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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, 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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Milí přátelé!

V naší zemi můžeme předávat evangelium 

různými způsoby a už to bereme jako úplnou 

samozřejmost. V létě se otevírají mnohé pří-

ležitosti k tomu, jak oslovit děti. Můžeme jim 

rozdávat letáčky, organizovat pětidenní kluby 

nebo příměstské tábory, můžeme vzít děti na 

pobytový tábor, nebo uspořádat tematickou dět-

skou párty. Mnohokrát jsme si už vyzkoušeli, že 

když se na nějakém místě začne něco zajímavého 

dít, jako první se seběhnou děti. Možností, jak 

jim říct o Pánu Ježíši, je zvláště o prázdninách 

opravdu mnoho. Využijeme alespoň některé?

V květnu jsme se účastnili Evropské konferen-

ce pracovníků Dětské misie v Německu. Sjelo se 

na ni přes 350 účastníků ze 49 zemí. Byli mezi 

nimi také naši spolupracovníci z Asie, z bývalých 

sovětských svazových republik – Ázerbájdžá-

nu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Turkmenistánu 

a Uzbekistánu. Při rozhovorech s nimi jsem si 

znovu uvědomil, že svoboda, kterou prožíváme, 

není samozřejmostí. Tito naši spolupracovníci 

zdaleka nemohou využívat všech možností sdílet 

evangelium, jaké máme my, nebo jaké měli oni 

ještě před několika lety. Vlády v těchto zemích 

a vydávané zákony se mění a často tak, že vychá-

zejí vstříc většinové muslimské populaci. Křesťa-

né to v těchto zemích vůbec nemají jednoduché 

a ti, kteří chtějí evangelizovat, už vůbec ne. To, co 

ještě před několika lety bylo možné, dnes nejde 

jen proto, že se k moci dostali jiné strany a jiní 

lidé. 

Přiznám se, že nad tím musím čas od času pře-

mýšlet. Máme jistotu, že v naší zemi bude možné 

stejnými metodami oslovovat děti i v budoucích 

letech? Bude možné jít s křesťanským progra-

mem do státních škol? Bude možné organizovat 

na sídlišti pětidenní klub? Bude možné dát dítěti 

bez souhlasu rodiče nějaký letáček nebo pozván-

ku? 

Využíváme možností, které dnes máme? 

Dokážeme skutečně uposlechnout Boží volá-

ní a učinit vše, co je v našich silách, k záchra-

ně generace dětí, která vyrůstá bez Krista a bez 

evangelia? Nezahanbují nás křesťané, kteří s větší 

horlivostí zvěstují Krista, i když jsou v nebezpečí 

a mají mnohem těžší podmínky? 

Před námi jsou dva měsíce prázdnin. Modle-

te se a přemýšlejte, co můžete ve vašem městě, 

vesnici nebo sboru udělat pro děti, které o Pánu 

Ježíši ještě neslyšely. Mnohé z nich jsou od rána 

do večera někde venku a neví, co mají dělat, aby 

zahnaly nudu. 

Kéž vám Bůh pomůže najít dobrý způsob, jak 

se k dětem přiblížit a jak jim předat poselství 

o spasení.

Zbyšek Šikula

ředitel DM v ČR 

Dokážeme skutečně 

uposlechnout Boží volání 

a učinit vše, co je v našich 

silách, k záchraně generace 

dětí, která vyrůstá bez Krista 

a bez evangelia?
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níka Hospodina. Zdalipak nechci, aby se odvrátil 

od svých cest a byl živ?“  (Ezechiel 18,23)

Mám stále v živé paměti vzpomínky na našich 

pět dětí, když ještě byly menší. Dívaly se mi 

zkoumavě do očí, aby viděly, zda jsem spokojen 

s tím, co udělaly a jak to zvládly. Samozřejmě, ne 

vždy se mi snažily udělat radost. Ale moje žena 

i já na mnohé chvíle, které jsme s nimi strávili, 

vzpomínáme s radostí a uspokojením.

O co víc Bůh, Stvořitel všech věcí, má radost ze 

svého stvoření. A stejně tak nemá radost ze smrti 

hříšníků, ale chce, aby se k němu obrátili a činili 

pokání.

Jak se chováme v našem porušeném světě, ve 

kterém si tolik lidí zvolilo cestu od Svatého Boha 

a žijí podle svých vlastních tělesných žádostí? 

Měli bychom se chovat tak, jako Jonáš pod pří-

střeškem a přihlížet, jak Bůh soudí svět a svévol-

né lidi, kteří žijí všude kolem nás? 

Z Božího slova víme, že Bůh trestá hřích a má 

soud nad světem ve svých rukou. Stejně tak ale 

víme, že to nečiní s potěšením. Jestliže lidé zahy-

nou, nenese na tom vinu. Stane se to proto, že 

lidé neměli vůli k odvrácení od hříchu, pokání 

a nehledali cestu k záchraně. Bůh si nelibuje ve 

smrti svévolníků, ale dává stále nové šance. Kaž-

dý den posílá misionáře k lidem se zvěstí evan-

gelia. Mnozí z nich jdou také k dětem. Jste, nebo 

mohli byste být, i vy mezi nimi? 

Dívejme se na Pána a připomínejme si, že má 

zalíbení v pokání hříšníka. A když vyjdete mezi 

děti, kéž co nejčastěji prožíváte radost z toho, jak 

se obracejí z temnoty k novému životu s Kristem.

Děkuji vám, že svými modlitbami podporujete 

misijní službu mezi dětmi.

Sebastian Edelmann

ředitel DM pro Střední Evropu

Co dělá Bohu radost?

Namyšlený pilot
Jeden mladý namyšlený pilot se v noci s leta-

dlem přibližoval k přistávací dráze. V takových 

momentech piloti kontaktují řídící věž a vyžádají 

si informace a pokyny potřebné k přistání (výš-

ka, počasí nad dráhou, vítr,…). Místo toho, aby 

se pilot dispečerovi v řídící věži podle předpisu 

identifikoval, zapnul mikrofon a lišácky proho-

dil:

„Hádej, kdo jsem?“

Dispečera to ale nevyvedlo z míry. Jediným 

stiskem tlačítka vypnul všechna světla na přistá-

vací dráze a klidně odpověděl:

„Hádej, kde jsem?“

Stále si musíme být vědomi naší úplné závis-

losti na Bohu. V životě se můžeme projevovat 

jako frajeři, ale může se stát, že nám Bůh s lás-

kou, ale důrazně dá poznat, že ne my, ale On má 

všechno ve svých rukou.
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Ač jsem jako ryzí skeptik neočekávala příliš 

mnoho, opak byl pravdou. EVD pro mě bylo 

neskutečně užitečným kurzem nejen pro rozvoj 

mých profesních (mohu-li to tak říct) kvalit, ale 

i pro můj osobní vztah s Bohem. Nemohla jsem 

po každém ze tří víkendů o spoustě věcí nepře-

mýšlet a nechávala jsem je uvnitř sebe dozrávat 

a fungovat. Osobní a přátelský přístup lektorů 

byl jedním z mnoha kladů, které kurzu dodaly 

další plusy. Přes bohaté zkušenosti nám lekto-

ři nikterak nevnucovali své metody jako jediné 

správné, pouze poskytovali informace o tom, 

jak se jim některé postupy osvědčily a co nao-

pak nefungovalo. Programy měly promyšlenou 

strukturu, obsahovaly mnoho praktických pří-

kladů a hlavně možnost si teoretické základy 

vyzkoušet v praxi v rámci praktik, které přes 

veškerý stres s nimi spojený považuji za nejpří-

nosnější, především pro konstruktivní zpětnou 

vazbu na ně. 

Jsem po kurzu příjemně a nenuceně motivo-

vaná pracovat pro Pána Boha v oblasti služby 

dětem a dorostu a budou-li okolnosti příznivé, 

chystám se i na EVD dvojku.

Díky všem!

Tereza Kašparcová

(absolventka Vyšší odborné školy sociální a teo-

logické Dorkas a čtvrtým rokem studentka oboru 

„Sociální pedagogika a volný čas“ na Pedagogické 

fakultě Masarykovy univerzity v Brně.)

Na jaře mi bylo nabídnuto udělat si kurz EVD1 

v Brně. Měla jsem z toho obavy, ale na druhou 

stranu jsem měla touhu se přiučit, jak vyučovat 

děti a jak jim říkat o Pánu Ježíši. Hned po prvním 

dni vyučování mě mé obavy opustily. Lektoři byli 

Postřehy studentek 
kurzu EVD 1 v Brně

Dřív jsem se s přípravou 

biblické lekce spíš trápila, 

teď jsou přípravy a vyučování 

pro mě jednodušší.Přes bohaté zkušenosti nám 

lektoři nikterak nevnucovali své 

metody jako jediné správné.

milí, do ničeho nás při výuce nenutili a vyučo-

vali s úsměvem a nadšením, což dokázalo udržet 

moji pozornost. Během několika lekcí jsem si 

ujasnila, co je důležité zmínit při evangelizová-

ní – názorně jsme se to učili na barevné Knížce 

beze slov. Nejrozsáhlejší předmět nás seznamo-

val s tím, jak se připravit na biblickou lekci a jak 

vyučovat děti. Dřív jsem se s přípravou biblické 

lekce spíš trápila, teď jsou přípravy a vyučová-

ní pro mě jednodušší a dělám je víc s radostí. 

V rámci kurzu jsme si měli také připravit biblic-

kou lekci, učení biblického verše a použití Knihy 

beze slov. Já se ze začátku těchto praktik obávala, 

ale bylo to zbytečné. 

Přesto, že se mi kurz prolínal s mým zkouš-

kovým ve škole, tím, že jsme se všechno učili 

postupně během tří víkendů a všechno nám bylo 

názorně ukázáno, nebylo až tak náročné se na 

tento kurz připravovat. A vůbec nezáleží, jestli 

už člověk s dětmi pracuje nebo ještě ne. Přínosné 

je to pro všechny. 

Michaela Chvátalová

(studentka oboru účetnictví a daní 

na fakultě podnikatelské VUT v Brně)
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Ibrahim a Saadet

Našeho denního sportovního kempu se účast-

nili muslimští dorostenci, kteří zde poprvé slyšeli 

o Spasiteli. Tři z nich přijali Pána Ježíše a jeden 

z nich vyznal: „Celý můj život jsem byl zlobivé 

dítě a znepříjemňoval jsem život svým rodičům. 

Zvláště maminka těžce nesla, že jsem jí dělal han-

bu. Když se na mne chodila ptát do školy, viděl 

jsem na ní, jak těžce nese všechny ty negativní 

zprávy o mně. Chtěl jsem se změnit, ale nevěděl 

jsem, jak to mám udělat. Když jsem slyšel o Ježí-

ši, který může měnit lidské životy a může udělat 

to, co nemohou udělat proroci, zjistil jsem, jak 

je úžasný a výjimečný. Nyní se můj život změnil. 

I maminka byla po poslední návštěvě ve škole 

velmi šťastná a nemohla pochopit, co se to se 

mnou stalo. Vysvětlil jsem jí, že Ježíš změnil můj 

život a já jsem novým dítětem.“ 

Vusala

Služba s předškoláky a jejich maminkami ros-

te ze dne na den. Malí nemohou sami přijít na 

klub a to je dobře, protože i jejich rodiče mohou 

slyšet evangelium. Tatínkům, kteří nepřijdou, 

posíláme evangelizační CD. Šedesát předškoláků 

přišlo do církevního klubu a dvacet z nich slyšelo 

o Pánu Ježíši poprvé. Sláva Bohu! 

Sarra 

O Velikonocích jsem mohla se svými pomoc-

níky navštívit několik vesnic a uspořádat veliko-

noční kluby. Mnoho muslimských dětí a doros-

Zprávy našich spolupracovníků 

z Ázerbájdžánu

tenců mohlo slyšet evangelium. Lidé zde si 

myslí, že je nemožné, aby jim bylo odpuštěno 

skrze oběť Pána Ježíše. Každý rok v tomto čase 

přivádějí k obětování tisíce ovcí. Využíváme té 

příležitosti a vyprávíme o tom jediném, který 

dal svůj život za všechny. Většinou je to těžké, 

protože nám vytýkají, že jsme proti jejich víře 

a zákonům. Ale je povzbuzující, když vidíme 

alespoň jednoho z nich, jak přijímá Pána Ježíše! 

Modlete se za nás. Vaše modlitby mi připomínají 

Ärona a Chúra, kteří podepírali Mojžíšovy ruce. 

Yagut

Když jsem ještě pracoval v nemocnici na dět-

ském oddělení, sdílel jsem evangelium s malými 

pacienty. Z nemocnice jsem byl kvůli tomu pro-

puštěn a nemohl jsem s dětmi udržovat kontakt. 

Nyní už povyrostli a někteří z nich jsou dokon-

ce ženatí nebo vdané. Začal jsem je navštěvovat 

a připomínat jim to, co už slyšeli. Také bych je 

chtěl pozvat na naše letní kempy.
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Představujeme překladatelku DM
Dnes bychom vám chtěli představit spolupra-

covnici, která není příliš viditelná, ale bez které 

si neumíme představit vydávání literatury DM. 

Má na svém kontě záplavu překladů literatury, 

kterou používají tisíce učitelů a dětí v naší zemi. 

Mohla by ses nám nejprve trochu představit? 

Jmenuji se Radka Navrátilová a pocházím ze 

Zlína, kde jsem absolvovala místní gymnázium. 

Poté jsem odešla studovat do Brna matematiku 

a hudební výchovu, abych mohla učit na střed-

ní škole. Tam jsem se seznámila se svým mužem 

a po svatbě jsme zakotvili ve Vsetíně. Narodily se 

nám dvě dcery, kterým jsme se chtěli co nejvíce 

věnovat, proto jsem zůstala s nimi doma a nehle-

dala nějaké „oficiální“ zaměstnání.

Kdy ses poprvé dověděla o Dětské misii?

První kontakt s Dětskou misií jsem měla 

tuším v roce 1969, kdy jsem se zúčastnila kurzu 

pro učitele nedělních škol, který se konal v Hru-

bé Vodě. Hlavním řečníkem byl Sam Doherty 

a snad všichni jsme odjížděli plní nadšení do 

evangelizace mezi dětmi. Já jsem měla dvojná-

sobnou radost, protože na kurzu uvěřila moje 

desetiletá sestra, která tam byla se mnou . Obě 

jsme potom společně vyučovaly děti ve sboru 

Církve bratrské ve Zlíně.

Jak se to seběhlo, že ses stala „dvorní překla-

datelkou“ Dětské misie? 

Ve vsetínském sboru CB jsem se věnovala spí-

še službě v hudební oblasti, ale zároveň jsem se 

prostřednictvím našeho kazatele S. Stebla dosta-

la k překladům duchovní literatury z angličtiny. 

I když nemám žádné speciální vzdělání v jazyce 

anglickém ani českém, vždycky mě tyto před-

měty bavily a ti, pro které jsem překládala, byli 

s mou prací spokojeni. S. Stebel mě také jedno-

ho dne seznámil s Libuškou Pavelkovou, která 

hledala někoho, kdo by pomohl s překlady pro 

Dětskou misii. A tak jsme to spolu někdy v roce 

2000 „upekly“.

Jaké byly začátky a co se potřebuje dobrý 

překladatel naučit?

Libuška mi poslala materiály o Dětské misii, 

několik už přeložených věcí jako vzor i „slovní-

ček“ s překlady pojmů, které se při překladech 

duchovní literatury pro děti často používaly. Na 

úplně první zakázku si nepamatuji, ale vzpomí-

nám si, že jsme se po ní spolu ještě radily a různé 

věci dolaďovaly. Chtěla jsem, aby ten, kdo bude 

po mně dělat korektury, neměl příliš mnoho prá-

ce. 

Vzpomeneš si, kolik jsi už pro DM přeložila 

titulů? Vedeš si nějaké záznamy, statistiky?

Když jsem si teď v PC spočítala, kolik větších 

či menších věcí jsem pro DM přeložila, pohybuje 

se to kolem 150. Největší část představují biblické 

příběhy (prezentované s obrázky nebo pomocí 

flanelografu), příběhy o misionářích nebo jiných 

významných či zajímavých křesťanech, materiály 

pro pětidenní kluby i jednorázová vánoční nebo 

velikonoční setkání, předmětné lekce, hry… 

Několik publikací bylo také pro dospělé, zejména 

knihy Sama Dohertyho (ani ve snu by mě v mých 

17 letech v Hrubé Vodě nenapadlo, že jednou 

budu překládat jeho knihy ).

Jsem ráda, že mohu tímto způsobem pomá-

hat při evangelizaci dětí. Čím jsem starší, tím 

víc vidím, jak je dobré, když se člověk rozhodne 

pro Krista v dětském věku – nejenže může své-

mu Pánu sloužit déle než jiní, ale také se mnohdy 

v životě vyhne různým „kotrmelcům“ s trvalými 

následky. Přeji všem, kdo pracují s dětmi „v první 

linii“, mnoho Božího požehnání v jejich službě.
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„Zlom mé plány“ je název alba s 13 nád-

hernými anglickými písněmi, které nazpívala 

a vydala misionářka Dětské misie Linda Corry. 

Bohatý hudební doprovod byl nahrán ve studiu 

Daywind Studios ve americkém státě Nashville. 

Když si toto CD zakoupíte, celá 

částka do poslední koruny 

bude použita na pomoc 

pracovníkům CEF v Evropě, aby 

oslovili více dětí evangeliem.

Linda Corry pochází ze Severního Irska. Jako 

misionářka Dětské misie byla po pádu železné 

opony vyslána do Rumunska a strávila tam více 

než 20 let. V současné době vede službu Dětské 

misie v Moldavsku a jako instruktorka předává 

své zkušenosti studentům na kurzech Dětské 

misie v mnoha zemích Evropy. 

Jaké byly okolnosti vzniku CD? 

„Téměř před třemi lety mne jeden křesťan-

ský podnikatel oslovil s myšlenkou vydat CD 

s písněmi, které zpívám. Musím se přiznat, že 

jsem ho tehdy nebrala příliš vážně a brzy jsem 

na to zapomněla. Ale o rok později jsem potka-

la stejného muže znovu a on se mne zeptal, jak 

to s vydáním CD pokračuje. Tentokrát jsem 

mu začala věnovat větší pozornost, protože se 

v průběhu rozhovoru ukázalo, že je připraven 

pokrýt všechny náklady. Výnos z prodeje by tak 

mohl být použit na pomoc Dětské misii v Evropě 

a podporu jejích pracovníků, aby zasáhli „Každé 

dítě – Každý národ – Každý den“ (motto DM).

Není třeba dodávat, že jsem od té chvíle zača-

la přemýšlet a modlit se, jaké písně by měly být 

pro toto CD vybrány. Mou touhou a modlitbou 

je, aby hudba a poselství každé skladby bylo 

povzbuzením všem vám, kteří budete album 

poslouchat a aby vás písně přiblížily k Bohu, bez 

jehož milosti bych je nemohla zpívat.“

CD je k dostání v e-shopu Dětské misie na 

adrese obchod.detskamisie.cz. Můžete je rovněž 

zakoupit na akcích Dětské misie nebo si o ně na-

psat na adresu Národního úřadu v Příboře:

Dětská misie, Jičínská 549, 742 58 Příbor

Zlom mé plány



červen 2013 9

O
B

LA
ST

 L
IB

ER
EC

K
O

„Hle, já posílám k mnohým rybářům, je 

výrok Hospodinův, a ti je vyloví jako ryby…“ 

(Jeremjáš 16,16)

Milí čtenáři zpravodaje DM,

minulý týden jsme s Olgou prožili milé pře-

kvapení. Od přítele, který je rybářem, jsme 

dostali 4 čerstvě ulovené kapry. Je začátek léta 

a tak mě napadá – možná nám tím darem Pán 

Ježíš připomíná naše poslání rybářů dětí...

O rybářích se ví, že mají snahu si pořizovat 

kvalitní náčiní. Proč asi? Jednoduše – bez dob-

rého prutu s bezvadným navijákem, vlascem 

a kvalitní nástrahou by mnoho neulovili.

A co my, rybáři lidí? S hrdostí mohu říci, že 

pokud jde o špičkové vybavení, jako misionáři 

Dětské misie nejsme pozadu. Dětská misie má 

skvělý evangelizační nástroj, kterým každoročně 

v létě oslovuje děti po celém světě. Troufal bych 

si jej přirovnat k dobré rybářské síti. Tím nástro-

jem je letní „pětidenní klub“.
Stručné vysvětlení: Pětidenní klub je asi dvou-

hodinový dětský program v terénu (hřiště, park 

apod.), který se skládá z evangelizační lekce, her, 

písniček, kvízu a soutěže. Tým cca 2-3 služební-

ků příchází 5 dní (většinou od pondělí do pátku) 

ve stejnou hodinu na stejné místo a oslovuje děti 

na jejich přirozeném shromaždišti. Program se 

každý den obměňuje. Poslední den služebníci 

pozvou nakontaktované děti k dalšímu setkávání 

v nedělní škole, dorostu, klubu. 

S manželkou jsme od r. 2002 uspořádali v Jab-

lonci a okolí více než 10 pětidenních klubů, kde 

opravdu mnoho dětí mohlo slyšet evangelium. 

Naše misijní služba na Liberecku vznikla právě 

z těchto letních evangelizací. 

Sboroví učitelé besídek, pracovníci s doros-

tem a mládeží – je to tip pro vás a zároveň 

výzva. Neroste váš dětský kolektiv? Máte málo 

dětí? Ulovte si je! 

V České republice žije kolem nás nejmé-
ně jeden milion dětí, které o Pánu Ježíši nikdy 
neslyšely. Budeme lhostejní k tomu, že z malých 
hříšníků vyrostou dospělí hříšníci? Pětidenní 
klub je výborná metoda evangelizace a v Libe-

reckém regionu jsme s Olgou připraveni vám 

pomoci radou i prakticky.

V letošním roce misionáři DM plánují uspo-

řádat v každé oblasti nejméně 3 pětidenní kluby.

Milí čtenáři, prosíme, modlete se za připra-

vované letní pětidenní kluby v Náhlově, v Jab-

lonném v Podještědí, v Jablonci n. N., ale také 

za pětidenní kluby manželů Čermákových na 

Novojičínsku, manželů Moškořových ve Frýdku-

Místku a další podobné kluby, které připravují 

naši spolupracovníci na dalších místech ČR.

Děkujeme za vaše modlitby!

Děkujeme vám, kteří jste se modlili za vznik 

služby v Dětském domově v Jablonném v Pod-

ještědí. Začátkem května jsme tam uskutečnili 

zahajovací Lentilkovou párty pro 15 dětí! Také 

modlitby za obnovení práce s romským doros-

tem byly vyslyšeny. Od března se uskutečnilo již 

10 setkání dorostu v jabloneckém sboru CB.

Ještě jednou děkujeme a přejeme vám, milí 

čtenáři Zpravodaje, hezké léto, hodně sluníč-

ka a pořádný kus odvahy novým způsobem 

posloužit dětem. 

„…spusťte sítě k lovu!“ (Lukáš 5,4) 
Petr a Olga Kohoutovi

oblastní koordinátoři DM na Liberecku

Rybářské okénko rady před sezónou
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Milí čtenáři,

v tomto čísle Zpravodaje jsme se rozhodli 

podělit se s vámi o pár nápadů, které jsme v prů-

běhu letošního jara využili na našich programech 

s dětmi, ať už na půdě našeho domovského sboru 

či v terénu na klubech.

MINI LEKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY: 

Posilňován Bohem
Hračky berou svou „sílu“ z baterek, ale my 

máme sílu od Pána Boha.
Pomůcky: hračka na baterky, baterky, mince/

bankovka
Před vyučováním vyjměte baterky z hračky.

Lekce:

„Ahoj děti! Dnes tu pro vás mám něco vážně 

bezvadného! Jediný problém je v tom, že nemůžu 

přijít na to, jak to funguje!“ Podívejte se na hrač-

ku a otočte ji. „Aha, už ten problém vidím, tady 

vespod je nějaký otvor. Vsadím se, že by se tam 

mělo něco dát, ale co?“ Děti budou pravděpodob-

ně volat: „Musíš tam dát baterky!“

Vytáhněte minci neb bankovku, „To jsem zvě-

davá, jestli bude fungovat tohle.“ Dejte peníz do 

hračky, zadělejte krytku a hračku vyzkoušejte. 

Spekulujte nad tím, proč hračka nefunguje, pří-

padně můžete vyzkoušet dát do hračky další před-

měty. Konečně vyslyšte doporučení dětí a použijte 

baterky. „Tak to je to, co jsme potřebovali - bater-

ky! Teď už ta hračka funguje skvěle!“ Předveďte 

dětem, jak funguje.

„Víte, děti, je to podobné jako s námi. Můžeme 

vyzkoušet celou řadu různých věcí, které by nám 

přinesly opravdovou radost, ale nic z toho oprav-

dově nefunguje. Můžeme zkoušet peníze, hračky, 

domácí mazlíčky a mnoho dalších věcí, ale nic 

nám nemůže přinést takovou radost, jakou nám 

dává Pán Bůh. Když pustíme Pána Boha do naše-

ho života a poprosíme Ho, aby nad naším živo-

tem převzal kontrolu, naše životy dostanou smysl 

a cíl. A navíc? Pán Bůh tu pro tebe bude vždy 

a nikdy Mu nedojdou baterky!“

ÚP: Svou sílu hledejte u Pána. 

Osvojování ústřední pravdy jsme u předškolá-

ků podpořili také ukazováním.

Svou sílu (zatněte paže, jako když ukazujete 

svaly) hledejte (udělejte z rukou u očí daleko-

hled) u Pána (ukažte nahoru).

Opakovací hra

Předem si na jednotlivé lístečky napište různé 

Boží charakteristiky (např. vševědoucí, všudy-

přítomný, všemocný, neměnný, milující, svatý, 

Vládce nade vším, trpělivý, spravedlivý, odpouš-

tějící, pravdivý, věčný,…). Slov by mělo být ales-

poň tolik, kolik máte kvízových otázek. Lístečky 

se slovy pak umístěte do obálky. Na ni můžete 

namalovat či nalepit královskou korunu jako 

symbol toho, že Bůh je Králem. Při samotné hře 

si děti po každé správné odpovědi losují z obálky 

lísteček a za každé písmeno vylosovaného slova 

celý tým obdrží 100 bodů. Vítězí skupinka s nej-

větším počtem bodů!

Aktivita k procvičení verše

Poté, co s dětmi verš projdete, vysvětlíte obtíž-

ná slova a několikrát jej zopakujete, můžete 

použít tuto aktivitu. Verš si napište na papír, lépe 

formátu A3, a v některých slovech vynechejte 

písmena. Slova, která mají děti doplnit, napiš-

te do řádku pod samotný text verše, ovšem pro 

větší obtížnost v nich můžete pořádek písmenek 

popřehazovat. Děti pak mohou přicházet jednot-

livě k tabuli, slova doplňovat a zároveň již použi-

tá slova pod veršem vyškrtávat.

„Bůh, k_ _ _ _ učinil s_ _ _ 
a v_ _ _ _ _ , co je v n_ _ , 
ten je p_ _ _ _ nebe i z_ _ _,
a n_ _ _ _ _ _ v chrámech,
které lidé v_ _ _ _ _ _ _ _ .“

Skutky 17,24

eměz tvěs dlybíne měn syvtělavi nápem 
šnochev týrek

Uvedené aktivity jsou vybrány z doplňkové-

ho materiálu k lekcím Pavel - pronásledovatel 

a kazatel. Další nápady a inspirace k tomuto vyu-

čování včetně veršů a ústředních pravd volně ke 

stažení na: 
http://detskamisie.cz/hlavni/napadyinspirace 



červen 2013 11

N
Á

PA
D

Y
 Z

 N
O

V
O

JI
Č

ÍN
SK

A

Štramberk

AKTIVITA: 

Kdo je hříšník?
Tato aktivita se dá univerzálně použít buď 

k učení verše „Člověk se dívá na to, co má před 

očima, Hospodin však hledí na srdce“ 1. Samue-

lova 16,7 anebo kdekoliv jinde v evangelizačním 

programu, když mluvíme o hříchu. 

Vystřihněte si několik obrázků z časopisů 

a podlepte je tak, abyste mohli používat flanelo-

graf, anebo zalaminujte a můžete použít plastic-

kou gumu na připevnění. Mezi obrázky by nemě-

ly chybět figurky:

• kněze, faráře nebo kazatele

• někoho, kdo se modlí

• dítěte

• novorozence

• dospělého

• staršího člověka

• a nápis: A co TY?

Na opačnou stranu všech těchto postav napište 

slovo „hříšník“ a umístěte je na flanelograf.

Ptejte se dětí, kdo z nich nepatří mezi hříšníky 

(berte jednu po druhé). Když některou vyberou, 

odstraňte ji z flanelografu a přitom ukažte slovo 

„hříšník“ na rubu. Poukažte na to, že všechny 

představují hříšníky, přestože navenek vypadají 

jako dobří lidé.

Až všechny figurky sundáte, napište na jed-

nu z nich před slovo „hříšník“ přídavné jméno 

„spasený“ (např. na obrázek dítěte), a to tak, 

aby děti nevěděly, který z obrázků jste si vybra-

li. Dejte znovu všechny figurky na flanelograf 

a děti vyzvěte, aby vám pověděly, která z osob je 

v Božích očích spravedlivá. Může se jim podařit 

určit hned napoprvé tu správnou, ale spíše budou 

muset hádat víckrát.

Na aktivitu Kdo je hříšník? i na verš 1. Samue-

lova 16:7 najděte vyrobenou pomůcku na našich 

stránkách: 

http://detskamisie.cz/hlavni/napadyinspirace

Zpracovali Ľubomír a Martina Čermákovi
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JEDNOSMĚRKA 

5 různých lekcí k uspořádání pětidenní-

ho klubu (obrazová kniha s kompletním 

programem).  

Původně: 220 Kč, Letní cena: 100 Kč

ČELEM VZAD 

5 různých lekcí k uspořádání pětidenní-

ho klubu (obrazová kniha s kompletním 

programem).   

Původně: 220 Kč, Letní cena: 100 Kč

JEŽÍŠ, MŮJ SPASITEL A PŘÍTEL 

5 lekcí k uspořádání pětidenního klubu 

(obrazová kniha s kompletním progra-

mem). 

Původně: 220 Kč, Letní cena: 100 Kč

NEPŘEHLÉDNĚTE AKČNÍ NABÍDKA LITERATURY 

Letní kluby na volném prostranství

Školní rok 2013 – 2014

říjen – listopad 

ELIJÁŠ 

6 lekcí + 1 opakování (obrazová kniha 

nebo flanelové figurky včetně textů)

Původně: 220 Kč, Letní cena: 100 Kč

listopad – leden

ELÍŠA

6 lekcí + 1 opakování (obrazová kniha 

nebo flanelové figurky včetně textů).

Původně: 220 Kč, Letní cena: 100 Kč

MADUGU 

Misionářský příběh z Nigérie včetně 

Knížky beze slov k uspořádání dětského 

letního programu (obrazová kniha s tex-

tem). 

Původní cena: 100 Kč, Letní cena: 50 Kč

LETÁČKY PRO DĚTI

Noc ve vězení, Jak se dostat z České 

republiky do nebe, Ježíš můj Spasitel - 

ZDARMA!!!

Podmínky uplatnění letních cen:

•  Použití materiálů pro misijní účely (vyu-

čování nespasených dětí).

•  Vyplnění krátkého dotazníku, který 

bude přiložen k faktuře (kdy, kde a jak 

byly materiály použity). 

únor – březen

DANIEL

6 lekcí + 1 opakování (obrazová kniha 

nebo flanelové figurky včetně textů).

Původně: 220 Kč, Letní cena: 100 Kč

duben – květen 

Připravujeme úplně novou sérii 

5 lekcí (sledujte webové stránky DM).

K systematickému vyučování dětí v nedělní škole či na klubu slouží 5-letý cyklus litera-

tury Dětské misie. Vzhledem ke změnám, které v něm aktuálně nastávají, vám předklá-

dáme seznam titulů, které připadají na školní rok 2013 – 2014.
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Vánoce

SLÍBENÝ SPASITEL 

Jednolekcovka plná splněných 

proroctví o Ježíši (karton s obrázky, 

které se postupně odkrývají). 

Velikonoce

PŘÍBĚH JEDNOHO OBRAZU 

Velikonoční balíček s příběhem malíře 

Domenica Fettiho. 

Písně doporučené k lekcím 

ve znázorněné formě s notami

Moudrost mi, Pane, dávej

k lekcím o Elijášovi

Doufej v Hospodina

k lekcím o Elíšovi

Píseň o 3 mládencích

k lekcím o Danielovi

Pokud začínáte již v září a končíte až 

v červnu, můžete použít doplňující lekce: 

Co by mělo vědět každé dítě 

nebo Správně a špatně. 
Lekce na vánoce a velikonoce jsou k dis-

pozici, ale mohou být nahrazeny nověj-

šími tituly. 

 Jsme tady pro vás a těšíme se na to, 

že využijete této skvělé nabídky, 

která má omezenou platnost – 

od 1. července 2013 do 15. září 2013!!!

Správně a špatně
Obrazová kniha s textem 

pro menší děti 

Cyklus 6 lekcí o Desateru:

1. Pán Bůh nám řekl, co je správné 

a co špatné.

2. Jen jeden Bůh.

3. Dávej si pozor na jazyk!

4. Využívej dobře neděle – a ostatní 

dny taky!

5. Myšlenky a skutky.

6. Nemohu bez toho žít.

Číslování přikázání dle tradice refor-

movaných církví!

SRDÍČKA 
v barvách 

Knížky beze slov

PŘÍVĚSKY 
NA KLÍČE

v barvách 

Knížky beze slov

15 Kč

10 Kč

Další: 

táborové programy, lekce na CD-

PowerPoint, obrazové knihy, flanelo-

grafy a pomůcky k vyučování najde-

te v našem internetovém obchodě: 

http://obchod.detskamisie.cz.

Co by mělo vědět každé dítě
Obrazová kniha s novými barevnými 

ilustracemi, která obsahuje 5 základ-

ních věroučných lekcí:

Kdo je Bůh? Co je to hřích? Kdo je Ježíš 

Kristus? Co udělal Pán Ježíš? Co je to 

Bible?

220 Kč
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Na této stránce vám chceme přiblížit 

některé z akcí, které připravujeme, a za 

které se spolu s námi můžete modlit.

Tábor dorostu 

s výukou angličtiny

4. – 10. 8. 2013

Modlitebna CB, Hrádek ve Slezsku

Cena: 2 100 Kč

Informace a přihlášení na webu DM

Tábor dětí 

11. – 17. 8. 2013

Táborová základna DDM Hluchová 

v Nýdku

Cena: 1 900 Kč

Informace a přihlášení na webu DM

Kurzy EVD 1 
 v jednání

Česká Třebová

pravděpodobné termíny: 

20.-21.9., 4.-5.10., 18.-19.10.

Olomouc 

pravděpodobné termíny: 

18.-19.10., 8.-9.11., 22.-23.11.

Vzdělávací a výcvikový institut 

Dětské misie

Tříměsíční kurz pro pracovníky s dět-

mi certifikovaný oddělením vzdělávání 

evropské Dětské misie

1. polovina v roce 2014 v Příboře

6. 7. – 15. 8. 2014

2. polovina o letních prázdninách 2015 

v Příboře

Děti v České republice

Jsou naším stálým modlitebním námě-

tem. Je jich téměř 1,5 milionu a drtivá 

většina z nich ještě nikdy neslyšela 

srozumitelnou zvěst evangelia.

400 let Bible kralické

14. 9. 2013

Kralice nad Oslavou

účast DM na programu pro děti

EVD 1 na Slezsku 

4. – 5. 10., 18. – 19. 10., 8. – 9. 11. 2013

Budova ústředí SCEAV na ulici 

Na Nivách v Českém Těšíně.
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Možná, že nemáte obdarování nebo možnost přidat 

se k nám, kteří přímo oslovujeme a vyučujeme děti. To 

vůbec nevadí, protože Bůh potřebuje i ty, kteří nejsou 

„v první linii“. Kde by byla naše služba, kdybychom 

neměli silný tým modlitebních partnerů a dárců? 

Nezáleží ani na četnosti a výši vašich darů, protože 

Bůh hledí na srdce. Jsme mu vděčni za každého z vás. 

Pokud se rozhodnete pro pravidelnou podporu, 

pomůžete nám, když si vyberete konkrétního pracov-

níka a své dary budete posílat s variabilním symbolem. 

Staňte se součástí našeho týmu 
prostřednictvím finanční podpory!

Děkujeme vám, kteří naši 

službu finančně podporujete!

Chtěli bychom touto cestou 

upřímně poděkovat jednotlivým 

dárcům a církevním sborům za 

finanční podporu misijního díla 

mezi dětmi v naší zemi. Na počát-

ku nového roku posíláme potvrzení 

o výši vašich darů, abyste o ni mohli 

snížit váš daňový základ. V případě, 

že vám potvrzení nepřijde, může to 

být způsobeno tím, že na vás nemá-

me kontakt. V tom případě se nám, 

prosím, ozvěte.

Nemyslíme jen na sebe, ale i na jiné!

Dětská misie na celém světě je jedna velká rodina. Jsme Bohu 

vděčni za to, že nemáme existenční problémy a trpíme spolu s těmi, 

kteří mají obtížnou situaci. V loňském a letošním roce probíhá 

misijní sbírka na pomoc týmu DM v Lotyšsku. 

V loňském roce jsme přispěli částkou 500 Euro a v letošním roce 

bychom chtěli věnovat minimálně stejnou částku. Pokud se rozhod-

nete přispět adresně na tento účel, použijte variabilní symbol 2012.

Koho můžete podpořit 

(jména a variabilní symboly)?

Zbyšek a Renáta Šikulovi 6714

Petr a Olga Kohoutovi 5915

Ľubomír a Martina Čermákovi 8413

Kateřina Moškořová 5611

Jakub Smyček 9016

Obecný dar na DM 9999

Manželé 

ČermákoviManželé 

Moškořovi

Jakub 

Smyček

Manželé Šikulovi

Manželé Kohoutovi
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Evangelizační program v Hošťálkové

Kurz EVD 1 v Českém Těšíně

Program v Jablonném v Podještědí




