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Úvodník
Léto je za námi a my pro vás máme mnoho 
dobrých zpráv.

Z Boží milosti jsme se účastnili nebo pořádali 10 po-
bytových a příměstských táborů, kterých se účastnilo 
280 dětí. Děti reagovaly na evangelium, s několika z 
nich jsme měli rozhovory o víře nebo jsme je vedli při 
jejich odevzdání se Kristu.

Velikou pomocí nám je nová spolupracovnice 
z Ukrajiny, Tanya Danylová, která v březnu letošního 
roku v naší budově v Příboře nalezla azyl. Slouží 
mezi ukrajinskými dětmi a na kurzech u nás 
i v zahraničí připravuje pro tuto službu další rusky 
mluvící uprchlíky z Ukrajiny.

V našem týmu jsme přivítali dva nové pracovníky 
na poloviční úvazek. Petr Braha a jeho žena Věrka 
jsou našimi dobrovolnými spolupracovníky už řadu 
let a děkujeme Bohu za Petrovo květnové rozhod-
nutí stát se pracovníkem Dětské misie. Martina 
Čermáková se vrací do týmu DM po 12 letech na 
rodičovské dovolené.

Daniel Fér se s manželkou Věrkou a synem Vítkem 
přestěhoval do Liberce. Věříme, že si je Bůh použije 
k získávání dětí pro Krista a nových spolupracovníků 
v severních Čechách.

Určitě jste si všimli nové podoby Zpravodaje, který se 
chystáte číst. Přejeme vám, abyste na jeho stránkách 
nalezli mnoho dalších dobrých zpráv a povzbuzení.

Zbyšek Šikula

Kalendář
Potáborová setkání
14. – 16. října | Hošťálková
21. – 23. října | Příbor
22. října | CB Chrudim

Lego tábor
26. – 27. října
Příbor

Modlitební konference
15. listopadu 9:00
Praha, CB Soukenická

Vánoční semináře
15. listopadu | ústředí SCEAV Č. Těšín
26. listopadu | Příbor

Vánoční programy na školách
Prosinec

Programy s Legem
 11. 9. Hnojník
 28. 9. Ropice
 1. 10. Kynšperk nad Ohří
 15. 10. Hnojník
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PracovníciPracovníci
Zbyšek a Renáta Šikulovi

V červnu se Zbyšek účastnil rodinného tábora pro uprch-
líky z Ukrajiny ve Velkém Meziříčí. O prázdninách jsme 
s dětmi prožili příměstský tábor v Chrudimi, tábor pro 
předškoláky v Praze a příměstský tábor v Litoměřicích. 
Na konci prázdnin jsme měli programy pro děti v rámci 
evangelizační akce našeho sboru v Albrechticích.

Daniel Fér

Díky Bohu jsem na poloviční úvazek zpátky ve službě. 
Pomáhal jsem spouštět online korespondenční kurzy 
v Ukrajinštině a v české verzi uvěřil kluk „Majo“. V srpnu 
jsme byli s Věrkou a Vítečkem na táboře v Husinci. Pře-
stěhovali jsme se do bytu v Liberci a hledáme, jak dále 
rozvíjet službu s omezeními, která mám.

Ľubomír a Martina Čermákovi

Zažili jsme požehnané léto: 2 English campy (Třinec, Příbor) 
a 2 stanové tábory (Jičínsko, Dolní Lomná). Byli jsme pozváni 
i do Diakonie ve Frýdku-Místku na Lego párty. Celkem jsme 
oslovili 174 dětí, 3 děti přišly na pastorační rozhovor a obnovi-
ly svůj vztah s Bohem a 1 kluk se narodil do naší Boží rodiny. 
A od 1. 9. je Martina v DM na poloviční úvazek.

Petr Braha

Od jara se v západních Čechách uskutečnila na 12místech 
LEGO párty, kde bylo osloveno 502 dětí, v červnu víkendovka 
v Karlových Varech, v srpnu příměstský tábor v Kynšperku. 
V září připravujeme víkendovku v Chodově, a v říjnu opět 
LEGO párty. Od 1. července jsem se rozhodl pro službu v Dět-
ské misii na poloviční úvazek.

www.detskamisie.cz
/pracovnici-a-dobrovolnici
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Pracovníci
… s dětmi o tom, co se děje na internetu, na mobilu, na sítích. Prázdniny jsou 
ideální příležitostí najít něco nového na internetu, půjčit si cizí mobil, nebo 
využít uvolněných pravidel během dlouhých cest autem. No a v září se tyto 
nové zkušenosti snadno vymění se spolužáky.

Buďte rodiči, kteří se dozvědí, co jejich děti dělají na mobilu. Není pro to 
třeba ještě více sledování a pravidel. Lépe poslouží obyčejný rozhovor.

Abyste se něco dozvěděli, je třeba dodržovat jedno jednoduché pravidlo: 
Nehodnotit! Začněte rozhovor tím, že jasně vyjádříte, že nejdete na kontrolu, 
ale že se chcete něco nového dozvědět.

„Víš co, já vůbec nemám čas sledovat co je nového na 
internetu a jaké hry se teď hrají. Ukaž mi něco.  
Ty se v tom vyznáš.“

Během rozhovoru odolejte nutkání říkat dětem, co si myslíte 
o tom, co vám ukazují. Projevujte jen zvědavost a usilujte 
o pochopení toho, co chce dítě říci a co prožívá. Rodičovské 
postoje zaujměte teprve později, až si promyslíte, co jste se 
dozvěděli.

1) Ukaž mi něco zajímavého

Nechte si od dítěte ukázat, co má na mobilu (v počítači) 
zajímavého. Nezapomeňte se dále zajímat, například: 
Jak jsi to našel? Jak to funguje? Co je tohle? Jak se to 
dělá? Kdo to je? Ukaž mi jak.

2) Máš tam něco vtipného?

Zajímejte se a ptejte podobně jako u předchozí otázky.

3) Našel jsi něco ošklivého?

To je příležitost pro dítě svěřit se s citlivým tématem. Pokud jste tomu 
vybudovali prostor předchozími otázkami, dítě se nebude bát odsouzení 
a v důvěře se snáze otevře.

Promluvte si…
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Prázdniny jsou u konce a začíná další školní rok. Konečně! Určitě se posilněni 
skvělými zážitky z letních táborů těšíte na pravidelnou práci s dětmi v klubech, 
besídkách atp. Pokud jste plni sil a nadšení, blahopřeji. Ať Pán dál žehná vaší službě. 
Ale dost možná, že se zas tak skvěle a odpočatě necítíte. Léto bylo náročné a vyčer-
pávající. Možná máte obavy z nové služby, protože nevíte, co váš čeká. Možná máte 
obavy z pokračování ve službě, protože až moc dobře víte, co vás čeká. Kde v tako-
vém případě brát novou sílu a chuť do práce?

Co se takhle nechat inspirovat u proroka Eliáše? Jistě ten jeho příběh znáte. Prožil 
s Bohem úžasné, neuvěřitelné věci. Naprosto mimořádné vítězství. Viděl a zakusil 
Boží moc i slávu. To bychom také chtěli, viďte. Takové zkušenosti nás totiž neskuteč-
ně nabíjí.

Přesto Eliáše nacházíme zcela vyčerpaného. Už nemá sílu pokračovat, ba ani žít. 
Úplně vyhořel. Zdá se mu, že všechna ta jeho práce a horlení pro Hospodina byly 
k ničemu. Nemělo to žádný smysl. Je v koncích, balí to. Vždyť zůstal sám, opuštěný 
všemi. Tak slabý a bezmocný. Co s tím může dělat? Nic, vůbec nic! Avšak on s tím 

také ani nic dělat 
nemusí. Protože teď 
s tím něco udělá sám 
Hospodin.

V prvé řadě ho nechá 
pořádně vyspat, odpočinout. Však on Hospodin není žádným poháněčem, který by 
po nás chtěl neustále větší a větší výkon. Umí nám dopřát odpočinek. Stejně tak se 
umí postarat i o naše tělesné potřeby. Pravda, podpopelný chleba a obyčejná voda 
k pití nejsou zrovna nějaká hostina. Určitě bychom si dovedli představit něco lepšího. 
Avšak v síle tohoto prostého pokrmu je pak Eliáš schopen se zvednout a jít dál po 
celých čtyřicet dní a nocí. Kdo by to byl řekl, že ano? Inu i když nám Bůh nedá, co 
bychom si přáli, vždycky dá to, co nejvíc potřebujeme.

Biblické zamyšlení

„Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!“
1. Královská 19,7

V síle
obyčejného
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A pak se tam na hoře Chorébu Eliášovi ukáže Boží sláva a on uslyší jeho jemný, tichý hlas. 
Všimli jste si? Tím je všechno vyřešeno. Eliáš nekončí. Vrací se obnoven s novou silou 
k úkolům, které ho ještě čekají.

I ti nejzapálenější služebníci s mnoha skvělými zkušenostmi mohou zakusit něco z toho, 
čím si prošel Eliáš. Únavu, pocit marnosti, osamocení atp. Může být, že vám chybí potřeb-
né nadšení pro to, co vás nyní čeká. Avšak nebojte se. Tam, kde jsme sami slabí, Hospodin 
zůstává silný. Když nemůžeme, jedná on sám. I když nás pravděpodobně nepovede na 
horu, aby se nám tam ukázal za svištění vichru a v záři ohně, jistě se s námi setká zase 
trochu jinak. Však on už si najde cestu, jak nás posílit a obnovit. Dopřeje odpočinek, 
a v síle jeho „obyčejného“ pokrmu budeme moci dojít mnohem dál, než bychom si, kdy 
pomysleli.

Pavel Fér
Předseda Dětského odboru Církve bratrské (CB), kazatel 

na sboru CB v Husinci a autor mnoha slovíček pro děti.

Nový prezident CEF
Od 1. srpna má mezinárodní Dětská misie (CEF) nového pre-
zidenta. Stal se jím Jeremiah Cho, který ve službě vystřídal 
Reese Kauffmana. Bratr Jeremiah má bohaté zkušenosti 
se sdílením evangelia Ježíše Krista s dětmi světa. Pracoval 
nejprve jako oblastní pracovník a následně národní ředitel 
CEF v Jižní Koreji. Poté zakládal službu CEF na Srí Lance. Od 
roku 2014 do současnosti působil jako regionální ředitel pro 
28 zemí Středního východu. Pod jeho vedením se rozrostla 
služba v období před covidem ze 137 na 387 pracovníků 
a ze 700 tisíc oslovených dětí za 
rok na 7,5 milionu. Děkujeme 
za jeho vyslání do služby 
a modlíme se za něho.
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/literatura/napadyinspirace
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e Tyto dva spojené, do sebe zasunuté kruhy jsou stejné jako my lidé. Bílý kruh sym-

bolizuje to dobré v nás. To, co tam na začátku vložil Stvořitel. (Pootočte černý kruh, 
aby zabíral větší část.) Černý představuje pravý opak - všechno zlé…

Snažíme se nějakým způsobem vypořádat se vším tím ošklivým a zlým v nás. 
(Otáčejte černým kruhem.) A tak se někdy chováme dobře (odkryjte větší část bílé)
a jindy zle (odkryjte větší část černé). Někdy má navrch dobro, jindy zlo. Ale ať už 
je na povrchu cokoli, na druhé straně je vždy pravý opak (obraťte spojené kruhy). 
A tak, ať děláme, co děláme, jsme v podstatě stále stejně dobří i zlí (obracejte  
spojené kruhy). Nezměníme se. Pouze můžeme to zlé zakrýt.

(Přečtěte Ezechiel 36,26) Tím, že nám Bůh dá nové srdce, vzniká úplně nová  
situace. (Ukažte nový bílý kruh.) Nové srce je čisté z obou stran (obracejte kruh).

Ospravedlnění

Kompletní balíček k uspořádání dětské vánoční párty (slavnosti).
K dipozici od listopadu 2022 v eshopu DM.

8



Svědectví dětí
Martine, jak jsi uvěřil v Pána Ježíše?

Já jsem uvěřil na táboře, když 
jsem byl ještě malý. Pomoh-

lo mi to, abych se nebál 
a abych mohl třeba 
pomáhat ostatním 
lidem uvěřit v Pána 
Ježíše.
Jakou tvoji modlitbu 

Bůh vyslyšel?
Že jsem byl v nemocnici 

třeba, měl jsem operaci 
a měl jsem velké bolesti, tak 

jsem se pomodlil a pomohlo mi to.
Za co se nejčastěji modlíš?
Hlavně za lidi, kteří jsou taky hodně 
nemocní. Aby byli zase zdraví, aby jim Bůh 
pomáhal co nejvíc.
Co teď děláš na táboře?
Vedoucího.

Péťo, jak jsi uvěřila v Pána Ježíše?
Já jsem uvěřila na táboře. Ale pak jsem 
procházela těžkým obdobím, kdy jsem 
požívala alkohol, cigarety, nejedla jsem 
a poškozovala se. Pak jednoho dne jsem 
se šla modlit - jakože 
fakt hodně modlit 
- u okna. A pak 
jsem ucítila, 
že Bůh je 
se mnou, 
že nejsem 
sama 

a všechno se zlepšilo a já jsem se ze 
všeho dostala.
Jakou tvoji modlitbu Bůh vyslyšel?
Modlila jsem se, aby byl se mnou, aby mi 
pomáhal při té mojí cestě k němu, abych 
nebyla sama a nebála se ničeho. Abych 
měla někoho vedle sebe.
Za co se nejčastěji modlíš?
Modlím se za nemocné lidi. Za lidi, aby 
uvěřili v Pána Boha, aby se toho nebáli. 
A za všechny lidi na světě.

Marku, jak jsi uvěřil v Pána Ježíše?
Uvěřil jsem skrz lidi, co bydlí v církvi, tam 
mi o Ježíši mluvili a četli. Pak jsem jezdil 
na tábory K-klubu. Pak jsem vlastně 
uvěřil Pánu Bohu asi po měsíci a už vím, 
že existuje. (Poznámka: 
Marek uvěřil asi po 
čtyřech letech, do 
klubu a besídky 
začal chodit 
jako předško-
lák.)
Jakou tvoji 
modlitbu Bůh 
vyslyšel?
Modlil jsem se třeba 
za nemoc někoho a Bůh 

to vyslyšel a uzdravil ho.
Za co se nejčastěji modlíš?
Za lidi. Aby třeba byli zdraví a aby se 
neprali a tak.
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Střípky z léta
Připadám si jako v nebi
Programy pod stanem na sídlišti přitahují mnoho 
dětí, které ještě nikdy neslyšely o Pánu Ježíši. Tyto 
děti touží mnohdy po lásce a přijetí. Jedno děvče se 
nás zeptalo: „Proč jste na nás tak hodní, když nám 
všichni jen nadávají?“ Další, Eliška, děvče z problémo-
vé rodiny, nám po programu řekla: „Já si připadám 
jako v nebi, nic takového jsem ještě nezažila“. Tato 
a další podobná svědectví nás velmi povzbuzují k další 
službě.     (Brahovi)

Je čas naslouchat
Na našich táborech máme vždy děti, které se sborem či církví nemají téměř žádnou zku-
šenost. A pro nás sborové křesťany jsou právě tyto děti „sondou“ do života mimo církev. 
Letos na tábor dorazily dvě sestry z Dětského domova, pro nás úplně nové tváře. Předpo-
slední táborový den přišly za mnou po výzvě na pastorační rozhovor. Po hodinové rozmluvě 
s oběma děvčaty jsem si uvědomila, jak těžké je pro mladé lidi vyrůstající mimo církev vytrvat 
ve víře. Holky se dostaly do pěstounské rodiny, kde začaly chodit pravidelně do sboru. Starší 
z děvčat mi vyprávěla, že v tu dobu opravdu Bohu věřila, modlila se, četla Bibli. Když se však 
děvčata dostala do dětského domova, na Boha zapomínala. „Teto, já chci znovu věřit, ale když 
v domově vytáhnu Bibli, budou se mi smát. V domově je to tvrdé, abychom obstály, musíme 
být tvrdé taky…“ To jsou chvíle, kdy se můžete jen modlit. Dvě dospívající holky toužící obnovit 
svůj vztah s Bohem, ale zároveň žijí v prostředí, kde se mezi dospívajícími navazují krátkodo-

bé vztahy, problémy se řeší sebepoško-
zováním a následnou psychiatrickou 
léčbou. Dívky, které touží po lásce, ale 
zároveň mají strach odevzdat se Bohu, 
protože to v domově neustojí. Modlím 
se za tyto dívky a budu se je snažit 
povzbuzovat s důvěrou, že Bůh o nich 
ví.    (Martina Čermáková)
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Bůh to řekl svými slovy
Na táboře s tématem znamení příchodu Ježíše končil den o přírodních katastrofách, když 
přišla prudká bouřka. Valily se provazy deště, tábořiště bylo okamžitě celé zaplavené 
vodou, řeka stoupala.

„Vidíš, co nám Bůh ukázal? Zrovna když o tom mluvíme,“ 
řekl jsem Samuelovi. Samuel začal jezdit na tábory jako 
bojovný ateista. Nyní se sám posadil v dešti na lavičku 
a děkoval Bohu. Děkoval, že jim dal zažít něco z toho, 
o čem jsme mluvili. Tak ho tam našla kuchařka Katka. 
Mluvila s ním a modlili se, aby už bouřka skončila. V tu 
chvíli uviděli, jak se mraky trhají a déšť ustává.

Katka mě zavolala a Samuel mi vyjádřil, že rozhodně věří 
v Boha. Řekl jsem mu, že to je důležité, ale nestačí to. Bouře nemůže neposlouchat. On se 
ale k poslušnosti musí rozhodnout. Myslím, že toto rozhodnutí ještě neudělal.

Samuel měl zájem vyslechnout si, jak by se mohl rozhodnout poslouchat Boha a přijmout 
Pána Ježíše. Odešel s tím, že o tom bude přemýšlet. Následující den tábor končil a já jsem 
odvážel Samuela domů. Ujišťoval mě, že na nic nezapomněl a bude o tom přemýšlet.   
(Daniel Fér)

Mnohé radosti
Na příměstských táborech v Chrudimi i Litoměřicích 
nám Bůh daroval zažívat mnohé radosti: počet dětí se 
oproti loňsku zvýšil, děti se naučily poznávat i některé 
neobvyklé dopravní značky a některé děti se rozhodly 
používat ve svém životě pravidla, která jsme jim předali  

z Božího slova. A také se na obou táborech zapojili do služby noví mládežníci, z nichž 
někteří v minulosti byli jako děti účastníky našich příměstských táborů.    (Renáta Šikulová)

Předávání štafety
Ke konci příměstského English tábora 
za mnou chodily nejstarší holky a 
kluci, kteří se mě ptali, kdy se mohou 
zapojit jako vedoucí. Jsou to velkou 
měrou děti mimosborové a bylo pro 
nás velkým povzbuzením, že chtějí 
nést štafetu dál.    (Martina Čermáková)
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„Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, 
až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.“
(Lukáš 22,32)

Léto, léto, léto. A pak najednou bum. Škola, povinnosti, spolužáci, konflikty, rodiče, stres, 
pozdim. Léto jako by nebylo. Je tak snadné zapadnout do starých kolejí. Vrátit se k tomu, 
co bylo.

A přece to tak nemusí být. Některé děti na akcích Dětské misie, na církevních táborech 
a evangelizacích zažily své obrácení. Jiné byly povzbuzené k odvážné víře, k modlitbám, 
ke službě, ke svědectví.

Zásahy Boží milosti nemusí s podzimem vyblednout a rozplynout se. Mohou naopak 
působit, růst a šířit se k Boží slávě.

Ježíš věděl, jaké zkoušky čekají Šimona, a proto za něho prosil, aby jeho víra neselhala. 
My také víme, že obrácené děti čekají mnohé zkoušky, proto se za ně chceme modlit 
s vírou, že potom zase oni budou posilou svým bratřím a sestrám, spolužákům, rodinám… 
a jen Bůh ví, jaké s nimi má další záměry.

Víru dětí

M
od

lím
e 

se
 za

Děkujeme
• za nově obrácené děti
• za děti povzbuzené ve víře
• za církve a misionáře, kteří 

nesou evangelium dětem

Prosíme
• za vytrvání víry obrácených dětí
• za ještě nerozhodnuté děti
• za pomoc ve zkouškách
• za zapojení dětí do církví
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Pro školní rok 
2022 - 2023
Cyklus vyučování dětí 
(5 - 12 let) v klubech,  
nebo besídkách
5 velkých otázek + Co by mělo vědět 

každé dítě (také na CD)

Ježíš je mocný a slavný Bůh

Boží svrchovanost: Život  
Josefa – Biblické lekce SZ

Mary Slessorová – Misijní lekce

Corrie ten Boom – Misijní lekce

Čelem vzad – Evangelizační lekce

Další 2 tituly se připravují.

Vánoce/Velikonoce dle aktuální 
nabídky nebo vlastního výběru

Biblická časová osa
Pomůže děti seznámit se strukturou 
Bible a chronologií biblických událostí.
Obsahuje rovněž různé nápady na hry 
a na vyrábění.

Dárky k vánocům
Různé brožurky: To musíš vědět, 

Zvláštní slib, Poznej krále, Už jsi 
přemýšlel PROČ?

„Podivuhodná kniha“ - pro děti  
(7 – 12 let). Skvělých 8 dílů  
k poznávání Boha i samých sebe.

„Kdyby zvířata mohla mluvit“ 
 - pro dorost.

„Stolní kalendář 2023 s bibl.verši“  
– pro dospělé

Naděje pro Ukrajinu
Brožurku, leták, evangelium Jana, 

Bibli nebo biblický kurz „Boží slovo“ 
v ukrajinštině (případně ruštině) 
můžete stále darovat uprchlíkům 
z Ukrajiny ve vašem okolí. Vše na-
jdete v sekci: Zdarma pro Ukrajinu

Nové materiály
Ježíš je mocný a slavný Bůh
Biblické lekce NZ

Pomocí této série ukážete dětem: 
Ježíše a jeho království…Ježíše, který 
má vše pod kontrolou… Ježíše, který 
sytí velký zástup lidí… Malomocného 
Samařana, který říká „děkuji“… Ježíše, 
jako Božího Syna.

Čelem vzad
Evangelizační lekce

Pomocí této série sdílíte s dětmi evange-
lium pomocí životních příběhů různých 
osob Bible: Zacheus, Mefíbóšet, Noe, 
Saul, etiopský dvořan.

Pro dorost
Táborový program „Znamení časů“
Táborové programy na CD

Táborový program pro do-
rost založený na Ježíšových 
výrocích o znameních časů 
zaznamenaných v evangeliích 
(znamení časů, pandemie, 
války, pronásledování křesťa-
nů, přírodní katastrofy, příchod Ježíše). Obsahuje biblické 
vyučování, hry a pomůcky ke hrám.

DINOSAUŘI fascinující stvoření 
… a co k tomu říká Bible
Informace a podklady pro výuku ve školách, při setkáních 
dorostu a v rodině.

13



14

Př
ed
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em
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sl

už
bu V centru Dětské misie v Příboře je 

ubytovaná sestra Táňa. Je misionář-
kou z Ukrajinské Dětské misie. O své 
službě v České republice píše:

Bůh mi dal obrovskou touhu sdílet 
evangelium s dětmi, kteří utíkají před válkou. 
Chválím Boha za příležitosti, jako jsou Kluby 
dobré zprávy, školní programy a tábory. Díky nim jsem 

mohla sdílet evangelium s Ukrajinskými dětmi v různých městech a obcích 
České republiky.

Děti velmi pozorně poslouchaly mé svědectví o dvojím útěku 
před válkou a lekci „Proč začínají války?“ Zpívali jsme písně 

o Ukrajině, hráli hry a vyráběli. Děti pak měly příležitost 
sdílet své vlastní příběhy.

„Moc vám děkuji,“ ocenila program jedna česká učitel-
ka, „Netušila jsem, čím vším si tyto děti prošly! Jejich 
příběhy mi vehnaly do očí slzy.“

Na závěr programu všechny děti dostávají batůžky 
„Naděje pro Ukrajinu“.

Podpořte službu Dětské misie
variabilní symbol = účel daru

6714 Zbyšek a Renáta Šikulovi (národní ředitel, účetní, literatura a vzdělávání)
8413 Ľubomír a Martina Čermákovi (oblast Novojičínska, služba s Legem)
3333 Petr a Věrka Brahovi (oblast Západní Čechy)
8817 Daniel Fér (korespondenční kurzy online, správa IT, tvorba materiálů)
8888 rozvoj služby v Praze (kancelář Vojtěšská 15, Praha 1)
1234 služba s Legem (dokoupení, rozvoz, údržba Lega)
9999 obecný dar na misijní službu Dětské misie
2018 dary na službu v Bosně a Hercegovině (podpora služby DM v zahraničí)
2022 dary na službu ukrajinským uprchlíkům a službu Tani Danylové v ČR  

Účet: 2000160468/2010
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a email (kvůli potvrzení o darech)

Ukrajinským dětem
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Příměstský 
tábor Kynšperk 
nad Ohří

English Camp 
Třinec

Příměstský 
tábor Chrudim

Tábor 
Husinec

English 
Camp 
Příbor



Kontakt
centrum@detskamisie.cz
731  505 939
www.detskamisie.cz

Dětské misie

podzim 2022

Dětská misie
Dětská misie je mezinárodní organizacespojující křesťany z protestantskýchcírkví.

Cílem Dětské mise je oslovovat děti, kteréještě neslyšely evangelium, pomociobráceným dětem duchovně růst a najítmístní sbor, do kterého se začlení.

Přímá práce s dětmi
- Kluby dobré zprávy
- Pobytové a příměstské tábory
- Školní programy
- Jednorázové evangelizační akce
- Venkovní evangelizace
- Online kurzy pro děti

www.hledejanajdi.cz

Podpora práce s dětmi
- Kurzy EVD 1 a 2 pro učitele dětí
- Semináře, přednášky a vyučování
- Podpora církví v evangelizaci dětí:

pomoc, zaškolení, materiály
- Půjčování Lega na misijní akce
- Konference

Materiály

- Lekce s obrázkovými knihami

- Materiály pro učitele

- Materiály pro děti

www.obchod.detskamisie.cz

Modlitební úsilí
- Modlitební skupinky
- Modlitební dopisy

www.detskamisie.cz/modlete-se/

Kontakt
centrum@detskamisie.cz
731 505 939
www.detskamisie.cz

Dětská misie je součástí celosvětové organizace Child Evangelism Fellowship®, která působí ve
většině zemí světa. Více informací na stránkách: www.cefonline.com (EN) | www.cefeurope.com (EN)

Zpravodaj
Dětská misie

Dětská misie je mezinárodní organizace spojující křesťany z protestantských církví.Cílem Dětské misie je oslovovat děti, které ještě neslyšely evangelium, pomoci obráceným dětem duchovně růst a najít místní sbor, do kterého se začlení.


