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o dětské misii

Co je Dětská misie
Dětská misie je součástí světové
organizace Child Evangelism
Fellowship , která působí ve většině
zemí světa. Svým působením je
největší dětskou misijní organizací
na světě. Cílem Dětské misie je
oslovit evangeliem ty děti, které ho
nikdy předtím neslyšely, pomoci jim
v duchovním růstu a pomoci jim
najít místní sbor, kde by mohly dále
duchovně růst. Tyto cíle naplňuje
pomocí následující služby:

denčních kurzů. Cílem je zvěstovat
evangelium a ukázat křesťanský život
v praxi.

Pomoc v přímé
práci s dětmi

• Zveřejňování modlitebních
námětů za děti a učitele na webu
www.detskamisie.cz.

Přímá práce s dětmi

• Pomocí kurzů „Efektivní vyučování dětí – stupeň 1, 2“ (v rozsahu
cca 30 hodin o evangelizaci
a duchovním růstu dětí).
• Uspořádáním seminářů,
workshopů, konferencí DM.
• Uspořádáním jednodenních či
vícedenních školení dle požadavků učitelů – od předškolních dětí
po dorost, vzdělávání učitelů,
rodičů…

• Zasílání modlitebních dopisů
jednotlivých misionářů DM
s aktuálními informacemi o činnosti a modlitebními potřebami.

®

Kluby dobré zprávy
Pravidelná týdenní setkání dětí
během školního roku. Děti se učí
biblické příběhy, verše, zpívají písně,
povídají si o misii, hrají hry…
5-denní kluby
Letní evangelizační kluby pro
děti venku v jejich bezprostřední
blízkosti probíhající obvykle 5 dní
za sebou. Jednoduchý hodinový 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 přímo k němu domů. DM má
k dispozici i elektronickou verzi na
adrese: www.hledejanajdi.cz

Jednorázové evangelizační akce
Různé jednorázové akce jako jsou
např. Den dětí, výlety, svátky, narozeniny jsou využívány k tomu, aby
děti mohly uslyšet zvěst evangelia.

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.

Dětská misie je členem Evangelikální aliance a spolupracuje s mnoha
registrovanými církvemi a samostatnými sbory na území České republiky
a v zahraničí. DM aktivně spolupracuje s organizacemi AWANA, Samuel,
Biblická práce pro děti, Hope4Kids,
Royal Rangers, YMCA, EEM, TWR,
BTM a redakcí časopisu Kroky.
Spolupracuje se stovkami jednotlivých
křesťanů z církve Pána Ježíše Krista.

Příměstské a pobytové tábory
Letní týdenní tábory nabízené především dětem z klubů a korespon-

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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úvodník

Deset let ve službě
Tým 2009 –
Čermákovi,
Šikulovi
a K.
Moškořová

První den letošního roku se
mohli čtyři členové současného
týmu Dětské misie s vděčností ohlédnout za významným
mezníkem – desetiletím ve službě

Pánu v Dětské misii. Martina
a Ľubomír Čermákovi začínali
jen pár dnů po své svatbě a po
deseti letech ve službě, právě
v těchto dnech, se připravují na

Z dítěte vedoucím
O Bohu jsem věděl už dlouho
a s povědomím o něm jsem
vyrůstal od mala. Když jsem byl
ještě menší, nechápal jsem, kdo
to je, a nevnímal jsem Boha jako
někoho skutečného. Postupem
času jsem byl v kontaktu s věřícími, ale stále mi to bylo cizí. Říkal
jsem si: „Já a křesťanství? Tady se
asi někdo pomátl…“
Bydlel jsem skoro 15 let v Havířově, poté jsem se asi na rok
přestěhoval do Karviné a pomalu
3. rokem jsem v Příboře. Když
jsem se přestěhoval do tohoto
města, hned v létě jsem jel na tři
tábory - jeden ve středisku v Polsku, druhý v Prostřední Bečvě
a konečně třetí na „Salaši“ s Dětskou misií. Toto bylo mé první
setkání s Dětskou misií a od toho
tábora jsem začal jezdit pravidelně na jejich akce a začal s nimi
spolupracovat. Začínal jsem jako
účastník a nyní již pomáhám jako
vedoucí na táborech a dalších
akcích.

Jak se to stalo, že jsem z dítěte
vedoucím? Když jsem přijel na
první tábor, zaujalo mě, jak se
chovají vedoucí, že to není to,
na co jsem zvyklý, že jsou to
super lidi a bylo mi s nimi dobře.
Trávil jsem s nimi čas velmi rád,
a dokonce na jedné víkendovce
jsme měli se Zajkem a Igi (vedoucími) rozhovor až do rána. Měl
jsem spoustu otázek a Pán mi na
ně skrze ně odpovídal. Tak postupem času a s dalšími prožitými
tábory jsem začal vnímat, že
někdo takový opravdu je, ale bál
jsem se mu odevzdat a důvěřovat.
Letošní tábor byl trochu jiný.
Byl jsem zde již jako vedoucí
a byť jsem pracoval s dětmi, nebyl
jsem obrácený. Bylo to takové to
přeskakování - jsem nebo nejsem,
taková ta nejistota. Když za mnou
na tábor přijeli rodiče, ptali se, jak
mohu sloužit dětem, když nejsem
obrácený. Bránil jsem se, že jsem,
ale když rodiče odjeli, byl jsem
docela rozhozený. Tehdy jsem se

narození svého pátého potomka.
My s manželkou jsme měli při
nástupu téměř plnoletou starší
dceru a dnes jsme již prarodiči.
Mladší dcera měla na počátku
roku 2009 sotva půl roku a před
několika dny domů přinesla pololetní vysvědčení z páté třídy. Čas
se nedá zastavit a my děkujeme
Pánu, že nás vede, ochraňuje a že
můžeme být z jeho milosti svědky
velkých věcí při práci s dětmi
v naší zemi.
I v tomto vydání Zpravodaje
se chceme s vděčností ohlédnout,
ale také podívat do budoucnosti, povzbudit vás nebo alespoň
připravit chvíle zajímavého čtení.
Tak tedy, do toho!

zastavil a zamyslel se, že vlastně
nechci lítat sem a tam. Začal
jsem uvažovat nad tím, že bych
se měl rozhodnout. Řekl jsem
si: „Dobře Pane, chci ti sloužit.“
Během tábora to bylo super, jak
ale tábor skončil a rozjeli jsme
se domů, viděl jsem, že upadám.
Zároveň jsem vnímal, jak krásný
může být život s Bohem a služba
v Jeho jménu a rozhodl jsem se:
„DOST, už nechci žít jako dříve,
Pane, odevzdávám ti svůj život, ať
to stojí, co to stojí. Chci, abys mě
vedl a ukazoval mi, kde mě chceš.
Jsem tu, abych ti sloužil.“
Od té doby se můj život naprosto změnil, a byť to někdy bylo
těžké, nelitoval jsem a nelituji
toho rozhodnutí. Naopak, jen
žasnu, co všechno pro mne má
Bůh připravené i přes všechno, co
jsem kdy učinil. On mi to odpustil
a přijal mě za svého syna. Jemu
všechna čest a sláva, protože on je
Pánů Pán a Králů Král.
Jozue Kupec
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biblické slovo

Milí pracovníci a spolupracovníci Dětské misie!
na pomoc.“ (Ř 8, 20) Křesťané si
musí uvědomit, že k Bohu musí
přistupovat, jakoby šli ke králi.
Většina lidí si však neuvědomuje, jakou mají čest, když smějí
přijít před Boží trůn. Místo toho
se často chovají tak, jakoby tím
prokazovali Bohu laskavost. Jsou
žádáni, aby se ukázali na modliV Třinci se první lednovou
tebním setkání, a když nakonec
sobotu konala modlitební
přijdou, všichni je „nosí na
konference. Každý rok se na ní
rukou“. Takto nemůžeme přischází především mladá genestupovat k Božímu trůnu, tam
race, aby si vyprosila požehnání musíme přijít s pokorou, shrnul
a hledala odpovědi na otázky,
pastor Chan.
které nastoluje zvolené téma.
Když se dělal před rokem
V pozvánce na sociálních
v USA průzkum, odhalil, že
sítích stálo: „Chceme přistupodospělí Američané, kteří se pravat k Bohu i my jako jednotlivci, videlně modlí, mají k modlitbě
ale také i jako Jeho lid, který
různé motivy:
se společně přimlouvá a chválí
Tím nejčastějším je „vyjádření
Boha.“
vděčnosti
a díkůvzdání“ (62%),
To mne inspirovalo zaměřit se
na
2.
místě
je tzv. „populární
spolu s vámi na jeden z křesťanmodlitba
za
potřeby rodiny
ských pilířů – modlitbu.
a společenství“ (61%) a násle„Vytrvale poslouchali učení
duje potřeba „vedení v krizi“
apoštolů, byli spolu, lámali chléb
(49%).
a modlili se“. (Sk 2, 42)
Zmíněný pastor se často
Americký kazatel Francis
zabývá tématem modlitby
Chan řekl, že pokora a přicháa zdůrazňuje důležitost udržení
zení před Boha se správným
pokorného postoje, když přichápochopením Jeho velikosti je
zíme před Boha. Měli bychom
klíčem ke zlepšení modlitebnízaměřit modlitby ne na sebe, ale
ho života a k rozvoji hlubšího
na Boží poslání. Jak to máme
a důvěrnějšího vztahu s Ním.
nastavené při našich modlitbách
Zaujala mne jeho reakce na
my?
otázku: „Jakou praktickou věc
by mohli věřící udělat, aby zlepProhlédl jsem si web DM
šili svůj modlitební život?“
a zaujala mne tam statistika
Buďte pokorní, usilujte
loňské letní služby. Na různých
o pokoru a poraďte věřícím, aby setkáních – táborech, víkendovpřemýšleli o scéně popsané ve
kách, festivalech a venkovních
Zjevení 4 a 5, kde apoštol Jan
programech bylo osloveno 678
viděl část nebeského království. dětí, větší polovina z nevěřících
Pastor Chan zdůraznil, že
rodin. Z čeho mám vždycky
Písmo říká: „Nevíme, jak se
největší radost, je zpráva o tom,
modlit, proto sám Duch přichází o kolik dětí se rozrostla Boží
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rodina. Možná se bude některým lidem zdát 11 dětí málo,
ale pro mne to je vždy výzva
k modlitbám vděčnosti. Prožíval
jsem to mnohokrát i z pozice
hlavního vedoucího na táborech
Dětské misie. Za ty téměř tři
desítky let svobody máme na
mnoha místech České republiky znovuzrozené děti, dnes
už dospělé lidi, kteří slouží ve
sborech a společenstvích. V naší
ateistické zemi to vyžaduje
nemalé úsilí, aby vámi předávaná zvěst evangelia pronikla
a zakořenila v srdcích českých,
moravských i slezských dětí.
Věřím, že nám ta Boží statistika
zachráněných dětí bude přinášet
stále více radosti.
Máme za sebou první týdny
roku 2019 a Bůh nejlépe ví, co
nám dá v těch zbývajících ze své
milosti prožít. Přeji vám všem,
aby služba mezi dětmi byla pro
vás radostí. I v tom letošním
roce jste byli povoláni k mimořádnému úkolu – záchraně dětí
v naší zemi pro Boží království.
Velice si vážím nejen já, ale také
ostatní členové Národní rady,
jak využíváte vašeho obdarování, jsem vděčný i za všechny
podporovatele a modlitební
partnery.
Chci vás na závěr povzbudit
slovy apoštola Pavla, která určitě
i dnes platí pro každého z nás:
„A tak, moji milovaní, buďte
pevní, nenechte se zviklat, buďte
stále horlivější v díle Páně, vždyť
víte, že vaše práce není v Pánu
marná!“ (1K 15,58)
Mějte požehnaný čas!
Karel Moškoř
předseda Národní rady DM v ČR

svědectví
jsem odvážel několik dětí a vedle
mne seděl chlapec, který byl na
táboře poprvé. Už během tábora
Poslední den opět chtěli
mě občas jeho modlitby převšichni slyšet výklad evangelia
kvapovaly. V autě mi pak říkal,
pomocí této knížky, včetně mého že by rád byl v životě s Bohem.
osobního svědectví. Na táboře
Abych zjistil, zda to myslí vážně,
jsou i hodně malé děti, a tak je
trochu jsem ho odrazoval. Říkal
při jakékoliv činnosti samozřejjsem mu například, že se mu
mě velký ruch. Bylo pro mne
pak mohou ostatní děti ve škole
překvapením, jak při vykládání
smát a podobně. On ale říkal, že
evangelia a osobním svědectví
i přesto to chce. Chvíli nad tím
najednou všechny děti pozorně
přemýšlel a pak řekl, že se dříve
poslouchaly a ptaly se. Při ničem rád koukal na Simpsonovy, ale že
jiném jsem takový klid na táboře už se na ně dívat nechce, protože
nezažil. Určitě k tomu přispěly
tam urážejí Boha. Ke konci cesty
i modlitby ostatních vedoucích
jsme se zastavili ke společné
právě za tento čas.
modlitbě.
Jsem vděčný Bohu za to, že
Na kurzu Dětské misie bylo
jsem se mohl kurzu Dětské
pro mě také užitečné slyšet, jak
dát dětem výzvu na základě apli- misie zúčastnit, a i když zatím
používám jen část toho, co jsem
kace biblické pravdy, jak se dát
dětem k dispozici pro pastorační se na něm mohl naučit, byl to pro
rozhovor a jak je v něm nenásilně mne doopravdy velký posun ve
způsobu služby dětem.
vést – nenutit, spíše zjistit, na
Marek Obitko
základě čeho chtějí případně odevzdat svůj život Bohu. Z tábora
CB Kladno

Ovoce kurzu EVD 1
V našem klubu pro nejmenší
děti se každý rok těšíme na letní
tábor. Tématem je vždy biblický
příběh nebo něco, na čem lze
ukázat Boží jednání. Program
doprovázejí tematické scénky
nebo čtení biblického příběhu.
Povídáme si o něm a vysvětlujeme dětem, jak Bůh jedná, co
pro nás udělal Ježíš a podobně.
Určitě to mělo nějaký dopad.
Třeba při trhání borůvek
a povídání o všem možném
mě jedna holčička překvapila
tím, že řekla, že chce „přijmout
Ježíše do srdíčka“. Ptala se také,
jak na to.
Na jaře 2018 se v našem sboru konal kurz Dětské misie. Byli
jsme za něj moc rádi. Bylo tam
hodně dobrých podnětů, plno
z nich se snažíme aplikovat při
vyučování dětí v našem klubu.
Co jsem vnímal jako doopravdy
užitečné, bylo vysvětlení evangelia pomocí Knížky beze slov.
Rovnou jsme tento prostředek
použili na klubu. Nosím od té
doby Knížku beze slov ve své
peněžence a několikrát jsem ji
použil. Hodila se v situacích,
kdy jsem doopravdy dopředu
nečekal, že budu mít možnost
se s nějakým dítětem bavit
o Bohu. Zároveň jsme ji zvolili
jako jeden z hlavních bodů vyučování na našem letním táboře.
Tématem byl Jonáš, kterého
provázely děti na jeho cestě.
Měly se tak i naučit, co by řekl
Jonáš lidem v Ninive dnes, a to
právě prostřednictvím Knížky
beze slov. Knížku si děti vyrobily, slyšely výklad evangelia, jiný
den pak šly znovu spolu s Jonášem říci o Bohu Ninivanům.
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zahraniční okénko

Dětská misie v Jižní Koreji

První
misionářka
v Koreji

Bůh žehná Dětské misii
v Jižní Koreji v mnoha ohledech,
i když je to jen malá země na
Dálném východě. Službu Dětské
misie zahájila v roce 1957
americká misionářka Eleanor
Luncefordová. Po dvou letech
služby v Koreji ji vystřídala
misionářská rodina reverenda
Johna a Lois Cookových, kteří
přijeli i s malým synem. Už po
prvním roce pobytu v Koreji
otevřeli ve svém domě první Klub dobré zprávy. První
tříměsíční intenzivní kurz pro
pracovníky s dětmi se konal
v roce 1972 a účastnilo se jej 12
studentů. To byl významný milník. Brzy po dokončení kurzu se

služba začala bouřlivě rozvíjet.
V současné době slouží
v Dětské misii Jižní Koreje 217
pracovníků na plný úvazek
v 53 místních oblastech. Na
jejich službu dohlíží Národní
rada a oblastní rady, které mají
dohromady 712 členů. V loňském roce jsme vyučovali děti
ve 3 070 Klubech dobré zprávy
a ročně z Boží milosti oslovíme
asi 300 000 dětí evangeliem.
Každý týden v průběhu školního roku pořádáme ve všech
našich místních oblastech školení pro učitele Klubů dobré zprávy. To nám umožňuje mít s nimi
pravidelný kontakt, povzbuzovat
je a budovat opravdová přátelTým Dětské misie
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ství. Mnoho učitelů klubů nás
kromě dobrovolného vyučování
podporuje také finančně. Je to
pro naši službu opravdovým
požehnáním a umožňuje nám
to vysílat misionáře i do jiných
zemí. V současné době jich ve
27 zemích slouží 63, dva z nich
na pozicích regionálních ředitelů pro oblast Blízkého východu
a oblast Asie a Tichomoří. Je
zajímavé, že prostřednictvím
služby menšího počtu našich
zahraničních misionářů je osloveno evangeliem více dětí, než
v naší vlastní zemi.
Modlíme se také za Severní
Koreu a připravujeme se na
to, až tam bude možné zahájit
službu DM. Našich 53 místních
oblastí„adoptovalo na dálku“ 31
velkých měst v Severní Koreji.

Národní ředitel Samuel Seo
Budova DM v Soulu

zahraniční okénko
Za tato města se modlíme, shromažďujeme finanční prostředky
a do každého z nich máme
vyškoleného pracovníka, kterého můžeme vyslat k budování
služby ihned po otevření hranic.
Každou neděli vyučujeme
uprchlíky ze Severní Koreje
v nedělních školách. Od května
do srpna posíláme přes hranice
misijní balóny, které nesou velké
množství letáků s výkladem
evangelia (Knížky beze slov) tištěných na voděodolných fóliích.
Balóny vypouštíme v době, kdy
vane příznivý vítr. Balón vystoupá do velké výšky, tam praskne
a letáky pokryjí velikou oblast.
Provozujeme také rozhlasovou
stanici, která do Severní Koreje
vysílá program pro Kluby dobré
zprávy a základní školení pro
učitele.
Prosíme, modlete se za službu
Dětské misie v Jižní i Severní
Koreji.
Samuel Seo
národní ředitel CEF v Jižní Koreji

Národní rada

Program pro děti
Školení pro učitele klubů
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svědectví

Bůh jedná na Haiti

Velká proměna
Ředitelka státní školy na Haiti
nám jednou vyprávěla, že před
pěti lety, v době, kdy jsme na
škole založili první Klub dobré
zprávy, děti nosily do školy
revolvery a jiné zbraně, kterými
ohrožovaly ostatní děti.
Říkala nám, jak bylo těžké si
s těmito dětmi poradit. Pak ale
přišla Dětská misie se svými
kluby a po několika letech je
na škole klid. Děti už zbraně
nenosí, jsou milé a uctivé.
Výsledky vyučování v Klubech dobré zprávy neviděla jen
ve škole, ale také ve svém sboru.
Jednoho nedělního rána tam
uviděla skupinu dětí ze své školy. Zeptala se jich, proč přišly.
Odpověděly: „Učitelé z klubu
nám říkali, že bychom měli
přicházet do církve, abychom se
více dozvěděli o Bohu a o tom,
jak pro něj žít.“
Ředitelka dodává: „Dětská
misie je úžasná a jednoznačně
chci, aby na naší škole zůstala.“
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Jiný ředitel nám řekl, že kdo
má na škole kluby Dětské misie,
má jen polovinu problémů.
Jak se zbavit klubů na škole
Na jiné škole ředitelce nebylo
po chuti, že tam má Dětská
misie své kluby. Byly tam už
tři roky, ale ředitelka byla nová
a biblické vyučování si nepřála.

Rozhodla se, že se bude klubů
účastnit a najde si nějakou
záminku, aby je ukončila.
Na konci školního roku se
pracovník Dětské misie zeptal
ředitelky, jak si učitelé v klubech
počínali a zda mohou v dalším
školním roce pokračovat. Ředitelka přiznala, že původně chtěla
vyučování ukončit, ale nakonec
se toho ona sama tak mnoho
dobrého naučila, že by si přála,
aby Dětská misie pokračovala.
Jen Bůh mohl takto změnit její
srdce a dát vítězství.
Malý gangster
Mildade, učitelka, která vede
službu ve školách hlavního
města Port-au-Prince, vyprávěla
tento příběh. Pětiletý chlapec
jí ve třídě řekl: „Budu gangster
jako můj táta. Má zbraň a zabíjí
lidi. Když vyrostu, budu jako on.
A kdybyste mně chtěla za něco
potrestat, mohu přinést jeho
zbraň a zabít vás.“
„Když mi to ten malý chlapec řekl, vzala jsem to vážně
a začala se modlit, jak mu na
to mám odpovědět. Duch svatý
mě inspiroval, abych mluvila
o Kainovi a Ábelovi. Dala jsem
dětem několik příkladů, co nás
může odvést od Boha a přimět
nás ke hříchu. Nepřipomněla
jsem tomu chlapci, co mi řekl na
začátku vyučování, ale příklady,
které jsem použila, se dotkly
jeho malého srdce. Poté, co jsem
vyslovila pozvání ke Kristu, mi
řekl: ‚Už nechci být gangsterem;
nechci zarmucovat Boha. Potřebuji, aby byl můj život užitečný.‘
Ten den se modlil, aby Ježíš
vstoupil do jeho srdce!“
Myron Tschetter
regionální ředitel DM pro Severní
Ameriku a Karibik

slezsko
někdo pravidelně věnovat. Tak
začal Lego klub, nejprve v prostorách školy, později v Domě dětí
se, abychom měli dveře do školi
Dveře školních tříd
a mládeže, který nám poskytuje
nadále otevřené.
Když jsem začátkem devamístnost zdarma!
desátých let přijela studovat do
6. ledna začal pod vedeLego otevírá dveře
USA, byla jsem doslova šokovaná
ním
a s finanční podporou
Dlouhá léta jsem se modlila
zjištěním, že ve státních školách
CB
v
Hrádku nový Lego klub
Jaebesovu modlitbu (1. Par.
nejsou povoleny žádné křesťanv prostorách Centra volného času
4,9-10):
„Pane,
rozšiř
mé
území“.
ské aktivity. V minulosti to bylo
v Hrádku. Na první setkání přišlo
Neměla jsem žádnou představu,
jiné, ale na základě tlaku před31 dětí. Polovina z nich nechodí
stavitelů jiných náboženství stály jak to Pán Bůh udělá. Od roku
do církve.
2016,
kdy
jsem
nastoupila
do
federální orgány před dilematem,
Lego je jeden z dobrých
Dětské
misie,
se
nestačím
divit,
zda náboženské aktivity všem bez
nástrojů, jak dětem přinést
jak
se
mé
území
rozšiřuje.
rozdílu povolit nebo zakázat.
Začalo to prvním Legoprojek- dobrou zprávu o Pánu Ježíši.
Na jednu takovou školu jsem
Kdybychom rozdávali pozvánky
byla pozvána, abych řekla dětem tem pro děti z polské základní
na „obyčejný“ křesťanský klub
školy
v
Bystřici.
Akce
měla
něco o České republice a jako
bez Lega, nepřišlo by takové
velký
úspěch
u
dětí
a
kladný
studentce biblické školy se mi
množství dětí.
ohlas v celé obci. Jedna úředdostalo důrazného upozorNechceš i ty přemýšlet o tom,
nice z obecního úřadu a učinění, že nesmím použít slova
zda by Lego nemohlo „otevřít
telka
z
české
základní
školy
Bůh nebo Pán Ježíš. Situace je
dveře“ i ve tvém městě nebo
přišly s dotazem, proč byla akce
naštěstí odlišná na soukromých
uspořádána jen pro děti z polské vesnici? Můžeš využít nabídky
křesťanských školách, kterých je
Dětské misie a zapůjčit si zdarma
školy a proč nebyly pozvány
ve Státech nespočet.
Lego pro Legopárty. Všechny
i
děti
z
české
školy.
Důvodem
Ještě před ukončením studia ve
potřebné informace jsou na webu
Spojených státech mi naše církev byla počáteční nedůvěra ze
Dětské misie. A co Lego klub?
strany
jejího
vedení.
To
se
na
nabídla místo katechetky a učitelTen sice vyžaduje investici do
základě
pozitivních
ohlasů
v
obci
ky křesťanské výchovy v mateřpořízení stavebnic, ale možná se
změnilo
a
my
jsme
pod
vedením
ských a základních školách.
najde sponzor, který s nákupem
Živě si pamatuji, jak mne lektoři sboru CB v Hrádku mohli již
pomůže. Je mnoho dětí, které se
po
roce
uspořádat
Legoprojekt
a přátelé z biblické školy před
jinak k Legu, ale také k evangeliu,
v
tělocvičně
české
školy.
Kapacita
mým odjezdem povzbuzovali,
nedostanou.
abych tuto nabídku přijala a plně akce byla brzy naplněna a ředitel
Karin Roiková
školy
se
dokonce
zajímal,
co
bude
využila možností, kterých se nám
následovat
a
zda
se
dětem
po
tak
pracovník
DM
místní
po sametové revoluci dostalo.
na Slezsku
Předpokládali, že to i u nás nebu- úspěšné jednorázové akci bude
de mít dlouhého trvání.
Tento rok uplyne od revoluce
už 30 let a v naší zemi jsou dveře
do mnohých škol stále otevřené. Na několika z nich mohu
i já předávat evangelium dětem
a vyučovat je Božím pravdám.
Nikdy jsem si nemyslela, že bude
tato svoboda trvat tak dlouho,
i když jsou podmínky výuky
a vyjednávání s řediteli rok od
roku složitější. Prosím, modlete

Bůh stále otevírá dveře
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Kdo je
křesťan?
Na klub v Horní Suché chodí
větší skupina dětí. Chodí rády
na křesťanský klub, přestože
mnozí z nich také pravidelně
navštěvují kroužek náboženství
na škole. Časem jsem získal
dojem, že mnohé z nich se
považují za křesťany. Třeba
proto, že věří v Boha, nebo že
byly pokřtěné. Proto jsem pro
ně připravil následující lekci.
Pokud máte děti v podobné situaci, může se vám hodit. Pro srozumitelnost jsem otázku „Kdo
je spasený?“ nahradil otázkou
„Kdo je křesťan?“

Hra
Děti se postaví doprostřed
místnosti (hřiště, tělocvičny)
do jedné řady. Jednu stranu
místnosti označte nápisem
ANO, druhou NE. Poté dětem
položte otázku, například: „Je
dneska úterý?“ Úkolem dětí
je rozběhnout se na správnou
stranu podle toho, jaká je
správná odpověď. První děti,
které se dotknou stěny označené
správnou odpovědí, získají bod
(v jednom kole může získat bod
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více dětí, pokud se dotknou
zároveň). Pokládejte dětem
více otázek a pak odměňte dítě
s největším počtem bodů.

Hlasování

Ale přesto jedno z toho
je lepší. Je lepší mít dobrou
náladu než špatnou, je lepší mít
hodně peněz, mít kamaráda a je
lepší být zdravá. Ale ničemu
nepomůže, kdybych tě vyhodil:
„Ty musíš mít dobrou náladu,
máš to špatně.“ Ne. Ale můžu
ti pomoci, abys měl dobrou
náladu, můžu ti dát peníze, být
tvůj kamarád, nebo dát léky na
nemoc.
A protože jsme na křesťanském klubu, tak mám ještě jednu otázku, která je stejná jako ty
předchozí: „Jsi křesťan/ka?“
Já myslím, že je lepší být
křesťanem. Ale nemůžu říct,
že když jsi odpověděl NE, je to
špatná odpověď. Můžu ti pomoci, stejně jako ti můžu pomoci
mít lepší náladu, nebo dát
peníze. Pojďme tedy zjistit, kdo
vlastně je křesťan a kdo není.

Uděláme druhé kolo, ale změníme pravidla. Zase pokládejte
otázky, ale děti budou odpovídat
tím, na jaké místo ve třídě se
postaví (ne – spíše ne – nevím/
Usaďte děti (nejlépe do krunepovím – spíše ano – ano).
Každý se může podle své odpo- hu). Nápisy ANO a NE položte
před děti na zem, nebo na stůl.
vědi sám za sebe postavit, kam
chce. Pokládejte otázky:
Vyučování: Teď zkusíme
společně objevit, kdo je křesťan.
• Máš dobrou náladu?
Já budu zase dávat otázky, ale
• Máš hodně peněz?
tentokrát neodpovídejte. Já se
• Máš nejlepšího kamaráda/
zeptám na otázku a pak zkusíme
kamarádku?
vymyslet, jestli by byl křesťanem
• Jsi zdravý/zdravá?
ten, kdo by řekl „ne“, kdo by řekl
„nevím/nepovím“, nebo ten, kdo
Vyučování: Všimněte si, že
by řekl „ano“.
hlasování je jiné než předchozí
Pokaždé položte otázku a pak
hra. Předtím někdo odpověděl
se zeptejte: „Byl by křesťan ten,
dobře, jiný špatně a mohli jsme
kdo by odpověděl NE?“ Nechte
to vyhodnotit. Ale tady nejde
říct, že někdo odpověděl špatně. děti odpovědět. Odpovědi
nekomentujte. Teprve na závěr
Pokud jsi nemocný, nemůžu ti
řekněte: „Podíváme se, co na to
říci, že to je špatná odpověď.
říká Bůh
v Bibli,“
přečtěte verš
Prostě jsi nemocný, tak je to
EVD
1 v Hošťálkové
a vysvětlete. Stejně pokračujte
pravda.

Co znamená
být křesťan?

pro učitele
s odpověďmi „nevím/nepovím“
a „ano“.
1. Věříš, že existuje Bůh?
Ne – „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu
přistupuje, musí věřit, že Bůh
jest a že se odměňuje těm, kdo ho
hledají.“ (Židům 11,6) Kdo by
řekl „ne, nevěřím v Boha“, ten
určitě není křesťan. V Bibli je
jasně napsané, že kdo chce přijít
k Bohu, musí mu věřit.
Neví/nepoví – „Každý, kdo
se ke mně přizná před lidmi,
k tomu se i já přiznám před svým
Otcem v nebi; kdo mě však zapře
před lidmi, toho i já zapřu před
svým Otcem v nebi.“ (Matouš
10,32–33) Kdo by odpověděl
„nevím/nepovím“, taky není
křesťan. Ježíš říká, že kdo se za
něj bude stydět, kdo neřekne
ostatním, že věří, ten nebude
moci žít s Bohem v nebi.
Ano – „Ty věříš, že je jeden
Bůh. To je správné. I démoni
tomu věří, ale děsí se toho.“ (Jakubův 2,19) Je jasné, že zlí duchové
nejsou křesťany, a přesto věří, že
Bůh je. Takže věřit, že existuje
Bůh, nestačí. Kdo věří v Boha, je
možná křesťan, ale možná taky
není.
2. Jsi pokřtěný?
Ne – „[Apollos] mluvil
s velikým nadšením a učil přesně
o Ježíšovi, ale znal jenom křest
Janův.“ (Skutky 18,25) V Bibli
čteme o Apollovi, který už byl
křesťan, ale nemohl být pokřtěn,
protože neznal Ježíšův křest,
ani církev. Takže i ten, kdo není
pokřtěný, může být křesťan.
Třeba, když se nemůže přidat
do církve, nebo mu to rodiče
nedovolí.
Neví/nepoví – Tady je stejná
odpověď jako předtím. Kdo se

stydí za víru, kdo se nepřizná
k Ježíši, ten není křesťan. Je třeba
o své víře říci alespoň ostatním
křesťanům.
Ano – „Kdo uvěří a přijme
křest, bude spasen.“ (Marek 1,16)
Kdo uvěří a přijme křest, bude
spasen (to znamená zachráněn)
– bude křesťan. Ale všimněte si,
že tam jsou dvě podmínky: uvěřit a přijmout křest. Takže ten,
kdo přijme křest, a přitom nevěří
Ježíši, není křesťan. Jenom křest
nestačí. Takže kdo je pokřtěný,
možná je křesťan a možná není.
3. Děláš hříchy?
Ne – „Říkáme-li, že jsme
bez hříchu, klameme sami sebe
a pravda v nás není.“
(1. Janův 1,8) V Bibli jasně
čteme, že všichni dělají hříchy.
Kdo tvrdí, že ne, ten lže a určitě
není křesťan. Aby člověk mohl
být křesťan, musí si uvědomit,
že i on dělá hříchy a potřebuje
záchranu.
Neví/nepoví – „Kdo ví, co je
činit dobré, a nečiní, má hřích.“
(Jakubův 4,17) Kdyby si někdo
řekl: „Kdo nic nedělá, nic
nezkazí,“ a nedělal ani dobré,
ani zlé, ten má taky hřích. Hřích
totiž není jenom dělat zlé věci,
ale taky nedělat dobré věci, které
dělat máme. Kdo neví, nebo
nepoví, jestli dělá hříchy, určitě
není křesťan.
Ano – „Všichni zhřešili a jsou
daleko od Boží slávy.“ (Římanům 3,23) Kdo odpoví, že dělá
hříchy, říká pravdu. Ale zároveň
to znamená, že nemůže přijít
k Bohu. Přiznat hřích nestačí.
Dokud totiž hřích zůstává, brání
nám být s Bohem. Žádný člověk
ale svým snažením nedokáže
hřích odstranit. Kdo řekne, že
dělá hříchy, možná je křesťan

a možná není. Vědět o hříchu
totiž nestačí.
4. Věříš, že Ježíš za tebe
zemřel, aby tě zachránil?
Ne – „Kdo nevěří, již je
odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno
jednorozeného Syna Božího.“ (Jan
3,18) Kdo neuvěřil Ježíši, ten
určitě není křesťan a nemůže být
s Bohem. Už je odsouzený, protože řekl, že nevěří, a tak nemůže
být zachráněný.
Neví/nepoví – „Vyznáš-li svými
ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li
ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil
z mrtvých, budeš spasen.“ (Římanům 10,9) Bible nám říká, kdo
bude spasen (to znamená zachráněn), ale má to dvě podmínky.
Ta první je vyznat svými ústy, že
Ježíš je Bůh. To znamená říci to
nahlas. Říci: „Já věřím, že Ježíš je
Bůh.“ Kdo to neřekne, ten není
křesťan.
Ano – „Vyznáš-li svými ústy
Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve
svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.“
(Římanům 10,9) Tady je ta druhá
podmínka – uvěřit ve svém srdci,
že Ježíš za tebe zemřel, ale Bůh
mu dal nový život, vzkřísil ho
z mrtvých.
Kdo je tedy křesťan? Má to dvě
podmínky: Za prvé říci nahlas:
„Věřím, že Ježíš je Bůh“ a za druhé
ve svém srdci upřímně uvěřit, že
Ježíš dává nový život. Dává nový
život těm, kdo kvůli hříchu život
ztratili. Pokud tyto dvě podmínky
splníš, jsi křesťan. Ježíš zemřel
za hříchy všech lidí, ale jenom ti,
kteří splní podmínky, dostanou
jeho nový život a budou moci být
s Bohem navždy v nebi.
Dejte výzvu a odděleně se dejte
k dispozici pro radu.
Daniel Fér
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Seznamovací hry
Když děti přijdou na akci,
která se nekoná pravidelně,
všechny se obvykle navzájem
neznají a hodí se nám zásoba
jednoduchých seznamovacích
her.

tak, že rychle řekne jméno jiného dítěte a dítě s novinami musí
změnit směr útoku na toto nově
označené dítě. Koho dítě s novinami stihne plácnout včas, s tím
si vymění místo. Do středu jde
automaticky i ten, kdo zavolá
neexistující jméno nebo jméno
dítěte, které drží noviny.

3.
Děti rozdělíme na dvě skupiny, které od sebe odděluje deka.
Deku drží dva vedoucí tak, aby
děti na sebe neviděly. Z obou
stran deky se posadí jedno dítě
ze skupiny. Po spuštění deky
řekne co nejrychleji jméno dítěte, které je naproti němu. Které
Děti sedí v kruhu a postupz obou dětí řekne jméno jako
ně se představují. Každé dítě
první, získává toho druhého do
zopakuje nejprve jména všech
své skupiny. Hra končí, když
dětí, které se představily před
ním, a na závěr řekne své jméno. na jedné straně deky nezůstane
žádné dítě. Jinou možností je
Ve druhém kole přidají děti ke
ponechat děti v týmech a přisvému jménu přídavné jméno,
pisovat týmu body za správně
které začíná na stejné písmeno
jako jejich křestní jméno a které a rychleji vyslovené jméno.
je nějakým způsobem charakterizuje, např. moudrý Mirek,
cyklista Cyril, oblíbená Olga,
Děti rozdělíme do několika
vítězná Veronika, estetická Eva
skupin. Jejich úkolem bude
apod. Když si dítě nemůže na
seřadit se po odstartování hry
vhodné přídavné jméno vzpopodle stanoveného kritéria,
menout, pomohou vedoucí.
např. podle počátečního písmene křestního jména, podle
věku, výšky, velikosti bot, délky
Děti sedí v kruhu. Uprostřed
vlasů, počtu sourozenců apod.
stojí dítě se srolovanými noviKaždou skupinu má na starosti
nami. Hru začíná vedoucí, který jeden vedoucí. Vždy, když se
zavolá jméno některého dítěte.
děti nanovo seřadí, vedoucí
Dítě uprostřed musí rychle zare- zkontroluje celou řadu – každý
agovat a plácnout novinami to
mu řekne údaj, podle kterého
dítě, jehož jméno zavolal vedou- se děti řadily – jméno, datum
cí. To však může útok odvrátit
narození apod.

1.

4.

2.
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5.
Děti dostanou papír
s mřížkou. V jednotlivých
políčcích jsou různé krátké
charakteristiky dětí, např. „Má
rád špenát.“ „Nemá staršího
sourozence.“ „Umí hrát na
klavír.“ „Půjde do třetí třídy.“
Každé dítě po odstartování
hledá někoho, kdo této charakteristice odpovídá a ten se dítěti
podepíše do příslušného políčka
mřížky. Vítězí dítě, které má
jako první všechna políčka zaplněná podpisy. Předem řekněte,
zda mohou děti hledat i mezi
vedoucími. To je vhodné, když
je dětí méně.

6.
Děti dostanou papír s několika předtištěnými otázkami,
které je charakterizují, např.
„Odkud jsi přijel?“ „Do které
třídy chodíš?“ „Jakou máš
zálibu?“ „Jaký sport máš nejraději?“ „Kolik máš sourozenců?“
apod. Děti na papír napíšou své
odpovědi, předají ho vedoucímu
a posadí se do kruhu. Vedoucí
přečte papír a děti hádají, kdo
z nich jej vyplnil. Tuto hru
můžete hrát i s dětmi, které se
relativně znají. Zařaďte méně
zjevné otázky – oblíbená zmrzlina, zážitek z uplynulého týdne,
film, který naposledy viděly,
oblíbená pohádková postava,
vysněné zaměstnání apod. Když
se děti většinou neznají, můžete
naopak hádání zjednodušit
např. otázkami na vzhled – barvu vlasů nebo očí. U menších
dětí můžete ještě více napovědět
otázkou, zda je to kluk nebo
holka, jakou má barvu kalhot
nebo sukně, zda má na oblečení
nějaký nápis (ano–ne) apod.

literatura
Přemýšlíte, co udělat pro děti z vašeho okolí o VELIKONOCÍCH ?
Můžete uspořádat třeba „Puzzle párty“ a na ní
můžete dětem představit pomocí „puzzle obrázku“

Můžete přijít za dětmi
do škol s velikonoční
lekcí.

70 Kč

NEJVĚTŠÍ PŘÍBĚH

ZDARMA

Tento příběh je rovněž k dispozici na CD spolu s vánoční
lekcí (Největší příběh
OBNOVENO a DOPLNĚNO
+ Slíbený Spasitel)

70 Kč

KE STAŽENÍ NA
STRÁNKÁCH DM

SVÁTKY
ŽIVOTA

NOVINKA

JIDÁŠOVÁ VOLBA
Můžete pozvat děti a jejich kamarády
do vašeho sboru a pomocí této lekce je
učit, jak dělat správná rozhodnutí.

http://www.
detskamisie.cz
/literatura/
napadyinspirace/

Přemýšlíte, jaké téma vybrat pro přípravu DĚTSKÉHO TÁBORA?
Zde si můžete vybrat odzkoušené táborové programy plné vyučování i navazujících aktivit.
Jsou určené pro děti od 6 let s délkou trvání od 5 do 8 dnů a mnohé z nich obsahují celodenní
i příměstskou variantu.

NOVINKA
PŘEKLAD NEZNÁMÝ aneb cesta z otroctví ke svobodě
Děti prožijí s Mojžíšem a izraelským národem různé těžkosti i vítězství
(narození do otroctví, život ve svobodě, porušená smlouva, cesta k vítězství,
zaslíbená země, život v zaslíbené zemi).

300 Kč

Další táborové programy:

MISE: ŽIVOT – děti prožijí v jednotlivých dnech celý lidský život (děťátko, dítě, puberťák,
mladý dospělý, zralý dospělý, starý, věčnost). Součástí je biblické vyučování ze života Pána Ježíše.
VÍTEJTE V AUTOŠKOLE – děti se učí správně rozhodovat pomocí 5 biblických příběhů znázorněných
dopravními značkami.
PŘÍCHOD BÍLÉHO BRATRA – děti se seznámí se skutečnými dějinami asijského kmene Karenů.
VÝSTUP NA VRCHOL – děti poznávají Boha skrze události na 6 biblických vrcholech.
ZKOUŠKA ODVAHY – děti se učí s Danielem důvěřovat v každé situaci nejmocnějšímu Králi.
RODINA LIDSKÁ A RODINA BOŽÍ – evangelizační tábor pro děti, které nemají dobré rodinné zázemí.
HLEDAČI VZÁCNÝCH KAMENŮ – děti spolu s Nehemiášem spolupracují a učí se spoléhat na Boha.
HRDINOVÉ VĚKŮ – děti prožívají příběhy pěti novodobých křesťanských hrdinů.
ZÁHADA VYŘEŠENA – děti objevují 5 důkazů Ježíšovy neomezené moci.
POD EGYPTSKÝM SLUNCEM – biblický Josef učí děti odpouštět a vyrovnat se s těžkými situacemi.
HVĚZDA, O NÍŽ SE TI NEZDÁ – děti prožijí poutavý příběh odvážné královny Ester.
RYTÍŘI VÍRY – děti se učí používat v boji s nepřítelem Boží zbroj (Ef 6).
INDIÁNSKÉ LÉTO – děti se seznámí s misionáři, kteří nesli evangelium mezi pohanské kmeny.

Přemýšlíte, o jakém hrdinovi z Bible učit děti na 1. stupni?

DANIEL – SILNÝ V BOHU
200 Kč

NOVINKA

PRODEJ BIBLÍ
A RŮZNÝCH KNIH SE
SLEVOU POKRAČUJE!
únor 2019
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připravujeme

Co nás čeká v prvním
pololetí 2019
Kurz EVD 1 v Českém Těšíně
1. – 2. 3., 15. – 16. 3.,
22. – 23. 3. 2019
Ústředí SCEAV,
Na Nivách 7, Český Těšín
Bližší informace: sikulova@detskamisie.cz
Přihlašování ukončeno, kapacita kurzu je naplněna.

Lego párty
20. 2.
23. 2.
2. 3.
9. 3.
16. 3.
30. 3.
13. 4.
27. 4.
4. 5.
11. 5.
18. 5.
25. 5.
1. 6.
8. 6.
15. 6.

Slezská diakonie Frýdek-Místek
KS Praha (Legopárty v Radlicích)
KS Praha (Legopárty na Proseku)
ČCE Praha Braník
KC & Royal Rangers Český Těšín
SCEAV Albrechtice
SCEAV Třinec
BJB 1 Cheb
západní Čechy (v jednání)
Royal Rangers Jindřichovice u Sokolova
CB Plzeň
BJB Aš
BJB Konstantinovy Lázně
CB Klatovy
západní Čechy (místo v jednání)

Oznámení
Všem čtenářům Zpravodaje a přátelům DM oznamujeme a na základě
osobní přítomnosti dosvědčujeme, že se v sobotu 9. února spojily
životní cesty Dana Féra a Věrky Steblové. Oba aktéři této radostné
události byli již po dobu uplynulých dvanácti měsíců spatřováni
spolu na mnoha akcích (kurz EVD, konference CEF, tábory,
kluby, …) a svatební den tak nebyl pro nás, kteří jsme jim byli nablízku,
překvapením, ale očekávaným vyústěním.
Celý tým pracovníků a Národní rada DM přeje Danovi a Věrce hojnost
Božího pokoje a požehnání s vědomím toho, co již před staletími
vyslovil moudrý kazatel a co si zvolili jako svatební motto:
„Poznal jsem, že pro ně není nic lepšího, než aby se radovali
a konali ve svých životech dobro.“ (Kazatel 3,12)
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Máte doma
nepoužívané
stavebnice LEGO?
O naše Lego je velký zájem
a nastávají situace, kdybychom
potřebovali větší množství dílků
rozdělit a zapůjčit pro dvě různé
akce ve stejném termínu.
Máte-li doma stavebnice,
které už nemají využití, můžete
je darovat Dětské misii. Rádi
zaplatíme náklady na dopravu.
Mohou to být nekompletní
stavebnice nebo mix několika
stavebnic. V tomto případě dílky
dodáme k těm, které už máme
(pro naše Legopárty používáme
netříděné dílky z použitých
stavebnic a děti stavějí jen
podle své fantazie nebo zadání
vedoucích).
Máte-li doma nepoužívané
kompletní stavebnice, můžeme
tyto krabice udržovat odděleně.
Tím se rozšíří možnosti stavění
pro děti, které dávají přednost
sestavování konkrétních věcí
(budov, dopravních prostředků
apod.) podle návodu.

pro dárce

SPOLEČNĚ S VÁMI VE SLUŽBĚ DĚTEM V ROCE 2018
VÝNOSY

2 599 904 Kč

Dary z České republiky
Dary ze zahraničí
Ostatní příjmy

2 157 213 Kč
62 063 Kč
380 628 Kč

(vzdělávání, literatura, tábory, web. koresp. kurzy …)

NÁKLADY

2 646 721 Kč

Mzdy a odvody

1 740 080 Kč

Provozní výdaje (vč. odpisů)

209 422 Kč

Ostatní výdaje

697 219 Kč

(vzdělávání, literatura, tábory, web. koresp. kurzy …)

Děkujeme všem dárcům, kteří se v roce 2018 podíleli na službě Dětské misie v České republice. Pokud vaše
dary v roce 2018 přesáhly 500 Kč a pokud známe Vaší adresu, obdrželi jste od nás v průběhu měsíce ledna
potvrzení o darech a ohlédnutí za uplynulým rokem.

„Dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají.“ (Ezd 8,22)

Projekt podpory služby
v Bosně a Hercegovině v roce 2018
V loňském roce někteří z vás finančně podpořili službu DM v Bosně a Hercegovině, další peníze
přidaly děti na táboře Dětské misie. Celkem jsme přijali dary ve výši 26 321 Kč. Děkujeme
za vaši štědrost jménem adresátů sbírky a našich přátel, Vladimíra a Marijany Kajiš, které
jsme představili v loňském červnovém vydání Zpravodaje. Peníze jsme předali z velké části
při osobním setkání na mezinárodním školení v říjnu 2018 a prostředky shromážděné ve
zbývajících dvou měsících jsme odeslali na konci roku.

Koho můžete podporovat v letošním roce
variabilní symbol . . .jména pracovníků DM

6714 . . . . . . . . . . . . manželé Šikulovi (národní ředitel, vedení vzdělávání a literatury)
8817 . . . . . . . . . . . . Daniel Fér (webové korespondenční kurzy, správa IT, táborová služba)
8413 . . . . . . . . . . . . Ľubomír Čermák (místní pracovník pro Novojičínsko, budova v Příboře)
6918 . . . . . . . . . . . . Karin Roiková (místní pracovník pro Slezsko, vyučování na kurzech)
3333 . . . . . . . . . . . . dary na službu v západních Čechách (služba manželů Brahových)
8888 . . . . . . . . . . . . dary na službu v Praze (rozvoj služby a kancelář na ul. Vojtěšské 15)
9999 . . . . . . . . . . . . obecný dar na Dětskou misii

Podporu, prosím, zasílejte na účet u FIO banky

2000160468/2010
únor 2019
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Vánoční program v MŠ Diakonie Cheb
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ZPRAVODAJ Dětské misie
Vydává zdarma mezinárodní křesťanská
mezidenominační organizace Dětská misie
Adresa: Jičínská 549, 742 58 Příbor
Telefon: 731 505 939
E-mail: centrum@detskamisie.cz
Web: www.detskamisie.cz
Web pro děti: www.hledejanajdi.cz

Vánoční klub v Kynšperku nad Ohří

IČ: 48805041
Bankovní spojení:
FIO banka: 2000160468/2010
Sazba a tisk: g-koukol.cz

Vánoční program v CB Plzeň

