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o dětské misii

Co je Dětská misie
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:

denčních kurzů. Cílem je zvěstovat
evangelium a ukázat křesťanský život
v praxi.

Pomoc v přímé
práci s dětmi

• Zveřejňování modlitebních
námětů za děti a učitele na webu
www.detskamisie.cz.

Přímá práce s dětmi

• Pomocí kurzů „Efektivní vyučování dětí – stupeň 1, 2“ (v rozsahu
cca 30 hodin o evangelizaci
a duchovním růstu dětí).
• Pořádáním seminářů, workshopů,
konferencí DM.
• Pořádáním jednodenních či vícedenních školení dle požadavků
učitelů – od předškolních dětí
po dorost, vzdělávání učitelů,
rodičů…

• Zasílání modlitebních dopisů
jednotlivých misionářů DM
s aktuálními informacemi o činnosti a modlitebními potřebami.

®

Kluby dobré zprávy
Pravidelná týdenní setkání dětí
během školního roku. Děti se učí
biblické příběhy, verše, zpívají písně,
povídají si o misii, hrají hry…
Pětidenní kluby
Letní evangelizační kluby pro
děti venku v jejich bezprostřední
blízkosti probíhající obvykle 5 dní
za sebou. Jednoduchý hodinový 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 i elektronickou verzi na
adrese: www.hledejanajdi.cz

Jednorázové evangelizační akce
Různé jednorázové akce jako jsou
např. Den dětí, výlety, svátky, narozeniny jsou využívány k tomu, aby
děti mohly uslyšet zvěst evangelia.

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.

Dětská misie je členem Evangelikální aliance a spolupracuje s mnoha
registrovanými církvemi a samostatnými sbory na území České republiky
a v zahraničí. DM aktivně spolupracuje 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.

Příměstské a pobytové tábory
Letní týdenní tábory nabízené především dětem z klubů a korespon-

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
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úvodník

Úvodník

Šamgar

Když se s odstupem dvou měsíců
ohlížím zpět na období letních prázdnin,
pociťuji vděčnost. Bůh nám dal mnoho
příležitostí ke sdílení evangelia a mnoho
dětí slyšelo evangelium úplně poprvé.
Děkujeme Bohu za všechny, kteří nám ve
službě mnoha různými způsoby pomáhali.

„Po něm byl Šamgar,
syn Anatův. Pobil Pelištejce, šest set mužů, bodcem
na pohánění dobytka. Tak
i on vysvobodil Izraele.“
(Sd 3,31)
Kdo to byl Šamgar?
Moc toho o něm nevíme,
vždyť je zmíněn jen ve
dvou biblických verších
(Sd 3,31 a 5,6). Musel
být ale v Izraeli známý,
protože se na něj autor biblické knihy Soudců odvolává:
„…za dnů Šamgara, syna Anatova…“ (Soudců 5, 6).
Víme o něm vlastně jen jedno – vysvobodil Izrael. Ale
i tato nepatrná zmínka jej řadí mezi hrdiny, o kterých se
dodnes mluví.
Co by o nás někdo řekl nebo napsal za 50 nebo 100 let?
Šamgar žil v době, kdy Filištíni Židům zle zatápěli.
Zabavovali plodiny, dobytek i zbraně. Lidé opouštěli
své vesnice a báli se chodit po silnicích. Bylo to období
beznaděje.
Ta však nepřemohla všechny. Šamgar se s nadvládou
Filištínů nesmířil. Neměl, a ani nemohl mít, zbraň,
ale vzal do ruky to, co bylo po ruce – hůl na pohánění
dobytka.
Někdy se nám ve službě mezi dětmi zdá, že máme
jen nepatrné šance. Nepřítel má armádu protivníků,
peníze, know-how, technologie. Ty proti nim stojíš s Biblí
a obrázkovou knihou.
Přesto můžeme na příkladu Šamgara vidět, že vítězství
je možné dosáhnout s nepatrnými prostředky, když
nechybí víra, odvaha a rozhodnost. Kdyby Izraelci
postavili muzeum a do něj by dali všechny zbraně, které
byly za doby soudců použity proti nepříteli, nebylo by to
muzeum zbraní, ale muzeum kuriozit. Ve vitrínách by
byl mlýnský kámen, provazy a pochodně, osličí čelist,
stanový kolík nebo hůl na pohánění dobytka. Všechny
tyto nástroje dokazují, že Bůh je mocný a může si použít
i to, co se nám jeví jako nepoužitelné.
Nevolá nás Pán, abychom se v těžké době postavili za
svou víru nebo proti nepříteli? Máme to, co měl Šamgar
– víru, odvahu a odhodlání? Nečekáme na lepší čas, lepší
místo nebo lepší zbraň? Možná máš v rukou jen Bibli
a obrázkovou knihu. Neváhej je použít.
Gerd-Walter Buskies, evropský ředitel DM

Na hodinkách
nás na první
pohled upoutají věci viditelné – zdobný
ciferník, ručičky
a datumovka.
Tato část hodinek
obstarává přímý
kontakt s majitelem, pomocí
nich hodinky plní
svou základní
funkci.
To viditelné by ale nemělo žádnou
hodnotu bez mnoha neviditelných
součástek, které jsou uvnitř – hodinového
strojku nebo elektronických součástek.
Neuvědomujeme si je, ale je to především
jejich zásluha, že ručičky fungují, pohybují se a ukazují čas.
Na Božím díle je mnoho pracovníků,
jejichž služba je viditelná nebo někdy
dokonce měřitelná. Co by ale znamenali
bez neviditelného „hodinového strojku“ – týmu obětavých spolupracovníků,
kteří jsou věrni ve svých neviditelných
úkolech, které dělají pro Pána. Jedni se
modlí, jiní podporují finančně, ještě jiní
povzbuzují nebo prakticky pomáhají.
Jejich věrnost je viditelná na službě těch,
kteří jsou viditelní.
Děkujeme, že se s vaší pomocí můžeme
ohlédnout zpět, ale i zadívat do budoucna.
Zbyšek Šikula
národní ředitel DM v ČR
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letní služba

Letní služba Dětské misie
Děkujeme Bohu za letní
prázdniny. Z jeho milosti jsme
se mohli podílet na zasévání
evangelia a vyučování Božího
slova na mnoha místech naší
země. Pořádali jsme mnoho
táborů a na dalších jsme spolupracovali s místními sbory,
které nás ke spolupráci pozvaly.
Setkali jsme se s dětmi na sídliš-

Akce

Příměstské tábory
Pobytové tábory
Evangelizační akce
Celkem

Počet

Počet dětí

8
3
4

301
115
88

230
68
76

15

504

374

tích, mladými lidmi a dospělými
na dvou velkých festivalech.
Měli jsme skoro dvě desítky pastoračních rozhovorů s dětmi.

Počet dětí ze sekulárního prostředí

Jsme Bohu vděčni za vás
všechny, kteří jste se na této
službě jakýmkoli způsobem
podíleli – jako vedoucí
a pomocníci na táborech, jako
modlitebníci, jako finanční
podporovatelé apod. Ze srdce
vám děkujeme.
příměstský tábor
pobytový tábor
vícedenní
evangelizační
akce

Napsala o kurzu EVD 1
Učím v nedělní škole přes
deset let. Nápady a informace
ke službě jsem většinou čerpala
z knih a jednodenních konferencí věnovaných vedení dětí.
Plánované kurzy EVD jsem
registrovala, ale díky časové
náročnosti jsem se nikdy neod-
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vážila „utrhnout se“ od rodiny.
Letos jsem se na podzim konečně přihlásila.
Musím říct, že takto celistvou
výuku jsem ještě neabsolvovala.
Lekce byly systematické, propracované a doplněné mnoha
příklady z praxe. Jsem vděčná
za lektory, kteří nepředávali
jen teorii, ale podělili se s námi
i o své hojné zkušenosti. Jsem
bohatší o nové nápady, jak připravit biblickou lekci pro děti
zajímavější a lehce stravitelnou.
Bylo přínosné, že jsme si mohli

před ostatními vyzkoušet vyučování, pastorační rozhovor nebo
předání evangelia s pomocí
„knihy beze slov“. Poprvé jsem
si mohla vyslechnout, jak můj
projev působí na druhé a co
bych mohla zlepšit.
Jako správný student musím
ocenit i přestávky. Bylo fajn
poznat sourozence z jiných
denominací a probrat s nimi, jak
se jim daří ve službě i mimo ni
nad hrnkem teplého nápoje.
Ivana Ranšová, CB Plzeň

letní služba

Příměstský tábor v Chrudimi
Tématem letošního tábora
byla Olympiáda aneb trpělivost
a fair play. Myslím, že Bůh měl
radost, neboť nespasené děti
mohly vyslechnout zvěst evangelia zaměřenou na vytrvalost,
trpělivost a fair play na příkladu
slavných věřících sportovců.
Naopak spaseným dětem mohlo
toto týdenní setkávání pomoci
k většímu duchovnímu růstu.
Jak praví Bible: „…vždyť
víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost
a z osvědčenosti naděje.“ (Římanům 5,3).
Tábora se zúčastnilo přibližně
20 dětí a navzdory jejich rozdílnému věku (od mladších školních dětí po 14leté dorostence)
se podařilo zaujmout všechny

přítomné. Aktivity byly velmi
různorodé - od sportovních
disciplín a workshopů až po
duchovní program (vyučovací
lekce, verše a písničky).
Tábor začal uvítacím ceremoniálem olympijských her,
kde děti představily svůj tým
s vlajkou a olympijským slibem.
Na konci každého dne si zapisovaly do táborového deníku své
postřehy a dojmy. Olympijských
disciplín bylo několik: vybíjená,
přetahování lanem nebo želví
závody. Olympijské disciplíny
byly prokládány odpočinkovými
a duchovními aktivitami jako
hry s barevným padákem nebo
pouštění balónků s přivázanými
psanými modlitbami. Oblíbené
byly workshopy – hudební,

rukodělný nebo stavění z Lega
a děti se každý den těšily na
svačinky a obědy. Na konci
týdne nemohl chybět závěrečný
ceremoniál olympijských her, po
kterém byly vyhlášeny výsledky
a děti byly odměněny medailemi a diplomy. Nechyběl ani již
tradiční nanukový dort.
Z mého pohledu se příměstský tábor vydařil. Děti měly
příležitost být s ostatními, sdílet
společně své prožitky a posilovat
svou ohleduplnost a poctivost. Pro některé z nich to
byla ojedinělá příležitost slyšet
evangelium a ostatním tábor
přispěl k duchovnímu růstu.
Akce byla organizována Církví
bratskou v Chrudimi ve spolupráci s Dětskou misií. Děkujeme
manželům Šikulovým za jejich
podporu.
Pro zhlédnutí videa z příměstského tábora klikněte na
tento odkaz: https://youtu.be/
mQyvQ7LF3gs
Štěpánka Nedbalová
CB Chrudim
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DM v Bosně a Hercegovině
Jak jsme vás již informovali
v červnovém vydání Zpravodaje, DM v ČR se spolu s kolegy
na Slovensku a dárci v Německu rozhodli dlouhodobě
pomáhat DM v Bosně a Hercegovině. V této zemi je velmi
málo protestantských sborů
a je téměř nemožné, aby v ní
pracovníci Dětské misie našli
dostatečné finanční zdroje pro
službu. Děkujeme vám všem,
kteří jste již poslali svůj dar
nebo jste se rozhodli k dlouhodobé podpoře. Vaše pomoc je
neocenitelná. Současně hledáme další ochotné dárce.
Navzdory mnoha potížím se
služba uspokojivě rozvíjí a chtěli
bychom o tom přinést svědectví.
Následky války

Literatura na konferenci DM
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Dějí se velké věci
Ještě v roce 2015 byla Bosna
a Hercegovina poslední evropskou zemí, kde nebyla rozvinuta
služba Dětské misie a ve které
o Dětské misii téměř nikdo nic
nevěděl. Od té doby se mnohé změnilo. Když jsme spolu
s Michalem Franěm, ředitelem
DM na Slovensku, v září tohoto
roku Bosnu a Hercegovinu navštívili, byl to úplně jiný příběh.
Byli jsme pozváni na konferenci
DM v Sarajevu, které se účastnilo asi 30 věřících z různých míst
této země. Několik stolů bylo
pokryto materiály DM pro práci
s dětmi v bosenštině. Konferenci
připravovala pětičlenná Národní
rada, která dohlíží na rozvoj
služby. Na plný úvazek pracují
manželé Vladimír a Marijana

Kajišovi. Na letošním tréninkovém kurzu v Sibiu studovaly
dva manželské páry z Bosny
a Hercegoviny. Jeden z nich se
již rozhodl vstoupit do služby
na plný úvazek a zahajuje svůj
praktický rok v sousedním
Srbsku. Druhý pár je rovněž
velmi blízko tomuto rozhodnutí.
Přemáhalo nás dojetí, radost
a vděčnost Bohu za to, jak se
služba rozvíjí a rostlo odhodlání
pomoci, jak jen to bude možné.
Stopy války
Už po překročení hranice
z Chorvatska jsme si nemohli
nevšimnout dvou charakteristických věcí. Tou první bylo
množství pobořených a opuštěných domů. Už po prvních
kilometrech bychom jich kolem
silnice napočítali desítky. Druhou věcí byly mešity. Jsou doslova všude, v každé vesnici alespoň
jedna a nezřídka dvě. Muslimové
je ve velkém měřítku staví po
celé zemi a často podle jednotného vzoru jako by šlo o „pásovou
výrobu“. Mešity nebývají zdaleka
plné, ale jsou stavěny jako symbol moci a panování nad daným
územím. V naší zemi vidíme
všude kolem sebe věže kostelů,
v Bosně a Hercegovině se tyčí
k nebi štíhlé minarety.
V Sarajevu se toho od války
mnoho změnilo, ale není problém najít budovy, na kterých
jsou stopy války stále patrné.
Místní lidé nám vyprávěli příběh tohoto zkoušeného města,
které bylo obklíčeno, neprodyšně uzavřeno a ostřelováno dělostřelectvem a ostřelovači, kteří
si vybírali své cíle zcela podle
své libovůle. Frontovými liniemi

zahraniční okénko

Národní rada a manželé Kajišovi

byly ploty sousedů a rozdělovaly
jednotlivé rodiny. To, co lidé
v Sarajevu prožili, si jen těžko
umíme představit.
Věříme, že lékem na mnohou
bolest a nepřátelství je evangelium. V létě měli manželé
Kajišovi mnoho příležitostí
k rozsévání. Napsali nám:
Letní služba
Na počátku léta jsme uspořádali několik setkání s dětmi
v Bugojně. Zúčastnilo se jich asi
35 až 40 dětí a mnohé se zajímaly o kluby, které rozbíháme
po prázdninách. Spolu s týmem
z Irska a dobrovolníky z našeho
sboru jsme pořádali také pětidenní klub a kurz anglického
jazyka. Většina dětí vyjádřila
přání v budoucnu přijít na naše
programy.
Na hudební tábor v sousedním Srbsku jsme přivezli 5
mladých lidí z Bosny. Hlavní
důraz jsme věnovali oslavování Pána a duchovnímu růstu
mladých lidí.
V srpnu se konal dětský tábor
v Neumu za účasti 45 dětí ze 3
měst - Zenice, Kakanje a Travniku. Z Boží milosti jsme mohli
dvakrát denně sdílet poselství
o spasení a vyučovat biblické
lekce, protože víme, že největší

potřebou dětí je Ježíš Kristus.
Navzdory horku a komárům byly děti pozorné, bavilo
je to a podle našich informací
tři z nich v modlitbě přijaly
spasení.
Na konci léta jsme v Srbsku
vyučovali na kurzu letních

misionářů. 16 mladých lidí, kteří
se kurzu účastnili, následně
vedli pětidenní dětské kluby
v místech svého bydliště a jejich
nadšení pro evangelium nás
velmi povzbuzovalo.
Vladimir a Marijana Kajišovi
místní pracovníci DM v BaH

Program v Bugojně

Tábor v Neumu
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Dílna, kde nás Pán Bůh může měnit

Najednou jsem prostě
věděla, že tam potřebuji jet.
Služba v hospici je smysluplná
a potřebná. Ale co takhle ji
na „chvíli“ přerušit a vydat se
poznat také jinou velmi smysluplnou službu – misii mezi
dětmi. Zvlášť teď, když jsem
mohla svůj život spojit s misionářem Dětské misie – Danielem
Férem, mi připadalo absolvování „Institutu Dětské misie“
velmi užitečné. Vždyť bych
mohla lépe poznat a porozumět
jeho službě a práci. A tak jsem
se vydala 8. 6. 2019 na téměř
tříměsíční dobrodružství do
rumunského města Sibiu.
V hlavě se mi honily různé
otázky: „Co chceš, Pane Ježíši,
abych dále dělala? Mám i nadále
zůstat v hospici nebo přejít do
služby v Dětské misii? Proč
právě misie mezi dětmi by měla
mít tak velkou důležitost? Copak
misie mezi ,umírajícími‘ není
ještě důležitější? Připravuješ mě,
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Pane, na službu mezi dětmi?
Proč mě tak baví vyučovat děti
na nedělní besídce? Proč jsem
v poslední době měla možnost
pomáhat na misijních táborech
na Slovensku?“
Uvnitř mě převládal pocit, že
možná jednou budeme sloužit
mezi dětmi společně s manželem
Danem. Popravdě řečeno – celý
kurz byl sice náročný, ale já jsem
si ho „užívala“. Jak by ne, …
…když jsem se mohla po
„Starý nástroj“
Snaha zalíbit se
lidem.
Občasné modlitby za
nevěřící příbuzné.
Pochybnosti o spáse
dětí na klubu/táboře.
Lhostejnost k mým
kolegům v práci.
Vytváření mých
plánů pro život.
Nechat si Boží
smíření jen pro sebe.

dlouhé době úplně zastavit
a přemýšlet o mnohých oblastech mého života. Mohla jsem
„odpočívat“ u Pána Ježíše
…když jsem strávila 11 týdnů
s lidmi, kteří chtějí upřímně
sloužit Bohu
…když jsem mohla vnímat
oddanost pracovníků Dětské

misie z různých zemí, kteří nás
vyučovali
…když jsem se mohla velmi
prakticky učit, jak předávat
dětem evangelium, ale také, jak
spolupracovat s ostatními, aby
evangelizace mezi dětmi fungovala a rostla
…když jsem mohla vnímat
velmi konkrétně Boží práci na
mých postojích. Posuďte sami,
jestli mě toho Pán Bůh nenaučil
docela dost:
„Nový nástroj“
Touha líbit se Pánu
Bohu.
Modlitby za nevěřící
rodinu každý den.
Víra v Boží moc spasit
děti na klubu/táboře.
Touha pomoci jim v
cestě za Pánem Bohem.
Vzdát se svých plánů
a odevzdat se Bohu.
Být služebníkem Božího
smíření (2Kor 5,18).

Ano, pochopila jsem, že Pán
Bůh chce především mě změnit
ve svůj lepší nástroj v Jeho
ruce. Možná právě proto mi
musely hned na začátku kurzu
prasknout moje housle, abych
pochopila, že také já potřebuji
v určitých věcech opravit. Není
to fajn, že Pán Bůh na mně může

vzdělávání
takto pracovat? Zjištění vlastních
slabostí sice nebylo příjemné, ale
věřím, že přináší a přinese velmi
dobré ovoce. Nebude to povzbuzující sloužit dětem společně
s Danem? Myslím, že ano. Na
konci kurzu však byla moje cesta
pro bezprostřední budoucnost
nasměřována jinak, než jsem
čekala…
„Jdu do Taršíše nebo do Ninive?“ kladla jsem si otázku během
kázání o Jonášovi, které jsme slyšeli v jedné z místních rumunských církví. Jdu za svými plány
a představami, anebo naslouchám Božímu vedení? Nechce
mi Pán Bůh dát „druhou šanci“
být jeho světlem v hospici? Při
vyučování o dětech z katolického prostředí mi došlo, že
nejbližším krokem je můj návrat
do hospice k mým katolickým
a ateistickým přátelům. Na jak
dlouho? To nevím. Pán Bůh má
to nejlepší načasování, proto
mu chceme společně s Danem
důvěřovat. Jaké bude následující
období v hospici? To nevím. Vím
ale, že mým jasným úkolem je
přinášet zprávu o smíření Boha
s člověkem. Vím, že pokud nás
Pán Bůh někam posílá, tak tam
půjde s námi.
A co bude potom dál do
budoucna? Budeme sloužit
společně s Danem v oblasti
evangelizace dětí? Věřím, že ano.
Jakým způsobem? Popravdě
přesně nevím. Předkládáme tuto
otázku Pánu Bohu v modlitbách
a věříme, že nám bude dávat své
pokyny v pravý čas a tím nejlepším způsobem.
„Dám ti prozíravost, ukážu
ti cestu, kterou půjdeš, budu ti
radit…“ (Žalm 32, 8)
Věra Férová

Očima tlumočnice
Uvědomila jsem si také, jak
důležité je sdílet evangelium
právě s dětmi. Díky vyučováním
a svědectvím, které jsem mohla
slyšet, mi došlo, že často evangelium pro lidi příliš komplikujeme, a přitom jde tak jednoduše
vysvětlit. Vždyť i dospělým
lidem pomůže, když jim něco
předáme jednoduše a obrazně,
tak jako dětem. Jsem vděčná
za to, že jsem také mohla slyšet
evangelium už od dětského
věku.
Služba Dětské misie na mě
udělala velký dojem také díky
tomu, že se v ní mohou uplatnit
lidé s širokou škálou obdarování. Moc si vážím všech praDo Sibiu jsem jela s očekácovníků, kteří investují čas do
váním toho, že budu tři týdny
nadcházející generace a využívaintenzivně tlumočit. Nakonec se
jí svá obdarování pro Boží slávu,
ukázalo, že to vlastně nebuprotože to je opravdu klíčové.
de úplně nutné, jelikož „má
Můj třítýdenní pobyt v Sibiu
studentka“ se během několika
hodnotím jako skvělou přípředchozích týdnů strávených
ležitost, která mě v mnohém
v anglicky mluvícím prostředí
obohatila. Ačkoli jsem nakonec
natolik zlepšila, že už mě téměř
tlumočila trochu méně, než
nepotřebovala.
jsem očekávala, děkuji Bohu za
Ptala jsem se tedy, jak budu
to, že jsem mohla poznat tolik
moct být na kurzu užitečná?
Jeho zapálených služebníků, kteNejela jsem tam nadarmo?
ří pro mě byli velkou inspirací,
Atmosféra Boží rodiny mě ale a rozhovory s nimi mi v mnohém pomohly. Ujistila jsem se
brzy vtáhla a já mohla cítit, že
v tom, že i když se občas ocitjsem na tom správném místě.
neme v situaci, kdy před sebou
Po roce, kdy jsem kvůli práci
nemáme jasnou cestu a naše
byla o víkendech často mimo
plány dopadly jinak, než jsme si
společenství křesťanů, pro mě
bylo velice povzbudivé vidět lidi, představovali, Bůh je ten, který
řídí náš život a povede nás dál,
kteří jsou zapáleni pro sdílení
evangelia a být s nimi, modlit se, když se mu dáme k dispozici.
Věřím a doufám, že to nebylo
sdílet se a chválit Boha. Mohla
naposledy, kdy jsem s Dětskou
jsem si uvědomit, že ačkoli
misií spolupracovala.
mluvíme rozdílnými jazyky, to,
Barbara Rzymanová
co nás spojuje, je mnohem větší
CB Český Těšín
než jazyková bariéra.
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letní služba

Tábor s K-klubem v Husinci
Děti z K-klubu YMCA
Husinec, pro který každoročně
pořádáme tábor, již odrůstají.
Petr je pokřtěný. Petr, Lenka,

Viki a Nikolas přešli do Life
klubu (oddělení pro starší)
a letos se zapojí do mládeže CB
Husinec. Přes různé zápasy se

drží víry. Mižigarovi se odstěhovali, takže o Anetce, Petrušce,
Míše a Péťovi máme zprávy jen
přes Facebook. Na tábor jely
čtyři nové děti. Jednoho kluka
nepředal táta do střídavé péče.
Měli jsme tedy deset dětí.
Jsem obzvláště vděčný za dvě
věci:
1) Modlili jsme se při nástupu, snídani, svačině, obědě,
svačině, večeři, večerním programu, večerce a kdykoli jsem se
zeptal, kdo se chce modlit, zvedl
se les rukou a děti se modlily
nahlas.
2) Děti mají problémy
s pozorností a soustředěním,
ale každý den alespoň na jedno
vyučování vydržely zcela soustředěné a potichu. Když jsme je
jeden večer obcházeli, abychom
se za ně jednotlivě modlili,
vydržely v tichosti u ohně i patnáct minut
modlitbu
EVD a1 nikdo
v Hošťálkové
neodmítl.

10
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Víkendovka z Horní Suché
Vzali jsme 21 dětí ze sociálně
vyloučené lokality v Horní
Suché na víkendovku s názvem
„Přežít“. Já jsem byl hlavní
vedoucí a Věrka v kuchyni.
Každý den jsme měli 4–6 bloků
s hrou a několikaminutovým
biblickým vyučováním o životě,
věčném životě a hříchu, který
způsobuje smrt. Zde je pár
okének k nám:
Pátek 13:30 Odvádím násilím Filipa (8 let) do pokoje,
protože nepříčetně kope do
Nikol (14 let) a všech, kdo se
ho snaží zadržet. Pětkrát se
uklidní, ale znovu se začne
zuřivě bít, jakmile Nikol uvidí. Oba odmítají říct důvod.

vteřinách vysvětluji evangelium. „Jak se jako modlit?“
ptá se Marek. „Říct Bohu,
že prosíš o odpuštění, že mu
věříš a poprosit o nový život
s ním.“ Než to stihnu doříci,
Marek se nahlas modlí. Vzápětí do pokoje vtrhnou rvoucí
se kluci. Pozornost všech je
pryč.
Sobota 11:00 Dvanáctiletá
Klárka v afektu kope a mlátí
všechny děti, rozkopla tříkolku, snaží se prát s vedoucími.
Ostatní na ni sprostě řvou,
ať se uklidní. (Ano, je to ta
Klárka, která loni uvěřila.)

Sobota 12:25 Klárka prosí za
odpuštění, že se se mnou
Sobota 7:20 Svolávám děti na
rvala. Prosí Boha o odpuštění,
rozcvičku. Kristián se ptá:
obchází všechny děti a také je
„Tenhle tábor je, abysme věřili
prosí o odpuštění.
v Boha?“ „Ano, to je,“ odpovídám. „Jak se věří v Boha?“
Sobota 12:45 Využívám chvilky
ptá se skupina kluků. Ve 30
klidu a zvu osmiletého Marka

na pastorační rozhovor.
Ukazuji mu evangelium podle
Knížky beze slov (KBS). Třikrát mu ji opakuji, protože se
snaží její obsah naučit nazpaměť. Darovanou KBS tiskne
k srdci: „To mi bude připomínat Boha.“ Po rozhovoru
odchází do kuchyně a celou
KBS převypráví Kristiánovi.
Neděle 9:15 Držím Filipa na
lavičce, aby nikoho nemlátil.
Klárka, Staník, Dan a Danek
ho sprostými nadávkami provokují a napomínání ignorují.
Nemohu pustit Filipa, protože
by utekl a někoho mlátil.
Posílám děti pro další vedoucí. David se snaží odvést děti.
Klárka se vzepře ve dveřích
a zuřivě ho kope. Staník se
snaží štípat Filipa, kterého
držím.
Daniel Fér
pracovník DM

říjen 2019
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nabídka sborům

Vánoce spolu
To je název nového projektu
evropské Dětské misie, který byl
v létě představen na konferenci
v Německu (viz fotografie).
Jeho cílem je povzbudit místní
sbory k tomu, aby o Vánocích
uspořádaly program vhodný pro
děti z jejich okolí.

12

říjen 2019

Předvánoční a vánoční
období je k oslovení dětí nebo
i celých rodin výjimečně vhodné. Vytváří prostor k tomu, aby
křesťanská tradice ve větší míře
vstoupila do jinak sekulárního prostředí, a lidé se vesměs
poddávají výjimečné atmosféře,

kterou Vánoce přinášejí. Může
v tomto čase k dětem zaznít
i jasné poselství evangelia?
Sbory a církve o Vánocích
pořádají množství programů
a aktivit. Může být alespoň
jedna z nich orientována na děti,
které v průběhu roku nejsou
pod vlivem Božího slova?
Dětská misie nabízí konkrétní pomoc v podobě hotového
vánočního programu a nabízí
také nejrůznější formy poradenství. Jak tedy můžete postupovat?
• modlete se za to
• oslovte další lidi ve sboru
a utvořte tým
• zvolte vhodné místo a čas (ne
vždy jsou prostory sboru ty
nejvhodnější)
• pořiďte si balíček z DM
• v případě potřeby oslovte
Dětskou misii a požádejte
o pomoc

literatura
V rámci projektu VÁNOCE SPOLU
(viz strana 12) vám nabízíme kompletní balíčky k uspořádání vánočních
slavností nebo párty ve škole, ve sboru nebo doma pro děti z vašeho okolí:

JEŽÍŠOVA NAROZENINOVÁ PÁRTY
(balíček s obrázky)
Obsahuje biblickou lekci, hry a soutěže,
návrh výzdoby, vyrábění a další aktivity.
A další starší kompletní vánoční balíčky najdete
v e-shopu DM v sekci: Sezónní lekce a balíčky.

NOVINKA

VÁNOČNÍ DÁRKY pro děti i dospělé ZDARMA
nebo za předvánoční ceny
TO MUSÍŠ VĚDĚT

VELKÝ OBRAZ
Tento komplet vyučuje dnešní
moderní děti základním
pravdám z Bible. Sada obsahuje
barevnou obrázkovou knihu
a text lekcí s doplňkovými
činnostmi.
1. Lekce: Designer tvořil
(Stvoření a pád)
2. Lekce: Úžasný Bůh (Pán Bůh
ukazuje, jaký je)
3. Lekce: On to dokáže!
(Ježíšova autorita)
4. Lekce: Něco, co mění
všechno (Ježíš žije)
5. Lekce: Návrat tam, kam
patřil (Onezimos)

(barevná brožurka pro děti)

ZDARMA
Nová evangelizační brožura pro děti,
která obsahuje texty, obrázky a mnoho
interaktivních činností (doplňovačky,
bludiště, vybarvovací obrázky,…).

POZNEJ KRÁLE
(barevná brožurka pro děti)

ZDARMA a znovu v nabídce
Pravdivý příběh o Králi, který existoval
dávno předtím, než ses narodil. Obsahuje
také pozvánku do korespondenčních kurzů na webu:
www.hledejanajdi.cz.

PODIVUHODNÁ KNIHA díly 2–8
+ ZDARMA Podivuhodná kniha díl 1.
Každý díl obsahuje 60 zamýšlení nad Biblí pro děti od 7 let.

KLÍČE PRO DĚTI + 1 stejná kniha ZDARMA
60 příběhů zahraničních autorů pro děti od 7 let
s biblickým poučením a veršem k zapamatování.

PŘEDVÁNOČNÍ
VÝPRODEJ KNIH
A BIBLÍ (PRO DOSPĚLÉ)
Chcete-li nakoupit levně knihy
pro svou rodinu či přátele, jděte
na e-shop Dětské misie.

60% sleva

O VRKÁLKOVI A SIVĚNCE + 1 stejná kniha ZDARMA
Na příběhu holubí rodinky je dětem vysvětlen duchovní růst.

KŘESŤANSKÝ KALENDÁŘ NA ROK 2020
Stolní křesťanský kalendář pro rok 2020 s biblickými texty i jmény
na každý den. Na jedné stránce je rozpis dvou týdnů.

80 Kč
NOVINKA

Připravujeme
Táborový balíček:

VÍTĚZNÝ BĚH

–
inspirovaný životem apoštola
Pavla (k dispozici v průběhu
listopadu 2019).
Pro informace o literatuře
volejte: 731 183 915 nebo pište:
sikulova@detskamisie.cz

říjen 2019
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připravujeme/modlete se

PŘIPRAVUJEME

Intenzivní kurz pro
pracovníky s dětmi

Konference pro pracovníky s dětmi

5. 7. - 15. 8. 2020
(první polovina kurzu)
Sibiu, Rumunsko

2. 11. 2019 od 9:00
Modlitebna CB v Praze, Soukenická 15

Předvánoční seminář s pracovníky DM
5. 11. 2019 od 16:30
Budova ústředí SCEAV, Na Nivách 7, Český Těšín

LEGO tábor
29. - 30. 10. 2019
Příbor, budova Dětské misie

Legopárty v Praze
23. 11. 2019
MŠ Pramínek, Praha-Zličín
Pořádá Církev XXI. stole s DM

Vánoční programy na školách
9. – 20. 12. 2019
různá místa v ČR

Konference pro pracovníky s dětmi
18. 1. 2020
Farní budova SCEAV Komorní Lhotka

Konference pro pracovníky s dětmi
14. 3. 2020
Plzeň

Připravujeme kurzy EVD 1
Vysoké Mýto
6. – 7. 3., 27. - 28. 3., 3. – 4. 4. 2020
Kutná Hora

Kurz je určen:
- křesťanům, kteří se zajímají
o evangelizaci dětí a jejich
duchovní růst;
- misionářům nebo kandidátům, kteří se zajímají
o evangelizaci dětí a o školení učitelů pro tuto službu;
- studentům biblických
škol, kteří chtějí doplnit
své vzdělání intenzivním
kurzem v oblasti evangelizace dětí;
- těm, kteří vnímají povolání
ke službě na plný úvazek
v Dětské misii.
IKPD se uskuteční ve školicím
středisku CEF v Rumunsku:
https://ameccef.com/centrulde-instruire-training-centre/
IKPD je 12týdenní tréninkový kurz. Denně, od pondělí
do pátku, je vyučováno
šest 45minutových lekcí.
Součástí kurzu je praktický
týden v terénu pod dohledem zkušeného instruktora.
Dostatek času je vyhrazen
pro studium, úkoly a odpočinek. Učitelé jsou připraveni
poradit při studiu i v osobním životě.

Pro více informací kontaktujte národního ředitele:
Máte-li zájem o kurz ve vašem městě, sikula@detskamisie.cz

kontaktujte nás (sikulova@detskamisie.cz).
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pro dárce

Bosna a Hercegovina
Děkujeme dárcům, kteří se rozhodli podpořit nebo
pravidelně podporovat službu manželů Kajišových
v Bosně a Hercegovině. Od počátku letošního roku
na tento účel přispělo 8 dárců a souhrn jejich darů
činí 16 000,- Kč. Po připočtení zůstatku z minulého
roku a sbírky na táboře DM jsme do této země letos
doručili částku 1 000 €. Vítané jsou všechny další dary
ať už jednorázové nebo zasílané pravidelně. Vzhledem
k dalším zájemcům o službu na plný úvazek (viz strana 7) bude potřeba finančních prostředků ještě větší.
Věříme, že tato výzva může oslovit dárce, kteří preferují podporu misijního díla v zahraničí. Samozřejmě, že i na tyto dary v lednu příštího roku vystavíme
a odešleme potvrzení pro snížení daňového základu.
„Duše štědrá bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven.“ (Př 11,25)

Poděkování

Naše spolupracovnice Karin Roiková se rozhodla k 31. 10. 2019
ukončit pracovní poměr s Dětskou misií. Děkujeme jí za tři roky společné služby a přejeme jí v dalším období jejího života a služby hojnost
Boží milosti a požehnání.
Děkujeme také všem vám, kteří jste službu Karin podporovali svými
dary. V případě, že se rozhodnete zachovat svou podporu Dětské misii,
můžete si vybrat jiný účel a změnit ve vašich bankovních příkazech
variabilní symbol. V případě, že bankovní příkaz ponecháte beze
změny, použijeme od 1. 11. 2019 poukázané finanční prostředky dle
vlastního uvážení.

PODPORA DĚTSKÉ MISIE V ČESKÉ REPUBLICE
variabilní symbol = jména misionářů nebo projektů Dětské misie (uvádějte vždy při vaší platbě)
6714 . . . . . . . . . . . . manželé Šikulovi (národní ředitel, vedení vzdělávání a literatury)
8817 . . . . . . . . . . . . Daniel Fér (webové korespondenční kurzy, správa IT, táborová služba)
8413 . . . . . . . . . . . . Ľubomír Čermák (místní pracovník v oblasti Novojičínska)
3333 . . . . . . . . . . . . dary na službu v západních Čechách (služba manželů Brahových)
8888 . . . . . . . . . . . . dary na službu v Praze (rozvoj služby a kancelář na ul. Vojtěšské 15)

9999 . . . . . . . . . . . . obecný dar na Dětskou misii
2018 . . . . . . . . . . . . Bosna a Hercegovina (podpora rodiny Kajišových)
1234 . . . . . . . . . . . dary na Lego párty a dokoupení Lega
Podporu, prosím, zasílejte na účet Dětské misie u FIO banky

2000160468/2010
Při vašem prvním daru, prosím, uveďte do pole „Zpráva pro příjemce“ váš email nebo adresu, abychom vám mohli
po skončení roku zaslat potvrzení o darech. V případě dotazů pište na email: sikulova@detskamisie.cz.
Zde můžete také oznámit, že potvrzení o darech nepotřebujete. Děkujeme za usnadnění práce.
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English camp v Třinci
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Pobytový tábor DM v Gutech
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Program v Kynšperku nad Ohří

