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II Dětská misie je součástí světové organizace Child 

Evangelism Fellowship®, která působí ve více než 160 

zemích světa. Svým působením je největší dětskou mi-

sijní organizací na světě. Cílem Dětské misie je oslovit 

evangeliem ty děti, které ho nikdy předtím neslyšely, 

pomoci jim v duchovním růstu a pomoci jim najít 

místní sbor, kde by mohly dále duchovně růst. Tyto cíle 

naplňuje pomocí následující služby:

Přímá práce s dětmi 
Kluby dobré naděje

Pravidelná týdenní setkání dětí během školního 

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

povídají si o misii, hrají hry…

5-denní kluby

Letní evangelizační kluby pro děti venku v jejich 

bezprostřední blízkosti probíhající obvykle 5 dní za 

sebou. Jednoduchý hodinový program, který má za cíl 

seznámit děti se zvěstí evangelia.

Korespondenční kurzy

Pomocí jednoduchých lekcí na pokračování se může 

dítě seznámit se zvěstí evangelia formou pošty došlé pří-

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

ve 4 kurzech.

Tábory dobré naděje

Letní týdenní tábory nabízené především dětem z ko-

respondenčních kurzů. Cílem je zvěstování evangelia, 

ale také ukázat dětem na křesťanský život v praxi.

Jednorázové evangelizační akce

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

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

mohly uslyšet zvěst evangelia.

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

1,2,3“ (v rozsahu cca 30 hodin o evangelizaci a du-

chovním růstu dětí).

• Uspořádáním seminářů, workshopů, konferencí DM

• Uspořádáním jednodenních či vícedenních školení 

dle požadavků učitelů – od předškolních dětí po do-

rost, vzdělávání učitelů, rodičů…

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

učováním z většiny známých biblických příběhů ze Sta-

rého a Nového zákona, věroučných lekcí, misijních pří-

běhů a praktických lekcí s aplikacemi pro dnešní děti.

Podpora modlitebního úsilí
•  Zakládání malých modlitebních skupinek dospělých 

a dětí

• Zveřejňování modlitebních námětů za děti a učitele 

na webu www.detskamisie.cz .

• Zasílání modlitebních dopisů jednotlivých pracov-

níků DM s aktuálními informacemi o činnosti a 

modlitebními potřebami.

Dětská misie je členem Evangelikální aliance 

a spolupracuje se všemi registrovanými církvemi 

a samostatnými sbory na území České republiky 

a v zahraničí. DM aktivně spolupracuje a vítá čin-

nost organizací: AWANA, Samuel, Biblická práce 

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

život, Kudy kam, Wycliffovi překladatelé Bible, 

redakce časopisu Kroky. Spolupracuje se stovkami 

jednotlivých křesťanů z církve Pána Ježíše Krista.

Co je Dětská misie

Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship) 

www.cefeurope.com

Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship) 

www.cefonline.com

Dětská misie v České republice 

www.detskamisie.cz
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ÍKNevím jak vy, ale já mám příjemné letní počasí raději 

než zimu. Popravdě řečeno, i zima může být nádherná, 

zvláště máme-li jasno a krajina je ozdobena bílou po-

krývkou. Na to se ale nejraději dívám z okna a v teplé 

místnosti. Pán Bůh si pro nás připravil bohatou rozma-

nitost ročních období, která určují náš čas, ale někdy 

nás i překvapují. V dubnu jsme měli teploty jako v létě, 

ale v květnu se přihlásilo aprílové počasí.

Čas se ale nedá zastavit. Nádhera rozkvetlých stromů 

a jarních květin je už za námi a léto je tady. Co pro nás 

vlastně znamená? Děti se už těší na prázdniny, úspěšní 

maturanti, kteří uvažují o pokračování na vysoké škole, 

na své nejdelší prázdniny. Pro mnohé rodiny se už rý-

sují rekreace a dovolené, které si společně naplánovali. 

A co připravujeme a na co se těšíme my? Uděláme si 

také prázdniny? Mnohým Božím služebníkům přine-

sou letní měsíce ještě více práce než obvykle. Připravují 

se pobyty, tábory, dorostová nebo mládežnická setká-

ní v přírodě, aktivity pro všechny generace ve městě 

i na vesnici. Shánějí se dobrovolníci, táboroví vedoucí 

a každý ochotný člověk má o práci postaráno. 

Pro mne se stávají letošní prázdniny něčím zvláštním, 

co jsem nezažil několik desítek let. Opouštím své stálé 

zaměstnání a chci s Boží pomocí dát všechny své schop-

nosti plně do služby tam, kde mě Pán bude potřebovat. 

Odchod ze státní správy přišel v době ekonomické krize, 

politického hašteření a mocenského boje o nejlepší mís-

ta v Evropském parlamentu a prožívám jej jako Boží mi-

lost. Pro mne si svrchovaný Vládce připravil také nové 

místo. Nepřinese mi více peněz, lepší postavení a větší 

popularitu. Dostává se mi zvláštního úkolu být tam, kam 

jednoduše patřím. V zemi s největším procentem ateistů 

v Evropě musíme najít klíč k otevření dětských i dospě-

lých srdcí ke slyšení evangelia. Poslední měsíc jsem den-

ně jezdil do Ostravy autem a mohl jsem kolem silnice 

vidět spousty reklam a upoutávek. Někdo nabízel moud-

rost, jiný prosperitu, další řešení místo strašení, jistotu... 

Co z toho se pak podaří lidem splnit? Po čase přichází 

zklamání, slibované věci jsou zapomenuty. Pán Ježíš ne-

potřeboval žádné výstavní panely, žádnou reklamu. Jeho 

osobní příklad působil na ty, kteří Jej potkávali a které 

potkával On sám. To byla nejúčinnější reklama! 

Před více jak třiceti léty si mne Pán Bůh připravil 

ke zvláštnímu povolání. Připadal jsem si podobně jako 

Lévi, kterého uviděl Ježíš v celnici a řekl mu: „Pojď za 

mnou.“  I já jsem tenkrát šel (i když na celnici zůstal) 

a zpočátku jsem nevěděl proč. Dnes s odstupem času 

vidím, jak jsem byl pro Boha na místě celníka potřeb-

ný. V nelehké době totalitního režimu mě Hospodin 

zvláštně vedl a posílal tam, kde jsem měl v určitý čas 

být. Dnes je úplně jiná doba a mladým lidem asi těžko 

budu vysvětlovat, jak složité bylo dostat do Čech, na 

Moravu i Slezsko třeba Bibli nebo jinou křesťanskou li-

teraturu. Děkujme proto Bohu za dnešní čas a možnost 

volného pohybu skoro po celé Evropě. 

Časy se změnily a i já jsem se odhodlal ke změně. 

Možná to mohlo nastat již dříve, ale nyní chci být tam, 

kde očekávám nejlepší využití darů, které jsem obdr-

žel. Nechci déle zakopávat hřivny darované nebeským 

Stvořitelem. To bych mohl dopadnout podobně jako 

ten špatně hospodařící služebník, o kterém si čteme 

v Bibli. Ve chvíli, kdy čtete toto zamýšlení, je léto v pl-

ném proudu. Já už nevyměřuji a nevybírám clo a jiné 

poplatky, nestojím na státní hranici, protože to není 

potřeba. Těším se na dny spojené s prací v Dětské mi-

sii a na poli záchrany dětí v České republice. Přeji vám 

všem požehnané dny odpočinku a nabrání nových sil. 

Vždyť práce je stále dost a dělníků málo.

Karel Moškoř 

předseda Národní rady DM v ČR

A léto je tady, přátelé!

„Opouštím své stálé zaměstnání 

a chci s Boží pomocí dát všechny 

své schopnosti plně do služby tam, 

kde mě Pán bude potřebovat.“
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„Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně! 

Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous 

Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak chermónská 

rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin 

své požehnání, život navěky.“

Žalm 133

Při naší službě na poli evangelizace dětí je velikým 

požehnáním mít přátele. Ale křesťanská přátelství jsou 

také předpokladem požehnání. 

Dovolte mi, abych na třech ilustra-

cích znázornil, co nám přátelství 

přináší:

1) Přátelství občerstvuje. Je jako 

chermónská rosa, která skrápí sijón-

ské hory. Vrchol Chermónu je vyso-

ký asi 3 000 m a je vzdálen 180 km 

severně od Sijónu. Rosa stoupá 

z Chermónu a je unášena větrem na jih, kde osvěžuje 

suché kamenité sijónské vrcholky. Bůh chce i Vás použít 

k tomu, aby mocí svého Ducha občerstvil jiné.

2) Opravdové přátelství je pomáhající. Věděli jste, 

že tažní ptáci létají seřazeni ve tvaru písmene „V“? Díky 

této aerodynamické formaci šetří až 70% své energie. 

Ve chvíli, kdy se pták na čelní pozici unaví, jiný pták 

zaujme jeho místo a v průběhu celého letu se všichni 

při této vzájemné pomoci neustále střídají. Jak mno-

ho energie je v křesťanských kruzích mrháno tím, že 

schází jednota a přátelství. Myslete na užitek druhých 

a přispěchejte s pomocí v pravý čas. Zítra můžete být 

těmi, kteří potřebují pomoc, právě Vy.

3) Pravé přátelství je spolupracující. Jednoho dne 

muž z města projížděl autem úzkou silnicí. Nevěnoval 

řízení dostatečnou pozornost a sjel s autem do příko-

pu. Ve svém zoufalství požádal sedláka, aby mu po-

mohl. Sedlák se po chvíli vrátil se svým koněm. „Do 

toho, Johne!“, zvolal. Ale kůň se ani nepohnul. Muž 

pokračoval: „Tak do toho, Petře!“ 

Ale znovu žádný výsledek. Na-

konec tedy zvolal: „Tak pojďme, 

Michale!“ Konečně se kůň dal do 

pohybu a auto bylo brzy opět na 

cestě. Řidič nad tím kroutil hlavou 

a po chvíli se sedláka zeptal, proč 

před tím, než oslovil koně jeho 

jménem, použil jméno John a Petr. 

„Víte“, odpověděl vesničan, „můj 

kůň je slepý a předtím jsem volal na dva jiné koně, aby 

můj kůň věděl, že není sám. Jinak by vaše auto bylo 

stále ještě v příkopu.“ Někdy jsme na některé věci sami 

a jsme v pokušení to vzdát. Ale i když se navzájem ne-

vidíme nebo jsme od sebe fyzicky vzdáleni, neměli by-

chom zapomenout na to, že nejsme sami. Je s námi náš 

Pán a také přátelé, kteří jsou nám blízcí v Jeho jménu. 

Chvalme Jej za to!

Křesťanská přátelství

2/2009
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„Jak mnoho energie je 

v křesťanských kruzích 

mrháno tím, že schází 

jednota a přátelství.“

Barna Kovacs

pracovník CEF v Maďarsku
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Zima nám ve víru nových událostí utekla takřka nad-
zvukovou rychlostí a jarní období tento rychlostní náskok 
směle dohnalo. Tok času však pro nás, Čermákovy, není 
omluvou, a tak vám na této stránce letního čísla Zpravodaje 
nabízíme malé ohlédnutí za jarním děním na misijním poli 
novojičínského regionu.

Zatímco se březnové sluníčko svými paprsky opíralo do 
posledních zbytků sněhu, prostory Salaše ožily přítomností 
8 dětí z fulneckého dětského domova a spolu s nimi jsme 
se po dobu jarních prázdnin stali účastníky vědeckého 
sympózia zabývajícího se „Úžasnou vědou a stvořením“. 
Navzdory nízkému počtu vedoucích (byli jsme jen my dva) 
se celý pobyt velmi vydařil a z jeho průběhu a otevřenosti 
dětí vůči Božímu Slovu jsme byli nadšeni!

Po odjezdu dětí ze Salaše a nezbytném úklidu pro nás 
nastal čas „putování“ po 8 základních školách s velikonoční 
zvěstí o vzkříšení. Vyzbrojeni celou řadou pomůcek, Bible-
mi a notnou dávkou spoléhání na Boží vedení jsme během 
předvelikonočního týdne oslovili asi 630 dětí! 

Na některých školách jsme byli přijati velmi vlídně, jin-
de byli „mírně“ překvapeni křesťanským pojetím progra-
mu. V současné době se modlíme, jak v této formě služby 
na školách pokračovat.

V době Velikonoc jsme uspořádali velikonoční párty 
v evangelickém sboru ve Štramberku a také jsme s veliko-
noční slavností pomohli našim dobrovolným spolupracov-
níkům ve Valašském Meziříčí.

V průběhu zimních měsíců jsme rovněž pokračovali 
v práci s dorostem na EXITECH. V lednu proběhl EXIT 
věnovaný tématu Strach, v únoru jsme se naopak bavili 
o Odvaze a v březnu jsme se zamýšleli nad problematikou 
Závislosti. Poslední EXIT tohoto školního roku nás čeká 
v neděli 21.6. a tentokrát se těšíme na svědectví bratra Stan-
dy z ostravského sboru Křesťanské mezinárodní misie. Na 
programu budou i romské chvály, hry a pojídání zmrzliny.

Jelikož nás jarní měsíce a stoupající venkovní teplota 
zvou k pobytu venku, první květnovou neděli jsme strá-
vili Na Rozvoji v Českém Těšíně. Zatímco rodiče bedlivě 
naslouchali seminářům v podání manželů Vopáleckých, 
my jsme se společně s dvěma dobrovolnicemi věnovali dě-
tem. Děti se spolu s navajským chlapcem Samuelem učily 
„Naslouchat Pastýři“ a odpoledne se travnatý parčík před 
kostelem proměnil ve sportoviště, na němž se odehrával 
„indiánský desetiboj“. 

Druhý květnový víkend jsme s dětmi z olomouckého 
dětského domova vyrazili na „travnaté Nivy“ u Vsetína. 
Zatímco já jsem s menšími dětmi poznávala životní příběh 
Josefa, Vykladače snů, Ľubko se s dorosťáky věnoval téma-
tu Life Book Stories.

Jarní měsíce jsme však netrávili jen s dětmi, ale navští-
vili jsme také několik místních sborů, abychom představi-
li službu Dětské misie a nabídli naši pomocnou ruku při 
vlastní sborové práci s dětmi. O naší službě jsme se měli 
možnost sdílet ve sboru KMM v Příboře, ve sboru ČCE 

ve Štramberku, na schůzce mládežníků v evangelickém 
sboru v Hodslavicích a podívali jsme se i do sboru BJB 
v Ostravě-Zábřehu. I touto cestou bychom chtěli těmto 
sborům poděkovat za milé přijetí a vyjádření podpory 
naší službě.

Poslední dubnovou neděli jsme se na Regionálním se-
tkání pracovníků s dětmi u nás v Příboře snažili naše zku-
šenosti ze služby předat ostatním a povzbudit je tak v je-
jich misijním úsilí. V pořadí druhý ročník tohoto setkání 
jsme nazvali „Jarní dávka vitamínu CÉ“ a celá konference 
se nesla v duchu inspiraCE, motivaCE, akCE, apod.

Vedle těchto činností nám zbyl čas i na sebevzdělávání 
a prohloubení dosavadních znalostí. V polovině května 
jsme oba úspěšně absolvovali školení hlavních vedoucích 
tábora a získali tak osvědčení pro naši táborovou činnost. 
Na osvědčeních ještě pomalu zasychala tiskařská barva, 
když jsme se v posílené sestavě spolu s Katkou a Zbyškem 
vydali na cestu do maďarského Balatonszemes na konfe-
renci Dětské misie pro oblast střední a východní Evropy. 
Čtyři dny strávené v městečku na břehu Balatonu byly 
pro nás časem načerpání, nových vizí a posilnění do další 
služby dětem v naší zemi.

Po návratu z Maďarska Ľubko taktak stihl zlikvidovat 
bujnou zeleň kolem Salaše a další víkend jsme už opět 
v plné polní vyráželi za hranice, tentokrát do sousedního 
Slovenska na soustředění táborových vedoucích. V návaz-
nosti na loňský rok totiž i letos pokračujeme v této mezi-
národní spolupráci, kdy my jedeme pomoci na slovenský 
konverzační tábor do Častej a slovenští vedoucí zase posílí 
náš tým ve Frenštátě p. Radhoštěm.

Po návratu ze Slovenska vznikal tento náš příspěvek. 
Měsíc červen se nám dneškem „překulil“ do své druhé 
poloviny a my se právě nacházíme uprostřed příprav na 
letní službu.

Kde nás během léta můžete zastihnout?

20. 6. 2009 – Motorkáři dětem – akce pro děti a jejich 
rodiče v městském parku v Příboře

21. 6. 2009 – Goodbye party – poslední předprázdni-
nový EXIT

13. - 17. 7. 2009 – příměstský tábor v Příboře
20. - 22. 7. 2009 – 3denní klub v Příboře
24. - 25. 7. 2009 – seminář pro mládež na AnnaFestu 

v Bořeticích
1. - 8. 8. 2009 – konverzační tábor v Častej na Slovensku
10. - 13. 8. 2009 – dětský tábor na Slezsku
15. - 22. 8. 2009 – Tábor dobré naděje ve Frenštátě 

p. Radhoštěm na téma: 
„Královna Ester, Hvězda, o níž se ti nezdá“

Připojte se k nám v modlitbách za letní službu dětem 
v naší zemi. Všem čtenářům Zpravodaje a příznivcům 
služby Dětské misie přejeme požehnané léto!

Martina a Ľubko Čermákovi,
oblastní koordinátoři misijní práce mezi dětmi na Novojičínsku 

Novojičínské aktuality…
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V květnu jsme se na konferenci pracovníků Dětské 

misie ve střední a východní Evropě, která se konala 

v maďarském městečku Balatonszemes, setkali s více 

než stovkou našich bratří a sester, kteří vyučeni na stej-

ných kurzech a Institutech, s pomocí stejných pomůcek 

slouží téměř stejným dětem, jako my v České republice. 

Úmyslně píši téměř stejným, protože mnohé z nich ne-

mají tak příznivé podmínky pro čas svého dětství, jako 

mají děti u nás. Zaujala nás svědectví bratří a sester 

z většinově muslimských zemí a se zatajeným dechem 

jsme sledovali záběry ze služby mezi dětmi v uteče-

neckých táborech. Rádi bychom na stránkách našeho 

Zpravodaje uveřejnili svědectví bratra Darka Srnky, 

který právě v takových podmínkách slouží dětem.

Vyrostl jsem ve věřící rodině a pravidelně jsem cho-

dil do sboru. Když jsem se znovuzrodil, toužil jsem 

celým svým srdcem žít pro Pána Boha a hlouběji Jej 

poznávat. Také jsem přemýšlel, co ode mne Pán Bůh 

chce a ve své mysli jsem měl otázku: „Co po sobě za-

nechám, až jednou skončí můj život? Chci pracovat jen 

pro materiální věci, nebo chci pracovat na tom, co má 

věčnou hodnotu?“ Neměl jsem pokoj až do chvíle, kdy 

jsem se rozhodl vstoupit na plný úvazek do Dětské mi-

sie. Zanechal jsem práci, kterou jsem vykonával spolu 

s otcem, zanechal jsem pohodlí domova a přestěhoval 

jsem se do jižního Srbska, asi 350 kilometrů od domo-

va. Do té doby jsem si neuměl představit, jak mnoho 

duchovní práce je v této oblasti.  

Společně s ředitelem Dětské misie navštěvujeme 

uprchlické tábory, ve kterých bydlí lidé z Kosova. Mají 

opravdu těžké životní podmínky a musím přiznat, že ve-

lice ovlivnili můj život. Shromažďujeme jejich děti a na 

pěti místech máme Kluby dobré naděje. Je pro mne nád-

herné vidět, že se Pán chce dát poznat právě těm, kteří 

jsou „odhozeni“, vyhnáni ze svých domovů. Jsou to lidé, 

kteří nemají naději pro svůj život, kteří žijí již deset let 

v jedné místnosti oddělení kusem plátna od jiné rodiny. 

Pán Bůh je nadějí pro tento ztracený svět. Už několik let 

organizujeme tábory pro tyto děti. Tábor je pro ně něco 

mimořádného, je pro ně potěšením. Velice se na něj těší 

a každý další rok více dětí přijme Pána Ježíše jako svého 

Spasitele. To je pro mne velikým povzbuzením, proto-

že vidím, jak si mne Pán Bůh používá ve své službě při 

nesení dobré zvěsti těm, kteří to potřebují. Pán miluje 

všechny bez rozdílu. Skrze tuto službu Pán otevřel dveře 

i k rodičům těchto dětí. Modlíme se za to, aby Pán poslal 

misionáře, kteří by s nimi bydleli. V Srbsku je mnoho 

míst, které nejsou zasažena evangeliem, kam ještě ne-

dorazilo poselství o naději. Mou touhou a prosbou je, 

aby Pán Bůh připravil a poslal pracovníky na svou vinici 

a aby se náš tým pracovníků s dětmi rozrůstal. 

Darko Srnka, pracovník CEF v Srbsku

Z
A

H
R

A
N

IČ
N

Í O
K

ÉN
K

O

V uprchlických táborech

Je nádherné vidět, že se Pán chce 

dát poznat právě těm, kteří jsou 

vyhnáni ze svých domovů.
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Naberte v létě novou sílu 

s těmito skvělými nápady!

Chladivé, bláznivé 

a barevné nápoje

Smíchejte 2-3 kapky 

potravinářského barviva 

se šálkem vody. Udělej-

te si tolik barev, kolik jen 

chcete. Obarvenou vodu 

přelijte do tvořítka na led 

(vždy jednu barvu do při-

hrádky v tvořítku) a dejte 

zamrazit. Barevné kostky 

ledu pak dejte do sklenice 

s vodou nebo jiným čirým 

nápojem a vychutnejte si 

tohle barevné pití!

Skvělý zázrak

Věděli jste, že Pán Bůh jednou nenechal zapadnout 

slunce? Ano! Zastavil pohyb slunce po obloze – bylo to, 

jako by na den „přimrzlo“ na jednom místě. Proč? Pro-

tože Jeho lid, Izraelci, potřebovali více denního světla, 

aby zvítězili v bitvě proti svým nepřátelům. Přečtěte si 

společně tento příběh v knize Jozue 10, 1-15.

Úžasná fakta o Boží lásce

1. Pán Bůh nás tak moc miluje, že poslal svého Syna, 

Ježíše, aby zemřel za naše hříchy. Přečtěte si Jan 3,16 

a Římanům 5,5.

2. Boží láska je věčná. Přečtěte si Žalm 106,1 a Žalm 

89,2.

3. Co říkají tyto verše o Boží lásce? Přečtěte si každý 

z nich nahlas a diskutujte o nich. Odpovědi můžete 

napsat zde:

Žalm 86,15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Žalm 57,11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Žalm 107,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Letní rodinná zábava plná slunce
Mrazivě chladivá hra

Pro každého člena rodiny umístěte do tvořítka na 

led jeden knoflík. Vždy jeden knoflík do přihrádky. 

Knoflíky pak přelijte vodou a dejte zamrazit. Potom 

tvořítko s ledovými kostkami vezměte ven na sluníčko. 

Účelem hry je jako první dostat knoflík ven z ledu, a to 

roztopením ledu v ruce. BRRRRRR! 

Představte si…je zima…

Jako rodina si představte, že je zimní den. Diskutujte 

o tom, co byste dělali na jednodenní zimní dovolené. 

Svoje plány sepište a přidejte je k prosinci ve vašem 

kalendáři. 
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Přihláška ke stažení na našich webových stránkách.

TÉMA:  „Ester – Hvězda, o níž se ti nezdá“
Určeno pro děti a mladé lidi od 7 do 17 let, program 

je rozdělen podle věku!

TERMÍN A CENA: 15. - 22. 8. 2009 - 2 300 Kč

MÍSTO:

Chatová osada a penzion Liščí mlýn (www.liscimlyn.

cz) se nachází na okraji města Frenštát p.R., ležícího na 

úbočí známého Radhoště (1129 m n.m.). Okouzlujícím 

areálem protéká potok „Bystré“. Od náměstí je vzdálen 

1,5 km a od Ráztoky 4 km. Přímo v areálu je antukový 

kurt, venkovní bazén o průměru cca 8 m, vzduchov-

ková střelnice, stolní tenis, ohniště, sestava dřevěných 

prolézaček, posezení na terase, půjčovna sportovních 

potřeb, možnost zajištění projížděk na koni.

Ubytování je zajištěno v dřevěných chatkách s pří-

slušenstvím popřípadě ve zděné budově.

Táborová osada se přemění na královské hlavní měs-

to Šúšán, v němž sídlí perský král Achašveroš…

Samozřejmě i letos budeme hodně sportovat, soutě-

žit, vyrábět, kreslit, koupat se, chodit na výlety, zpívat, 

hrát si, ale především se spolu hodně nasmějeme!!!

!!! Poslední volná místa na táboře Dětské misie !!! 

Kdy a kde?
Sobota 7. 11. 2009 od 9.00 v sále sboru BJB v Praze, 

Náměstí Jiřího z Poděbrad.

Rezervujte si již nyní toto datum 

v kalendáři!!!

Připravujeme pro Vás:
• kvalitní přednášky

• dva semináře

• novou vánoční lekci

• předmětné lekce

• zbrusu nové 60-denní čtení pro chvíle ztišení s dětmi

• množství nápadů, inspirace, písniček a literatury  

Tradiční podzimní konference pracovníků 
s dětmi v Praze
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YDětská misie se od počátku své činnosti opírá o obě-

tavou pomoc mnoha dobrovolníků. Někteří z nich nám 

pomáhají příležitostně, jiní po celá léta věnují svěřené 

službě podstatnou část svého volného času. K takovým 

„vytrvalcům“ patří mimo jiné sestry, které si píší s dětmi 

prostřednictvím korespondenčních kurzů. Jednou z nich 

je Jana Surovcová, kterou jsme požádali o stručné před-

stavení a ohlédnutí za léty, strávenými v našem týmu.  

Jmenuji se Jana Surovcová a bydlím v Horních Blu-

dovicích nedaleko Havířova. Mám tři děti, kluky To-

máše, Marka a Davida. Tomáš má 19, Marek 17 a Da-

vid 8 let. Mým domácím sborem je Křesťanský sbor 

v Havířově.  

S dětmi v korespondenčních kursech si dopisuji již 

třináct let. Začala jsem v době, kdy jsem byla na ma-

teřské dovolené. V současné době pracuji jako zdra-

votní sestra v pediatrické ordinaci. V začátcích mé 

práce s dětmi v KK 

jsem dostávala i 160 

dopisů měsíčně. Dnes 

je situace jiná, děti 

píší podstatně méně. 

Přichází zhruba 10-20 

dopisů za měsíc. Doba 

se hodně změnila, děti 

raději vysedávají před 

televizí nebo počíta-

čem. Vždycky mám velkou radost z každého nového 

dítěte, které se přihlásí a aktivně se zapojí. Některé děti 

zvládnou vypracovat celý kurs za 2-3 měsíce, někte-

rým to trvá roky. Někdy přemýšlím nad dětmi, které 

za tu dobu dostaly kurs, nějaké evangelizační letáčky, 

vypracovaly pár lekcí a pak se už ani po upomínkách 

neozvaly. Vím, že Pán o nich ví, našim úkolem je mod-

lit se za ně. Možná si někdy v budoucnu vzpomenou. 

Tuto práci dělám i po letech moc ráda a vždy mě potěší 

každý nový dopis, který najdu ve schránce. A tak díky 

Bohu za to, že mám příležitost takto sloužit.

Korespondenční kurzy

Vždycky mám velkou radost z každého nového 

dítěte, které se přihlásí a aktivně se zapojí.

V září roku 1968 zorganizovala CEF (Child Evange-
lism Fellowship – originální název Dětské misie) v Ra-
kouském Salzerbadu čtrnáctidenní kurz pro pracovníky 
s dětmi z Československa. Sjela se nás necelá stovka. Se-
tkání to bylo v mnoha směrech velmi zajímavé: konalo se 
necelý měsíc po vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše 
území, nikdo jsme moc nevěděli, co nás čeká, většinou 
jsme se neznali. Já jsem si myslela, že to bude první dovo-
lená, na které si odpočinu a pořádně se vyspím. 

Opak byl pravdou. Čekalo nás 14 dnů intenzivní práce, 
učení, zpracovávání úkolů, ale také zpívání a radostných 
překvapení. Například - až při posledním večerním po-
sezení s občerstvením jsme se dověděli, že teprve v tom 
týdnu byly uhrazeny všechny náklady na tento náš kurz. 
Jeden křesťan z nějaké země na severu - už nevím odkud 
- se o té akci dověděl a poslal peníze, které si původně še-
třil na přilepšení k důchodu (nebo na pohřeb?). To není 
důležité. Hluboce mě oslovila skutečnost, že někdo dlou-
ho na něco šetřil a pak ty peníze vyzvedl a poslal je na 
úhradu kurzu pro neznámé lidi, kteří slouží neznámým 
dětem. Proč to udělal?

Nikdo z nás tehdy nevěděl, co z toho, co jsme se 
dověděli a naučili, bude moci po návratu do vlasti 
uplatnit. Ale jedno určitě: modlitební skupinky dvou 
- tří lidí, kteří se modlí za službu dětem, učitele i děti. 
Je to jednoduché. Tři lidé se snadno domluví na něja-

Modlitební společenství
kém pravidelném čase. Mohou bydlet blízko, neztrácí 
čas cestováním. Mohou osobně znát ty, za které prosí, 
i jejich potřeby.

Vrátila jsem se a oslovila starší sestry ve sboru. Jedna 
z nich už na modlitební shromáždění pro nemoc dochá-
zet nemohla, ale řekla mi: „To je něco, na co jsem celý 
život čekala. Ano, to budeme dělat.“ Brzy se u ní doma 
začalo několik sester scházet. Takových skupinek vzniklo 
v té době v Brně několik. Jedna dokonce mezi studenty 
na vysokoškolských kolejích. Čas plynul a chystali jsme 
se na prázdninový pobyt. A nebyly problémy. Byly děti, 
byly kuchařky, byli ochotní mládežníci. Když jsme o tom 
po ukončení mluvili, museli jsme těm skrytým spolupra-
covníkům poděkovat. A ještě něco. Přišla za mnou jedna 
„mládežnice“ a říká: „Já se za ta děcka modlím a nic pro 
ně nedělám. Nevíš, co bych mohla pro ně dělat?“ Samo-
zřejmě, že jsem věděla…

Občas slyšíte: „Není čas. Je těžká doba. Nemůžu.“ Při 
hlubším zamyšlení si ale uvědomíme, že v každé době 
bylo mnoho překážek a okolností, které nám ve službě 
bránily. Zvláště v dobách minulých to křesťané neměli 
vůbec jednoduché. Ale vždycky byl s námi Bůh, který 
slyší a vyslýchá. I dnes může být malá modlitební skupin-
ka počátkem nebo součástí velkého Božího díla ve Vašem 
městě, vesnici, sboru nebo celém národě.

Irena Zemanová, místopředsedkyně Národní rady DM
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Konal se v sobotu 18. 4. 2009 v Brně, v Dětském cen-

tru Teen Challenge. Ve spolupráci s ním a občanským 

sdružením Lavina Blansko seminář pořádala Dětská 

misie. 

Dlouhý název, několik pořádajících, ale málo pří-

tomných. Šlo o velmi potřebnou a zdařilou akci, proto 

snad také bylo tolik překážek, které někteří ani nepře-

konali a nepřijeli.

Hlavní přednášející, Rozita Mertová, která zná svět 

odmítaných z vlastní zkušenosti, nás učila vidět situaci 

„z druhé strany“, očima těch ohrožených. 

Jistěže bychom mohli hodně a dlouho povídat 

o problémech, se kterými se setkáváme na ulici, ve ško-

le, v obchodech a mohou to být situace dobré i takové, 

na které bychom  raději zapomněli. Ale o tom jsme 

nemluvili. Našim cílem bylo najít odpověď na otázku 

PROČ se takto chovají a odhalit ZDROJ jejich jednání.

Poprvé jsem slyšela pojem mezikulturní misie. Po-

kud jde o Romy, opravdu jde o jinou kulturu, která je 

mimo jiné charakterizovaná jazykem. A přizpůsobi-

vost asi není to, co k ní patří. Jinak bychom totiž vů-

bec nemuseli hledat způsoby jak se k nim přiblížit, ale 

zvěstovat jim evangelium „běžným“ způsobem tak, jak 

jsme zvyklí.

Od počátku služby mezi Romy si musíme položit 

zcela zásadní otázky: „Jde nám o záchranu jejich duše 

nebo o to, abychom jim pomohli začít se chovat jako 

většinová společnost? Jde nám na prvním místě o to, 

nést jim evangelium, přiblížit Pána Ježíše?“ Jak se cho-

val On (Ježíš) k lidem na okraji společnosti? Nepohrdal 

jimi, ani je nepřevychovával mentorováním. Příkladem 

nám je i pastor Emil Adam z Ostravy, který působí na 

Slovensku. Podnětné informace o jeho službě zazněly 

mimo jiné v dokumentu Viliama Poltikoviče Romský 

král, který vysílala Česká televize 16. dubna letošního 

roku.
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Na konci semináře jsme dostali úkol. V zadání byly 

heslovitě uvedeny psychické individuální následky so-

ciálního vyloučení a našim úkolem bylo najít k nim 

ilustraci v Bibli. Např:

*  bezmocnost, závislost, frustrace, apatie, marnost 

a beznaděj

**  únikové strategie - hazardní hry a závislosti

*** hromadění agrese (není kam jít, co ztratit, hlavně 

domácí násilí) a touha vybít se, pomstít.

ad * Bartimeus, Job, Josef, Mojžíš, Eliáš 

ad ** Martnotratný syn, uzdravený u rybníka Siloe

ad *** Kain, Elíša, Samson 

Zjistili jsme, že těch příkladů je vždy hned něko-

lik. Většinou jsme při vyučování zvyklí zaměřit se na 

biblický příběh, vyzdvihnout jeho hrdinu, Boží řešení 

situace dát jako příklad a  toto celé aplikovat do sou-

časného života. 

ALE pozor! V případě sociálně nebo jinak zne-

výhodněných komunit je třeba volit opačný postup. 

Přiblížit posluchačům biblický příběh jako obrázek 

z jejich života. Pojmenovat životní situaci a okolnos-

ti postavy, která v něm vystupuje, způsobem, který je 

posluchačům velmi dobře znám (kdo pracuje s dětmi 

těchto rodin, měl by i jejich prostředí dobře znát). Při 

tomto postupu se posluchači mohou daleko lépe s po-

stavou ztotožnit, zajímá je, jakým způsobem byl ten 

„její“ problém vyřešen a co to řešení přineslo. 

Je obohacující se nad tím zamyslet. A hlavně, vede 

to k cíli – evangeliem tyto posluchače skutečně oslovit. 

Zvyky a návyky získávané po mnoho generací nelze 

vymýtit krátkodobým působením. Jen Boží moc dělá 

zázraky. Jen Bůh má s námi všemi trpělivost. Chce, 

abychom se od něj učili a stáli o dary Ducha, mezi které 

ta trpělivost a věrnost také patří.

Irena Zemanová, místopředsedkyně Národní rady DM

Seminář pro křesťanské 
pracovníky s dětmi z komunit 
ohrožených sociálním vyloučením
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Tajemství melounu
Letní prázdniny jsou obdobím, které je možné využít 

k uskutečnění letního evangelizačního programu pro 

děti. Udělejte melounovou párty! Tento balíček Vám 

pomůže připravit vše potřebné pro setkání dětí, které 

nechodí do žádného církevního sboru.

Samuel Doherty
Poslušnost nebeské vizi
Co je to vize od Boha a příklad apoštola Pavla, jak ji 

poslechl, je obsahem velmi čtivé a užitečné knížky pro 

každého služebníka.

Nabízíme Vám sady evangelizačních biblických 

lekcí, které jsou vhodné pro uspořádání letních 

pětidenních klubů, pobytů a táborů:

Spasitel 

pro tebe
5 evangelizačních lekcí 

ze života Pána Ježíše 

Krista, vhodné pro 

větší skupinu dětí.

Jednosměrka
5 biblických lekcí 

o lidech, kteří se vydali 

jedním směrem. Pro 

děti od 5 do 12 let.

Ježíš, můj Spasitel a Přítel
5 evangelizačních bib-

lických lekcí s obrázky 

pro misijní službu v nej-

bližším okolí. Pán Ježíš 

odpouští hřích ochrnu-

tému muži, chrání své 

učedníky v bouři, setká-

vá se se samařskou

ženou, uzdravuje setníkova služební-

ka, odpovídá na zákoníkovu otázku.

Poznávání 

Krista
5 lekcí na téma: „Já 

jsem... dobrý pastýř, 

cesta, vzkříšení, chléb 

života, pravda...“ 
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50 Kč

55 Kč

100 Kč

220 Kč

220 Kč

220 Kč
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Blíží se léto a s ním tolik očekávané prázdniny. Ty 

jsou určitě nejkrásnějším obdobím pro žáky a studenty. 

I letos Dětská misie připravuje tábor pro zájemce z celé 

České republiky. Čas plyne, z dětí vyrostou mladé ženy 

a muži a na tábory zůstanou jen vzpomínky. Nemusí to 

tak ale být. Účastnit se táborů je možné stále, jen v tro-

chu jiné roli. Ostatně, v následujícím rozhovoru Vám 

představíme jednu z mnoha „osůbek“, která se setkala 

s Dětskou misií a jejími táborovými aktivitami. Na jedné 

straně byl zvídavý reportér (KM), na druhé straně mladá 

dáma, studentka vysoké školy Barča Niemiecová.

Co se Ti vybaví, když se řekne Dětská misie?

Jako dítě jsem měla DM vždy spojenou s létem a dět-

skými tábory, na které jsem jezdila. Teď si vybavuji lidi, 

kteří v DM pracují, jejich práci… Často si na DM vzpo-

menu, když něco potřebuji, např. literaturu pro děti 

nebo program, písničku… Říkám si: „Nemají to náho-

dou v DM?“ Je to takový jeden velký „zdroj“ materiálů 

a informací jak přinášet dnešním dětem evangelium.

Kolikrát jsi byla s DM na táboře, pamatuješ si 

nějaká témata?

Poprvé jsem jela na tábor v roce 1997. A myslím si, 

že jsem byla s DM na táboře asi 6x. Na témata si vzpo-

mínám vždy ve spojitosti s něčím, co jsme na táboře 

dělali nebo zažili. Nezapomenutelné byly zážitky se 

„stavěním“ pobořených Jeruzalémských hradeb s Ne-

hemjášem nebo cestování s apoštolem Pavlem, život na 

královském dvoře společně s Ester a pořádně jsme se 

divili, jak Bůh všechno dokonale stvořil… 

Jsi jedním z „dětí“ které využily dalších možností 

DM. Co už máš za sebou?

Pokud to vezmu opět od dětství, tak kromě účasti na 

táborech jsem vyplňovala různé korespondenční kurzy 

DM. Vždycky mi bylo moc líto, že jsem je už dodělala 

a chtěla jsem pokračovat dál. Přála jsem si zkusit, jaké 

je to být na „druhé“ straně. Jaké je to před dětmi a ne 

být jedna z nich. Chtěla jsem pracovat s dětmi, a tak 

jsem využila nabídky DM zúčastnit se kurzu EVD 1. 

Byla to úžasná zkušenost a neustále čerpám z nabytých 

vědomostí. Nyní mám za sebou i kurz EVD 2. Doufám, 

že zkušenosti z kurzu budu moci uplatnit v přicházejí-

cím létě na dětských táborech. Mnoho lidí netuší, jaká 

zákoutí skrývá dětská mysl a přinést dětem evangelium 

ve srozumitelném podání je někdy pořádná „fuška“. 

Jak využíváš takto nabytých zkušeností?

Těchto zkušeností využívám na nedělní besídce 

(nebo jsem alespoň využívala, momentálně mám pau-

zu). V našem sboru je mnoho příležitostí jak uplatnit 

nabyté zkušenosti, jsou to například každoroční dětské 

tábory. Jsem ráda, že mohu využít i nabídky DM jez-

dit jako vedoucí na tábory Dobré naděje. Zde člověk 

opravdu vidí, co je teorie v praxi. Jen bych chtěla, aby 

mě Pán vedl v této službě, dával mi moudrost a sílu vy-

trvat v někdy tak nelehkém úkolu. 
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Letní rozhovor
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Upřímná dětská otázka si žádá stejně upřímnou od-

pověď dospěláka. Už nevím přesně, co jsem tehdy od-

pověděla, vždyť našim dětem je 15, 17, 18 a 19 let. Dnes 

ale vím zcela přesně, že Pán Bůh je sice svatý, mocný, 

veliký, všemocný, ... ALE MÁ SMYSL PRO HUMOR 

a má smysl pro dobrodružství. Ptáte se, z čeho pochází 

ta má jistota? Možná po přečtení našeho skutečného 

příběhu budete mít stejný názor.

Vždycky jsme měli ve sboru fungující nedělní besíd-

ku, vedli jsme letní tábory. Jak šly roky, prošly naší be-

sídkou i kamarádi našich dětí, děti z ulice, romské děti, 

ale cítili jsme, že to není ono, že by to chtělo „klub“ na 

neutrální necírkevní půdě. Klub sborem zaštítěný, ale 

ne v jeho prostorách.

... Ale nikde nebylo místo... Všechna jednání konči-

la buď „to nejde!“ nebo na výši požadovaného nájmu. 

Modlili jsme se. Celou tu dobu. Volali jsme k Hospo-

dinu celých 10 let. A jednou se to stalo. Uviděli jsme ji! 

Místnost pro klubovnu – bývalou kočárkárnu jeslí. Byla 

tam celou tu dobu, chodili jsme kolem ní, ale teď přišel 

ten správný čas – až teď nastal ten Boží čas, abychom 

ten prostor viděli. Patřil městu, a tak nebyl nejmenší 

problém s pronájmem. Za 1 Kč na celý rok. Paráda!

Jásali jsme. Byli jsme tak nadšení! Do chvíle, než 

jsme dostali klíče a šli jsme se tam podívat. Věděli jsme, 

že to bude chtít nějaké opravy a úpravy. Ale to co jsme 

uviděli... Pane Bože to ne! To snad nemyslíš vážně!!  

Pod nohama nám čvachtala voda, na zdech jedna velká 

plíseň, pavučiny a ze stropu stékala voda. Hrůza!

Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou 

cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší, 

než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé 

úmysly vaše.

Izajáš 55,8-9

Jak úžasně hluboká je v těchto slovech pravda. Šli 

jsme do toho. Bez peněz, ale s Hospodinem. Jako Ne-

hemjáš. Od začátku to bylo pouze Boží dílo a my jeho 

nástrojem. Začala přestavba. Našly se ochotné ruce, 

dárci ze sboru, a tak jsme prožívali Boží zásahy po ce-

lou dobu přestavby, při kolaudaci i nyní, kdy se tam 

s dětmi každé pondělí scházíme.

Tak, jak je Bůh s námi na klubech, je s námi každý 

rok o prázdninách na akci „Děti, pojďte si hrát“.  Je to 

takový příměstský tábor, který trvá 3 dny – v posled-

ním týdnu prázdnin. Každý den dopoledne i odpoled-

ne přichází 20 – 50 dětí, kterým díky Pánu můžeme vy-

právět o té dobré zprávě, hrát hry a vyrábět různé věci. 

Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro 

své milosrdenství a pro svou věrnost!

Žalm 115, 1

… má Pán Bůh smysl pro humor?

Mezitím začal fungovat „Romský klub“ v sousedním 

městě - sídle našeho sboru. Učíme se již 10 let stát se 

našim „Romčatům“ VŠÍM, abychom získali pro Pána 

Ježíše alespoň některé. Je to dlouhá cesta. Snažíme se 

jim přiblížit a pochopit je. A ono to funguje. Když si to-

tiž před oči stavíme stvoření člověka, je to jasné. Vždyť 

my tu nejsme proto, abychom Romčata přetvářeli a for-

movali k našemu obrazu. Ale jsme tu proto, abychom 

jim ukázali Pána Ježíše a On sám svým Svatým Du-

chem si je zformuje, utvoří ke svému, Božímu obrazu. 

No není to SUPER dobrodružství s Bohem?

Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal 

slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň někte-

ré. Všechno to dělám pro evangelium, abych na něm měl 

podíl. 

1. Korintským 9, 22-23    

Milí čtenáři, to vše prožíváme s velkou vděčností. 

Můžete se modlit za naši práci a věříme, že Vás to může 

povzbudit ve vaší práci s dětmi a snad i v zakládání dal-

ších klubů. Pán Bůh s tebou počítá. Počítáš i ty s ním?

Petr a Věra Brahovi

spolupracovníci DM v Kynšperku nad Ohří
Z
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13.-17. 7.  Příměstský tábor v Příboře 

 • tábor v centru DM pro děti z Příbora a okolí

20.-22. 7.  Třídenní klub v Příboře

 • vyučování dětí na sídlišti 

25. 7.  AnnaFest v Bořeticích

 •  seminář a prezentace služby DM na multižánrovém festivalu

3.-7. 8.  Konverzační anglický tábor na Slovensku 

 •  tábor slovenské DM v Časté, účastníme se jako instruktoři

15.-22.8. Dětské misie ve Frenštátě pod Radhoštěm

 •  téma: Ester - Hvězda, o níž se ti nezdá

5. 9.  Příbor v koši 

 •  tradiční turnaj ve streetballu v Příboře pořádaný DM 

s dotací města Příbor

6. 9.  Follow-up párty na Salaši v Příboře

 • dozvuky akce „Příbor v koši“

18.-19. 9.  Kurzy EVD 1 v Litoměřicích a v Příboře

 •  ve spolupráci s  místními církvemi 

(další pokračování 3. - 4. 10. a 16. - 17. 10.)

10.-12. 10.   Potáborová víkendovka 

v Příboře na Salaši

30.-31. 10.  Kurz EVD 2 v Brně

 • další pokračování 20. - 21. 11. a 4. - 5. 12.

7. 11.  Konference pracovníků s dětmi v Praze

 • modlitebna BJB na Náměstí Jiřího z Poděbrad 

22. 11.  Setkání pracovníků DM s dárci 

 •  odpolední program koncipovaný jako poděkování všem, 

kteří naši službu finančně podporují

Pořádáme / účastníme se
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Plán akcí a termíny (zejména kurzů EVD) se mohou měnit. 

Sledujte kalendář akcí na našich webových stránkách!!!
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Náš tým se početně rozrůstá!  

Od 1. 7. 2009 nastupuje do Dětské misie na částečný úvazek 

Karel Moškoř, který bude mít na starosti propagaci, prezentaci 

a rozvoj služby DM. Po léta dobrovolně pracoval a bude nadále 

pracovat v oblasti korespondenčních kurzů a táborů.

Od 1. 9. 2009 nastupují na částečný úvazek manželé Petr 

a Olga Kohoutovi. Pracují jako misionáři mezi dětmi a mladými 

lidmi v oblasti Jablonce nad Nisou, článek o jejich službě jste si 

mohli přečíst v minulém čísle Zpravodaje DM. Jejich vstupem 

do našeho týmu získáváme zkušené spolupracovníky, kteří 

budou usilovat o rozvoj práce v severních Čechách.

Prosíme, podpořte službu stávajících a zejména nových 

pracovníků svými dary. K zasílání darů můžete zvolit jednu 

z následujících možností:

• trvalý příkaz přímo z Vašeho bankovního účtu na náš účet:  

3500334801/0100, KB Příbor 

• složení daru přímo v kterékoliv pobočce Komerční banky

• zaslání peněz složenkou typu C, která je přílohou tohoto 

Zpravodaje (na požádání rádi zašleme další)

Uveďte, prosím, variabilní symbol, který určuje, na jaký účel 

peníze poskytujete. Toto je přehled variabilních symbolů:

manželé Zbyšek a Renáta Šikulovi VS: 6714

 národní ředitelé, vedení, rozvoj a podpora týmu, účetnictví

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

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

manželé Karel a Kateřina Moškořovi VS: 5611 

 propagace a rozvoj služby, literatura 

a koordinace korespondenčních kurzů

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

  mobil: 605 316 887, e-mail: katka.moskorova@detskamisie.cz   

manželé Ľubomír a Martina Čermákovi VS: 8413

 oblastní koordinátoři pro Novojičínsko, správci centra DM

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

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

manželé Petr a Olga Kohoutovi VS: 5915

 oblastní koordinátoři pro Liberecko

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

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

VS 9999 - Obecný dar pro potřeby DM

VS 8888 -  Dary na službu korespondenčních kurzů

VS 7777 - Dary na vydávání literatury

Dobrou zprávu jsme si nechali 
na předposlední stranu!

manželé Ľubomír a Martina Čermákovi

manželé Zbyšek a Renáta Šikulovi

manželé Karel a Kateřina Moškořovi

manželé Petr a Olga Kohoutovi
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