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II Dětská misie je součástí světové organizace Child 

Evangelism Fellowship®, která působí ve 185 zemích 

světa. Svým působením je největší dětskou misijní 

organizací na světě. Cílem Dětské misie je oslovit evan-

geliem ty děti, které ho nikdy předtím neslyšely, pomo-

ci jim v duchovním růstu a pomoci jim najít místní 

sbor, kde by mohly dále duchovně růst. Tyto cíle napl-

ňuje 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 pří-

mo k němu domů. DM má k dispozici celkem 39 lekcí 

ve 4 kurzech.

Tábory dobré naděje

Letní týdenní tábory nabízené především dětem 

z korespondenčních kurzů. Cílem je zvěstování evan-

gelia, 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 – stu-

peň 1, 2, 3“ (v rozsahu cca 30 hodin o evangelizaci 

a duchovním růstu dětí).

• Uspořádáním seminářů, workshopů, konferencí 

DM.

• Uspořádáním jednodenních či vícedenních školení 

dle požadavků učitelů – od předškolních dětí po 

dorost, vzdělávání učitelů, rodičů…

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 pracovní-

ků DM s aktuálními informacemi o činnosti a modli-

tebními potřebami.

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

Dětská misie je členem Evangelikální aliance a spolu-

pracuje se všemi registrovanými církvemi a samostatný-

mi 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 překlada-

telé Bible, redakce časopisu Kroky. Spolupracuje se stovka-

mi jednotlivých křesťanů z církve Pána Ježíše Krista.
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se dvoutýdenního tréninkového školení Dětské 

misie v Srbsku. Středisko, kde se školení kona-

lo, leželo na odlehlejším místě a věděl jsem, že 

s ohledem na některé mé povinnosti v den odjez-

du budu přijíždět na místo pozdě v noci. Bylo mi 

jasné, že se musím zejména na poslední úsek 

cesty dobře připravit. Od města Novi Sad, kde 

jsem měl opustit dálnici, jsem si z mapy vypsal 

všechny obce, které byly na trase a také číselné 

označení silnic. 

S kolegyní ze slovenské DM jsme ve tmě 

vyhlíželi všechny směrovky, ale už v Novém Sadě 

nám bylo z velmi chaotického značení jasné, že 

posledních 60 km, které nám scházely, bude hod-

ně dobrodružných. Byla neděle po 23. hodině 

a my jsme s překvapením zjistili, že je problém 

najít nejen nějaké směrovky, ale dokonce i něk-

teré obce nemají na začátku ani na konci žádné 

označení. Mezi vesnicemi byly několikakilome-

trové rozestupy, takže bylo jasné, že za každou 

chybu budeme platit mnoha kilometry a minu-

tami. Nebudu tady popisovat technický stav sil-

nic… 

Delší dobu se nám dařilo držet směr, ale asi 15 

km před cílem následovalo několik rozcestí, na 

kterých jsme se rozhodovali jen intuitivně. Přes-

tože jsme věřili, že jsme se rozhodli dobře, silnice 

byla užší a užší, kvalita horší a horší a my jsme 

po několika dalších kilometrech jeli v podstatě 

polní pěšinou. Byla naprostá tma a půl hodiny 

po půlnoci. 

Nebylo pochyb, že nejedeme po správné ces-

tě a rychle jsme uvažovali, jestli je lepší se vrá-

tit, nebo zkusit dojet do nějaké vesnice, která 

mohla být na našem seznamu. Přesněji řečeno, 

Anděl nebo traktorista?

já jsem uvažoval nahlas a Ľubica se vedle mě 

modlila.

Náhle, kde se vzal, tu se vzal, objevil se před 

námi traktor s vlečkou a traktorista nám plynu-

lou srbštinou vysvětlil správnou cestu. Nad tím, 

co dělal na poli v neděli o půl jedné v noci, si 

dodnes oba lámeme hlavu. Nicméně téměř oka-

mžitě jsme si vzpomněli na text: „…někteří, aniž 

to tušili, měli za hosty anděly.“ (Žd 13, 2) Nevím, 

jestli Pán Bůh převléká anděly za traktoristy, ale 

v tu temnou srbskou noc jsme opět pocítili, jak 

nás má rád. 

Přeji vám, abyste jeho lásku zakoušeli každý 

jeden den.

Zbyšek Šikula

ředitel Dětské misie v ČR

Učitelka nedělní školy se rozhodla, že se děti budou učit jeden z nejvíce citovaných 

pasáží v Bibli, Žalm 23. Dala jim na to měsíc. Malý Jirka byl tím úkolem nadšený, ale 

ať se snažil sebevíc, nemohl si žalm zapamatovat. Po vytrvalém opakování se dostal 

stěží přes třetí řádek. Nadešel den, kdy měli děti recitovat Žalm 23 před shromáždě-

ním. Jirka byl silně nervózní. Když byla řada na něm, stoupl si k mikrofonu a řekl 

hrdě: „Hospodin je můj pastýř... a to je vše, co potřebuju vědět!“
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O  Kazatel 3,11: „On (Bůh) všechno učinil krásně 

a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věč-

nosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec 

díla, jež Bůh koná.“

Touha je podle encyklopedie silný a reflekto-

vaný nenaplněný vztah k něčemu, co by si člověk 

přál.

Každý člověk bez rozdílu věku má ve svém srd-

ci různé touhy. Touhu po bezpečí, po lásce, po 

přijetí, po zakázaném, ale i touhu po věčnosti. 

Otázka: „Co bude se mnou, až zemřu?“, provází 

a trápí mnoho lidí.

Někdy si možná říkáme, jak mohou děti toužit 

po takové věci jako je věčnost? Nejprve musí 

dospět, porozumět tomu a pak se tím můžou 

zabývat. Ale Boží slovo jasně říká, že Bůh dal 

touhu po věčnosti každému člověku! Když „pra-

cujeme“ na zvěstování evangelia lidem a zvláště 

dětem, tak mějme na mysli to, že oni už mají ve 

svém srdci touhu po věčnosti. Touhu, které mož-

ná nerozumí, kterou možná potlačují a která je 

možná svírá. Touhu, kterou si oni sami do srdce 

nevložili, ale vložil ji tam samotný Stvořitel.

Není asi nic smutnějšího než nenaplněné 

touhy. Na druhé straně, naplněná touha přináší 

radost, protože najednou se to, co bylo kdysi tak 

vzdálené, stalo blízkým. 

Přísloví 13,12: „Prodlužované očekávání půso-

bí srdci bolest, ale naplněná touha je stromem 

života.“ (ČSP)

Našim posláním je přivádět i ty nejmenší 

k Tomu, kdo může tuto touhu naplnit.

Chci nás všechny povzbudit k tomu, abychom 

to dělali s vědomím, že Bůh nás v tom již přede-

šel, když připravil lidská srdce skrze touhu po 

věčnosti.

Marek 10,13-15: „Tu mu přinášeli děti, aby se 

jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to 

Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl: ‚Nechte děti při-

cházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří 

království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme 

Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde.‘“

I Bůh má ve svém srdci touhu. Touží po tom, 

abychom přiváděli děti k němu, k Dárci věčného 

života! Tak pojďme společně do toho! Pojďme 

využít toho, co Bůh vložil do srdce dětí, a pojď-

me naplnit touhu, kterou má Bůh ve svém srdci!

Lumír Andrassy

pastor sboru CNN 

a předseda Oblastní rady DM v Příboře 

Co dělá Bohu radost?

Přísloví 13,12: „Prodlužované 

očekávání působí srdci bolest, 

ale naplněná touha je stromem 

života.“ (ČSP)
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Počátkem září nám Bůh daroval nového spo-

lupracovníka, bratra Daniele Féra. Vy, kteří 

dění v Dětské misii sledujete dlouhodobě, víte, 

že s námi Daniel pracoval již v roce 2010. Tehdy 

to bylo na omezenou dobu 4 měsíců a na polo-

viční úvazek. Nyní se těšíme minimálně na roč-

ní spolupráci na plný úvazek. V následujících 

řádcích se vám Daniel trochu představí. 

„Byly mi čtyři roky a tety v besídce říkaly, že 

máme ostatním lidem vyprávět o Pánu Ježíši. Tak 

jsem ještě v neděli začal přes plot sousedovic hol-

čičce vykládat, že chodím na besídku, jak se modlí-

me a že nás Pán Ježíš zachránil. Jestlipak chce taky 

věřit? Holčička pak přišla domů, vyložila rodičům, 

co se dozvěděla – a měla zakázáno si s námi hrát.

Bylo mi deset let a trávil jsem léto na dětském 

táboře v Trnávce. Jako nejstarší ze skupinky jsem 

byl ustanoven pomocníkem vedoucího a tento 

úkol jsem horlivě plnil. Naše žlutá skupinka napro-

sto beznadějně prohrávala, ale zato měla ty nejlep-

ší vztahy, což jsem neskromně považoval za svou 

zásluhu. Staral jsem se o včasné nástupy, zavázané 

tkaničky, rozdělování úkolů, držení se pohroma-

dě, ukončování sporů – a cítil jsem se mnohem 

lépe, než kdybych se staral jen o sebe. Když jsem 

naslouchal biblickým programům, začala mi má 

již dřívější vyznání víry dávat hlubší smysl a bylo 

mi jasné, že nikdy nechci být bez Boha.

Bylo mi čtrnáct let, krátce po přestěhování, a já 

jsem přemýšlel nad tím, na jakou školu jít, kam se 

v životě vydat a nad dalšími věcmi, nad kterými 

se v onom věku přemýšlí. Když tu přišla prosba, 

abych šel pomáhat na dětský tábor. Souhlasil jsem, 

protože taková práce mi nebyla úplně cizí. Už dří-

ve jsem připravoval různé hry pro své sourozence, 

a že nás bylo šest dětí, byla to docela slušná sku-

pina. Protože ten rok byl velký nedostatek vedou-

cích, dostal jsem svou vlastní skupinu a hry na 

jeden den. Byl jsem tak trochu hozen do vody, ale 

plaval jsem. Následně mi bylo nabídnuto, abych šel 

učit besídku i přes rok. To už jsem si ovšem uvě-

domoval, že nemohu jít učit jen tak, protože se mi 

třeba chce, neboť bez Boží podpory bych se daleko 

nedostal. Když jsem se modlil, vytanul mi na mysli 

příběh o nasycení pěti tisíců a mezi ostatními verši 

zářila věta: „Dejte vy jim jíst.“ Ano, čekejte zázraky, 

modlete se, chvalte Pána, ale nejprve: Dejte vy jim 

jíst. Přirovnání Božího slova ke chlebu bylo zřej-

mé. Tehdy jsem začal být učitel.

Bylo mi sedmnáct, učil jsem besídku a níz-

koprahový klub Maják. Studoval jsem Výchovnou 

a humanitární činnost a potřeboval jsem místo 

na školní praxi. Tehdy jsem si vzpomněl na Dět-

skou misii a napsal jsem Petrovi Unuckovi, který 

mě poté přesměroval do Příbora. Tak jsem získal 

cenné vztahy a zkušenosti ze služby Dětské misie. 

Bylo mi dvacet jedna a kvůli nemoci jsem musel 

přerušit bakalářské pedagogické studium se spe-

cializací občanská a křesťanská výchova. Hledal 

jsem práci na zbývající polovinu akademického 

roku. Tehdy mně kontaktoval Zbyšek s nabídkou 

Institutu. Na ten jsem se nepřihlásil, protože koli-

doval s plánovaným stěhováním a dokončením 

studia, ale začal jsem na půl úvazku pracovat pro 

Dětskou misii. 

Je mi dvacet pět. Dokončil jsem magisterské stu-

dium Učitelství náboženství a etiky. Vím, že mě Bůh 

volá k práci učitele. Dal mi vše, co k tomu potřebu-

ji. Poznal jsem tolik krásných lidí, viděl proměny 

životů a věřím, že Bůh toho má připraveného ještě 

mnohem víc. Hledal jsem práci učitele na základní 

škole, ale nesehnal. Jen pár dní předtím, než bych 

sám volal, se mi ozval Zbyšek s nabídkou Institutu 

a práce pro DM. Tentokrát jsem přijal obojí. Apoš-

tola Pavla Bůh svým voláním nejrůznějšími způso-

by provedl po celém středomoří. Věřím, že nezapo-

mněl ani na cesty Daniela Féra.“  

Nový pracovník v Dětské misii
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„Na jednom víkendovém setkání mladých 

křesťanů v Irsku jsem mluvil o táborové služ-

bě v Portugalsku a zeptal jsem se, zda by někdo 

nechtěl jet do Portugalska na English camp jako 

vedoucí. Šest mladých lidí se přihlásilo s tím, 

že by rádi pomohli. Když jsem se jich postupně 

vyptával, jak se dověděli o Pánu Ježíši a kdy v něj 

uvěřili, překvapila mne odpověď jednoho z nich, 

který měl 17 let. Když mu bylo deset, pošťák vho-

dil do jejich domovní poštovní schránky výtisk 

„Knihy zázraků“ (evangelizační knížečka Dětské 

misie o nejdůležitějších biblických událostech). 

Začetl se do ní a postupně zjišťoval, že kniha mu 

podává odpovědi na mnohé otázky, které se mu 

v tom čase honily hlavou, např. Kdo je to Bůh? 

Proč musel Pán Ježíš zemřít? Jak mi mohou být 

odpuštěny mé hříchy? Na základě výkladů Kni-

hy zázraků chlapec litoval svých hříchů a uvěřil 

v Pána Ježíše jako svého Spasitele.“ 

Henry Berry, Oblastní ředitel DM 

pro jihozápadní Evropu 

Dalším dobrým materiálem, na základě 

kterého mohou děti nalézt Spasitele, je „Podi-

vuhodná kniha“ (čtení na každý den pro děti 

vydané Dětskou misií).

„Desetiletý Pavel chodil do Klubu dobré nadě-

je pravidelně. Jednou dostal na klubu výtisk 

Literatura Dětské misie mění 

životy dětí v Evropě
‚Podivuhodné knihy‘ a měl z toho velkou radost. 

Povzbuzoval jsem všechny děti, aby si knížečku 

četly pravidelně a aby si ji také nosily do klubu. 

Podle vyplněných odpovědí jsem mohl vidět, 

jestli děti s knížkou pracují. Když jsem jednou 

prohlížel Pavlovu Podivuhodnou knihu, viděl 

jsem na jedné straně ručně psanou poznámku: 

‚Dnes jsem osobně přijal Pána Ježíše.‘ Když jsem 

se ho na to zeptal, vysvětlil mi, co a kdy udělal. 

Viditelné změny v životě Pavla byly zřetelné oka-

mžitě!“ 

Michal Fraňo, Národní ředitel DM 

na Slovensku

A ještě jedno svědectví z Rumunska. 

„Eliza měla sedm let, když začala chodit do 

Klubu dobré naděje ve vesnici, kde bydlela. Byla 

to v tomto místě jediná příležitost, kde se moh-

la něco dovědět o Pánu Ježíši. Na základě pravd 

z Božího slova vyučovaných z výukových mate-

riálů Dětské misie Eliza uvěřila v Pána Ježíše, 

rostla ve víře a poznání Boha. Po několika letech 

se už účastnila kurzu DM „Efektivní vyučování 

dětí“ a nyní vyučuje v podobném Klubu dobré 

naděje, jaký jí v jejím dětství přinesl velké požeh-

nání.“

Claire Bain, pracovnice Dětské misie 

v Rumunsku

Bůh otevírá dveře v Karibiku
Služba pracovníků Dětské misie se otevřela ve dvou dalších 

zemích v Karibiku. Pokud máte podrobnou mapu nebo pří-

stup k internetu, naleznete obě země východně od Domini-

kánské republiky. 

Na ostrově Anguilla byli vyškoleni první dobrovolníci pro 

vedení Klubů dobré naděje. Pro službu DM jsou otevřeny 

všechny školy na tomto nevelkém ostrově. 

Druhou zemí (a celkově 185. na světě!) jsou Britské panen-

ské ostrovy. I tam se rozbíhají školení a hledání stálých spolu-

pracovníků v zájmu dlouhodobého udržení a rozvoje služby.
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Pavel a Dáša Maňáskovi se před několika 

lety přestěhovali ze severní Moravy do jižních 

Čech, aby tam zahájili novou misijní práci. 

Můžete se nám krátce představit? 

Se službou jsme začínali před téměř dvaceti 

lety ve sboru CB v Ostravě pod vedením kaza-

tele J. Orawského, který měl široké srdce pro 

misijní službu dětem a mládeži. Po svatbě jsme 

téměř 11 let sloužili při zakládání nové misijní 

práce v Bohumíně, no a před 4 lety nás Pán Bůh 

povolal do Českého Krumlova, kde naše misijní 

služba pokračuje v místní stanici CB.

Jak začala vaše spolupráce s Dětskou misií?

V době začátků misijní služby v Ostravě jsme 

s několika spolupracovníky navštívili ústředí 

DM v Příboře, abychom se u Libušky Pavelkové 

pozeptali na rady, jak takovou službu začít a jaké 

materiály jsou k dispozici. Ochotně se nám osob-

ně věnovala a její příklad byl velmi motivující. 

Postupně jsme prošli několika kurzy DM, během 

dalších let jsme založili mnoho dětských klubů, 

realizovali jsme i letní pětidenní kluby a každo-

roční misijní tábory. V posledních letech se 

věnujeme také přípravě dalších služebníků.

V čem v současné době spočívá vaše misijní 

služba?

Naše místo je v Českém Krumlově, městě 

plném okultismu a duchovních abnormalit, kde 

sloužíme ve společenství Církve bratrské. Dáša 

slouží na plný úvazek jako misijní pracovnice, 

Pavel ve vedení stanice. Kromě misijní a sociál-

ní práce s dospělými a seniory je těžištěm naší 

misijní služby evangelizace dětí v pravidelných 

klubech, ve sborové besídce, v dorostu a na let-

ních misijních táborech. Pořádáme i jednorázo-

vé akce pro celé rodiny a jsme vděční, že se Pán 

Bůh k naší službě přiznává a přivádí děti i jejich 

rodiče k Pánu Ježíši. Tím se postupně proměňuje 

i atmosféra v dříve stagnujícím společenství. Ve 

vesnici Plešovice, kde bydlíme, se dokonce poda-

řilo různými způsoby zvěstovat evangelium všem 

obyvatelům. Dalo by se říct, že je to docela dob-

rodružství.

Jak vám v této práci pomáhá služba Dětské 

misie?

Především při přípravách programů čerpáme 

ze znalostí, které jsme na kurzech DM získali. 

Obrovskou pomocí jsou nám také materiály DM, 

které používáme nejen ve službě dětem, ale i ve 

skupinkách Základy víry pro dospělé a při pří-

pravě služebníků. Snažíme se, aby noví pracovní-

ci „dětské služby“ prošli semináři DM a osvojili 

si základní potřebné dovednosti. Přiznejme si, 

že základní principy pro přípravu biblické lekce 

jsou stěžejní také pro přípravu dobrého kázání:-).

Jistě jste se při své práci setkali i s názory 

zpochybňujícími misii mezi dětmi. Co si o tom 

myslíte?

Nelze nevidět, že Boží slovo s dětmi počítá 

a Kristus je k sobě zve, takže nikdo z nás se nes-

mí postavit dětem do cesty. Naopak. Tam, kde 

chybí generace zbožných rodičů, musí evange-

lium dětem nabízet jejich kamarádi, sousedé, 

učitelé a vedoucí v klubech. Nakonec z něj mají 

užitek celé rodiny, jak se i v mnohých sborech 

denně potvrzuje. Povzbuzením do této služby, 

stejně jako k vedení našich vlastních synů, je verš 

z Přísloví 22:6 „Zasvěť už chlapce do jeho cesty, 

neodchýlí se od ní, ani když zestárne.“

Přejeme všem dalším služebníkům ve službě 

dětem, aby se nebáli překážek a byli v této vyčer-

pávající službě vytrvalí a věrní. 

Manželé Maňáskovi představují svoji 

službu mezi dětmi v Českém Krumlově
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Téma: 

Jsi důležitou součástí Kristova těla.

Verš: 

1. Korintským 12:27; Židům 10:24-25

Pomůcky: 

Talíř sušenek Oreo (pro každé dítě 

jedna), dvě čínské hůlky

Dneska všichni vypadáte, že jste opravdu sil-

ní a schopní! (Ukažte dětem sušenky.) Mám tady 

pro vás velkou výzvu. Každý z vás si musí dát 

jednu ruku za záda. Dám vám do ruky jednu čín-

skou hůlku. Vaším úkolem bude hůlkou sušenku 

nabrat a sníst ji! Ale do sušenky nesmíte hůlkou 

píchat ani použít žádnou jinou část těla. A na 

úkol máte půl minuty.

(Nechte děti, ať se prostřídají.) Není to jedno-

duché, že?

Dobře, tak teď to zkusíme znova, ale tentokrát 

si můžete zvolit kamaráda, který vám s tím úko-

lem pomůže. (Nechte děti, aby pracovaly ve dvo-

jicích, stále má každé jednu ruku za zády a jednu 

hůlku.)

Nemohli jste ten úkol splnit sami – museli jste 

spolupracovat. A to mi připomíná Boží církev. 

Pán Bůh nás nazývá svým Tělem, protože my 

jsme tady, abychom konali jeho dílo. Pokud jsi 

uvěřil v Pána Ježíše a přijal ho jako svého Spa-

sitele, poslouchej, co o tobě říká v prvním listu 

Korintským 12:27. (Přečtěte verš.) Pán Bůh ti dal 

dary, abys je pro něj používal. (Nechte děti, aby 

některá z obdarování vyjmenovaly.) My všich-

ni potřebujeme spolupracovat a používat naše 

schopnosti, abychom sloužili Pánu Bohu.

Takže i ty jsi důležitý! Potřebujeme tě! Pán Bůh 

tě tady chce mít! Když chybíš, je to, jako by nám 

chyběla část těla. Je to jako ta vaše marná snaha 

nabrat sušenku jednou hůlkou. (Ukažte hůlku 

a přečtěte verš Židům 10:25). 

Mary Anne Pirie, Teach Kids!; 

September/October 2006

Spolupráce 
(předmětná lekce)

Pomůcky: Kostka (nejlépe krabice ve tvaru 

kostky), barevný papír, lepidlo, fixy

Návod: Krychlovou krabici polepte barevným 

papírem. Použijte fixy k nakreslení následujících 

symbolů na jednotlivé stěny kostky:

   

 

Zopakuj biblický verš.

Co ses z dnešní lekce naučil 

o Pánu Bohu?

Co ses naučil z dnešní lek-

ce o sobě, co bys měl dělat? 

(svědčit o Pánu Ježíši, poslou-

chat)

Jmenuj jedno místo, které 

bylo v dnešním příběhu zmí-

něno.

Jmenuj jednu postavu z dneš-

ního příběhu.

 

 

Popiš jednu událost, která se 

stala v dnešním příběhu.

Lisa Stadler, Teach Kids!, 

September/October 2007

Kostka plná 

symbolů 
(opakovací hra)

?
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Síla dětského svědectví
Milí čtenáři Zpravodaje, 

v dnešní době už dospělí křesťané nepochy-

bují o tom, že je správné předávat dětem evan-

gelium a vést je k víře v Pána Ježíše Krista. Ale 

má smysl povzbuzovat věřící děti, aby svědčily 

o Ježíši svým kamarádům? Rozhodla jsem se 

s vámi podělit o naši nedávnou zkušenost.

Začátkem letošního léta jsme navštívili Dětský 

domov – krizové oddělení Hvězdička - v Jablon-

ném v Podještědí. Do tohoto zařízení bývají děti 

krátkodobě umístěny, když jejich rodina prochá-

zí kritickou situací (většinou ztráta bydlení).

Pro místní děti jsme připravili odpolední pro-

gram. Setkání s dětmi bylo až neobvykle pokojné 

a příjemné. Děti se zájmem poslouchaly biblické 

vyučování, zapojovaly se do programu, hrály hry 

a zpívaly písničky. 

Program skončil, děti nám pomáhaly nosit 

pomůcky do našeho auta a pak se rozeběhly 

„po svých“. Ale dvě děti zůstaly, chlapec a dívka. 

Vypadalo to, že si chlapec dodává odvahy a pak 

nás mile oslovil: „Já jsem taky křesťan…!“

„Ano?“ zareagovali jsme a ptáme se, jestli je 

z věřící rodiny. „Né, ale to bylo tak – já jsem se 

jednou porval se svým nejlepším kamarádem. 

A on pak za mnou přišel, omluvil se mi a řekl mi 

o Pánu Ježíši. No, a tak jsem uvěřil.“ Na můj táza-

vý pohled na vedle stojící dívenku chlapec dodal: 

„To je moje sestra.“

Petr se dívky zeptal: „A ty jsi také uvěřila?“ 

„Ano“ odpověděla a chlapec dodal: „Tam kde 

jsme dřív bydleli, jsme pak chodili do besídky.“

Opravdu – pomyslela jsem si – tak proto ten-

hle chlapec jako jediný z dětí v Hvězdičce znal 

biblická jména a příběhy během našeho progra-

mu! Rozhovor pak ještě nějakou chvíli spontán-

ně pokračoval, a když jsme se s těmito milými 

sourozenci loučili, atmosféra byla tak srdečná, 

jako kdybychom tam zanechávali vlastní děti.

V našich vyučováních povzbuzujeme děti ke 

svědectví, ale nyní to s Petrem budeme dělat 

s větší chutí a přesvědčivostí. Máme nyní před 

očima živý příklad, že se Pán Ježíš ke svědectví 

dětí přiznává – i když způsoby a situace se od 

našeho dospěláckého světa liší.

V Dětské misii jsme tuto metodu nazvali 

„Porvi se a zvěstuj!“ a přestože ji k napodobení 

doporučit nemůžeme – byla úspěšná!

Přejeme Vám, milí čtenáři hodně radosti 

a povzbuzení v šíření evangelia mezi dětmi.

Petr a Olga Kohoutovi, misionáři DM, 

oblast Liberecko
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K Možná si řeknete, že k nějaké aktivitě potře-

bujete impuls. Povzbuzení nebo nápad někoho, 

kterému na něčem záleží. Potom už je k realizaci 

pouhý krok!

Když jsme ještě jako rodina bydleli ve Frýd-

ku-Místku, prázdniny byly příležitostí k oslovení 

dětí na pětidenních klubech. Měli jsme už zku-

šenosti s tím, kde najdeme děti i s místem pro 

uskutečnění setkání na stejném místě a ve stej-

nou dobu. Pak přišla dvouletá přestávka v prázd-

ninových setkáních a následně jsme se přestěho-

vali do 16 km vzdálené vesnice. 

Ale v posledních dvou letech nás děti na síd-

lištích místní části Frýdek opět mohly potkat. Na 

počátku těchto uskutečněných klubů byl nápad 

spojený s aktivitami mladých křesťanů, kteří 

měli úplně na začátku prázdnin týdenní projekt 

k oslovení mladých lidí ve městě pod názvem 

IMPULS. Program připravený zejména do odpo-

ledních hodin a večerů, měl přece jenom nějakou 

rezervu. Co s dopoledním časem? V našich hla-

vách se zrodila myšlenka oslovit i tu nejmladší 

generaci ve městě. Bylo báječné, že jsme našli 

mladé lidi, kteří byli ochotni se spolu s námi 

po tři dny dětem věnovat. Po nedobrých zkuše-

nostech z minulého roku na jednom frýdeckém 

sídlišti se naše kroky vydaly do jiné části města, 

poblíž našeho sborového domu. 

Vybaveni pozvánkami jsme vyšli do nejbližšího 

okolí, zastavovali rodiče a děti na ulicích a zvali 

je na určené místo našeho klubu. Tím největším 

překvapením pro nás bylo místo setkání. Skon-

čili jsme totiž na hřišti, kde jsme předtím byd-

leli a mívali kdysi také kluby. Při různých hrách 

a soutěžích začaly děti samy přicházet. Dokonce 

i s některými rodiči nebo s babičkou. Děti byly 

ukázněné a vyprávění Verči o Kainovi a Ábelovi, 

Jany o Petrovi ve vězení a Magdy o Samuelovi, na 

kterého volal Bůh, přijímaly s otevřenou pusou. 

Pro učitele i děti jsou tyto společné chvíle dobrou 

zkušeností. Děti také rády zpívaly a my jsme je 

mohli naučit zcela jiné písničky, než které slyší 

z různých médií. Ani se jim nechtělo jít domů na 

oběd. Zažily totiž program, který pro ně nikdo 

předtím neudělal. Na připravených dekách téměř 

nebylo místo, v průměru přicházelo kolem pat-

nácti dětí. V průběhu tří dnů jich bylo osloveno 

více než pětadvacet. Na konci programu jsme jim 

mohli předat odměny v podobě knížek a letáčků 

o Pánu Ježíši Kristu. Věříme, že si je budou doma 

číst. Jedna babička nám dokonce s nadšením slí-

bila, že své vnuky o čtení neochudí.

Byl to požehnaný prázdninový čas a dobrý 

impuls k evangelizaci dětí ve městě.

Katka a Karel Moškořovi

Impulz ve Frýdku oživil kluby



Dětská misie v ČR zve všechny učitele nedělních škol, 

besídek, klubů, učitele náboženství a vůbec všechny 

služebníky dětem na konferenci na téma:

Kázeň a disciplína při výchově dětí

sobota 2. 11. 2013 
od 9:00 do 16:00 hodin

Modlitebna CB, Soukenická 15, Praha 1
 

Pracovníci Dětské misie v ČR
 a naši hosté:

Mgr. et Ing. Jiří Kaleta 
1.výklad: 

Učitel pod autoritou Božího slova 
(poslušnost a ukázněnost Božího služebníka)

2. výklad: 

Kázeň ve výchově a vyučování 
(autorita v rodině, autorita učitele v nedělní besídce 

nebo klubu, výchova k ukázněnému životu)

Mgr. Zuzana Zemanová
Seminář: 

Výchova k samostatnému a odpovědnému jednání 
v předškolním věku

Ing. Michal Fraňo
Seminář: 

Biblické vyučování dětí předškolního věku.

Účastnický poplatek: 

100 Kč (občerstvení a režijní náklady). Poplatek není potřeba 

zasílat předem!

Co jiného ještě můžete očekávat? Velký výběr literatury, 

obrazových knih, flanelografů, znázorněných veršů, 

písní a různých jiných pomůcek z dílny Dětské misie! 

NOVINKY! 
Nová vánoční slavnost s celobarevnými ilustracemi
Nový cyklus biblických lekcí pro předškoláky 

Registrace on-line na stránkách DM: 

www.detskamisie.cz do 27. 10. 2013.

Mgr. et Ing. Jiří Kaleta
Pastor sboru SCEAV v Písku 

u Jablunkova, učitel na ZŠ, 

dlouholetý spolupracovník 

a učitel na kurzech DM

Mgr. Zuzana Zemanová
Absolventka pedagogické 

fakulty MU v Brně, učitelka 

v mateřské škole, spolupra-

covnice Radia 7 a DM

Ing. Michal Fraňo
Ředitel DM na Slovensku, 

dlouholetý učitel dětí 

a vedoucí na táborech
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„Usiluj o to, aby ses před Bohem 

osvědčil jako dělník, který se 

nemá zač stydět, protože správně 

zvěstuje slovo pravdy.“ 

(2. Timoteovi 2, 15)

• Máte na srdci duchovní potřebu dětí v naší 

zemi?

• Chcete být účastníky „budování Kristova 

těla“ tím, že budete přinášet evangelium Pána 

Ježíše Krista dětem? 

• Máte pro tuto službu připravené srdce 

a obdarování? 

• Rádi byste k této službě připravovali 

i Vaše spolupracovníky?

• Jste studenti biblických škol nebo pracovníci 

v církvi a rádi byste se zdokonalili?

• Cítíte povoláni pracovat na plný úvazek 

s Dětskou misií?

Vzdělávací a výcvikový institut 

DM opět v ČR od 6. 7. 2014 !!!
Dětská misie má téměř 70 let zkušeností 

v oblasti školení křesťanů, kteří chtějí misijně 

sloužit dětem. Vzdělávací a výcvikový institut 

je specializovaný a prakticky zaměřený třímě-

síční výcvik pro službu dětem, ukončený certi-

fikátem. Je navržen tak, aby: 

• připravil studenty k misijní službě, vyučování 

dětí pravdám Božího slova a jejich uvádění 

do stávajících sborů a církví v zájmu dalšího 

duchovního růstu,

• vybavil studenty k tomu, aby byli schopni 

školit a povzbuzovat další věřící, kterým leží 

na srdci budoucí generace,

• pomohl studentům rozvinout schopnosti 

a dovednosti potřebné pro zahájení 

a budování misijní služby primárně v Dětské 

misii, ale také v církvích nebo jiných 

misijních organizacích. 

Na Institutu vyučují duchovně zralí, zkušení 

a nadšení křesťané, kteří přicházejí s bohatými 

zkušenostmi ze své vlastní misijní služby a kte-

ří se rozhodli věnovat 1 nebo 2 týdny svého 

času předávání zkušeností a výchově budoucí 

generace misionářů. Jsou to lektoři z různých 

evropských zemí a to dává studentům příležitost 

seznámit se s různými přístupy ke službě mezi 

dětmi v různých částech Evropy s přihlédnutím 

ke kulturním odlišnostem. Každý z učitelů je při-

praven věnovat maximální pozornost studentům 

nejen v čase vyučování, ale i mimo něj. 

Po tříleté přestávce bude opět možné zúčastnit 

se Institutu v českém jazyce. Vyučování je roz-

loženo do dvou šestitýdenních bloků, které se 

budou konat v průběhu letních prázdnin v roce 

2014 a 2015. 

Více informací a podmínky přijetí najdete 

na našich webových stránkách v sekci „Pro 

učitele a sbory“.
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Obrazová kniha s barevnými ilustracemi. 

Obsahuje 5 základních věroučných lekcí:

Kdo je Bůh? Co je hřích? Kdo je Ježíš Kristus? 

Co udělal Pán Ježíš? Co je to Bible?

Lekce z tohoto vyučovacího materiálu lze použí-

vat jako doplnění biblického vyučování, nebo 

jako samostatné 8-minutové vyučování. Tento 

materiál doporučujeme i rodičům.

Co by mělo vědět každé dítě
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NOVINKA

NOVINKA

170 Kč

• Cyklus lekcí pro předškoláky „Malé děti mohou poznat Boha skrze stvoření“
• Misijní příběh „Bůh to udělal“
• Novou vánoční slavnost „Přišel nepoznán“

Josh nachází 
milujícího otce
Krátká lekce – životní příběh známého 

evangelisty Joshe McDowella.

70 Kč

Připravujeme

Chcete-li své pravidelné biblické vyučování doplnit o skutečné příběhy misionářů, rádi Vám je 

nabídneme ve formátu obrázkových karet.

Akce pro měsíc říjen – krátké misijní příběhy jen za 40 Kč !

Boží podnikatel – příběh ukazuje, co Pán Bůh dovedl udělat s pokorným dělníkem, který rád 

dával - Robert G. Tourneu, křesťanský podnikatel

Dívka, kterou nikdo neměl rád – příběh ukazuje, jak Pán Bůh pomáhá dětem, které mají velké 

problémy – Dorie Van Stonová, misionářka na Nové Guinei

Když je nepřátelé stanou přáteli – příběh ukazuje, že Boží láska může změnit nepřátelství na 

přátelství - Jakob DeShazer, pilot bombardéru

Mám vůbec nějakou cenu – příběh ukazuje, že každý z nás má v Božích očích velkou cenu – 

John Kachelmyer, misionář v Rumunsku

Pán Bůh mluví všemi jazyky – příběh zakladatele Wycliffových překladatelů Bible – Camerona 

Townsenda

Poznej milosrdného Samaritána! – příběh prezidenta organizace Samaritánův měšec – 

Franklina Grahama

Všechny tyto materiály a mnoho dalších si můžete objednat v našem internetovém obchodě: 

http://obchod.detskamisie.cz

Prosíme, sledujte naše webové stránky a e-shop. 

Připravované materiály se objeví co nevidět!



14 září 2013

Z
A

 C
O

 S
E 

M
O

D
LI

T 
/ 

P
Ř

IP
R

A
V

U
JE

M
E

EVD 1 v Olomouci 
18. – 19. 10., 8. – 9. 11., 

22. – 23. 11. 2013

Modlitebna CB v Olomouci, Mariánská 3.

Kurz EVD 1 v jednání

leden – únor 2014, Vsetín

březen - duben 2014, Liberecko

Potáborová 

víkendovka dorostu

11. 10. 2013 17:00 hod. 

– 13. 10. 2013 14:00 hod.

Středisko Dětské misie SALAŠ v Příboře, 

Jičínská 549

Věk: 13 – 20 let

Cena: 300 Kč

Konference 

pro pracovníky s dětmi

2. 11. 2013, od 9:00 do 16:00

Modlitebna CB, Soukenická 15, Praha 1

Cena: 100 Kč

Předvánoční setkání 

pro pracovníky s dětmi

20. 11. 2013, od 16:30 

Ústředí SCEAV, Na Nivách 7, Český Těšín

Informace: 

daniela.niemczykova@centrum.cz

Vzdělávací a výcvikový 

institut Dětské misie

Tříměsíční kurz pro pracovníky s dětmi 

certifikovaný oddělením vzdělávání 

evropské Dětské misie

1. část v roce 2014 v Příboře 

6. 7. – 15. 8. 2014

2. část 

o letních prázdninách 2015 v Příboře

Světový den modliteb 

Dětské misie

Poznačte si do kalendáře, že se po celý den 

6. listopadu 2013 budou pracovníci CEF po 

celém světě modlit za službu evangelizace 

dětí. Můžete se k nám v modlitbách přidat. 

Společně budeme děkovat Pánu za to, co 

vykonal, a přimlouvat se za to, co doufáme, 

že v dalších dnech, týdnech a měsících 

vykoná. 

Následující modlitební náměty se týkají regi-

onu Střední Evropy. Pokud budete chtít seznam 

námětů za celou Evropu, můžete si jej stáhnout 

na webových stránkách DM v sekci „Modlete se“ 

(seznam je v angličtině). 

1. Chvalte Hospodina za to, že byla zahájena 

produkce 70-dílného televizního pořadu pro 

děti v Turecku s názvem „Pusula“ (Kompas). 

Modlete se, aby mnohé turecké děti našly 

svého Pána a Spasitele.

2. Chvalte Hospodina za stavební povolení pro 

rozšíření táborové základny Bereg Camp 

v západní části Ukrajiny. Modlete se, aby Pán 

žehnal stavebníkům a poskytl všechny pro-

středky nutné k dokončení tohoto důležitého 

projektu.

3. Modlete se, aby Pán povolal pracovníky nebo 

misionáře do Bosny a Hercegoviny.

4. Proste Pána za studenty, kteří se přihlásili 

(přihlásí) na Vzdělávací a výcvikové instituty 

DM v Maďarsku a České republice v létě 2014.

5. Modlete se za více než 170 pracovníků na 

plný úvazek a všechny děti, které vyučují 

v 18 zemích střední a jihovýchodní Evropy.

Na této stránce vám chceme přiblížit některé z akcí, které 

připravujeme, a za které se spolu s námi můžete modlit:
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Staňte se součástí našeho týmu 
prostřednictvím finanční podpory!

Jakub 

Smyček

Dětská misie je financována výhradně z darů, téměř 90% našich dárců je z České republiky. Na 

finanční obětavosti dárců je závislé nejen to, zda budeme v práci pokračovat, ale i to, jak se bude 

služba rozvíjet. Usilovně hledáme prostředky zejména pro nové pracovníky v Čechách a na jižní 

Moravě. Chcete-li přispět na naši práci mezi dětmi, použijte účet DM:

FIO banka, číslo účtu: 2000160468/2010

Pokud se rozhodnete pro pravidelnou podporu, pomůžete nám, když si vyberete konkrétního 

pracovníka s jeho variabilním symbolem:

Zbyšek a Renáta Šikulovi 6714

Petr a Olga Kohoutovi 5915

Ľubomír a Martina Čermákovi 8413

Kateřina Moškořová 5611

Daniel Fér 8817

Jakub Smyček 9016

Lotyšsko (do dubna 2014) 2012 

Obecný dar na DM 9999

Podporujeme službu Dětské misie v Bělorusku
Služba Dětské misie v některých evropských zemích trpí velkým nedostatkem finančních pro-

středků. Už před třemi lety jsme se proto rozhodli přispívat z darů na naši službu těm, kteří jsou 

ve větší nouzi, a vybrali jsme si jmenovitě Bělorusko. Každý rok tak do této země odesíláme 1.000 

USD.  Pokud se chcete přidat, použijte VS 9999 a do poznámky napište „Bělorusko“.

Na evropské konferenci DM jsme se letos 

setkali se sestrou Ľudmilou Yakimovou, která 

v Bělorusku věrně slouží, a byli jsme velmi dojati 

její vděčností za finanční pomoc.

„Duše štědrá bude nasycena 

tukem, a kdo občerstvuje, 

bude též občerstven.“ 

(Přísloví 11, 25)

Pokud jste v roce 2013 přispěli na službu DM poprvé a nepředali jste nám kontaktní 

informace, zašlete je, prosím, na adresu sikulova@detskamisie.cz, abychom vám mohli 

zaslat potvrzení o darech a aktuální informace o službě.
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Na oslavě 400. výročí Bible kralické


