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II Dětská misie je součástí světové organizace Child 

Evangelism Fellowship®, která působí ve 185 zemích 

světa. Svým působením je největší dětskou misijní 

organizací na světě. Cílem Dětské misie je oslovit evan-

geliem ty děti, které ho nikdy předtím neslyšely, pomo-

ci jim v duchovním růstu a pomoci jim najít místní 

sbor, kde by mohly dále duchovně růst. Tyto cíle napl-

ňuje pomocí následující služby:

Přímá práce s dětmi 
Kluby dobré naděje

Pravidelná týdenní setkání dětí během školního 

roku. Děti se učí biblické příběhy, verše, zpívají písně, 

povídají si o misii, hrají hry…

5-denní kluby

Letní evangelizační kluby pro děti venku v jejich 

bezprostřední blízkosti probíhající obvykle 5 dní za 

sebou. Jednoduchý hodinový program, který má za cíl 

seznámit děti se zvěstí evangelia.

Korespondenční kurzy

Pomocí jednoduchých lekcí na pokračování se může 

dítě seznámit se zvěstí evangelia formou pošty došlé pří-

mo k němu domů. DM má k dispozici celkem 39 lekcí 

ve 4 kurzech.

Tábory dobré naděje

Letní týdenní tábory nabízené především dětem 

z korespondenčních kurzů. Cílem je zvěstování evan-

gelia, ale také ukázat dětem na křesťanský život v praxi.

Jednorázové evangelizační akce

Různé jednorázové akce jako jsou např. Den dětí, 

výlety, svátky, narozeniny jsou využívány k tomu, aby 

děti mohly uslyšet zvěst evangelia.

Pomoc v přímé práci s dětmi 
• Pomocí kurzů „Efektivní vyučování dětí – stu-

peň 1, 2, 3“ (v rozsahu cca 30 hodin o evangelizaci 

a duchovním růstu dětí).

• Uspořádáním seminářů, workshopů, konferencí 

DM.

• Uspořádáním jednodenních či vícedenních školení 

dle požadavků učitelů – od předškolních dětí po 

dorost, vzdělávání učitelů, rodičů…

Vydávání literatury
Literatura pro děti a učitele dětí se systematickým 

vyučováním z většiny známých biblických příběhů ze 

Starého a Nového zákona, věroučných lekcí, misijních 

příběhů a praktických lekcí s aplikacemi pro dnešní děti.

Podpora modlitebního úsilí
•  Zakládání malých modlitebních skupinek dospělých 

a dětí.

• Zveřejňování modlitebních námětů za děti a učitele 

na webu www.detskamisie.cz.

• Zasílání modlitebních dopisů jednotlivých pracovní-

ků DM s aktuálními informacemi o činnosti a modli-

tebními potřebami.

Co je Dětská misie

Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship®) 

www.cefeurope.com

Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship®) 

www.cefonline.com

Dětská misie v České republice 

www.detskamisie.cz

Dětská misie je členem Evangelikální aliance a spolu-

pracuje se všemi registrovanými církvemi a samostatný-

mi sbory na území České republiky a v zahraničí. DM 

aktivně spolupracuje a vítá činnost organizací: AWANA, 

Samuel, Biblická práce pro děti, Tim 2,2, TWR, KPK, 

BTM, HCJB, Nový život, Kudy kam, Wycliffovi překlada-

telé Bible, redakce časopisu Kroky. Spolupracuje se stovka-

mi jednotlivých křesťanů z církve Pána Ježíše Krista.
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zobrazujete na monitoru), je více než kdy jindy 

naplněn svědectvími. Jsou za námi prázdniny 

a chtěli bychom se s vámi rozdělit o to, co jsme 

v tomto pro děti a učitele mimořádném období 

prožili. A abych nezdržoval, pro své svědectví 

využiji i tuto stránku úvodníku.

Při cestě na Institut DM se asi 15 km před 

rumunskou hranicí v motoru mého auta roz-

lomila alternátorová volnoběžka a na kousky 

roztrhala drážkový řemen. Věděl jsem, že je zle, 

protože v tomto stavu je auto nepojízdné. Byli 

jsme daleko od domova, neuměli jsme ani slovo 

maďarsky a byla sobota po poledni. Modlili jsme 

se a čekali, jestli se vrátí auto se slovenskými 

studenty, které jelo před námi. Když se tak sta-

lo, opět jsme se všichni modlili a přemýšleli, co 

dál. Chtěl jsem volat asistenční službu, ale Michal 

(ředitel DM na Slovensku) navrhl, že mne dotáh-

ne na laně do hraničního města Nadlac. Žije tam 

početná slovenská menšina a byla tu možnost, že 

by nám tam někdo porozuměl a poradil. Váhal 

jsem, protože jsem si neuměl představit, že mne 

Michal potáhne na laně bez funkčního posilo-

vače brzd téměř 20 km v solidním provozu, ale 

Michal mě k tomu povzbuzoval a já jsem na něj 

dal. 

Trochu komicky - na laně jsme přejeli hra-

nici a jedna ze studentek navrhla, ať zastavíme 

na blízké benzince a zeptáme se. Tam nám sice 

neřekli, kde najdeme Slováky, ale poradili nám, 

že hned na okraji Nadlacu je někdo, kdo „dělá do 

aut“. Jeli jsme tedy na laně dál, zahnuli do ulice, 

kde to mělo být, a už po několika metrech jsme 

nemohli uvěřit vlastním očím. U domu, ke kte-

rému jsme mířili, stál vrak úplně stejného auta, 

jaké mám já. Když jsme zastavili, šel jsem se na 

vrak auta podívat a zjistil jsem, že i když měl dost 

rozbitý motorový prostor, alternátor byl nepo-

škozený. Zdá se to až neuvěřitelné, po Rumunsku 

jezdí stovky různých značek a modelů aut a nás 

hned za rumunskou hranicí čekalo jako na zla-

tém podnose to jediné, které nás zajímalo. 

Provozovna vůbec nevypadala na servis, spí-

še to byla malá prodejna s náhradními díly, ale 

po našem vstupu dovnitř jsme zalapali po dechu 

podruhé. Na několika policích bylo pověšené 

velké množství nejrůznějších řemenů do moto-

ru…

Čekali jsme asi 2 hodiny na majitele a celkem 

zbytečně se snažili domluvit s jeho ženou, která 

mluvila pouze rumunsky. Když majitel přijel, 

vyměnil rozbitou volnoběžku za nepoškozenou 

z vraku auta a nasadil nový drážkový řemen. 

Všechno se rozběhlo a my jsme bez potíží dojeli 

do Sibiu.

A jedna perlička nakonec: Když jsem se ráno 

před cestou rozhodoval, co si ten den obléknu, 

bez jakéhokoli záměru jsem sáhl po tričku, na 

kterém je anglický nápis: „Don´t worry, God has 

a plan.“ (Nestarej se, Bůh má plán). Celou dobu, 

kdy jsme řešili tuto situaci, měli všichni kolem 

mne nápis na mé hrudi před očima, ale přiznám 

se, že bych si nikdy nepomyslel, jaký plán pro 

mne toho dne Bůh připravil.

Přeji vám příjemné podzimní čtení a spoléhej-

te na Boží plány.

Zbyšek Šikula

národní ředitel DM

Don’t worry, God has a plan
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Cvičení
Cvič se pro zbožnost. Tělesné cvičení je užiteč-

né pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná ke 

všemu, neboť má zaslíbení nynějšího i budoucího 

života (1. Timoteovi 4,7-8 ČSP).

Jsou různá cvičení – na bederní páteř, na kyč-

le, na soustředění, na rozezpívání. Apoštol Pavel 

povzbuzuje svého mladého spolupracovníka 

k duchovnímu cvičení, tedy k pravidelnému 

(namáhavému) konání něčeho, co má posílit, 

budovat, vést k duchovnímu růstu. Slovo na ces-

tu překládá: cvič se v poslušnosti vůči Bohu. Pisa-

tel listu Židům v souvislosti s duchovním růstem 

popisuje ty, kteří mají smysly návykem vycvičeny 

k rozsuzování dobrého a zlého (Žd 5,14b). 

Praktikoval sám Boží Syn nějaká duchovní 

cvičení? Bylo něco, co dělal pravidelně, čím pro-

hluboval svůj vztah s Otcem v nebi?

Rozmlouvání s Bohem. To je asi první co nás 

napadne. Evangelia to zmiňují na více místech. 

Mluvil s Bohem o samotě (Mk 1,35), i na veřej-

nosti (J 11,41-42). Ve vzorové modlitbě, kte-

rou učil své učedníky, odhaluje, že s nebeským 

Otcem nemluví naprázdno, ale vkládá chválu, 

prosby, přímluvy i díky. 

Užívání Božího slova. Ježíš znal a používal 

úseky Zákona (Mt 4,4 a 10), Spisů (Mk 15,34) 

i Proroků (L 7,27). To neznamená jen číst stylem 

„jedním uchem dovnitř, druhým ven“. Ježíš se 

jednotlivými úseky hluboce zabýval, argumento-

val jimi – např. farizeovi, který ho zkoušel v otáz-

ce věčného života (L 10,26), ďáblovi odporoval 

při pokušeních na poušti, bral si do úst slova žal-

misty v čase těžkostí. 

Zdrženlivost, půst, odřeknutí si nějakých 

radovánek na určitou dobu. „Já mám pokrm, 

který vy neznáte.“ A jinde „Nejen chlebem živ 

je člověk.“ Zvláštní úroveň obecenství. Hlad po 

jídle spojen s hladem po Bohu (Ž 42,3). Touha 

po běžných věcech, které používám a které si 

odřeknu, ve srovnání s touhou po Boží spáse 

(Ž 119,174).

Večeře Páně. Ježíš měl zvláštní úzké obecen-

ství s učedníky u stolu na připomenutí vyvedení 

Izraelců z Egypta (Ex 12,14; L 22,8). Před svou 

smrtí dal tomuto ustanovení nový rozměr. Od 

té chvíle má být toto stolování se symbolem těla 

a krve na památku toho, co Ježíš učinil pro celý 

svět, pravidelným úkonem učedníků (L 22,19).

Připomínání toho, kým je. Vedle Božího 

hlasu „toto je můj Syn“ krátce po Ježíšově křtu, 

zaznívá podobné připomenutí při proměně-

ní na hoře (Mk 9,7). Před Lazarovým hrobem 

a na jiných místech nazývá Boha svým Otcem 

navzdory rozpolcenosti farizeů, kterou tím způ-

sobuje.

Vydávání svědectví nejen slovy (Mt 26,63-

64), ale i skutky – v přátelství s odmítanými 

(L 19,5), v prokazovaném milosrdenství (J 8,11), 

v zachovávání čistoty (L 23,4).

Služba druhým. Ježíš konal to, k čemu ho 

povolal jeho Otec (J 6,38). Uzdravoval, vyučoval, 

konal zázraky, zemřel za druhé. 

Účast na životě širší komunity. Nepřebýval 

jen s učedníky, ale byl částečkou Izraelského 

lidu. Navštěvoval synagogy, účastnil se liturgie 

(L 4,16).

Je ale jedna potřebná věc, kterou u Ježíše 

nenajdeme - vyznávání hříchů jeden druhému 

(Jk 5,16). Je důležité mít někoho, komu důvěřu-

ji, komu se vykazuji, vyznávám svá provinění, 

boje s pokušením, kdo se za mne může modlit 

a s kým se můžeme povzbuzovat.

Je to pár věcí, kterými lze „cvičit“ (rozu-

měj: pravidelným vykonáváním budovat) sebe 

a povzbuzovat k nim i děti, kterým sloužíme. 

Neomezujme potřeby k duchovnímu růstu na 

pouhou četbu Bible a modlitbu. Buďme pro naše 

okolí dobrým příkladem ve cvičení se ve zbož-

nosti.

Pavel Wittner

misijní pracovník ECM Plzeň 1
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Ježíš miluje Střední Asii
Evropský misijní projekt 2014 - 2015

Evropský misijní projekt podpoří pracovníky 

Dětské misie v 5 středoasijských republikách:

Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Turk-

menistánu a Uzbekistánu.

Děti ve Střední Asii potřebují:

-  vaše modlitby 

-  vaši finanční pomoc

-  lidi, kteří jim mohou říct o lásce jediného 

pravého Boha

Základní informace o zemích:

Kazachstán

5 pracovníků DM na plný úvazek

17,7 milionů obyvatel

4,95 milionů dětí mladších 14 let

Islám: 70% 

Kyrgyzstán

5 pracovníků DM na plný úvazek

5,5 milionů obyvatel

1,9 milionů dětí mladších 14 let

Islám: 80%

Tádžikistán

3 pracovníci DM na plný úvazek

8,0 milionů obyvatel 

2,6 milionů dětí mladších 14 let

Islám: 95%

Uzbekistán

8 pracovníků DM na plný úvazek

90% Islám

8% ortodoxních křesťanů

2% Židů 

Turkmenistán

1 pracovník na plný úvazek (ve vězení) 

6,7 milionů obyvatel

Máte-li zájem přidat se k misijnímu projek-

tu modlitbami nebo finanční sbírkou v rámci 

vašeho sboru, nedělní školy, klubu nebo tábora, 

napište nám na e-mailovou adresu: 

centrum@detskamisie.cz

Pošleme vám podrobnější informace.

 ‚Radostného dárce miluje Bůh‘. (2. Kor. 9, 7)
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Služba v Kosovu

V tomto čísle Zpravodaje bychom vám rádi před-

stavili Metushe a Noru Kaja - misionáře DM, kteří 

od října 2010 slouží v Kosovu. Přečtěte si jejich svě-

dectví. 

„Válka byla stále horší. Jedné noci vojáci vtrhli do 

našeho sousedství. Zřetelně jsme slyšeli křik, nadáv-

ky a povely vojáků, že všichni mají opustit dům. 

Později jsme se dozvěděli, že bylo zabito 26 mužů. 

Byl to zázrak, že naše rodina vyvázla. Bůh nás ochrá-

nil!

Po válce, když jsme jako začínající misionáři DM 

založili náš první klub dobré zprávy, přicházely děti, 

které té noci ztratily své pozemské otce. Mohli jsme 

je učit o nebeském Otci, který zaslíbil: ,Nikdy tě neo-

pustím.‘ 

Nyní máme 17 klubů. Ve většině z nich vyuču-

jeme jednou měsíčně, v některých častěji. Přichází 

velké množství dětí, na klubu v naší kanceláři je čas-

to 70 i 80 dětí. I když jsme skupinu rozdělili, některé 

děti z první skupiny zůstávají i na následujícím klu-

bu. Kluby pro dorost máme každý čtvrtek. 

Jetmira má 13 let. Jednoho dne jsme ji se sou-

hlasem rodičů vzali do našich klubů v sousedních 

vesnicích Bardhaniq a Netiq. Byla tak dotčena evan-

geliem, že sama začala zvát děti ze svého okolí na 

pětidenní kluby. Přišlo 50 dětí a většína z nich slyše-

la evangelium poprvé. 

V roce 2013 jsme v rámci našich klubů a táborů 

vyučovali 1.500 dětí z různých oblastí Kosova. Jsou 

ale místa, která vyžadují zvláštní modlitební úsilí. 

Již několik let máme klub v Berkoci, ale v posled-

ních dnech začaly problémy. Jeden starší chlapec 

a Mudžáhid ovlivňuje děti. Zakazuje jim přicházet 

na klub a vyznávat jiné jméno než Alláhovo. Je to 

pro nás těžké, ale nechceme se vzdát. Potřebujeme 

sílu od Pána, abychom nejen obhájili svou víru, ale 

abychom také nepřestali svědčit o Kristu mezi dětmi 

v nebezpečném muslimském prostředí. Věříme, že 

Bůh vzbudí novou generaci křesťanů v naší zemi.“

Milí čtenáři Zpravodaje, můžete se modlit za 

Kosovo i za nové misionáře pro tuto zemi. Na letoš-

ním Institutu v Rumunsku studoval mladý manžel-

ský pár, Pajtim a Nora Smolica, kteří se po návratu 

ihned zapojili do služby DM v hlavním městě Prišti-

ně s odhodláním přinést evangelium dětem v tomto 

většinově muslimském prostředí. 
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Vyrobte spolu s dětmi plakát a využijte abece-

du k vytvoření seznamu věcí, za které se můžete 

modlit.

Mladší děti obvykle mívají minimálně jednu 

knížku s využitím abecedy při popisování příro-

dy, zvířat, zaměstnání apod. Nechte děti na klubu 

vytvořit svůj vlastní plakát, na němž vás abeceda 

povede při vašich společných modlitebních chví-

lích.

Použijte velký kus balicího papíru, který při-

pevněte na stěnu v místnosti, kde probíhá klub.

Nahoru na papír nadepište: „Naše modlitební 

abeceda – toto jsou věci, za které se modlíme“.

Pak použijte pastelky (dejte pozor na fixy, 

které by se skrze papír propily na stěnu), pří-

padně použijte předem vystřihnutá písmenka 

a na celou plochu papíru napište do sloupců jed-

notlivá písmena abecedy. Za každým písmenem 

nechte volné místo na dopsání slova. Zvažte, zda 

zahrnete i písmena, ke kterým budete slovo nebo 

jméno hledat obtížně (W, X a Q).

Před modlitební chvilkou vyzvěte děti, aby 

společnými silami doplnily ke každému pís-

menku slovo popisující různé modlitební námě-

ty. Může to být i jméno nebo zeměpisný název. 

V případě, že máte málo času, můžete tuto akti-

vitu rozdělit na několik klubových setkání a vždy 

s dětmi doplnit jen jeden sloupec, nebo jít třeba 

jen po pěti písmenech každý týden.

zdroj: 52 ways how to teach kids to pray

Modlitební abeceda
Pro děti ve věku 6–9 let

Opakovací kvízy
Po vyučování biblické lekce je vhodné klást 

otázky, aby si děti zopakovaly to, co slyšely v lek-

ci. Vám dají odpovědi dětí dobrou zpětnou vazbu, 

kolik si toho děti zapamatovaly a jak porozuměly 

tomu, co jste vyučovali. Otázky je dobré kombino-

vat s hrou nebo soutěží. Máme pro vás dvě ukázky. 

Hra s kameny
Potřeby

8 bílých a 8 černých kamenů (např. z dámy)

malý papírový sáček

Do papírového sáčku dejte nejméně osm bílých 

a osm černých kamenů (nebo jiných barevně 

odlišených malých předmětů, např. víček z PET 

lahví). 

Rozdělte děti do dvou družstev, která se budou 

střídat v odpovědích na otázky. Když dítě odpo-

ví správně, smí si ze sáčku pro svůj tým vytáh-

nout jeden kámen. Je-li bílé barvy, ponechá si ho 

a může táhnout ještě jednou, pokud je černý, již 

víckrát táhnout nesmí. Družstvo, které během 

hry získá více kamenů (bílých i černých), vítězí.

Dej a ber
Potřeby

2 papírové sáčky, jeden označený „BODY“, 

druhý „DEJ a BER“

12 kousků papíru s různým počtem bodů

12 kousků papíru, 4 s nápisem „DEJ“ a 8 s nápi-

sem „BER“

Označte jeden malý papírový sáček „BODY“ 

a druhý „DEJ a BER“. Do sáčku s body vložte 

12 papírků s různým počtem bodů. Do sáčku 

s nápisem „DEJ a BER“ vložte čtyři kousky papí-

ru s nápisem „DEJ“ a 8 s nápisem „BER“. 

Děti rozdělte do dvou družstev. Když dítě 

správně odpoví na otázku, vytáhne si jeden papí-

rek ze sáčku s body a jeden ze sáčku s nápisem 

„DEJ a BER“. Pokud je na papírku z druhého 

sáčku slovo „BER“, jeho družstvo získává počet 

bodů uvedený na papírku z prvního sáčku. Jest-

liže je na papírku z druhého sáčku slovo „DEJ“, 

body se přičítají druhému družstvu. 

Družstva se v odpovídání na otázky střídají. 

Družstvo, které má po zodpovězení všech otázek 

na svém kontě více bodů, vyhrává.



8 září 2014

P
Ř

ED
ST

A
V

U
JE

M
E 

Ú
Č

A
ST

N
ÍK

Y
 IN

ST
IT

U
TU

Ohlasy studentů na Institut DM 
Daniel Fér

Děkuji Bohu za Institut. 

Největším povzbuzením 

pro mě bylo setkání s vyu-

čujícími misionáři z růz-

ných zemí. Jsou to lidé, 

kteří mnoho let věrně slouží 

Pánu a dětem a neztratili 

nic ze svého nadšení a zápa-

lu i přes mnohdy těžké podmínky. Jsem také 

vděčný za setkání s ostatními studenty. Velmi 

požehnané byly večery ve Fellowship roomu, kde 

jsme se každý večer přimlouvali za různé země, 

kde působí Dětská misie. Měl jsem čas podí-

vat se na svůj život z větší dálky a konfrontovat 

sám sebe s léty prověřeným vyučováním Dětské 

misie.

Marie Ondřejová

Řadu let předtím jsem 

s jinou organizací jezdila na 

krátkodobé misijní výjez-

dy na Ukrajinu. Proto jsem 

se zpočátku obávala, že to 

bude „ztráta času“, který 

bych jinak mohla využít 

přímo na misijním poli. 

Ale už v průběhu institutu jsem to přehodnoti-

la. Uvědomila jsem si, že teoretická část misie je 

také velmi důležitá. Institut byl Božím plánem 

pro mne – a Bůh má vždy jen velmi dobré plány. 

Naučila jsem se, jak evangelizovat děti a jak 

jim sloužit. Ujistila jsem se v tom, že už malé 

děti mohou přijmout Krista. A že evangelium 

pro děti je úplně stejné jako pro dospělé, takže 

se k němu musí přistupovat se stejnou vážnos-

tí. Svou praxi teď mohu dělat mnohem hlouběji 

a zodpovědněji. 

Vzhledem k tomu, že během roku jsem často 

mezi nevěřícími lidmi, bylo velkým požehnáním 

také těch 6 týdnů strávených se „zapálenými“ 

křesťany, kteří měli dokonce stejné zaměření 

a cíl. Měla jsem se od nich hodně co učit a Bůh 

mi skrze ně ukazoval, co je potřeba v mém 

vlastním životě změnit. Institut byl intenzivním 

časem, kdy ke mně Duch svatý promlouval. 

Jsem ráda, že učitelé (obzvláště někteří) měli 

na studenty vyšší nároky. Jsem ráda za všechny ty 

domácí úkoly, které studenty nutily se svědomitě 

připravovat. Učitelé však nebyli jen nároční, byli 

také velmi milí a laskaví. 

Před odjezdem na Institut jsem věděla jen veli-

ce málo, co je Dětská misie. Teď už toho vím víc 

a jsem velmi zvědavá, jak si Pán Bůh povede mé 

kroky dál. Chci být otevřená pro Jeho plán a ráda 

bych v praxi využila to, co jsem se teoreticky na 

Institutu naučila. První příležitost jsem měla 

hned po svém návratu, kdy jsem se pod vede-

ním manželů Moškořových zúčastnila třídenní-

ho klubu ve Frýdku-Místku na sídlišti Riviéra. 

Během tří dnů jsme mohli oslovit 35 dětí! Něk-

teré byly jen jednou, přesto mohly slyšet o Pánu 

Ježíši a odnesly si též knížky a letáčky. 

Veronika Čermáková

Když jsem přijela domů, 

věděla jsem, že dětem budu 

sloužit víc, než jsem si to 

plánovala před odjezdem 

na Institut. Moje služba 

v církvi byla předtím služba 

u předškolních dětí, ze které 

jsem byla hodně vyčerpaná 

a také služba v evangeli-

začním týmu, který se v poslední době věnoval 

převážně Alfa kurzům. Po příjezdu domů jsem 

věděla, že budu muset tyto dvě činnosti sloučit 

dohromady. Oslovila mě totiž služba evangeliza-

ce dětí formou narozeninové párty, a byla bych 

ráda, kdyby to mohla být jedna ze služeb v naší 

církvi pro naše věřící děti a jejich nevěřící kama-

rády. 

Také jsem si více uvědomila důležitost vyučo-

vání dětí a teď mi na našich dětech z církve záleží 

víc, než kdy jindy. Ráda bych jim sloužila častěji 

a i jiným způsobem, než jen jako teta v nedělce. 

Chci se víc věnovat dětem, ne službě. 

Také bych ráda skloubila své zaměstnání se 

službou dětem, ale zatím to není možné, protože 

jsem teď bez práce. Čím dál tím víc ale přemýš-

lím o založení nějaké školky, centra nebo domo-

va pro děti a to nejen pro česky mluvící. Zatím 
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nevím, zda to zůstane jen přáním nebo zda se to 

stane skutečností. Po Institutu prostě člověk pře-

mýšlí o dětech jinak, když si uvědomí tu naléha-

vost, s jakou nás Pán volá.

Honza Rous

S velkou vděčností se 

ohlížím zpět. Byl to požeh-

naný čas, naplněný Boží 

blízkostí a láskou, která ze 

všech vyzařovala a všechny 

naplňovala.

Nikdo z nás studentů, 

není normální. Jak bychom 

jinak mohli trávit dobrovolně 6 týdnů zavřeni 

v učebně, učit se a dělat do večera domácí úko-

ly? Nebyli jsme normální a teď, po příjezdu jsme 

doufám ještě víc odlišní od „těch ostatních“. Uvě-

domujeme si více potřebu a důležitost evangeli-

zace dětem, jsme naplněni nadšením i odhodlá-

ním a víme, že to nebude snadný boj.

Byli jsme učeni, jak si připravovat program 

pro děti, jak je vyučovat. Byli jsme učeni, jak 

sami duchovně růst a jak pomáhat v duchovním 

růstu. Nejlepší čas ale byl ten společný, ať už na 

víkendových výletech, nebo večer při modliteb-

ních setkáních. 

Institut pro mne byla možnost jak se nau-

čit mnoho věcí, nejen o Bibli, o Bohu a službě 

dětem, ale i o sobě samém. Byl to čas úžasně 

blízkého společenství s živým Bohem.

Martina Igazová

Institut byl pro mě školou 

života a jeden z nejcenněj-

ších a nejvzácnějších zážit-

ků v životě. Nečekala bych, 

že se tam objevím, zvlášť 

když jsem se delší dobu 

předtím pevně rozhodla, 

že nepojedu. Ale Bůh mne 

krátce před začátkem institutu přesvědčil a ujis-

til, že mám jet.

Po celý čas mi Pán Ježíš ukazoval důležitost 

hlásání evangelia, utvrzoval mě v pravdách Boží-

ho slova a zároveň mi očišťoval srdce od špat-

ných věcí, které se mu nelíbily a ze kterých jsem 

činila pokání. Čas s učiteli, spolužáky a dalšími 

bratry a sestrami byl požehnáním. 

Dostávala jsem nové nápady. Ráda bych 

například trávila více času s holčinou z Dětské-

ho domova nebo připravila. Narozeninový klub 

u příležitosti mých narozenin. Mám také větší 

touhu mluvit se svým čtyřletým synovcem o Pánu 

Ježíši.

Po návratu vidím, jak Bůh mocně jedná v mém 

životě. Dal, abych zvládla zkoušku na škole, kte-

rou jsem měla hned po Institutu a na kterou jsem 

neměla dostatek času. Vidím změnu ve svém jed-

nání a ve společenství s Bohem.

Radim Hladík

Před začátkem jsem měl 

trochu obavy, jak jako sku-

pina i jako jednotlivci bude-

me spolu vycházet. Obavy 

se ukázaly jako zbytečné. 

I když jsme byli odlišní, byl 

mezi námi Pán Ježíš a mohli 

jsme prožívat společenství, 

které bylo ojedinělé. 

Výuka byla skvělá. Její široký záběr nám při-

pravil základy, na kterých můžeme dále stavět. 

Ani já jako začátečník jsem se neztrácel a všech-

ny hodiny měly něco do sebe. Naučil jsem se 

praktické věci, které jsem už použil v praxi při 

evangelizaci. 

Z pohledu studenta to bylo pro mě náročné. 

Pomyšlení, že si v Rumunsku na Institutu odpo-

činu od učení, bylo marné. Dělali jsme přípravy 

na praktika, četli jsme dost literatury a vyráběli 

jsme vizuální pomůcky. Musel jsem pochopit, 

nad čím mám trávit více času a nad čím méně. 

Přednášející byli výborní. Naučili nás, při tom 

neztráceli lidskost a vlídnost a tím přispívali ke 

krásnému klimatu v učebně. 

O víkendech jsme si mohli vybrat, co nav-

štívíme, nebo kam půjdeme. Sibiu bylo krásné 

město a pochůzky po jeho zapadlých uličkách 

byly dobrodružstvím a zábavou. Také rumunská 

pohoří jsou překrásná. Velice mě potěšilo osvět-

lené hřiště na beach volleyball, které jsme téměř 

každý den hojně využívali.

Moc rád vzpomínám na Institut a na celý 

pobyt v Rumunsku. Loučení byla smutná a už 

teď se těším na to, že se s ostatními studenty uvi-

díme i příští rok.
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Nejtvrdší semena = nejsladší plody?

Milí přátelé evangelizace dětí, 

dnes chceme napsat něco pro povzbuzení 

těm, kterým se v práci s dětmi něco nepovedlo. 

Učitelé besídek, klubů, vedoucí táborů… také 

máte někdy pocit marnosti? Uvažujete zavřít 

Klub dobré zprávy, protože nechodí děti? Nebo 

se vaši dorosťáci, které jste léta předtím vyučo-

vali, chytli party a vyvádějí zlé věci? Prožili jsme 

s Olgou letos zajímavé povzbuzení, které dává 

nahlédnout „pod pokličku“ nebeské kuchyně – 

můžeme-li se odvážit to tak říci.

V roce 2011 jsme na Pětidenním klubu ve 

Mšeně oslovili nejméně 30 dětí, většinu z nich 

samozřejmě opakovaně. Ale jaké bylo naše zkla-

mání, když ani Péťa, ani Sára, Míša a ostatní 

děti – které jsme si oblíbili - vůbec nezačaly po 

prázdninách chodit do Klubu dobré zprávy, kam 

jsme je pozvali. Po dětech ze mšenského sídliště 

jakoby se slehla zem. Velmi nás to tehdy mrzelo, 

byli jsme zklamaní a hledali jsme, kde jsme udě-

lali chybu…

Letos na jaře, téměř o tři roky později, přišlo 

překvapení. Z ničeho nic se v besídce našeho 

sboru CB objevily hned 3 děti z tehdejšího mšen-

ského Pětidenního klubu z r. 2011. Míša, její bra-

tr a Sára. Pán Bůh je k nám přivedl svými cestami 

a my ani nevíme jak. Poznali jsme se okamžitě 

a byla z toho radost na obou stranách. Kde byli 

ty tři roky? Nevíme, ale našli k nám cestu a my se 

z toho radujeme.

Celá tato situace mi připomněla proces, kte-

rý si snad dobře pamatuji z botaniky. Semena 

palem (datlová, kokosová …) mají tvrdou slup-

ku, a aby semeno vyklíčilo, musí v přírodních 

podmínkách ležet v hlíně několik měsíců (aus-

tralský kokos šest měsíců až jeden rok), než se 

tvrdá slupka naruší a semeno konečně vyklíčí. 

Ale potom? Úžasnou chuť palmových plodů 

známe všichni. Pokud jde o mne, lisované irác-

ké datle byly v době dětství mou nejoblíbenější 

předvánoční pochoutkou.

A tak, milí čtenáři Zpravodaje, neztrácejme 

naději a neklesejme na mysli, když se nedaří. 

Jestliže jsme poctivě zasévali a vytrváme, ty slad-

ké plody se nakonec ukážou. Pánu Bohu se žád-

né dítě neztratí a my vám posíláme fotku Míši, 

se kterou jsme se po letech šťastně setkali v naší 

nedělní škole. V současné době Míša pravidelně 

chodí na různá naše setkání a máme z ní radost.

Přejeme vám mnoho trpělivosti a povzbuzení, 

Bůh vás posiluj v práci s dětmi v tomto novém 

školním roce.

Petr a Olga Kohoutovi

misionáři DM v oblasti Liberecko
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OKdo z vás pozorně čte náš Zpravodaj, určitě 

si vzpomene na to, že i v loňském roce proběhly 

kluby na jednom sídlišti ve Frýdku-Místku. Toto 

město má dvě části rozdělené řekou Ostravicí 

a my jsme často dělali akce pro děti převážně 

ve Frýdku. Jednak jsme tam dlouhá léta bydle-

li a také jsme znali místa, kde se děti scházely. 

Letošní volba padla na druhou stranu již zmíně-

né řeky. Jedním z důvodů bylo také to, že v tomto 

roce zde Církev bratrská našla místo ke společ-

nému setkávání a to na sídlišti Riviéra. Z oken 

modlitebny je vidět na panelové domy i staré 

asfaltové hřiště vhodné pro naši akci. 

Naplánovali jsme si třídenní klub v druhé 

polovině srpna. Připravily se pozvánky, domlu-

vili jsme se spolupracovníky program a s modlit-

bou jsme šli do boje. Povzbuzující bylo také to, že 

s námi byla Marie, absolventka letošního Institu-

tu DM, která v Místku bydlí. Kluby měly začít ve 

čtvrtek a předcházející dny byly hodně deštivé. 

Ještě čtvrteční ráno nevěstilo nic dobrého, ale 

Pán Bůh má moc nade vším! 

V poledne už svítilo sluníčko a nebylo pochyb 

o tom, že odpolední kluby mohou začít. Na hřišti 

jedna část týmu připravovala stanoviště pro růz-

né hry a ostatní šli zvát děti k programu. Během 

půlhodiny bylo mezi námi přes dvacet dětí! „Kde 

se tady vzaly děti?“, překvapeně konstatoval 

kazatel CB Petr Kučera. To, co se na tomto místě 

konalo, muselo být překvapením i pro občany, 

kteří se dívali z oken nebo kteří šli kolem. 

Chvála Pánu za všechny tři klubové dny 

v Místku. Během nich jsme oslovili evangeliem 

třicet pět dětí a také jejich rodiče nebo babič-

ky, kteří byli s námi během celého programu. 

Začínali jsme hrami a aktivitami, které vzbudily 

zájem dětí a navázali jsme biblickým programem 

– biblickou lekcí, písněmi a soutěží. To, co děti 

slyšely a co se naučily, mělo pro ně neocenitelnou 

hodnotu. Využili jsme dobrou možnost oslo-

vit děti v čase prázdnin. Na třídenních klubech 

se podílely sbory SCEAV a CB Frýdek-Místek. 

Máme radost z toho, že Marie na třídenní klub 

navázala pravidelným setkáváním s dětmi v klu-

bu v prostorách CB. Modlíme se za děti, které 

tam chodí a učí se o Pánu Ježíši Kristu. 

A ještě jedna zajímavost. V průběhu týdne se 

ozval bratru řediteli DM jeden mladý muž z Brna, 

který se chtěl podívat na nějakou klubovou práci 

o prázdninách. Dověděl se tak o třídenním klubu 

ve Frýdku-Místku, přijal pozvání a prožil s námi 

a dětmi celý jeden den. Děkujeme Adamovi za 

společenství a pěkné fotky. 

Katka a Karel Moškořovi

pracovníci Dětské misie

Prázdninové kluby v Místku
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Útok na naše děti
Dr. Czesław Bassara 

Jako rodiče a učitelé každodenně čelíme nebývale silnému tlaku našeho okolí. Není snadné 

mu odolat a je ještě těžší k tomu vést děti. Mnoho praktických rad a pohledů do Božího slova 

přináší nová kniha br. Czesława Bassary.

K dostání od 1. 11. 2014

Podivuhodná kniha (6. díl)
Nový sešit oblíbeného čtení na každý den pro děti od 6 do 12 

let má název „Věrný Bohu“. Na 60 stránkách budou děti hledat 

odpověď např. na tyto otázky:

•  Jak mohu být vždy uctivý k lidem a zároveň zůstat věrný 

Pánu Bohu?

• Jak mohu mít rád lidi, se kterými nesouhlasím?

• Mohu být dobrý i bez Pána Boha?

• Proč nedokážu sám sebe zachránit?

• Je Pán Bůh milostivý ke každému člověku?

K dostání od 1. 11. 2014

Vánoce slavíme kvůli kamenům
Nová vánoční lekce z dílny Dětské misie. Za poněkud záhadným názvem se skrývá vánoční 

příběh s poselstvím evangelia, které mění kamenná lidská srdce na srdce masitá.

K dostání od 1. 11. 2014

Dále nabízíme
- Vyučovací materiály ze Starého a Nového zákona (texty s barevnými obrázky)

- Příběhy misionářů zpracované do lekcí s obrázky

- Materiály pro výuku předškoláků (Malé děti mohou poznat Boha...)

- Sezónní lekce (Vánoce, Velikonoce)

- Táborové programy

- Mnoho dalších titulů

Všechny nabízené materiály a pomůcky si můžete prohlédnout 

a objednat v našem internetovém obchodě: 

http://obchod.detskamisie.cz

Připravujeme nové tituly!
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Sobota 1. 11. 2014 
od 9:00 do 16:00 hodin

Modlitebna CB, Soukenická 15, Praha 1

Dr. Czesław Bassara (Přednášky)

Útok na naše děti - jako rodiče a učitelé každodenně 

čelíme nebývale silnému tlaku našeho okolí. Není snadné 

mu odolat a je ještě těžší k tomu vést děti. Mnoho praktic-

kých rad a pohledů do Božího slova přináší nová kniha br. 

Czesława Bassary i stejnojmenné výklady na konferenci.

Mgr. et Ing. Jiří Kaleta (Seminář)

Pastorace dětí - praktické zkušenosti pro chvíle, kdy za 

vámi po vyučování v besídce, v klubu nebo na táboře 

přijde dítě, které má duchovní potřeby.

Pracovníci Dětské misie v ČR (Semináře)

Co s dětmi v okolí našeho sboru? - praktické nápady 

a ukázky toho, co můžeme udělat pro děti, které neslyšely 

evangelium.

Kufr plný nápadů 
- vše, co mohou potřebovat učitelé dětí.

Účastnický poplatek: 100 Kč (občerstvení a režijní nákla-

dy). Poplatek není potřeba zasílat předem!

Co jiného ještě můžete očekávat? Velký výběr literatury, 

obrazových knih, flanelografů, znázorněných veršů, písní 

a různých jiných pomůcek z dílny Dětské misie!

NOVINKY!

Nová vánoční lekce - 

„Vánoce slavíme kvůli kamenům.“

Podivuhodná kniha - 

6. díl (čtení na každý den pro děti)

Registrace on-line na stránkách DM: 

www.detskamisie.cz do 25. 10. 2014. 
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Dětská misie v ČR zve všechny učitele nedělních škol, 

besídek, klubů, učitele náboženství a vůbec všechny 

služebníky dětem na konferenci na téma:

Dr. Czeslaw Bassara
Sloužil dětem od roku 1965. 

Vystudoval teologii na akademii 

ve Varšavě, absolvoval Vzdělávací 

a výcvikový institut Dětské misie ve 

Švýcarsku a doktorandské studium 

na Evangelikální teologické fakultě 

v belgickém Heverlee.

Věnoval se zakládání sborů, 

kázání Božího slova a výuce 

pracovníků s dětmi.

V letech 1991 - 2006 spolu 

s manželkou Helenou sloužil jako 

ředitel DM pro Střední a Východní 

Evropu, v současné době vede 

službu Zvěstování Slova. Vyučoval 

ve více než 60 zemích všech 

kontinentů.

Mgr. et Ing. Jiří Kaleta
Pastor sboru SCEAV v Písku 

u Jablunkova, učitel na ZŠ, 

dlouholetý spolupracovník 

a učitel na kurzech DM.
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Na této stránce vám chceme přiblížit některé z akcí, které 

připravujeme, a za které se spolu s námi můžete modlit:

Kurz EVD 2 v Českém Těšíně

Budova ústředí SCEAV, 

Na Nivách 7, Český Těšín

Termíny: 3. - 4. 10., 17. - 18. 10., 7. - 8. 11. 2014 

Informace: sikulova@detskamisie.cz

Konference pro pracovníky s dětmi

Modlitebna CB v Praze, Soukenická 15

Sobota 1. 11. 2014 od 9:00

Podrobnější informace na straně 13.

 Kurz EVD 1 v Karlových Varech

Modlitebna CB v Karlových Varech

Termíny: 7. - 9. 11., 21. - 23. 11. 2014

Potáborová víkendovka dorostu

14. - 17. 11. 2014 

Středisko Dětské misie SALAŠ v Příboře, 

Jičínská 549

Informace: centrum@detskamisie.cz

Předvánoční setkání 

pro pracovníky s dětmi

19. 11. 2014 

Ústředí SCEAV, Na Nivách 7, Český Těšín

Informace: daniela.niemczykova@centrum.cz

Vánoční programy na školách

8. - 19. 12. 2014

Světový den modliteb 

Dětské misie

Poznačte si do kalendáře, že po celý den 5. 

listopadu 2014 pracovníci CEF na celém světě 

omezí své denní aktivity a budou se věnovat 

modlitbám za děti a služebníky, kteří byli 

povoláni k tomu, aby jim přinesli evangelium. 

Pokud se chcete k našim modlitbám přidat, 

napište nám na e-mailovou adresu centrum@

detskamisie.cz. Rádi vám zašleme konkrétní 

modlitební náměty.

Modlitby za absolventy Institutu

Modlete se za 6 absolventů první části 

Vzdělávacího a výcvikového institutu DM 

z ČR, jejichž svědectví jste si mohli přečíst na 

stranách 8 a 9 – za Veroniku, Martinu, Marii, 

Daniele, Honzu a Radima. Ať je Bůh nadále 

vede v jejich osobním životě, ukazuje jim jejich 

místo ve službě a učí je naplno využít jejich 

duchovní obdarování.

„Když pracujeme, pracujeme. 

Když se modlíme, Bůh pracuje.“
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Jakub 

Smyček

Pokud jste v roce 2014 přispěli na službu DM poprvé a nepředali jste 

nám kontaktní informace, zašlete je, prosím, na adresu: 

sikulova@detskamisie.cz, abychom vám mohli zaslat potvrzení 

o darech v lednu 2015 a aktuální informace o službě.

Zbyšek a Renáta Šikulovi 6714 
vedení týmu, administrativa, 

vyučování na kurzech, rozvoj služby

Petr a Olga Kohoutovi 5915
přímá práce s dětmi, oblastní 

koordinátoři na Liberecku

Ľubomír a Martina 

Čermákovi
8413

přímá práce s dětmi, oblastní 

koordinátor na Novojičínsku

Kateřina Moškořová 5611
distribuce literatury, koordinátorka 

korespondenčních kurzů

Daniel Fér 8817
příprava nových titulů literatury, 

příprava webových aplikací pro děti

Ježíš miluje Střední Asii 

(misijní projekt 2014-2015)
1415

podpora studentů Institutu 

v letošním a příštím roce
2014

„Duše štědrá bude nasycena tukem, 

a kdo občerstvuje, bude též občerstven.“ 
(Přísloví 11, 25)

Staňte se součástí našeho týmu

prostřednictvím finanční podpory!
Dětská misie je financována výhradně z darů, téměř 90% našich dárců je z České repub-

liky. Na finanční obětavosti dárců je závislé nejen to, zda budeme v práci pokračovat, ale 

i to, jak se bude služba rozvíjet. Své jednorázové nebo pravidelné dary můžete posílat 

na bankovní účet DM:

FIO banka, číslo účtu:   2000160468/2010

Pokud se rozhodnete pro pravidelnou podporu, pomůžete nám, 

když si vyberete konkrétního pracovníka s jeho variabilním symbolem:
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Česká skupina na Institutu


