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II Dětská misie je součástí světové organizace Child 

Evangelism Fellowship®, která působí ve více než 160 

zemích světa. Svým působením je největší dětskou mi-

sijní 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 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 ko-

respondenčních kurzů. Cílem je zvěstování evangelia, 

ale také ukázat dětem na křesťanský život v praxi.

Jednorázové evangelizační akce

Různé jednorázové akce jako jsou např. den dětí, vý-

lety, svátky, narozeniny jsou využívány k tomu, aby děti 

mohly uslyšet zvěst evangelia.

Pomoc v přímé práci s dětmi 
• Pomocí kurzů „Efektivní vyučování dětí – stupeň 1, 

2, 3“ (v rozsahu cca 30 hodin o evangelizaci a du-

chovním růstu dětí).

• Uspořádáním seminářů, workshopů, konferencí DM

• Uspořádáním jednodenních či vícedenních školení 

dle požadavků učitelů – od předškolních dětí po do-

rost, vzdělávání učitelů, rodičů…

Vydávání literatury
Literatura pro děti a učitele dětí se systematickým vy-

učováním z většiny známých biblických příběhů ze Sta-

rého a Nového zákona, věroučných lekcí, misijních pří-

běhů 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.

Dětská misie je členem Evangelikální aliance 

a spolupracuje se všemi registrovanými církvemi 

a samostatnými sbory na území České republiky 

a v zahraničí. DM aktivně spolupracuje a vítá čin-

nost organizací: AWANA, Samuel, Biblická práce 

pro děti, Tim 2,2, TWR, KPK, BTM, HCJB, Nový 

život, Kudy kam, Wycliffovi překladatelé Bible, 

redakce časopisu Kroky. Spolupracuje se stovkami 

jednotlivých křesťanů z církve Pána Ježíše Krista.

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
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ÍKMnoho věcí v našem životě podléhá času. Stává 

se, že to, co se jednou naučíme, za několik let ne-

platí a musíme se to učit znovu a jinak. V průběhu 

mého života došlo asi třikrát ke změně v pravi-

dlech českého pravopisu. Je to jazyk živý, k dalším 

změnám asi dojde. Platí to i o zeměpisu, hranice 

států se měnily v minulém století také nejméně 

třikrát. A co třeba pravidla silničního provozu? 

Kdo stále jezdí podle toho, co se naučil před třiceti 

lety, je dnes hrozbou pro všechny ostatní účastní-

ky silničního provozu.

Proč to říkám? Protože jsem moc ráda, že mimo 

učení ve škole, jsem měla možnost se učit v neděl-

ní škole, ve sboru a doma něco, co je stálé, nemění 

se a je veledůležité pro život: verše, někdy i celé 

úseky z Božího slova. Apoštol Petr ve svém dopise 

napsal: „Neboť všichni lidé jako tráva a všechna 

jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ 

opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky“ 

(1. Petra 1, 24). 

Na stálosti Božího slova nic nezmění ani růz-

né překlady. Kralický překlad zůstal a je stále pro 

mnohé nejoblíbenějším. Již delší dobu také může-

me užívat Český ekumenický překlad. A mám ra-

dost z toho, že v tomto roce byly dokončeny další - 

„Bible - překlad 21. století“ a k tomu ještě Studijní 

překlad Bible. Je to obohacení. 

K učení veršů je výborné využívat věk škol-

ní, kdy je člověk schopen si hodně zapamatovat 

a paměť trénuje (snad :) ) Takové učení může být 

zajímavé i zábavné. To mohou potvrdit absolventi 

kurzů EVD 1 a jejich žáci. Dětská misie má  k lek-

cím a učení veršů i dobré pomůcky. Znalost Bo-

žího slova je nejvhodnějším základem pro stavbu 

života. Ovšem - pokud je uloženo nejen v hlavě, 

ale i v srdci, když podle něho jednáme.

Někdy mám dojem, že někomu v jeho Bibli 

nějaký verš chybí. Bez ohledu na překlad. Prostě, 

jakoby tam nebyl. Skoro každému chybí některý 

z veršů, vyjadřujících radu nebo  pokyn - někdy 

i příkaz, který je pro naši současnost či jeho sou-

kromou situaci nepochopitelný, nevhodný, život 

komplikující.

Např: Miluj svého bližního jako sám sebe 

(Mt 19,19).

Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás 

pronásledují (Mt 5,44).

Nenechte se formovat tímto světem, ale raději...  

(Řím. 12,2)

...buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, 

v čistotě... (1. Tim. 4,12). 

Pokud jsme na zemi, žijeme, jsme ve škole. 

Máme velkou příležitost. Máme od koho se učit 

a víme proč. Máme velkého mocného milujícího 

Otce. Kéž by každému z nás mohl říct: „Výborně 

dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svě-

řím ti mnoho. Sdílej radost svého pána“ (Matouš 

25,21).

Irena Zemanová
místopředsedkyně Národní rady Dětské misie

Co nepodléhá času?
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Proč taková otázka, to je přece samozřejmé! Kaž-

dý člověk chce být šťastný!

Co to vlastně znamená být šťastný? Ani to nelze slo-

vy dokonale vyjádřit. Myslíme tím vnitřní stav duše, 

stav našeho nitra, které je naplněno pocitem blaha, ra-

dosti a pokoje.

Když je člověk ve svém nitru šťastný, raduje se ze ži-

vota a vůbec mu nevadí, že je špatné počasí, že má na 

cestě života překážky. Jeho vnitřní radost prozařuje ne-

jen jeho obličej, ale i jeho myšlenky, pohled na okolní 

svět i na lidi, se kterými se setkává. Vše se mu jeví krás-

né, milé, příjemné. I problémy se zdají být snadno pře-

konatelné. Zkrátka, život je radostný a stojí za to žít.

Když je však člověk ve svém srdci nešťastný, připa-

dá mu celý svět smutný a neradostný. Ani nejkrásnější 

květiny a nejmilejší slova nedovedou člověku dát ra-

dost. Když je člověk nešťastný, vidí tento krásný svět se 

všemi krásami přírody jen jako slzavé údolí. Na tom, co 

prožíváme ve svém nitru, záleží náš pohled na okolní 

svět i na hodnoty, se kterými se setkáváme.

V podstatě může mít člověk ve svém nitru jeden 

ze tří stavů:

• stav štěstí - blaha, radosti, pokoje a harmonie,

• stav neštěstí - zoufalství, znechucení, ba až odporu 

k životu,

• stav vnitřní prázdnoty, kdy člověk není ani šťastný 

ani nešťastný, ale pociťuje, že mu něco hodnotného 

a důležitého schází, i když sám neví co. 

Pocit prázdnoty je velice nepříjemný, protože s ním 

proniká do života jakási nudná šeď. Vnitřní prázdnotu 

prožívají nejen obyčejní lidé, ale i ti, kterým mnozí zá-

vidí jejich „úspěchy“ a „štěstí.“ Uvedu dva příklady.

Světová jednička v tenisu před několika lety a vítěz 

Wimbledonu Boris Becker odhalil něco ze svého nitra: 

„Byl jsem slavný, měl jsem úspěchy i spoustu peněz - 

všechno, po čem lidé touží. A přece jsem místo štěstí 

cítil neklid, vnitřní prázdnotu a stále větší nespokoje-

nost. Co jsem mohl chtít víc? Co mi chybělo a po čem 

jsem stále toužil? Nevěděl jsem. Bylo to k neunesení.“ 

Jeho obdivovatelé netušili, že tento muž v době své nej-

větší slávy myslel na sebevraždu.

Světoznámý básník J. W. Goethe napsal ke konci své-

ho života tento krátký verš: „Až jednou umřu, napište 

na můj hrob: Po celý život měl štěstí, ale šťastný nebyl 

nikdy.“ Podivné svědectví. Tento muž měl opravdu 

mimořádné štěstí. Byl všestranně nadaný, měl vysoké 

postavení, byl všeobecně ctěn a obdivován mnohými 

muži i ženami. Byl úspěšný, bohatý i slavný. Co ještě si 

může člověk na světě více přát? A přece sám vyznává, že 

„šťastný nebyl nikdy“. Je to skoro až nepochopitelné. 

Co tedy může učinit člově-

ka vnitřně šťastným ?

Do našeho hledání zaznívá 

tichý hlas Ježíše Krista: „Pojďte 

ke mně všichni... já vám dám 

odpočinout... naleznete odpo-

činutí svým duším.“ „Každý, 

kdo pije tuto vodu, bude mít 

opět žízeň. Kdo by se však napil 

vody, kterou mu dám já, nebu-

de žíznit na věky.“ „Uvidím vás však opět a vaše srdce se 

zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.“ (Mat. 11,28; 

Jan 4,13-14; Jan 16,22.) Ježíš zve člověka k sobě a zaru-

čuje, že každý, kdo ho přijme a spojí s ním svůj život, 

bude mít blaho, pokoj a radost. Ježíš to nejen slíbil, on to 

také v průběhu dějin stále uskutečňuje. Lidé, kteří spojili 

s Ním svůj život, prožívali pokoj, radost a vnitřní blaho, 

a to i v utrpení a smrti.

Jak může Ježíš Kristus dávat člověku tyto vnitřní 

hodnoty? 

Je to veliké duchovní tajemství. Kristus vstal z mrt-

vých, žije v novém duchovním těle a může být neustále 

v nás přítomen skrze Ducha svatého. Kristus člověka 

blaží svou osobní přítomností, láskou a pokojem. Člo-

věk byl stvořen pro společenství lásky se svým Stvoři-

telem. Když se v tomto společenství nachází, prožívá 

opravdové štěstí. 

S člověkem je tomu podobně jako s jinými tvory. 

Ryba byla stvořena pro život ve vodě. Když ji vytáhneme 

z vody, můžeme jí nabízet nejlepší zákusky, pochoutky 

a nejjemnější peřiny. Žádná z těchto kvalitních věcí ji 

neuspokojí, protože ona bytostně touží po vodě. Pták 

je stvořen pro létání ve vzduchu a jen tam se cítí doko-

nale šťasten. Žádné jiné prostředí ho nemůže uspokojit. 

Písmo svaté mnohokrát připomíná, že nás lidi stvořil 

Pán Bůh pro společenství lásky se sebou. Boží láska to je 

naše „prostředí“, po kterém touží lidská duše jako ryba 

po vodě a pták po vzduchu. Nejsme-li v tomto prostředí 

Boží lásky, prožíváme prázdnotu, nespokojenost a ne-

pokoj. „V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, 

ale že si on zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť 

smíření za naše hříchy.“ (1. Jana 4,10)

Milí čtenáři, přeji Vám, abyste ve svém životě stále 

více zakoušeli vnitřní blaho a štěstí pramenící ve spole-

čenství lásky s Kristem. Máme také nesmírnou výsadu 

nabízet toto společenství lidem kolem nás. Mohou to 

být právě děti, kterým sloužíte ve svých sborech, klu-

bech, nebo při evangelizačních programech. Ať Vám 

Bůh ve vašem úsilí bohatě žehná. 

Mgr. Stanislav Kaczmarczyk

člen Národní rady DM

Opravdu chceš být šťastný ?
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Milí čtenáři,

ačkoliv nám žloutnoucí listí, které se v chuchvalcích 

snáší ke kořenům stromů, připomíná, že vládu pro letošní 

rok už definitivně převzal podzim, zveme Vás k malému 

ohlédnutí za letní službou mezi dětmi na Novojičínsku.

Léto pro nás začalo stylově. Letní slunovrat jsme při-

vítali za rachotu silných silničních strojů v rámci akce 

nazvané „Motorkáři dětem“. Navzdory uplakanému 

počasí se do příborského parku nahrnulo asi 30 dětí, 

které společně s řidiči nablýskaných motorek soutěžily 

o sladké odměny, shlédly videoklip o službě křesťan-

ských motorkářů a vyslechly si svědectví o životě s Bo-

hem. V závěru programu pak měl každý z návštěvníků 

možnost zažít jízdu na motorce na vlastní kůži! 

O den později, když už sluníčko slibovalo skutečně 

letní teploty, jsme se společně s dorostenci zchladili na 

Cool Ice Party, kterou jsme završili celoroční EXIT klu-

by. Vedle mrazivě ledových her a obřích porcí zmrzliny 

jsme mezi sebou přivítali manžele Ivu a Standu Suré 

z Ostravy, kteří nám posloužili romskými chválami 

a živým svědectvím o cestě za Bohem. 

Počáteční prázdninové dny a týdny jsme věnova-

li přípravám našeho prvního 3-denního klubu. Pán 

Bůh nám poslal tři obětavé dobrovolníky a dodával 

nám při této formě terénní misie odvahu. Třetí čer-

vencový týden jsme se tedy v pětičlenné sestavě vydali 

mezi děti na jedno z místních sídlišť a po 3 dny jsme 

se skupinkou zhruba 10 dětí hráli hry, učili je písničky, 

verše z Bible a v biblické lekci přinášeli zvěst evangelia. 

V měsíci říjnu na tuto letní aktivitu chceme navázat 

novým Klubem dobré naděje.

Měsíc srpen byl především ve znamení přípravy 

a realizace letních táborů, kterým je v tomto čísle Zpra-

vodaje věnován samostatný článek.

Poslední srpnový týden jsme se zapojili do „Ka-

nadských dnů pro Příbor“. Spolu s Apoštolskou církví 

z Frýdku-Místku a týmem „7 statečných Kanaďanů“ 

jsme vyráželi do terénu mezi děti a mládež. Při této 

akci jsme nebyli hlavními organizátory, ale měli jsme 

skvělou možnost poznávat nové děti a dorostence 

a zvát je na další akce, které pořádáme. 

Sotva z prostor našeho centra zmizela poslední za-

vazadla našich zaoceánských hostů, vrhli jsme se do 

finálních příprav v pořadí již 3. ročníku akce vžité pod 

názvem „Streetball aneb Příbor v koši“. I přes velmi 

studené počasí a ranní dešťové kapky na tuto akci do-

razilo kolem 100 hráčů i diváků. Sportovní utkání pak 

zpestřila partička kluků z Těšínska se svým vystoupe-

ním v break dance. Jeden z tanečníků se pak s mladými 

a nadějnými sportovci a sportovkyněmi podělil o své 

zkušenosti s živým Bohem. 

Sobota věnovaná streetballu pak měla své pokračo-

vání v neděli večer, kdy se na Salaši konala „Follow-up 

party“, tedy jakási vzpomínková akcička plná fotek 

a zážitků z předchozího dne. 

Zatímco kalendářně ještě stále panovalo léto, sní-

ženými teplotami, chladnými rány, mlhovým oparem 

a zkracujícími se dny na sebe začal upozorňovat pod-

zim. Na samém sklonku léta jsme tedy ještě využili 

ucházejícího počasí a na jedné z příborských herních 

ploch jsme ve spolupráci s naším domovským baptis-

tickým sborem uspořádali Maskáčovou párty. Nedíl-

nou součástí této akce bylo bojové líčení na tvářích, 

maskáčový oděv, letecké hry a hlavně skutečný příběh 

o pilotovi z 2. světové války, který poznal Pána Boha 

v japonském vězení. 

Do podzimní rovnodennosti zbývalo několik málo 

dní a my dva jsme se po dlouhém pracovním létu moh-

li těšit na, věříme, že zaslouženou dovolenou v horách. 

Budeme moc rádi, když po přečtení tohoto článku 

vyšlete k nebesům vděčnou modlitbu za všechny akce, 

které se během tohoto léta mohly uskutečnit a na nichž 

mohlo zaznít čisté evangelium. 

Děkujeme.                           Martina a Ľubko Čermákovi

oblastní koordinátoři Dětské misie na Novojičínsku

Plánované podzimní dění: 

9.- 11. 10.  SPRINT WEEKEND – potáborový víken-

dový pobyt pro dorostence

18. 10. Exit klub pro dorost

19. 10.  tématický večer v ČCE v Brně na téma 

Víra dětí

21. 10.  startovací párty Klubu dobré naděje 

v Příboře

30. 10. - 1. 11.  motivační víkendovka pro pracovníky 

s dětmi v olomouckém dětském domově

2. - 6. 11.  Angloafrický týden v Příboře – aktivity 

pro děti a dorost s týmem z Anglie

7. 11. konference DM v Praze

22. 11.  celostátní setkání podporovatelů Dětské 

misie na Salaši

27. - 29. 11.  listopadový STMEL – víkendovka pro 

dorostence z EXIT klubů

8. - 18. 12. vánoční program na základních školách

13. 12. vánoční EXIT klub

Podrobnosti o naší službě mezi dětmi na Novojičín-

sku se dočtete v našem modlitebním dopise, který je ke 

stažení na: www.detskamisie.cz v sekci „Ke stažení“.

Novojičínské aktuality…
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Aruba. Ostrov o délce 30 kilometrů a šířce 8 kilome-

trů naleznete v Karibském moři v souostroví Nizozem-

ských Antil. Mnoho lidí zná toto autonomní území Ni-

zozemského království jako místo pro slunné prázdniny 

s honosnými palmovými plážemi a luxusními hotely. 

Nicméně tento ostrov má také svou stinnou stránku. 

Převážná část z více než 100.000 obyvatel žije v duchov-

ní temnotě. Je mezi nimi mnoho dětí. Přinášíme Vám 

svědectví jedné holandské rodiny, která se připravuje na 

misijní cestu s cílem přinést dětem na Arubě evangeli-

um. Jsou to Frits (28) a Jantine (25) van Dijkovi se svými 

dvěma dětmi Matthiasem (2,5) a Evou (9 měsíců).

„Již před naším seznámením jsme oba cítili povolání 

k misii. Po svatbě jsme se hodně modlili za to, aby nás 

Pán Bůh poslal do služby, kterou pro nás připravil. Začali 

jsme také komunikovat s několika holandskými misijní-

mi organizacemi. Asi před dvěma lety nás telefonicky 

kontaktovala protestantská církev na Arubě s otázkou, 

zda bychom nechtěli pomoci přinést zdejším dětem 

evangelium a zda bychom se také neujali jejich pravidel-

ného vyučování. V uplynulých dvaceti letech se církev 

dětem a mladým lidem věnovala jen okrajově a výsled-

kem je to, že do shromáždění jich přichází velmi málo. 

Církev na Arubě si uvědomila, kolik toho v uplynulých 

letech zanedbala a že potřebuje misijně zaměřené mladé 

lidi, kteří by se dětem věnovali na plný úvazek.

Od okamžiku prvního kontaktu se rozběhl dlouhý 

proces příprav. Na počátku jsme na modlitbách hle-

dali Boží vůli, abychom měli jistotu, že právě Aruba je 

místem, kam nás Pán Bůh posílá. Poté, co jsme nabyli 

jistoty, začala organizační a studijní část příprav. Pustili 

jsme se do vyřizování všech potřebných dokladů a hle-

dání ubytování na ostrově. Připravili jsme transport ná-

bytku, oblečení a mnoha dalších věcí kontejnerem po 

moři. Čeká nás prodej auta a tak bychom mohli dlouho 

pokračovat. Na sklonku září jsme také dokončili tří-

měsíční kurz pro pracovníky s dětmi pořádaný Child 

Evangelism Fellowship® (Dětská misie) ve švýcarském 
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Ostrov slunce a stínu!

Kilchzimmeru. V průběhu studia jsme se znovu utvr-

dili v přesvědčení, jak je důležité zvěstovat evangelium 

dětem a vychovávat je v poznání Pána Boha. Naučili 

jsme se mnohé dovednosti, které uplatníme při vyu-

čování dětí i přípravě spolupracovníků. Byli jsme také 

velmi obohaceni svědectvím našich učitelů a mnohých 

studentů, kteří již mezi dětmi misijně slouží.

Těšíme se na to, že již v krátké době odjedeme do 

našeho nového domova a začneme misijní dílo mezi 

dětmi! Stále ještě čekáme na povolení k dlouhodobému 

pobytu, ale to by měla být již poslední formalita, která 

nás zadržuje doma. Svou misijní činnost bychom rádi 

rozvinuli ve spolupráci s místními sbory. Tím bude ga-

rantováno, že služba mezi dětmi nebude do budoucna 

závislá pouze na jednom manželském páru. Nyní se již 

intenzivně věnujeme učení jazyka Papiamento, který je 

mateřským jazykem většiny dětí na Arubě.“

V Kristu spojeni 

Frits & Jantine van Dijk, Matthias a Eva 
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Podzimní rodinná zábava
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EMěnící se barvy a ochlazování vzduchu 

dělá z podzimu skvělé období v roce.  

Boží láska je také úžasná – na této stra-

ně se dozvíš více!

Boží láska k nám 

se nikdy nemění. 

On nás miluje 

pořád – navěky a navždy!

Tvořivá činnost s listím

1. Jděte spolu ven celá rodina a nasbírejte nějaké listy 

– alespoň jeden pro každého.

2. Ať každý člen rodiny obkreslí svůj list na papír a vy-

střihne.

3. Okraje listu olepte provázkem.

4. Napiš jeden z veršů z předchozí aktivity na svůj list. 

Nechte dobře zaschnout a nahoře pak udělejte dír-

ku. Tou provlékněte provázek na zavěšení. Tento list 

ti bude připomínat, že Pán Bůh tě miluje!

V říjnu si vyrob graf, na 

kterém budeš každý den 

zaznamenávat teplotu 

a  počasí. 

Můžeš už říct, že se zima blíží?

Teach Kids, September/October 2006

Překlad: Martina Čermáková, DiS.
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Jak vzácný skvost je tvé

milosrdenství, Bože!

Bůh však prokazuje 

svou lásku

k nám tím, že Kristus 

za nás

zemřel, když jsme 

ještě byli hříšní.

Podle toho jsme poznali, 

co je láska, že on za nás

položil život.

Neboť Bůh tak miloval svět, 

že dal svého

jediného Syna, aby žádný, 

kdo v něho věří,

nezahynul, ale měl 

život věčný.

Vítr sfoukl ze stromu tyto listy. 

Zkus spojit jednotlivé listy s biblickým veršem se 

správným odkazem na stromě. 

Přečti si verše o Boží lásce. 
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YDalší z pracovnic, která si dopisuje s dětmi v korespon-

dečních kurzech je Jitka Daňová. Patří mezi ty „služebně 

mladší“ spolupracovnice. Pomalu však začíná následovat 

své starší kolegyně ve službě, stačila se  vdát a přestěhovat  

z místa svého dětství a mládí. Ostatně pár vět o sobě nám 

napsala:

„Jmenuji se Jitka Daňová a se svým manželem bydlím 

nyní v Jablůnce u Vsetína. Vyrůstala jsem však na Těšín-

sku, v Bystřici nad Olší. Tam jsem od dětství chodila na 

shromáždění sboru Slezské církve evangelické a.v., kde 

jsem uvěřila v Pána Ježíše Krista. Před několika lety mi 

Bůh daroval službu v Dětské misii. Jsem mu vděčná za to, 

že můžu být pro něj v této službě „použitelná“. Baví mě do-

stávat dopisy a mám radost z toho, když děti díky kurzům 

mohou poznávat Boha jako nejlepšího přítele. Ve volném 

čase ráda pracuji s dětmi, poznávám nové lidi a jejich ži-

votní cesty. Mám radost z toho, když mohu zpívat písně na 

chválu Boha. Také mě  baví 

ruční práce.“

A ještě několik úryvků 

z dopisů dětí, které jsou za-

pojené do korespondenčních 

kurzů:

Díky Jitko, že jsi na mě 

taková hodná, jenže já ne-

mám komu dát tu pozvánku 

na KK. Kámošky mám, ale nezajímá je Bůh, ale mě ano…

                                                                                           Lucie

Já jsem tak ráda, že se můžu zdokonalovat o Bohu a ty 

mi s tím pomáháš. Já bych se s Tebou chtěla někdy setkat…

                                                                                      Karolína

„…chtěla jsem Ti poděkovat za čas, který nám věnuješ. 

Tyto lekce mně hodně povzbuzují a pomocí nich prohlubují 

vztah s Bohem a hledám svou vlastní cestu.“                Lenka

Korespondenční kurzy

V tento den se budou pracovníci, dobrovolníci a přáte-

lé Dětské misie na celém světě společně modlit. Budeme 

rádi, když se k modlitbám připojíte i vy a přinášíme Vám 

náměty na modlitby, které byly shromážděny pro evropský 

region:

Chvalte Pána
1. Za 570 pracovníků CEF a 11.000 dobrovolníků, které 

Bůh povolal k tomu, aby přinesli evangelium dětem 

v Evropě. 

2. V průběhu léta bylo více než 100.000 dětí po celé Ev-

ropě vyučováno v 5-denních klubech a prázdninových 

biblických klubech; dalších 50.000 dětí se účastnilo 

některého z 800 táborů. Chvalme Pána za ty děti, které 

přijaly Pána Ježíše Krista a duchovně rostou. 

3. Tři miliony traktátů “Poznej Krále” bylo v tomto roce 

distribuováno v mnoha různých jazycích a velké množ-

ství nových dětí se tak zapojilo do korespondenčních 

kurzů. 

4. Za 120 studentů, kteří byli vyškoleni v šesti kurzech 

„Children’s Ministry Leadership Course“ (Institutech) 

v Evropě v roce 2009. 

5. Za Boží vedení, ochranu a blízkost, která nás provázela 

ve službě dětem.  

Modlete se a proste
1. Za otevření nových zemí pro službu CEF – Kypr, Ko-

sovo a Lichtenštejnsko: aby Pán poslal pracovníky a aby 

mohla být zahájena služba dětem. 

2. Za 6.000 Klubů dobré naděje a pravidelných školních 

klubů v Evropě do konce roku 2011; nyní jich je 4.456. 

Světový den modliteb Dětské misie
Středa, 4. listopadu 2009 3. Webové stránky Wondersurf.com jsou spuštěny v 16 

evropských jazycích. Modlete se, aby skrze tuto služ-

bu mnoho chlapců a dívek uvěřilo v Pána Ježíše Krista 

a duchovně rostlo. Modlete se za nové evangelizační 

díly, které jsou připravovány. 

4. Za studenty podle Božího povolání pro CMLC (Institu-

ty) plánované pro rok 2010 a vyslání dalších dělníků do 

Božího díla. 

5. Za dokončení vydání a distribuce Wonder Book (Kniha 

zázraků) pro 2 miliony domácností v Rusku. Za ty, kteří 

knihy a korespondenční kurzy obdrží a také za ty, kteří 

již přišli ke Kristu. 

6. Za plynulý přechod vedení služby v regionu. Gerd-Wal-

ter Buskies v květnu 2010 převezme funkci Regionální-

ho ředitele pro Evropu. 

7. Za Ruské večery v pěti městech USA 9. – 20. listopadu. 

Aby Pán daroval modlitební a finanční podporu14 ná-

rodním pracovníkům v Rusku. 

8. Za Boží moudrost pro členy Evropské rady CEF, kteří 

se sejdou 1. – 5. prosince 2009 a 23. – 26. června 2010 

v Kilchzimmeru. Budou promýšlet službu v Evropě 

a plánovat její rozvoj. 

9. Aby Pán dal moudrost a sílu regionálním ředitelům 

– Sebastianovi a Georgině Edelmannovým (Střední 

Evropa), Jakobovi a Steffi Wiebe (Východní Evropa) 

a Gerd-Walterovi Buskiesovi (Severozápadní Evropa), 

stejně jako evropským ředitelům, Royovi a Ruth Har-

risonovým. Modlete se za oblastní ředitele pro Jihozá-

padní Evropu, nové vedoucí střediska v Kilchzimmeru  

a koordinátora vzdělávání. 

10. Za spasení mnohých dětí v Evropě „…ke chvále a slávě 

Jeho milosti” (Efez. 1,6).   
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kurzů a školení. Nejrozšířenějšími jsou kurzy „Efektiv-

ní vyučování dětí“, které jen v naší zemi od roku 1991 

absolvovalo více než 1.000 učitelů! Pro pracovníky, 

kteří se zvěstování evangelia dětem chtějí věnovat na 

plný úvazek, ať už v „barvách“ Dětské misie nebo ji-

ných misijních organizací a církví, je určen tříměsíč-

ní intenzivní kurz. Ten byl po léta znám pod názvem 

„Institut Dětské misie“ a nyní má nový anglický název 

„Children’s Ministry Leadership Course“. Když jsme 

s manželkou Renátou 1. ledna začali na plný úvazek 

sloužit v Dětské misii, bylo nám jasné, že nás tento kurz 

v nejbližším možném termínu posadí do studentských 

lavic. V mém případě tento okamžik nastal na počát-

ku léta a místem konání bylo evropské centrum Child 

Evangelism Fellowship® ve švýcarském Kilchzimmeru. 

Přestože Renátě jazyková bariéra neumožnila studo-

vat společně se mnou, mohli jsme z Boží milosti celé 

tři měsíce prožít s celou rodinou společně a má žena 

i starší dcera Eliška mi byly po celou dobu studia ve-

likou oporou (naše roční Verunka radostí). Děkujeme 

Pánu za nám neznámého dárce, který nám tento spo-

lečný pobyt svým finančním darem umožnil. Z vlast-

ních peněz bychom to nebyli schopni zaplatit a dar byl 

pro nás dalším z celé řady potvrzení, že nás Pán Bůh od 

počátku roku zvláštním způsobem vede.

Kilchzimmer je místním názvem a nenašli byste jej 

ani na nejpodrobnějších mapách. Centrum CEF se na-

chází v krásném horském prostředí asi 40 km jižně od 

Basileje (na mapě Švýcarska Basilej najdete na severu 

pod názvem Basel). Pokud máte dostatečně podrobnou 

mapu nebo internet, nejbližší vesnicí je Langenbruck 

a nejbližším městečkem Balstahl. 

Čas jsme trávili každý trochu jinak. Mne od pondělí 

do pátku intenzivně zaměstnávalo studium, Renáta pe-

čovala o naši malou Verunku, snažila se naučit alespoň 

základní slovíčka a fráze v angličtině a různými dary 

pomáhala všem, kteří tam byli s námi. Eliška pomá-

hala s Verunkou, pomáhala v kuchyni, připravovala 

Institut Dětské misie 
d o p o l e d n í 

a odpolední 

občerstvení 

a čas od času 

p ř i c h á z e l a 

p o s l ou ch at 

některé lekce. 

V neděli 

27. 6. jsme 

se na za-

h a j o v a c í c h 

bohoslužbách seznamovali se všemi studenty, učiteli 

úvodních předmětů, letními brigádníky a zaměstnanci, 

tedy s těmi, se kterými jsme po tři měsíce tvořili počet-

nou „rodinu“. Studentů bylo celkem 15, nejvíce z Irska 

a Anglie, manželský pár z Nizozemí (jejich svědectví si 

můžete přečíst na straně 6), dva studenti ze Skotska, je-

den student z Argentiny, jeden z Německa, Američan-

ka žijící v Paříži a já jsem se snažil hájit barvy České 

republiky. Totožnost posledního studenta je z bezpeč-

nostních důvodů utajena. Z legrace říkám, že jsem byl 

hned od začátku postaven před dvě výzvy: první vý-

zvou bylo zahájit studium Institutu DM v angličtině. Ta 

druhá výzva přišla hned po zahájení, když jsem zjistil, 

že to není studium v angličtině, ale v „irštině“. Nejenže 

převažovali studenti z Irska, ale i první vyučující byli 

Irové a první týden jsem se s několika dalšími studen-

ty jen obtížně vyrovnával s rychlostí jejich mluveného 

projevu a nezvyklým přízvukem. 

Studium začalo velmi svižně. Za tři měsíce jsme to-

tiž museli probrat 31 vyučovacích předmětů a všechny 

končily nějakou písemnou prací, ústním přednesem, 

testem nebo kombinací všech tří věcí. Nebylo dne, 

abychom neměli jeden nebo více domácích úkolů 

a to, co Angličanům a Irům trvalo hodinu a půl, nám 

ostatním trvalo tři a půl hodiny. Jen výjimečně jsem 

se dostával do postele před 23. hodinou. Vůbec celý 

pracovní den se odehrával v solidním tempu. Vstávat 

jsme měli v 6:30, abychom měli dostatek času na ranní 
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ztišení, hygienu a přípravu na celý den. 

Upřímně řeknu, že se mi to podařilo 

jen asi první dva dny a to jsem měl ještě 

jednu z nejlepších účastí na snídaních. 

Ta bývala v 7:30 a následovaly služby při 

mytí nádobí. Vyučování začínalo v 8:30 

a po šesti vyučovacích hodinách končilo 

v 13:10. V 13:15 oběd a opět služby v ku-

chyni (střídali jsme se u nádobí, úklidu 

kuchyně a jídelny). V 16:00 bylo posezení 

u kávy, v 17:25 společná modlitební půl-

hodina (pro studenty povinná) a hned 

nato večeře. Po večeři opět služby v ku-

chyni a po 19:00 hodině se studenti ko-

nečně dostali k přípravám úkolů a studiu. 

Ve volných chvilkách v průběhu dne jsem 

se snažil vyřídit maily, s někým si popo-

vídat, nebo vyběhnout na blízkou skálu, 

která byla na protilehlém kopci. Byl z ní 

nádherný výhled a nebylo také lepšího 

místa k modlitebnímu ztišení. V neděli 

jsme prožívali ranní a večerní bohosluž-

by, ty ranní zcela v režii studentů. Zpívali 

jsme mnoho písní, které jsme znali z čes-

kých překladů, kázání Božího slova a svě-

dectví studentů a učitelů nás opravdově 

vzájemně budovalo. 

Jediným úplně volným dnem byla tedy 

sobota a to v případě, že jsme nemuseli nic 

dodělávat z uplynulého týdne. Děkujeme 

Pánu za všechny tyto vzácné chvilky odpo-

činku! Podle počasí jsme se snažili udělat si 

zajímavý a oddechový program. Byli jsme 

na nějakých hradech v okolí, koupali jsme 

se v křišťálově čistých jezerech a největším 

zážitkem pro nás bylo vyjet si malým vláč-

kem po neuvěřitelně strmé trati pod tro-

jici sousedících alpských vrcholů Eigeru, 

Munchu a Jungfrau. Podařilo se nám také 

navštívit všechny naše přátele, které jsme 

ve Švýcarsku znali z dřívějších let.      

Jsme velmi vděčni za všechny naše 

spolupracovníky z DM v České republi-

ce, kteří i za nás nesli tíhu služby dětem 

ve velmi hektickém prázdninovém obdo-

bí. I oni se o svá svědectví s Vámi dělí na 

stránkách tohoto Zpravodaje. Děkujeme 

ale neméně všem Vám, kteří jste o našem 

pobytu v zahraničí věděli a po celou dobu 

jste nás nesli na modlitbách. Velmi jsme 

tuto modlitební podporu pociťovali! 

Zbyšek a Renáta Šikulovi

Národní ředitelé Dětské misie v ČR

Leží Vám na srdci zvěstování evangelia dětem? 

Máte touhu zachraňovat děti a mladé lidi pro 

Boží království? Souhlasíte s vyznáním víry DM 

a chtěli byste se zapojit do jejího týmu? 

Zúčastněte se 

kurzu CMLC 

(Institutu DM) 

v roce 2010 a 2011 na Slovensku!!!

Kurz je rozložený do dvou částí, 

každá z nich trvá 6 týdnů. 

Kurz se bude konat v Modre 

na Slovensku v termínech 

• 1. část - 11. 7. - 20. 8. 2010 

• 2. část - 13. 7. - 19. 8. 2011 

Komu je kurz určen?

• Křesťanům, kterým leží na srdci zvěstování evangelia 

dětem a jejich duchovní růst. 

• Studentům biblických škol, kteří se chtějí zdokonalit 

v práci s dětmi. 

• Vedoucím práce s dětmi v církevních sborech. 

• Dětským evangelistům a misionářům, kteří vidí práci 

mezi dětmi jako své budoucí povolání. 

• Těm, kteří cítí povolání pracovat v Dětské misii na plný 

úvazek.

Co je cílem kurzu?

Cílem CMLC  je připravit absolventy ke zvěstování evange-

lia dětem v České republice, případně v zahraničí. Absolven-

ti se naučí povzbuzovat a vyučovat další křesťany pracující 

s dětmi a dorostem.

 Bližší informace podá Zbyšek Šikula, mobil: 731 505 939, 

sikula@detskamisie.cz. Informace naleznete také na strán-

kách DM na Slovensku: www.detskamisia.sk
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I když tady máme podzim, malé ohlédnutí za létem ne-

uškodí. Vždyť k létu patří nejen dovolená, rekreace, ale pro 

Dětskou misii neodmyslitelně i tábory. Ten letošní jsme 

původně plánovali ve dvou turnusech. Krize, která zasáh-

la snad celou Evropu, se promítla i do zájmu rodičů a tím 

i do účasti dětí. Jeden turnus jsme tedy museli zrušit pro 

malý počet zájemců. I tak jsme vděčni za všechny, kteří 

svou přítomností tábor podpořili. Naše poděkování pat-

ří především rodičům, že svěřili svoje ratolesti do našich 

rukou. Moc děkujeme i panu Nalerajovi, který přijal naše 

podmínky a přes vzniklé potíže jsme mohli zavítat do stře-

diska nám již známého. 

Již 15 let jezdíme jako vedoucí na tábory Dětské misie. 

Pro někoho dlouhá doba, ale pro nás to je jen ohlédnutí. 

Za tu dobu se na táborech na Dolní Bečvě, Bílé-Mezivodí, 

Horní Bečvě, Libotíně, Frenštátě a Příboře  vystřídaly stovky 

dětí. Mnohé z nich už dospěly a založily svoje rodiny. Nebu-

de dlouho trvat a na další turnusy pořádané Dětskou misií 

začnou jezdit již jejich děti. 

Letošní táborový turnus proběhl v druhé polovině srpna. 

Zázemí penzionu Liščí mlýn u Frenštátu pod Radhoštěm se 

proměnilo v Perskou říši. Děti se tak mohly seznámit s od-

vážnou hebrejskou dívkou Ester, jejím strýcem Mordokajem 

i proradným Hamanem. Tato dívka stála věrně na straně své-

ho národa a po boku krále Achašvéroše se stala opravdovou 

královnou Ester, uznávanou osobou na královském dvoře. 

Příběhům z nelehkého období z dějin židovského národa 

naslouchalo 52 dětí.  Letos jsme si pro účastníky připravili 

podstatnou změnu, která se týkala rozdělení do skupinek. 

Důvodem byl velký věkový rozptyl celých jedenácti let mezi 

nejmladším a nejstarším účastníkem. Utvořili jsme poprvé 

skupinky (satrapie) smíšené a věkově rozdílné. Nejstarší (již 

mladí lidé) byli kapitáni a tím i pomocníci vedoucím. I na 

„chlapeckých“ a „dívčích“ chatkách byly děti rozdílného 

věku, takže na tomto táboře mohly poznat více kamarádů! 

Spolupráce mezi všemi ve skupině byla příkladná a všichni 

měli i více zážitků, zvláště ze společných her. Skupinky byly 

vyrovnanější, vyhodnocování bylo spravedlivější a děti ne-
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Ohlédnutí za táborem aneb 15 let vedoucími!
reptaly, že je to pro ně těžké. Musely společným úsilím hle-

dat to nejlepší řešení a bojovat o zisk každičkého bodu. Kaž-

dý mohl svému týmu pomoci jak nejlépe dovedl, aby mohla 

jeho skupinka vyhrát celotáborovou hru. Do ní bylo zahrnu-

to bodování chatek, nástupy s pokřiky a pak výsledky jed-

notlivých společných her. Tyto hry měly své záhadné názvy 

vymýšlené Martinou jako například „Poznej svoji říši“, „Per-

ský vodní svět“, „Haman a jeho banda“, „Vsaď se, Peršane!“ 

a další. Dokázaly nabudit i fyzicky vyždímat všechny aktéry, 

neslyšeli jsme nikoho utrousit „TO JE NUDA!!!“ Ba naopak, 

všichni se těšili na to, co jsme jim připravili dalšího. 

Duchovní stravu přijímaly dvě věkové skupiny v různých 

podobách. Lubko prezentoval Ester pro starší pomocí počí-

tačové animace, Katka upoutávala pozornost menších dětí 

okolo ohniště obrázkovou knihou. Po těchto programech 

mohly děti využít dopolední čas při skládání origami, výro-

bě náramků, perličkových stromečků nebo se zdokonalit ve 

zpěvu a protáhnout svá těla při sportovním zápolení.

Během pobytu jsme se také symbolicky v podobě mi-

sijního příběhu přesunuli do Turecka. Chceme, aby i tam 

mohli mít křesťané svoje Bible a tak probíhala misijní sbír-

ka určená na jejich pořízení a distribuci. Děti i s vedoucí-

mi nakonec přispěli konečnou částkou 1300 korun, kterou 

pošleme tureckým přátelům.

Počasí nám opravdu přálo, bylo nádherné, typické pro 

horké léto. K ochlazení jsme využívali bazén přímo v are-

álu; pro milovníky vody velmi lákavé místo. V polovině 

týdne jsme se podívali i po blízkém okolí. Zážitkem pro 

mnohé byla cesta lanovkou na Pustevny, pro starší pak pu-

tování krajinou až na Radhošť. 

Byl to vydařený a požehnaný týden nejen pro děti, ale 

myslíme si, že i pro všechny dospěláky, kteří se podíleli na 

přípravě, organizaci a pak i celém průběhu tábora.  Hlavní 

vedoucí KaMoš měl pod sebou tým mladých nadšených 

vedoucích, přijeli z různých míst -  ze Slovenska, Slezska 

i Čech. Proto díky Janko, Jano, Ester, Barčo, Hanko, Jakube 

a Tomáši!  Největší dík však patří našemu nebeskému Otci 

za nádherné a požehnané chvíle uprostřed přírody.

Katka a Karel Moškořovi
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Milí čtenáři Zpravodaje DM,

na přelomu srpna a září jsme prožili mnoho radosti 

z naší evangelizační práce a tak se o ni chceme s Vámi 

podělit. Bude nejlepší nechat nejdříve „mluvit“ Olgu, jak 

o našich dojmech spontánně psala e-mail přátelům: 

„Včera jsme měli opět po prázdninách klub v Zele-

ném údolí (pozn.: klub s romskými dětmi v komunit-

ním centru) a děti nás opravdu mile překvapily tím, jak 

projevovaly radost ze setkání. Jsou mezi námi již pěkné 

osobní vztahy a tak se těšíme na novou práci s těmito 

dětmi v novém školním roce. Vzali jsme na klub s se-

bou také děti, které jsme poznali teď při pětidenním 

klubu. Konkrétně se jedná o 3 děti z jedné rodiny. Mlu-

vila jsem i s jejich maminkou a ona mi hned říkala, že 

děti chodily z pětidenního klubu každý den nadšené. 

Z Melounové párty (kterou jsme dělali týden potom) 

přišly děti domů a oznámily rodičům, že budou „věřit 

v Boha“. Maminka na nás byla samozřejmě zvědavá 

a jen tak mimochodem řekla, že by na klub také ráda 

šla s dětmi. Tak jsme ji také vzali. Nejstarší z dětí - Bo-

ženka - mi hned s radostí oznamovala, že když dru-

hý den po Melounové párty (která byla v Baptistické 

modlitebně) přišla do školy, říkala to „holkám“ ve škole 

a jedna spolužačka jí s úžasem odpověděla, že ona do 

toho sboru chodí. Je to jedna dívka z dorostu, kterou 

právě v sobotu přijímali mezi mládež. Obě dívky se 

již dohodly, že spolu půjdou tuto sobotu na mládež, 

a menší sourozenci půjdou na skauta a do besídky. Jsou 

to zdánlivé maličkosti, ale nás to velmi těší…“

Z dopisu Olgy je zřejmé, že ani po letech práci s dět-

mi nebereme jako nějakou všední rutinu, ale že všech-

ny radosti – a někdy i neúspěchy – prožíváme patřičně 

intenzivně. 

Jablonecké aktuality... 
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A tak máme radost, že se nám v posledním srpno-

vém týdnu povedl pětidenní klub a první zářijovou ne-

děli i následná „Melounová párty“. Melounová semínka 

poctivě vybíralo ze svých talířků 20 vesměs romských 

dětí a také několik maminek. A to, že některé děti z pě-

tidenní evangelizace již začaly pravidelně navštěvovat 

náš pravidelný klub a jiné křesťanské aktivity, je pro nás 

ohromným povzbuzením a odměnou.

Pro nás oba s Olgou je také moc důležité, že jsme 

mohli od 1. září začít pracovat v Dětské misii jako ob-

lastní koordinátoři pro oblast Liberecko. Úzká spolu-

práce a sounáležitost  s celým týmem DM je to, na co se 

oba velmi těšíme. Kromě vedení dvou dětských klubů 

a vyučování v nedělní škole našeho domovského sboru 

se nyní s Olgou nacházíme uprostřed příprav na počá-

teční etapu naší služby:

• návrh a ustavení oblastí rady,

• prezentace činnosti DM v místních sborech,

• mapování zájmu křesťanských učitelů o uspořádání 

kurzu EVD v oblasti.

Prosím, modlete se spolu s námi za službu, kte-

rou nám Pán Bůh položil na srdce:

• za spolupráci s místními sbory,

• za nové pomocníky, spolupracovníky, dobrovolníky,

• za to, abychom uměli pomáhat, motivovat, inspiro-

vat a předávat zkušenosti,

• za finanční podporu pro naši službu.

Věříme, že Vaše modlitby nám budou pomocí na 

Božím díle, ke kterému jsme byli povoláni. Děkujeme 

Vám…!

Petr a Olga Kohoutovi

oblastní koordinátoři pro práci s dětmi na Liberecku
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Nabídka literatury
LI

TE
R

A
TU

R
A

 /
 N

O
V

IN
K

Y

Každý den s Bohem 1 
– Úžasný Bůh

Vynikající pomůcka pro děti od 7 do 12 let pro 

jejich osobní ztišení. 

Obsahuje 60 ztišení:

 - s textem, který si děti mohou přečíst z Bible, 

- s veršem k zapamatování, 

- s vysvětlujícím textem, 

- s otázkou k písemnému zodpovězení, 

- s návrhem modlitby.

Některá z témat: Kdo je to Pán Bůh? Jaký  je? Jak 

jej můžu osobně poznat? Ví Pán Bůh všechno o mém 

životě? Opravdu vstal Ježíš z mrtvých? Jak se na Pánu 

Ježíši naplnila proroctví? Byl Pán Ježíš stejný, jako já? 

Co můžu Pánu Bohu dát? Kdy se Pán Ježíš vrátí? 

Každý den s Bohem 2 
– Mluv o Bohu

Cena 1 sešitu: 30 Kč Cena 1+2 dílu: 55 Kč 

Při odběru 20 a více kusů cena 25 Kč/kus.  

Při odběru 50 a více kusů cena 20 Kč/kus.

Největší příběh 
- velikonoční lekce, český text  

Zajímavě zpracovaný velikonoční příběh ve formě 

puzzle, ve kterém se děti učí prostřednictvím učedníka 

Petra o tom, že Ježíš Kristus zemřel za všechny hříšní-

ky. Výsledný obraz se siluetou Pána Ježíše má velikost 

80 x 100 cm. 

Cena:  90 Kč

Nabízíme Vám vánoční lekce, které můžete využít 

při vánočních slavnostech ve škole, sboru, klubu nebo 

besídce. Lekce obsahují text příběhu s obrázky ve for-

mě flanelu nebo obrázkových listů, znázorněný biblic-

ký verš, hry, pozvánky a různé doplňující aktivity s ná-

vrhem celého programu a použitých písní.

Poselství anděla (Fl)  50 Kč  

Světlo života (Fl) 55 Kč

Nejzvláštnější den (Fl) 60 Kč

Kdybys viděl to co já 55 Kč

Extrémní vánoční dar 55 Kč

Slíbený Spasitel (OK) 50 Kč

Kvůli němu pořád zpívám 65 Kč

Operace nebeský pokoj 80 Kč

novinka

novinka

90 Kč

30 Kč

30 Kč

55 Kč

1+2 díl
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I vy můžete být velmi důležitou součástí našeho týmu. 

Nemusíte nutně stát „v první linii“, ale „týlové zabezpeče-

ní“ je pro každou bojující jednotku životně důležité. Po-

třebujeme Vaši podporu, povzbuzení, modlitby a také fi-

nance. K zasílání darů můžete zvolit jednu z následujících 

možností:

• trvalý příkaz přímo z Vašeho bankovního účtu na náš 

účet:  3500334801/0100, KB Příbor 

• složení daru přímo v kterékoliv pobočce Komerční 

banky

• zaslání peněz složenkou typu C, která je přílohou 

tohoto Zpravodaje (na požádání rádi zašleme další)

Uveďte, prosím, variabilní symbol, který určuje, na 

jaký účel peníze poskytujete. Toto je přehled variabilních 

symbolů:

manželé Zbyšek a Renáta Šikulovi VS: 6714

 národní ředitelé, vedení a podpora týmu, rozvoj služby 

v ČR, administrativa úřadu

 mobil: 731 505 939, e-mail: sikula@detskamisie.cz, 

 mobil: 731 183 915, e-mail: renata.sikulova@seznam.cz

manželé Karel a Kateřina Moškořovi VS: 5611

 přímá práce s dětmi, propagace a rozvoj služby

 příprava a distribuce literatury, koordinace služby 

korespondenčních kurzů

 mobil: 739 439 808, e-mail: k.moskor@seznam.cz

  mobil: 605 316 887, e-mail: katka.

moskorova@detskamisie.cz   

manželé Ľubomír a Martina Čermákovi VS: 8413

 oblastní koordinátoři pro Novojičínsko, 

správci centra DM

 přímá práce s dětmi, spolupráce s místními sbory, 

rozvoj služby v oblasti

 mobil: 737 568 554, e-mail: cermak@detskamisie.cz

mobil: 603 102 690, e-mail: cermakova@detskamisie.cz   

manželé Petr a Olga Kohoutovi VS: 5915

 oblastní koordinátoři pro Liberecko

 mobil: 606 752 762, e-mail: petr.kohout.arx@seznam.cz 

mobil: 607 937 921, e-mail: kohoutova.olga@seznam.cz   

VS 9999 - Obecný dar pro potřeby DM

VS 8888 -  Dary na službu korespondenčních kurzů

VS 7777 - Dary na vydávání literatury

Podpořte finančně naši službu

manželé Ľubomír a Martina Čermákovi

manželé Zbyšek a Renáta Šikulovi

manželé Karel a Kateřina Moškořovi

manželé Petr a Olga Kohoutovi
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