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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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Milí čtenáři,

na počátku června měl náš tým pracovníků 

Dětské misie vzácnou příležitost strávit víkend 

s našimi slovenskými spolupracovníky v Tatrách 

(účastníky si můžete prohlédnout na fotografii 

na zadní straně).

Bylo to jen krátce poté, co vichřice na Sloven-

sku poškodila rozsáhlé plochy lesů a připomněla 

kalamitu v Tatrách před deseti lety. Úřady odha-

dují, že na území spravovaném státním pod-

nikem Lesy SR vítr pokácel téměř dva miliony 

stromů; mnohé z nich byly vyvrácené a zlomené 

právě v Tatrách. 

Byl to opravdu smutný pohled. Statné kmeny 

ležely přes sebe jako tyčinky stolní hry „Mikádo“ 

a bez ohledu na sílu větru jsme na mnoha mís-

tech zcela jasně viděli, co bylo hlavní příčinou. 

Stromy, které byste jen s velkými obtížemi objali 

oběma rukama, nebo i větší, měly jen velmi měl-

ké kořeny. Dokud stromy stojí, působí majestát-

ně a nepohnutelně, ale v okamžiku, kdy leží na 

zemi, je zřetelně vidět jejich velká slabina a zra-

nitelnost.

V Bibli je toho o kořenech napsáno mnoho. 

Pán Ježíš své posluchače varoval před situací, kdy 

jejich kořeny nejsou dostatečně hluboko (Podo-

benství o rozsévači) a také apoštol Pavel vyzývá 

křesťany, aby své kořeny zapustili v Kristu a pev-

ně se drželi víry. Dobře si uvědomoval, že při-

jdou mnohé vichřice zkoušek a také kolem sebe 

se zármutkem v srdci viděl mnoho bratří, kteří se 

nechali touto vichřicí vyvrátit. 

Navzdory tomu, že vidíme kolem sebe mnoho 

křesťanů, kteří kolem nás „polehávají“ násled-

kem nejrůznějších vichřic, je kolem nás, díky 

Bohu, nemálo těch, kteří vytrvale a pevně stojí. 

O některých z nich se dočtete v tomto Zpravo-

daji a já vám chci na úvod popřát, aby vás jejich 

svědectví povzbudilo na cestě víry. 

Příjemné čtení vám přeje

Zbyšek Šikula

národní ředitel DM
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Proč máme dětem 
zvěstovat evangelium?

Apoštol Pavel v epištole k Římanům 1, 16 

vyznává, že evangelium je „mocí Boží ke spase-

ní pro každého, kdo věří“. Poslední příkaz Pána 

Ježíše zní: „Jděte do celého světa a kažte evange-

lium všemu stvoření“ (Mar. 16, 15).

1. Prvním a současně hlavním důvodem k evan-

gelizaci dětí je poslední příkaz Pána Ježíše. 

Křesťané tento příkaz nemůžou obejít nebo 

nějak „jinak vysvětlit“, mohou pouze upo-

slechnout a jít. Pán Ježíš si přeje, aby děti 

k Němu přicházely (Mar. 10, 14; Mat. 18, 

14). Biblická evangelizace znamená zvěstovat 

evangelium všem lidem včetně dětí.

2. Děti mají duchovní potřeby. Bez Pána Ježíše 

jsou děti duchovně mrtvé. Mají problém se 

svým hříchem a potřebují mít důvěru v Pána 

Ježíše!

3. Děti jsou schopny přijímat evangelium svou 

prostou a živou vírou. Pat Verbal, která pracu-

je s dětmi a zároveň je konsultantkou Interna-

tional Network of Children’s Ministry, konsta-

tuje: 75% až 85% křesťanů se přiznalo ke své 

víře před 15. rokem života.

4. Děti jsou velmi otevřené pro zvěst evangelia. 

Podle výsledků výzkumů Barn Research je 

pravděpodobnost přijetí Ježíše Krista mno-

hem vyšší u dítěte než u adolescentů nebo 

dospělých. Pokud jde o děti ve věku 5 až 13 

let, je pravděpodobnost přijetí Krista až 32%. 

V období života od 14 do 18 let se snižuje na 

4% a pro zbytek života se nepatrně zvedne na 

6%.

5. Děti mají delší budoucnost. Evangelizace dětí 

je investicí do budoucnosti. Na celém světě 

nyní žije více než 6 miliard lidí, z toho je 2,5 

miliardy dětí. Právě ony jsou budoucností 

národů. Spasené dítě znamená zachráněný 

život!

6. Pán Bůh si často používá děti k přivedení 

rodičů a prarodičů k Pánu Ježíši. Děti také 

mohou získat pro Krista své přátelé. Jednodu-

ché svědectví dítěte dokáže posluchače velmi 

zaujmout a je těžké se mu vzepřít.

7. Děti mají velmi důležitou úlohu v dějinách 

křesťanské církve. Martin Luther řekl: „Pokud 

má Boží království přijít s mocí, musíme začít 

u dětí, musíme je začít učit od kolébky“. Char-

les H. Spurgeon napsal: „Děti potřebují evan-

gelium, celé evangelium, ne ředěné evangeli-

um; měly by jej slyšet, a když jsou vyučovány 

Duchem Božím, jsou schopny jej přijmout 

stejně jako dospělí lidé“. Dean Stone, bývalý 

prezident INCM říká, že „služba zvěstování 

evangelia dětem je nejvíce strategickou služ-

bou církve… výjimečnost této služby ve sboru 

se týká již nejmladších dětí a pak se dál rozvíjí“.

8. Děti potřebují učitele, kteří mají dary Ducha 

svatého. Takoví učitelé mohou děti učit a evan-

gelizovat. Jsou povoláni ke zvěstování evange-

lia dětem (Řím. 1, 16).

9. Skrze evangelizaci dětí oslavujeme Boha. Nej-

větší touhou každého křesťana, ne jenom rodi-

čů nebo učitelů, je chválit Pána Boha. Spasení 

dětí a jejich duchovní růst v Ježíši přináší Bohu 

chválu. To je ovoce, které chce vidět Bůh i věří-

cí lidé. Pojďme s evangeliem k dětem, Bůh tím 

bude oslaven!

dr. Czesław Bassara 

Mezinárodní služba biblického vyučování CEF

www.proword.eu
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Evangelium pro 250 dětí v Děčíně
Při naší jarní cestě po Čechách jsme navštívi-

li sbor CB v Děčíně a s radostí jsme posloucha-

li, s jakou obětavostí a nadšením se tam bratři 

a sestry věnují misijní službě dětem. Klub dob-

ré zprávy v tomto sboru trvá již 14 let a prošlo 

jím více než 250 dětí! Přečtěte si, co o klubu na-

psala sestra Jitka Poláková a bratr Jiří Tesárek:

Začalo to pozváním několika dětí - kamarádů 

dětí z církve. Bratr Jiří začal po domluvě se star-

šími zařizovat sklepní místnost jako malou dílnu. 

Mimo duchovního programu a svačiny tak moh-

la být pevnou součástí našeho klubu také výroba 

drobných předmětů z kovu nebo ze dřeva, které 

si děti mohly odnést domů.

Brzo tito kamarádi pozvali další kamarády 

a skupinka se rozrůstala. Jedna členka našeho 

sboru, pracovnice v sociálních službách, zvala 

děti ze sociálně slabých rodin. Ty přicházely čas-

to hladové a dovídali jsme se i o zneužívání. Něk-

teré děti přišly jen jednou, některé nevynechaly 

ani jedno úterý v roce. Bratr chodil i do rodin, 

aby se seznámil s rodiči a zjistil potřeby dětí. Já 

jsem si brávala tři děti z dětského domova až do 

jejich dospělosti jedenkrát měsíčně na víkend. 

Při práci nám pomáhá náš kazatel, další učite-

lé, mládež a finančně a modlitebně také celý sbor.

Mimo pravidelných schůzek jsme během 

roku uskutečnili turnaj v pexesu, sportovní klub 

„Srandacup“, soutěž „KDZ má talent“, sobotní 

výlety, klukovský čundr na Vrabinec, drakiádu 

s dětmi z besídky a další akce. 

Jsme vděčni Pánu za každou chvilku strávenou 

s dětmi a vedoucími při zasévání do dětských 

srdcí. Prožili jsme i těžké chvíle, jako například 

úmrtí jednoho z bývalých klubáků pod koly vla-

ku. Nikdo přesně nevíme, co děti doma, ve škole 

i venku prožívají a ukazujeme jim na LÁSKU, 

která přesahuje naše možnosti.

Máme zkušenost s tím, že děti rozumí zvěsti 

o spasení. Některé se i modlí a mají zkušenosti 

s vyslyšením proseb. Jejich víra je ale vystavo-

vána velkým zkouškám doma, kde jejich rodiče 

nevěří, a některé děti dostaly dokonce zákaz do 

klubu přicházet.

V průběhu let došlo k několikeré výměně dětí. 

Na místa těch, kteří odrostli, přicházejí jejich 

mladší sourozenci. Uvědomujeme si odpověd-

nost před Pánem, abychom využili krátký čas, 

který s dětmi můžeme prožít. Ti starší se občas 

přijdou podívat a zjistit, jestli vše funguje jako 

„tenkrát“ a podělí se s námi o to, co prožívají. 

Někdy dovedou i své potomky (máme již asi čty-

ři klubová vnoučata). 

Dovětek pracovníků DM

Na straně 10 píšeme o kurzu EVD 1 v Novém 

Městě pod Smrkem. Jedna ze studentek byla vel-

mi nadšená pro misijní službu mezi dětmi a pro 

nás bylo velkým povzbuzením, když jsme se 

dověděli, že je jedním z 250 dětí, které před léty 

trpělivě vyučovali naši spolupracovníci na Božím 

díle z Děčína.
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Služba ve Střední Evropě

Regionální ředitel pro Střední Evropu Sebas-

tian Edelmann spolu s manželkou Georginou 

slouží v Dětské misii více než 30 let. Předtím 

jako absolvent teologického semináře působil 

pět let v církvi jako pastor. V následujících řád-

cích vám přiblíží svou službu.

Naše úkoly v Dětské misii se v průběhu let 

měnily. V době, kdy byla Evropa rozdělena „želez-

nou oponou“, byl ve Vídni sestaven tzv. Evropský 

misijní tým, ve kterém naše služba začala. V letech 

1985-1991 jsme se zaměřili na budování služby 

v komunistickém východním Německu. Pozdě-

ji jsme sloužili Maďarům žijícím v Rumunsku, 

Slovensku, Srbsku, na Ukrajině a zahajovali jsme 

službu ve Slovinsku a Ázerbájdžánu. V letech 

2003-2006 jsme vedli službu CEF na Ukrajině 

a v Bělorusku.

Od roku 2007 jsme zodpovědní za Dětskou misii 

v celém regionu Střední Evropy. Vzhledem k této 

nové odpovědnosti jsme se s manželkou a nej-

mladším synem přestěhovali do Maďarska. Naše 

čtyři starší děti (nyní již všechny žijící v manželství) 

a naše stále početnější vnoučata zůstala v Německu.

V regionu Střední Evropy je 18 zemí a každá 

z nich má jiné kulturní, ekonomické a náboženské 

pozadí. Také ve službě DM je mezi nimi mnoho 

odlišností. V některých zemích je služba dobře 

rozvinutá a v mnoha regionech jsou místní pra-

covníci. Například v Rumunsku slouží pracovníci 

DM ve 14 oblastech a celý tým má 53 pracovníků 

na plný úvazek.

Mým hlavním cílem je poskytovat pomoc a uka-

zovat směr národním lídrům. V zemích, které tako-

vého lídra nemají, se modlím za nalezení a přípravu 

toho správného člověka. Na přechodný čas mohu 

o vedení služby požádat ředitele DM v jiné zemi, 

nebo mohu tuto odpovědnost převzít sám. V sou-

časné době zastupuji národního lídra v Kosovu, 

Bosně a Hercegovině a Turecku.

V Kosovu dal Pán zvláštní požehnání. Připravil 

manželský pár, Metushe a Noru K., aby se stali prv-

ními národními pracovníky na plný úvazek. Pro-

střednictvím jejich služby funguje asi 20 Klubů dob-

ré zprávy a mnoho dětí je vyučováno na táborech 

a jiných akcích. V průběhu roku by měl do služby 

přistoupit další manželský pár.

Bosna a Hercegovina je poslední zemí v regionu, 

který mi byl svěřen, kde DM nemá na plný úvazek 

pracovníka. Jen jedna dívka tam slouží na částečný 

úvazek. Nadějné jsou kontakty s křesťany, kterým 

leží na srdci registrace DM v této válkou těžce zkou-

šené zemi. Byly tam již také kurzy EVD 1 a nedávno 

také kurz EVD 2 s účastí 5 studentů. Rádi bychom 

službu DM registrovali ještě v tomto roce a modlíme 

se za povolání místních pracovníků nebo zahranič-

ních misionářů, kteři by ji mohli rozvíjet. Velmi nám 

v tom pomáhají pracovníci ze Srbska a Černé Hory.

V těchto dnech nemá DM žádného pracovníka 

na plný úvazek také v Turecku. Je to důležitý mod-

litební námět, aby Bůh povolal někoho podle své 

vůle. V době, kdy jsme tam měli své pracovníky, 

byla vyprodukována série televizních pořadů pro 

děti. Každá ze 72 epizod je takovým Klubem dobré 

zprávy s biblickou lekcí, písní a dalším zajímavým 

programem. Pořad se vysílal od pondělí do soboty, 

každý den jedna epizoda ve dvou vysílacích časech. 

Tento program nemůže nahradit přímou službu 

dětem, ale je to požehnaný nástroj k evangelizaci 

chlapců a děvčat.

V roce 2013 bylo ve střední Evropě osloveno 

evangeliem 245.000 dětí. Mnohé z nich se odvrátily 

od svých hříchů a věří v Pána Ježíše jako ve svého 

Spasitele. Prosím, modlete se za další růst této služ-

by. Děkuji také za vaši věrnou pomoc, která napo-

mohla tomu, že se mnoho dětí dovědělo o Pánu 

Ježíši Kristu.
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PTÁK OHNIVÁK 
Potřeby: Kolíčky na prádlo

Pták Ohnivák neztrácí peří sám od sebe, mělo by se mu 
trochu pomoct!

Pravidla: Vybereme jednoho hráče - ptáka Ohniváka, 
na kterého ostatní připevní kolíčky na prádlo a zaváží 
mu oči šátkem. Po zahájení hry se všichni snaží získat 
co nejvíce kolíčků tak, aby jim pták Ohnivák nedal 
babu (nedotkl se jich rukou). Kdo je „vybabován“, 
v tomto kole již nehraje. 

Vyhrává ten, kdo má nejvíce kolíčků, a v dalším kole se 
stává ptákem Ohnivákem.

Varianta: Zkuste dát nějaké barevné kolíčky za více 
bodů. Mělo by to být na dobře bránitelných místech na 
těle (hrudník, hlava...). Vyvolá to tu pravou akci!

DUSDUS 
(Běhačka na cca 20 minut)

Potřeby: Lístečky se zvuky zvířat 

Pravidla: Jeden vedoucí drží pakl na losování papírků 
se zvířaty. Před zahájením hry si každý najde své doupě 
(místečko, kam si bude nosit své úlovky). Každé dítě 
si na začátku hry vylosuje zvíře (zvuk, který budou 
vydávat) a hra začne. Je to normální honička s tím, že 
děti při běhu musí neustále vydávat zvuky svého zvířete. 
Mohou chytat (lovit) jen slabší zvířátka než jsou oni 
sami a zároveň mohou být chyceni zvířátkem silnějším. 
Pokud dítě chytne slabší zvířátko, automaticky si 
odnese svůj i jeho lísteček do svého doupěte a oba 
(lovec i ulovený) si běží vzít nový lísteček se zvířátkem. 
Musí pořád běhat, protože zvítězí ten, který má po 
skončení hry nejvíce papírků se zvířaty. Pokud se 
potkají dvě stejně silná zvířata, dají si kámen-nůžky-
papír a kdo vyhraje, bere papírky.

Zvuky: 

Bzzzz (moucha – je nejslabší, může ji chytit kdokoli, ale 
ona nemůže chytit nikoho) 

Pí (ptáček - ten může chytit mouchu, ale jinak utíká 
před všemi ostatními) 

Mňau (kočka - chytá ptáčka a mouchu, ale před 
ostatníma zase utíká) 

Haf (pes - může chytat kočku, ptáčka a mouchu, před 
ostatníma utíká) 

Uá (tygr - může chytit každého kromě mamuta - ten 
chytá jej) 

Dusdus (Mamut - je nejsilnější predátor a může chytit 
kohokoli, sám se nikoho nebojí) 

Každý může na jeden lísteček se zvířetem chytit pouze 
jedno zvíře. Po tomto chycení musí odevzdat oba 
lístečky (oběti i svůj) do svého doupěte. Do doupěte si 
navzájem děti nesmí lézt!!! 

BANG 
(Seznamovací hra)

Pravidla: Děti si stoupnou do kroužku a jedno 
uprostřed. To se otáčí dokola a ruce má sevřené do 
tvaru pistole. Jakmile ukáže na někoho v kroužku, 
dotyčný si musí co nejrychleji dřepnout. Dva hráči 
vedle dřepícího na sebe namíří spojenýma rukama 
ve tvaru pistole a vystřelí na sebe tím způsobem, že 
řeknou co nejrychleji jméno druhého hráče. Ten, který 
jméno řekl dříve a správně, v duelu zvítězil a pokračuje 
ve hře. Hráč, který duel prohrál, vypadává ze hry 
a opustí kruh. Může také dojít k tomu, že hráč, na 
kterého ukáže pistolník uprostřed, si nestihne rychle 
dřepnout a jeden z hráčů vedle něj řekne jméno dřív. 
Potom vypadávají oba dva - zastřelený i ten, který 
si nestihl dřepnout. Třetí možnost je ta, že se kulky 
střetnou, když hráči řeknou jméno druhého současně. 
V tomto případě nevypadává nikdo.

Jakmile zbudou na konci poslední dva hráči, mají spolu 
duel. To znamená, že si stoupnou zády k sobě a připraví 
si pistole z rukou. Vedoucí říká násobky dvou. Jakmile 
řekne násobek dvou, hráči udělají krok dopředu. 
Jakmile však řekne jiné číslo, než násobek dvou hráči se 
otočí a vystřelí na svého protivníka tak, že opět řeknou 
jeho jméno. Ten, který takto učiní dřív, se pro toto kolo 
stává nejlepším pistolníkem. 

Poznámka: Hry se velmi osvědčily na klubech v Jablonci 
nad Nisou (odkud je naše fotografie) a pocházejí ze 
serveru www.hranostaj.cz.
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Představujeme účastníky Institutu DM
O letních prázdninách se bude v rumun-

ském Sibiu konat první část Vzdělávacího 

a výcvikového institutu Dětské misie. Předsta-

vujeme vám pět studentů, kteří se tam vypraví 

z ČR a chtěli bychom vás poprosit o modlitby 

za ně. Myslete také na 7 studentů ze Slovenska 

a další studenty z jiných zemí, učitele a tlu-

močníky.

Daniel Fér

Daniel má 5 mladších sourozenců a žije v jiho-

českém Husinci. Pro něj jako syna kazatele Círk-

ve bratrské je to již čtvrté bydliště. Po maturitě 

studoval na Pedagogické fakultě Ostravské uni-

verzity, magisterský stupeň dokončil na Teolo-

gické fakultě Jihočeské univerzity.

Daniel dlouhodobě pracuje s dětmi ve sborech 

CB, v minulosti také jako dobrovolný spolupra-

covník DM a nyní jako misionář DM na plný 

úvazek. Je autorem webových stránek DM a nyní 

pro evropskou DM připravuje webovou aplikaci 

pro korespondenční kurzy.

Institut je pro Daniele příležitostí více poznat 

Boží slovo a také Boží záměry pro jeho další život 

a službu. Přínosné bude také seznámení s učiteli 

a dalšími pracovníky DM z jiných evropských 

zemí. 

Jan Rous

Honza žije s rodiči, mladší sestrou a mladším 

bratrem v centru Brna. Je členem CB na Kouni-

cově ulici. Po maturitě pokračuje ve studiu na 

Vyšší odborné technické škole v Brně se zaměře-

ním na počítačovou techniku.

Honza od dětských let jezdí na tábory Dět-

ské misie – dlouho jako účastník a v posledních 

letech jako vedoucí. Trochu se na nich trápí, pro-

tože by místo budov dal přednost stanům ve vol-

né přírodě. Tyto zkušenosti mu ale pomáhají při 

vyučování v nedělní besídce sboru a při akcích 

sborového dorostu.

Honza s nadšením absolvoval kurz EVD 1 

v Příboře. Jako vedoucí jezdí na naše víkendovky 

a s jeho pomocí můžeme také pravidelně počítat 

na konferencích v Praze. Institut je jeho dalším 

krokem při spolupráci s Dětskou misií a je plný 

očekávání, kam dál jej Bůh povede.

Marie Ondřejová
Marie bydlí a pracuje ve Frýdku-Místku, kde 

je také členkou Církve bratrské. Jako absolventka 

Vyšší odborné školy sociální a teologické Dorkas 

měla vždy blízko k sociální práci a sdílení evan-

gelia.

Zkušenosti v práci s dětmi získala mimo jiné 

v nízkoprahovém klubu ve Frýdku-Místku a také 
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během několika misijních výjezdů na Ukrajinu. 

V současné době pracuje jako terénní pracovnice 

v organizaci, která pomáhá drogově závislým. 

Marie na podzim loňského roku absolvovala 

kurz EVD 1 v České Třebové, kde se seznámila 

s pracovníky a metodami služby DM. O Váno-

cích a Velikonocích se s DM účastnila programů 

na školách, což pro ni byla nová zkušenost. Na 

Institut se stejně jako ostatní moc těší a ráda by 

na něm prohloubila vše, co se doposud o práci 

s dětmi naučila. 

Radim Hladík

Radim pochází z Jablonce nad Nisou, kde se 

ve sboru CB potkává s našimi spolupracovníky 

– manžely Kohoutovými. Před měsícem úspěšně 

maturoval.

Jeho cesta k Bohu nebyla přímočará a uvěřil 

na svědectví své spolužačky až na střední škole. 

Od té doby je v jeho životě znatelný duchovní 

růst. 

Zkušenosti v práci s dětmi teprve sbírá a Insti-

tut je k tomu výbornou průpravou. Radim má 

také velké umělecké vlohy a věříme, že si jej Bůh 

bude v budoucnu používat k užitku dětí i dospě-

lých. 

Veronika Čermáková
Veronika pochází z vesnice ve středních 

Čechách - Petrovice u Sedlčan, ale v současné 

době žije ve Štěpánovicích - malé vesnicče u Čes-

kých Budějovic s asi 650 obyvateli. Vyrůstala 

v nevěřící rodině a k Bohu se obrátila poté, co 

krátce předtím uvěřila její maminka. Je členkou 

sboru Cesta života v Českých Budějovicích.

Veronika je velmi kreativní, což se projevuje 

jednak v jejích zájmech, ale také v práci, kte-

rou dělá. Po několika letech na pozici grafičky 

v reklamní agentuře se dostala k práci učitelky 

odborného výcviku v oboru Aranžér.

Veronika má zkušenosti v misijní práci s dět-

mi jak v rámci sboru, tak při misijních výjezdech 

na Ukrajinu. Její touhou je přivádět děti k Pánu 

Ježíši a vyučovat je z Božího slova. 

Prvním setkáním s Dětskou misií byla loň-

ská konference v Praze. Při přemýšlení o využi-

tí prázdnin ji Bůh vedl na webové stránky DM 

a k upoutávce na Institut. Řekla si, že „to je pro 

ni to pravé!“
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Malé jarní zastavení…
Milí čtenáři Zpravodaje,

s manželkou rádi chodíme na výlety do 

Podještědí - překrásné krajiny kousek od 

Liberce. Vždy, když něco ujdeme, objeví se 

nějaké pěkné místo s dalekým výhledem 

do různých stran a často to bývá příležitost 

k zastavení. V naší práci mezi dětmi jsme také 

od zimy urazili - obrazně řečeno - kus cesty, 

a tak se u toho chceme společně s vámi na 

chvilku zastavit a porozhlédnout. 

Radost z nových dětí v klubu

Nikola, Patrik, Davídek a v poslední době 

i Adriana, děti, které jsme získali v r. 2013 během 

Pětidenního klubu a při pravidelné činnosti – 

zdomácněly v našem sborovém dorostu (který je 

současně Klubem dobré naděje) a staly se naši-

mi věrnými společníky. Je úžasné pozorovat, jak 

děti, které předtím Boha neznaly, dělají první 

kroky v modlitbě a ve vztahu s Pánem Ježíšem.  

Na poslední nedělní besídce tři z těchto nových 

dětí přijaly Pána Ježíše jako svého Spasitele! 

Máme z toho velkou radost.

Úspěšné zakončení kurzu EVD 1 

v Novém Městě pod Smrkem 

Tři víkendy po sobě se šest studentů učilo, jak 

správně vyučovat Biblickou lekci a verš z Písma, 

jak vést pastorační rozhovor, jak udržet kázeň 

při setkání dětí a mnoho dalšího. V Libereckém 

kraji bývá pro nás uspořádání „évédéčka“ vždy 

velmi náročné. O to větší máme radost z další-

ho ukončeného kurzu. Nově vyškolení učitelé 

- Pavel a Aisa, Štefan a Lucka, Lada a Petr - jsou 

pro nás velkým povzbuzením.

Inspirující Velikonoční programy 

v našich klubech KDN

S Velikonočním programem jsme letos vyrazi-

li nikoli do škol, ale do našich oblastních klubů 

KDN. Pracovat s programem „Živý most“ z díl-

ny slovenské Dětské misie, bylo pro nás s Olgou 

velmi inspirující a děti v Dětském domově v Jab-

lonném, v klubu Lampa v Mimoni i v našem jab-

loneckém sboru byly programem nadšené. Lekci 

„Živý most“ vřele doporučujeme všem sboro-

vým pracovníkům s dětmi i misionářům jako 

vynikající evangelizační program.

Příprava na prázdninovou sezónu 

- Letní třídenní kluby 

O letních Pětidenních klubech (5DK) jsme 

podrobně psali v loňském čísle Zpravodaje před 

prázdninami. Třídenní kluby jsou kratší vari-

antou 5DK. O letošních prázdninách chceme 

samozřejmě uspořádat co nejvíce těchto letních 

evangelizací. Máme již potvrzené tři termíny se 

spolupracujícími sbory – od 16. 7. v Mimoni 

(misie Maranata), od 20. 8. v Jablonci se sborem 

CB a od 26. 8. se sborem CB v Novém Městě pod 

Smrkem. Oslovujeme ještě další křesťanská spo-

lečenství a tak je možné, že plánovaných 3DK 

ještě přibude. 

Děkujeme Vám všem – našim podporovate-

lům a přátelům na modlitbách. Prosíme, při-

mlouvejte se v období letních prázdnin, aby co 

nejvíce dětí mohlo slyšet evangelium a aby děti 

byly připravené rozhodnout se pro život s Pánem 

Ježíšem. Tuto vizi máme nyní s Olgou na mysli, 

když vstupujeme do letního období v Liberecké 

oblasti.

Z Jablonce nad Nisou 

vás srdečně zdraví 

Petr a Olga Kohoutovi, 

oblastní koordinátoři
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Novojičínsko
Milí čtenáři,

zdravíme vás v těsně předprázdninovém 

období z centra Dětské misie v Příboře. Poma-

lu vrcholí naše školní aktivity, uzavíráme kluby 

a na pár měsíců se loučíme se službou na školách 

a v dětských domovech. Na jaře jsme měli opět 

možnost navštívit základní školy s velikonočním 

programem. Během pěti dnů jsme tak oslovili 

téměř 300 dětí z okolních základních škol a jed-

noho dětského domova! Za tyto otevřené dveře 

jsme velice vděční a v současné době se modlíme 

za dobrovolníky potřebné k založení klubu na 

základní škole v Libhošti, ideálně od října tohoto 

roku. 

Momentálně je naše pozornost zaměřená na 

přípravu letních aktivit mezi dětmi a dorostem. 

Ľubka čekají čtyři týdny na táborech a pobytech. 

Kromě dětského a dorostového tábora v režii 

Dětské misie se zapojil i do táborových týmů 

církevních sborů v Třinci a Šenově. Tyto pobyty 

budou pro nás novou zkušeností, na kterou se 

těšíme. Vyzkoušíme si tak kromě našich táborů 

i službu na příměstském English campu a pobytu 

pro rodiny s dětmi. Modlete se, prosím, za zkom-

binování prázdninových přesunů a „biorytmů“ 

naší rodiny s dvěma malými dětmi, navíc pár 

týdnů před narozením třetí dcerky. 

Děkujeme vám, že jste prostřednictvím strá-

nek Zpravodaje sledovali naší službu mezi dětmi 

během školního roku a že jste se jí mnozí z vás 

i účastnili svými modlitbami. Na vaši modlitební 

podporu spoléháme i v době letních prázdnin. 

Za naši rodinku vám přejeme krásné léto 

a těšíme se na opětovné shledání v podzimním 

čísle!

Čermákovi z Novojičínska

Program pro děti v Třinci

Náš klub 

v Příboře

Velikonoční 

program ve 

škole
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Malé děti mohou poznat 

Boha skrze Jeho sliby
Sada 6 lekcí pro předškolní děti, které učí děti 

o Božích slibech daných hrdinům Starého zákona:

Lekce 1 - Pán Bůh pomáhá Noemu stavět koráb 

Lekce 2 - Pán Bůh zachraňuje Noeho a jeho rodinu

Lekce 3 - Pán Bůh žehná Abrahámovi a Sáře a dává jim syna

Lekce 4 - Pán Bůh žehná Izákovi a dává mu manželku

Lekce 5 - Pán Bůh pomáhá Davidovi zvítězit nad Goliášem

Lekce 6 - Pán Bůh pomáhá Davidovi dodržovat jeho sliby

NOVINKA

300 Kč

5-letý cyklus vyučování Dětské misie
Přemýšlíte o tom, co vyučovat děti v následujícím školním roce 2014/2015? Využijte 
5-letý cyklus vyučování DM!
5-letý cyklus je vytvořen tak, aby umožnil systematické vyučování děti v klubech či besídkách 

z Božího slova a jejich duchovní růst. V každém roce jsou kombinovány lekce ze Starého a Nového 

zákona se sezónními lekcemi (Vánoce a Velikonoce) a doplňkovým vyučováním (věroučné lek-

ce, příběhy misionářů, apod.). U některých lekcí se můžete rozhodnout mezi obrázkovou knihou 

a flanelovými figurkami. 

Můžete si zakoupit jednotlivé lekce nebo lépe celý cyklus s výraznou slevou.

Cyklus pro kluby od října do května nebo pro besídky od září do června:
říjen – listopad: JOSEF – 6 lekcí (obrazová kniha a text nebo flanelové figurky a text)

 Josefova píseň lásky (znázorněná píseň)

 Josef (balíček: znázorněné verše, návrhy her, doplňující aktivity aj.)

 Josef (kvízy) 

Vánoce Dle aktuální nabídky   

prosinec – leden: ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE KRISTA 1. DÍL – 6 lekcí 

 (obrazová kniha a text, flanelové figurky a text)

 Ježíši Kriste, pastýři náš (znázorněná píseň)

 Ježíš (balíček: znázorněné verše, návrhy her, doplňující aktivity aj.)

 Ježíš (kvízy) 

únor – březen: ESTER – 6 lekcí (obrazová kniha s textem)

 Síla má a píseň (znázorněná píseň)

 Ester (balíček: znázorněné verše, návrhy her, doplňující aktivity aj.)

Velikonoce Dle aktuální nabídky

duben – květen:  PETR A 3 PODOBENSTVÍ – P ř i p r a v u j e m e !!! 

 (při platbě kompletu dodáme na vlastní náklady až po zhotovení)

+ září: CO BY MĚLO VĚDĚT KAŽDÉ DÍTĚ – 5 lekcí (obrazová kniha a text)

+ červen: SPRÁVNÉ A ŠPATNÉ - 6 lekcí (obrazová kniha a text)

AKČNÍ CENA při nákupu kompletního ročního cyklu SLEVA 400 Kč! 
Akce trvá od 15. 7. do 15. 9. 2014 !!! Při objednávce uveďte kód: 51415

Inspiraci hledejte na: http://obchod.detskamisie.cz

Sada obsahuje text pro učitele, barevné obrázky na kartách formátu zvětšené A4 a mnoho 

dalších aktivit včetně přehledů jednotlivých vyučovacích hodin.
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Tábory Dětský tábor
Je ti 7 – 12 let? Vydej se spolu s námi 

do starověkého Babylónu. Poznej sílu 

víry, odvahy a přátelství v napínavém 

biblickém příběhu. Život je velkou 

zkouškou odvahy i pro tebe. 

Buď odvážný a přihlas se! 

3. – 10. 8. 2014
Chata DDM Hluchová 

v beskydském Nýdku

Cena 2 000 Kč

Přihlášení na www.detskamisie.cz

Dorostový tábor s výukou 

angličtiny
23. – 30. 8. 2014
Centrum DM Salaš v Příboře

13 – 18 let

Cena 1 800 Kč

Přihlášení na www.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:

Vzdělávací a výcvikový 

institut Dětské misie
Tříměsíční kurz pro pracovníky s dětmi 

certifikovaný oddělením vzdělávání 

evropské DM

1. polovina: 6. 7. – 15. 8. 2014

2. polovina: o letních prázdninách 2015

Centrum DM v rumunském Sibiu 

Dětský tábor
3. – 10. 8. 2014

Dorostový tábor

23. – 30. 8. 2014

Kurz EVD 1 

v Karlových Varech

Modlitebna CB v Karlových Varech

Předběžné termíny: 

10. -11. 10., 7. - 8. 11., 21. - 22. 11. 2014

(Termíny se ještě mohou změnit; sledujte 

Kalendář akcí na webu DM)

Kurzy EVD 2
Připravujeme kurzy v Brně a na Slezsku.

Sledujte Kalendář akcí na webu DM.

Konference 

pro pracovníky s dětmi
Modlitebna CB v Praze, Soukenická 15

Sobota 1. 11. 2014 od 9:00

Hosté

Přednášet bude 

vynikající teolog, 

učitel Božího 

slova a řečník 

Dr. Czesław 

Bassara. 

V období totality 

sloužil jako 

misionář mezi 

dětmi v Polsku 

a založil sbor 

v Tychách. Po 

pádu železné 

opony sloužil 15 let jako ředitel Dětské misie 

ve střední a východní Evropě. V současné době 

vede celosvětovou službu CEF „Zvěstování 

slova“. Vyučoval ve více než 60 zemích světa na 

všech kontinentech, je autorem několika knih.

Moderování a seminář

Mgr. et Ing. Jiří 

Kaleta, dlouholetý 

spolupracovník 

a instruktor kurzů DM, 

farář SCEAV v Písku 

u Jablunkova.

Další semináře povedou pracovníci DM 

v ČR. Můžete se těšít na bohatou nabídku 

pomůcek a materiálů z dílny DM a mnoho 

praktických ukázek pro vyučování v besídkách 

a klubech.

Dr. Czeslav Bassara

Mgr. Ing. Jiří Kaleta
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Jakub 

Smyček

Děkujeme vám, že stále finančně podporujete konkrétní 

misionáře Dětské misie, jak je uvedeno níže:

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

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K BANKOVNÍMU SPOJENÍ !!!

Bankovní účet 3500334801/0100 bude v platnosti do konce roku 
2014, proto Vás žádáme o provedení změny ve Vašem trvalém příkazu 
na nový účet u Fio banky 2000160468/2010. Děkujeme za pochopení 

a věříme, že tato změna nebude překážkou v další spolupráci s Vámi.

Staň se svým mimořádným darem 

spolupracovníkem na letních 

projektech !

1. letní projekt – 

PODPOŘ STUDENTA 

NA INSTITUTU V RUMUNSKU

Tento projekt je vyhlášen na podporu 5 českých studen-

tů Vzdělávacího a výcvikového institutu (VVI) konaného 

v rumunském centru Dětské misie v Sibiu od 6. 7. 2014 do 

15. 8. 2014. 

Svůj dar můžeš zaslat na účet: 2000160468/2010

s variabilním symbolem: 2014

2. letní projekt – 

PODPOŘ DÍTĚ NA TÁBOŘE V HLUCHOVÉ

Tento projekt je vyhlášen na částečnou podporu dětí ze 

sociálně slabých rodin, které se zúčastní dětského tábora od 

3. 8. 2014 do 10. 8. 2014 v Beskydech.

Svůj dar můžeš zaslat na účet: 2000160468/2010

s variabilním symbolem: 03082014

Mysleli jste i na jiné 
– projekt finanční 
podpory pro děti 

v Lotyšsku

V květnu letošního roku byl 

ukončen projekt na podporu 

dětí v Lotyšsku (pod VS 2012). 

Přestože jsme vám chtěli přinést 

podrobnější informace o celkové 

částce vybrané v Evropě, účelu 

a stavu čerpání těchto prostředků, 

do uzávěrky nebyly k dispozici 

potřebné informace. Proto jen 

poděkování za to, že jsme s vaší 

pomocí mohli z České republiky 

odeslat ke zdaru tohoto díla celko-

vou částku 

1100 Euro
Avizované podrobnější info-

mace by měly dorazit na počátku 

prázdnin a rádi vás s nimi sezná-

míme v podzimním Zpravodaji.

„Radostného dárce miluje Bůh.“ (2K 9, 7)
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