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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:

®

Přímá práce s dětmi
Kluby dobré zprávy
Pravidelná týdenní setkání dětí
během školního roku. Děti se učí
biblické příběhy, verše, zpívají písně,
povídají si o misii, hrají hry…
Pětidenní 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

denčních kurzů. Cílem je zvěstovat
evangelium a ukázat křesťanský život
v praxi.
Jednorázové evangelizační akce
Různé jednorázové akce jako jsou
např. Den dětí, výlety, svátky, narozeniny jsou využívány k tomu, aby
děti mohly uslyšet zvěst evangelia.

lekcí, misijních příběhů a praktických
lekcí s aplikacemi pro dnešní děti.

Podpora
modlitebního úsilí
• Z
 akládání malých modlitebních
skupinek dospělých a dětí.

Pomoc v přímé
práci s dětmi

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

• Pomocí kurzů „Efektivní vyučování dětí – stupeň 1, 2“ (v rozsahu
cca 30 hodin o evangelizaci
a duchovním růstu dětí).
• Pořádáním seminářů, workshopů,
konferencí DM.
• Pořádáním 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.

Vydávání literatury
Literatura pro děti a učitele dětí se
systematickým vyučováním z většiny
známých biblických příběhů ze Starého a Nového zákona, věroučných

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

V krajích ležících za vámi
„…máme však naději… že
budu moci zvěstovat evangelium v krajích ležících za vámi
a nebudu se chlubit tím, co je
hotovo, kde už pracovali jiní.“
(2K 10, 15-16)
Tato slova apoštola Pavla jsou
mi tak blízká. Spolu se všemi
spolupracovníky věřím, že Pán
Bůh povolal Dětskou misii
k tomu, aby sloužila a pracovala
ne tam, kde už věrně a po léta
pracují jiní, ale tam, kde ještě
nebylo zaséváno.
Na konci ledna se poblíž
Barcelony konalo školení
národních vedoucích DM, kteří
slouží na evropském kontinentu. Bylo velmi osvěžující slyšet
mnohá svědectví a pomyslně
nahlédnout do zemí, které „leží
za námi“. Děkuji Bohu za to,

že evangelium bylo v minulém
roce zvěstováno dětem v mnoha
městech a vesnicích po celé
Evropě.
Velmi zjednodušené svědectví
o této práci je zachyceno v několika číslech ve spodní části
stránky. Není to jen chladná
statistika. Za každým číslem
jsou konkrétní děti, které se
zúčastnily biblického programu,
slyšely evangelium a mohly na
ně ve víře odpovědět. Stejně
tak můžeme za čísly vidět
pracovníky DM, dobrovolníky,
modlitební partnery, dárce –
prostě všechny, kteří se společně
podíleli na rozsévání evangelia
zejména tam, kde ještě jiní
nepracovali.
Pokud i vy po přečtení následujících údajů pocítíte v srdci

hlubokou vděčnost, poděkujte
Bohu za jeho veliké dílo a proste, aby v letošním roce více lidí
pracovalo a více dětí slyšelo.
Zbyšek Šikula
národní ředitel DM v ČR

CEF Europe – statistiky za rok 2019
(v závorkách jsou uvedeny údaje z roku 2018)
Celkový počet oslovených dětí . . . . . . . 996 645
Počet Klubů dobré zprávy (různých typů): . . . . 6 494
(6 221)
Počet dětí v klubech . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 293 (93 927)
Počet pastoračních rozhovorů o spasení . . . . 11 200 (10 751)
Počet táborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 158
(1 223)
Počet dětí na táborech. . . . . . . . . . . . . . . . 62 669 (61 309)
Počet pastoračních rozhovorů na táborech. . . . 4 083
(3 100)
Distribuce evangelizačních
letáků a brožur (kusů). . . . . . . . . . . . . . . 868 585 (991 834)
Počet účastníků kurzů, seminářů, konferencí. . 71 475 (69 310)

Vánoční programy
(nárůst v roce 2019 s ohledem na projekt „Vánoce spolu“)
Počet vánočních programů. . . . . . . . . . . . . . 2 946
(2 309)
Počet dětí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 379 (114 190)
Počet pastoračních rozhovorů. . . . . . . . . . . . 2 526
(1 054)
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pozvánka

Přidejte se k týmu Dětské misie
Máte zkušenosti s misijní
prací mezi dětmi? Nebo vás Bůh
k této práci volá a připravuje?
Záleží vám na dětech, které žijí
ve vašem regionu? Leží vám na
srdci duchovní potřeby více než
1 000 000 dětí v České republice,
které neslyšely evangelium?
Máte jiná obdarování, které můžete uplatnit v misijní organizaci? Ozvěte se nám. Můžeme se

sejít k nezávaznému rozhovoru,
poskytnout základní informace
a spolu s vámi se modlit za vaše
konkrétní povolání.
Potřeba nových misijních
pracovníků v naší zemi je obrovská. Podle výzvy Pána Ježíše
z L 10, 2 se modlíme o to, aby
„Pán žně“ povolal, vybavil
vším potřebným a vyslal do
služby nové pracovníky Dětské

misie. Hledáme misionáře
pro přímou práci s dětmi ve
všech krajích ČR a také ty, kteří
mají obdarování pro administrativní práci, umí pracovat
s textem apod.
Můžeme nabídnout práci na
plný nebo částečný úvazek. Na
počátku naší spolupráce může
být vaše pozitivní odpověď na
následující pozvánku.

Letní intenzivní kurz v Rumunsku

Dětská misie v letních měsících pořádá Intenzivní kurz pro
pracovníky s dětmi. Bude probíhat ve školícím centru v rumunském Sibiu od neděle 5. 7. 2020
do pátku 14. 8. 2020.
Kurz poskytne studentům
z několika evropských zemí specializovaný a prakticky zaměřený výcvik pro službu dětem.
Vyučovat bude mezinárodní
tým lektorů, kteří jsou obdarovaní pro vyučování, dlouhodobě
slouží mezi dětmi a jejich život
je pro studenty dobrým svědectvím. Výuka probíhá v angličtině, ale dobrá znalost anglického
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jazyka není nutná. V případě
potřeby je možné studentům
z České republiky poskytnout
překladatele do češtiny nebo
slovenštiny.

Podmínky přijetí:
• znovuzrozený věřící, který
žije křesťanským životem
• souhlas s Vyznáním víry
Dětské misie a Ochranou
věroučných zásad (na webu
DM)
• základní biblické znalosti
a základní zkušenost s dětmi
• doporučení národního ředitele Dětské misie v ČR
V případě zájmu kontaktujte

národního ředitele DM, ing.
Zbyška Šikulu, telefonicky
(731 505 939) nebo e-mailem
(sikula@detskamisie.cz). Více
informací získáte také na webových stránkách Dětské misie:
http://www.detskamisie.cz/
pro-ucitele-a-sbory/vzdelavaci-institut/

Studenti řekli o kurzu:
• Na mnoha teologických
kurzech jsem se učil teorii, ale tady jsem se naučil
víc – převést teorii do praxe,
mluvit s dětmi srozumitelně
a motivovat ostatní, aby se do
této služby zapojili.
• Od Boha jsem přijal povolání
pro práci s dětmi, ale kurz
CEF tuto výzvu v mé mysli
objasnil. Navíc mám nyní
motivaci, metody a nástroje
k práci.
• Kurz byl náročný, ale já jsem
si ho užívala. Po dlouhé době
jsem mohla úplně zastavit,
přemýšlet o mnohých oblastech mého života a strávit
několik týdnů s lidmi, kteří
chtějí upřímně sloužit Bohu.

letní
služba
služba
DM

LEGO v akci

Programy se stavebnicemi
Lego jsou už po několik let
nedílnou součástí služby Dětské
misie. Radujeme se z toho,
že rok od roku zájem o Lego
ze strany církevních sborů
a křesťanských organizací roste.
Ukazuje se, že Lego je vhodným
mostem k „necírkevním“ dětem
a pořadatelům se daří skrze tuto
službu oslovit i rodiče.
Pro vaše povzbuzení uvádíme
malou statistiku za rok 2019
a připojujeme několik svědectví
pořadatelů.
Počet míst (viz mapa)
37
Počet krajů
9
Počet dětí
1 330
Počet dětí ze sekulárního
prostředí
849 (64%)
Pořadatelé nám napsali
• Po dlouhých letech hledání
jsem v DM našla podporu
naší práce s dětmi a partnera
pro tuto činnost!
• Stavění z Lega je dobrý
způsob, jak můžeme navázat
kontakt s dětmi z nekřesťanského prostředí.
• Lego děti baví a to je moc

•

•
•

•

dobře. Je to skvělá příležitost,
jak jim hrou za pomoci kostiček předat biblické pravdy!
Děkuji! Zase někdy ráda
využiji.
Legopárty se zúčastnila
většina děti z necírkevního
prostředí a jsem vděčný Pánu
Bohu, že tyto děti mohly
slyšet jasné evangelium.
Samotné děti si mezi sebou
zpropagovaly tuto akci a zvaly
své kamarády. V některých
případech byli i rodiče překvapeni, že děti daly přednost
Legopárty před významnou
rodinnou oslavou. Vnímám,
že akce má smysl a Legopárty
chceme uspořádat i v dalších
letech.
Pro 90 % dětí to bylo poprvé,
co slyšely o Ježíši.
Byly zde i děti, které docházejí ke Svědkům Jehovovým
a bylo zajímavé sledovat jejich
reakce na lekci. Nic takového
dosud neslyšely.
Děkujeme, akce se u nás na
vesnici dobře zapsala – díky
tomu dvojnásobný nárůst
účastníků; dobrá akce na

první seznámení se sborem.
• Mezi 40 staviteli bylo mnoho
nových dětí z města. Mnohé
tak na půdě sboru stály
poprvé, poprvé slyšely text
z Bible a možná se vůbec poprvé setkaly s lidmi věřícími
v jediného živého Boha.
• Účast (120 dětí) nás maximálně překvapila a jenom
díky Bohu nezaskočila. Byla
to skvělá příležitost. Příště ale
musíme posílit organizační
tým, abychom kromě organizace měli také větší možnost
navazovat přátelství.
• Děti z besídky se rozhodly říci
svým kamarádům o akci a ty
mohly slyšet zvěst evangelia.
• Díky této akci byli v naší církvi děti a rodiče, kteří by jinak
nepřišli. Je to opravdu skvělá
akce, která děti moc baví.
• Akce byla kladně hodnocena
také rodiči nevěřících dětí.
Co je nového v roce 2020
Pořídili jsme další Lego
a máme tak k dispozici dvě
samostatně použitelné sady,
které jsou k zapůjčení v Příboře
a Praze. Investovali jsme do
pevnějších přepravních obalů
a připravujeme více materiálu
pro učitele (lekce, hry s Legem
a další aktivity), které budou
ke stažení na našich webových
stránkách. Informace a objednávky přijímáme na mailové
adrese lego@detskamisie.cz.
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zahraniční okénko

Představujeme vedoucí DM v Rusku

Setkání týmu DM

„Chvalte Hospodina… neboť
se nad námi mohutně klene
jeho milosrdenství.“ Tato slova
ze Žalmu 117. máme stále na
rtech. Jsme svědky Jeho dobroty
a milosrdenství vůči naší zemi,
lidem a zvláště dětem.
Ještě před 30 lety nebylo
v Rusku možné slyšet slova jako:
Pán Ježíš Kristus, evangelium,
spása v Kristu. A pokud je
někdo veřejně vyslovil, riskoval
uvěznění. V časech ateismu
bylo mnoho lidí pro svou víru
i popraveno. Pak ale přišla náboženská svoboda a v naší zemi
se toho hodně změnilo. Přispěly
k tomu modlitby věřících lidí
z celého světa.
Dnes jsme velmi vděční,
že CEF (Dětská misie) byla
připravena do Ruska vyslat
misionáře a zahájit službu. Uplynula téměř tři desetiletí a dnes
s vámi sdílíme sílu, krásu, radost
a výzvy, které máme ve službě.
Bez ohledu na to, že se znovu
vracejí omezení svobody, služba
DM se neustále rozvíjí. Ano,
máme potíže, ale díky modlitLiteratura
na konferenci
DM
bám
a věrnosti
mnoha křesťanů
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lidé věří v Boha a čtou Bibli.
Na konci univerzitních studií
jsem zjistila, že manželka mého
staršího bratra začala chodit
do kostela a brát sebou svou
pětiletou dceru. Celá rodina to
vnímala jako katastrofu a udělala všechno, aby v tom dívence
zabránila.
Po 12 letech, když jsem už
byla vdaná a měla pětiletou
dceru, zemřel můj otec. A tehdy
z velké rodiny DM je možné je
u jeho hrobu se můj vědecký
překonat. Každý rok slyší v Rus- ateismus otřásl v základech. Má
ku o Pánu Ježíši více než 200 000 mysl nemohla přijmout, že ten,
dětí prostřednictvím služby 53
kterého jsem tak milovala, je
zaměstnanců a více než 4 000
jen tou neživou hmotou. Poprvé
dobrovolníků.
jsem prosila, aby mi lidé řekli
Raisa
o Bohu.
Narodila jsem se v ateistické
Manželka mého bratra mi
rodině. Můj dědeček byl zastře- mnoho vyprávěla, četla se mnou
len v roce 1937 jako nepřítel
Bibli, modlili jsme se a já jsem
lidu. Když mi bylo 10 let, zeptala přijala Ježíše Krista do svého
jsem se své matky, zda existuje
srdce. Brzy nato to udělala i má
Bůh. Má otázka ji opravdu vypětiletá dcerka.
děsila a já jsem nechápala proč.
Zato má neteř se k Bohu
Později jsem zjistila, že můj
obrátila zády. To bylo hrozné
dědeček byl zastřelen, protože
zjištění. Dříve chtěla slyšet
měl dobré vztahy s křesťany.
a my jsme jí bránili. Nyní jsem
Vyrostla jsem v přesvědčení,
jí chtěla říct a ona nechtěla
že pouze zatemnělí a nevzdělaní poslouchat. Uvědomila jsem

zahraniční okénko
si důležitost evangelizace dětí
a ocitla se tak na prahu Božího
povolání přivádět děti v Rusku
ke Kristu.
Jsem vděčná Pánu, že příběh
mé neteře měl dobré pokračování. Později uvěřila, i její manžel
je křesťanem a mají spolu 6 dětí.
Naše dcera a její manžel jsou
s námi v DM a dvě vnoučata ve
věku 8 a 3 roky mluví o Ježíši se
svými přáteli. To vše díky Boží
milosti a mnoha modlitbám
křesťanů za naši zemi.
Od roku 2006 vedu DM
v Rusku, od roku 2016 sloužíme
společně s manželem Alexandrem. Jsme spolu 39 let.
Alexandr
Narodil jsem se v Moskvě
v ateistické rodině. Když moje
žena začala chodit do kostela,

na čem záleží? Začal vnitřní
zápas. Nechtěl jsem klamat
sebe… ani Boha. Najednou jsem
od Raisy obdržel SMS: „Jak se
máš?“ Odpověděl jsem: „Špatně,
mám v duši prázdno a nepořádek.“ Nová SMS: „Sašo, ty víš,
kdo dělá v srdci pořádek. Ale
jen tehdy, když mu to dovolíš.“
Uvědomil jsem si, že chci, aby
Ježíš přišel do mého života. To
Když mi ale říkali, že i já
potřebuji Ježíše, nerozuměl jsem byl začátek mé cesty s Kristem
a za Kristem.
tomu. Nepovažoval jsem se za
špatného člověka, měl jsem
V roce 2016, po přijetí zákona
dobrou práci, respekt spolupra- omezujícího evangelizaci, jsem
covníků, dbal jsem o rodinu.
viděl, že služba DM v Rusku
Aby se Raisa nezlobila, občas
potřebuje mou pomoc a podpojsem s ní šel do kostela.
ru. Opustil jsem světskou práci,
protože vidím, kolik je v Rusku
V lednu 2012 byla Raisa na
zapotřebí lidí, aby se evangelium
evropském setkání lídrů CEF.
dostalo k mnoha chlapcům
Přepadl mě hluboký smutek. Je
a dívkám.
kariéra a výdělek opravdu tím,
považoval jsem to za emocionální reakci na smrt jejího
otce. Myslel jsem si, že církev jí
poskytne útěchu. Postupně ale
v církvi a v nedělní škole trávila
stále více času. U nás doma začal Klub dobré zprávy a později
se Raisa stala pracovnicí DM.
Přicházelo k nám mnoho křesťanů a byli mi sympatičtí.

Skryté ovoce
Na našich akcích míváme děti
ze zcela necírkevního prostředí. Často zjišťujeme, že nemají
ani ponětí o nejzákladnějších
křesťanských pojmech.
Bůh je pro ně Thor – Avenger
– superhrdina – zkrátka filmová
postava s nadpřirozenými
schopnostmi. Nebe jsou andělé
s vycpanými křídly z filmu Anděl Páně. Satan je Hádes – řecký
bůh podsvětí, kterého znají
z literatury. Hřích je možná
město nebo stát? Duchové jsou
strašidla, kterých se bojí. Ježíš,
Ježíšek, Betlém – to jim nic neříká. Josef a Marie nad děťátkem
v jesličkách – „Aha, to jsme teď
furt vybarvovali, ale nevíme, co
to je.“
Jak chcete těmto dětem říct
dobrou zprávu, že Bůh je miluje,

že poslal svého Syna Ježíše,
aby zemřel za jejich hříchy? Že
Ježíš žije a připravuje jim místo
v nebi? Že Bůh posílá svého Ducha, aby pomáhal těm, kdo mu
věří? Jak? Co si děti představí,
když jim toto řekneme?
Představí si strašlivého superhrdinu, jak si chce hrát s lidmi.
Zavraždí proto svého syna (který asi bránil naše město). Potom
ho oživí a chce nás spolu s ním
postavit na obláčky, abychom
mu pro zábavu zpívali. Tomu,
kdo uvěří, pošle do života ducha
– strašidlo.
Babičky
Jak veliký je rozdíl, když má
dítě hodnou věřící babičku! Nevěří kvůli ní v Boha, ani nezná
evangelium, ale je připravené ho
slyšet. Představuje si mocné-

ho Boha nahoře, ke kterému
se babička modlí. Křesťana si
představí jako někoho hodného.
Bible mu není cizí a s Bohem
se dá mluvit. Ježíš je to slavné
dítě, kterému se zpívají koledy.
Kříž sice znamená smrt, ale také
záchranu.
Pak takové dítě přijede na
tábor a slyší evangelium. Hned
si ho spojí s babičkou. Přijímá
biblickou zprávu jako něco blízkého. Zajímá se, chápe a někdy
také uvěří.
Kluby
V Horní Suché byl před lety
klub pro děti z ulice. Po čase
zanikl. Zažil jsem, když se před
patnácti lety obnovil a po pěti
letech opět zanikl. Nyní máme
na klubu děti, jejichž rodiče
prošli dřívějšími kluby. Rodiče
neuvěřili, ale přece je to rozdíl.
(pokračování na straně 8)
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Předmětná lekce s míčem
Instrukce pro učitele
Lekce s fotbalovým míčem je
vhodná pro skupinu, kde převažují chlapci. Máte-li ve skupině
stejný počet nebo převahu
dívek, můžete v lekci zvolit jiný
sport, např. basketbal.
Jména hráčů v lekci volte tak,
aby byla jiná než jména dětí ve
vaší skupině.

Je tam taky Martin s desítkou
na zádech. Fantasticky dribluje
s míčem, ale ani ho nenapadne, aby někomu nahrál. Chce
všechno uhrát sám. S tím si asi
moc nezahraješ.

(dokončení ze strany 7)

Evangelizace

Jejich rodiny se vyhýbají okultismu. Děti rádi posílají na kluby
a důvěřují církvi.
Jejich děti mají otevřené
dveře pro evangelium. Rodiče je
podpoří, když se chtějí modlit.
Chválí je, když si chtějí číst Bibli.
Některé z těchto dětí už uvěřily.

Pan Oračko vyrůstal v dětském domově, kam občas
přicházeli křesťané s biblickými
programy. Pan Oračko neuvěřil,
ale pamatuje si křesťany a to, že
mu s nimi bylo dobře. Pamatuje si také něco z Bible. Proto
vždycky stál o to, aby jeho děti

Kterému z hráčů jsi
podobný ty?
Jsi jako Petr, který se o to, co
se děje na klubu nezajímá, protože sleduje mobil? Nebo jako
Lekce
Martin, který je sice šikovný,
ale s nikým se nebaví, s nikým
(Ukažte míč.)
nespolupracuje a všechno chce
Kdo z vás by chtěl někdy hrát
Zdeněk s osmičkou je docela
na nějakém významném turnaji dobrý fotbalista, ale při tréninku dělat sám? Nebo jsi jako Slávek,
který je líný zpívat nebo se učit
ve fotbale, třeba na mistrovství
bere míč svým spoluhráčům
verše, prostě se trochu namásvěta? To se splní jen malému
a dokonce střílí gól do vlastní
počtu hráčů na světě, ale mnozí sítě. Tak snad to nebude předvá- hat? Jen nad tím mávne rukou.
Možná jsi jako Zdeněk, který
z vás možná zažili menší turnaj
dět v zápase.
vyrušuje a všem dělá naschvály,
ve škole nebo na táboře.
Mirek nemá dres ani číslo,
chová se, jako by střílel vlastní
Představ si situaci, že se
protože přišel v oblečení a bogóly. Také můžeš být jako Mirek,
na takový turnaj zapíšeš a jsi
tách, které nosí do školy. V tom
který ani nemá dres. Nikoho
zvědavý, za jaký tým budeš hrát. se snad ani nedá hrát…
by nenapadlo, že patříš mezi ty,
Tví spoluhráči už jsou na hřišti
Zato Radek s patnáctkou na
kteří chodí do klubu, protože
a připravují se na zápasy. Promluvíš a chováš se stejně jako
cházíš se mezi nimi, sleduješ, jak zádech – to je něco! Umí se
obětovat,
sprintuje
do
útoku,
nevěřící kluci. Nikdo by nepotrénují, jak se chovají, a snažíš
poctivě se vrací do obrany, cho- znal, kam patříš.
se odhadnout, jaké máš s nimi
dí do skluzů. Kéž by takových
šance na vítězství.
Přál bych si, abys byl jako
hráčů bylo v týmu víc.
Radek – je radost se dívat, jak
Jedním ze spoluhráčů je Petr
Všichni tady v klubu (v neděl- pracuje pro tým. Zajímá se
s číslem 5. Ten si vůbec nevšímá
o program, pomáhá ostatním –
ní škole…) jste jako fotbalový
ostatních v týmu, cpe se bramtým, který hraje pro toho nejlep- prostě je vzorem pro ostatní.
bůrkami, pije colu a sleduje
Ten jediný dělá radost svému
mobil. Říkáš si: „Ten asi na hřišti šího trenéra a pro tu největší
trenérovi – Pánu Ježíši.
cenu – věčný život.
nebude moc použitelný…“
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Slávek s dvanáctkou na dresu
by chtěl hrát pro tým, ale je
líný se rozběhnout. Všechny
těžší míče pouští a jen nad nimi
mávne rukou. Co by se taky
namáhal…

chodily na klub. I přes různá
napětí vždycky poslal své děti
na tábor.
Děti se staly základními
členy klubu a slyšely opakovaně
evangelium. Několik z jeho dětí
už uvěřilo.
Daniel Fér

zahraniční okénko

Novinky z Bosny a Hercegoviny
jsem dělal jen ze zvyku po vzoru
ostatních kolem mne. Můj starší
bratr, který už byl křesťanem,
mě pozval na křesťanský tábor,
kde jsem poprvé cítil lásku, klid
a bezpečí. Od té doby Pán pracoval v mém srdci a změnil můj
život. Zatoužil jsem šířit Jeho
lásku a mír mezi těmi, kteří jsou
ztracení a bez naděje, jako jsem
byl dříve já.
Krátce poté, co jsem uvěřil,
Na stránkách Zpravodaje injsem začal dobrovolně pracovat
formujeme o rozvíjející se službě ve sdružení, jehož cílem bylo
v Bosně a Hercegovině a tuto
poskytnout ochranu a sociálslužbu také finančně podporuní pomoc ohroženým dětem.
jeme (viz strana 15). Radujeme
Později mi Pán položil na srdce
se z toho, že se k manželům Ka- službu v místním sboru s dětmi
jišovým, které znáte ze starších
v nedělní škole. Důležitým mezvydání Zpravodaje, přidal další
níkem byl kurz Dětské misie, na
manželský pár, který se vám
kterém jsem cítil potřebu připokrátce představí. Budete-li je
jit se k Dětské misii a zdokonalit
chtít podpořit finančně, ozvěte
se pro službu mezi dětmi v Bosse nám.
ně a Hercegovině. Jsem vděčný
Jmenuji se Samir Hajrushaj
Pánu za to, že mi dal manželku,
(29 let), manželka se jmenuje
která má stejnou lásku k dětem
Melani (21 let). Oba pocházíme a stejné srdce pro Krista.
z muslimských rodin.
Začali jsme spolu sloužit
v místním sboru v Zenici a také
V Bosně a Hercegovině žije
v Kakanji, kde jsme pracovali
asi 3,507 milionů lidí, z nichž
s dětmi z muslimského prostředí
52 % jsou muslimové, 30 %
a pořádali dětské křesťanské tápravoslavní a 16 % katolíci.
Evangelikálních křesťanů je
pouze 0,1 %. Politická situace je
velmi komplikovaná, zástupci
hlavních etnických skupin a vyznání nespolupracují a mnoho
mladých lidí odchází ze země.
Vyrostl jsem v dětském
domově se svým mladším
bratrem a sestrou. Až do svých
18 let jsem žil ve strachu, byl
jsem ztracený a bez naděje.
Chodil jsem do mešity, slavil
muslimské svátky, ale nikdy
jsem necítil mír a lásku. Vše

bory. Pán nás přivedl k rozhodnutí odjet krátce po naší svatbě
v létě 2019 do školícího centra
Dětské misie v rumunském
Sibiu. Tam jsme absolvovali
Intenzivní kurz pro pracovníky
s dětmi. Pán byl s námi vždy,
když jsme procházeli dobrými
i obtížnými obdobími, viděli
jsme, jak nás jeho ruka chrání
a vede.
V současné době máme čtyři
kluby, dva v Kakanji a dva v Zenici. Jsme také k dispozici dalším místním církvím v našem
regionu, které potřebují pomoc.
Spolu s dalšími spolupracovníky
z týmu Dětské misie usilujeme o posílení služby. Chtěli
bychom vidět novou generaci
učitelů a dobrovolníků, kteří
pracují s dětmi a teenagery. Naší
modlitbou je, aby se evangelium
šířilo po celé zemi a zasáhlo
mnoho dětí a dorostenců.
V naší zemi není snadné být
křesťanem, ale stojí to za to.
Ochota trpět a bojovat ukazuje,
jak si vážíme našeho Pána Ježíše
Krista. Budoucnost naší země
a církve vidíme v evangelizaci
dětí.
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Velikonoční výzva
Velikonoce se pomalu blíží,
a tak jsme pro vás přichystali
velikonoční výzvu. Složte si
velikonoční skládanku, která je
ke stažení na našich webových
stránkách:
www.detskamisie.cz/literatura/
napadyinspirace/
S její pomocí vysvětlete během letošních Velikonoc jednomu dítěti z vašeho okolí dobrou
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zprávu o Pánu Ježíši. Zařaďte
toto dítě do svého modlitebního
seznamu a pravidelně se za ně
modlete. Věříme, že společně
s vámi se tak naše „pole působnosti“ mnohonásobně rozšíří!
1. Přeložte papír na polovinu
rohy k sobě, aby nakonec
vznikl kříž.
2. Ohněte všechny rohy do
středu čtverce.

3. Skládanka by měla vypadat
takhle.
4. Otočte papír.
5. Ohněte znovu všechny rohy
do středu čtverce.
6. Ohněte skládanku směrem
dovnitř rovnoběžně do kříže.
7. Vložte prsty pod 4 otevřené
rohy a zmačkněte je k sobě.
8. Skládanka je hotová. Stačí už
jen hrát.

záhlaví

březen 2020
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nabídka sborům

Letní misijní projekt
Knížky beze slov pro Afriku
Afrika je tak velká, že se do
ní vejde celá Čína, Evropa,
Spojené státy americké a stále
malá plocha zbývá. V Africe se
nachází největší poušť na světě,
Sahara, ale také deštné pralesy
a úrodná zemědělská půda. Celkový počet jazyků používaných
v Africe se odhaduje na 1 250 až
2 100. V samotné Nigérii je přes
500 jazyků! Afrika je domovem
asi 500 milionů dětí. Jak předat
takovému množství dětí mluvících tolika jazyky evangelium?
Pomocí Knížky beze slov (KBS).
Bratři a sestry v Africe, kteří
vyučují miliony dětí, opakovaně prosí vedení Dětské misie:
„Pošlete nám Knížky beze slov!“
Jen v Ugandě pracovníci s dětmi
v loňském roce vyučovali téměř
1 000 000 dětí. V letošním roce
to může být víc, když budou mít
dostatek pomůcek.
Každý rok se stovky mladých
Afričanů stávají letními misionáři, kteří učí chlapce a dívky
o Ježíši. Absolvují mnoho hodin
školení, aby se naučili používat KBS ke sdílení evangelia.
Zkoušejí to znovu a znovu, aby
to uměli dobře. Pak jdou do
svých místních oblastí a vesnic
a s pomocí KBS sdílí dobrou
zprávu o Ježíši chlapcům a dívkám, stejně jako mladý muž na
fotografii. Všichni tito dobrovolníci potřebují KBS.
Když v Súdánu vypukl
ozbrojený konflikt, miliony
lidí musely najednou všechno
zanechat a odejít – někdy stovky
kilometrů daleko. Prakticky
přes noc se v sousedních zemích
vytvořily uprchlické tábory. Do
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táborů uprchli také misionáři a tam začali vést biblické
kluby. Jednou z věcí, které
používají, je KBS.
Cíl projektu
Evropská Dětská misie má
záměr vyslat v tomto roce do
Afriky 100 000 KBS v hodnotě
40 000 € (náklady na zhotovení
a dopravu).

Co dostanete zdarma z DM
 obrázkovou knihu, pomocí
které můžete najednou nebo
Jak se můžete zapojit
na pokračování mluvit o tomMožná máte nějaké peníze
to projektu s dětmi (např. při
navíc, které můžete věnovat.
večerních programech na
Můžete uspořádat sbírku ve sbotáboře)
ru nebo ve vaší nedělní škole.
Děti mohou ze svého kapesného  prezentaci projektu v PowerPointu
přispět, aby se jiné a podstatně
 prezentační video projektu
chudší děti dozvěděly o Pánu
s českými titulky
Ježíši. Ideální je udělat misijní
 obrázkovou knihu a text
sbírku na letním táboře, do
misijního příběhu „Madugu“
které se zapojí děti i vedoucí.
 papírovou krabici pro dary
Prostředky bude shromažďo polepy na sběrné nádoby
vat DM v ČR na svém účtu
2000160468/2010 s variabilním  „žirafový graf “, na kterém
symbolem 2020. Chcete-li se
vyznačíte, jak se daří sbírat
peníze
zapojit, napište nám.

literatura

Sdílení evangelia s dětmi – TÁBORY
Plánujete-li několikadenní pobyty s dětmi a chcete-li jim předat to nejdůležitější pro jejich život, využijte pestrou
škálu zpracovaných a odzkoušených táborových programů na CD. Jsou určeny pro děti od 6 let a pobyty od 5 do
10 dnů:

VÍTĚZNÝ ŽIVOT

NOVINKA

300 Kč

Táborový program na 8 nebo 10 dnů pro děti ve věku 7 – 12 let. Víra
a odvaha apoštola Pavla může být inspirací pro dnešní děti. Proto vytvořte
atmosféru atletického mistrovství a předávejte biblické pravdy dětem
přitažlivě.
CD obsahuje texty pro učitele, obrázky v PowerPointu, ústřední pravdy,
verše, kvízy k opakování, hry a jiné aktivity, táborový deníček, systém
bodování, návrh programu a další přílohy, které vám pomohou tábor
dobře naplánovat a uskutečnit.

Sdílení evangelia s dětmi – VELIKONOCE

JIDÁŠOVÁ VOLBA
Dělat správná rozhodnutí v životě není
vždy snadné. O tom můžete vyučovat
děti mladšího školního věku, když pro
ně uspořádáte velikonoční párty. Tento
materiál je doplněn o aktivity a další
přílohy.

Další táborové programy:

70 Kč

Další velikonoční materiály:
Lentilková párty, Největší příběh, Paní Bílá, Příběh jednoho
obrazu, Tajemství velikonočních vajíček, Tomáš věří, Vždy pravda.
Dvojlekce na CD: Slíbený Spasitel (vánoční) + Největší příběh
(velikonoční)
Svátky života – ZDARMA ke stažení na:
http://www.detskamisie.cz/literatura/napadyinspirace/

Sdílení evangelia s dětmi – ČTENÍ BIBLE
nebo NOC KOSTELŮ
Při těchto příležitostech nabídněte dětem ze svého
okolí barevné brožurky. Dodáme vám je ZDARMA
(jen za poštovné):

POZNEJ KRÁLE
TO MUSÍŠ VĚDĚT
ZDARMA vám dodáme také
OBRÁZKOVÁ BIBLE (převyprávěné biblické příběhy
s barevnými obrázky).
Využijte DOPRODEJE různých Biblí,
Nových zákonů nebo Evangelií.
Více na stránkách: http://obchod.detskamisie.cz

PŘEKLAD NEZNÁMÝ
(Mojžíš a izraelský národ)
MISE: ŽIVOT (životní etapy a bibl.
vyuč. ze života Pána Ježíše)
VÍTEJTE V AUTOŠKOLE
(5 biblických postav z NZ)
PŘÍCHOD BÍLÉHO BRATRA
(skutečné dějiny asijského
kmene Karenů)
VÝSTUP NA VRCHOL
(6 biblických vrcholů)
ZKOUŠKA ODVAHY
(Daniel)
RODINA LIDSKÁ A RODINA BOŽÍ
(evangelizační)
HLEDAČI VZÁCNÝCH KAMENŮ
(Nehemiáš)
HRDINOVÉ VĚKŮ
(příběhy 5 křesťanských hrdinů)
ZÁHADA VYŘEŠENA
(5 důkazů Ježíšovy moci)
POD EGYPTSKÝM SLUNCEM
(Josef a jeho bratři)
HVĚZDA, O NÍŽ SE TI NEZDÁ
(Ester)
RYTÍŘI VÍRY
(Boží zbroj z Listu Efezským 6)
INDIÁNSKÉ LÉTO
(příběhy misionářů)
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připravujeme/modlete se

MODLETE SE ZA
TO, CO JE PŘED
NÁMI
Konference
pro pracovníky
s dětmi v Plzni
21. 3. 2020

Kurz EVD1
ve Vysokém Mýtě

PŘIPRAVUJEME
V DRUHÉM
POLOLETÍ

Konference pro
pracovníky s dětmi
Pobytové tábory DM v Komorní Lhotce
v lednu 2020
v Široké Nivě u Bruntálu
1. 8.–8. 8. a 9. 8.–15. 8.
www.detskamisie.cz/
o-nas/aktuality/

Příměstské tábory

– ve spolupráci s církvemi
6.–7. 3. , 27.–28. 3. ,
na různých místech ČR
3.–4. 4.
(právě probíhá s 9 studenty) Červenec – Srpen

Lego párty
na Moravě
Březen – Červen
(informace na webu DM)

Lego párty v Čechách
Duben – Červen
(informace na webu DM)

Velikonoční
programy na
školách a v dětských
domovech
Duben

Oáza 2020
Červen – víkendovka týmů
DM z ČR a SR v Tatrách
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(viz foto na zadní straně)
80 účastníků
Chvalme Pána za to, že
povzbuzuje služebníky
mezi dětmi svým
Slovem, pomůckami, ale
i zkušenostmi jiných.

Kurz EVD1 v Kutné
Kurz Efektivní vyu- Hoře v lednu
čování dětí stupeň 1 a únoru 2020
v Českém Těšíně a Brně
Září – Říjen
Pracujeme na termínech,
proto sledujte aktuality na
webu DM.

Konference Dětské
misie v Praze
(Modlitebna CB,
Soukenická 15)
7. listopadu 2020

DĚKUJME BOHU
ZA TO,
CO JE ZA NÁMI

Vánoce spolu –
Intenzivní kurz pro na školách,
pracovníky s dětmi v dětských
v rumunském Sibiu domovech, ve
městech i obcích
Červenec
Pořádá evropské
vzdělávací centrum CEF

přicházet s evangeliem za
dětmi v České republice.

14 programů, 499 dětí
Děkujme Bohu, že můžeme

Postřehy některých
účastníků zimního kurzu
EVD1 v Kutné Hoře:
„Děkuji za skvělý čas.“
„Bylo to hutné vyučování,
a to holt znamená, že se
člověk musí soustředit
a někdy se i překonat.“
„Budu se modlit za to,
aby mi Pán Bůh ukazoval
příležitosti, kde mohu
nabyté dovednosti využít.“
„Dovednosti využiji
u svých vlastních dětí,
v nedělní besídce, na
klubech, táborech, ve školní
družině.“
„Využila jsem již částečně
Knížku bez slov při
rozhovorech na lyžařském
výcviku.“

pro dárce
Jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až doposud. (Fil 1,5)

Vaše finanční podpora služby
v Bosně a Hercegovině v roce 2019
Děkujeme, že jste v uplynulém roce podpořili nesení evangelia dětem v Bosně a Hercegovině celkovou částkou 42 975 Kč. Tímto vám, českým dárcům, Dětská misie v Bosně a Hercegovině děkuje.
Chceme v podpoře pokračovat i v letošním roce s vyšší částkou, abychom mohli podpořit i další
manželský pár, o kterém jste se dozvěděli na stránce 9.

Hospodaření DM v roce 2019
PŘÍJMY . . . . . . . . . . . . . 2 486 953 Kč		
Dary z ČR i zahraničí. . . . . 2 233 844 Kč (98% z ČR)
Ostatní příjmy . . . . . . . . . . . . 253 109 Kč		
(vzdělávání, literatura, tábory, web. kurzy, Praha…)		

VÝDAJE . . . . . . . . . . 2 389 755 Kč
Mzdy a odvody. . . . . . .1 564 269 Kč
Ostatní výdaje. . . . . . . . . 825 486 Kč

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

Děkujeme Vám všem, kteří jste v roce 2019 podpořili službu Dětské misie
v České republice, a radujeme se ze společného Božího díla.
V průběhu ledna a února 2020 jste od nás obdrželi potvrzení o darech a děkovný dopis,
pokud váš dar přesáhl 500 Kč. Pokud se tak nestalo, neznáme váš email nebo adresu, na
kterou bychom tyto dokumenty zaslali.
Chcete-li dostávat potvrzení o darech a zprávy o službě DM, uveďte při prvním daru do
kolonky „Zpráva pro příjemce“ své jméno a email nebo adresu. Variabilní symbol určuje, koho z misionářů DM chcete podpořit (viz níže) a do specifického symbolu můžete uvést vaše telefonní číslo pro snadnější komunikaci s vámi. Děkujeme za pochopení
a usnadnění práce. V případě dotazů pište na email: sikulova@detskamisie.cz.

PODPORA DĚTSKÉ MISIE V ČESKÉ REPUBLICE v roce 2020
Variabilní symbol = jména misionářů nebo projektů Dětské misie (uvádějte vždy při vaší platbě).
Červeně jsou uvedeny podúčty, které byly v loňském roce deficitní.

6714.. . . . . . . . . . manželé Šikulovi (národní ředitel, vedení vzdělávání, literatury)
8817.. . . . . . . . . . Daniel Fér (webové korespondenční kurzy, správa IT, táborová služba)
8413.. . . . . . . . . . Ľubomír Čermák (místní pracovník v oblasti Novojičínska)
3333.. . . . . . . . . . dary na službu v západních Čechách (služba manželů Brahových)
8888.. . . . . . . . . . dary na službu v Praze (rozvoj služby a kancelář na ul. Vojtěšské 15)
1234. . . . . . . . . . dary na dokoupení Lega a Lego párty
9999.. . . . . . . . . . obecný dar na Dětskou misii
2018.. . . . . . . . . . dary na Bosnu a Hercegovinu (projekt podpory služby DM)
2020.. . . . . . . . . . letní misijní projekt KBS pro Afriku (viz strana 12)
Podporu, prosím, zasílejte na
účet Dětské misie u FIO banky

2000160468/2010
březen 2020
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Konference v Komorní Lhotce

