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II Dětská misie je součástí světové organizace Child 

Evangelism Fellowship®, která působí ve 181 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, konferen-

cí DM.

• Uspořádáním jednodenních či vícedenních 

školení dle požadavků učitelů – od předškolních 

dětí po dorost, vzdělávání učitelů, rodičů…

Vydávání literatury
Literatura pro děti a učitele dětí se systematickým 

vyučováním z většiny známých biblických příběhů ze 

Starého a Nového zákona, věroučných lekcí, misijních 

příběhů a praktických lekcí s aplikacemi pro dnešní děti.

Podpora modlitebního úsilí
•  Zakládání malých modlitebních skupinek dospělých 

a dětí.

• Zveřejňování modlitebních námětů za děti a učitele 

na webu www.detskamisie.cz.

• Zasílání modlitebních dopisů jednotlivých 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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na toto číslo jste tentokrát čekali déle než 

obvykle. Vždyť poslední Zpravodaj vyšel někdy 

v září loňského roku… 

Také znáte situace, kdy odkládáte důležité věci, 

protože jste zaměstnáni těmi ještě důležitějšími? 

Myslím, že je to povědomé každému z vás. Už 

jsme si tak nějak zvykli na to, že neustále musíme 

volit, čemu dáme v našem kalendáři přednost.

A co teprve v životě! V Bibli máme zazna-

menáno mnoho příběhů lidí, kteří se museli 

rozhodovat mezi důležitým a ještě důležitějším. 

Vzpomeňme například chudou vdovu. Měla si 

ponechat peníze k živobytí, nebo udělala dobře, 

že je s vírou vhodila do chrámové pokladnice?

Předkládáme vám novou porci zpráv z naší 

služby, novou porci svědectví našich spolupra-

covníků, pozvánek a modlitebních námětů. Jsme 

rádi, že jste na chvíli odložili vše důležité a držíte 

v rukou (nebo zobrazujete na monitoru) Zpravo-

daj Dětské misie. Přejeme vám, abyste při jeho 

čtení nalezli radost, povzbuzení ve vaší službě 

a snad také zastavení v přímluvné nebo děkovné 

modlitbě.

Za tým autorů

Zbyšek Šikula

ředitel Dětské misie v ČR

Chybí vašim dětem některá z Podivuhodných 

knih, které jsme dosud vydali? Každý sešit obsahu-

je čtení na 60 dnů – krátký biblický text, komentář, 

otázku k vypracování a krátkou modlitbu. Určitě se 

najde vhodná příležitost, abyste svým dětem tyto 

knihy darovali! 

PK 1 - Úžasný Bůh  (30 Kč)

PK 2 – Mluv o Bohu  (30 Kč)

PK 3 – Silný v Bohu  (30 Kč)

PK 4 – Čas s Bohem  (35 Kč)

PK 5 – Správná rozhodnutí  (35 Kč)

Milí čtenáři Zpravodaje,

Čtení na každý den 

pro děti od 7 do 11 let
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Už se vám také stalo, že jste zapochybovali, 

zda drobná věc, například letáček, který darujete 

nějakému dítěti, může přinést užitek? Pak pozor-

ně čtěte:

 A hle, nějací muži nesli na lehátku ochrnutého 

člověka. Snažili se ho vnést dovnitř a položit před 

něj, ale když kvůli davu nenašli jinou možnost, 

vylezli na střechu a spustili ho skrze hliněné tašky 

i s lehátkem rovnou před Ježíše. Když Ježíš uviděl 

jejich víru, řekl: „Člověče, tvé hříchy jsou ti odpuš-

těny.“ (Lukáš 5,18-20). 

Tento, dobře známý příběh je pro mě jed-

ním z nejdůležitějších příběhů Bible. Byl vůbec 

prvním, který jsem četl. Nepocházím z rodi-

ny křesťanů, a tak jsem od mala nebyl veden 

k následování Boha a hledání jeho vůle. Spíše 

naopak. Avšak Pán je mocný a dokáže si použít 

cokoliv, aby zachránil své děti. Jako malý, tehdy 

asi šestiletý kluk jsem šel s maminkou na jedno 

shromáždění do místního sboru. Dnes vůbec 

nedokážu říci, o co šlo, nebo kolik přesně let 

mi bylo. Vzpomínám si, jakoby v záblescích, 

moment, kdy mi někdo do ruky dává malou 

barevnou knížečku s tvrdými obálkami. Když jste 

místo, ale kvůli velikému davu se nemohli dostat 

dovnitř. Spustili ho tedy střechou.

Kdo je ten člověk? Co je to za Ježíše? Jak může 

někdo uzdravovat? To byly otázky, které jsem 

si kladl. Když jsem vyrůstal, postupně jsem se 

začal dozvídat nové a nové věci o Ježíši a Bohu. 

Vždy jsem věděl, že nás má rád a je dobré, když 

se k němu modlíme. A tak od asi devíti let jsem 

se každý večer modlil, i když mě k tomu nikdo 

nevedl. Prostě jsem věděl, že je to dobrá věc. 

Modlil jsem se za rodiče, za kamarády, za věci, 

které bych chtěl: hračky, situace, … Rodiče se 

začali hádat, tak jsem se za ně modlil. Ve škole se 

mi kamarádi smáli – modlil jsem se, aby mi Bůh 

pomohl. Vždycky jsem věděl, že Bůh je dobrý 

a Ježíš je jeho hodný syn - to bylo vše. Postupem 

času začínala má víra upadat. Modlit jsem se 

nepřestal, ale modlitba se pro mě stala spíše ritu-

álem. Před spaním si musíte umýt zuby, pomod-

lit se a spát – jinak to nebude dobré. 

Když jsem se dostal na střední školu, jedna 

moje kamarádka mně pozvala na akci místní 

mládeže a pak také na víkendovku. Vůbec se mi 

nechtělo, nikoho jsem neznal. Ale první večer 

jsem zažil něco, co doposud nikdy. Boží přítom-

nost. Ti lidé se modlili, a ne jen z povinnosti před 

spaním. Zpívali písně, a ne jen pro zábavu a dob-

rou atmosféru, jak jsem to znal ze skautských 

táborů. Sdíleli se, přemýšleli nad Biblí. Cítil jsem 

z nich život. 

To, že jsem se asi po roce od této víkendovky 

rozhodl pro následování Ježíše, je jen díky Jeho 

veliké milosti. Stalo se hodně věcí, za které jsem 

Bohu vděčný. Ježíše už znám. Vím, co pro mě 

udělal, a toužím po tom, abych ho každý den více 

a více poznával. V rodině jsem jediný křesťan. Je 

to mnohdy složité a těžké, ale jak je psáno: „Když 

Ježíš uviděl jejich víru…“  

 Marek David, student střední školy

Když Ježíš uviděl jejich víru...
Modlil jsem se za rodiče, za 

kamarády, za věci, které bych 

chtěl: hračky, situace, …

Nepocházím z rodiny křesťanů, 

a tak jsem od mala nebyl 

veden k následování Boha 

a hledání jeho vůle. Avšak Pán 

je mocný a dokáže si použít 

cokoliv, aby zachránil své děti.

malé dítě, tak oceníte jakýkoliv dárek, zvlášť když 

je hezky barevný. Později jsem si knížku prohlížel 

pořád a pořád dokola. Několik let. Byl v ní na-

psán a krásně ilustrován krátký zajímavý příběh 

o muži, který podstatnou část svého života strávil 

na lehátku. Jeho přátelé mu chtěli pomoci, a když 

se dozvěděli o člověku, který přišel do města, 

a o kterém se říká, že uzdravuje nemocné, nevá-

hali a chromého muže odnesli za ním. Přišli na 
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Náš Zpravodaj posíláme pravidelně asi na 

1.300 adres v České republice. Dostávají jej 

kazatelé a sbory, absolventi kurzů EVD, účast-

níci našich seminářů a konferencí, modlitební 

partneři, podporovatelé a mnozí další. 

Vždy, když vypouštíme další číslo „do světa“, 

přemýšlíme o vás, čtenářích. S některými z vás 

máme čas od času nějaký kontakt, vidíme se, 

zavoláme si, pošleme e-mail, modlíme se za vás, 

přijedeme se na vás podívat…

Prosíme, obnovte spojení! 

Moc prosíme, dejte nám 

o sobě vědět. Může to být 

úplně krátký e-mail 

nebo SMS zpráva.

Moc prosíme, dejte nám o sobě vědět. Může 

to být úplně krátký e-mail nebo SMS zpráva. 

Bude pro nás obrovským povzbuzením takovou 

zprávu dostat a vědět, že na nějakém místě v ČR 

někdo v minulosti dělal nebo dosud dělá k slávě 

Boží dobré dílo. 

Co vám za to můžeme slíbit? 

• Každému z vás, kdo se ozvete, odpovíme.

• Budeme se za vás, případně za vaši službu 

mezi dětmi, modlit.

• Vedete-li misijní klub, nabídneme vám 

zdarma nějakou literaturu.

• Budete-li chtít a bude-li to v našich možnos-

tech, rádi vás osobně navštívíme.

• Rádi v dalších číslech Zpravodaje napíšeme 

něco o vaší službě nebo otiskneme vaše svě-

dectví. 

To už je docela dost důvodů k navázání spoje-

ní, co říkáte? Přejeme vám hojnost Božího poko-

je a těšíme se na zprávy od vás.

Tým Dětské misie v České republice

???

Jsou ale místa a regiony v naší zemi, o kterých 

téměř nic nevíme. Vždyť jen kurzy EVD absol-

vovalo za 22 let služby DM v naší zemi asi 1300 

studentů. Mnozí z nich dodnes slouží dětem ve 

sborech a církvích, vedou kluby, nebo se mod-

lí za děti. Mnozí z vás jste měli s Dětskou misií 

pravidelnější kontakty před léty. V našem týmu 

je nás mnoho, kteří nesloužíme v DM na plný 

úvazek dlouho, a velmi rádi bychom se s vámi 

seznámili. 
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– při evangelizační kampani bylo evangelizováno 11 261 

dětí a 5 929 z nich přišlo k pastoračnímu rozhovoru! Kro-

mě dětí bylo osloveno evangeliem i 1 600 dospělých a 628 

z nich přišlo k pastoračnímu rozhovoru. Také 924 věřících se 

zúčastnilo tréninkových kurzů.

Jižní Afrika 

– Dětská misie v Jihoafrické republice realizuje nový pro-

gram „Zacil na město.“ Pracovníci zvolí město ve své pro-

vincii, ve kterém ještě není žádná aktivita DM. V tomto 

městě pak v týmu a ve spolupráci s místními církvemi vedou 

5-denní kluby v době školního volna. Dětská misie skrze tuto 

metodu očekává velký rozvoj služby.

Brazílie 

– v příštím roce se v Brazílii uskuteční světový šampionát 

v kopané. V souvislosti s touto populární událostí DM v Bra-

zílii zahájila nový projekt – „Fotbalové míče do škol.“ Týmy 

Dětské misie navštíví školy s evangelizačním programem 

„Jsem v Božím týmu“ a použijí při něm fotbalový míč v bar-

vách Knížky beze slov. Po skončení programu míč zůstane ve 

škole. Cílem je navštívit s programem 100 000 škol! 

Východní Timor 

– Dětská misie v této zemi slouží necelé tři roky, ale už 

nyní je svědkem úžasného požehnání. Pracovníci mají svou 

kancelář, uskutečnili dva kurzy EVD, otevřeli osm nových 

klubů, uspořádali letní tábor, vedou živé biblické studium 

s mladými lidmi a připravují distribuci 100 000 kopií evan-

gelizačních traktátů ve školách, klubech a církvích. 

Dětská misie ve světě

Etiopie 

– v lednu v průběhu 12 dní zažila 

tato africká země „Korejskou inva-

zi“. Přijela skupina 22 pracovníků 

a mladých dobrovolníků z DM 

v Jižní Koreje, aby sloužili dětem 

v Etiopii. V klubech a při venkov-

ních evangelizacích oslovili evan-

geliem asi 3 000 chlapců a děvčat, 

pastoračně sloužili 584 z nich.

Kapverdské ostrovy 

– radujeme se z toho, že po něko-

lika letech velkého úsilí Bůh daro-

val založení služby na tomto sou-

stroví v Atlantiku! Dva pracovníci 

DM byli vyškoleni v Brazílii a nyní 

slouží na plný úvazek. Byla ustave-

na Národní rada a jsou školeni dob-

rovolníci. Se započtením této nové 

země DM slouží ve 181 zemích svě-

ta a modlí se za zbývajících 26 zemí.
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Dovolte mi, abych se s Vámi podělila 

o radost, kterou mám z toho, že jsme mohli 

založit Klub dobré naděje také v Rakovníku.

Se zhruba deseti dětmi se scházíme každý 

týden ve středu. Převážná část dětí je ze školy, 

kde pracuje moje spolupracovnice a žena našeho 

kazatele, Hedvika. Všechny děti jsou z nevěřící-

ho prostředí.

Klub pořádáme druhým rokem a je zajímavé, 

že letos chodí úplně jiné děti než loni. Je úžasné, 

že ty děti, které už nechodí na klub, navštěvují 

dorost. Tento rok se klubík skládá spíše z mlad-

ších dětí, převážně holčiček. V příštím týdnu 

pořádáme Legoprojekt a věříme, že i letos stejně 

jako loni začnou díky této akci navštěvovat klub 

další děti. 

Ráda bych zmínila, jak klub vlastně vznikl. 

Pocházím původně z Albrechtic u Českého Těší-

na, kde jsem sama jako dítě navštěvovala kluby 

Dětské misie. Poté jsem odešla studovat do Čech, 

kde jsem také zůstala. Když jsem se přivdala 

do Rakovníka, věděla jsem, že i zde chci sloužit 

Bohu. Měla jsem na srdci právě dětský klub. 

Modlila jsem se za to, konzultovala s manželem 

a rozhodli jsme se, že do této služby půjdu. I přes 

různé negativní reakce jsem věděla, že Pán chce, 

abych mu takto začala sloužit i zde. Začali jsme 

Milí bratři a sestry v Kristu!
velmi rychle, v září se rozhodlo, v říjnu bylo prv-

ní setkání s dětmi na sídlišti. 

Jsem moc ráda, že jsem se nenechala odradit 

různými negativy ve chvíli, kdy jsem vnímala 

Boží povolání. Dnes můžu vidět, jaké klub nese 

ovoce, přicházejí děti, které by nikdy o Pánu 

neslyšely, někteří přichází i v neděli. Díky dětem 

slyší evangelium i jejich rodiče. Je to prostě úžas-

né, jak se Bůh přiznává k tomu, když upřímně 

jdeme Jeho cestou.

Prosím, modlete se za město Rakovník. Naše 

město je moc krásné, lidé jsou zde příjemní, hod-

ní. V duchovní oblasti je to zde však velmi zvlášt-

ní. Už jsem se setkala s několika křesťany, kteří 

zde vnímají takové duchovní prázdno. Stejně to 

vnímám já. 

Jsem šťastná, že můžeme díky klubu rozsévat 

semínka do našich „klubáků“ a ti je mohou nést 

do svých domovů. Kéž z nich vyrostou opravdu 

krásné a zralé květiny, které očekávají na svého 

Boha.

Zuzana Pavlíčková

CB Rakovník
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Rádi byste vyučovali děti? Chtěli byste svou 

službu zdokonalit? Položil vám Bůh na srdce 

děti, které žijí kolem vás? Dětská misie vám 

nabízí kvalitní výcvik.

O kurzu

Kurz „Efektivní vyučování dětí“ (EVD™), stu-

peň 1 je sestaven tak, aby studentům nabídl nový 

přístup k evangelizaci a vyučování dětí, zpro-

středkoval svěží pohled do Božího slova a ově-

řené zkušeností misijních pracovníků s dětmi 

z různých míst světa. 

Cíle kurzu

Poskytnout každému studentovi:

• obohacení znalostí o duchovních potřebách 

dětí 

• efektivní metody a dovednosti nutné při 

předávání evangelia dětem 

• základní znalosti nutné pro organizování 

a vedení biblických dětských tříd 

• praktické nápady, které činí vyučování 

poutavým a zábavným. 

Nedílnou součástí kurzu jsou praktika, která 

činí z EVD osvěžující nástroj výcviku křesťanů 

ve službě dětem.

Instruktoři

Všichni instruktoři kurzu jsou zkušenými pra-

covníky s dětmi, jsou vyškoleni a certifikováni 

oddělením vzdělávání evropské Dětské misie. 

Předměty

 3 hodiny - Biblické učení o dítěti 

 1 hodina - Důležitost učitele 

 5 hodiny - Poselství o spasení 

 8 hodiny - Příprava a vyučování biblické lekce 

 2 hodiny - Pastorační rozhovor s dítětem

 1 hodina - Povzbuzení nově obráceného dítěte 

 2 hodiny - Organizace Klubu dobré naděje

 1 hodina - Učení se Písmu zpaměti

 1 hodina - Učení zpěvem

 1 hodina - Názorné pomůcky

 1 hodina - Kázeň ve vyučování

 4 hodiny - Praktická cvičení

30 hodin - Celkem 

Co řekli o kurzu

Sloužit dětem jsem začala v roce 2003, nejdří-

ve předškolákům, později starším dětem v besíd-

ce a po jedné z konferencí DM a modlitbách za 

děti také v misijním klubu na našem sídlišti. Dří-

ve jsem neměla ponětí o možnosti se vzdělávat. 

Pán ale věděl, jak mě ovlivnit a skrze jednoho 

člověka jsem se dostala na kurz EVD 1, aniž bych 

něco takového plánovala, protože jsme už měli 

4 děti a časově to bylo velice náročné. Nakonec 

se to podařilo a já se mohla díky Bohu zúčastnit. 

Byl to čas, kdy jsem pochopila spoustu věcí, uvě-

domila jsem si, že i děti ve sboru jsou ztracené 

a v té záplavě informací někdy uniká evangelium 

samotné, jednoduché a jasné. Po letech práce 

s dětmi jsem úplně přehodnotila způsob vyu-

čování. Začala jsem je také hravou formou učit 

biblické verše, což jsem do té doby nepovažovala 

za důležité. Myslím, že toto období také změni-

lo mě samotnou a pomohlo mi při rozhovorech 

o Kristu i s mými nevěřícími přáteli. Je ale místo, 

kde Bůh jedná nejprve, a to je moje rodina. S dět-

mi doma jsme probrali jejich rozhodnutí patřit 

Kristu úplně z jiného pohledu. Bylo to pro mne 

velké požehnání a dodnes jsem Bohu vděčná za 

vyučování Dětské misie.

Andrea Lásková

absolventka kurzu

Ve svém sboru učím v besídce cca 3 roky 

a dlouhá léta jezdím na tábory DM (dříve jako 

dítě, nyní jako vedoucí). Loni na podzim jsem 

měl úžasnou možnost účastnit se kurzu EVD 1 

a byl to jeden z těch momentů, kdy se odevzdává-

te do Božích rukou a necháváte se utvářet. Prožil 

jsem dva neskutečně intenzivní víkendy stráve-

Efektivní vyučování dětí
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né přednáškami o Bibli, o důležitosti zvěstování 

evangelia dětem, osvojováním praktických rad 

a návodů jak si připravovat biblické lekce, jak 

učit verše a jak vytvářet skladbu celé schůzky. 

Kurz byl také nádherným společenstvím nás 

studentů i přednášejících. Všude byla cítit láska 

a přátelství, Boží přítomnost byla skoro hma-

tatelná! Na akcích DM je to už skoro normou. 

Právě kvůli tomu jsem se vždy jako malý těšil na 

tábory a právě to bych chtěl také předávat dalším 

generacím spolu s poselstvím o Boží lásce.

Honza Rous

absolvent kurzu

Na kurzech EVD 1 i 2 učím už dlouho a velmi 

ráda. To zrovna z několika důvodů:

Setkají se lidé z různých církví, ale se stejným 

zaměřením služby, většinou s nějakými zkuše-

nostmi a mohou se vzájemně obohatit.

Na prvním setkání jsou trochu rozpačití, zvě-

daví, jestli je to opravdu tak přínosné, jak byli 

informovaní.

Na druhé setkání se těší a po třetím vyjadřují 

spokojenost a dík za nové nasměrování výuky, 

evangelizace, povzbuzení.

Na EVD 2 už ví, co je čeká, ale jsou opět pře-

kvapeni, jak je možno službu dětem na cestě 

s Pánem Ježíšem obohatit.

V době internetových kurzů se zdá, že počíta-

če a internet šetří čas (někdy) a peníze. Osobní 

kontakt na úrovni „student – student“, „student - 

učitel“ a také praktika tyto rychlokurzy nahradit 

nemohou.

Irena Zemanová

instruktorka kurzu

Když jsem začala sloužit romským dětem 

v okolí Mimoně, neměla jsem žádné zkušenosti 

a bylo to těžší, než jsem si představovala. Urputně 

jsem začala shánět veškeré informace a pomůc-

ky. Byla jsem tedy opravdu nadšená, když mi Petr 

a Olinka Kohoutovi v říjnu 2012 nabídli kurz 

EVD1. Jsem velký trémista a tak jsem přivítala 

malý kolektiv a domácí atmosféru. Bylo o nás 

postaráno po všech stránkách a také prostředí 

sboru CB v Jablonci bylo moc fajn.  Kurz byl pro 

mě i velice užitečný a přinesl mi nový pohled na 

službu dětem. V současné době sloužím dětem 

dle metod a s materiály Dětské misie nejen 

v klubech v Mimoni, Ploužnici a Náhlově, ale 

také ve sboru ECM v Jablonném v Podještě-

dí.  S Olinkou a Petrem jsme přátelé a i oni nám 

hodně pomáhají nejen s besídkami, ale také 

s běžnými programy u nás v Nízkoprahovém 

centru v Mimoni. Můžete se podívat na www.

centrumlampa.estranky.cz :-) Tento kurz mohu 

jen a jen doporučit. Dětské misii přeji spoustu 

Božího požehnání v další práci.

Romana Hanzlová

absolventka kurzu
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Milí přátelé evangelizace dětí, 

chvíle úspěchu a prohry, chvíle štěstí a chvíle 

zármutku, to je obecná lidská zkušenost, kterou 

moudrý Šalomoun přebásnil do geniálních ver-

šů. Na přelomu roku jsme si s Olgou důkladně 

osahali obojí v naší evangelizační práci na Libe-

recku.

Plakali jsme nad ztrátami, rmoutili se kvůli pře-

kážkám, ale – díky Bohu – prožívali jsme i radost 

a povzbuzení. Bůh nás potěšoval v každém trá-

pení a tak můžeme dnes potěšit i vás, kteří se 

zajímáte o rozvoj práce DM v Čechách.

Podzimní kurz EVD 1 v Jablonci n. N. úspěš-

ně dokončilo 5 studentek. Pro nás misionáře 

v oblasti jsou nově vyškolení učitelé dětí velkým 

povzbuzením. Prosíme, modlete se s námi, aby 

čerstvé absolventky kurzu také nadšeně učily 

v nedělních školách, na evangelizacích a v klu-

bech a staly se v budoucnu našimi pomocnicemi 

a spolupracovnicemi.

V naší oblasti vznikly nové Kluby dobré 

naděje! V předchozím čísle Zpravodaje jsme 

informovali o dětské klubovně manželů Han-

zlových v Mimoni a Božím jednání s romský-

mi dětmi v Ploužnici. Sestra Romana je jednou 

z absolventek podzimního EVD 1 v Jablon-

ci a pravidelně vyučuje romské děti ve svých 

klubech. Prosíme, modlete se za dětské kluby 

v Ploužnici a Mimoni i za Romanu a Jirku Han-

zlovy. Jsou ve službě romským dětem mimořád-

ně obětaví a jsou nám velkou oporou.

Těsně před Vánočními svátky jsme byli pozvá-

ni s naším programem také do Dětského domo-

va v Jablonném v Podještědí. V nádherném 

prostředí zrekonstruovaného zámku nás pozor-

ně poslouchalo 30 dětí a dospívajících. Příjemně 

nás překvapilo i vstřícné jednání kolektivu pra-

covníků.

Prosím, modlete se s námi, abychom v domo-

vě mohli založit pravidelnou klubovou činnost 

s dětmi.

V závěru loňského roku jsme prožili velké 

těžkosti v naší práci. Město Jablonec uzavřelo 

Komunitní centrum Zelené Údolí, kde jsme 

5 let pravidelně vedli Klub dobré naděje a také 

klub EXIT pro romskou mládež. Řešení situace 

nás stojí hodně sil a trápení. Milí čtenáři Zpra-

vodaje, prosíme modlete se za úspěšné obnovení 

našich klubů pro romské děti i dorost v Jablonci 

n.N. Podrobnější informace přineseme v našem 

novém Modlitebním dopise (ke stažení bude na 

www.detskamisie.cz)

Navzdory překážkám - díky mnoha povzbu-

zením, pomoci přátel a množství dobrých darů 

od našeho Pána - jdeme s Olgou do příštích dnů 

radostně a s důvěrou. Děkujeme za vaše modlit-

by. 

S přáním Božího pokoje 

Petr a Olga Kohoutovi

oblastní koordinátoři DM pro oblast Liberecko

...čas plakat a čas se smát, 

čas rmoutit se a čas tancovat… Kazatel 3,4 
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Štramberk

Milí přátelé,

Nový rok je dávno pryč a zdá se, že se to týká 

i sněhové nadílky. Stále však s radostí vzpomí-

nám na programy na školách před Vánocemi. 

Z Boží milosti jsme měli šestnáct programů na 

deseti školách, v jednom dětském domově, v jed-

nom azylovém domově a jednom kulturním 

domě. Mohli jsme tak oslovit téměř 1000 dětí. 

Jsem také velice vděčný všem dobrovolníkům 

a kolegům, kteří mi se vším pomohli. Vyprávěli 

jsme vánoční příběh pomoci „vankúša“ (dou-

fám, že jste uhodli, že je to polštář, protože ze 

všech dětí, které jsme oslovili, to věděly asi jen 

dvě). Jestli se podaří tuto vánoční lekci zpraco-

vat, v průběhu roku ji dáme zdarma ke stažení 

na naše stránky. Můžete ji tak vyzkoušet i vy na 

Vánoce 2013 se svými dětmi.

Teď před námi stojí další výzva a tou jsou 

Velikonoce na školách. Už teď budeme vděčni 

za vaše modlitby, abychom opět mohli zvěstovat 

nejmenším tu nejúžasnější zprávu všech dob, že 

Ježíš žije a touží přebývat i v jejich srdcích. Do té 

doby snad pro vás učitele stihneme vydat veliko-

noční lekci „Příběh jednoho obrazu“, která byla 

napsána podle skutečné události.

Programy na školách

Současné už také připravujeme táborový pro-

gram. Tento rok jsme se rozhodli pro rekonstruk-

ci staršího programu „Nehemjáš“. Děti i vedoucí 

se mají určitě na co těšit! 

Lubomír (Zajo) a Martina Čermákovi

oblastní koordinátoři pro Novojičínsko
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teré z akcí, které připravujeme, a za které se spolu 

s námi můžete modlit.

Ukončený kurz EVD 

v Českém Těšíně
Modlete se za 8 studentů, aby to, co se naučili, 

použili k oslovení a vyučování dětí v Těšíně, Kar-

viné, Smilovicích i jinde. 

Velikonoční programy 

na školách
18. - 27. 3. 2013

Modlete se za otevřené dveře do škol, dětských 

domovů a azylových domů na Novojičínsku, 

Liberecku a v Ostravě. Modlete se za tým DM, 

aby dětem předkládal jasné poselství evangelia.

Dětská misie v Polsku
6. 4. 2013

V tento den si DM v Polsku připomíná 20. 

výročí oficiální registrace služby. Modlíme se za 

polský tým pracovníků a za cca 5 milionů pol-

ských dětí, které potřebují evangelium.

Víkendový pobyt dětí 

YMCA Olomouc
5. - 7. 4. 2013

Byli jsme pozváni jako instruktoři a vyučující 

na pobyt dětí, který pořádá YMCA Olomouc.

Učedník 2013

Vzdělávací a relaxační pobyt 

pro mládež
1. – 6. 7. 2013

Centrum DM „SALAŠ“, Jičínská 549, Příbor

První „ověřovací“ ročník týdenního pobytu 

pro mladé křesťany, kteří chtějí růst v poznání 

Božího slova a také zregenerovat své síly mezi 

vrstevníky. Modlíme se za účastníky a vyučující.

Tábor dorostu 

s výukou angličtiny
5. – 10. 8. 2013

Modlíme se za tým vedoucích, účastníky tábo-

ra i anglický tým. Největší modlitební prosbou je 

vhodné místo, máme zatím jen jedno provizorní.

AKCE
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Tábor dětí
12. – 18. 8. 2013

Táborová základna DDM Hluchová v Nýdku

Modlíme se za to, aby děti porozuměly zvěsti 

Božího slova, svěřily svůj život Kristu a duchovně 

rostly. Potřebujeme také Boží ochranu a moud-

rost při přípravách.

EVD 1 na Slezsku
4. – 5. 10., 18. – 19. 10., 8. – 9. 11. 2013

místo upřesníme později

Jeden z kurzů EVD, který je termínově ukot-

vený. Kéž Bůh povolá a poté použije vhodné 

studenty, kteří budou mít misijní vizi a srdce pro 

děti na Slezsku.

Kurzy EVD 1 v jednání
Česká Třebová 

Olomouc

Jednáme o dalších dvou místech, kde by mohl 

na podzim proběhnout kurz EVD, stupeň 1.

Vzdělávací a výcvikový 

institut DM 
2014 – 2015

Tento intenzivní tříměsíční kurz rozložený do 

dvou prázdninových bloků začínáme připravovat 

pro studenty z České republiky a Slovenska. Je 

to mimořádná příležitost pro vyškolení nových 

misionářů mezi dětmi v obou zemích.

Děti v České republice

Jsou naším stálým 

modlitebním námětem. 

Je jich téměř 1,5 milionu 

a drtivá většina z nich ještě 

nikdy neslyšela

zvěst evangelia.
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Hrdinové věků  
Táborový program na CD 300 Kč
Nosným tématem pro celý tábor je HRDINA. Vyučování na 

táboře je tvořeno jednotlivými lekcemi o lidech, křesťanech, 

kteří se v naší historii prokázali určitým hrdinským jednáním. 

Na CD naleznete texty k lekcím i s obrázky v PowerPoint, hry, 

bodování, kvízy a další aktivity, které potřebujete k přípravě 

a vedení tábora. 

Součástí CD je i misijní projekt „Společně pro Lotyšsko“, který 

vyhlásilo evropské vedení Dětské misie pro roky 2012 a 2013.

Život Pána Ježíše Krista 
(1. – 4. díl) Obrazové knihy s novými ilustracemi
4 x 6 lekcí o životě Pána Ježíše Krista od jeho narození 

po nanebevstoupení. Cena 250 Kč, 900 Kč sada

Příběh jednoho obrazu
Velikonoční balíček 80 Kč
Příběh obrazu barokního malíře Domenica Fettiho, který vstoupil do 

života mladé dívce Pepitě, ale i mladému hraběti Zinzendorfovi.

Balíček obsahuje text lekce, šest plnobarevných obrázků, kvíz, hry, 

biblický verš a další přílohy pro uspořádání velikonočního programu.

Další táborové programy, obrazové knihy, flanelografy a pomůcky k vyučování najdete 
v našem internetovém obchodě: http://obchod.detskamisie.cz. 

Správně a špatně
Obrazová kniha s textem
Cyklus 6 lekcí o Desateru pro menší děti.

300 Kč

80 Kč

připravujeme

250 Kč
kus

900 Kč
sada
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PŘÍJMY v roce 2012

Prodej literatury 185 530 Kč

Dary ze zahraničí 197 407 Kč

Dary z České republiky  1 145 942 Kč

Dotace města Příbor a F-Nadace  56 065 Kč

Ostatní příjmy 
(tábory, semináře, …) 218 379 Kč 

Příjmy celkem:   1 803 323 Kč

VÝDAJE v roce 2012
Výdaje za literaturu  70 651 Kč

Mzdy a odvody   1 088 645 Kč

Provozní náklady  174 122 Kč

Propagace (Zpravodaje apod.)   74 391 Kč

Cestovné  78 686 Kč

Kurzy, tábory, konference 108 399 Kč

Ostatní výdaje 
(poštovné, pomůcky,…)  179 333 Kč 

Výdaje celkem:   1 774 227 Kč

Chtěli bychom touto cestou upřímně podě-

kovat jednotlivým dárcům a církevním sborům 

za finanční podporu misijního díla mezi dětmi 

v naší zemi. Byli jste nepostradatelnou součástí 

naší služby a věříme, že v našem týmu zůstanete 

prostřednictvím vašich pravidelných či jednorá-

zových darů i v roce 2013.

Zároveň děkujeme za cennou finanční 

podporu těmto subjektům:

Město Příbor, F-Nadace, Mateiciuc a.s., Gas-

control spol. s r.o. a NF společnosti ABS Leasing.

Bůh požehnal – vy jste dali 

– my jsme ve službě dětem využili: 
Koho můžete podpořit?

(jména a variabilní symboly)

Zbyšek a Renáta Šikulovi 6714

Petr a Olga Kohoutovi 5915

Kateřina Moškořová 5611

Ľubomír a Martina Čermákovi 8413

Jakub Smyček 9016

Obecný dar na DM 9999

Děti v Lotyšsku  2012

Pokud se chcete do tohoto běžícího pro-

jektu zapojit i letos, poskytneme vám na 

vyžádání ZDARMA informace. Výtěžek 

sbírky bude do Lotyšska odeslán Národ-

ním úřadem DM na podzim 2013. 

„…radostného dárce miluje Bůh.“ 

(2. Korintským 9, 7)
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