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o dětské misii

Dětská misie je součástí světo-
vé 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 pro-
gram, 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

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

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, naro-
zeniny jsou využívány k tomu, aby 
děti mohly uslyšet zvěst evangelia.

Pomoc v přímé 
práci s dětmi
•	 Pomocí kurzů „Efektivní vyučo-

vání dětí – stupeň 1, 2“ (v rozsahu 
cca 30 hodin o evangelizaci 
a duchovním růstu dětí).

•	 Pořádáním	seminářů,	workshopů,	
konferencí DM.

•	 Pořádáním	jednodenních	či	ví-
cedenních 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 Sta-
rého a Nového zákona, věroučných 

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

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 misionářů DM s ak-
tuálními informacemi o činnosti 
a modlitebními potřebami.

Dětská misie je členem Evangeli-
kální aliance a spolupracuje s mnoha 
registrovanými církvemi a samostat-
nými sbory na území České republiky 
a v zahraničí. DM spolupracuje s or-
ganizacemi Awana, Samuel, Biblická 
práce pro děti, Royal Rangers, YMCA, 
EEM, TWR, BTM a redakcí časopisu 
Kroky. Spolupracuje se stovkami 
jednotlivých křesťanů z církve Pána 
Ježíše Krista.
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úvodník

Milí čtenáři,
po dlouhé době se vám do 

rukou	dostává	Zpravodaj	Dětské	
misie a v jeho úvodu bych se 
rád ohlédl za rokem 2021. 
Mnoho programů s dětmi se 
kvůli koronaviru neuskutečnilo. 
Náš spolupracovník Daniel Fér 
bojoval s vážným onkologickým 
onemocněním, které jej vyřadilo 
na osm měsíců ze služby. Všich-
ni ostatní pracovníci byli po-
stupně nakaženi koronavirem. 

Bůh byl s námi
Porucha instalace v naší budově 
v Příboře způsobila vytopení su-
terénních prostor. Přes všechny 
tyto těžkosti nezbývá než Bohu 
děkovat za všechno, co jsme 
z jeho milosti mohli vykonat.
Služba DM v ČR oslovila:
• 19 734 dětí (296 na táborech 
a víkendovkách, 150 skrze 
Lego, 150 v korespondenčních 
kurzech, mnoho dalších skrze 
kluby, programy v dětských 
domovech, na vánočních 

aktivitách, skrze internet, 
distribuci brožur a letáků)
• 493 dospělých na 
konferencích, kurzech, 
seminářích a návštěvách

Pracovníci DM mají dohro-
mady 1302 modlitebních part-
nerů, do služby bylo v loňském 
roce zapojeno 142 dobrovolní-
ků, aktivity jsme měli v 11 ze 14 
krajů ČR.

Děkujeme Bohu, že byl s námi 
a dal nám sílu!

Ing. Zbyšek Šikula
národní ředitel

„Pokoj vám zanechávám, 
svůj pokoj vám dávám; ne jako 
dává svět, já vám dávám. Ať se 
vaše srdce nechvěje a neděsí!“ 
(Jan 14,27)

Jsme v prvních měsících 
nového roku 2022. Někteří do 
něj vstupovali s novými předse-
vzetími, jiní se slovy rezignace: 
„Lépe už nebude“. Asi všichni 
očekáváme, že nás už Covid 
nebude sužovat. Ano, jsou 
mnohé události, které rozdělují 
společnost, naše sbory a působí 
nepokoj v nás samotných - oba-
vy z nemoci, ze ztráty zaměst-
nání, z politické situace ve světě 
a vojenského konfliktu.

Pán Ježíš přichází se slovy 
pokoje: „Pokoj vám zanechá-
vám, svůj pokoj vám dávám…“. 
Ten dnes všichni potřebujeme 
a Pán Ježíš nám ho chce dát. 
Vzpomeňme na to, jak utišil 
bouři. Učedníci byli vyděšení, 
zápasili o své životy a Pán Ježíš 
měl takový pokoj, že spal. Proto 
i my u něj můžeme ten pravý 
pokoj hledat. Byl a je Synem 

Tvůrce pokoje
jediného Boha, který vše stvořil 
a kterému nikdo z nás není 
lhostejný. Jen my na něj občas 
zapomínáme a v bouřích našeho 
života zápasíme sami.

Nedávno jeden kazatel 
pověděl, že často v nás „strach 
předchází Pána Ježíše a ďábel se 
raduje“. Ano, tak často na vše 
jdeme sami, a proto nemáme 
pokoj. Spolehnout se na Pána 
Ježíše v našich bouřích nezna-
mená jen o něm vědět, ale naše 
starosti i radosti mu na modlit-
bách předkládat. On o našich 
bouřích ví, čeká, že s ním o tom 
budeme mluvit a je připraven 
nám ten jeho pokoj dát. V lodi 
na jezeře řekl jen jedno slovo 
a bouře utichla. Taková je moc 
Pána Ježíše.

I my můžeme mít jistotu, 
že když přijde jakákoliv bouře 
do našeho života, máme na 
naší straně toho, který má moc 
ji utišit. On je tu i proto, aby 
nám pomohl s našimi vinami, 
které nás tíží, je tu, když přijde 
nějaký neklid, smutek, zklamá-

ní. Máme-li Pána Ježíše v srdci 
a věříme-li Mu, pak smíme mít 
i jistotu, že s darem jeho pokoje 
překonáme všechny těžkosti. 
Svět, vládcové a politici mohou 
mluvit o vyhlídkách pokoje na 
zemi, ale nikdo z nich nikdy 
nevloží ten pravý pokoj do 
lidských srdcí. To může jen Boží 
Syn, Pán Ježíš.

Slyšíme zprávy o rozvolňová-
ní restrikcí v souvislosti s koro-
navirem a těšíme se, že se bude-
me moci volně scházet, pořádat 
sborová setkání, programy pro 
děti, kluby, tábory, víkendovky 
a konference. Nezapomínejme 
ale, že tyto zprávy samotné ne-
dají naší duši pokoj. Ten pravý 
pokoj dává jen a jen Pán Ježíš, 
který říká: „… svůj pokoj vám 
dávám; ne jako dává svět, já vám 
dávám. Ať se vaše srdce nechvěje 
a neděsí!“

S tímto nádherným ujištěním 
pokoje vyjděme znovu do služby 
ve sborech i služby dětem.

Petr Braha
koordinátor služby DM v ZČ
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představujeme

Jsme rádi, že vám můžeme 
na stránkách Zpravodaje 
představit nového člena 
Národní rady Dětské misie 
v ČR – br. Ing. Tomáše 
Pospíchala, kazatele 
a správce sboru CB ve 
Vsetíně.
Pověz nám něco o sobě.
Je mi 52 let, jsem dvacet let 
ženatý s manželkou Karolínou 
a máme spolu pět báječných 
dětí. Nejstaršímu je 18 
a nejmladšímu 10. Vystudoval 
jsem střední a pak i Vysokou 
školu zemědělskou v Českých 
Budějovicích.

V roce 1992 jsme v Písku 
založili Křesťanskou společnost 
pro evangelizaci a diakonii Elim, 
kde jsem pak také řadu let pra-
coval. Nejprve v knihkupectví, 
pak v tiskárně a nakonec jako 
duchovní terapeut v Rehabili-
tačním centru Elim, kde jsme 
pomáhali mladým mužům 
zbavit se drogové závislosti.

Potom jsem sedm let pracoval 
v zemědělství jako vedoucí drů-
bežářské farmy. V té době jsem 
prožil Boží povolání k duchovní 
službě.
Zhruba	dalších	osm	let	jsem	

byl kazatelem sboru Elim v Pís-
ku a poté, už ženatý a se třemi 
dětmi, jsem přijal povolání do 
kazatelské služby ve sboru CB 
v České Třebové. V současné 
době sloužím jako kazatel CB ve 
Vsetíně na Jasence.

Miluji a obdivuji přírodu. 
Vnímám ji jako Boží chrám, ve 
kterém se učím mnoho o našem 
Stvořiteli. Rád čtu, i když bych 

chtěl mít na čtení více času. Mi-
luji výlety, dovolené a cestování 
s rodinou. A moc rád fotím.
Čím je ti blízká Dětská misie?
Začnu	krátkým	osobním	
svědectvím. Vyrůstal jsem ve 
věřící rodině a už v osmi letech 
mne na vesnické evangelizaci 
zaujalo svědectví jedné mladé 
dívky, že dala svůj život Ježíši už 
ve svých dvanácti letech. Když 
se potom bratr kazatel zeptal, 
jestli chce někdo přijmout 
Pána Ježíše do svého srdce, 
přihlásil jsem se. Moc jsem 
tehdy ještě nerozuměl, co to 
vlastně znamená, ale věděl 
jsem naprosto jasně, že se chci 
stát učedníkem Pána Ježíše. 
Pamatuji si na svou tehdejší 
dětskou modlitbu: „Pane Ježíši, 
prosím, abych Tě také mohl 
přijmout do svého srdce, až mi 
bude dvanáct let!“

A představte si: bylo mi přes-
ně na den dvanáct a půl roku, 
kdy se mně Pán Ježíš dotkl a já 
jsem mu veřejně, před celým 
shromážděním, odevzdal svůj 
život. Ano, byla přede mnou 
ještě dlouhá cesta, než jsem si 
plně uvědomil svou hříšnost 
a Boží milost. Nicméně – od té 
doby naprosto přesně vím, že 
Pán Bůh už to mé rozhodnutí 
z doby, kdy mi bylo osm, vzal 
vážně a potvrdil ho dokonce 
i tím, že vyslyšel mou dětskou 
a trochu naivní modlitbu, abych 
ho přijal ve dvanácti.

A tak jsem osobně prožil, že 
Pán Bůh miluje i malé děti, vy-
slýchá jejich modlitby a otevírá 
jim cestu do Božího království.

Od svých sedmnácti let 

jsem pak vedl dorost v našem 
píseckém sboru a o něco později 
jsme založili misijní Klub dobré 
zprávy. Někdy v té době jsem 
se poprvé setkal se službou 
Dětské	misie.	Zúčastnil	jsem	se	
několika školení a kurzů, které 
pořádala, a byly to pro mne 
a mou službu dětem velmi důle-
žité momenty. V České Třebové 
jsme potom uspořádali školení 
pro vedoucí „besídky“ EVD 1, 
které hodně pomohlo mladým 
vedoucím v našem sboru.

I dnes, na Vsetíně, je mi velmi 
blízká misijní práce s dětmi. 
Toužím jim vepsat do duše 
evangelium o Pánu Ježíši Kristu, 
který je miluje a dal za ně svůj 
život.

Proč ses rozhodl přijmout 
členství v Národní radě DM?
Protože mi velmi záleží na misii 
mezi dětmi a tak mi i toto mé 
působení v radě dává smysl. 
Dětská misie už řadu let dělá 
skvělou práci a je pro mne 
výsadou být do ní zapojen.

Nový člen Národní rady
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letní službapro učitele

Pomůcky:

Bible, papírové 
utěrky, bláto, 
voda, kbelíky, 
čistá voda

V jednom kbelíku smíchejte 
bláto s vodou a vytvořte bahno. 
Vyberte pár dobrovolníků, kteří 
přijdou za vámi a ponoří si ruce 
do bahna. Přečtěte Žalm 51.

Víte, kdo napsal tento Žalm?

Jak se asi cítil David, když psal 
tento Žalm?

V jakých životních okolnostech 
se David nacházel? 
(2. Samuelova 11)

Bahno na našich rukou nám 
připomíná, že i my jsme, tak 
jako David, pošpiněni hříchem. 
(Pozvěte někoho jiného dopředu 
a povzbuďte ho, ať si s někým 
špinavým podá ruce.)

Předmětná lekce: „Laskavost“

Předmětná lekce „Očištěné srdce“
Jaké to je? (Řekněte ušpině-

ným dětem, ať si zkusí bahno 
nějak samy odstranit. Patrně 
se jim bude na rukou stále více 
rozmazávat.) Náš hřích je jako 
tohle bahno. Přilepí se na nás, 
a čím více se ho snažíme sami 
odstranit, tím více se na nás 
rozmazává. Často se to projevuje 
i navenek v našem životě, i když 
se zlé věci snažíme skrývat. 
A přesně takhle ušpiněné nás 
vidí Bůh. On ví o každé zlé věci, 
kterou uděláme, kterou řekneme 
nebo na kterou pomyslíme. 
Před Ním nic neschováme, vidí 
přímo do našeho srdce. A kvůli 
našemu špinavému srdci se 
nemůžeme dostat k Bohu blíž, 
protože Bůh je svatý, bez hříchu 
a nic zlého ve své blízkosti ne-
snese. A Bůh je také spravedlivý, 
proto musí každé zlo potrestat. 
Tím trestem je, že se jednou za 
Ním nedostaneme do nebe, ale 
budeme navždy odděleni na 
smutném místě plném bolesti. 
Možná jsi o tom ve svém životě 
ještě nepřemýšlel, protože jsi 
mladý a máš život před sebou, 

ale jednou tady tvůj život skončí 
a už teď záleží, jak bude vypadat 
tvůj věčný život.

Přineste kbelík s čistou vodou 
a nechte ušpiněné děti, aby si 
pořádně umyly ruce. Zeptejte se 
jich, jak se teď cítí. Jejich ruce 
jsou čisté, takže je nemusí jen 
držet od těla, aby se neušpinily, 
ale mohou je používat, pomoci 
druhým, něco vytvořit, pracovat.

Bůh vymyslel, jak nás může 
očistit, abychom byli pro Něj 
užiteční tady na zemi, a také 
abychom byli čistí a mohli se 
dostat za Ním do nebe. Jediným 
způsobem, jak můžeš být očiš-
těný, je uvěřit v Božího Syna, 
Pána Ježíše, který vzal na sebe 
tvé hříchy a byl za ně potrestaný, 
abys ty už nemusel. Jeho oběť na 
kříži tě očistila. A jakmile budeš 
ty sám před Bohem čistý, začne 
si používat tvé ruce a proměňo-
vat tvé srdce, aby i ostatní kolem 
tebe mohli získat odpuštění 
a mohli být očištěni. (1. Jana 
1,9)

Zpracovala Martina Čermáková

Pomůcky: domino

Tato jednoduchá lekce nám 
ukazuje, jak se laskavost, která 
vyjde od nás, může šířit mezi 
ostatní lidi.

Tato první kostka domina 
představuje mě/tebe (Postavte 
kostičku na stůl a za ní řaďte 
další kostky). Další kostky do-

mina představují tvé spolužáky, 
přátele, rodinu, lidi, kteří jsou 
kolem tebe. Pokud jsi k ostatním 
laskavý, například pomůžeš 
spolužákovi s matematikou, 
pomůžeš staré paní sousedce 
s nákupem nebo odpustíš ségře, 
že si půjčila tvoje tričko, tvé 
rozhodnutí být laskavý ovlivní 
lidi kolem tebe. (Strčte do první 

kostky a vyvoláte pád všech kos-
tek v řadě.) Pamatuj, začíná to 
u tebe, ty můžeš být ten první, 
kdo spustí vlnu laskavosti ve 
svém okolí. Můžeš tak ostatním 
ukazovat na Pána Boha, který 
je k nám laskavý, milosrdný 
a denně nám odpouští.

https://www.youtube.com/
watch?v=wa7r4_4VovI
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svědectví

Literatura na konferenci DM

Nedokončené svědectví
V říjnu se nám narodil syn 
Vítek. V listopadu na ostravské 
klinice konečně potvrdili, že 
v puse něco mám. Čím dál čas-
tější bolesti jsem měl už čtyři 
roky a poslední rok jsem tam 
i něco nahmatal. Čtyři různí 
zubaři a jeden lékař z ORL ale 
tvrdili, že tam nic není. V led-
nu jsem byl na CT vyšetření, 
v březnu na operaci. Po dvou 
týdnech se rána zahojila a bo-
lesti byly pryč.

Vítek byl zdravý. Věrka na 
mateřské. Já měl operaci za 
sebou. Shodli jsme se s Věrkou, 
že jsme uvolnění pro založení 
oblastní práce Dětské misie. 
Tento úmysl jsem měl již před 
šesti lety při nástupu do Dětské 
misie. Čekal jsem, až budu 
ženatý a budu se moci někde 
usídlit natrvalo. Nyní jsme 
byli připraveni přestěhovat se 
mimo Slezsko a založit novou 
oblast dlouhodobé misijní práce 
s dětmi. Připravili jsme modli-
tební dopis a s jeho odesláním 
pro jistotu počkali na výsledky 
histologie.

9. dubna jsem se dozvěděl, že 
nádor je zhoubný; 13. dubna, že 
jedinou možností odstranění je 
operace; 22. dubna, že nádor je 
veliký, je v krku, jazyku, v čelisti, 
za čelistním pantem a možná 
i na patře. Při odmítnutí operace 
je očekávaná doba dožití půl 
roku	až	rok.	Za	několik	měsíců	
už nebude operace možná. Pro-
vedení operace má závažná rizi-
ka – mohou zůstat trvalé obtíže 
s dýcháním, řečí a polykáním. 
Nutná dočasná tracheostomie až 
na půl roku. Není jisté, že se po-
vede odstranit vše. Lékař říkal: 

„Udělám co mohu, ale musíte se 
modlit.“

V tu chvíli se již mnozí z vás 
a mnozí další usilovně modlili. 
Někteří na dálku, jiní přijeli 
osobně. Modlili se různí lidé, 
různými způsoby, od katolí-
ků po výrazné charizmatiky. 
Všichni jednali citlivě, s láskou 
a opatrností. Modlil jsem se, 
aby přišli ti, které Bůh vyslal 
a modlili se tak, jak jim Bůh dá. 
Přijímal jsem proto s vírou kaž-
dého, kdo mi přišel posloužit.

Ve čtvrtek 29. dubna jsem 
dostal první dávku chemote-
rapie, která měla za cíl zmenšit 
nádor před operací. V pátek mi 
začaly bolesti trojklaného nervu. 
V neděli měl Vítek požehnání ve 
sboru a já jsem doma ležel zcela 
paralyzovaný bolestí. V pon-
dělí začala účinkovat léčba. To 
samé se opakovalo za tři týdny 
po druhé dávce chemoterapie. 
Protože chemoterapie neměla 
účinek, byl stanoven datum ope-
race na 22. června. V tu chvíli 

už mi vytržení tří zubů jako 
příprava na operaci připadalo 
jako drobnost.

Před operací jsem napsal: 
„Naprosto nepochybuji o spa-
sení skrze Ježíše Krista a smrt 
je pro mě zisk… (ale volím ži-
vot)… Co bude, naprosto netu-
ším. Mohu zemřít při operaci. 
Mohu se probudit s minimální-
mi kosmetickými následky, bez 
závažného dopadu na funkčnost 
a velmi povzbuzený zkouškou, 
kterou projdu. A může se můj 
život a tělesné možnosti na-
prosto změnit. Nic z toho nemá 
vliv na to, kým Bůh je. Je stejný 
jako před rokem a stejný jako za 
rok. Nehodlám si nechat zastřít 
pohled věcmi, které se zdají 
obrovské, protože jsou přímo 
před očima. Při pohledu s od-
stupem let jsou malé a jenom 
tehdy má smysl je hodnotit. 
Hledat význam těchto událostí 
teď je špatná otázka, proto dává 
nesmyslné odpovědi.“

Po operaci přišel nejtěžší 
týden v mém životě. Děkovali 
jsme za úspěšnou operaci, 
ale já jsem byl vyčerpaný. 
Tracheostomie mě dráždila 
v krku a vykašlával jsem 
neustále hlen. Kvůli kašli jsem 
zvracel a to mi zůstávalo v krku 
a ústech, protože jsem nemohl 
ani polykat, ani plivat, ani si 
vypláchnout pusu. Navíc přišla 
ta největší vedra a já kvůli 
zvracení trpěl žízní. Navždy si 
budu pamatovat, že nemocný 
potřebuje nejvíce modliteb po 
operaci.

V neděli se dýchací cesty 
uvolnily natolik, že mi mohli 
v pondělí 27. června odstranit 



7březen 2022

svědectví

Na zřícenině Košťál

tracheostomii. Díky Bohu! 
Nedovedu si představit, jak bych 
s ní vydržel třeba půl roku. I tak 
jsem na utírání hlenu spotřebo-
val 2 kg buničiny.

Když jsem pak ležel v nemoc-
nici, přemýšlel jsem o různých 
věcech. Uvědomil jsem si, že 
ve stejném žalmu, ve kterém 
se píše: „naživu mě udržuje“ 
a „vodí mě na klidná místa 
u vod,“ se také píše: „Půjdu roklí 
šeré smrti“. Co obě situace spo-
juje, je: „se mnou jsi ty,“ Bože. 
(Žalm 23)

Přemýšlel jsem také nad ver-
šem: „Víme, že všecko napomá-
há k dobrému těm, kdo milují 
Boha.“ Soustředím se na slova 
„všechno“ a „k dobrému“. Chci 
se soustředit na milování Boha. 
(Římanům 8,28)
Zjistil	jsem,	že	i	v	nemoci	

je „soustředění na sebe Bohu 
nepřátelské.“ (Římanům 8,7) 
A také je škodlivé. Naopak vylo-
ženě pomáhá, když se nemocný 
může soustředit na ostatní. 
Zpočátku	to	pro	mě	znamenalo	
napsat každý den krátkou zprá-

vu pro lidi, kteří se za mě modlí. 
To byl tak akorát úkol, kterého 
jsem byl za den schopný.

9. července jsem byl propuš-
těn domů. Byl jsem naživu, začí-
nal mluvit a prognóza byla pří-
znivá. Chvála Bohu! Přemýšlel 
jsem, že bych si přál, aby z toho 
co jsem prožil, byl užitek. Úplně 
jsem viděl to množství lidí, kteří 
se za mě modlí a obrovskou 
příležitost	v	tom.	Zatím	jsem	se	
učil pomalu pít, ale představoval 
jsem si, že až to půjde, budu 
moci mnohé sbory a modlitební 
skupinky navštívit, poděkovat 
jim osobně a povzbudit ke služ-
bě Bohu. Tolik modliteb a lidí je 
velká věc.

4. srpna začalo ozařování. Po-
stupně jsem se dostal do stavu, 
že jsem jenom dojížděl na oza-
řování a spal. V listopadu jsem 
se	začal	opět	cítit	lépe.	Začínal	
jsem jíst ústy a už jsme jednali 
o mém dalším zařazení v Dětské 
misii. Vymyslel jsem program 
na víkendovku a napsal scénář 
vánočního videa. Těšil jsem se, 
co bude. Pak jsem se nachladil 

a to mě poslalo na tři týdny 
o měsíc zpět. Pak se ukázalo, že 
zatímco všechno spěje k uzdra-
vení, dvě obtíže zůstávají. Mám 
nedostatek slin, takže mohu jíst 
jen tekutá, kluzká jídla a zalehá-
vá mi pravé ucho, na které pak 
slyším zvuky z vnitřku hlavy, 
a neslyším proto okolí.

13. prosince mi odstranili 
výživu do žaludku a živím se 
pomocí speciálního jídelníčku, 
podle kterého Věrka vaří. Teď 
přemýšlíme o mé roli v Dětské 
misii, místu ke službě, stěhování, 
uzdravování. Nemám v tom 
jasno, a proto je svědectví nedo-
končené. Stále platí, co jsem psal 
před operací: „Hledat význam 
těchto událostí teď je špatná 
otázka, proto dává nesmyslné 
odpovědi.“ Modlíme se a z celé-
ho srdce děkujeme všem, kteří 
se modlí s námi. Vytáhl jsem si 
verš pro tento rok: „Dobrořečit 
budu Hospodinu v každém čase, 
z úst mi bude znít vždy jeho 
chvála.“ (Žalm 34,2)

Daniel Fér
pracovník Dětské misie



CHILDREN’S MINISTRY LEADERSHIP COURSE
INTENZIVNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY S DĚTMI

KDE
Pobytový kurz se uskuteční ve školicím středisku CEF 
(Dětské misie) v rumunském Sibiu, krásném historickém 
městě ležícím v blízkosti jižních Karpat.
(https://romaniatourism.com/sibiu.html#)

KDY
- letní kurz (pouze modul 1)
- 10. července – 20. srpna 2022
- šest 40minutových lekcí každý den od pondělí do pátku

CENA
(včetně ubytování, jídla a materiálů)
šest týdnů (modul 1) - 700 €

MÁŠ ZÁJEM?
oslov národního ředitele Dětské misie na adrese: 
sikula@detskamisie.cz
můžeš také navštívit https://cefeuropetraining.org/cmlc/

Jedinečný 12týdenní 
tréninkový kurz vyučovaný 
ve dvou modulech, který tě 
připraví na službu dětem 
zaměřenou na evangelium.

-  využij zkušenosti instruktorů 
z různých evropských zemí

-  nauč se evangelizovat 
a duchovně vést děti

-  procvičuj a rozvíjej své nově 
nabyté dovednosti

-  získej zpětnou vazbu 
v bezpečném a konstruktivním 
prostředí

-  objev, jak si tě Bůh může použít 
mezi dětmi doma i v zahraničí

-  připrav se na rozvoj a koordinaci 
pravidelné služby dětem

-  posiluj svůj duchovní vztah 
s Bohem

-  nauč se připravit ke službě další

„aby Boží člověk byl náležitě 
připraven ke každému 
dobrému činu.“

(2. Tim 3, 17)

„Kurz jsem absolvovala, 
protože jsem chtěla školení, 
jak učit děti. Získala jsem 
ale mnohem víc! Přátelství, 
zábava, osobní duchovní růst, 
hlubší porozumění tomu, jak 
učit, a velká dávka praktických 
nápadů pro práci s dětmi. Kurz 
mohu jednoznačně doporučit!“

(absolventka kurzu)Uzávěrka přihlášek: 13. května 2022
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Zkušenosti z Institutu
Keď som sa stala mamkou, 
navštevovala som so synmi 
besiedky a MAMI kluby 
v našom cirkevnom zbore, 
kde som pomáhala a neskôr 
prevzala vedenie týchto 
služieb.

Spoznala som Aďku, ktorá 
pracovala v Detskej misii, a na 
jej podnet som sa prihlásila na 
kurz EVD1 aj kurz Predškolák. 
Bola som nadšená metódami 
vyučovania detí, prepojením 
vyučovania ústrednou pravdou, 
piesňami, pomôckami a v ne-
poslednom rade priateľskou 
atmosférou a tým, ako vedia 
pracovníci DM povzbudiť a mo-
tivovať ľudí k misijnej práci vo 
svojom okolí.

Potom prišla ponuka zúčast-
niť sa inštitútu Detskej misie 
v rumunskom meste Sibiu. Blížil 
sa koniec mojej sedemročnej 
materskej dovolenky a modlila 
som sa za múdre rozhodnutie. 
Mala som veľkú túžbu učiť deti 
o Pánovi Ježišovi, ale aj veľkú 
otázku – dá sa to zvládnuť s tro-
mi malými deťmi?

Manžel Matúš ma veľmi pod-
poril. Povedal: „Budeme slúžiť 
celá rodina. Ak budeš potrebo-
vať niekam ísť, pôjdeme všetci 
a ja sa zatiaľ postarám o deti.“ 
Veľmi ma to povzbudilo.

Veľa sme sa modlili a odo-
vzdávali to do Božích rúk. 
A platí, že keď „na Neho zložím 
všetky svoje starosti, On sa 
o mňa stará“ (1. Pt 5,7). Pán Boh 
sa postaral a ukázal, že „všetko 
môžem v Kristovi, ktorý ma 
posilňuje“ (Fil 4,13).

Inštitút som si mohla rozdeliť: 
prvú polovicu na leto 2016 

a druhú polovicu na leto 2017.
Na prvých 6 týždňov som vzala 
najmladšieho syna Jožka (ešte 
nemal 3 roky) a rovnako môj 
nový kolega David vzal svoju 
manželku s dcérkou, takže sa 
spolu hrávali a takto mi pomá-
hali. V posledný týždeň prices-
toval aj zvyšok mojej rodiny 
a potom si ma odviezli domov 
(cesta trvala desať hodín).

Inštitút by som prirovnala ku 
kúsku neba na zemi. Obklopená 
úžasným kolektívom kresťanov 
z rozličných krajín, rozličného 
veku, povolania a obdarova-
nia, no zároveň spojení vierou 
v jediného Spasiteľa Pána Ježiša 
Krista! Intenzívne sme študovali 
Písmo aj praktické zručnosti 
k práci s deťmi a často sme 
precvičovali a prezentovali 
navzájom svoje nápady, čo bolo 
veľmi obohacujúce! Popoludnia 
sme trávili spolu športovaním 
v areáli centra a víkendy na vý-
letoch pri obdivovaní úchvatnej 
rumunskej prírody.

Tento čas na inštitúte vo mne 
upevnil výsadu radosti z požeh-

nania byť súčasťou veľkej Božej 
rodiny z každého národa a na-
liehavú túžbu privádzať mnohé 
stratené deti a dorastencov, 
ktorí bez Pána Ježiša smerujú do 
zahynutia.

Prajem ti, milá sestra, milý 
brat, aby si s dôverou a radost-
ným očakávaním na Jeho otázku 
„Koho pošlem?“ odpovedal: „Tu 
som ja, pošli mňa!“ (Iz 6,8)

Danka Plevová
oblastná pracovníčka pre Košice

Inštitútu Detskej misie som 
sa zúčastnila v roku 2015. 
Bol to pre mňa veľmi vzácny 
a obohacujúci čas. Odkedy 
som prijala Pána Ježiša ako 
Pána a Spasiteľa môjho života, 
vnímala som, že ma Pán volá 
do služby hlásania evanjelia 
deťom.
Inštitút ma v tom ešte viac 
utvrdil. Počas troch mesiacov 
sme do hĺbky prebrali, ako niesť 

evanjelium deťom. Naučili sme 
sa biblické základy evanjelizácie 
detí, ako učiť deti doktríny, 
biblickú lekciu, ako začať a viesť 
Klub dobrej zvesti, organizovať 
tábory a mnoho iného, čo je 
potrebné vedieť pri službe 
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evanjelium, a túžil som byť 
jedným z tých, ktorí im ho 
prinesú. Zo začiatku som sa 
zapájal do služby Detskej misie 
ako dobrovoľník, pomáhal som 
na Kluboch dobrej zvesti a na 
táboroch. Keď som sa dopočul 
o Inštitúte Detskej misie, 
vnímal som Božie vedenie, aby 
som sa ho zúčastnil. Pán Boh 
sa postaral o potrebné financie, 

deťom. Okrem štúdia Božieho 
Slova sme mali veľmi požehnaný 
čas s inými študentami Inštitútu 
a s našimi učiteľmi.

Inštitút Detskej misie bol pre 
mňa veľmi obohacujúci nielen 
pre moju službu, ale aj pre môj 
osobný vzťah s Pánom. Pán Boh 
mi dal na Inštitúte Detskej misie 
v Sibiu spoznať aj môjho man-
žela Andyho. Vďaka Pánu Bohu 
už päť rokov môžeme spolu 
slúžiť na Božej vinici a prinášať 
evanjelium deťom.

Martina Alboiu
oblastná pracovníčka 

Dolný Kubín

Som Andy a od augusta roku 
2021 pracujem ako oblastný 
pracovník Detskej misie na 
Slovensku. Pána Ježiša som 
mohol spoznať vďaka službe 
Detskej misie v Rumunsku. 
Porozumel som, aké dôležité 
je, aby deti mohli počuť 

aby som sa mohol zúčastniť 
kurzu.

Inštitút Detskej misie bol pre 
mňa požehnaním. Naučil som 
sa viac o službe deťom a o tom, 
ako im efektívne priniesť 
evanjelium. Na Inštitúte sme 
mali veľmi vzácny čas, spoznal 
som ľudí aj z iných krajín, ktorí 
rovnako ako ja túžili priniesť 
evanjelium deťom v ich krajine. 
Na Inštitúte nechýbal čas 
na zdieľanie, hry, svedectvá, 
spoločné stíšenia. Aj po Inštitúte 
Detskej misie sa vraciam 
k poznatkom, ktoré som sa tam 
naučil.

Inštitút Detskej misie bol pre 
mňa veľkým obohatením pre 
moju službu deťom. Odporú-
čam Inštitút všetkým, ktorí sa 
túžia zapojiť do služby deťom - 
či už voľnočasovo, alebo na plný 
úväzok.

Andy Alboiu
oblastný pracovník Dolný Kubín

Ideální kandidát pro službu v DM
Možná uvažuješ o službě 
misionáře a nevíš, zda pro ni 
máš předpoklady.

Na prvním místě je důležité 
si uvědomit, že Bůh nepovolává 
dokonalé lidi, protože takoví 
mezi námi nejsou. Kdosi řekl, 
že „Bůh nepovolává připrave-
né, Bůh připravuje povolané“. 
Bůh může použít každého pro 
své dílo a skrze jeho službu se 
oslavit.

Přesto intenzivní a často celo-
životní misijní služba vyžaduje 
určitá obdarování a kvality. Kte-
ré to jsou v případě, že uvažuješ 
o službě v týmu Dětské misie?

Víra – „Bez víry však není mož-
né zalíbit se Bohu.“ (Žd 11,6)
Aktivita v domovském sboru 
a tedy určitá osvědčenost. Pra-
covníci DM potřebují podporu 
svého domácího sboru.
Misijní zápal – V misijní orga-
nizaci mohou sloužit jen ti, kteří 
„hoří pro evangelium.“
Láska k dětem, nejen k hodným 
a vstřícným a zvláště k těm, 
které neznají Boha.
Boží povolání, které je zdro-
jem síly a jakýmsi „vnitřním 
motorem“ i v době, kdy se věci 
nedaří, když čelíme protivenství 
nebo když nás lákají výhodnější 
nabídky.

Pak jsou zde i další věci, které 
mohou být ve službě misionáře 
velkou předností:

Modlitebník – Není v naší 
moci nikoho zachránit. Prosíme 
Boha, aby jednal, a v tichosti se 
mu podřizujeme.

Týmový hráč – Misijní služba 
není pro sólisty. Každý misionář 
potřebuje spolupracovníky, 
modlitebníky, dárce, povzbuzo-
vatele a další.

Zkušenost ze sekulárního sek-
toru, kde je možné nabýt cenné 
pracovní dovednosti a užitečné 
návyky.
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Odjet jako misionář do daleké 
země může být pro mnoho 
křesťanů splněným snem 
a Bůh jistě i v dnešní době 
k takovému úkolu povolává. Je 
ale také mnoho důvodů, proč 
sloužit jako misionář ve své 
vlastní zemi. Obzvlášť v České 
republice, která je jednou ze 
zemí s nejvyšším procentem 
ateistů na světě, je potřeba, aby 
misionáři spíše přicházeli, než 
vyjížděli jinam. Procentuální 
zastoupení evangelikálních 
křesťanů je v mnoha afrických 
a asijských zemích, do kterých 
míří misionáři z Evropy, 
podstatně vyšší, než ve 
vysílajících evropských zemích.

V České republice drtivá 
většina dětí nikdy neslyšela 
srozumitelné poselství evange-
lia. Najdou se v českých církvích 
misionáři, kteří by se jim 
věnovali?

Dětská misie celosvětově 
preferuje, aby v jednotlivých 
zemích přednostně sloužili 
domácí	misionáři.	Z	téměř	3	500	
zaměstnanců Dětské misie po 
celém světě slouží 96 % z nich 
ve své vlastní zemi. Co dělá 
z těchto národních pracovníků 
ideální lidi, kteří oslovují malé 
obyvatele své země evangeliem 
a získávají je pro Krista?
1) Národní pracovníci znají 
jazyk
Misionářům z odlišných 
kultur a jazykových skupin 
často trvá mnoho let, než se 
naučí jazyk a získají schopnost 
efektivně komunikovat s lidmi 
v komunitě, ve které slouží. 
Národní pracovníci slouží 
jazykem svého srdce. Vědí, jak 

Misionářem ve vlastní zemi
jasně a efektivně sdělit poselství 
evangelia, jak budovat znalost 
základních biblických pravd 
a pastoračně sloužit.

2) Národní pracovníci rozumí 
kultuře
Kultura se mezi jednotlivými 
oblastmi značně liší a někdy 
je obtížné úspěšně se v ní 
orientovat, aniž uděláte něco, 
co vytvoří problém. Národní 
pracovníci vyrostli v kultuře své 
země a přirozeně jí rozumí. Toto 
kulturní povědomí jim dává 
při zvěstování evangelia velký 
náskok.

4) Národní pracovníci jsou 
méně závislí na politické 
situaci
Když se v zemi zhorší 
situace, přijde válka nebo 
nepřátelství vůči křesťanství, 
národní misionáři mohou 
v zemi zůstat a pokračovat 
v díle, i když mohou čelit 
velkému protivenství. Cizí 
státní příslušníci mohou být 
vyslýcháni, zadržováni nebo 
deportováni.

5) Národní pracovníci jsou 
nákladově nejefektivnější
Dětská misie v současné době 
vynakládá každý měsíc přibližně 
225 000 USD na podporu 
téměř 1 100 pracovníků 
prostřednictvím mezinárodního 
programu finanční podpory 
(SPAN) ve více než 130 zemích 
po celém světě*). Pracovník 
DM dostává v průměru 300 
USD měsíčně, což je zlomek 
nákladů na podporu misionáře 
z odlišné země a kultury. 
Nejefektivnější je hledat nové 
národní pracovníky a rozmístit 
je jako Kristovy vyslance v jejich 
komunitách.

Faktem je, že Bůh formuje 
každého misionáře, aby vykonal 
dílo, ke kterému ho povolal. Bůh 
dává duchovní dary, formuje 
srdce, schopnosti a osobnost. 
Učí jej na základě zkušeností 
a používá jej jedinečným způ-
sobem. Národní pracovníci jsou 
ale nepochybně ideálními vy-
slanci k oslovení lidí v prostředí, 
ve kterém vyrostli.

zdroj: Impact Magazine CEF
*) Pracovníci DM v ČR program 

SPAN nevyužívají.

3) Národní pracovníci mají 
vášeň a srdce pro svou zemi
Když Nehemjáš slyšel, že 
jeruzalémské hradby byly 
zbořeny, jeho srdce zahořelo pro 
jeho lid a zemi. Bůh na něj vložil 
toto břemeno odpovědnosti, 
vznítil v něm nehasnoucí 
touhu vydat se Bohu a v jeho 
síle změnit chmurný úděl Židů 
a svatého města. Totéž platí pro 
národní pracovníky. Mají od 
Boha vášeň pro svůj lid.
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služba v DM

Čas od času mluvíme s lidmi 
o své práci a zjišťujeme, 
že mnozí nemají úplně 
jasno, jak to chodí v misijní 
organizaci, jakou je Dětská 
misie. Nedostatek informací 
může mnohým křesťanům 
bránit v tom, aby o této službě 
reálně uvažovali. Na co se nás 
nejčastěji ptají lidé, se kterými 
vedeme rozhovor o možnosti 
stát se pracovníkem Dětské 
misie na pracovní úvazek? Jaké 
jsou nejčastější mýty o naší 
službě?

Musím se někam stěhovat
Naprostá většina misionářů 

Dětské misie slouží ve své vlast-
ní zemi a velmi často i v regio-
nu, kde vyrostli a žijí. Dětí, které 
potřebují slyšet evangelium, je 
všude v České republice velké 
množství. Ano, rádi bychom na-
šli spolupracovníky v regionech, 
kde takový pracovník není, ale 
není podmínkou stěhovat se do 
nějaké konkrétní lokality určené 
vedením	DM.	Zůstat	ve	svém	
kraji má nesporné výhody – 
znalost regionu, sborů, které 
v něm působí a v neposlední 
řadě silné vazby s mateřským 
sborem a z nich plynoucí pod-
pora v misijní službě.

Končím se službou ve svém 
mateřském sboru

Opak je pravdou. Jednou 
z podmínek přijetí nového 
misionáře do týmu Dětské misie 
je jeho pevné ukotvení a pokud 
možno aktivní zapojení v ma-
teřském sboru. Je jasné, že nám 
někdy „služební“ povinnosti 

5 mýtů o práci misionáře DM
neumožní být na všech pravi-
delných shromážděních. V létě 
máme tábory, v průběhu roku 
víkendovky, kurzy, konference 
nebo pozvání do jiných sborů. 
Přesto se každý pracovník DM 
snaží udržovat se svým sborem 
pravidelný kontakt a podle mož-
ností v něm také aktivně sloužit.

Nemohu se připojit k týmu 
DM, protože nemám 
podporovatele

Některé evropské země 
vyžadují, aby si uchazeč o práci 
v jejich týmu před nástupem za-
jistil určitou část prostředků ve 
formě příslibu dárců. V České 
republice taková podmínka není 
a Dětská misie je schopna po 
určitý čas hradit službu nového 
pracovníka z finanční rezervy, 
kterou má k dispozici (díky 
Bohu a štědrosti dárců). Novým 
pracovníkům je věnována péče, 
školení a nástroje k tomu, aby 
pro ně hledání dárců nebylo 
stresující záležitostí, ale úžasnou 
zkušeností víry. Každý pracov-
ník DM může čerpat z více než 
osmdesátileté zkušenosti svých 
předchůdců a kolegů po celém 
světě.

Nevyjdu s penězi, když budu 
mít málo podporovatelů

V Dětské misii neplatí, že 
pracovník má na výplatní pásce 
to, co v daném měsíci přijde na 
jeho variabilní symbol. O výši 
mzdy rozhoduje Národní rada – 
tým šesti zkušených křesťanů 
z různých církví a míst České 
republiky. V případě, že je darů 

v určitém období méně, mzda je 
„dorovnávána“ z finanční rezer-
vy. Když je darů více, finanční 
rezerva	je	doplňována.	Za	tři-
náct let, kdy jsem pracovníkem 
Dětské misie, se zatím nikdy 
nestalo, že by někdo z pracov-
níků nedostal výplatu nebo mu 
byla krácena kvůli nedostatku 
financí na účtu. Děkujeme 
Pánu za štědrost křesťanů v naší 
zemi. Na druhé straně – stát se 
misionářem znamená krok víry 
a důvěry, že Bůh zajistí naše 
potřeby, otevře dveře k srdcím 
dětí a bude i v našich životech 
konat velké věci.

Jsem stále mezi dětmi
Možná je obtížné představit 

si náplň práce misionáře Dětské 
misie. Je to někdo, kdo je stále 
někde mezi dětmi?

Dětská misie potřebuje spo-
lupracovníky v mnoha různých 
oblastech služby – v adminis-
trativě, v přípravě nových titulů 
literatury, při školení a přípravě 
dalších pracovníků s dětmi, 
při organizaci služby v nových 
regionech apod. Ano, nejraději 
bychom viděli nové pracovníky, 
kteří budou dělat přímou práci 
s dětmi, ale i jim čas s dětmi 
strávený vyplní pouze část jejich 
úvazku. Není úkolem místní-
ho pracovníka vést každý den 
nějaký klub. Jeho úkolem je 
rozvinout práci DM ve svém 
regionu a to může zahrnovat 
celou řadu různých aktivit ve 
spolupráci s církvemi a sbory, 
které má kolem sebe.

Zbyšek Šikula
národní ředitel Dětské misie



13březen 2022

literatura
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PŘEŽÍT V LESE, PŘEŽÍT SPOLU, PŘEŽÍT 
ŽIVOT – děti si vyzkouší praktické 
dovednosti pro přežití a spolupráci ve 
skupině, a budou vyučovány o věčném 
životě na základě evangelia
PŘEKLAD NEZNÁMÝ – děti zde prožívají 
různé těžkosti a vítězství (s Mojžíšem 
a Izraelským národem)
MISE ŽIVOT – děti prožijí v jednotlivých 
dnech celý lidský život a poznají některé 
etapy Ježíšova života
VÍTEJTE V AUTOŠKOLE – děti se učí 
správně rozhodovat dle Bible s pomocí 
dopravních značek
PŘÍCHOD BÍLÉHO BRATRA – děti se 
seznámí se skutečnými dějinami asijského 
kmene Karenů
VÝSTUP NA VRCHOL – děti poznávají 
Boha plného lásky skrze události na 6 
biblických vrcholech
ZKOUŠKA ODVAHY – děti se učí spoléhat 
v každé situaci na nejmocnějšího Krále 
(prorok Daniel)

RODINA LIDSKÁ A RODINA BOŽÍ – 
evangelizační pro děti, které nemají dobré 
rodinné zázemí
HLEDAČI VZÁCNÝCH KAMENŮ – děti se 
učí důvěře v Boha a vzájemné spolupráce 
(Nehemjáš)
HRDINOVÉ VĚKŮ – děti se učí svou víru 
v Boha uvádět do praxe pomocí příběhů  
5 postav z dějin
ZÁHADA VYŘEŠENA – děti objevují 
Ježíšovu neomezenou moc (5 důkazů)
POD EGYPTSKÝM SLUNCEM – děti 
se učí řešit konflikty a také vzájemně si 
odpouštět (starozákonní Josef )
HVĚZDA, O NÍŽ SE TI NEZDÁ – děti se učí 
brát svou víru vážně a stát se odvážnými 
(královna Ester)
RYTÍŘI VÍRY – děti se učí poznávat 
nepřítele a bojovat s ním s pomocí Boží 
zbroje (Efezským 6)
Pro bližší informace o literatuře DM 
pište nebo volejte: 
sikulova@detskamisie.cz, 731 183 915.

 EVANGELIZAČNÍ BROŽURY PRO DĚTI - ZDARMA

TÁBORY – příležitost ke sdílení evangelia o prázdninách

Brožury lze použít při různých příležitostech: 
Velikonoce, Čtení Bible nebo Noc kostelů. Také je 
můžete využít v dětských 
klubech, při výuce 
náboženství, při sborových 
akcích pro rodiny.

UŽ JSI 
PŘEMÝŠLEL 
PROČ?
Brožurka pro děti 6 – 12 let, 
která reaguje na různé 
nepříjemné a nebezpečné 
situace života.

ZVLÁŠTNÍ SLIB
Brožurka pro děti, které se 
učí číst. Příběh z farmy ukáže 
na Boží slib daný Noemovi 
a všem lidem.

Další brožurky a letáky 
ZDARMA:
To musíš vědět a Poznej 
Krále. Letáky ke koronaviru: 
Nejlepší lékař nebo Stop 
nákaze.

http://obchod.detskamisie.cz/category/zdarma-_za-postovne_/25

VELIKONOCE – příležitost ke sdílení evangelia doma, 
ve sboru i škole

NOVINKA

NOVINKA

ZÁCHRANÁŘ 
MAX
Velikonoční lekce, která 
na základě příběhu psího 
záchranáře Maxe ukazuje na 
jedinečného zachránce, Ježíše 
Krista. Balíček obsahuje nejen 
vyučování, ale i další aktivity.

Další velikonoční balíčky:  
http://obchod.detskamisie.cz/category/sezonni-
lekce-a-balicky/velikonocni/9 (Největší příběh, Paní Bílá, 
Příběh jednoho obrazu, Tajemství velikonočních vajíček aj.)
Dvojlekce na CD: 
Slíbený Spasitel + Největší příběh
Ke stažení: Svátky života  
http://www.detskamisie.cz/literatura/napadyinspirace/
Ke shlédnutí: Velikonoční video na YouTube DMNOVINKA

70 Kč

INDIÁNSKÉ LÉTO v.2
Tento obnovený a doplněný táborový 
program děti seznámí s pěti misionáři, 
kteří přinesli evangelium mezi pohanské 

kmeny. Děti 
se budou 
zároveň cvičit 
v různých 
cnostech. Je 
určen pro děti 
od 6 let.

NOVINKA

300 Kč

Táborové programy jsou určeny pro děti 
od 6 let s délkou trvání od 5 do 8 dnů. 
Některé TP mají i příměstskou variantu.

Další táborové programy:  
http://obchod.detskamisie.cz/category/taborove-programy-na-cd/23
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připravujeme / za co se modlit

Kurz EVD 1 v Českém Těšíně
4.–5. 3. ; 18.–19. 3. ; 
1.–2. 4. 2022
Sbor ČCE Na Rozvoji, Český Těšín
Bližší informace: 
sikulova@detskamisie.cz

Seminář pro tvůrce videí
1.–5. 3. 2022
Srbsko

Evropská konference CEF
27. 4.–2. 5. 2022
Konferenční středisko Schönblick
Schwäbisch Gmünd (SRN)

Programy s Legem

SADA PŘÍBOR
4.–6. 3. ČCE v Zábřehu

13. 3. Olomouc

13.–15. 5. ČCE Přerov

1. 6. ČCE a KS Český Těšín

10. 6. BJB Brno

10.–12. 6.  CB Český Těšín

SADA PRAHA
26. 2. ČCE Praha-Braník

23.–24. 4. ČCE Teplá

26.–28. 4.     Školka Diakonie ČCE 
v Chebu

30. 4. BJB Cheb 1.

7. 5. volný termín pro ZČ

14. 5.     ČCE Chodov 
u Karlových Varů

21. 5.     BJB Plzeň – v obci 
Tlučná

28. 5.     BJB Konstantinovy 
Lázně

4. 6. CB Klatovy

11. 6.   Dětská misie – 
Kynšperk nad Ohří

18. 6.     CB Karlovy Vary

Co nás čeká v prvním pololetí 2022
Objednejte si 

stavebnice LEGO
Lego je vhodným nástrojem 
pro organizaci programů pro 
děti. Pro mnohé děti jsou akce 
s Legem dobrou příležitostí, aby 
se dozvěděly o Bohu a slyšely 
srozumitelnou formou zvěst 
evangelia.
Dětská misie poskytuje Lego 
zdarma pro sbory a církve v ČR, 
které souhlasí s vyznáním víry DM.
Máme k zapůjčení 6 boxů 
netříděného Lega v Příboře 
a 6 boxů v Praze. V 1 boxu je 
asi 10 kg Lega pro cca 10 dětí.

Informace na webu DM: 
www.detskamisie.cz/ 
pro-deti/legoparty

Objednávky, dotazy: 
lego@detskamisie.cz

Rádi přijedeme do vašeho sboru 
prezentovat službu Dětské misie.
Nabízíme:

„Efektivní vyučování dětí“ – 
základní kurz pro pracovníky 
s dětmi
(30 hodin) – info na webu DM

Školení a semináře (půldenní, 
celodenní, víkendové):

•	 Duchovní	příprava	
táborových vedoucích

•	 Jak	dětem	jednoduše	
vysvětlit evangelium

•	 Hodina	s	dětmi	od	A	do	Z
•	 Jak	vést	děti	ke	Kristu
•	 Program	se	stavebnicemi	

Lego
•	 	Příměstské	tábory

a další dle vašich potřeb

Nabízíme návštěvu, 
kurz, seminář

CB Karlovy Vary
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podpořte nás

Děkujeme, že jste v uplynulém roce podpořili svými financemi nesení evangelia dětem v Bosně a Hercegovině 
v celkové částce 89 525 Kč. Všem vám, českým dárcům, děkujeme jménem Dětské misie v Bosně a Hercegovině. 
Budeme vděčni za každého, kdo by se chtěl ke stávajícím dárcům připojit. Při jednorázovém nebo pravidelném 
daru uvádějte variabilní symbol: 2018. Děkujeme.

Podporu, prosím, zasílejte na 
účet Dětské misie u FIO banky

PODPORA DĚTSKÉ MISIE V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2022

SPOLEČNÁ SLUŽBA DĚTEM V ČESKÉ REPUBLICE 
V ROCE 2021 V ČÍSLECH

VAŠE fINANČNÍ PODPORA V ROCE 2021
PRO DĚTI V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ

2000160468/2010

Variabilní symbol = jména misionářů nebo projektů Dětské misie (uvádějte vždy při vaší platbě)
6714 . . . . . . . . . . . . .  Zbyšek a Renáta Šikulovi 

(národní ředitel, účetní a koordinace literatury a vzdělávání)
8817 . . . . . . . . . . . . . Daniel fér (webové korespondenční kurzy, správa IT)
8413 . . . . . . . . . . . . .  Ľubomír Čermák 

(místní pracovník v oblasti Novojičínska, koordinace služby Lega)
3333 . . . . . . . . . . . . . dary pro Západní Čechy (služba manželů Brahových)
8888 . . . . . . . . . . . . . dary pro Prahu (rozvoj služby a kancelář na ul. Vojtěšská 15 v Praze 1)
1234 . . . . . . . . . . . . . dary na Lego (na dokoupení Lega nebo na jeho zapůjčení)
9999 . . . . . . . . . . . . . dary obecné na Dětskou misii
2018 . . . . . . . . . . . . . dary na Bosnu a Hercegovinu (projekt podpory služby DM v zahraničí)
2017 . . . . . . . . . . . . .  dary na Czeslawa Bassaru – Proclaiming the Word 

(projekt podpory služby DM v zahraničí)

PŘÍJMY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 298 311 Kč VÝDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 165 980 Kč
Dary z ČR i zahraničí . . . . . . 2 036 963 Kč (93 % z ČR) Mzdy a odvody  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 466 204 Kč
Ostatní příjmy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 348 Kč Ostatní výdaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 776 Kč
(vzdělávání, literatura, tábory, web. kurzy, Praha…) (vzdělávání, literatura, tábory, web. kurzy, Praha…)

Děkujeme vám všem, kteří jste v roce 2021 podpořili službu Dětské misie v České 
republice. Radujeme se z vaší účasti na společném díle šíření evangelia mezi nejmenšími.

„Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, 
takové oběti se Bohu líbí.“ (Žd 13,16)

V průběhu ledna 2022 jste od nás obdrželi potvrzení o darech a děkovný dopis, pokud váš dar přesáhl 
500 Kč. Pokud se tak nestalo, neznáme kontaktní údaje (email nebo poštovní adresu), které k zaslání těchto 
dokumentů potřebujeme.

Proto velmi prosíme nové dárce, aby do kolonky „Zpráva pro příjemce“ uvedli 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. Tyto informace nám můžete také zaslat na email: 
sikulova@detskamisie.cz. Děkujeme.

„ “
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