svátek ani prázdniny, ale nařídil,
aby byli zabiti všichni malí chlapci a doufal, že
Ježíš bude mezi nimi. Když Pán Ježíš začal lidi učit
o Pánu Bohu a uzdravoval je, lidé Ho odmítali.
Neuvěřili, že On je ten slíbený Zachránce, o kterém slýchali tak dlouho před jeho příchodem!“
Přečtěte Filipským 2,6-9. Diskutujte o tom, jak byl
Pán Ježíš pokorný a poslušný až do smrti, díky které
můžeme být zachráněni!
Ze zahraničních materiálů CEF přeložila
Martina Čermáková
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ZAHRANIČNÍ OKÉNKO

Nový ředitel DM na Slovensku
Náš pohled za hranice naší země tentokrát
zaměříme na východ a nebude to vůbec daleko. S Dětskou misií na Slovensku nás pojí dva
společné počáteční roky služby ve společném
státě (Československu) a poté téměř 20 let blízké spolupráce a přátelství. Po celou tu dobu ve
vedení služby na Slovensku věrně stáli manželé
Jozef a Ľubica Kováčovi. Mnozí si je vybavíte
jako zapálené evangelisty, dobré učitele a věrné
modlitebníky.
Čas se nedá zastavit a také pracovníci, kteří
jsou jinak plni sil a elánu dospějí do věku, který
státní úřady označují jako důchodový. Manželé
Kováčovi se rozhodli pokračovat ve službě už jen
jako misionáři, těší se na oblastní práci v Bratislavě a Ľubka bude částečně pomáhat při administrativě národního úřadu DM. Vedením služby
byl dne 1. 9. pověřen bratr Michal Fraňo, který
v Dětské misii slouží již od roku 2000, z toho 8
let jako místní pracovník v Košicích a okolí. Rádi
bychom Vám Michala krátce představili.
1) Michale, jak ses dostal ke službě v DM?
Krátko po tom, ako ma Pán Ježiš zachránil,
som začal pomáhať mojej sestre Ľudmile na
besiedke v našom zbore. Potrebovali sme sa v tejto službe vzdelávať a tak som cez kurzy Efektívne
vyučovanie detí – stupeň 1 a 2 prišiel do kontaktu s Detskou misiou. Začal som spolupracovať
ako dobrovoľník na letných táboroch a pri Kluboch Dobrej zvesti. Po ukončení vysokoškolského štúdia som si zvolil 2 roky civilnej služby
v Detskej misii. V tom čase som dostal ponuku
od brata Jožka Kováča, aby som zostal pracovať
v Detskej misii na plný úväzok. Úprimne som
túžil pracovať pre Pána ako misionár, ale mal som
zároveň aj túžbu vyskúšať si prácu v sekulárnom
zamestnaní v odbore, ktorý som študoval na VŠ.
A tak som sa na dva roky vrátil na Žilinskú univerzitu, kde som vyučoval, robil si doktorandské
štúdium a pracoval spolu s jedným profesorom
na projektoch pre EU. Keď sa moje dva roky na
univerzite blížili ku koncu, dostal som zo strany
univerzity veľmi dobrú ponuku na prácu – byť
koordinátorom projektov EU pre celú univerzi-
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tu. Ponúkali mi platovo 3 a pol násobne viac ako
DM, avšak stále som túžil ísť do misie. V mojej
mysli sa začal boj. Na jednej strane veľmi konkrétna a lákavá ponuka, na druhej strane Pánovo
povolanie a Jeho zasľúbenia, že On sa postará.
Po 2 týždňoch mi Pán dal cez môj pracovný
nástroj – počítač (mal som na ňom heslá na každý deň) – jasné slovo: „Nech vaše jednanie nie je
ovládané láskou k peniazom, ale buďte spokojní
s tým, čo vám Boh dáva. Veď On sám zasľúbil:
Nezanechám Ťa, ani Ťa neopustím.“ Židom 13,
5 (bolo to z voľnejšieho anglického prekladu, ale
práve v tomto znení ten verš veľmi jasne hovoril
do mojej situácie). Dnes po 12 rokoch v Detskej
misii môžem dosvedčiť, že Boh je naozaj verný
Boh, ktorý sa stará. On verne plní svoje sľuby.
2) Prozraď nám něco o své rodině.
Mám manželku Zuzku, ktorá sama chcela byť
kedysi misionárkou v Indii a som veľmi rád, že
zostala na Slovensku, lebo inak by som ju nespoznal. Zuzka vyštudovala farmáciu a do materskej
dovolenky pracovala v lekárni. Som však rád, že
srdce misionárky jej zostalo. Ešte predtým, než
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4) V čem tě Jožko s Ľubicou nejvíce
inspirovali, v čem budou pro tebe vzorem
k následování?
Sú pre mňa príkladom mimoriadne obetavej
služby a príkladom pokorného nesenia autority.
Okrem toho si ich vážim aj ako osobných priateľov, ktorých rada mi už viackrát v živote veľmi
pomohla.

3) Jak těžké pro vás bylo rozhodnout se
k tomu, že převezmete odpovědnost za celý
tým DM na Slovensku?
Ťažké to bolo v tom, že sme sa museli presťahovať do Bratislavy z Košíc, kde sme boli zapojení v oblastnej práci. V Košiciach a na východnom Slovensku sa nám veľmi páčilo a mali sme
tam veľa priateľov. Museli sme predať košický
byt a nájsť si byt v Bratislave. A okrem toho sme
museli prijať na seba omnoho väčšiu zodpovednosť, než akú sme mali predtým. Vnímali sme
však, ako Pán vedie celú situáciu a ako to už
vopred pripravil. Okrem toho nás mnohí bratia a sestry v tomto kroku povzbudzovali a toto
všetko nám pomohlo v našom rozhodovaní.

A taktiež sú mi príkladom v tom, čo si aj Ty,
Zbyšek, na úvod spomenul – že sú to vytrvalí
modlitebníci.
5) Je na Slovensku nějaká oblast služby
nebo potřeba, na kterou se chcete s týmem
DM v nejbližším období zaměřit?
Chceli by sme pokryť službou Detskej misie tie
oblasti Slovenska, kde nám zatiaľ chýbajú miestni pracovníci. Jedná sa najmä o južné Slovensko
a potom oblasť pod Tatrami a na Spiši. Túžime,
aby celosvetová vízia Detskej misie – Každé
dieťa, v každej krajine, každý deň – mohla byť
uskutočnená aj na Slovensku – aby čo najviac
detí bolo zasiahnutých a zmenených evanjeliom
Pána Ježiša Krista.

ZAHRANIČNÍ OKÉNKO

sme sa spoznali, Zuzka absolvovala inštitút Detskej misie a pomáhala misii pri rôznych aktivitách. Zoznámili sme sa pri práci v dorastovom
klube v Bratislave. Vzali sme sa v roku 2007. Pán
nám požehnal dcérku Lenku, ktorá má teraz rok
a 9 mesiacov a momentálne čakáme naše druhé
dieťatko.

Zúčastněte se Institutu DM!!!
Tříměsíční kurz CMLC
(Children’s Ministry Leadership Course)
se bude konat v rumunském Sibiu
v termínu 16. 6. – 6. 9. 2013
Komu je kurz určen?
• Křesťanům, kterým leží na srdci zvěstování
evangelia dětem a jejich duchovní růst.
• Studentům biblických škol, kteří se chtějí
zdokonalit v práci s dětmi.
• Vedoucím práce s dětmi v církevních sborech.
• Dětským evangelistům a misionářům, kteří
vidí práci mezi dětmi jako své budoucí povolání.
• Těm, kteří cítí povolání pracovat v Dětské
misii na plný úvazek.

padně v zahraničí. Absolventi se naučí povzbuzovat a vyučovat další křesťany pracující s dětmi
a dorostem.
Bližší informace podá Zbyšek Šikula,
mobil: 731 505 939, sikula@detskamisie.cz.
Informace naleznete také na stránkách DM:
http://www.detskamisie.cz/pro-ucitele-asbory/vzdelavaci-institut/

Co je cílem kurzu?
Cílem CMLC je připravit absolventy ke zvěstování evangelia dětem v České republice, pří-
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OBLAST FRÝDEK-MÍSTEK

Léto budiž pochváleno aneb Dvě ohlédnutí
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Ohlédnutí první
Co udělám toto léto pro děti ve Frýdku-Místku? Tato otázka mě zaměstnávala už od dubna.
Bambiriáda se v našem městě letos nekonala, tak
by možná mohly být kluby na sídlišti! Najdou se
mladí zapálení křesťané, kteří by o prázdninách
obětovali nějaký čas dětem? Všichni mají tolik
zálib a času je tak málo… Dnes už mohu s radostí říci, že setkání pro děti přece jen byla!
Hned na počátku prázdnin mladí křesťané ze
Slezské evangelické církve společně s finskými
kamarády vyšli do ulic našeho města a rozdávali
pozvánky na různá setkání. Na první dvě dopoledne jsme společně s nimi připravili na sídlišti
Slezská dopolední kluby pro děti.
Překvapení první – málo dětí! Bylo příliš velké vedro, začátek prázdnin a vylidněné město.
Překvapení druhé – rodiče byli proti a své
děti nepustili! Tvrdá realita. Některé děti si
dokonce s námi nesměly hrát ani hry, kterými kluby vždycky začínaly. Společnost nám na
popud jedné z maminek dělali i městští strážníci.
Přesto děti, které byly přítomny, slyšely poprvé o Pánu Ježíši! Naučily se biblický verš (Lukáš
19,10) a slyšely dvě biblické lekce ze série evangelizačních lekcí DM „Jednosměrka“ - příběhy
o marnotratném synu a o uzdravení Námana.
Zazpívaly si také písničky oslavující Boha - česky,
anglicky a dokonce také finsky! Z malého počtu
devíti dětí nám po klubech jedna dívenka napsala email a nyní už je zapojena do korespondenčního kurzu.
Překvapení třetí – povzbuzení! Přichází maminka s dítětem v náručí a říká: „Opět
tu máte kluby?“ Potěšilo mne to, přišla mně

pozdravit a pochlubit se děťátkem. Petru a její
sourozence jsem poznala právě na pětidenním
klubu a mohla je vyučovat o Bohu v našich pravidelných klubech a také na táborech. Modlete
se za děti, které můžeme oslovovat na takových
akcích, aby opravdově poznaly Pána Ježíše, uvěřily v něj, nebo aby si na Boha alespoň vzpomenuly v různých životních situacích.
Ohlédnutí druhé
Šestnáct let jsem jezdila na tábory jako jedna
z vedoucích a vždycky jsem si to s dětmi moc
užila. Povídat s dětmi a učit je o Bohu je krásná
věc! Některé z nich jsem také učila na kurzech
a jsou z nich noví vedoucí dětí na táboře. Je to
radost dívat se, jak dílo záchrany v Ježíši Kristu
může být předáváno dalším, a jak noví spolupracovníci vedou děti ke Kristu! Letos jsem na
táboře opět prožívala pěkné chvíle, ale v úplně jiné pozici. Patřila jsem do týmu v kuchyni.
Snažila jsem se společně se sestrou Žofií (zlaté
ruce a srdce) vařit jídla, která by dětem chutnala.
A skutečně - po lodičkách, beruškách, žabičkách
a dalších nápaditě naaranžovaných pochoutkách
se na stolech vždy jen zaprášilo!
Pochvaly od dětí i vedoucích nás pokaždé
povzbudily! Některé děti, zvláště ty malé, lákala
vůně připravovaných pokrmů a ony rády a často postávaly u otevřených dveří kuchyně. Bavilo
mě to a společně s manželem, mou stálou oporou ve službě dětem na všech místech i v táborové kuchyni, jsme si říkali, jestli se snad pro nás
nerýsuje jiná podoba služby na táborech…
Prázdninové zážitky zaznamenala
Katka Moškořová
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V létě 2011 jsem s kamarádkou z mládeže jela
sloužit na dětský příměstský tábor do Kraslic.
Tam jsme se nechaly inspirovat prací místní mládeže s nevěřícími dětmi a začaly jsme přemýšlet
o založení dětského klubu u nás v Chebu. O tuto
myšlenku jsme se podělily ve sboru a přidaly se
k nám ještě další ochotné sestry a bratři. Začali
jsme Vánoční slavností, kam přišlo asi 16 dětí.
Od ledna 2012 jsme potom otevřeli Klub dobré naděje. Zpočátku nám žádné děti nechodily,
tak jsme ten čas využili k modlitbám a ke zpěvu chval. Asi na třetí klub už ale děti přišly a od
té doby začaly chodit pravidelně. Jsou to děti
z chebského dětského domova. Můžeme vidět,
že na klub chodí opravdu rády a že v nich Pán
Bůh pracuje. Zpočátku vedl lekce a vlastně celý
klub bratr kazatel. Na jaře jsme ale my ostatní
prošli kurzem Dětské misie EVD 1. Od té doby
vedeme lekce i my a vedení klubu pomalu přebíráme. Od ledna do června jsme na klubu probírali život Pána Ježíše a jednou za dva měsíce jsme
připravili pro děti párty, kam jsme pozvali i děti
z chebského romského sboru. Například na Velikonoční slavnost přišlo zhruba 30 dětí.
V létě klub neprobíhal, ale v srpnu jsme ve
sboru uspořádali příměstský tábor, kam přijeli sloužit také manželé Kohoutovi, pracovníci
Dětské misie z Jablonce nad Nisou. Něco takového jako je tábor se v našem sboru konalo
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poprvé a myslím, že to byl opravdu požehnaný
čas. Tábora se sice nemohly zúčastnit děti z dětského domova, ale zúčastnily se ho děti z naší
besídky a jejich nevěřící kamarádi. Celkem
bylo na táboře 16 dětí. S manžely Kohoutovými
tábor vedl bratr kazatel s manželkou a ochotní
mládežníci. Vařily nám sestry ze sboru a sbor
celý tábor výrazně podpořil. Téma tábora bylo
Ester, materiály jsme převzali od Dětské misie.
Poslední večer tábora se konala slavnost pro
rodiče a bratry a sestry ze sboru, kde děti zazpívaly písně naučené z tábora a zahrály divadlo
o Ester. Společně jsme potom na sborové zahradě opékali vuřty a byla to příležitost k rozhovorům a prohloubení vztahů.
Od října 2012, dá-li Pán, otevřeme klub znovu a budeme probírat příběhy Starého zákona
od stvoření po Jákoba. Na klub budeme opět
zvát děti z dětského domova a také děti, které byly v létě na táboře. Modlíme se, abychom
měli moudrost v tom, koho ještě máme na klub
pozvat. Každé dva měsíce bude opět párty, kam
přizveme i děti z romského sboru.
Jsme vděčni Bohu, že jsme klub mohli založit,
že máme ochotné vedoucí, že nám chodí děti a že
nám Pán Bůh v této službě žehná. Těšíme se, jaké
ovoce tato služba dál přinese.
Eva Horová
absolventka kurzu EVD 1 v Chebu

PŘEDSTAVUJEME SPOLUPRACOVNÍKY

Klub dobré naděje v Chebu
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OBLAST LIBERECKO

Bůh jedná v Ploužnici
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„Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek
Hospodinův obstojí.“ (Přísloví 19,21)
Letos, koncem jara nás nečekaně kontaktovala dvojice manželů z Mimoně, Jirka a Romana
Hanzlovi s tím, že slyšeli o naší práci mezi romskými dětmi. Když jsme je na oplátku navštívili
v Mimoni, ukázali nám čerstvě vybudovanou
„nízkoprahovku“ pro romské děti a zavezli nás
do nedaleké obce Ploužnice. V několika opravených bytovkách po ruských vojácích tam žijí
stovky Romů. Lilo jako z konve, tak jsme si jen
prohlédli z auta fotbalový stadion, kde Romana
s Jirkou zamýšleli udělat v létě evangelizaci pro
Romy a žádali nás, abychom v rámci této akce
udělali program pro děti. Hmmmm…
Upřímně, vzhledem k tomu, že s podobnou
větší akcí neměli Hanzlovi žádné zkušenosti,
připadalo nám to dost divoké. Ale viděli jsme na
nich takový zápal pro věc, že jsme si řekli – pojďme do toho! Horlivě jsme se modlili a začali jsme
připravovat dětský program.
Nastal den D. Předpověď počasí ohlašovala
přívalové deště a nárazový vítr. Na otevřeném
stadionu – co víc si přát?
Po příjezdu do Ploužnice nás čekalo několik
překvapení. Navzdory předpovědi sálalo slunce
a bylo bezvětří. Hanzlovi nás překvapili zprávou, že kázat bude romský evangelista, kterého
do Čech před 14 dny vyslal sbor z Ostravy. Na
pomoc přijelo 7 aut romských služebníků ze sboru z Nového Města pod Smrkem a jejich hudební
skupinka. Na akci pomáhali služebníci celkem
z pěti(!) křesťanských společenství.

Krátce po 15:00 začal program pro dospělé.
Sešlo se asi 200 lidí včetně dětí. Všichni pokojně
sledovali celou evangelizaci a dodržovali zákazy
kouření a konzumace alkoholu. Když se v 17:00
k našemu stanu řítilo asi padesát romských dětí,
zatajil se mi dech. Ale všechny obavy byly zbytečné. Děti pozorně sledovaly celý program, a když
na závěr zněla „modlitba hříšníka“, s pohnutím
jsem poslouchal, jak řady dětí opakují po mně.
Na výzvu reagovalo zvednutím ruky asi 25 dětí.
Následovaly ještě hry, opékání vuřtů, večer
chval, rozhovory a celá akce pokojně končila
s tím, že za celý den spadlo jen pár kapek deště.
Díky Pánu!!!
Druhý den byla neděle a na stadionu v Ploužnici jsme připravili malé bohoslužby. A nyní
služebníci dětem zpozorněte: Z romských bytovek přišlo asi 35 lidí – z toho 30 dětí! Neskutečné!
Romský evangelista byl překvapen a své kázání
přizpůsobil dětem. Také my jsme děti oslovili
vyučováním verše a předmětnou lekcí. Na konci
shromáždění manželé Hanzlovi domluvili s dětmi setkání a začnou pravidelnou dětskou službu
v Ploužnici. Takže vzniká nový klub.
Pamatujete milí čtenáři, kde tenhle příběh
začal? Začátek vložil Bůh jako vizi do srdcí
manželů Hanzlových. Uviděli potřebu spasení
Romů v mimoňských lesích v Ploužnici. Dělejme
to jako oni. Naslouchejme hlasu našeho srdce,
když ho probouzí Pán. Naplňujme nebeské vize!
Petr a Olga Kohoutovi
koordinátoři DM, oblast Liberecko
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Po předchozích úspěšných ročnících sportovního utkání ve streetballu atraktivního spíše pro
jedince dorostového věku jsme se letos rozhodli
spojit své síly s křesťanským motorkářským klubem Road 146 a Církví Nová Naděje při organizaci akce určené zejména mladším dětem. A tak
se třetí zářijovou neděli příborský městský park
zaplnil téměř sedmdesátkou dětí spolu s rodiči i prarodiči, kteří přišli doslova a do písmene
„pohnout kostrou“.
Jak již samotný název prozrazoval, celé odpoledne se neslo ve znamení pohybu. Během soutěžních disciplín na různých stanovištích měly
děti možnost vyzkoušet si určité činnosti z pozice handicapovaných lidí. Parkem tak svištěl slalom na invalidním vozíku, děti si mohly vyzkoušet orientaci v prostoru poslepu a mnohé další
disciplíny. Po soutěžní části následovalo strhující
svědectví Kamila z motorkářského klubu o tom,
jak jej Pán Bůh oslovil a přivedl k sobě. Pak
následoval biblický příběh o ochrnutém muži
a jeho zázračném uzdravení. Všichni poslouchali, protože jednou z podmínek pro účast na losování cen bylo správně odpovědět na otázku z příběhu: „Proč Pán Ježíš nejdříve odpustil hříchy
ochrnutému muži a až pak ho uzdravil?“ Naštěstí poslouchali i všichni rodiče a tak mohli taky
napovědět svým nejmenším ratolestem: „Protože
odpustit hříchy je pro Pána Ježíše důležitější!“
(Markétka, 4 roky).
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O svůj mnohdy nelehký úděl se s návštěvníky
akce podělil i můj dlouholetý přítel na vozíčku
Juraj, kterému jsem dělal 10 let osobního asistenta v Bratislavě. Odměnou za vzorné naslouchání
příběhu bylo losování o sportovní ceny a pak se
rozjela volná zábava. Areál parku byl zaplněn
atrakcemi jako nafukovací hrad se skluzavkou
spolu s chaloupkou. Děti i jejich dospělý doprovod se mohli svézt na recesních, podomácku
vyrobených kolech a již tradičně se konala jízda
na nablýskaných motorkách.
Mám velikou radost z reakcí rodičů a hlavně
dětí, které se mohly v parku nejen zabavit, ale
i dozvědět o Pánu Ježíši. Tenhle rok byla tato
akce podpořena nejen mnoha dorostenci z táborů DM, kteří přijeli z blízka i daleka, aby nám
pomohli, ale taky velkým množstvím modliteb,
které se projevily v počasí, při programu a také
v pokojném průběhu celé akce. Neobjevila se ani
jedna stížnost na křesťanství, na rozdíl od minulého roku, kdy jsme je zaznamenávali až téměř
šokujícím způsobem.
Teď se už jen těšíme na další ročník akce
POHNI KOSTROU!
Ľubomír Čermák
kordinátor DM v oblasti Novojičínsko

OBLAST NOVOJIČÍNSKO

Pohni kostrou! aneb Den plný her a zábavy

Štramberk
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INSPIRACE

30 DĚTÍ – 30 MINUT – 30 DRAKŮ

Co budeme potřebovat:
• šablonu draka - ke stažení na webu DM
(sekce „Nápady/Inspirace“)
• papíry A4, širší lepicí páska, odpadkové
pytle, brčka, karton, tenký provázek anebo
silná niť

Návod ke stavbě:
• nakopírovat draka na různě barevné papíry
• složit draka podle přerušovaných čar
• na horní líc přilepit páskou brčko po celé
šířce mezi rohy papíru (podle obrázku)
• na spodní stranu přilepit páskou ocas
z nastříhaného pytle na odpadky (může být
opravdu dlouhý, aby drak byl stabilní)
• přelepit páskou 2 kolečka a pak do nich
udělat dírku děrovačkou
• připevnit lehký provázek (5-8m) do dírky
a namotat na kus kartonu
• vyrazit ven a užít si podzim

12
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Cyklus 5 lekcí ze života apoštola Pavla:
Lekce 1
Lekce 2
Lekce 3
Lekce 4
Lekce 5

NOVINKY

220 Kč

Obrácení
Pletichy a útěky
Nesprávná identita
Evangelium proniká do Evropy
Sám v Aténách

Pavel – Svědek a vítěz
Cyklus navazujících 5 lekcí ze života apoštola Pavla:
Lekce 6
Lekce 7
Lekce 8
Lekce 9
Lekce 10

Vysvobozen z moci satana
Poprask v Jeruzalémě
Pavel svědčí králům
Ztroskotání
Konec běhu

LITERATURA / NOVINKY

Pavel - Pronásledovatel a kazatel

220 Kč

Každá sada lekcí obsahuje obrázkovou knihu, český text,
ústřední pravdy, biblické verše a otázky k opakování.
Zajistěte si oba tituly pro vyučování v novém
školním roce!!!

Slíbený Spasitel
Starší vánoční lekce s revidovaným textem a zcela novou
grafikou. Jednotlivé obrázky se postupně odkrývají z obrázkové karty.
Cena: 70 Kč
Máme mnoho jiných vánočních lekcí, podívejte se do našeho internetového obchodu.
Další lekce z dílny DM na CD (PowerPoint):
Slíbený Spasitel + Největší příběh
250 Kč
Spasitel pro tebe
100 Kč
Církev, Boží rodina (slovenský text)
100 Kč
Párty kluby I, II
200 Kč

70 Kč

dobré naděje
30 Kč Klub
Kniha zkušené irské misionářky a instruktorky DM Lindy Corry je vynikající pomůckou pro všechny, kteří vedou nebo chtějí
založit pravidelný klub pro děti z necírkevního prostředí.

30 Kč

Duchovní růst dětí
Sam Doherty, Roy Harrison, Victor Watson
Příručka na pomoc rodičům a učitelům při
duchovním vedení dětí.
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MODLÍME SE / PŘIPRAVUJEME

MODLETE SE
Nedělní modlitby
Tým Dětské misie, mnozí spolupracovníci
v České republice a také na Slovensku se pravidelně každou neděli ve 21:00 modlí za děti.
Chcete se přidat? Dejte nám o tom vědět, budeme Vám posílat aktuální zprávy.

PŘIPRAVUJEME
Kurz EVD 1 v Příboře
12. – 14. 10. a 26. – 28. 10. 2012
Centrum Dětské misie, Jičínska 549, Příbor
Bližší informace a přihlášky na webových stránkách
DM.

Za co se můžete modlit?
• za všechny děti v ČR, které neslyšely zvěst
evangelia
• za to, aby se křesťané věnovali i dětem mimo
církev
• za nové pracovníky a spolupracovníky Dětské
misie

Konference pro pracovníky s dětmi
Téma:
„Každé dítě – Každý národ – Každý den“
Sobota 3. 11. 2012 od 9:00
Modlitebna CB v Praze, Soukenická 15
Bližší informace a registrace na webových stránkách
DM.

Potáborová víkendovka pro dorost
9. – 11. 11. 2012
Centrum Dětské misie, Jičínska 549, Příbor

Předvánoční setkání pro učitele dětí
Budova ústředí SCEAV v Českém Těšíně, Na Nivách 7
Termín a program bude upřesněn později, sledujte
webové stránky DM.

Celodenní seminář pro pracovníky
s dětmi
Sobota 26. 1. 2013
Školící středisko KARMEL, Smilovice u Třince
Dětská misie zajišťuje odpolední program.
Informace: daniela.niemczykova@centrum.cz

Máte zájem o kurz EVD, seminář,
prezentaci služby nebo jiný
program? Napište nám do Centra
DM. Rádi přijedeme.
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Den modliteb za děti
7. listopadu 2012
Stejně jako v uplynulých letech, 7. listopadu
se sjednotí všichni pracovníci, dobrovolníci
a přátelé Dětské misie na celém světě k modlitbám za děti.
Evropská DM k této události vydala seznam
aktuálních modlitebních námětů (poděkování
a proseb). Seznam je ke stažení na webových
stránkách DM v sekci „Modlete se“. Seznam
vám rovněž můžeme na vyžádání zaslat poštou.
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Obracíme se na Vás s poděkováním,
na Vás, kteří jste se stali v letošním roce
díky svým darům spolupracovníky Dětské misie. Množí se nám však případy, kdy
dary přichází na Dětskou misii bez údajů
o dárci. V lednu 2013 bychom Vám rádi
zaslali potvrzení o darech s poděkováním,
ale to nemůžeme udělat, pokud neznáme Vaše jméno, příjmení a adresu. Proto
Vás touto cestou prosíme, pokud chcete
obdržet toto potvrzení a poslali jste dar
anonymně, napište nám na adresu: Dětská misie, Jičínská 549, Příbor nebo na:
sikulova@detskamisie.cz
Děkujeme i Vám, kteří několik měsíců
či dlouhá léta podporujete službu Dětské
misie a tím dokazujete Vaší vytrvalost a lásku k dětem v naší zemi. Kéž Vám tuto pravidelnou spolupráci s Dětskou misií Bůh
bohatě vynahradí.
K zasílání darů můžete zvolit jednu
z následujících možností:

Manželé Zbyšek a Renáta Šikulovi
VS: 6714
národní ředitelé, vedení a podpora týmu, rozvoj
služby v ČR, administrativa a účetnictví
mobil: 731 505 939, sikula@detskamisie.cz,
mobil: 731 183 915, sikulova@detskamisie.cz
Manželé Ľubomír a Martina Čermákovi
VS: 8413
oblastní koordinátoři pro Novojičínsko, přímá
práce s dětmi, spolupráce s místními sbory,
rozvoj služby v oblasti, správci centra DM
mobil: 737 568 554, cermak@detskamisie.cz,
mobil: 603 102 690, cermakova@detskamisie.cz
Manželé Petr a Olga Kohoutovi

FIO banka, číslo účtu:
2000160468/2010
• zaslání peněz poštovní poukázkou typu A
(na požádání Vám ji rádi zašleme poštou)
Nezapomeňte vždy uvést variabilní symbol
(VS), který určuje účel vašeho daru!
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VS: 5915

oblastní koordinátoři pro Liberecko, přímá práce s dětmi, spolupráce s místními sbory,
rozvoj služby v oblasti
mobil: 603 524 907, kohout@detskamisie.cz,
mobil: 607 937 921, kohoutova.olga@seznam.cz
Kateřina Moškořová

VS: 5611

prodej a distribuce literatury, koordinace služby
korespondenčních kurzů
mobil: 605 316 887,
katka.moskorova@detskamisie.cz
Jakub Smyček

• trvalý nebo jednorázový příkaz přímo
z Vašeho bankovního účtu na náš účet:

PODPOŘTE NÁS

Vaše dary pomáhají dětem
v České republice i v Lotyšsku!

VS: 9016

příprava nových titulů literatury, překlady,
multimédia
mobil: 732 880 423, smycek.jakub@email.cz
Děti v Lotyšsku

VS: 2012

misijní sbírka vyhlášená CEF Evropa na 2012 –
2013 za účelem podpory služby v nové budově
Dětské misie v Lotyšsku. Děti v Lotyšsku můžete
podpořit jako jednotlivci nebo jako skupiny
(Kluby dobré naděje, nedělní školy, tábory aj.).
Máme pro Vás k tomu ZDARMA dokumentaci.
Dary na národní úřad DM

VS: 9999

Dary na korespondenční kurzy

VS: 8888

Dary na vydávání literatury

VS: 7777
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Tým vedoucích na dětském táboře DM
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