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o dětské misii

Dětská misie je součástí světové 

organizace Child Evangelism 

Fellowship®, která působí ve většině 

zemí světa. Svým působením je 

největší dětskou misijní organizací 

na světě. Cílem Dětské misie je 

oslovit evangeliem ty děti, které ho 

nikdy předtím neslyšely, pomoci jim 

v duchovním růstu a pomoci jim 

najít místní sbor, kde by mohly dále 

duchovně růst. Tyto cíle naplňuje 

pomocí následující služby:

Přímá práce s dětmi 
Kluby dobré zprávy

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 pro-

gram, 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 přímo k němu domů. DM má 

k dispozici i elektronickou verzi na 

adrese: www.hledejanajdi.cz

Příměstské a pobytové tábory

Letní týdenní tábory nabízené pře-

devším dětem z klubů a korespon-

denčních kurzů. Cílem je zvěstovat 

evangelium a ukázat křesťanský život 

v praxi.

Jednorázové evangelizační akce

Různé jednorázové akce jako jsou 

např. Den dětí, výlety, svátky, naro-

zeniny jsou využívány k tomu, aby 

děti mohly uslyšet zvěst evangelia.

Pomoc v přímé 

práci s dětmi 
• Pomocí kurzů „Efektivní vyučo-

vání dětí – stupeň 1, 2“ (v rozsahu 

cca 30 hodin o evangelizaci 

a duchovním růstu dětí).

• Uspořádáním seminářů, 

workshopů, konferencí DM.

• Uspořádáním jednodenních či 

vícedenních školení dle požadav-

ků 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 Sta-

rého a Nového zákona, věroučných 

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

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 misionářů DM 

s aktuálními informacemi o čin-

nosti a modlitebními potřebami.

Dětská misie je členem Evangeli-

kální aliance a spolupracuje s mnoha 

registrovanými církvemi a samostat-

nými sbory na území České republiky 

a v zahraničí. DM aktivně spolupra-

cuje s organizacemi AWANA, Samuel, 

Biblická práce pro děti, Hope4Kids, 

Royal Rangers, YMCA, EEM, TWR, 

BTM a redakcí časopisu Kroky. 

Spolupracuje se stovkami jednotlivých 

křesťanů z církve Pána Ježíše Krista.



3červen 2018

úvodník

Milí čtenáři Zpravodaje,

rok 2018 se právě překlápí 

do své druhé poloviny a dětem 

nastává toužebně očekávané 

období sladkého zapomnění 

na všechny školní povinnosti. 

Podobně to možná prožívají 

i dospělí, kteří si zvolili učitel-

skou profesi. 

Jako rodiče nebo prarodiče 

prožíváme naopak o něco 

náročnější období. Řešíme, jak 

to udělat, aby naše děti 

a vnoučata měla po celou dobu 

prázdnin nějakou bezpečnou 

a pokud možno smysluplnou 

činnost. Mnozí z nás jsou 

Barevné království
„Pane králi, pane králi, stala se 

hrozná věc!“

V barevném království vládl 

král Pastel se svou ženou, králov-

nou Pastelkou. Král byl moudrý, 

miloval své poddané a všechno, 

co jeho barevní poddaní - „pastel-

ky“ malovaly. 

Každý týden se těšil, až zase 

přijdou pastelky na audienci 

a budou mu ukazovat nádherné 

barevné obrázky. A pastelky vždy 

přišly a radovaly se, jak se jim 

krásně maluje, protože žijí ve 

šťastném barevném království. 

Tak se to neustále opakovalo - 

pastelky přinesly obrázky a král 

s královnou obdivovali jejich 

práci.

Jednoho dne ale smutné pastel-

ky už z dálky volaly: „Pane králi, 

pane králi, stala se hrozná věc! 

navíc do přípravy 

a realizace jejich 

prázdninových aktivit 

přímo vtaženi jako 

vedoucí na táborech 

nebo ti, kteří plánují 

a realizují rodinné 

výlety a dovolené. Přeji 

vám k tomu mnoho 

moudrosti, dobrých 

nápadů a nezbytnou 

dávku trpělivosti.

Přidávám jeden tip. 

Máte-li ve své blízkosti 

děti mladšího školního 

věku, mohou zkusit korespon-

denční kurz DM na webu 

www.hledejanajdi.cz.

Přeji vám inspirativní 

a radostné čtení Zpravodaje.

Zbyšek Šikula, národní ředitel 

DM v ČR

Malovaly jsme, jako to děláme 

vždycky. Obrázky se nám poda-

řily, byly krásně barevné a byly 

jsme šťastné, že vám je přineseme 

ukázat. Ale tady se podívejte, 

obrázky zmizely. Prostě tam nic 

není a my nevíme, co se stalo.“

Král zavrtěl hlavou, poškrábal 

se na hlavě, jako to dělal vždy, 

když přemýšlel, a pak řekl: „ 

Pane ministře, máte nějaký plán, 
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pro učitele 

jak to vyšetřit?“ Ministr Tužka 

se uklonil a odpověděl: „ Pane 

králi, nevím, jak se to mohlo 

stát, ale dám rozkaz, aby to naše 

královská stráž vypátrala.“

„Dobře, dejte rozkaz a pak 

mne informujte,“ řekl král 

a obrátil se na všechny pastelky. 

„A vy, moje milé pastelky, jděte 

a zase malujte, protože bez 

vás by naše království nebylo 

barevné.“

A tak se stalo! Pastelky 

malovaly a ministr Tužka 

přemýšlel a zjišťoval, co se 

děje. Najednou dostal nápad. 

Rozkázal královské stráži, aby se 

rozmístila mezi pastelky a tajně 

sledovala, co se bude dít.

A podařilo se! Mezi pastelkami, 

které pilně malovaly, 

se objevily dvě 

podezřelé osoby. 

První podezřelou 

osobou byla malá 

a tlustá paní Guma. 

Vždy, když pastelky 

něco namalovaly, 

tajně obrázek 

vygumovala. 

Druhým 

podezřelým byl 

vysoký a plešatý 

pan Zmizík. Také 

ten, když někdo něco 

napsal, třeba hezkou písničku 

nebo báseň, šel a škodolibě to 

vyzmizíkoval. 

Ministr Tužka dal tyto škůdce 

zatknout, nechal je přivést 

před Krále Pastela a řekl: „Co 

s nimi? Zaslouží si přísný trest.“ 

Král chvíli přemýšlel a pak 

odpověděl: „To ano! Ale já si 

přeji, aby tito zde měli možnost 

napravit, co napáchali.“

„Ale jak?“ zeptala se královna, 

která všechno pozorovala.

„Odsuzuji vás oba k vykázání 

z Barevného království. Pokud ale 

budete sloužit v mém království 

jen k dobrým věcem, budete moci 

zůstat, sloužit a pomáhat všem 

našim poddaným - pastelkám, 

tužkám a perům.“

Pan Zmizík a paní Guma klekli 

na zem, sklonili hlavu a řekli: 

„Odpusťte nám, pane králi, i vy 

všichni. Už vám nebudeme 

škodit a trest přijímáme. Ale rádi 

bychom ve vašem království 

zůstali. Budeme vám 

sloužit a nikdy víc vám 

neuškodíme.“

Guma i Zmizík 

přijali 

velkorysou nabídku a od té 

doby pomáhají všem v barevném 

království. Když někdo něco 

splete, tak to napraví paní Guma 

nebo pan Zmizík. V Barevném 

království je zase všechno, jak má 

být, a všichni se radují, jak krásně 

se tam žije.

Aplikace

I vy, děti, můžete být takovými 

pastelkami. 

Pastelky jsou krásně barevné 

a dokážou namalovat nádherný 

obrázek. Nemohou ale malovat 

samy. Musí být ruka, která je 

vede. Ty můžeš dělat velké věci, 

ale nikdy nezapomeň, že existuje 

Ruka, která tě vede. Je to Boží 

ruka. Bůh tě vždycky povede 

podle své vůle. Věř tomu, že tě 

povede dobře, protože tě nikdo 

nemá rád tak, jako On. 

 Občas musíš přestat psát 

a použít ořezávátko. 

Způsobí sice pastelce 

trochu utrpení, ale 

ta bude nakonec 

ostřejší. Je dobré, aby 

ses nepříjemným věcem 

v životě statečně postavil 

a vydržel, protože bolestná 

zkušenost z tebe udělá 

lepšího člověka.

S tužkou nebo pastelkou 

máme vždycky možnost 

použít gumu a vymazat, 

co jsme napsali špatně. Je 

důležité zkusit 

napravit to, co 

jsme pokazili, 

i když se nám 

to nemusí vždy 

podařit.

Na 

pastelce není 

nejdůležitější dřevo ani 

tvar, dokonce ani barva, ale 

náplň uvnitř - tuha! Bez tuhy by 

pastelka nemohla kreslit. Pečuj 

neustále o to, co se děje ve tvém 

srdci. To je nejdůležitější!

 Vždycky po ní zůstane čára. 

Stejně i ty bys měl vědět, že 

všechno, co v životě uděláš, 

zanechá stopu. Snaž se vždy 

jednat správně, protože ať chceš 

nebo nechceš, ovlivňuješ životy 

mnoha lidí, kteří jsou kolem 

tebe.“

Olga Kohoutová

místní pracovník DM 

na Liberecku
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biblické slovo

Žalm 90. je najstarším v Biblii. 

Napísal ho Boží služobník 

Mojžiš. Opisuje v ňom rýchly 

beh života i to, že v živote je veľa 

ťažkých období. Pripomína, že 

od pádu prvých ľudí je život 

na zemi poznačený hriechom 

a jeho následkami. Žalm je 

navyše napísaný pod bremenom 

trestu, ktorý na Izrael doľahol 

potom, ako sa Izraelci pri 

Kádeš-Barney vzopreli Božej 

vôli a odmietli vojsť do 

zasľúbenej krajiny. Uverili zlému 

chýru od desiatich vyzvedačov 

a nedali na slová Józuu a Káleba, 

ktorí zdôrazňovali, že Hospodin 

je s nimi a pomôže im. 

Ako Mojžiš dokázal byť 

Božím mužom 120 rokov svojho 

života? 40 rokov na egyptskom 

dvore, 40 v midjánskej krajine 

u Jetra a 40 rokov putujúc po 

púšti s reptajúcimi Izraelcami? 

Žalm 90 nám dáva odpoveď: 

Bolo to z Božej milosti. Tá je tu 

spomenutá a na ňu sa Mojžiš 

spoliehal. 

Žalm hovorí, že život nie je 

ľahký. Ani pre kresťanov život nie 

je ľahký. Nie je ľahký dokonca 

ani pre tých hrdinov viery, ktorí 

s Bohom veľa zažili a Boh do 

ich životov viditeľne zasiahol. 

Bol ľahký život patriarchu 

Jozefa? Nie! Od detstva žiarlivosť 

a nenávisť bratov, predanie do 

otroctva, väzenie. Jeho otec Jákob 

zažil Boha veľmi osobne – cez 

Božie vedenie, cez sen, cez zápas 

s Ním, cez zmierenie s bratom. 

Napriek tomu Jákob vydáva 

svedectvo: „Krátke a nedobré 

boli roky môjho života.“ Gen. 

47, 9.

Aj najúprimnejší 

kresťan zažíva 

nezdar, sklamania, 

nesplnené nádeje, 

chorobu, trápenie 

o blízkych ľudí. 

Nie všetky dni 

sú dobré. Ale vo 

všetkých je s nami 

Boh. Pripomína 

nám to 14 verš. 

Smieme plesať nad 

Jeho nekončiacou 

milosťou.

Prvých 11 veršov 

žalmu opisuje ťažký 

údel človeka vo 

svete poznačenom 

kliatbou hriechu. 

Mojžišovo prežívanie je ešte 

znásobené trestom, ktorý 

Izraelci dostali za svoju 

neposlušnosť - 40 rokov 

putovania po púšti. Žalm 

pripomína, že priemerná dĺžka 

života je medzi 70 a 80 rokmi. 

Mnohí z nich strávili polovicu 

svojho života putovaním. 

Nemali stále miesto, boli 

pútnikmi. Každý človek túži 

po domove. Po stálom mieste, 

po pocite bezpečia. V Numeri 

33 je vymenovaných 42 miest, 

na ktorých Izraelci táborili. 

A v tejto situácii „bezdomovcov“ 

a neustálych „pútnikov“ Mojžiš 

hovorí na začiatku žalmu 

nádhernú vetu: „Pane, Ty si býval 

naším príbytkom z pokolenia na 

pokolenie.“ Nech sme kdekoľvek, 

ak je tam Pán s nami, sme na tom 

najlepšom a najbezpečnejšom 

mieste na zemi. 

V 90. žalme máme dôležitú 

lekciu, že život je krátky a rýchlo 

prejde. Nemusíme však myslieť 

na to, ako uletia jeho roky. 

Žalm nám dáva návod: „Uč nás 

tak počítať dni života, aby sme 

múdre srdce získali.“ 

Sústreďme sa na každý 

jeden deň. Pýtajme si od Boha 

múdrosť, ako ho prežiť, pýtajme 

si Jeho vedenie, prosme o Jeho 

požehnanie. Prežime ho v Božej 

blízkosti. To je tá najlepšia rada, 

akú sme mohli od žalmistu 

dostať. Každý deň sa môžeme 

sýtiť Božou milosťou – čítať si 

Jeho slovo, modliť sa k Nemu 

a oslavovať Ho. 

15. verš nám pripomína, že 

nie za všetko utrpenie v živote 

dostaneme kompenzáciu tu na 

zemi. Ale Boh chystá pre svojich 

verných nádherný život vo 

večnosti s Ním. V jeho nádhere 

človek už ani nepomyslí na 

ťažké roky svojho života. 

Michal Fraňo

národní ředitel DM ve SR

Z Boží milosti
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zahraniční okénko

Pracovníci DM v ČR 

a na Slovensku se rozhodli, 

že v tomto roce finančně 

podpoří službu DM v Bosně 

a Hercegovině (BaH). Za 

tímto účelem připravili misijní 

projekt, do kterého se můžete 

zapojit i vy. Na vyžádání vám 

zdarma poskytneme materiály, 

které je možné použít k misijní 

sbírce na letním táboře, ve 

vašem sboru, nebo se můžete 

připojit individuálním 

darem zaslaným na účet DM 

s variabilním symbolem 2018. 

BaH je krásná, malá a velmi 

mladá země v jihovýchodní 

Evropě. Má asi 3,5 milionu 

obyvatel, převážně muslimů, 

menšinově ortodoxních 

křesťanů a katolíků. Od druhé 

světové války byla součástí 

Socialistické federativní 

republiky Jugoslávie. Její rozpad 

vedl k občanské válce mezi 

třemi bratrskými národy, která 

trvala 4 roky a ze které se země 

dodnes nevzpamatovala. Počet 

těch, kteří zahynuli, nebo museli 

opustit svou zemi, dosáhl téměř 

1 milionu. Nezaměstnanost, 

korupce, špatná ekonomická 

situace a přetrvávající beznaděje 

vyhání další, převážně mladé 

lidi. Narůstá vliv islámu.

Po skončení války přišli do 

země zahraniční misionáři 

a s nimi evangelium. Vzniklo 

několik malých evangelikálních 

sborů, které se od počátku 

musely potýkat s nedůvěrou 

a nepřátelstvím. Dnes se ve 30 

evangelikálních komunitách 

schází asi 500 věřících a 20 

misijních stanic usiluje 

o zakládání nových sborů. Tyto 

aktivity by nepřežily bez silné 

finanční podpory ze zahraničí.

Službu DM v BaH vedou 

Letní misijní projekt
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zahraniční okénko

manželé Vladimír a Marijana 

Kajiš. Oba si prošli velmi 

dramatickými životními etapami, 

ale Bůh je přitáhl k sobě, svedl 

jejich cesty dohromady a obdařil 

čtyřmi dětmi. Po určité době 

upřímného hledání Boží vůle 

přijali pozváni na Institut DM 

do rumunského Sibiu. Tam je 

Bůh povolal ke službě dětem. 

Už v prvním roce služby bylo 

v jejich městě a okolí otevřeno 

5 Klubů dobré zprávy. Využívají 

i mnohé další příležitosti, 

jak oslovit děti evangeliem 

ve školách a školkách, 

nemocnicích, a v době Vánoc 

a Velikonoc. Semináře a školení 

pomáhají hledat a povolávat 

spolupracovníky. Důležitou 

součástí služby jsou tábory. 

Po jednom z nich začalo do 

nového klubu chodit asi 50 

dětí a dorostenců. 18 z nich 

odevzdalo svůj život Pánu Ježíši. 

Slyšet evangelium ale potřebuje 

asi 750 000 dětí ve věku 8-15 let, 

které jsou uvězněné v národních 

a náboženských tradicích svých 

rodičů. 

Rodina Kajiš nemá dostatek 

financí pro svůj život, službu 

a další spolupracovníky, ale 

žije v důvěře v Boží zaopatření. 

V pronajatém domě jsou kromě 

jejich bytu i prázdné prostory 

pro kanceláře, sklad literatury 

a místnost pro dětský klub. Je 

nutné je vybavit nábytkem, 

instalovat topení a pořídit 

základní kancelářské vybavení. 

Pomozte svým darem i vy. 
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západní čechy

Už třetí rok putuje několik 

přepravních krabic plných dílků 

LEGA po celé České republice. 

Od 15. 4. do 2. 6. si celou sadu 

vzali do péče naši spolupra-

covníci v západních Čechách 

– manželé Brahovi. Zorganizo-

vali sérii programů ve sborech 

v Karlovarském a Plzeňském 

kraji. „LEGO párty tour“ měla 

zastávky v BJB Cheb I., BJB Aš, 

CB Plzeň, BJB Konstantinovy 

Lázně (u příležitosti otevře-

ní nové modlitebny) a v CB 

Klatovy. Všech programů se 

účastnilo více než 200 dětí, 

z nichž velká většina nebyla 

z pořádajících sborů, ale byly 

to děti pozvané z okolí a také 

z jednoho dětského domova. 

Mnohé z nich byly v prostorách 

sboru úplně poprvé.

LEGO párty měly osvědčený 

průběh. Dopoledne byly děti 

rozděleny do stavebních čet 

a pod vedením „stavbyvedou-

cích“ plnily úkoly na stanoviš-

tích uvnitř objektů a v přileh-

lém okolí. Získávaly tak razítka 

potřebná pro stavební povo-

lení, které opravňovalo začít 

odpoledne stavět z LEGA. Po 

obědě následovala biblické lekce 

o dvou stavitelích doprovázená 

písněmi. 

Poté už jednotlivé stavební 

čety popustily uzdu své fantazii 

a začaly budovat své vlastní 

městečko. Závěrečné kolaudace 

jejich díla se mohli účastnit 

i rodiče a pořadatelé tak měli 

příležitost je oslovit a nabídnout 

jim další sborové aktivity. 

O úspěšnosti programů svěd-

čí nejen nadšení dětí, ale i sku-

tečnost, že většina pořádajících 

sborů se vyslovila pro opakování 

LEGO párty tour v příštím roce 

a již nyní mají rezervované ter-

míny. Ať už jste z kterékoli části 

České republiky, LEGO párty se 

může někdy v budoucnu usku-

tečnit i ve vašem sboru.

Petr Braha a Zbyšek Šikula

LEGO párty tour v západních Čechách
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slezsko

Je to už pár týdnů, co u nás 

v Bystřici na Slezsku proběhla 

monumentální stavba. Stále 

nám v hlavě zní melodie hymny 

projektu LEGO města, která 

je parafrází známé písně Ewy 

Farne. 

Celá stavební akce byla 

spuštěna v pátek 16. 3. 2018 

v 16 hod. a děti se s úžasným 

odhodláním a radostí vrhly 

do opravdového projekto-

vání města. Měly na výběr. 

Mohly stavět podle detailně 

vypracovaných plánů modely 

budov – požární zbrojnici, 

policejní stanici, nádraží, stánky 

s občerstvením, zahradnictví, 

aquapark, hotely, stadion, stáje, 

kostely, obchody…; dopravní 

prostředky – auta, letadla, lodě, 

traktory, kamiony, závodní auta, 

čtyřkolky… Mohly se ale také 

pustit do stavby vlastního díla. 

Byli jsme svědky jejich bujné 

fantazie, která se zhmotnila do 

velmi technicky propracovaných 

staveb. Kdo ví, možná jednou 

uslyšíme o geniálním architek-

tovi z Bystřice…

Každý den byl rozdělen 

do čtyř částí. Začínali jsme 

stavěním. Při těžké práci nám 

vyhládlo, takže následovala 

bohatá a vynikající svačina. 

Abychom trochu rozhýbali 

svaly celého těla (u stavění děti 

sedí u stolu), následovala chvíle 

pohybového zpěvu a krátkého 

zamyšlení se nad stavbou jako 

takovou. Poté jsme všichni 

pokračovali ve stavbě. 

Cílem nás organizátorů bylo 

ukázat dětem jednotu a sílu spo-

lečné práce. V dnešním moder-

ním světě plném vyspělých 

technologií je často velmi obtížné 

dát dětem, ale často i nám dospě-

lým, příležitost společně něco 

vybudovat. Proč by děti měly být 

stále jen zahleděny do svítících 

„krabiček“ a pěstovat virtuální 

vztahy, když se mohou reálně 

sejít, trávit spolu čas a něco 

opravdového vytvořit? 

Stavba z LEGA nám také 

pomáhá přiblížit dětem některé 

z mnoha příběhů Bible. Letos se 

děti mohly dozvědět, jaký rozdíl 

je postavit dům na písku bez 

základů nebo na skále. Moud-

rý muž, který poslechl svého 

rádce a postavil dům na pevném 

základu, se nemusel obávat 

prudkých dešťů, bouřek a vich-

řic. Jeho dům pevně stál. Zato 

muž blázen se nenamáhal hledat 

pevnou zem a kopat základy. 

Možná mu stačil krásný výhled 

a pohodlný příjezd se stavebním 

materiálem. Co se ale stalo, když 

přišel déšť nebo pořádná bouře? 

Co se děje s námi lidmi, když 

nemáme pevné základy a něco 

ne zrovna příjemného se nám 

přihodí? Jak reagujeme? Jak se 

chováme? Jak se cítíme? Za kým 

jdeme pro pomoc? Ukázali jsme 

dětem, že základy je potřeba 

budovat na Bohu. On nám dal 

jeden druhého, ale i blízcí lidé 

nás mohou zklamat. Bůh je 

opravdu věrný, jen On zná nejlé-

pe, co se v nás odehrává. Jen On 

nás pochopí, když je nám těžko 

a přijme nás takové, jací jsme. 

Bůh je ten, na kterého můžeme 

složit každé břemeno. Bůh je 

živý a touží s námi mít vztah. 

S ním i naše vztahy s lidmi 

budou plné života a budou mít 

smysl.

Na celý projekt LEGO 

města navazuje LEGO klub, 

který míváme každý týden. Děti 

mohou volně stavět z kostiček 

nebo si jen tak povídat. Hrajeme 

různé hry, do programu zapo-

jujeme biblické vyučování. Pro 

děti je to zábava, ale přitom se 

dozví i to, co je pro jejich život 

nejdůležitější. 

Za organizátory LEGO města

Karin Roiková

místní pracovník DM na Slezsku

Mám totiž po dědovi 
LEGA plnou skříň…
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Milí čtenáři,

zdravíme vás ze stránek 

předprázdninového Zpravodaje 

Dětské misie. Rádi bychom 

se s vámi podělili o to, co 

prožíváme ve službě mezi dětmi 

nejen na Novojičínsku. 

Jsme rádi, že první kalendářní 

půlrok byl ve znamení 

kombinace přípravy na službu 

a samotné přímé práce. Je pro 

nás velkým povzbuzením, 

že jsou v naší zemi stále lidé, 

kteří se rozhodují sloužit 

dětem ve svém okolí. Proto 

jsou pro nás kurzy EVD 

radostnou součástí naší práce. 

Své zkušenosti mohl Ľubko 

předávat studentům v Ostravě, 

Hošťálkové, Kladně a na mini 

semináři v Praze. Intenzivní 

přípravu včetně znalostního 

testu jsme prožili v březnu 

s partou našich táborových 

vedoucích a druhý červnový 

víkend nás čekalo pokračování. 

Během léta budeme jako rodina 

sloužit na pěti táborech a jedné 

Aktuality ze služby na Novojičínsku

EVD 1 v Hošťálkové

Program v Jeseníku nad Odrou

víkendovce. Prosíme, podpořte 

nás modlitbami za dostatek dětí, 

jednotu mezi vedoucími, svěží 

nápady při přípravě programu 

a obnovu našich lidských zdrojů 

při službě kombinované s péčí 

o naše děti.

Na konci května Ľubko 

ukončil druhý rok své služby 

v klubu na základní škole 

v Libhošti. I přes poněkud 

divoké složení skupinky dětí 

vnímáme, že se Pán Bůh k této 

službě přiznává. Nové dveře se 

nám otevírají na základní škole 

v Jeseníku nad Odrou, kde jsme 

mohli uspořádat „dopoledne 

s Dětskou misií“. Kromě zpěvu, 

her a vyrábění jsme měli prostor 

pro zvěstování plného evangelia. 

Je naší velkou touhou založit 

na této škole pravidelný klub 

v rámci školní družiny!

Ale to až v září:) Za nás, 

Čermákovy, vám všem přejeme 

pohodové léto a těšíme se na 

stránkách Zpravodaje zase na 

podzim!

Martina a Ľubko Čermákovi

místní pracovníci DM na 

Novojičínsku

novojičínsko
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pro učitele

Bděte tedy, protože nevíte, v který 

den váš Pán přijde.

Matouš 24:42

Pomalu se blíží letní 

prázdniny a s nimi 

dobrodružství v podobě táborů, 

výletů a nových kamarádů. 

I když budeš v létě asi pěkně 

„rozlítaný“, nezapomínej na 

Pána Ježíše! Buď připravený 

i během prázdnin o Něm 

druhým vyprávět. Dnes tu 

najdeš malou pomůcku, kterou 

můžeš mít u sebe, a tak být vždy 

připraven!

Neboj se svým kamarádům, 

spolužákům i rodičům říct, 

komu věříš. Nestyď se za Toho, 

který tě zachránil. S každým, 

kdo v Pána Ježíše uvěří, se 

jednou setkáš v nebi!

Nestydím se za evangelium: je to 

moc Boží ke spasení pro každého, 

kdo věří.

Římanům 1:16

KŘÍŽ

Poděl se o dobrou zprávu 

s lidmi, kteří jsou kolem tebe! 

Řekni jim, jak o prvních 

Vánocích přišel na tento svět 

Boží Syn, Ježíš. Žil tady na 

zemi jako člověk, ale nikdy 

neudělal nic zlého. Ani jeden 

hřích, žádný špatný skutek, 

ani jedna zlá myšlenka nebo 

špatné slovo, nic z toho, co by 

Pána Boha zarmoutilo. Když 

Mu bylo 33 let, o Velikonocích 

dobrovolně zemřel na kříži, 

a tak vzal na sebe trest za naše 

hříchy, které ty i já děláme. 

Třetího dne však Ježíše Jeho 

Otec - Bůh vzkřísil z mrtvých 

a vzal zpět k sobě do nebe, 

kde připravuje místo i pro 

tebe, pokud v Něho uvěříš 

a poprosíš Ho o odpuštění.

Neboť Bůh tak miloval svět, že 

dal svého jediného Syna, 

aby žádný, kdo v něho věří, 

nezahynul, ale měl život věčný.

Jan 3:16

RUCE

Obrázek s rukama ti bude 

připomínat, že se máš modlit. 

Pros Pána Boha za ty, kterým jsi 

o Pánu Ježíši vyprávěl, ale i za 

tvé rodiče, sourozence,…

Je skvělé, že Pánu Bohu můžeš 

v modlitbě říct úplně všechno, 

z čeho máš radost i co tě trápí. 

Bůh si na tebe vždy najde čas 

a na tvé modlitby odpoví.

V každý čas se v Duchu svatém 

modlete a proste, 

bděte na modlitbách a vytrvale 

se přimlouvejte za všechny bratry 

i za mne.

Efezským 6:18

Až dosud jste o nic neprosili 

v mém jménu. 

Proste a dostanete, aby vaše 

radost byla plná.

Jan 16:24

SVÍČKA

Každý den si čti Bibli – Boží 

slovo. Tvá víra bude silnější 

a silnější jako svaly, když je 

posiluješ. Taky tam najdeš 

spoustu odpovědí na tvé otázky 

a bude ti svítit na cestu, když 

nebudeš vědět jak dál.

Světlem pro mé nohy je tvé 

slovo, osvěcuje moji stezku.

Žalm 119:105

Když si uvěřil, svítí v tobě 

světlo Pána Ježíše. Máš v sobě 

pokoj, trpělivost, učíš se jak 

pomáhat ostatním, a tak 

můžeš být i ty světlem pro tvé 

kamarády. 

Tak ať svítí světlo vaše před 

lidmi, aby viděli vaše dobré 

skutky  a vzdali slávu vašemu 

Otci v nebesích.

Matouš 5:16

Pomůcku si stáhněte z webu 

DM (www.detskamisie.cz/

literatura/napadyinspirace/) 

a vytiskněte oboustranně na 

tvrdý papír. S dětmi ji vybarvěte 

a můžete ji spojit cvočkem nebo 

provázkem, jak to vidíte na 

obrázku.

BUĎ PŘIPRAVEN!
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pozvánka

Konference v západních Čechách
Datum a místo

15. 9. 2018   modlitebna BJB Cheb I., Libušina 328/4

Téma

„Zaostřeno na děti“
Co potřebuje slyšet dnešní generace dětí? Nevíte, jak je oslovit, 

aby poslouchaly? Troufnete si vyjít s evangeliem mezi děti, které 

je neslyšely? Máte správnou motivaci, ale dochází vám nápady? 

Přednáška

Co potřebují slyšet dnešní děti? 
                                                                            (Zbyšek Šikula)

Datum a místo

3. 11. 2018   modlitebna CB, Soukenická 15, Praha

Téma

„Dopis pro generaci, která nečte“
Máte zkušenost, že dnešní generace dětí je jiná, než ta, ve které 

jste vyrůstali vy? Máte problém dětem porozumět? Selhávají dříve 

osvědčené principy a metody? Je ještě vůbec možné efektivně 

předávat pravdy evangelia? Hodily by se vám nové nápady 

a povzbuzení?

Přednáška:

„Přibliž realitu evangelia nové generaci“ 
                                                                                     (Colin Hylands, Irsko) 

Konference v Praze

Účastnický poplatek: 200 Kč
Plakát ke stažení, informace a 

přihlašování do 26. 10. 2018 

na webu www.detskamisie.cz 

nebo pomocí QR kódu.  

Účastnický poplatek: 100 Kč
Plakát ke stažení, informace a 

přihlašování do 31. 8. 2018 

na webu www.detskamisie.cz 

nebo pomocí QR kódu.  

Semináře:

Nápady, které zaujmou dnešní děti 

City Kids – služba mezi dětmi ve městech

Děti a internet

Semináře:

Kufr plný nápadů 

Specifika práce mezi romskými dětmi 

Příležitosti ke sdílení evangelia s dětmi
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připravujeme / za co se modlit

Příměstský tábor s angličtinou 
v Třinci
2. – 6. 7. 2018
Sborový dům SCEAV Hutník

Pořádá SCEAV ve spolupráci s DM

Kábor
9. – 13. 7. 2018
Pořádá YMCA Husinec ve spolupráci s DM

Příměstský tábor v Chrudimi
23. – 27. 7. 2018
Pořádá CB Chrudim ve spolupráci s DM

Víkendovka dětí z Horní Suché
27. – 29. 7. 2018
Centrum DM Salaš v Příboře

Letní tábor DM „Překlad neznámý“
5. – 11. 8. 2018
Tábořiště Široká Niva

Dětský tábor
12. – 18. 8. 2018
Tábořiště Široká Niva

Pořádá ČCE Šenov 

ve spolupráci s DM

Festival UNITED 
ve Vsetíně
24. – 25. 8. 2018
prezentační stánek a prodej 

literatury

Příměstský English 
camp s rodilými 
mluvčími z USA
27. – 31. 8. 2018
Centrum DM Salaš v Příboře

Letní aktivity Konference 
pro rodiče 
a pracovníky s dětmi

Konference v Chebu
Sobota 15. 9. 2018 
Sbor BJB v Chebu I., Libušina 4

Konference v Praze
Sobota 3. 11. 2018
Sbor CB v Praze, Soukenická 15

Připravované 
kurzy EVD 1

Západní Čechy
termíny v jednání:

5. – 6. 10., 19. – 20.10., 
10. 11. 2018

Praha
termíny v jednání:

19. – 20. 10., 9. – 10. 11., 
24. 11. 2018
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literatura

ROČNÍ BIBLICKÉ VYUČOVÁNÍ DĚTÍ po letních prázdninách
vám zjednoduší práci s výběrem témat a umožní využít hotové pomůcky (obrázkové knihy 

s texty). Také vám umožní vyučovat děti napříč celou Biblí. Je určeno pro děti ve věku 6 – 12 let 

v dětských klubech, besídkách nebo hodinách náboženství.

Říjen - květen:  

CO BY MĚLO VĚDĚT KAŽDÉ DÍTĚ - 5 základních lekcí o Bohu, Ježíši a Bibli 

POJĎ ZA MNOU – 6 lekcí  (popis viz výše)

PATRIARCHOVÉ – 5 lekcí o starozákonních hrdinech: Abrahamovi, 

Izákovi a Jákobovi. Skrze tyto příběhy jsou děti vedeny k důvěře 

a poslušnosti Bohu. (+ Dárek: omalovánka) 

DANIEL – 6 lekcí o mládencích, králově trestu, záhadném snu, ohnivé 

peci, píšící ruce a jámě se lvy. Ve zkouškách se projevuje Boží věrnost. 

Děti jsou povzbuzovány k tomu, aby odolávaly hříchu a prosily Boha 

o moudrost a věrnost. (+ Dárek: píseň)

CHARLES STUDD – 5 lekcí o misionáři, který cele sloužil Bohu v Číně, 

Indii a Africe. Kvůli Kristu se vzdal domova, bohatství, pohodlí i rodiny. 

Příběh povzbuzuje věřící děti ke svědectví o Kristu.

Vánoce / Velikonoce:  2 JEDNOLEKCOVKY dle aktuální nabídky 

a vlastního výběru

Při nákupu ročního cyklu AKČNÍ CENA 1000 Kč. 
Akce trvá jen od 1. 8. do 20. 9. 2018! 

SDÍLEJTE I TOTO LÉTO S DĚTMI „BOŽÍ DOBROU ZPRÁVU“

Boží dobrá zpráva
6 biblických lekcí k evangelizaci dětí s použitím obrázkové knihy

Lekce 1 Dobrá zpráva! Daný slib 

se naplňuje 

(Stvoření/Adam a Eva) 

Lekce 2 Dobrá zpráva! Slib byl 

splněn 

(Ježíšovo narození 

oznámeno pastýřům)

Lekce 3 Dobrá zpráva! Plány se 

plní 

(Ježíšovo pokušení a ukřižování)

Lekce 4 Dobrá zpráva! Bůh nám odpouští (Marnotratný syn)

Lekce 5 Dobrá zpráva! Vítězství je jisté (Příběh o Jóšafatovi)

Lekce 6 Dobrá zpráva! Vše je zapsáno v knize 

(Jóšijáš přispívá k obživení Božího lidu)

Sada obsahuje text pro učitele, knihu s obrázky a další aktivity 

včetně přehledů vyučovacích hodin.

POJĎ ZA MNOU!
6 biblických lekcí, 
které skrze tři podobenství 

Pána Ježíše a tři příběhy 

ze života apoštola Petra 

učí děti, co znamená 

následovat Ježíše.

Tento materiál je součástí 

cyklu biblického vyučování 

v nadcházejícím školním roce 

(viz níže).

Pro objednávky nebo dotazy pište nebo volejte: objednavky@detskamisie.cz, 
731 183 915. Inspiraci hledejte na: http://obchod.detskamisie.cz

200 Kč

200 Kč

NOVINKA
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podpořte nás

Při vašem prvním daru, prosím, uveďte do kolonky „Zpráva pro příjemce“ svou adresu, 

nebo alespoň email, abychom vám mohli po skončení roku zaslat potvrzení o daru. 

Děkujeme, že nám tak usnadníte práci.

Podporu, prosím, zasílejte na účet u FIO banky

2000160468/2010

Koho můžete podporovat v letošním roce
variabilní symbol  . . . jména pracovníků DM (uvádějte při platbě)

6714 . . . . . . . . . . . . manželé Šikulovi (národní ředitel, vedení vzdělávání a literatury)

5915  . . . . . . . . . . . manželé Kohoutovi (místní pracovníci v oblasti Liberecka)

8413  . . . . . . . . . . . Ľubomír Čermák (místní pracovník v oblasti Novojičínska)

8817  . . . . . . . . . . . Daniel Fér (webové korespondenční kurzy, správa IT, vyučování)

6918  . . . . . . . . . . . Karin Roiková (místní pracovník pro Slezsko, vyučování na kurzech)

2018 . . . . . . . . . . . . misijní projekt podpory služby v Bosně a Hercegovině
3333 . . . . . . . . . . . . dary na službu v západních Čechách (manželé Brahovi)

8888 . . . . . . . . . . . . dary na službu v Praze
9999  . . . . . . . . . . . obecné dary na Dětskou misii

Hledáme nové dárce pro 
podporu služby v Čechách

Otevření kanceláře v Praze a navazující 

aktivity vyžadují velkou modlitební, 

ale i finanční podporu. Pronájem 

a vybavení kanceláře, pravidelné cesty 

do Prahy, materiály pro místní církve 

a další výdaje zatěžují náš rozpočet. 

Pomozte nám a staňte se našimi 

partnery. Pokud o to požádáte, budeme 

vás prostřednictvím modlitebního 

dopisu a Zpravodaje pravidelně 

informovat o tom, jak celý projekt 

pokračuje.

Zájemci mohou získat podrobnější 

informace u národního ředitele:

sikula@detskamisie.cz
mobil: 731 505 939

Hledáme nové 
spolupracovníky do týmu DM

Dlouhodobě se modlíme za nové 

členy našeho týmu. Hledáme 

zapálené křesťany, kteří by chtěli 

ve svém regionu misijně pracovat 

s dětmi. Podmínkou je absolvování 

Vzdělávacího a výcvikového institutu, 

vnitřní povolání od Boha a ochota 

k dlouhodobému závazku služby ve 

svěřené oblasti.

Očekáváme zápal pro misijní práci, 

schopnost pracovat v týmu a základní 

organizační schopnosti. Je možné 

sloužit na plný nebo částečný úvazek.

Zájemci mohou získat podrobnější 

informace u národního ředitele:

sikula@detskamisie.cz
mobil: 731 505 939
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