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o dětské misii

Dětská misie je součástí světové 

organizace Child Evangelism 

Fellowship®, která působí ve většině 

zemí světa. Svým působením je 

největší dětskou misijní organizací 

na světě. Cílem Dětské misie je 

oslovit evangeliem ty děti, které ho 

nikdy předtím neslyšely, pomoci jim 

v duchovním růstu a pomoci jim 

najít místní sbor, kde by mohly dále 

duchovně růst. Tyto cíle naplňuje 

pomocí následující služby:

Přímá práce s dětmi 
Kluby dobré zprávy

Pravidelná týdenní setkání dětí 

během školního roku. Děti se učí 

biblické příběhy, verše, zpívají písně, 

povídají si o misii, hrají hry…

5-denní kluby

Letní evangelizační kluby pro 

děti venku v jejich bezprostřední 

blízkosti probíhající obvykle 5 dní 

za sebou. Jednoduchý hodinový pro-

gram, který má za cíl seznámit děti 

se zvěstí evangelia.

Korespondenční kurzy

Pomocí jednoduchých lekcí na 

pokračování se může dítě seznámit 

se zvěstí evangelia formou pošty 

došlé přímo k němu domů. DM má 

k dispozici i elektronickou verzi na 

adrese: www.hledejanajdi.cz

Příměstské a pobytové tábory

Letní týdenní tábory nabízené pře-

devším dětem z klubů a korespon-

denčních kurzů. Cílem je zvěstovat 

evangelium a ukázat křesťanský život 

v praxi.

Jednorázové evangelizační akce

Různé jednorázové akce jako jsou 

např. Den dětí, výlety, svátky, naro-

zeniny jsou využívány k tomu, aby 

děti mohly uslyšet zvěst evangelia.

Pomoc v přímé 

práci s dětmi 
• Pomocí kurzů „Efektivní vyučo-

vání dětí – stupeň 1, 2“ (v rozsahu 

cca 30 hodin o evangelizaci 

a duchovním růstu dětí).

• Uspořádáním seminářů, 

workshopů, konferencí DM.

• Uspořádáním jednodenních či 

vícedenních školení dle požadav-

ků učitelů – od předškolních dětí 

po dorost, vzdělávání učitelů, 

rodičů…

Vydávání literatury
Literatura pro děti a učitele dětí se 

systematickým vyučováním z většiny 

známých biblických příběhů ze Sta-

rého a Nového zákona, věroučných 

Co je Dětská misie

Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship®) 

www.cefeurope.com

Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship®) 

www.cefonline.com

Dětská misie v České republice 
www.detskamisie.cz

lekcí, misijních příběhů a praktických 

lekcí s aplikacemi pro dnešní děti.

Podpora 

modlitebního úsilí
•  Zakládání malých modlitebních 

skupinek dospělých a dětí.

• Zveřejňování modlitebních 

námětů za děti a učitele na webu 

www.detskamisie.cz.

• Zasílání modlitebních dopisů 

jednotlivých misionářů DM 

s aktuálními informacemi o čin-

nosti a modlitebními potřebami.

Dětská misie je členem Evangeli-

kální aliance a spolupracuje s mnoha 

registrovanými církvemi a samostat-

nými sbory na území České republiky 

a v zahraničí. DM aktivně spolupra-

cuje s organizacemi AWANA, Samuel, 

Biblická práce pro děti, Hope4Kids, 

Royal Rangers, YMCA, EEM, TWR, 

BTM a redakcí časopisu Kroky. 

Spolupracuje se stovkami jednotlivých 

křesťanů z církve Pána Ježíše Krista.
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úvodník

Letní prázdniny jsou 

minulostí a děti vstoupily do 

nového školního roku. Pro 

pracovníky Dětské misie byly 

letošní prázdniny zatěžkávací 

zkouškou. Navzdory únavě 

cítíme nesmírnou vděčnost 

za svobodu, kterou máme, 

hojnost příležitostí k oslovení 

dětí i dospělých, za Boží přízeň, 

ochranu a požehnání. 

Nesloužíme kvůli statistikám, 

ale jestliže nám Bůh zanechal 

v Bibli množství číselných 

záznamů, učíme se také věci 

zaznamenávat, abychom při 

ohlédnutí zpět nezapomněli na 

Boží dobrotu a věrnost. 

Legopárty jsme naplánovali 

na poslední víkend prázdnin, 

abychom zakončili celoroční 

klub, který probíhal 1x týdně 

a zároveň pozvali děti do klubu 

v letošním školním roce.

Na modlitbách jsme při-

jali ujištění, že nám Pán Bůh 

pošle takový počet dětí, kolik 

budeme moci zvládnout. Jedna 

z vedoucích mne ale cca. 10 dnů 

před Legopárty informovala, 

že je přihlášeno jen 7 dětí, a že 

bychom měli zlepšit propagaci. 

Doma v modlitbě jsem opět 

prožil ujištění, že se o počet dětí 

nemám strachovat, že On je 

Pánem této akce, a že počet dětí 

bude přesně takový, jaký má být. 

Důvěřoval jsem Bohu.

Necelý týden před akcí mne 

vedoucí, která měla na starosti 

registraci, informovala, že počet 

přesáhl 20 dětí, a že bychom 

měli registraci uzavřít. Původně 

jsme počítali s maximálně 24 

dětmi, nicméně registraci jsme 

končili při 27 dětech. V den 

konání Legopárty přišly ještě 4 

děti ze sociálně slabých rodin 

a my jsme věděli, že je k nám 

Pán posílá jako „bonus“.

Celá akce byla opravdu skvělá. 

Byla požehnáním nejen pro děti, 

ale také pro vedoucí a zároveň 

i pro rodiče, které jsme měli 

možnost oslovit u občerstvení. 

Na závěr každé dítě obdrželo 

malý dárek.

Znovu jsme mohli prožít, 

že pokud vše svěříme našemu 

Pánu, nemusíme se obávat 

o výsledek. On vždy udělá pro 

své milované děti to nejlepší.

„Proto vám pravím: Věřte, že 

všecko, oč v modlitbě prosíte, 

je vám dáno, a budete to mít.“ 

(Marek 11, 24)

Martin Latocha

starší sboru CB v Dolní Líštné

Úvodník

Legopárty v Třinci - Líštné

Absolvovali jsme 12 táborů, 

jednu víkendovku, sloužili jsme 

na dvou křesťanských festivalech 

a zažili několik dalších menších 

akcí, při kterých jsme oslovili 

děti, dorostence i dospělé. 

Děkujeme Pánu za více než 

500 dětí, které jsme v průběhu 

dvou letních měsíců oslovili 

a vyučovali. Mnohé z nich se 

setkaly se srozumitelným posel-

stvím evangelia úplně poprvé. 

V paměti nám zůstanou děti, 

které na táborech přijaly Ježíše 

Krista jako svého Pána a Spa-

sitele. Modlíme se za ně, aby 

jejich víra obstála ve zkouškách. 

Věříme, že i ve vašich sborech 

Bůh dělal velké věci. Můžete 

nám o tom napsat, abychom 

mohli děkovat Bohu i za vás. 

Zbyšek Šikula

národní ředitel DM v ČR 
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biblické slovo

Matouš 4,1 - 11

Někdy si můžeme myslet, 

že pokušení se dostavují ve 

chvílích, kdy jsme mimo 

působení Božího slova, mimo 

společenství, kdy se vzdalujeme 

od Božích cest. Velmi často je to 

právě naopak. Když v duchov-

ní oblasti prohráváme, když 

jsme skleslí, v tu chvíli už o nás 

ďábel moc velký zájem nemá. 

Ďábel má o nás veliký zájem 

v momentě, kdy zápasíme a pra-

cujeme na Božím díle. Klade 

nám do cesty různé překážky 

a nástrahy, aby Boží dílo mařil. 

Něco podobného vidíme 

i v životě Pána Ježíše, jak nám to 

zaznamenal evangelista Matouš. 

Pán Ježíš se připravoval na 

poslání, které mu bylo určeno. 

On i všichni kolem něj prožívali 

úžasné chvíle, kdy se k němu po 

křtu v Jordánu přiznal jeho Otec 

slovy: „Toto je můj milovaný 

Syn, jehož jsem si vyvolil“ 

a spočinul na něm Duch svatý. 

Pán Ježíš odešel na poušť, aby 

byl blíž svému Otci a v té chvíli 

přišlo pokušení. Ďábel udeřil 

tam, kde byl Ježíš zranitelný. 

Po čtyřiceti dnech hladovění 

k němu přistoupil a řekl: „Jsi-li 

Syn Boží, řekni, ať z těchto 

kamenů jsou chleby.“ 

Podobně to často prožívá-

me ve sboru nebo ve službě 

dětem. Zažíváme chvíle radosti 

a Boží blízkosti a potom přijde 

pokušení a tlak. Mnozí z vás už 

jistě prožili něco podobného. 

Přijíždíte z táborů, jste nad-

šení z toho, kolik dětí slyšelo 

evangelium a kolik dětí uvěřilo. 

Ale v tu chvíli, kdy jsme nadšení 

Pokušení na poušti

a máme velkou moti-

vaci pro další práci, 

přichází satan, aby nás 

dostal pod tlak, aby to 

naše nadšení pro misii 

hatil a boural. Věci, 

které jsme předtím 

a ve velkém nadšení 

plánovali, se hroutí 

a různé problémy se 

objevují tam, kde jsme 

je nečekali. S podobnými útoky 

musíme počítat. V době, kdy 

připravujeme nějakou akci, kdy 

chceme vydat svědectví druhé-

mu, nebo připravujeme něco 

pro děti, přijde ďábel a začne 

nás pokoušet. Ďábel se nezabývá 

„mrtvými“ křesťany, on se 

zajímá o ty „živé“. Těm, kdo 

chtějí se zápalem sloužit Kristu, 

klade do cesty různé nástrahy. 

Pokušení může přijít v myšlen-

kách: „Teď na to nemám čas,… 

nejsem k tomu povolán,… na to 

se necítím,… zkusíme to jindy.“ 

Takové myšlenky nejsou z Boha 

a z Ducha svatého. Je to něco, co 

nám satan podsouvá, aby naše 

nadšení a rozhodnutí pro službu 

alespoň trochu zchladil, nebo 

úplně zničil. 

My jsme spolu s manželkou 

v závěru prázdnin prožívali 

velikou radost z toho, kolik dětí 

se účastnilo našeho příměstské-

ho tábora a slyšelo evangelium. 

Byli jsme plni odhodlání, ale 

přišly těžké chvíle. O čtrnáct 

dní později se měla v Chebu 

konat konference, kterou jsme 

se spolupracovníky z Dětské 

misie připravovali, abychom 

povzbudili pracovníky s dětmi 

v našem západočeském regionu 

a vybavili je novými nápady 

a materiály. Když se blížil ter-

mín konference, s obavami jsme 

sledovali počet registrovaných. 

Jeden člověk, pak dva, tři, pět 

a v nás sílily pochybnosti, strach 

a pokušení celou akci zrušit. 

Přesto jsme se modlili a Bůh 

nám nakonec daroval požehna-

né chvíle v obecenství téměř 30 

účastníků. 

Chci nás povzbudit k mod-

litbám, když budou přicházet 

útoky. Zvláště v práci s dětmi 

budou silné, protože při ní jde 

o budoucnost sborů a spole-

čenství. Pojďme za ni zápasit. 

Pokušitel je sice mocný, ale 

není všemocný. Všemohoucí je 

pouze Bůh. A pokud obstojíme 

v pokušení, můžeme zažít to, co 

Ježíš na poušti: „V té chvíli ho 

ďábel opustil a hle, andělé při-

stoupili a obsluhovali ho.“ Ten 

zápas můžeme vyhrávat v moci 

Pána Ježíše Krista a pak budeme 

svobodní pro službu našemu 

Pánu a Spasiteli zahrnuti jeho 

péčí a požehnáním. 

Petr Braha

oblastní koordinátor DM 

v západních Čechách
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o dětské misii

Jakkoli je z dalších stran 

Zpravodaje zřejmé, že prožívá-

me velikou radost a vděčnost za 

letní službu, musíme se v týmu 

DM vyrovnat i s okamžiky, které 

nám nedělají radost. Jedním 

z nich je loučení s Petrem 

Kohoutem, který se po naší 

vzájemné dohodě rozhodl k 31. 

8. 2018 ukončit pracovní poměr 

v Dětské misii. 

Petr tento krok zvažoval už 

na jaře letošního roku. Důvo-

dem byla přibývající léta, jeho 

zdravotní dispozice i stále větší 

angažmá v pastorační práci 

při nově vznikajícím romském 

sboru v Jablonci nad Nisou. 

Tehdy jsme se dohodli, že jeho 

misijní služba mezi dětmi bude 

pokračovat při snížení pracov-

ního úvazku. Nyní se po více 

než devíti letech naše kroky 

rozcházejí, ale zůstáváme přátelé 

a těšíme se na to, že se na Božím 

díle budeme z Boží milosti 

i nadále potkávat. 

Děkujeme, Kohoutovi!
Připojujeme osobní vzpo-

mínky a přání Karla Moškoře, 

předsedy Národní rady DM.

Milí Kohoutovi,

poprvé jsem se s vámi setkal 

v Komorní Lhotce, kde jste 

v roce 1999 prožili několik 

týdnů na vzdělávacím a výcvi-

kovém institutu DM. Vzpomí-

nám si, jak jste ve sborovém sále 

mluvili o svých plánech stát se 

misionáři mezi dětmi a v pamě-

ti mi zůstal i první program 

s dětmi ve Frýdku-Místku, který 

jste vedli v rámci praktické části 

Institutu. Poté jsme se několik 

let neviděli až do doby, kdy jste 

přijali nabídku stát se součástí 

týmu DM. 

Když jsem měl příležitost 

poprvé zavítat k vám, dodnes 

mi zůstane vzpomínka na 

Zelené údolí a opékání párků 

v době, kdy byl venku ještě sníh. 

Rozjařené tváře romských dětí 

mi dodaly odvahu, abych si 

kromě stavění malých sněho-

vých sněhuláčků, opekl s nimi 

také buřtíka. Zaujalo mne, 

s jakým nadšením přijímaly vše, 

co Petr řekl a připravil. Ač jsme 

s Katkou taky měli v našem 

frýdeckém klubu v bytě romské 

děti, přece jen ne v takovém 

počtu a žily v úplně jiných pod-

mínkách než ty vaše v Jablonci. 

Vážím si vašeho zápalu být jim 

nablízku a přes mnohé těžkosti 

a překážky nezištně přinášet 

do romských rodin evangeli-

um. Zejména pro tebe, Petře, 

romské děti byly a jsou srdeční 

záležitostí. Moc bych ti přál 

sílu a především zdraví na to, 

abys i nadále romským dětem, 

mládeži i dospělým ukazoval 

cestu k cíli. 

Sportovní terminologií bych 

řekl, že jste nyní učinili přestup 

z Dětské misie s naším požeh-

náním. Chtěl bych jménem 

Národní rady poděkovat za vše, 

čím jste obohatili naše společné 

chvíle. Rádi budeme vzpomínat 

na kurzy EVD, návštěvy sborů, 

konference v Praze i na Slezsku 

a také na tábory, zvláště ten, na 

který jste přijeli s jabloneckými 

dětmi do Smilovic. Naše vzpo-

mínky jsou jen malými střípky 

v celkové mozaice vaší misijní 

služby.

 Přejeme vám oběma pře-

devším Boží pokoj, Jeho lásku 

a taky pevné zdraví, abyste byli 

i přes nelehké životní období 

Bohu co nejblíže.

S úctou 

Karel Moškoř

předseda Národní rady DM v ČR

„Hlásej slovo Boží, ať přijdeš 

vhod či nevhod, usvědčuj, 

domlouvej, napomínej v trpěli-

vém vyučování.“ 2. Timoteovi 4,2
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zahraniční okénko

V minulém čísle Zpravodaje 

jsme psali o potřebách našich 

spolupracovníků v Bosně 

a Hercegovině. Děkujeme všem, 

kteří se modlí a také těm, kteří 

poslali finanční dary. Přispěly 

i děti na táboře DM a dosud bylo 

shromážděno asi 19 000 Kč. Až 

do konce roku je možné na účet 

DM poslat dar s variabilním 

symbolem 2018. 

Přinášíme vám zprávy o tom, 

co naši spolupracovníci prožili 

v posledních měsících. Věříme, 

že vás povzbudí, co Bůh dělá 

v této těžce zkoušené a převážně 

muslimské zemi. 

Klub dobré zprávy v Kakanji

Na začátku roku jsme otevřeli 

nový Klub dobré zprávy. Klub 

vznikl po loňském letním táboře 

na jezeře Boračko, kde se 18 dětí 

modlilo modlitbou spasení. Pán 

nám pro klub poskytl vhodné 

prostory, do kterých každou 

sobotu přichází 25 až 30 dětí. 

Vyučujeme je z Bible a pracuje-

me na jejich duchovním růstu.

Pětidenní dětský klub 

v Bugojně

Začátkem července jsme uspo-

řádali Pětidenní klub v Bugojně. 

Klub byl vlastně pokračováním 

kurzu angličtiny, který každý 

den vedli naši hosté ze Severního 

Irska. Většina dětí, které se evan-

gelizačních programů účastnila, 

vyjádřila touhu přijít na naše 

programy i v budoucnu. 

Dětský tábor v Neumu

Společně s místním sborem 

v Zenici jsme organizovali 

příměstský tábor v Neumu. Bůh 

nám dal příležitost sdílet posel-

ství evangelia, protože víme, že 

Léto v Bosně a Hercegovině 
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zahraniční okénko

největší potřebou dětí je Ježíš 

Kristus. Předposlední den tábora 

se desetiletý chlapec Emanuel 

rozhodl, že se nechá pokřtít 

a veřejně vyzná svou víru v Pána 

Ježíše Krista.

Venkovní hry v Zenici

Další dobrou příležitostí, jak 

oslovit děti, byly hry v městském 

parku v Zenici. Přicházelo velké 

množství dětí a kromě her jsme 

mohli tak jako všude jinde sdílet 

poselství o spasení. 

Modlete se, aby Boží slovo 

přineslo ovoce víry a pokání 

v srdcích dětí. I když jsme velmi 

povzbuzeni tím, co Pán letos 

v létě konal, máme mnoho 

potřeb. Jednou z nich je i potře-

ba dalších pracovníků, kteří by 

se službě mezi dětmi věnovali, 

protože příležitostí je mnoho. To 

je ale úzce svázané s potřebou 

finančních prostředků pro tyto 

pracovníky. Žijeme a slouží-

me s vírou v Boží zaopatření 

a budeme vděčni, když budete 

součástí Božího řešení našich 

každodenních situací. Pokud vám 

Bůh vložil do srdce potřeby dětí 

v Bosně a Hercegovině, můžete se 

modlit nebo konkrétně pomoci.

Vladimír a Marijana Kajiš
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O letních prázdninách se naši 

pracovníci účastnili 12 táborů 

– v Husinci, Praze, Kynšperku, 

Chrudimi, Hošťálkové, Třinci, 

Neborech, Oldřichovicích, 

Pochni a na Ukrajině. Na něk-

terých táborech jsme zajišťovali 

nebo se podíleli na duchovním 

programu, některé jsme od 

počátku připravovali a vedli. 

Převážná většina všech dětí na 

táborech byla z nevěřících rodin 

a my jsme z Boží milosti zasévali 

evangelium a vyučovali z Božího 

slova. Pojďte se s námi podívat 

alespoň na některé z táborů. 

English camp v Třinci

Již po několik let patří 

v Třinci první červencový týden 

příměstskému táboru s ang-

ličtinou. Letos mělo 50 dětí ve 

věku od 6 do 10 let možnost 

slyšet „pravou“ angličtinu z úst 

Letní tábory
rodilých amerických lektorů 

a poznávat Boží pravdy z Žalmu 

23. Naši hosté nejen vyprávěli 

o dobrém Pastýři, ale každý 

den dobrého Pastýře a ovečku 

živě představovali v krátkých 

scénkách. Děti mohly skrze tyto 

názorné scénky poznávat cha-

rakter našeho dobrého Pastýře 

– Pána Ježíše. Heslem těchto 

požehnaných dnů se nám stal 

první verš zmíněného Žalmu: 

„Hospodin je můj pastýř, nic mi 

neschází.“

Tábor SCEAV v Neborech

Na táboře v Neborech jsem 

měla v mé skupince dva kluky, 

kteří hrdě prohlašovali, že věří 

v evoluci. Druhý táborový 

den jeden z nich řekl: „Víš, 

teto, přemýšlel jsem o vzniku 

světa a teď už věřím, že vesmír 

stvořil Pán Bůh a zbytek vznikl 

evolucí“. O dva dny později se 

zeptal: „Teto, mohu věřit v Boha 

i v evoluci?“ Řekla jsem mu, že 

nejde dvě naprosto odlišné věci 

míchat dohromady. Je pouze na 

něm, na jeho rozhodnutí, zda 

si vybere, že věří v evoluci nebo 

v to, že Bůh vše stvořil Slovem. 

Tábor na Ukrajině

Předposlední týden prázdnin 

jsem trávila na dětském táboře 

v Rodnikově Huti na Ukrajině. 

Většina dětí, které se účastni-

ly tábora, byla z pravoslavné 

církve. Považuji za velký zázrak, 

že jim jejich rodiny dovolily se 

našeho tábora zúčastnit. Vždyť 

baptistická církev, se kterou 

jsme tábor pořádali, je dle jejich 

přesvědčení sektou. Děti, ač 

chodí do církve, poprvé slyšely 

jasné poselství evangelia. 

Karin Roiková
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Příměstský tábor v Chrudimi

Na pozvání místního sboru 

CB v Chrudimi jsme se již dru-

hým rokem podíleli na přípravě 

a vedení příměstského tábora. 

Letos se jej účastnilo 18 dětí 

a po táboře nám jedna z míst-

ních vedoucích napsala: 

„Obdivovala jsem, že tábor 

zaujal a propojil dohromady 

děti rozdílného věku 7-14 let. 

Je to jistě zásluha všech, kteří 

program připravovali, i Boží 

nadpřirozené působení. Přišlo 

mi to jako zázrak, že i puberťáci 

z nekřesťanských rodin se chtěli 

učit biblické veršíky a nadšeně 

zpívali křesťanské písničky.“

Zbyšek a Renáta Šikulovi

Tábor s K-klubem v Husinci

Již čtvrtým rokem jsme při-

pravili tábor pro děti z nízkopra-

hového klubu YMCA Husinec. 

Letos s námi jelo 18 dětí ze soci-

álně slabých rodin. Do klubu 

začaly chodit nové, mladší děti. 

Všechny jsou z nevěřících rodin. 

Bylo to znát na kázni a nároč-

nosti tábora. Děti se neustále 

provokovaly, praly, nespolupra-

covaly a nadávaly si. Vedoucí 

Lydka předposlední den tábora 

onemocněla a musela odjet; i já 

jsem se nachladil. Ten den už mi 

skutečně bylo do pláče.

„My jsme s Nikolkou kama-

rádi. Víš proč? Protože spolu 

zlobíme,“ vysvětloval mi Péťa.

Ale Pán Bůh i na osmiletém 

Péťovi pracoval. Poslední večer 

se u táboráku modlil: „Mod-

lím se, že se už nebudeme prát 

a provokovat, ale skamarádíme 

se a budeme kámoši.“

Druhý den za mnou přišel: 

„Já jsem dostal nápad, že se 

nebudeme rvát.“ Pochválil jsem 

ho, že je to dobrý nápad od Pána 

Boha. Vzápětí přiběhl Vašík 

a bodnul ho klackem do zadku. 

A Péťa se opravdu neporval.

Klárka před čtyřmi lety přišla 

na pastorační rozhovor. Když 

jsem ji ale v závěru varoval, že 

když chce uvěřit Pánu Ježíši, 

tak ho bude muset poslouchat, 

odpověděla, že za to jí víra 

nestojí a odešla. Tentokrát se 

modlila táborový verš: „Bože 

miluji tě celým svým srdcem, 

celou svou duší a celou svou 

silou.“

Desetiletá Anetka, která uvě-

řila na loňském táboře, napsala 

Bohu dopis: „Mám tě moc ráda, 

budu vždy na tebe hodná a budu 

ti dávat svojí sílu a srdíčko 

a duši. Seš moc hodnej a děkuju, 

že jsi za nás umřel. Nikdy na 

tebe nezapomenu. Dávám ti 

všechno, co chceš!!“

Tábor Dětské misie v Pochni

Na táboře DM v Pochni jsme 

měli 30 dětí, většinu z nevě-

řících rodin a z toho devět 

z dětských domovů. Postupně 

jsme v příběhu a hrách putovali 

z Egyptského otroctví do svobo-

dy v zaslíbené zemi. 

Desetiletá Nikolka se zdržela 

po ranním ztišení s otázkou: „Já 

chci Pána Boha vidět, nebo si na 

něj sáhnout.“ Vysvětlil jsem jí, 

že Bůh je duch, nelze jej vidět, 

ale je všude. „On je všude? A je 

i se mnou?“ zeptala se Nikolka. 

Vyprávěl jsem jí o tom, jak Ježíš 

klepe na srdíčko a když mu 

otevře, bude s ní. Hned chtěla 

své srdce otevřít.

Nikolka je kvůli zanedbávání 

vývojově opožděná a velmi 

špatně mluví. Ostatní se jí proto 

často smějí. Po vzoru modlitby 

Páně jsem se tedy zeptal, jestli 

je ochotna nejprve odpustit 

ostatním. Po chvilce uvažování 

se rozhodla odpustit. Pomohl 

jsem jí s modlitbou.

Jakmile řekla „amen“ obrátila 

se na mě s vykulenýma očima: 

„Týjo, to je dobrý. To je dobrý!“

Nikolčina sedmnáctiletá sestra 

Kája seděla u stolu a diskutovala 

s vedoucími o víře v Boha. „Já 

v Boha nevěřím!“ prohlásila. 

V tom se jí zlomil hlas: „Ale já 

chci věřit!“ Odběhla do kuchyně 

a modlila se s vedoucí Bárou. 

Přijala Ježíše a on v ní při mod-

litbách uzdravoval mnohé trau-

matické zážitky včetně sexuál-

ního zneužívání. Její stále kyselý 

výraz vystřídal Boží pokoj, hněv 

vystřídala laskavá péče o malého 

hyperaktivního bratra.

My vedoucí jsme o obrá-

cených dětech věděli, ale ony 

o sobě navzájem nevěděly. 

Všechny se bály, že v dětském 

domově se nedá věřit: „Usmějí 

se nám k smrti.“

Proto večer kolega Ľubomír 

vyzval ty, kdo uvěřili doma, ať 

se postaví. Potom kdo uvěřil na 

klubu, nebo besídce, a nako-
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EVD 1 v Hošťálkové

pro učitele

nec na táboře. S ostatními se 

postavili Nikolka, Kája, Samuel, 

Elizabeth a taky Martin a Kamil. 

Rozhlédli se kolem a společně 

vykřikli: „Ty taky!?“ Radost byla 

obrovská, protože nyní v domo-

vě bude šest obrácených dětí, 

což už je většina jejich oddělení.

Tábor s ČCE Šenov

Na druhém táboře v Pochni 

jsme opakovali stejný program, 

tentokrát s 26 dětmi, z nichž 

většina byla z křesťanských 

rodin. První noc devítiletý Erik 

nemohl spát kvůli strašidelným 

myšlenkám, které mu přichá-

zely na mysl. Přestěhoval se 

k bratrovi Nikolasovi. Každý 

večer jsem byl u nich, abych se 

s nimi modlil. Jeden večer si 

Nikolas připomínal modlitbu 

přijetí Ježíše, aby se ji mohl před 

spaním modlit.

Tu noc nemohl spát Mathias, 

Erikův a Nikolasův bratr. Modlili 

jsme se za něho a on se utišil. 

Následující večer spali ve stanu 

všichni tři spolu. Ptal jsem se 

Nikolase, jestli se předchozí 

večer modlil. Potvrdil to a při-

pojil se i Mathias s tím, že při 

večerní výzvě i on přijal Ježíše. 

Mluvili jsme o tom, že takové 

Návrat do školy je opravdu 

za rohem. Co máte na návratu 

do školy rádi? Já jsem milovala 

pořizování nových školních 

pomůcek. Tu vůni nových pas-

telek, strouhátko na tužky a ty 

nové nepopsané sešity.

Školní pomůcky jsou tu od 

toho, aby dětem pomáhaly 

odvádět ve škole tu nejlepší práci. 

Představte si, že školní pomůc-

ky, které využiješ v češtině, 

matice apod. ti můžou pomáhat 

připomínat ti tvou víru a také 

být nástrojem ke sdílení Dobré 

zprávy o Ježíši s ostatními.

Sundejte si ze zad školní 

batoh s následujícími předměty. 

Vytahujte před dětmi jeden 

po druhém a diskutujte o nich 

s dětmi. Můžete vyvolávat děti, 

aby chodily a předměty z aktov-

ky vytahovaly ony, zapojíte 

je tak více do lekce. Začněte 

u aktovky, další pořadí předmě-

tů je libovolné.

AKTOVKA

Tak, jako nosíš na zádech 

aktovku, školní batoh, můžeš 

s sebou nosit Boží slovo.

Žalm 119:11 Tvou řeč ucho-

vávám v srdci, nechci proti tobě 

hřešit. 

TUŽKA A PAPÍR

Na lístečky si můžeš psát ver-

še z Bible, které ses naučil třeba 

v nedělní škole, nebo které tě 

oslovily, když sis sám četl z Bib-

le, nebo ty, které ti připomínají 

Boží lásku.

Přísloví 7:3 Přivaž si je k prs-

tům, napiš je na tabulku svého 

srdce. 

ZPĚT

rozhodnutí je na celý život 

a o jistotě spasení. Kluci jsou 

z křesťanské rodiny, věděli 

dobře, pro co se rozhodli 

a těšili se na nový život. Žádné 

noční strachy se už neopako-

valy. 

Daniel Fér

English camp v Příboře

Totálně unavení po 

předchozích dvou táborech 

s našimi čtyřmi dětmi pod 

stany, zavaleni hromadou 

špinavého prádla a pomůcek, 

jsme se sympatickou manžel-

skou dvojicí z Texasu přes 

e-mail doklepávali přípravu 

English campu. Ačkoli jsme 

spoustu věcí dodělávali za 

pochodu, tábor byl velmi 

vydařený! Program děti bavil, 

s týmem jsme sdíleli stejnou 

vizi ohledně programu. Každý 

den děti kromě angličtiny, her, 

písniček a vyrábění slyšely 

jasné evangelium. Celý tábor 

byl pak zakončen společnou 

kavárnou pro rodiče a věříme, 

že jsme si připravili ornou 

půdu pro další službu v našem 

městě.

Ľubko a Martina Čermákovi
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pro učitele

GUMA

Guma nám připomíná, že 

Boží odpuštění vymazává moje 

chyby.

Efezským 4:32 Buďte k sobě 

navzájem laskaví, milosrdní, 

odpouštějte si navzájem, jako 

i Bůh v Kristu odpustil vám. 

PASTELKY

Když se podíváš na všechny ty 

barvy nových pastelek v pouz-

dře, připomíná nám to, že Bůh 

stvořil tenhle nádherný barevný 

svět. A Bůh nám dal i duhu, aby 

nám připomínala Jeho zaslíbení.

Genesis 9:16 Ukáže-li se 

na oblaku duha, pohlédnu na 

ni a rozpomenu se na věčnou 

smlouvu mezi Bohem a veške-

rým živým tvorstvem, které 

je na zemi.

LEPICÍ PÁSKA

Izolepa ti pomůže slepit 

natrženou stránku v sešitu 

či učebnici. Stejně tak Boží 

slovo „slepuje“, opravuje 

zlomená srdce.

Izajáš 61:1 ...Hospodin 

mě pomazal k tomu, abych 

nesl radostnou zvěst pokor-

ným, poslal mě obvázat rány 

zkroušených srdcem, ...

LÁHEV NA VODU

Voda je občerstvující 

a hasí tvoji žízeň. Ježíš je tou 

věčnou živou vodou.

Jan 4:13-14 Ježíš jí odpo-

věděl: „Každý, kdo pije tuto 

vodu, bude mít opět žízeň. 

Kdo by se však napil vody, 

kterou mu dám já, nebude 

žíznit navěky. Voda, kterou 

mu dám, stane se v něm 

pramenem, vyvěrajícím k životu 

věčnému.“ 

UČEBNICE

Školní knížky nám připomí-

nají, že Bible je tou nejdůležitější 

učebnicí na světě!

2. Timoteovi 3:16-17 Veškeré 

Písmo pochází z Božího Ducha 

a je dobré k učení, k usvědčo-

vání, k nápravě, k výchově ve 

spravedlnosti, aby Boží člověk 

byl náležitě připraven ke každé-

mu dobrému činu. 

KRABIČKA NA SVAČINU

Boxík na svačinu nám připo-

míná, že máme usilovat o ovoce 

Ducha Svatého a nosit ho všude 

s sebou.

do ŠKOLY
Galatským 5:22-23 Ovoce 

Božího Ducha však je láska, 

radost, pokoj, trpělivost, laska-

vost, dobrota, věrnost, tichost 

a sebeovládání. Proti tomu se 

zákon neobrací. 

OBLEČENÍ

Předtím, než jdete do školy, 

vyrazíte na nákup nového oble-

čení. Nové tričko nebo mikina ti 

může připomínat, že máme být 

„oblečeni v Krista“, tedy přemýš-

let, co by v různých situacích 

udělal Ježíš.

Římanům 13:14 Nýbrž 

oblečte se v Pána Ježíše Krista 

a nevyhovujte svým sklonům, 

abyste nepropadali vášním. 

UČITELÉ

(Můžete vytáhnout obrázek 

učitele, nebo o něm jen můžete 

hovořit.)

Ke škole patří také učitelé. 

Správný učitel je jako strážce, 

který dává pozor, jestli nové-

mu učivu rozumíte a umíte ho 

správně používat. 

Přísloví 22:6 Zasvěť už chlap-

ce do jeho cesty, neodchýlí se od 

ní, ani když zestárne.

KAMARÁDI

S novým školním rokem se 

ve škole znovu setkáš i se svými 

kamarády. Každý z nás potře-

buje a chce mít dobré přátele, je 

ale velmi důležité si je moudře 

vybrat.

1. Korintským 15:33 Neklam-

te se: ‚špatná společnost kazí 

dobré mravy‘. 

https://ministry-to-children.

com/school-supplies-object-

lesson/

!
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Modlitebna Církve bratrské, 
Soukenická 15, Praha 1

Konference
pro pracovníky
s d tmi

P IHLÁŠENÍ
www.detskamisie.cz

Cena konference: 200 K  
(zahrnuje ob d a 
ob erstvení o p estávce) 

Prosíme, uhra te 
konferen ní poplatek 
nejpozd ji do 26. 10. 
2018 na ú et DM u FIO 
banky: 2000160468/2010.

SEMINÁ E

Kufr plný nápad  na 
téma „Objevujeme Bibli 
s d tmi“

City Kids - práce s d tmi 
ve velkých m stech

D ti a internet - co tam 
d ti d lají a co s tím

Budeme se spolu 
zamýšlet, jaká je dnešní 
generace d tí a dorostu, 
jak ji oslovit evangeliem, 
vyu ovat a vést ke Kristu       
v tvrdé konkurenci mnoha 
jiných lákadel. Colin bude 
erpat ze svých bohatých 

zkušeností, jeho post ehy 
a rady jsou sv ží a 
praktické.
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Malé děti mohou poznat 
Boha skrze Jeho zázraky
Další cyklus pro vyučování předškolních dětí 

obsahuje 6 lekcí, které učí děti poznávat 

Ježíše jako mocného Boha. Balíček obsahuje 

obrázky, text a mnoho návrhů 

na aktivity.

1 lekce -  Ježíš uzdravuje 
chromého

2 lekce -  Ježíš uzdravuje 
slepého Bartimea

3 lekce - Ježíš tiší bouři

4 lekce - Ježíš sytí zástupy

5 lekce -  Ježíš přivádí Jairovu 
dceru opět k životu

6 lekce –  Ježíš vrací život 
Lazarovi

Další NOVINKY 
budou k dispozici na 
KONFERENCI Dětské 

misie v PRAZE 
dne 3. 11. 2018!!!

DÁRKY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

http://obchod.detskamisie.cz

PODIVUHODNÁ KNIHA
Darujete-li dětem 

Podivuhodnou 

knihu, pomůžete 

jim seznámit se 

poutavou formou 

s důležitými 

biblickými 

pravdami o Bohu, 

Ježíši Kristu, Duchu svatém a životě podle 

Božích měřítek. Každý sešit obsahuje 60 

denních ztišení pro děti ve věku od 7 do 12 let.

Podivuhodná kniha 1 – Úžasný Bůh 

Podivuhodná kniha 2 – Mluv o Bohu

Podivuhodná kniha 3 – Silný v Bohu

Podivuhodná kniha 4 – Čas s Bohem

Podivuhodná kniha 5 – Správná rozhodnutí

Podivuhodná kniha 6 – Věrný Bohu

Podivuhodná kniha 7 – Pán Ježíš, Boží syn

Podivuhodná kniha 8 – Pán Ježíš, učitel

40 Kč / jeden sešit

KLÍČE PRO DĚTI 
S pomocí těchto 

starších knížek, které 

obsahují příběhy, 

otázky a biblické texty, 

mohou mít děti ve věku 

7 až 12 let své chvíle 

s Bohem.

PŘEDVÁNOČNÍ VÝPRODEJ KNIH 

Knihy se slevou jako vánoční dárky můžete 

nakoupit v našem e-shopu v kategorii: 

Sleva až 60 %. 

Informace na tel: 

731 183 915 

nebo na emailu: sikulova@detskamisie.cz

KŘESŤANSKÝ KALENDÁŘ 
na rok 2019
Stolní křesťanský kalendář pro rok 2019 

s biblickými texty i jmény v kroužkové 

vazbě. Každá strana obsahuje rozpis 

na 2 týdny. 

40 Kč

80 Kč

NOVINKA

sleva až 60 %

300 Kč

NOVINKA

VYUČOVACÍ MATERIÁL PRO PŘEDŠKOLÁKY

K uspořádání vánočních 

slavností nebo párty vám 

mohou posloužit různé 

VÁNOČNÍ LEKCE, SCÉNKY aj., 

které najdete v e-shopu 

Dětské misie v kategorii: 

Sezónní lekce a balíčky.

literatura
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Modlete se s námi za:

• rozvoj služby DM v Čechách

•  příležitosti k oslovení dětí 

v Praze

•  nové spolupracovníky do 

týmu DM

Hledáme lidi, kteří by 

byli ochotni scházet se 

k modlitbám za děti v Praze. 

Bližší informace podá Zbyšek 

Šikula, telefon: 731 505 939, 

e-mail: sikula@detskamisie.cz

Podzimní 
aktivity
Kurz EVD 1 v Praze

19. – 20. 10., 9. – 10. 11., 

24. 11. 2018

MŠ Pramínek, Nedašovská 4, 

Praha–Zličín

Potáborová víkendovka 

v Příboře

26. – 28. 10. 2018

Budova DM Salaš v Příboře

Příměstský LEGO tábor 

v Příboře

29. – 30. 10. 2018 

Budova DM Salaš v Příboře

Konference pro rodiče 

a pracovníky s dětmi

Sobota 3. 11. 2018 

od 9:00 do 16:00 hod.

Modlitebna CB v Praze, 

Soukenická 15

Přihlašování do 26. 10. 2018

Předvánoční seminář 

v Českém Těšíně

Čtvrtek 8. 11. 2018 od 16:30

Ústředí SCEAV v Českém Těšíně, 

Na Nivách 7

Vánoční programy na 

školách

10. – 21. 12. 2018

Služba v Praze

připravujeme / za co se modlit

Kurz pro 
vedoucí 
dětské služby 
v roce 2019
Evropské oddělení vzdělávání 

CEF připravuje unikátní 

dvanáctitýdenní tréninkový 

kurz, který účastníky připraví 

na službu mezi dětmi 

zaměřenou na evangelizaci 

a biblické vyučování.

Připravujeme 
jarní kurzy 
EVD 1
Evidujeme zájem studentů na 

Slezsku a v Příboře. Informace 

o místě konání a termínech 

budou průběžně doplňovány 

na webu DM.

Máte-li zájem o kurz ve vašem 

městě, ozvěte se nám.

Termín: 

9. června 
– 24. srpna 2019

Cena: 1 200 EUR

Místo: 11 týdnů vyučování 

a praktických úloh ve 

výukovém centru DM 

v rumunském Sibiu + 1 

týden praxe v domovské 

zemi pod dohledem 

národního ředitele.

Bližší informace na webu 

DM nebo u národního 

ředitele DM v ČR.
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Koho můžete podporovat v letošním roce
variabilní symbol  . . . jména pracovníků DM (uvádějte při platbě)

6714  . . . . . . . . . . . manželé Šikulovi (národní ředitel, vedení vzdělávání a literatury)

8413  . . . . . . . . . . . Ľubomír Čermák (místní pracovník v oblasti Novojičínska)

8817  . . . . . . . . . . . Daniel Fér (webové korespondenční kurzy, správa IT, vyučování)

6918  . . . . . . . . . . . Karin Roiková (místní pracovník pro Slezsko, vyučování na kurzech)

3333 . . . . . . . . . . . . dary na službu v západních Čechách (manželé Brahovi)

8888 . . . . . . . . . . . . dary na službu v Praze (nájem kanceláře, náklady spojené se službou)

9999  . . . . . . . . . . . obecné dary na Dětskou misii
2018 . . . . . . . . . . . . misijní projekt – Bosna a Hercegovina (viz str. 6 a 7)

DĚKUJEME!
Při vašem prvním daru, prosím, uveďte do kolonky „Zpráva pro příjemce“ svou adresu, nebo email, abychom vám 

mohli po skončení roku zaslat potvrzení o daru. Děkujeme, že nám tak usnadníte práci.

Potvrzení darů
Chcete-li po skončení kalendářního roku dostat potvrzení pro účely snížení daňového základu, ujistěte se, že máme 

údaje k identifikaci vašich darů. V případě, že nemáte jistotu, napište na 

e-mail: sikulova@detskamisie.cz. Na tento mail můžete také oznámit, že potvrzení nepotřebujete. 

Podporu, prosím, zasílejte na účet u FIO banky

2000160468/2010

Důvěřujeme Bohu
Pracovníci Dětské misie se vzdali zaměstnání v církvi nebo v civilním sektoru a plně se 

věnují službě, do které je Bůh povolal. Jsou odkázáni na to, že Bůh nakloní srdce obětavých 

dárců, kteří se stanou součástí jejich týmu podporovatelů. Důvěřují Bohu a doznávají, že 

Bůh je dobrý. 

Dětská misie se neuchází o prostředky z grantů EU ani z dotačních titulů obcí nebo státu. 

Věří, že misijní dílo má být podepíráno prostředky lidí, kteří rozumí potřebám evangeliza-

ce dětí a své prostředky dávají s důvěrou v Boží mocné působení.

Děkujeme všem, kteří jsou věrní v dávání. 

„Radostného dárce miluje Bůh.“ (2K 9, 7)

Hledáme nové spolupracovníky do týmu DM
Dlouhodobě se modlíme za nové členy našeho týmu. Hledáme zapálené křesťany, kteří by chtěli 

ve svém regionu misijně pracovat s dětmi. Podmínkou je absolvování Kurzu pro vedoucí dětské 

služby (Institutu DM), vnitřní povolání od Boha a ochota k dlouhodobému závazku služby ve 

svěřené oblasti.

Očekáváme zápal pro misijní práci, schopnost pracovat v týmu a základní organizační schop-

nosti. Je možné sloužit na plný nebo částečný úvazek.

Zájemci mohou získat bližší informace u národního ředitele:

sikula@detskamisie.cz; mobil: 731 505 939

podpořte nás
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