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II Dětská misie je součástí světové organizace Child 

Evangelism Fellowship®, která působí ve 185 zemích 

světa. Svým působením je největší dětskou misijní 

organizací na světě. Cílem Dětské misie je oslovit evan-

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

ci jim v duchovním růstu a pomoci jim najít místní 

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

ňuje pomocí následující služby:

Přímá práce s dětmi 
Kluby dobré naděje

Pravidelná týdenní setkání dětí během školního 

roku. Děti se učí biblické příběhy, verše, zpívají písně, 

povídají si o misii, hrají hry…

5-denní kluby

Letní evangelizační kluby pro děti venku v jejich 

bezprostřední blízkosti probíhající obvykle 5 dní za 

sebou. Jednoduchý hodinový program, který má za cíl 

seznámit děti se zvěstí evangelia.

Korespondenční kurzy

Pomocí jednoduchých lekcí na pokračování se může 

dítě seznámit se zvěstí evangelia formou pošty došlé pří-

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

ve 4 kurzech.

Tábory dobré naděje

Letní týdenní tábory nabízené především dětem 

z korespondenčních kurzů. Cílem je zvěstování evan-

gelia, ale také ukázat dětem na křesťanský život v praxi.

Jednorázové evangelizační akce

Různé jednorázové akce jako jsou např. Den dětí, 

výlety, svátky, narozeniny jsou využívány k tomu, aby 

děti mohly uslyšet zvěst evangelia.

Pomoc v přímé práci s dětmi 
• Pomocí kurzů „Efektivní vyučování dětí – stu-

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

a duchovním růstu dětí).

• Uspořádáním seminářů, workshopů, konferencí 

DM.

• Uspořádáním jednodenních či vícedenních školení 

dle požadavků učitelů – od předškolních dětí po 

dorost, vzdělávání učitelů, rodičů…

Vydávání literatury
Literatura pro děti a učitele dětí se systematickým 

vyučováním z většiny známých biblických příběhů ze 

Starého a Nového zákona, věroučných lekcí, misijních 

příběhů a praktických lekcí s aplikacemi pro dnešní děti.

Podpora modlitebního úsilí
•  Zakládání malých modlitebních skupinek dospělých 

a dětí.

• Zveřejňování modlitebních námětů za děti a učitele 

na webu www.detskamisie.cz.

• Zasílání modlitebních dopisů jednotlivých pracovní-

ků DM s aktuálními informacemi o činnosti a modli-

tebními potřebami.

Co je Dětská misie

Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship®) 

www.cefeurope.com

Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship®) 

www.cefonline.com

Dětská misie v České republice 

www.detskamisie.cz

Dětská misie je členem Evangelikální aliance a spolu-

pracuje se všemi registrovanými církvemi a samostatný-

mi sbory na území České republiky a v zahraničí. DM 

aktivně spolupracuje a vítá činnost organizací: AWANA, 

Samuel, Biblická práce pro děti, Tim 2,2, TWR, KPK, 

BTM, HCJB, Nový život, Kudy kam, Wycliffovi překlada-

telé Bible, redakce časopisu Kroky. Spolupracuje se stovka-

mi jednotlivých křesťanů z církve Pána Ježíše Krista.
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roku z Boží milosti uzavřeli pátý rok svého půso-

bení misionářů Dětské misie na plný úvazek. Při 

pohledu zpět si uvědomujeme, že Bůh vyslyšel 

mnoho našich modliteb a daroval nám hojnost 

svého požehnání.

Součástí tohoto požehnání je asi 100 dobrovol-

ných spolupracovníků, kteří nám aktivně pomá-

hají v různých oblastech služby a dalších několik 

set bratří a sester, kteří se za celý tým Dětské 

misie modlí a přispívají na jeho službu svými 

finančními dary.

Na počátku tohoto roku jsem při školení 

v evropském centru DM slyšel výstižnou ilustra-

ci bratra Larryho Balbecka, vedoucího oddělení 

Global Ministry Partnership Dětské misie:

„Když se podíváme na hodinky, na první 

pohled nás upoutají věci viditelné – zdobený 

ciferník, ručičky a datumovka. Tato část hodinek 

obstarává přímý kontakt s majitelem, na ní může 

identifikovat, kolik je hodin.

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 přede-

vším jejich zásluha, že ručičky fungují, pohybují 

se a ukazují čas.

Milí čtenáři,

Na Božím díle je mnoho pracovníků, jejichž 

služba je viditelná nebo někdy dokonce měři-

telná. Co by ale znamenali bez neviditelného 

„hodinového strojku“ – týmu obětavých pracov-

níků, kteří jsou věrni ve svých neviditelných úko-

lech, 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.“

Milí čtenáři, děkujeme vám za mnohotva-

rou podporu naší služby a těšíme se na to, že se 

s vámi budeme potkávat i nadále na Božím díle 

záchrany a vyučování dětí. Kéž je pro vás toto 

číslo Zpravodaje novým povzbuzením.

Zbyšek Šikula

národní ředitel DM v ČR

To viditelné na hodinkách 

by nemělo žádnou hodnotu bez 

mnoha neviditelných součástek, 

které jsou uvnitř…

Pozvěte nás do svého sboru
Rádi přijedeme do Vašeho sboru, povzbudíme vás našimi zkušenostmi a podáme vám pomocnou 

ruku. Můžete se také něco dovědět o historii a současnosti DM ve světě, Evropě a České republice.

Nabízíme tematické semináře:

• Proč dětem předávat evangelium a jak na to – biblické zásady a praktické rady

• Služba dětem mimo sbor – motivační seminář pro sborové pracovníky s dětmi

• Jak dětem jednoduše vysvětlit evangelium – použití Knížky beze slov

• Hodina s dětmi od A do Z – hrát si s dětmi nebo vyučovat?

• Duchovní příprava táborových vedoucích – celodenní seminář
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pravu cestujících z levnějších parkovišť na vzdá-

lenější letiště a stejně tak je odvážejí zpět po jejich 

příletu. I já často využívám nabídek podobných 

společností, když při své službě navštěvuji různé 

země. 

Výše uvedený biblický verš nám napovídá, že 

zlozvyk hádat se na cestách měli i Josefovi brat-

ři. Patrně si to Josef pamatoval ještě z dob svého 

mládí. Věděl, že události posledních dnů byly 

pro jeho bratry jistě stresující, a proto je moudře 

napomenul: „Jen mezi sebou nevyvolávejte po 

cestě hádky!“

Čas samotný nezmění náchylnost našeho srd-

ce k hádkám. Boží člověk na tom musí usilovně 

pracovat, aby se podařilo tento zlý zvyk odstra-

nit. Udělej to i ty, abys mohl být požehnáním pro 

své společníky na cestě!

Kéž nám to Duch svatý skrze Josefova slova 

připomíná vždy, když spolu s někým blízkým 

usedáme do auta nebo se jiným způsobem vydá-

váme na cestu.
Sebastian Edelmann

ředitel Dětské misie pro Střední Evropu

Hádky na cestě

„Jen mezi sebou nevyvolávejte 

po cestě hádky!“ 

(1. Mojžíšova 45, 24)

• Malá dívenka, oblečená do svátečních šatů, 

běžela, jak nejrychleji uměla, do nedělní školy. Za 

běhu se potichu modlila: „Pane, pomoz mi, abych 

nepřišla pozdě! Pomoz mi, abych nepřišla pozdě!“

Jak tak běžela a modlila se, zaškobrtla o obrub-

ník a natáhla se na zem. Vstala, oprášila si šaty, 

běžela dál a modlila se: „Pane, prosím, pomoz mi, 

abych nepřišla pozdě,… ale také do mě nestrkej!“

Pro zasmání
• • • • •

• Pastor si odpoledne vyšel na procházku městem, 

když tu přes ulici vidí malého chlapce, jak stojí 

na špičkách a natahuje se po zvonku u dveří. Po 

krátkém váhání přešel ulici, došel k chlapci, sou-

citně mu položil ruku na rameno, druhou rukou 

nahmatal zvonek a dlouze zazvonil. Pak se na 

chlapce usmál a zeptal se: „Tak, a co teď, hochu?“

Chlapec rychle vyhrkl: „A teď utíkejme!“ 

Jednou si se mnou začal řidič v autě povídat. 

Řekl mi, že téměř každý týden se setkává s pří-

pady, kdy manžel s manželkou (nebo nesezdané 

páry) odjíždějí společně na letiště, aby spolu strá-

vili několik úžasných dnů dovolené, ale pak se 

vracejí odděleně, protože se někde v hotelu nebo 

po cestě pohádali.

Ano, manželské páry se často na cestách 

hádají. A může to postihnout i bratry a sestry 

v Kristu. Ani my, kteří naplno sloužíme Pánu 

Ježíši Kristu, nejsme vůči této hrozbě imunní 

a můžeme se hádat se svými bližními na cestě. 

Je to velký dar od Boha, když můžeme společně 

cestovat a trávit čas s těmi, kteří jsou nám blíz-

cí v naší rodině nebo na společném díle. A jak 

hrozné a hříšné by bylo, kdyby se v nás rozvinul 

zvyk využít takový společný čas v autě nebo ve 

vlaku ne ke vzájemnému povzbuzení a požehná-

ní, ale k provětrávání všeho, co zlého se v našich 

srdcích nahromadilo.
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Jednou z nejznámějších a nejrozšířenějších 

pomůcek při evangelizaci a biblickém vyučo-

vání dětí je bezesporu Knížka beze slov. Není 

bez zajímavosti, že nápad použít barvy pro 

vysvětlení evangelia se neobjevil v souvislosti 

se službou dětem. Zajímá vás historie Knížky 

beze slov? 

Jednoduchou Knížku beze slov poprvé použil 

Charles Spurgeon 11. ledna 1866 v Metropolitan 

Tabernacle v Londýně při kázání na text Žalm 

51, 9: „Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, 

umyj mě, budu bělejší nad sníh.“ Spurgeon tehdy 

při svém kázání použil tři sepnuté barevné papí-

ry – černý, červený a bílý.

Černý list papíru připomínal hříšnost člově-

ka, červený list znázorňoval prolitou Kristovu 

krev a bílý list představoval očištění a dokonalou 

spravedlnost, kterou může člověk z Boží milosti 

získat. Pokud byste si toto kázání i po letech rádi 

přečetli, najdete ho v angličtině na webové adre-

se:

http://www.spurgeon.org/sermons/3278.htm

Zlatá stránka

O devět let později, v roce 1875 „barevné“ 

znázornění evangelia použil americký kazatel 

a evangelista Dwight L. Moody v Liverpoolu 

v Anglii. Ke třem původním barvám tehdy přidal 

zlatou stránku, která představovala nebe.

Nevidomá americká misionářka a skladatelka 

Fanny Crosby (1820 – 1915), autorka více než 

8000 duchovních písní, milovala děti. Ty ji často 

prosily: „Řekněte nám příběh, Fanny.“ Vytahova-

la tedy svou Knížku beze slov a vyprávěla dětem 

její poselství znovu a znovu.

V roce 1895 Knížka beze slov cestovala do 

Indie. Misionářka Amy Carmichael tehdy zho-

tovila saténovou vlajku, na které byly čtyři bar-

vy - zlatá, černá, červená a bílá. Upevnila ji na 

povoz tažený volským potahem, putovala s ním 

od vesnice k vesnici a používala vlajku k vysvět-

lení evangelia.

Zelená stránka

Child Evangelism Fellowship (Dětská misie) 

začala tisknout Knížku beze slov ve Spojených 

státech v roce 1939. Přidala tehdy zelenou strán-

ku, která reprezentovala křesťanský růst. Byla to 

také Dětská misie, která s knihou vydala i návod, 

jak ji používat, a která přidala ke každé straně 

biblické verše. Od té doby se Knížka beze slov 

rozšířila téměř po celém světě a to nejen v podo-

bě barevných listů, ale také různých předmětů 

(barevné korálky, náramky z barevných pásků, 

fotbalový míč apod.). 

A jedna zajímavost nakonec

V některých částech světa je při používání barev 

nutné brát ohled na kulturní odlišnosti. V tradiční 

čínské kultuře je černá barva považována za bar-

vu vody nebo nebe. Zlatá barva představuje zem 

a červená barva symbolizuje radost a štěstí, je pro-

to tradiční barvou při svatebních obřadech. Bílá 

barva je používána při pohřbech a jen zvolna se 

pod vlivem západní kultury při smutečních obřa-

dech začíná objevovat také černá. 

Historie Knížky beze slov
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V 60. letech minulého století se služba Dět-

ské misie překotně rozvíjela. Byla organizo-

vána řada kurzů pro pracovníky, další a další 

misionáři mezi dětmi nastupovali do služby 

na plný úvazek, nové evropské země se oteví-

raly pro službu. Tehdejší evropský ředitel Sam 

Doherty s týmem spolupracovníků usoudili, že 

bude nutné najít v Evropě vhodné místo, které 

by sloužilo jako evropské centrum, místo pro 

kurzy pracovníků a vydavatelství pro pomůcky 

a literaturu. 

Hledání na různých místech Evropy trvalo tři 

roky a za tu dobu bylo prověřeno mnoho růz-

ných nemovitostí. V roce 1971 byl v severní části 

Švýcarska, asi 40 km jižně od Basileje, nalezen 

soubor objektů s názvem Kilchzimmer, jehož 

historie sahá až do poloviny 16. století. 

Evropské centrum DM

Toto místo se od počátku z mnohých důvodů 

jevilo jako vhodné, nebylo však v dobrém tech-

nickém stavu a nebylo jasné, zda bude možné 

najít prostředky ke koupi objektu. Když Bůh 

zvláštním způsobem daroval celou potřebnou 

částku pouhých pět týdnů před vypršením roční 

lhůty, bylo rozhodnuto. 

Na rekonstrukci objektu se po několik let 

podílelo více než 90 dobrovolníků z různých 

zemí světa. Od svého otevření objekt slouží všem 

pracovníkům a přátelům Dětské misie jako mís-

to k práci, vyučování, odpočinku a duchovnímu 

soustředění.

Pokud byste si chtěli objekt a okolí prohléd-

nout na satelitním snímku, zadejte jméno „Kil-

chzimmer“ do vyhledávacího okna např. na ser-

veru maps.google.cz

Prostranství pro děti

Hlavní vchod

Celkový pohled

Prodejna literatury
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Všechno to začalo jedním doporučením tábo-

ra Dětské misie mým rodičům. To mi bylo zhru-

ba šest let a já neměl ani tušení, jaké plány se 

mnou Pán Bůh má. Už když jsem z mého první-

ho tábora odjížděl, věděl jsem, že příští rok chci 

jet zas. A tak jsem jel. A další rok znova a znova. 

Pokaždé jsem se vracel nadšený a natěšený na 

příští tábor. Něco tomu ale stále chybělo. Vždyc-

ky, když jsem se vrátil z tábora domů, mé nadšení 

a touha po Bohu postupně opadala.

a také díky ní jsme mohli 30. 11. 2013 spojit své 

životy.

Když se na to teď dívám zpátky, říkám si: „To 

všechno vzniklo z jediného doporučení dětského 

tábora, když mi bylo jen 6 let?“ Nedokážu si ani 

představit, jaký by byl můj život, kým bych byl, 

nebo jakým bych byl, ale jedno vím. Jsem vděčný 

Pánu Bohu za to, co pro mě přichystal, ať už to 

dobré, nebo to špatné, protože to nás dělá těmi, 

kterými jsme.

Michal Kania

dříve dítě, nyní vedoucí na táborech DM

Na této straně pravidelně představujeme naše spolupracovníky na Božím díle. Tentokrát by-

chom vám chtěli trochu přiblížit dva z vedoucích na našich táborech – Anetu a Michala. A nejlépe 

bude, když bude jeden z nich vyprávět sám. 

Když se na to teď dívám zpátky, 

říkám si: „To všechno vzniklo 

z jediného doporučení dětského 

tábora, když mi bylo jen 6 let?“

Jak mi Dětská misie změnila život

Tak to šlo až do mých osmnácti, ale to už jsem 

jel na tábor jen s pár otázkami, které jsem chtěl 

vyřešit a něco ve svém životě změnit. A tak jsem 

konečně po 12 táborech přijal Pána Ježíše Krista 

jako svého Spasitele. Tábor však ještě neskončil. 

Tohle je pouze začátek úžasného příběhu, který 

začal Pán Bůh v mém životě psát. Poslední večer 

se stalo něco, co by na první pohled nevypadalo 

zas tak výjimečně. Seznámil jsem se s Anetou, 

druhý den jsme si vyměnili číslo a každý jsme 

jeli domů. Ona do Velkých Losin, já do Dětmaro-

vic, což je vlakem zhruba 190 km. Bohu však ani 

tahle vzdálenost nevadila.

Během pár měsíců jsem se dozvěděl 

o shromáždění Církve bratrské v Orlové, kam 

jsem začal pravidelně chodit a Bůh si mě tam 

použil. Teď už vím, že tohle bylo to, co mi celou 

dobu mezi tábory chybělo. Totiž společenství lidí 

(křesťanů), kteří touží po Bohu celým svým srd-

cem.

Postupně, jak čas ubíhal, jsme se s Anetou 

poznávali a zjistil jsem, že ona je ta Pravá. Spo-

lu jsme také začali jezdit na tábory DM jako 

vedoucí. Byl to nádherný čas plný Boží milosti 
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V této hře využijeme principu aukce a toho, že 

každý má jen omezené množství peněz, k tomu, 

abychom názorně ilustrovali, že je třeba si zvo-

lit, čemu dáme v životě přednost. Jinak se kvůli 

špatným, ale i dobrým věcem nemusí dostat na ty 

nejlepší. Hra je vhodná pro děti z II. stupně ZŠ, 

s počtem dětí narůstá časová náročnost, při 20 

dětech asi 30 minut.

Připravíme si:

Nejprve si vyrobíme papírové peníze (nebo 

použijeme peníze ze stolní hry). Mělo by se na 

každého dostat větší množství papírků, aby si 

mohl zvolit, kolik do které věci investuje. Připra-

víme si také seznam věcí, které se budou dražit: 

napíšeme je na jednotlivé lístečky papíru. Věcí by 

mělo být zhruba pětkrát více, než dětí. Nemusí 

se jednat o věci v pravém slova smyslu, mohou 

to být také vlastnosti, situace, stavy, možnosti, 

např.: dobří přátelé, chytrost, bohatství, výkonný 

počítač, volný čas, obdiv ostatních, být dospě-

lý, být v pohodě, dobrá nálada, krása, moderní 

oblečení, CD oblíbeného zpěváka,… 

Rozdělte lístečky do tří hromádek: 

1. věci potřebné (jídlo, oblečení, bydlení, vztahy) 

2. věci nepotřebné, ale žádané (bohatství, počí-

tač, sláva) 

3. věci podle Boží vůle (čas na Boha, Bibli, mod-

litby… nebo ovoce Božího Ducha) 

Tyto tři hromádky poté promíchejte tak, aby 

se třetí oblast začala vyskytovat až v poslední tře-

tině balíčku.

Představte dětem pravidla aukce. Vysvětlete 

jim, že za peníze, které dostaly, si mají vybavit 

svůj život. Cokoli si koupí, to budou v životě mít, 

co si nekoupí, mít nebudou. Poté postupně vyvo-

lávejte jednotlivé věci z balíčku a prodávejte nej-

vyšší nabídce. Povzbuzujte děti k soutěžení, aby 

své peníze skutečně utrácely.

Po skončení: 

Jste spokojení s tím, co máte? No, možná to 

není tak špatné, ale všiml jsem si, že jste se mno-

hokrát snažili něco získat, ale neměli jste dost 

peněz. Jaké by to bylo, kdybyste zrovna vy měli 

Aukce pro život

neomezeně peněz? Pauza k zamyšlení. Určitě 

byste si koupili spoustu věcí. A hodně lidí se tak 

chová i ve skutečném životě. Jakoby měli neome-

zené možnosti. Budu usilovat být bohatý, chytrý, 

obdivovaný, ale taky být hodný, mít dobré kama-

rády a ještě být oblíbený u spolužáků atd. Vezmu 

si tohle a ještě tamto. A k tomu se navíc budu 

snažit najít si čas na Boha, na modlitbu a na Bibli. 

Jenže ani v životě nemáme neomezené možnos-

ti, jako ve hře nebylo neomezeně peněz. Proto si 

musíme vybírat.

Možné využití s ústředními pravdami:

1. Udělej si čas na Boha: Bůh chce mít s tebou 

vztah, ale když se budeš věnovat jiným, třeba 

i dobrým věcem, nezůstane ti na Pána Boha 

čas. Nebudeš s ním mít vztah. Proto je třeba 

nejprve si najít čas a myšlenky na modlitbu, 

Bibli, chození do klubu, církve a teprve ve zby-

lém čase se věnovat ostatním dobrým věcem. 

(Filipským 4, 8 – 9)

2. Boží věci jsou nejdůležitější: Často se v živo-

tě snažíme mít všechno co nejlepší, ale nejde 

nám to, protože to všechno nelze zvládnout, 

nebo získat. V Bibli ale čteme, že máme nej-

dříve hledat Boží království a o to ostatní už se 

postará Pán Bůh (Matouš 6, 33).

3. Duch Svatý učí poznávat, co je nejdůležitější: 

Kdybyste už na začátku věděli, co všechno se 

bude prodávat, třeba byste si lépe rozpočítali 

peníze, aby vám zůstalo na to nejdůležitější. 

Kdo věří v Pána Ježíše, dostal Ducha Svatého, 

který ho učí, co je nejdůležitější, takže se může 

v životě dobře rozhodnout, čemu má dát před-

nost. (Galatským 5, 22 – 23)

Daniel Fér
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Svědectví z Třince
Není nic lepšího pro služebníka, než vidět dob-

ré ovoce své služby. Hodně to povzbuzuje, dává 

novou motivaci, sílu, nadšení a radost. Někdy si 

na ovoce musíme počkat nějaký ten „pátek“. Čím 

déle čekáme, tím větší radost se pak dostaví.

 Pán Bůh mě v tomto školním roce převelice 

potěšil a opět ujistil, že je svrchovaným nade 

vším. 

Ve všech mateřských a základních školách 

v Třinci a jeho okolí probíhají hodiny nábožen-

ství, ve kterých chceme děti od útlého věku vést 

ke Kristu, ke křesťanským hodnotám a vyučovat 

křesťanskou etiku.

Již koncem června loňského roku mi bylo 

oznámeno paní zástupkyní největší školy ve měs-

tě, že škola bude mít z důvodu rozsáhlé rekon-

strukce prodloužené prázdniny o celé dva týd-

ny. Ze dvou týdnů se nakonec staly dva měsíce. 

Dětem bylo při nástupu do školy v polovině září 

řečeno, že je autobusy budou rozvážet do okol-

ních škol, ve kterých bude probíhat výuka až do 

té doby, než bude rekonstrukce zcela hotová. Ter-

míny se pořád prodlužovaly. Děti nastoupily do 

opravené školy až v polovině listopadu. Okamži-

tě jsem kontaktovala paní ředitelku, abychom se 

domluvily na podmínkách mé výuky a termí-

nu, kdy mohu chodit po třídách s pozvánkami 

na můj kroužek křesťanské výchovy. Jak jsem 

se už zmínila, jedná se o největší školu v Třinci 

s největším počtem žáků. Přesto se na této ško-

le každým rokem zúčastňovalo hodin nábožen-

ství jen pár jedinců. Celé prázdniny jsem vždy 

úpěnlivě volala k Pánu a prosila o milost, aby mi 

poslal na mé hodiny alespoň 7 dětí. Tento počet 

mi umožňoval vést kroužek, aniž bych platila za 

pronájem třídy. Pouze před pěti léty se přihlásilo 

6 dětí a náš sbor musel platit pronájem. Během 

ostatních let Hospodin vždy vyslyšel mé modlit-

by. 

V listopadu jsem šla do školy s velkými oba-

vami. Všechny odpolední zájmové kroužky už 

byly v plném proudu. Je pochopitelné, že má víra 

ohledně počtu dětí byla na bodu mrazu. Vím, 

že u Boha není nic nemožné, ale v této situaci 

jsem se modlila: „Pane, přidej mi víru, prosím. 

Pošli mi 7 dětí. Učiň zázrak.“ Pozvánky v každé 

třídě byly rozdány, děti osloveny a nastal týden 

plný očekávání. „Kolik dětí letos přijde? Bude mi 

umožněno vést kroužek i s velmi malým počtem 

zájemců?“ Když přišly do třídy první tři děti, 

byla tady naděje, která rostla s každým novým 

příchozím. Když jich bylo sedm, mé srdce jásalo 

a v duchu jsem Pánu děkovala za tento zázrak, 

za Jeho úžasnou milost. Ale dveře do třídy se 

stále znovu a znovu otevíraly až nastal nevídaný 

problém – bude dost židliček pro všechny děti? 

Do třídy přišlo neuvěřitelných 17 dětí!!! „Pane, 

jsem ve správné třídě? Nemá tady probíhat jiný 

kroužek?“ Tyto myšlenky plné pochybností 

byly rozptýleny poté, co jsem od každého dítěte 

obdržela písemný souhlas rodičů, že jejich dítě 

může chodit na kroužek křesťanské výchovy. 

Někdo by řekl: „Hm, krásný příběh s dobrým 

koncem“. Já však říkám: „Drahý Hospodine, 

z hloubi srdce ti děkuji za každé dítě, za zázrak 

zázraků. Jsi mocný, jsi hoden chvály a důvěry. 

Nyní prosím, aby tvé poselství o spasení bylo 

zaseto do dobré země a přineslo Ti třicetiná-

sobnou, šedesátinásobnou nebo stonásobnou 

úrodu.“ Náš konec bývá často místem, kde Bůh 

začíná. 

Karin Roiková

spolupracovnice a instruktorka kurzů DM
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Liberecko: Jděte! Hle, posílám vás…

1 000 mladých lidí, kteří se celý víkend modlili, 

chválili Boha, evangelizovali, účastnili se před-

nášek a seminářů. Uvědomil jsem si, že za 25 let 

od sametové revoluce kolem nás vyrostla nová 

generace mladých křesťanů, ve které je ohromný 

potenciál.

Tento potenciál ale nepřijde vniveč a nevyšu-

mí pouze v jednom případě: když mladí lidé dají 

sami sebe Bohu k dispozici a rozhodnou se žít 

životem služby…

V letošním roce mají mladí křesťané mimo-

řádnou příležitost rozhodnout se pro misijní 

pole mezi dětmi v ČR. V létě 2014 se bude konat 

1. část Vzdělávacího institutu DM. Toto vzdělání 

je požadovanou kvalifikací pro ty, kdo by se chtě-

li ucházet o zaměstnání v DM, rozšířit náš tým 

a stát se misionáři na plný úvazek v některém 

z českých krajů. 

Milí mladí čtenáři, nechte se Bohem povolat 

a nepřeslechněte hlas toho, který touží, aby neza-

hynul „ani jediný z těchto maličkých“. 

Mnoho mladých křesťanů v současné době 

využívá naplno možností, které nabízí svobodný 

svět. Prodlužují si svá již tak dost dlouhá studia, 

pak odjíždějí na zahraniční stáže a pobyty, dbají 

na to, aby srovnali svůj životní a pracovní stan-

dart s vrstevníky ve své generaci. Je toto Boží 

cesta, která přináší pokoj a naplnění? Kdysi jsem 

chtěl být rockovou hvězdou a měl jsem všechny 

předpoklady být úspěšný podle lidských měřítek. 

Když dnes jako misionář mezi dětmi vidím sklo-

něné hlavičky dětí tiše, svobodně a ochotně šep-

tat modlitbu spasení, nevyměnil bych to za žádné 

peníze a úspěch. 

Z Liberecké oblasti vám milí přátelé přejeme 

pokoj, Boží požehnání a všem mladým moud-

rost v životním rozhodování. 

S láskou Petr a Olga Kohoutovi

koordinátoři DM v oblasti Liberecko 

Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste 

proto Pána žně, ať vyšle dělníky na 

svou žeň. Jděte! Hle, posílám vás… 

Lukáš 10, 2-3

Milí čtenáři Zpravodaje, 

věříme, že společně s křesťany v Česku jste také 

nespokojeni s duchovním stavem společnosti, 

která nás obklopuje. Není kam před tím smut-

ným pohledem uniknout – od tlaku v zaměstná-

ní mezi nevěřícími kolegy, přes pohled na bez-

božné zábavy dětí a mládeže při cestě domů, až 

po mediální masáž po zapnutí zpráv v TV. 

Židé v době Pána Ježíše však byli ve své zemi 

ještě více sevřeni bezbožností a pohanskými 

způsoby římských úředníků a vojáků. A prá-

vě v těchto těžkých časech Pán Ježíš pronesl ke 

svým učedníkům dvě osvobozující výzvy: „Pros-

te Pána žně….“ a „Jděte, hle, posílám vás…“ 

Sestry a bratři, nemusíme se utápět v deziluzi 

ani se zaměstnávat planým kritizováním mlá-

deže a pomlouváním vlády. Pán Ježíš nás vyzývá: 

„Proste Pána žně“.

V týmu Dětské misie se vytrvale modlíme za 

společnou vizi, aby do každého ze 14 krajů v Čes-

ké republice mohl přijít manželský pár misioná-

řů DM na plný úvazek. To je tedy výzva, protože 

zatím jsou misionáři DM pouze ve dvou krajích 

– Moravskoslezském a Libereckém. Proto jsme 

také podpořili naše modlitby v týmu týdenním 

půstem v novoročním čase. 

Důrazu na modlitby a půst není nikdy dost. 

Ale často je potřeba také nepřeslechnout nebo 

neumlčet Boží hlas, který nám přikazuje : „Jděte, 

hle, posílám vás…“

Na festivalu mládeže Církve bratrské Brodfest 

2013 jsem s úžasem a potěšením pozoroval 
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Milí čtenáři,

začátkem nového roku vás zdravíme 

z Novojičínska. I když jsme se po pří-

jemné mezivánoční sváteční pauze opět 

ponořili do služby, dovolte nám krátce se 

ohlédnout na sklonek uplynulého roku. 

V měsíci listopadu jsme obdrželi 

dvě milá pozvání hned na dvě svatby 

našich táborových dětí, dnes už novo-

manželských párů, Katky a Petra Vol-

ných a Anetky s Michalem Kaniových. 

Tyto mladé páry se daly „dokupy“ před 

pár lety právě na táborech Dětské misie 

a dnes už životem kráčí společně!

Novojičínsko

Poslední měsíc v roce patřil vánočním pro-

gramům na školách. Během 16 programů jsme 

mohli oslovit 543 dětí a dorostenců na deseti 

základních školách a ve dvou dětských domo-

vech, z čehož máme velikou radost. Děkujeme 

vám všem za vaši modlitební podporu a rádi se 

s vámi budeme skrze řádky Zpravodaje „potká-

vat“ i v letošním roce!

Ve službě dětem 

vaši Čermákovi
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NOVINKA

NOVINKA

Malé děti mohou poznat 

 Boha skrze stvoření

300 Kč

Šest lekcí uzpůsobených pro vyučování předškoláků. 

Využívají dynamického střídání krátkého vyučování 

a doprovodných aktivit. Děti poznávají moudrého 

Stvořitele a jeho dobré stvoření. První díl ze série pro 

předškoláky.

Bůh to udělal
Jednolekcovka o lékaři v Africe a jeho rodině. 

Rozhodl se navzdory okolnostem důvěřovat 

Bohu a Bůh mu pomohl postavit nemocnici.

Hledači vzácných kamenů
CD s táborovým programem na motivy biblické knihy 

Nehemjáš. Obsahuje ranní ztišení pro děti, biblické lekce 

s kvízovými otázkami, hlavní tematické hry, táborový deník 

s pracovními listy k lekcím, návrh tvořivých dílen. Na CD dále 

najdete vyučovací pomůcky k biblickým veršům, pomůcky 

k lekcím a hrám, návrh denního programu, atd.

Pět lekcí s pracovními listy, které ukazují na příbězích bib-

lických postav, že Bůh se stará o lidi v těžkých situacích. 

Lekce pro:

1. děti odmítané nevlastními sourozenci (Jiftách)

2. děti odlišné barvy pleti, jiné rasy atd. (Rút)

3. děti pokoušené špatným příkladem okolí (Samuel)

4. děti, jimž druzí ubližují a mají se naučit odpouštět (Petr)

5. děti odsuzované kolektivem (Matouš)

Bůh se stará, když jsou děti smutné

NOVINKA

220 Kč

NOVINKA

300 Kč

70 Kč
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Velikonoční balíčky
Obsahují texty k vyučování včetně obrázků, 

znázorněný biblický verš, kvíz, pozvánky, 

hry, návrhy rukodělných práci ve skupinkách 

a doporučené písně z dílny DM.

Příběh jednoho obrazu 
• příběh obrazu barokního malíře Domenica Fettiho, 
který vstoupil do života mladé dívce Pepitě, ale 
i mladému hraběti Zinzendorfovi. Inspirace k výletu 
do galerie - (barevné obrázky) • 80 Kč

Tomáš věří 
• lekce o životním příběhu učedníka Tomáše se 
zaměřením na události po vzkříšení Pána Ježíše Krista. 
Součástí je příběh o chlapcích, kteří hledají „poklady“ 
s pomocí GPS (tzv. geocaching) - 
(plnobarevné obrázky) • 70 Kč

Největší příběh 
• evangelizační lekce o ukřižování a zmrtvýchvstání 
Pána Ježíše Krista použitelná i pro větší skupinu dětí 
(flanelové puzzle velikosti A2) • 150 Kč

Paní Bílá 
• příběh slepičky zejména menším dětem názorně 
vysvětlí zástupnou oběť Pána Ježíše Krista 
(plnobarevné obrázky) • 60 Kč   
     

Velikonoční balíček 2002 
• zvláštní události o Veliké noci 
(obrázky k vybarvení) • 30 Kč

Tajemství velikonočních vajíček 
• 6 nejdůležitějších událostí z Bible – od stvoření 
po vzkříšení Ježíše (nutno dokoupit 6 otvíratelných 
plastových vajíček, do kterých se vloží předměty) • 30 Kč

Doporučené znázorněné velikonoční 

písně i s notami za 16 Kč/ks:

• Král na oslátku

• Slyšíš zvony

• Velikonoční prozpěvování

• Dobrá zpráva

• Když ty řekneš dvěma

AKČNÍ CENA 150 Kč! 

– ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE IV. díl 

(Starší plnobarevná obrázková kniha 

nebo flanelové figurky - kódy 08032 a 08033) 

– na podporu pravidelného vyučování ze života 

Ježíše v období Velikonoc!

Táborové balíčky 

na CD za 300 Kč

Obsahují ranní ztišení, text biblického 

vyučování s obrázky v PowerPointu, 

ústřední pravdy, kvízy, verše k naučení, 

deníček pro děti, hry a bodování, další přílohy, 

které pomohou tábor dobře připravit.

Hrdinové věků

• program o nedávno žijících hrdinech: David 
Livingstone, Samuel Morris, Harriet Tubman, 
Patricia St. John, Joni Eareckson Tada

Záhada vyřešena 

• program je zaměřen na Ježíše Krista a pátrání 
po pěti důkazech o Jeho moci

Pod egyptským sluncem

• program je zaměřen na prožívání dobrodružství 
s Josefem a jeho bratry

Hvězda, o níž se ti nezdá 

• program vychází z vyučování o královně Ester

Rytíři víry 

• program, který vyučuje o Boží zbroji z listu Efezkým 

Indiánské léto 

• program, který seznamuje děti s misionáři z různých 
zemí

Starší tituly literatury 

na Velikonoce a tábory

Všechny nabízené tituly spolu 

s mnoha dalšími najdete v e-shopu na adrese: 

obchod.detskamisie.cz
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Na této stránce vám chceme přiblížit některé z akcí, které 

připravujeme, a za které se spolu s námi můžete modlit:

Probíhající kurz EVD 

ve Vsetíně
Modlete se za studenty kurzu, aby to, co se 

naučili, použili k oslovení a vyučování dětí 

ve Vsetíně a okolí. 

Víkendovka dorostu 

v Příboře

7. – 9. 3. 2014

Modlete se za Boží ochranu i otevřená srdce 

dorostenců pro zvěst Božího slova.

Připravovaný kurz EVD 

v Jablonci nad Nisou

Modlete se za to, aby Bůh na jaře povolal 

dostatek studentů, abychom mohli zahájit 

kurz a připravit další spolupracovníky pro 

Boží dílo. 

Velikonoční programy 

na školách

14. - 18. 4. 2014

Modlete se za otevřené dveře do škol, 

dětských domovů a azylových domů na 

Novojičínsku, Liberecku a v Havířově. 

Modlete se za tým DM, aby dětem 

předkládal jasné poselství evangelia.

Kurz pro pracovníky 

s předškoláky na Slezsku

duben/květen 2014

Modlete se za vyučování instruktorů ze 

slovenské DM i za studenty, aby rostli 

ve schopnosti vyučovat předškolní děti 

z Božího slova. 

Vzdělávací a výcvikový 

institut DM v českém jazyce
6. 7. – 15. 8. 2014 

Kurz se bude konat v rumunském Sibiu, 

ale je určen převážně pro studenty z ČR 

a Slovenska. Modlete se zejména za to, 

aby Bůh povolal co nejvíce studentů z ČR 

a zapálil je pro misijní službu mezi dětmi. 

Tábor dětí
3. – 10. 8. 2014

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 moudrost.
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DĚKUJEME BOHU I VÁM !!!

Jakub 

Smyček

Koho můžete podporovat v roce 2014?

Jména pracovníků DM Variabilní symboly (VS uvádějte při vašich platbách)

Zbyšek a Renáta Šikulovi 6714

Petr a Olga Kohoutovi 5915

Kateřina Moškořová 5611

Ľubomír a Martina Čermákovi 8413

Daniel Fér 8817

Obecný dar na DM 9999

Děti v Bělorusku 9999 Do kolonky „Zpráva pro příjemce“ uveďte 

„Bělorusko“.

Děti v Lotyšsku 2012 Tento projekt bude ukončen v dubnu 2014! 

Studenti Institutu DM 2014 Tento projekt je vyhlášen na rok 2014-2015. 

Více informaci o Institutu naleznete 

v přiloženém letáku nebo na webu DM.

PŘÍJMY v roce 2013  . . . . . . . . . 1 802 113 Kč VÝDAJE v roce 2013  . . . . . . .  1 794 093 Kč
Příjmy za literaturu . . . . . . . . . . . . . . . . 197 399 Kč Výdaje za literaturu . . . . . . . . . . . . . . . . 78 149 Kč

Dary ze zahraničí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 984 Kč Mzdy a odvody . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 123 096 Kč

Dary z České republiky . . . . . . . . . . 1 110 394 Kč Provozní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 021 Kč

Dotace města Příbor  . . . . . . . . . . . . . . . 15 300 Kč Propagace (Zpravodaje, …)  . . . . . . . . 65 749 Kč

Ostatní příjmy (tábory, kurzy, …)  . . 216 036 Kč Ostatní výdaje (tábory, kurzy, …) . . 304 081 Kč

  Podpora jiných zemí (Lotyšsko, …) . 60 997 Kč

Děkujeme Vám, že jste byli prostřednictvím svých darů v roce 2013 spolupracovníky při šíření nej-

lepší zprávy dětem ČR. Věříme, že jimi zůstanete i v roce 2014, protože bez Vašich pravidelných darů 

by služba Dětské misie nemohla pokračovat.

Náš dík patří také firmám, které nás v roce 2013 podpořily: Mateiciuc a.s., Gascontrol spol. s r.o., 

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

Potvrzení o přijetí darů

V průběhu měsíce ledna Vám bylo zasláno potvrzení o daru, pokud Váš dar přesáhl 500 Kč za rok 

2013 a pokud známe Vaší adresu. Prosíme všechny nové dárce, kteří chtějí dostávat toto potvrzení, 

aby při prvním daru uvedli do kolonky „Zpráva pro příjemce“ své jméno a adresu. Tyto informace 

můžete zaslat také na e-mailovou adresu: sikulova@detskamisie.cz. Děkujeme Vám za usnadnění naší 

práce.

Podporu prosím zasílejte na účet u Fio banky: 2000160468/2010. 

DĚKUJEME!
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Dva ředitelé 

a kamarádi
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