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V každém roce služby Dětské misie se vynoří nějaké 
téma nebo událost, která svým významem převýší 
vše ostatní. V roce 2020 to byla pandemie covid-19, 
v roce 2021 vážná nemoc a rekonvalescence 
našeho spolupracovníka Daniela Féra, v roce 2022 
vlna uprchlíků z Ukrajiny, která různými způsoby 
zasáhla i Dětskou misii. V našem objektu v Příboře 
jsme několik měsíců poskytovali azyl celkem 14 
ženám a dětem z Ukrajiny. Od března do konce 
roku jsme distribuovali literaturu pro děti i dospělé 
v ukrajinštině a ruštině. Připravovali jsme programy 
pro ukrajinské děti. Rozdali a rozeslali jsme 1 800 
vánočních balíčků a náš tým obohatila pracovnice 
ukrajinské Dětské misie Táňa Danilová, která v naší 
budově nalezla azyl. Také ona obětavě připravovala 
programy pro ukrajinské děti a školila učitele z řad 
uprchlíků u nás a v Polsku.

Nevíme, co bude dominantní událostí v roce 2023. 
Mohlo by to být 30. výročí registrace Dětské misie 
v České republice. K této příležitosti jsme v dubnu 
připravili 4 setkání v různých částech naší země. 
Na nich chceme Bohu děkovat, chválit ho, prosit 
a zrakem víry se dívat do budoucnosti. Potkáme se 
na některém ze setkání i s vámi?

Zbyšek Šikula
národní ředitel DM v ČR

Velikonoční programy na 
školách

Duben

Čtyři setkání  
ke 30. výročí DM
15. dubna | Příbor
16. dubna | Albrechtice  
u Č. Těšína
22. dubna | Praha
23. dubna | Cheb

Předtáborová víkendovka
27. – 28. květen | Příbor

Intenzivní kurz  
pro pracovníky s dětmi
11. června – 2. září

Letní tábory
v jednání Chrudim
10. – 14. 7. Litoměřice
15. - 22. 7. Netolice u Jičína
30. 7. – 5. 8. Dolní Lomná
7. – 11. 8. Příbor
14. – 18. 8. Albrechtice u Č. T.
a další.

Programy s Legem
10. – 12. 3. ČCE Zábřeh
5. 4. ČCE Štramberk
18. 4. ČCE Val. Meziříčí
22. 4. ČCE Hošťálková
23. 4. - 18. 6. západní Čechy
10. – 14. 7. CB Hrádek
a další.

Kalendář
modlete se prosím za:
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www.detskamisie.cz
/kalendar-akci

Úvodník
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PracovníciPracovníci
Zbyšek a Renáta Šikulovi

V listopadu jsme organizovali konferenci pro pracovníky 
s dětmi v Praze a odpolední setkání s učiteli v Českém 
Těšíně. V prosinci jsme pořádali tři vánoční setkání s dětmi 
a k podobným programům jsme povzbudili a vybavili ma-
teriály 45 církevních sborů a organizací v celé ČR. Leden 
byl ve znamení příprav na 30. výročí DM.

Daniel Fér

Korespondenční kurzy pro děti v ukrajinštině jsou online 
na www.derevo.fun. V české verzi kurzů uvěřilo v Ježíše 
9 dětí z různých míst republiky a dva dospělí příbuzní. 
Jejich příběhy povzbudily pracovníky na konferenci 
a věřím, že povzbudí i vás. Pracuji na dalším obsahu pro 
kurzy a tvořím velikonoční video.

Ľubomír a Martina Čermákovi

Náš nejmladší nastoupil do školky a Martina se po 13 letech 
vrátila do DM. Pán Bůh nás ujišťoval, že právě tady chce naši 
rodinu mít. Mohly začít kluby ve 2 základních školách. V říjnu 
proběhla dvě potáborová setkání a také Lego tábor s rekord-
ním počtem 60 dětí. V době adventu jsme navštívili 10 škol, 
dětských domovů a azylových center.

Petr Braha

Prožili jsme s dětmi požehnané chvíle na příměstském tá-
boře v Chodově a Legopárty v Kynšperku. Měli jsme vánoční 
kluby a párty na různých místech kraje, včetně školky diako-
nie ČCE v Chebu. S Věrkou nás potěšilo pozvání na vánoční 
slavnosti. Připravili jsme pro děti 200 ks vánočních balíčků 
s literaturou a sladkostmi v češtině a 200 ks v ukrajinštině.

www.detskamisie.cz
/o-nas/pracovnici-a-dobrovolnici/
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Máte děti na prvním stupni ZŠ? Slavíte s nimi na-
rozeniny? Zvete na oslavu kamarády? Jsou někteří 

z nich nevěřící? Ano? Pak máte nejméně jednou do 
roka krásnou příležitost sdělit dětem z nekřesťanských 

rodin evangelium!

Využijte k oslavě narozenin párty z nabídky Dětské misie:

1. Přirozeným a snadným způsobem sdělíte 
evangelium kamarádům svého dítěte.

2. Máte připravený narozeninový pro-
gram včetně her, aktivit a nápadů 
na výzdobu.

Připravené párty najdete na  
www.obchod.detskamisie.cz (vyhledej-
te slovo „párty“, nebo jděte do kategorie 
„Sezónní lekce a balíčky > Ostatní“).

Melounová párty
Ořechová párty
Lentilková párty
Mexická párty
Detektivní párty (CD Párty kluby – 2)
Námořnická párty (CD Párty kluby – 2)
Pirátská párty (CD Párty kluby – 1)

Narozeniny

Pr
o 

ro
di

če

Tip na dárek

Kniha: Baterka
Příběh, kterým děti provedou dvojčata Líza a Filip, 
vychází z deseti biblických veršů. Je plný povzbuzení, 
zábavy, ale i hlubokých otázek.

K dostání na www.hisland.cz
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Dítě je úžasné Boží stvoření. Roste a vyvíjí se před očima nevídanou rychlostí. Ještě 
rychlejší je však jeho neviditelný vývoj mozku. Zvláště v předškolním věku je to přímo 
uragán nových synapsí (spojení nervových buněk). Uragán s přibývajícím věkem 
pomalu ztrácí na síle, ale pořád je to synaptický vichr až do puberty.

Proč o tom mluvím? Protože co dítě nasaje do puberty (což je zhruba do 12 let), 
to bude tvořit základ jeho životních zkušeností a postojů v dospělosti. Náš zatím 
nejmladší tříletý vnouček dokáže nasát moje pohyby a zajímavá slova tak, že se 
někdy vidím jako v zrcadle. Je u nás doma dost často, takže je to pozorovatelné.

Uvědomil jsem si, že na něj máme velký vliv. Ale zároveň mě trochu vyděsila 
zodpovědnost. Jakým vzorem pro něj budeme? A že tím mustrem, podle kterého 
bude jednou svět poměřovat, jsme, to si pište!

Máme zatím 6 vnoučat (dvě další jsou na cestě) a nejstarší vnučce je deset. Vypadá 
to, že už nás tolik nepotřebuje, ale naše intenzita vlivu se nezměnila. Zaznamenává 
však něco jiného – naše postoje, náladu a rozpoložení – zkrátka ji už „neopijeme 
rohlíkem“.

A teď k tomu evangeliu! Apoštol Pavel v tomto verši Ř 10,14 používá jednu rétorickou 
figuru, které se říká zesílení opakováním. Čteme tam: „Ale jak mohou vzývat 
toho (Ježíše), v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho (Ježíše), 
o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho (Ježíše) 
zvěstoval?“ Zesilovač – to je ono! Vzývat – uvěřit – slyšet, zesiluje apoštol Pavel. 
Jenže geniální apoštol tu vyslovuje paradox – myslí to v obráceném pořadí:  
slyšet – uvěřit – vzývat.

„A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli?“
Římanům 10,14

Jak mohou uvěřit?
Bi
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Důležitost zvěstování evangelia dětem tkví v onom slovíčku slyšet. To slovíčko je důležité, 
ale není to jen záležitost slov a sluchu. Dítě totiž „slyší“ všemi smysly. V předškolním věku 
děti „slyší“ a napodobují vše, co kolem sebe vidí a slyší fyzicky. V mladším školním věku 
však „slyší“ a napodobují naše postoje. Koho děti v obou těch obdobích napodobují? 
Bytosti, které jsou jim nablízku – tedy většinou maminka, tatínek, babička, dědeček, ale 
také učitel, učitelka, vedoucí besídky apod.

Jen si vzpomeňte, kdo ve vašich vzpomínkách z dětství zůstává a proč. Zajímavé je, že 
vzpomínky mají emoční náboj – může být kladný i záporný – ale vždy je silný.

Pojďme si to všechno shrnout:

1. Zvěstovat evangelium dětem je důležité už tzv. „od kolébky“, protože děti nasávají jak 
houba. Tak proč by neměly slyšet něco tak zásadního pro jejich budoucí směřování, 
jako je evangelium.

2. Evangelium se dětem zvěstuje zesilujícím efektem – nejprve tím, že jim jsme 
nablízku – zpíváme jim, modlíme se s nimi, žehnáme jim večer před spaním – později 
jaký máme k evangeliu postoj my sami – a teprve naposled, co evangelium vlastně 
říká a co znamená.

3. Zvěstovat evangelium nejde bez vztahu, bez vytvoření bezpečného prostředí, kdy je 
dítěti dobře, protože evangelium samo je svou povahou vztah.

4. Evangelium předáváme tím, že žijeme autentický život s Kristem a v Kristu (což jsou 
dvě odlišné věci, ale o tom snad někdy příště).

Radek Kalenský
Misionář Awana Česká republika, kazatel Církve bratrské, 

oblíbený přednášející a zkušený táborový vedoucí. 
Dědeček šesti vnoučat.

Awana ČR je součástí Awana Clubs International. Pomáháme již 
23 let křesťanským sborům zakládat kluby, které fungují spolu 
s besídkou pro děti od předškoláků až po 7. třídu ZŠ. Schůzka má 
tři části: herní, kde se děti při týmových hrách učí spolupracovat 
ve vícegeneračních družstvech, učební, kde pracují v malých 
skupinkách na svých příručkách, a společnou, kde mají biblický 
program.
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Do projektu Vánoce spolu se zapojilo 88 dobrovolníků, proběhlo 81 klubů a spo-
lečně jsme oslovili 1 701 dětí. K tomu ještě 1 500 dětí z Ukrajiny.

Jedna z kvízových otázek zněla: „Proč jedině Ježíš mohl na sebe vzít trest za naše hří-
chy?“ Jeden kluk ze 3. třídy se bleskově přihlásil: „Protože dělal dobré hříchy!“ Měli jsme 
příležitost všem dětem zopakovat, že pouze Ježíš může zachránit od hříchu, protože po 
celý svůj život neudělal ANI JEDEN HŘÍCH. (90 dětí na ZŠ v Moravskoslezském kraji)

Chválím Boha za možnost vyškolit asi 45 dobrovolníků. Společně jsme dokázali oslovit 
evangeliem více než 1500 dětí ukrajinských uprchlíků v České republice. (Táňa)

Jsme dojati, když děti procítěně zpívají píseň o tom, že Bůh je s nimi a přišel je zachránit. 
Vidíme, jak k nim promlouvá Boží slovo, když se zamýšlejí nad svým životem a vytahují na 
světlo to, co v něm není v pořádku. „Hmm, hádám se se sestrou… Nechci bráchovi půjčit 
moje hračky… Urazila jsem se na kamarádku a pomlouvala ji…“ (Čermákovi)

Projekt byl provázen modlitbami a vírou, že evangelium má moc proměňovat dětská srd-
ce. A opravdu – Bůh byl s námi! Tak úžasný je Bůh a ti, kteří mu s radostí slouží! (Šikulovi)

Na naší ZŠ jsme program začali významem jména Immanuel. Všechny děti pak dostaly 
sáček s brožurou „Nejlepší oslava všech dob“, tužkou, sladkostí a lístečkem s významem 
svého jména, např.: Matouš – dar Boží. (45 dětí na CZŠ v Plzeňském kraji)

Je pro nás radostí, když se děti hrdě hlásí, že mají doma Bibli nebo že chodí na nábožen-
ství, což nejsou běžně uznávané sociální kredity mezi vrstevníky ve třídě. (Čermákovi)

Lekci jsme pojali jako příběh, do kterého občas vstoupily děti v kostýmech. A aby při 
závěrečném kvízu děti nesoupeřily, tak za správnou odpověď společně doplňovaly 
postavy do perníkového betléma, který pak zůstal jako výzdoba 
v budově sboru. (12 dětí a 30 dospělých na vánoční boho-
službě v Libereckém kraji)

Vánoce s 1 701 dětmi
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Každý vánoční blok programů v nás vyvolává obavu, jak přijmou ve státní škole zvěst 
o Kristu, hříchu, spasení? A vždy jsme jen v údivu, jak to Bůh vedl. Je pro nás velkým po-
vzbuzením, když učitelé vyjadřují svůj souhlas s tím, aby se děti o této oblasti dějin lidstva 
dozvídaly. (Čermákovi)

Adam

Spolužák předal desetiletému Adamovi pozvánku na Hledej a najdi – biblické korespon-
denční kurzy online. Adam začal Smajlíkový kurz a měl mnoho otázek, na které mu 
průvodkyně odpovídala. Poté pokračoval kurzem Čemu věří křesťané? vytvořeným podle 
Knížky beze slov. Když se dostal na bílou stránku, napsal průvodkyni modlitbu:
„Pane Ježíši ne to co já chci ale co ty chceš. Tak ať to je. Tak ať můžu žít.“
V lekci o modlitbě napsal: „Nejhezčí je se modlit tak, že chválíš Boha, to je hezké 
protože to člověk nic po pánu Bohu nechce víš.“
Zpočátku Adam zažíval různé útoky. Napsal například o tom, jakou prožíval úzkost jeden 
večer po návratu z nemocnice: „Já už úplně myslel, že mě nikdo nebude chtít. Že už 
pro mě mamka nepřijde. Já si furt říkal, že to tak není, ale ani sem vůbec nevěděl, 
jak se mám modlit. Pak jsem usnul a v noci se mi zdálo, jak se modlím. A pak už to 
šlo. Už jsem se vůbec nebál a bylo to lepší a lepší. To mě pan Bůh tak moc pomohl. 
Já sem tak za pána Boha rád. Adam“
A dále: „Je to hezké být s Bohem. Pane Bože dej, ať tě mám pořád rád jako ty 
pořád máš rád mě.“
Adamův život se začal měnit tak, že i jeho mamka si změny všimla. Adam o tom napsal: 
„Jo mi se to tu líbí. Je to hezké, sám bych nikdy tolik věcí nevěděl. Já se modlím 
každý den. Ale něco mi pak stejně nejde, ale něco už je se mnou úplně lepší, aspoň 
mamka mi to říkala. Něco je jiné a něco jde líp. Pane Bože zachovej mé srdce jen 
a jen pro sebe. Adam“

Začalo to jednou 
pozvánkou
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Adam přesvědčoval svou dospívající sestru, aby se také připojila ke kurzům. Nakonec 
svolila. Zpočátku měla mnoho otázek a postoje proti víře v Boha. Také širší rodina se po-
stavila proti a vyčítala Adamově mámě, že mu dovolila dělat kurzy a podporuje ho ve víře.

Trvalo to rok a Adam si uchoval naději, že jeho mamka a sestra uvěří. Napsal: „Dobrý 
den. Víte co, moje mamka se včera večer se mnou modlila a moje sestra už dělá  
3 kurz. To tak sem chtěl říct. To je hezké. Třeba pak budou mít pána Boha rádi, to 
je hezké.“

Adamova sestra pak skutečně uvěřila. Nejdéle jí trvalo získat odvahu vystavit se odsouze-
ní širší rodiny, protože viděla, jak jednali s Adamem. Přesto Adam napsal: „To je hezké, že 
tak pán Ježíš za nás přišel nás zachránit. To sem vážně moc rád, že sem tu a mohl 
sem poznat pána Ježíše. Adam“

O osm měsíců později Adam zemřel po autonehodě. Na jeho pohřbu vládl nadpřirozený 
pokoj. Po pohřbu uvěřila Ježíši Adamova máma a také přítel jeho sestry. Všichni tři, kteří 
uvěřili díky Adamovi, strávili společné Vánoce se čtením Bible a oslavou Spasitele. Věří, že 
Adam musel odejít, aby oni mohli uvěřit. Díky Adamovu svědectví do dneška již uvěřilo  
6 lidí (jeho příbuzní, kamarádi a kamarádi jeho sestry).

Ještě dnes nacházejí v bytě Adamem poschovávané lístečky s myšlenkami, které mu 
dal Bůh a on je schoval pro sestru a mámu, aby je hledaly. Na jednom z nich stálo: „Snad 
jen pamatuj, že máš u Boha velkou cenu. Špatný chování musí zkončit, aby mohlo 
začít něco nové s Bohem. Aby mohl být nový začátek musí být i konec.“

David
„Ahoj, o Bohu nic neznám. David“ (září 2022)
„Nechapu jak tady tomu muze někdo uvěřit. Nevěřím tomu že by to někoho ovlivnilo. Bůh 
možná je ale nevěřím tomu že mě tu přesvědčíte abych s ním žil.“ (29. prosinec 2022)
„No jo sami blbosti. Stejně tomu nevěřím.“
„Ahoj. Jak mohu patřit Bohu? Pořád o tom přemýšlím.“ (22. leden 2023)
„A pomůže mi to v něčem? Nebudou se mi druzí smát? Z toho mám docela strach.“
„Já nevím já se prostě toho bojím. Nevím jak to mám udělat abych se nebál.“
„Tak dobře.“ (Odpověď na zprávu: Davide, tak to tak řekni Bohu, že chceš, ale že se bojíš 
a uvidíš, co bude dál.)
„A co mám tedy udělat? David“
„Tak bych to rád udělal. Poprosím pána Boha aby mi odpustil.“
„Už jsem to udělal poprosil jsem Pána Ježíše o odpuštění.“ (23. leden 2023)
„Tak jsem taky rád.“
„A pomůže mi Bůh abych se choval líp?“
„Ahoj rodiče nic o Bohu neví. Ale ví, že dělám kurzy.“
„Jsem moc rád, že jsem s Bohem. Dneska se mi stal úplně zázrak. Vím že mě má Bůh 
rád. Moc mi pomohl.“ (26. leden 2023)
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Příležitosti 
jsou

Posláním Dětské misie je usilovat, aby každé dítě 
slyšelo srozumitelně evangelium. V žádném případě 

to poslání nemůžeme naplnit sami. Ani to nemáme 
v úmyslu. Snažíme se prošlapávat cesty a ukazovat vám, 

jak můžete nést evangelium dětem, které ho ještě neslyšely. K tomu 
nabízíme pomůcky, podporu a modlitby.

Školy
Četli jste svědectví z projektu Vánoce spolu (s. 8) a službě Čermákových 
(s. 14)? Co udělat něco podobného před Velikonocemi? Nebo na 
Valentýna, irský Den svatého Patrika, Den dětí, americký Den díkůvzdání, 
nebo dýňovou párty místo Halloweenu?
Použijte připravené programy z obchodu DM (QR kódy) a pro pomoc 
a nápady můžete kontaktovat Čermákovy: cermakova@detskamisie.cz
Nebude mít škola zájem? Nabídněte program do družiny. Oslovte malé 
vesnické školy, které mají spíše zájem, nebo Azylový dům, školku, 
Armádu spásy, zeptejte se na obci.

Kurzy
Jednou pozvánkou začal Adamův příběh. Jinou pozvánkou může začít 
příběh dalšího dítěte. Kdo mu ale pozvánku dá? Co třeba v nedělní škole 
přečíst Adamův příběh? Pak můžete dětem rozdat pozvánky do kurzů 
Hledej a najdi a povzbudit je, ať je předají spolužákům.
Objednejte si letáčky zdarma z obchodu DM, nebo použijte QR kódy ke 
stažení propagačních materiálů v češtině a ukrajinštině. S dotazy se 
obracejte na Daniela Féra: fer@detskamisie.cz

Tábory
Ještě je také čas připravit pro děti příměstský tábor. Zájem rodičů je 
velký. Stačí prostory kostela/modlitebny. Obědy objednáte v restauraci. 
Táborový program vám rádi dodáme a s organizací poradíme.
Pro pomoc s výběrem táborového programu můžete kontaktovat 
Šikulovy: sikulova@detskamisie.cz

www.obchod.detskamisie.cz
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Rozvoj služby
M

od
lím

e 
se

 za

Děkujeme
• za všechny dary a dárce
• za oslovené a spasené děti
• za pracovníky a dobrovolníky
• za spolupráci s církvemi

Prosíme
• za finanční zabezpečení do 

dalších let
• za požehnání dárcům  

a modlitebním podporovatelům
• za vyslání nových pracovníků 

a dobrovolníků

Děkujeme, že jste byli i v roce 2022 s námi díky vaší obětavosti. Z výčtu darů a jiných 
příjmů (99 % z ČR) znovu vidíme úžasnou Boží péči o dílo Dětské misie v České 
republice, ale i v zahraničí.

Dary z ČR na službu CEF v Bosně a Hercegovině (Samir a Melani H.): 105 118 Kč

Dary z ČR na službu CEF v Srbsku (Nevena P.): 44 026 Kč

Dary z ČR na službu CEF Proclaiming the Word (Czeslaw B.): 12 497 Kč

Dary z ČR na službu Tani D. z Ukrajiny a pro uprchlíky: 121 712 Kč

Dary a jiné příjmy z ČR na službu Dětské misie (CEF) v ČR: 3 036 292 Kč

V ČR bylo skrze různorodou službu mezi dětmi i dospělými osloveno 44 170 dětí: 
kluby, tábory, velikonoční párty, vánoční párty v rámci „Vánoce spolu“, ale i osobním 
předáním evangelizačních materiálů. Také pomocí online kurzů pro děti „Hledej 
a najdi“ nebo vysíláním velikonočních a vánočních videí.

Vyškoleno bylo 190 dospělých pro službu nesení evangelia dětem.

Zapojeno bylo 170 dobrovolníků.

TO VŠE DÍKY VÁM A BOŽÍMU POŽEHNÁNÍ!

„Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto 
Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.“ 
(Lukáš 10,2)
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Více v e-shopu DM
www.obchod.detskamisie.cz

Táborové 
balíčky
Úžasná věda a stvoření
Táborový balíček zpracovaný na 
základě životů různých vědců: 
Johannes Kepler, Michael Faraday, 
Samuel F. B. Morse, George W. Carver, 
(a bonus: Alexander Graham Bell).

Znamení časů
Táborový balíček pro dorost založený 
na Ježíšových výrocích o znameních 
časů (znamení časů, pandemie, války, 
pronásledování křesťanů, přírodní 
katastrofy, příchod Ježíše).

DALŠÍCH 16 PROGRAMŮ 
najdete v eshopu Dětské 
misie.

Dárky k různým 
příležitostem
VELIKONOCE:

„Poznej krále“

NOC KOSTELŮ:

„To musíš vědět“

„Už jsi přemýšlel Proč?“

DEN DĚTÍ a TÁBORY:

„Zvláštní slib“ (předškoláci), 
„Podivuhodná kniha“ 
(mladší školní věk)

Nové materiály
Pavel, pronásledovatel 
a kazatel
Biblické lekce NZ

První série 5 lekcí vyučujících 
důležité pravdy ze života apoštola 
Pavla. Sada obsahuje tyto lekce: 
Obrácení o 180°. Intriky a úniky. 
Chybná identita. Evangelium proni-
ká do Evropy. Sám v Aténách.

Radostné sdílení
Tematické lekce

6 biblických lekcí vhodných pro 
věřící děti k duchovnímu růstu. 
Ukazují dětem, kým jsou v Kristu 
a jak mají nakládat se svými dary, 
časem nebo penězi. Seznam lekcí: 
Nádherný Boží svět a my. Nevím 
přesně, jak se to stalo, ale vím, že 
se to stalo! Jsou tvé peníze sku-
tečně tvoje? Dávání Bohu přináší 

radost. Služ Pánu Bohu podle svých darů. Využívej moudře 
svůj čas.

Velikonoce
• Příběh jednoho obrazu
• Největší příběh
• Záchranář Max
• Tomáš věří!
• Vždy pravda
• Tajemství velikonočních 

vajíček
• Paní Bílá
• Lentilková párty

13
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dvouleté covidové pauze, jsme se 
rozhodli nabídnout školám v našem re-
gionu program pro děti ve školní družině. 
Sestavili jsme cyklus deseto tematických 
párty klubů a s týmem Oblastní rady dali 
dohromady seznam deseti škol. Hned následující 
den jsme obdrželi dvě odpovědi se zájmem o pravidelné 
programy! Od října tedy navštěvujeme malou vesnickou školu ve Velkých Albrechti-
cích. Dvakrát jsme měli program v družině v Hladkých Životicích a přidali jsme také dět-
ský domov. Máme k dispozici 1,5 hodiny, kdy vedle her, tvoření a dalších činností může 

zaznít celé evangelium! Uvědomujeme si, že 
dosud otevřené dveře některých státních škol 
pro křesťanské aktivity jsou Boží milost. Námi 
zpracované programy průběžně upravujeme 
a chceme je dát ostatním k dispozici. Budeme 
rádi, když se ozvete. Nabízíme osobní pomoc 
i podporu v oblasti přípravy programu, her, 
lekce, tvoření a dalších aktivit!

Martina a Ľubko Čermákovi

Podpořte službu Dětské misie
variabilní symbol = účel daru

6714 Zbyšek a Renáta Šikulovi (národní ředitel, účetní, literatura a vzdělávání)
8413 Ľubomír a Martina Čermákovi (oblastní pracovníci na Novojičínsku, Legopárty)
3333 Petr Braha (oblastní pracovník v západních Čechách)
8817 Daniel Fér (korespondenční kurzy online, zpravodaj, grafika, správa IT)
8888 rozvoj služby v Praze (kancelář Vojtěšská 15, Praha 1)
9999 obecný dar na misijní službu Dětské misie
2018 dary na službu v Bosně a Hercegovině (podpora služby DM v zahraničí)
2021 dary na službu v Srbsku (podpora služby DM v zahraničí)
2017 dary na službu Czesława Bassary (podpora služby DM v zahraničí)

Účet: 2000160468/2010
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a email (potřebné pro vyúčtování darů)

Na základních 
školách
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Vánoční program 
v azylovém domě  
v Novém Jičíně

Školní programy v ukrajinštině

Vánoční párty 
v kině  

v Kynšperku

Pravidelné 
programy ve 
školce v Praze

Něco z 2 000  
ukrajinských  
vánočních balíčků



Kontakt
centrum@detskamisie.cz
731 505 939
www.detskamisie.cz

Dětské misie

podzim 2022

Dětská misie
Dětská misie je mezinárodní organizacespojující křesťany z protestantskýchcírkví.

Cílem Dětské mise je oslovovat děti, kteréještě neslyšely evangelium, pomociobráceným dětem duchovně růst a najítmístní sbor, do kterého se začlení.

Přímá práce s dětmi
- Kluby dobré zprávy
- Pobytové a příměstské tábory
- Školní programy
- Jednorázové evangelizační akce
- Venkovní evangelizace
- Online kurzy pro děti

www.hledejanajdi.cz

Podpora práce s dětmi
- Kurzy EVD 1 a 2 pro učitele dětí
- Semináře, přednášky a vyučování
- Podpora církví v evangelizaci dětí:

pomoc, zaškolení, materiály
- Půjčování Lega na misijní akce
- Konference

Materiály

- Lekce s obrázkovými knihami

- Materiály pro učitele

- Materiály pro děti

www.obchod.detskamisie.cz

Modlitební úsilí
- Modlitební skupinky
- Modlitební dopisy

www.detskamisie.cz/modlete-se/

Kontakt
centrum@detskamisie.cz
731 505 939
www.detskamisie.cz

Dětská misie je součástí celosvětové organizace Child Evangelism Fellowship®, která působí ve
většině zemí světa. Více informací na stránkách: www.cefonline.com (EN) | www.cefeurope.com (EN)

Zpravodaj
Dětská misie

Dětská misie je mezinárodní organizace spojující křesťany z protestantských církví.Cílem Dětské misie je oslovovat děti, které ještě neslyšely evangelium, pomoci obráceným dětem duchovně růst a najít místní sbor, do kterého se začlení.


