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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, 

výlety, svátky, narozeniny jsou využívány k tomu, aby 

děti mohly uslyšet zvěst evangelia.

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

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

lizaci a duchovním růstu dětí).

 Uspořádáním seminářů, workshopů, konferen-

cí DM

 Uspořádáním jednodenních či vícedenních 

školení dle požadavků učitelů – od předškolních 

dětí po dorost, vzdělávání učitelů, rodičů…

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

ků DM s aktuálními informacemi o činnosti a modli-

tebními potřebami.

Dětská misie je členem Evangelikální aliance a spolu-

pracuje se všemi registrovanými církvemi a samostatný-

mi sbory na území České republiky a v zahraničí. DM 

aktivně spolupracuje a vítá činnost organizací: AWANA, 

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

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

telé Bible, redakce časopisu Kroky. Spolupracuje se stov-

kami 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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Od vydání předchozího čísla Zpravodaje již 

uplynuly čtyři měsíce a já mám opět tu milou 

povinnost oslovit Vás a povzbudit k tomu, abys-

te číslo, které držíte v ruce, nebo které „svítí“ 

na monitoru vašeho počítače, dočetli od tohoto 

místa až do konce. Přestože se za zmíněné čtyři 

měsíce událo mnoho věcí, náš tým Dětské misie 

je bohatší o mnohé další zkušenosti s Bohem 

a rozhodně by v úvodníku bylo o čem psát, roz-

hodl jsem se omezit se tentokrát pouze na něko-

lik málo řádků. To proto, abych ušetřené místo 

věnoval člověku, jehož si velice vážím, člověku, 

který z Boží milosti pro evangelizaci dětí v Čes-

ké republice nesmírně mnoho vykonal svý-

mi modlitbami, vyučováním, povzbuzováním 

a mnoha dalšími způsoby. Mnozí z vás již z foto-

grafie poznali, že oním věrným Božím svědkem 

a učitelem je Sam Doherty – muž, který stál po 

mnoho let v čele evropské Dětské misie a který 

5. 3. 2011 z videonahrávky oslovil účastníky kon-

ference DM. Ta se konala u příležitosti 20. výročí 

oficiální registrace Dětské misie v tehdejší ČSFR. 

V následujících odstavcích naleznete přepis této 

videonahrávky, a pokud máte přístup k interne-

tu, můžete si ji pro větší zážitek pustit také v ori-

ginálním znění s českými titulky.

Svou pozornost ale, prosím, věnujte i všem 

dalším článkům, které jsme pro vás s láskou při-

pravili.

Zbyšek Šikula

národní ředitel DM v ČR

Zdravím vás všechny, drazí přátelé, kteří jste 

v České republice, ve jménu Pána Ježíše Krista. 

A zvláště zdravím ty, které jsem poznal během 

let 1967 až 1993, kdy jsem navštěvoval vaši zemi. 

Jmenuji se Sam Doherty a v České republice jsem 

byl známý jako „Strýček Sam“.

Téměř 30 let jsem byl ředitelem Dětské mi-

sie pro Evropu. Vraťme se do roku 1967, kdy za 

mnou přišla Trudy Kuhlmanová (vím, že někteří 

Milé sestry, milí bratři, 

spolupracovníci na Božím díle! 

Přepis videopozdravu Sama Dohertyho 

účastníkům výroční konference
z vás si Trudy pamatují) a řekla mi, že Pán Bůh jí 

položil na srdce děti v Československu. Povzbu-

zoval jsem ji: „Trudy, jestli je to něco, k čemu tě 

Pán Bůh volá, jdi do toho a dělej co je v tvých si-

lách, aby byli chlapci a děvčata v Československu 

osloveni zvěstí evangelia o Pánu Ježíši Kristu.“ To 

byl začátek naší služby ve vaší zemi. Spolu s Tru-

dy jsme se dohodli, že nejlepší bude: 

1) pořádat výukové kurzy, kde to bude možné

2) vydávat literaturu v češtině podle možností.

A tak Trudy v roce 1967 zahájila svoji službu 

zde v České republice. V roce 1968, v čase relativ-

ní svobody, jsme organizovali dvoutýdenní výcvi-

kový kurz v rakouském Salzerbadu, jen kousek za 

hranicemi. Přijelo tam 85 křesťanů, pracovníků 

s dětmi a pastorů z celého Československa. Byl 

to nádherný kurz; nikdy jsem podobný nezažil. 

Od rána do večera, předmět za předmětem, jed-

na modlitební chvíle za druhou, společně jsme 

prolili mnoho slz za děti ve vaší zemi. 
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Během kurzu za mnou přišel drahý bratr Sta-

nislav Kaczmarczyk a navrhl: „Proč bychom 

takový kurz nemohli udělat také v Českosloven-

sku?“ Mysleli jsme si, že je to nemožné, ale on nás 

přesvědčil. A tak jsme měli v následujícím roce 

1969 týdenní kurz v hotelu Rudá hvězda v Hrubé 

Vodě. Na kurz přijelo 135 studentů z celé země. 

Byl to nádherný týden! A na konci toho týdne 

za mnou přišel bratr Stanislav a řekl mi: „Mám 

ještě 85 studentů, pro které už nebylo místo.“ 

A tak jsme měli ještě jeden týden pro těch dalších 

85 studentů. Nádherný a výjimečný čas, čas plný 

požehnání při práci se všemi těmi studenty! 

Trudy pokračovala ve své práci v Českosloven-

sku a já jsem měl několikrát tu výsadu připojit 

se k ní, když překládala literaturu, když pořádala 

kurzy,... a pak se dveře zavřely. Trudy už k vám 

nemohla a také nikdo z nás ostatních. Ale bylo 

úžasné, že studenti z těch dřívějších kurzů po-

kračovali v pořádání kurzů a konferencí bez nás. 

Práce dále rostla a chlapci a děvčata po celé vaší 

zemi byli zachraňováni. 

A pak se nádherným způsobem v roce 1990 ty 

dveře znovu otevřely. Pro mne osobně bylo vel-

kou radostí se do České republiky vrátit a uspo-

řádat sérii kurzů v Olomouci. Měli jsme je rok 

za rokem - 175 studentů, 250 studentů, 185 stu-

dentů, kteří přijížděli do Olomouce, a Bůh opět 

žehnal. Jsem tak vděčný za způsob, jakým Pán 

žehnal práci ve vaší zemi během všech těch let! 

A zvláště v těch obtížných letech. A jsem tak 

vděčný, že jste si sami tu práci převzali, že neby-

lo potřeba posílat naše pracovníky, aby vám po-

mohli, už jste nás nepotřebovali. Práce pokračo-

vala čistě pod vaším vedením a my jsme za to tak 

vděční! Chválíme Boha za každého z vás, koho 

Pán povolal do této služby, abyste vedli chlapce 

i děvčata ve vaší zemi k Ježíši Kristu. 

Jsme vděčni za minulost, za to, jak Pán Bůh 

žehnal a otevíral dveře. Ale co budoucnost? Do-

volte mi připomenout něco, co se stalo. V roce 

1993 jsem byl požádán, abych mluvil na konfe-

renci pro pracovníky s dětmi v Praze. Bylo vás 

tam víc než 250. Hlavním tématem, o kterém 

jsem mluvil, byl Salzerbad, mluvil jsem o tom, co 

se tam stalo. Během celého kurzu v Salzerbadu 

jsem vyučoval o různých způsobech jak oslovit 

děti evangeliem. Na jeden po druhém z těch způ-

sobů, a bylo to dáno situací u vás, mi bylo řečeno: 

„Tohle dělat nemůžeme, tohle dělat nemůžeme.“ 

A pak jsem se jeden večer v Salzerbadu zeptal: 

„A co modlitební skupinky? Proč nemít modli-

tební skupinky, které by se scházely a modlily za 

děti ve vaší zemi?“ A jen jsem to vyslovil, jakoby 

zazářilo světlo a všichni řekli: „Ano, tohle mů-

žeme dělat!“ A rozhodli se pro dvě věci. Ta prv-

ní byla, že každou neděli ve 21 hodin se budou 

modlit za děti v Československu. A ta druhá věc 

byla, že se rozhodli založit malé modlitební sku-

pinky o třech, čtyřech, pěti křesťanech, kteří by 

se scházeli jednou týdně a modlili se za děti ve 

vaší zemi. Rozhodli se to dělat. A během násle-

dujících let, kdy jsem měl možnost vaší zemi ně-

kolikrát navštívit, jsem viděl, jak je více než 200 

modlitebních skupinek po celé zemi zapojeno 

do modliteb za chlapce a děvčata. A co se stalo? 

Na sklonku 60. let a na začátku 70. let přišla vlna 

duchovního probuzení mezi dětmi a mladými 

lidmi v Československu. Představitelé církví po-

tvrzovali, že tato vlna zasáhla především mladé 

lidi. Mnoho chlapců, dívek a mladých lidí bylo 

spaseno. Proč? Protože drazí věřící v Českoslo-

vensku se věrně modlili za děti své země. 

Mohu vám něco navrhnout v těch několika mo-

mentech, které mám? Proč opět nezačít s modli-

tebními skupinkami, tak jako se to dělo po kurzu 

v Salzerbadu? Proč opět nevytvořit skupinky tří, 

čtyř, pěti lidí po celé zemi, které se budou jednou 

týdně scházet a modlit se za chlapce a děvčata? 

Věřím, že přijde nové duchovní probuzení. Bůh 

bude opět žehnat a mnoho chlapců a děvčat ve 

vaší zemi přijde ke kříži Pána Ježíše Krista, svého 

Spasitele. To je budoucnost. Modlete se. A když 

se budete modlit, Pán bude klást vám pracovní-

kům, dobrovolníkům, členům rad nebo učitelům 

Klubů dobré naděje na srdce vyučování chlapců 

a děvčat pro Ježíše Krista. 

Drazí přátelé, je to pro mne velkým potěšením, 

že k vám dnes mohu hovořit a je mi líto, že pou-

ze takto krátce. A modlím se za vás. Modlím se, 

aby vám Pán požehnal, aby žehnal dětem ve vaší 

zemi a aby přišla další vlna duchovního probuze-

ní mezi chlapci a děvčaty. 

Ať vám Pán požehná.   Děkuji
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Předpokládejme, že jste před několika týdny 
mluvil(a) se Sárou o spasení a ona se modlila za 
to, aby přijala Krista jako svého Spasitele. Teď si 
kladete otázku: „Udělala pravé rozhodnutí?“

Bůh sám rozpozná, zda je člověk upřímně 

věřící (Matouš 7,23). My však potřebujeme co 

nejlépe poznat duchovní stav svých posluchačů, 

abychom jim dokázali pomoci v naplnění jejich 

skutečných potřeb. Zamyslete se nad následují-

cími důkazy, které vedou k rozpoznání pravého 

rozhodnutí. 

Láska k Božímu slovu

Když člověk přijme Krista jako svého Spasitele, 

má nový vztah k Bohu a Jeho Slovu. Bible začí-

ná mít v jeho životě nový význam – stává se z ní 

„milostný dopis“ od nebeského Otce, příručka 

pro každodenní život, meč Ducha a zdroj Božích 

slibů, které se týkají všech potřeb. Všímejte si, jak 

se bude u dětí rozví-

jet přátelství s Pánem 

Bohem četbou Bible 

a poslušností Jeho 

Slovu. 

Citlivost na hřích 

Ve znovuzrozeném 

dítěti přebývá Duch 

svatý, který ho usvěd-

čuje z hříchu, ale Bůh 

v tomto procesu používá i vás. Ujistěte se, že se 

při vyučování zaměřujete na konkrétní hříchy. 

Potom očekávejte duchovní růst.

Někdy může být obtížné vidět v životě dítěte 

změnu, protože je naučené, aby se navenek cho-

valo slušně. Postoje srdce – závist, žárlivost, pý-

cha – pro něj není snadné rozpoznat jako hřích. 

Je třeba poukazovat také na další hříchy – stěžo-

vání si, lenost a trucování.

Povzbuzujte děti, aby se sdílely s vítězstvími 

ve svém životě. Jedno z dětí zapojených do ko-

respondenčního klubu napsalo: „Při lekci jsem si 

uvědomil, že mám často špatnou náladu. Snažil 

jsem se dlouhou dobu, abych nad ní zvítězil. Teď 

vím, jak ji mám předat Pánu Bohu, který ve mně 

žije. On se postará o to, aby zmizela.“

Ochota vydávat svědectví

Dávejte dětem ve třídě nebo v klubu příleži-

tost, aby pověděly, kdy a jak poznaly Pána. Potom 

jim můžete položit konkrétní otázky typu: „Proč 

jsi měl potřebu přijmout Pána Ježíše jako svého 

Spasitele?“ „Co pro tebe Pán Ježíš udělal, když 

ses modlil za to, aby se stal Pánem tvého života?“ 

„Kde žije Pán Ježíš teď?“ „Jak můžeš s jistotou vě-

dět, že tě Pán Ježíš zachránil z hříchu?“

Některé děti se budou stydět říkat své svědec-

tví před skupinou. Povzbuďte je, aby přišly říct 

svědectví vám osobně nebo třeba napsaly krát-

kou zprávu o svém spasení.

Touha vidět další spasené

Zájem dítěte o to, aby i jiní poznali Pána Je-

žíše, se může projevit v jeho prosbách, když se 

bude modlit, nebo na tom, kolik dává na misii. 

Povzbuďte své svěřence, aby se přimlouvali za 

nespasené kamarády 

a přivedli je na něja-

ký duchovní program 

v rámci večírku, párty 

apod.

Ať si děti uvědo-

mují, že jejich kama-

rádi jsou vítáni! Můj 

manžel vedl Garyho 

ke Kristu v Klubu 

dobré naděje, který 

býval u nás doma. O několik týdnů později se u 

nás Gary objevil s nějakým chlapcem, kterého 

jsme neznali. Tento jeho kamarád nemohl přijít 

do klubu, ale Gary si uvědomoval, že potřebuje 

Spasitele, a přivedl ho k nám mimo dobu klubu. 

Mohli jsme mu pomoci, aby přivedl svého kama-

ráda ke Kristu.

Poněvadž jenom Bůh ví, jestli dítě udělalo pra-

vé rozhodnutí, občas si nemusíte být jistí, jste-li 

rozsévač nebo žnec. Buďte věrní v budování na 

tom základě, který jste položili, modlete se za 

duchovní porozumění v srdcích dětí a očekávejte 

důkazy!

Sally Middleton

přední výcviková instruktorka DM

Jak poznat pravé rozhodnutí 

Někdy může být obtížné vidět 

v životě dítěte změnu, protože je 

naučené, aby se navenek chovalo 

slušně. Postoje srdce – závist, 

žárlivost, pýcha – pro něj není 

snadné rozpoznat jako hřích. 
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Seznamte se s novým evropským 

ředitelem CEF, Gerd-Walterem Buskiesem

Řekněte nám něco o svém původu. 

Odkud pocházíte?

V našem multikulturním týmu v Kilchzimme-

ru (evropském centru DM) zastupuji Německo. 

Narodil jsem se poblíž Dortmundu, vyrůstal jsem 

v křesťanské rodině a byl jsem spasen ve věku 

11 let. Po studiích teologie jsem po dobu 8 let pů-

sobil jako pastor v překrásném městě Nümbrecht 

(poblíž Kolína nad Rýnem). 

Jak Vás Bůh povolal do CEF?

Všechno to začalo Klubem dobré naděje, který 

jsem vedl během svých studentských let v Tübin-

genu. Tento kontakt mne později přivedl k tomu, 

že jsem se stal členem Národní rady Dětské mi-

sie. Když poté její předseda v roce 1995 zemřel, 

byl jsem jmenován do pozice národního ředitele 

Dětské misie v Německu. Nebylo vůbec jednodu-

ché opustit můj sbor. Nicméně, viděl jsem v tom 

Boží povolání a velmi jsem si přál uposlechnout.

Jaké vidíte hlavní rozdíly mezi tím být líd-

rem služby v Německu a v celé Evropě?

Je to enormní rozdíl ve velikosti! Oblast, kterou 

má ve správě evropská Dětská misie od Grónska 

po Vladivostok, se rozkládá na více než polovině 

zeměkoule. Bude mi to trvat řadu let, než navští-

vím každou ze 49 zemí alespoň jednou. V kon-

trastu s Německem, v mnoha zemích nemůžeme 

pracovat svobodně, nebo se v nich setkáváme 

s velkou lhostejností. Na druhou stranu, jsou tu 

také podobnosti. V Německu jsem byl obklo-

pen výbornými spolupracovníky, kteří odvádě-

li „poc tivou“ práci. Svou roli jsem viděl v tom, 

že jsem dával podněty a spolu s Národní radou 

jsem rozhodoval o směřování služby. Zde je to 

podobné. Máme nejen požehnání 550 dobrých 

pracovníků, ale také mnoha horlivých národních 

ředitelů a zvláště výborných oblastních ředitelů. 

A nade vše jiné bych rád společně s těmito lidmi 

pracoval na dalším rozvoji služby. Evropská rada 

je ohledně toho v naprosté shodě.

Máte nějaké specifické cíle, za které se mů-

žeme spolu s Vámi modlit?

Předně, jak můžeme vést více dětí ke Kristu? 

Jak můžeme připravit děti a teenagery k oslovo-

vání a vyučování jejich vrstevníků? To je kon-

krétní modlitební prosba, kterou nosím v srdci. 

Máme vynikající výcvikový kurz pro pracovníky, 

Institut Dětské misie. Velmi rád bych rozvinul 

stejně dobrý kurz pro národní lídry. Finanční si-

tuace mnoha zemí je velmi napjatá. Pouze Bůh 

nás může přivést k bodu obratu, aby se práce 

mohla v budoucnu rozvíjet a expandovat. Tak 

mnoho dětí ani jednou neslyšelo o tom, jak mo-

hou dosáhnout věčného života!

Bude mi to trvat řadu let, než 
navštívím každou ze 49 zemí 

alespoň jednou.
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Klub dobré naděje v Uničově
kou praxi ve středisku DM v Příboře. Již během 

kurzu EVD nám Pán dal na srdce založení klubu 

v Uničově a po praxi v DM jsme dostaly ujištění, 

že se Pán chce dotknout dětí v Uničově. Začaly 

jsme se za vznik klubu modlit.

Klub vznikl zázračným způsobem dne 27. 9. 

2010. Nejprve nám Bůh zaopatřil pronajaté pro-

story ve Vile Tereze v Uničově (Dům dětí a mlá-

deže), kde probíhají zájmové kroužky a kde se 

nyní schází i naše církev. Poté jsme dostaly plnou 

podporu od našeho pastora a naší církve. Vznikla 

modlitební skupinka za naše kluby, pastor nechal 

zařídit fond na klub, ve kterém se spořily peníze. 

Bůh nám postupně posílal děti, v našem klubu se 

jich vystřídalo zhruba 10. 

Nyní chodí pravidelně na 

klub 2 až 6 dětí, které už 

přijaly Pána.

Dělá nám radost, když 

vidíme, že děti chodí do 

klubu rády, ne proto, aby 

se bavily, ale proto, aby se 

více dozvěděly o Pánu Je-

žíši Kristu. Můžeme v tom 

vidět vyslyšení modliteb. 

Jsme rády, když vidíme, 

že Pán také odpovídá na 

modlitby dětí, naplňuje každou jejich potřebu 

a dotýká se také jejich kamarádů a rodičů.

Uvědomujeme si, že služba je také oběť Pánu. 

Někdy jsou to opravdu duchovní bitvy za děti, 

které musí každý pracovník s dětmi podstoupit. 

Pán nás učí vytrvalosti v modlitbách a trpěli-

vosti, která nám občas chybí (např. při ukázňo-

vání dětí). Ale věříme, že když zůstaneme v této 

službě věrné a vytrvalé, ponese to hojné ovoce 

a mnohé děti poznají Krista.

Naši službu v klubu není lehké skloubit se ško-

lou, protože toho teď máme opravdu hodně. Ale 

Pán nám žehná, a když potřebujeme zastoupit, 

můžeme se obrátit na naše maminky nebo další 

lidi ze sboru, kteří vypomůžou. Chtěly bychom 

jim tímto moc poděkovat a také za modlitby 

všem lidem, kteří se za náš klub modlí.

Vlaďka a Petra  

Na stránkách Zpravodaje představujeme své 
spolupracovníky, kteří se různými způsoby po-
dílí na misijním díle mezi dětmi v naší zemi. 
Dnes vám přinášíme svědectví dvou studen-
tek Vyšší odborné školy sociální a teologické 
v Olomouci, Vladislavy Ondráčkové a Petry 
Losíkové. Po absolvování kurzu DM „Efektivní 
vyučování dětí“ a po období modliteb zahájily 
vyučování v novém Klubu dobré naděje v Uni-
čově. 

O Dětské misii jsme se dozvěděly z interneto-

vých stránek. Už tehdy jsme začaly hodně pře-

mýšlet o díle, které Pán Ježíš skrze tuto organiza-

ci dělá. Když jsem se poté dověděla o kurzu EVD 

1, neměla jsem na něj peníze a také jsem nechtěla 

jít sama. Modlila jsem se za to a věřila, že mne 

Pán povede. Asi za tři dny mi Pán poslal peníze 

na kurz skrze jednu sestru od nás ze sboru a pro 

účast na kurzu jsem získala mou nejlepší kama-

rádku Peťku.

Na kurzu vyučovali skvělí instruktoři, kteří 

se mohli pochlubit obrovskými zkušenostmi ze 

služby dětem. Kurz byl velmi dobře propracovaný 

a připravený. Nejvíce nás oslovily praktické části 

a zejména pastorační rozhovor s dítětem, které 

touží poznat a přijmout Krista do svého života. 

Také jsme si mohly vyzkoušet, jaké to je vyučovat 

v klubu. Moc se nám líbil přístup vyučujících, je-

jich nadšení, horlivost pro službu dětem a skvělé 

vybavení názornými pomůckami. Z každého po-

kračování EVD jsme vždy odcházely motivované 

ke službě a odnesly jsme si mnoho cenných rad 

a nadšení.

Práce Dětské misie nás dále zajímala a v květ-

nu 2010 jsme se s Peťkou rozhodly pro teologic-
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Recept pro skvělé léto

Ukuchti si letní zábavu s těmihle 

skvělými nápady.

Bezva ovocná svačinka

•  Dej na dvě hoďky zmrazit banány nebo 

jahody na dřívka od nanuku.

•  Zmražené ovoce pak namáčej do čokolá-

dové polevy nebo je čokoládou pokapej.

Když se během 

tohoto léta budeš mod-

lit p
řed hlavním jídlem, 

zkus si kromě jídla vzpo-

menout na další dvě 

věci, za které bys chtěl 

Bohu poděkovat.

Vyzkoušej 

tohle

Je vaše kuchyně připravená na léto? Zapátrejte spo-

lečně v kuchyni po věcech ze seznamu. A pak vyhod-

noťte, jak vaše kuchyně obstála.

Hon v kuchyni

•  Libovolný druh cereálií•  Zmrzlina
•  Jahody
•  Hot-dogy
•  Želé
•  Kyselé okurky

•  Nanuky
•  Vodní meloun
•  Kečup
•  Bramborový salát•  Hamburgerové housky•  Ovocný džus

Bodování
Pěti body ohodnoťte každou věc, 
kterou jste ve vaší kuchyni našli. Na-

víc přidejte 10 bodů, jestli jste objevili 

čokoládu.     Vyhodnocení:0-20: O ou, potřebujeme nakoupit!
25-45: To není vůbec špatné!50-60: Léto, už jsme připraveni!

Bezva ovocná 
svačinka
Pokud milujeme 

Pána Ježíše, 

pak toužíme po 

zvláštním druhu 

ovoce v našem 

životě – je to ovoce 

Ducha svatého. 

Přečti si Galatským 

5,22-23 a doplň misku 

ovocem Ducha Svatého.

Jako rodina pak diskutujte, jak můžete toto ovoce 

ukazovat svým přátelům a také u vás doma.

Láska Radost

Upři zrak na Ježíše
Vyzkoušej tohle „menu“ pro letní 

čtení a skvělé příběhy.

Použito z: Evangelizing Today´s Child, M/J 2004,   Překlad do češtiny: Martina Čermáková, DiS.

Lekce o Čtení
Učení se 

nazpaměť

týden 1 Odvaha Ester 1-10 Žalm 56,3-4

týden 2
Poslušnost 

vůči Bohu
Jonáš 1-4 Žalm 119,44

týden 3
Odpuštění 

druhým

Genesis 37;

41-45
Koloským 3,13

týden 4 Láska
1. Korintským 

13
Jan 3,16
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Už několikrát jsme v našich materiálech a na 
webových stránkách zmínili mezinárodní pro-
jekt Dětské misie interaktivních webových strá-
nek pro děti. V angličtině tyto stránky naleznete 
na adrese WonderZone.com. 

Kromě angličtiny jsou stránky k dnešnímu dni 

funkční v dalších 17 evropských jazycích pod 

různými národními názvy („Hledej a najdi“ ve 

slovenštině, „Klub objevitelů“ v polštině,…). Jed-

nou z výhod webu je to, že jej při surfování nebo 

na doporučení kamaráda mohou nalézt i děti, 

které by se jinou cestou o Bohu možná nikdy ne-

dověděly.

Co je Wonderzone.com™?
Prostřednictvím webu Wonderzone.com™ se 

mohou děti setkat s poselstvím Bible prostřed-

nictvím dobrodružství ze života biblických po-

stav a misionářů, kterými procházejí a do kterých 

po celou dobu výpravy aktivně zasahují. Tato 

dobrodružství obsahují vyučovací lekci, hry, do-

plňovací aktivity a kvízové otázky. Na webu děti 

také najdou samostatný oddíl plný her, možnost 

vyplnit a odeslat pohlednici, oddíl s krátkým zti-

šením na každý den, oddíl, kde mohou napsat 

o svém problému nebo svou otázku. 

Web je určen dětem ve věku od 9 do 12 let. 

Děti při registraci nemusí sdělovat svou e-mai-

lovou adresu nebo pravé jméno, tím je chráněno 

jejich soukromí. Je vítáno, když se registrují také 

rodiče a učitelé, aby se mohli přesvědčit o obsahu 

webu a jeho bezpečnosti pro děti. 

Toto jsou některé z ohlasů dětí z anglické verze 

webu:

„Ahoj. Delší dobu jsem se neozval, protože se 

něco stalo. Můj kamarád si hrál se vzduchovkou, 

náboj se odrazil a zasáhl jeho oko. Další den umřel. 

Mám sto chutí na Boha zavolat: „Proč?“ Možná 

jsem to zavinil, protože jsem si s ním ten den chtěl 

hrát a mohl jsem mu v tom zabránit. Brečím i teď, 

když to píšu… můžete mi poslat něco z Bible, co 

mi pomůže?“

„Prosím, modlete se za kluka, který se jmenuje 

Austin. Potkal jsem ho na návštěvě u mého taťky.  

Jeho nevlastní brácha šel do vězení za to, že bodl 

nožem jeho matku. Prosím, modlete se za tuto ro-

dinu.“

 „Ahoj!!! Jsem z Aljašky a mám 13. Nejsem křes-

ťan kvůli svému taťkovi. Ale kamarád mi dal tuto 

adresu. Potřebuju pomoc, protože můj taťka nám 

zakazuje věřit v Boha… můžete se za nás mod-

lit?“

„Pozvala jsem Ježíše do mého srdce, ale pořád 

hřeším… Myslela jsem si, že už úplně odstranil 

můj hřích…“

S celým týmem Dětské misie se vytrvale mod-

líme za to, abychom mohli spustit tyto webové 

stránky v české verzi do konce letošního roku. 

Máme už několik spolupracovníků, kteří nám 

přislíbili pomoc, ale stále hledáme někoho, 
kdo by celý projekt v České republice vedl (viz 

níže).

Nový interaktivní web pro děti

Do týmu DM bychom rádi přijali nového spo-

lupracovníka na plný případně poloviční úvazek, 

který by převzal dlouhodobou odpovědnost za 

projekt české mutace interaktivního webu pro 

děti. Požadavky na ideálního kandidáta jsou 

tyto:

• znovuzrozený křesťan, který usiluje o křesťan-

ský život v každodenní praxi 

• povolání od Boha k misijní práci mezi dětmi

Hledáme nového spolupracovníka
• souhlas s Vyznáním víry Dětské misie

• ochota vzdělávat se v kurzech DM

• schopnost komunikovat v angličtině

• dobrá uživatelská znalost práce s počítačem

• schopnost řídit tým spolupracovníků   

Těšíme se na každého, kdo by mohl použít svá 

obdarování k tomu, aby se nová generace děti 

v České republice dozvěděla o Bohu. 
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Střípky z mozaiky 
misijní práce na Liberecku
Milí čtenáři zpravodaje DM,

mnozí z Vás již mají ve své elektronické poště 

náš nový modlitební dopis. Máte tedy již částečný 

přehled, co je nového v naší oblasti. Náš modlitební 

dopis je možné též volně číst nebo stahovat na in-

ternetových stránkách Dětské misie. Dnes tedy od 

nás přijměte několik střípků letošního jara z práce 

mezi romskými dětmi v Jablonci nad Nisou.

„Dětská misie“ … jen pro děti?

Logo DM a slovní spojení může u někoho navo-

dit představu dětí batolících se po hřištích, případně 

školáčků s taškami na zádech. Ale co věková skupi-

na dorostu a dospívající mládeže? Bývá obtížné prá-

ci s touto věkovou skupinou dobře uchopit. Proto 

si vážím toho, že na březnovou přednášku Tomá-

še Řeháka „Sex, AIDS a vztahy“ se nám v Jablonci 

podařilo pozvat 5 romských dospívajících chlapců 

a dívek. Tomáš Řehák se nám všem postaral o 

bezpochyby nejsilnější zážitek od počátku roku. 

Domníváme se, že žádný pracovník s dorostem či 

mládeží neudělá chybu, když pro skupinu mladých 

věřících a jejich přátele pozve tohoto zkušeného 

lektora, zapáleného pro šíření evangelia a osvěty. 

Trpělivost

Často se nás lidé ptají, jaké má výsledky práce 

mezi romskými dětmi a vyjadřují někdy své po-

chybnosti. A mají k tomu důvod. Změněné životy 

zatím opravdu vidíme málokdy. Měli bychom tedy 

přestat? Nedávno jsem si přečetla životopis Willi-

ama Careyho  - misionáře v Indii - a povzbudilo 

mne, že ani on neviděl hned ovoce své práce, ale 

trpělivě pracoval, modlil se a výsledek  se dostavil 

po mnoha letech. Bůh mu opravdu požehnal. Na 

sklonku svého života křtil jednoho až tři nově ob-

rácené každou neděli! 

Ale přece jen…! S malým pokrokem v naší 

práci se můžeme s vámi podělit.

Malí „modlitebníci“

Minulý týden ve čtvrtek jsme se zúčastnili pra-

videlné schůzky se zástupci města Jablonce, kteří 

mají na starost sociální práci. Jsou to zaměstnan-

ci Městského úřadu a nejsou to křesťané. Správce 

Komunitního centra pan Hána veřejně přede všemi 

vyprávěl, jaký vliv mají Kohoutovi na děti z rom-

ského etnika: 

„Dva dny nazpět jsem musel děcka z KC již vy-

hodit, protože tam dělali ,bordel´. Večer jsem se ná-

hodou podíval z okna a viděl jsem, jak děcka lezou 

do uzamčeného, prázdného objektu v sousedství 

a k bráně si přistavily vozík. Zřejmě tam chtěli něco 

krást. Zařval jsem na ně z okna, oni se lekli a scho-

vali se. Dlouho jsem neviděl, že by se tam něco dělo. 

Po chvíli někdo zvoní a tak jsem se šel na balkon 

podívat. Před branou stály děti a prosily, že chtějí se 

mnou mluvit. „Vlezte mi na záda, naštvali jste mě!“ 

odpověděl jsem jim z balkonu. Ale nedalo mi to 

a šel jsem dolů. Když přicházím ke vratům, vidím, 

že všichni tam stoji a mají sepnuté ruce a hlavy sklo-

něné. „Co to děláte?“ zněla moje otázka.

„My se modlíme, aby nám to Pán Bůh odpustil. 

Chtěli jsme se vám omluvit, ale vy jste s námi ne-

chtěl mluvit!“ „Tak takový mají na ně Kohoutovi 

vliv“, podotkl s důrazem pan Hána. 

Nepíšeme to pro chlubení, ale z radosti, že něco 

v dětech přeci jen zůstává. Jsou to jen střípky, ale 

jednou se poskládají. Pán Bůh to posoudí.

Z Jablonce nad Nisou Vás srdečně zdraví 

Petr a Olga Kohoutovi
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opět se s vámi setkáváme prostřednictvím 

stránek tentokrát již jarního čísla Zpravodaje 

Dětské misie. I když se nám to na začátku roku 

uprostřed tuhé zimy zdálo velmi vzdálené, sníh, 

mráz a oblevy konečně vystřídalo jaro!

A s odkládáním kabátů a stoupající rtutí tep-

loměru jsme i my sbalili pomůcky a vyrazili ven 

mezi děti. Jak se nám v prvním čtvrtletí vedlo? 

Pojďte se podívat spolu s námi…

Kluby dobré naděje

K nabývání zkušeností přímo z „bitevního“ 

pole přímé evangelizace mezi dětmi se podílíme 

na dvou klubech přímo tady v Příboře. Jeden 

probíhá ve spolupráci s naším domovským sbo-

rem a druhý se odehrává u nás doma. Zejména 

v klubu na Salaši máme velkou radost  z drtivé 

většiny mimosborových dětí, které přicházejí a 

často s sebou vodí i nové děti!

Párty a slavnosti

Ve spolupráci s manželi Katkou a Ivanem Ja-

nečkovými pořádáme u nich doma jednou mě-

síčně tématické slavnosti. Od ledna již proběh-

ly „Snowboardová párty“, „Valentýnská párty“, 

„Klobouková párty“, velikonoční „Zelená párty“ 

a aktuálně připravujeme „Námořnickou párty“! 

(V případě vašeho zájmu o program na tyto i jiné 

párty se na nás obraťte!) I při této službě máme 

velkou radost z nesborových dětí, které opako-

vaně přicházejí a z navazování vztahů i s jejich 

rodiči!

Velikonoce na školách

Již třetím rokem jsme se vydali do základních 

škol na Novojičínsku. Z téměř třiceti oslovených 

škol na naši nabídku reagovalo pět škol, z toho 

čtyři úplně nové! S lekcí „Tomáš věří“ jsme tak 

navštívili Základní školu Jičínskou v Příboře, ZŠ 

v Trojanovicích, Šenově u Nového Jičína, Veřovi-

cích a Jakubčovicích nad Odrou. Dobrou zprá-

vou jsme oslovili více než 200 dětí!

Mrkněte na vtipné perličky, které zazněly v od-

povědích při závěrečném opakovacím kvízu:

Otázka: Jak se říkalo dvanácti pomocníkům 

Pána Ježíše? (Učedníci)

Dívenka: „No…já vím…ty…jeptišky!“

Otázka: „Co se stalo s Pánem Ježíšem v Getse-

mane?“ (Vtrhli tam vojáci a zajali Ho.)

Dívenka: „No…vpadli tam vojáci…a sejmuli 

ho!“

Otázka: „Proč musel Pán Ježíš zemřít?“ 

(Aby nás zachránil z našich hříchů.)

Chlapec: „Protože to byl Boží bratr!“

Otázka: „Jakou smutnou zprávu oznámil při 

poslední večeři Pán Ježíš svým učedníkům?“ 

(Že musí zemřít.)

Dívenka: „Že musí jít do mrtva!“

Otázka: „Co chtěl vidět Tomáš, aby uvěřil, že 

Pán Ježíš vstal z mrtvých?  

(Sáhnout si na rány.)

Chlapec: No... to... Chtěl si sáhnout na ty ďoury 

v Ježíšových rukách!

Májový pozdrav z Novojičínska

Připravujeme

Červen 2011 

• školení táborových vedoucích

Červenec/ srpen 2011

• Tábor ve spolupráci s ČCE v Šenově u Ostravy

• Pětidenní klub v Příboře

• Dětský tábor Dětské misie ve Velké Lhotě

• Dorostový English camp ve Smilovicích

Děkujeme za Váš čas věnovaný čtení těchto 

řádků a budeme moc rádi, když naši momentál-

ní přípravu na letní službu ponesete na modlit-

bách.

Vaši Čermáci
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Nedělní modlitby
Více než 1.000.000 dětí v České republice neslyšely zvěst 

evangelia o Pánu Ježíši Kristu. Tým Dětské misie, mnozí spo-

lupracovníci v České republice a také na Slovensku se pra-

videlně každou neděli ve 21:00 za tyto děti modlí. Chcete 

se přidat? Dejte nám o tom vědět, budeme Vám posílat aktu-

ální zprávy a modlitební náměty.

Modlitební 
skupinky

Důležitou součástí služby Dětské misie je modlitební podpora. Také vy se můžete stát součástí naší 

služby a to tím, že utvoříte modlitební skupinku:

•   malá skupinka křesťanů (2-5) z různých rodin

•   snadno dostupné místo (v bytě, škole, na pracovišti, v domě pro seniory,…) 

•   krátké schůzky jednou týdně v délce 15-20 minut

•   modlitby za děti v okolí a službu Dětské misie

Modlitební náměty
Předkládáme Vám konkrétní modlitební ná-

měty pro vaše soukromé chvíle ztišení nebo pro 

Vaši modlitební skupinku:

 za 5 letních táborů, kde budou vyučovat pra-

covníci DM

 za Pětidenní kluby v Příboře, Jablonci nad 

Nisou, Praze a Uničově

 za druhou polovinu Institutu DM v Bratislavě 

(13.7.-19.8.2011) a studenty z České a Sloven-

ské republiky

 za nový Klub Dobré naděje v Praze 8 

(připravujeme od září 2011)

 za nový interaktivní web pro děti (připravuje-

me ke spuštění do konce roku 2011)

 za nové pracovníky do týmu DM a spolu-

pracovníky, kteří zahájí misijní službu mezi 

dětmi  

 za rozvoj misijní služby na Vsetínsku

 za jednotu v týmu DM a Národní radě
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Paní Bílá
Příběh, který zejména menším dětem názorně vysvětlí zástup-

nou oběť Pána Ježíše Krista. 

Balíček obsahuje text příběhu s doporučenými biblickými verši 

a 6 plnobarevných obrázků.

NOVINKA
60 Kč

Párty kluby 1 - CD 

První z plánované série CD s nápady na tzv. párty klu-

by, které mohou být součástí Vaší služby mezi dětmi, ze-

jména mezi těmi, které nejsou součástí žádného sboru. 

Párty můžete uspořádat například jednou za měsíc v pro-

storách sboru, doma nebo pod širým nebem, přes týden 

či o víkendu. Dobrá zpráva je zakomponována do pouta-

vého příběhu, který výjimečně není biblický.

Problémy pracovníků s dětmi

Vynikající pomůcka pro každého pracovníka s dětmi, kterou 

napsal dlouholetý evangelista a ředitel evropské Dětské misie Sam 

Doherty. Nejedná se o problémy s kázní, ale o problémy, které pro-

žíváme my - frustrace, deprese, sebelítost apod. Autor nám pomáhá 

problémy řešit tím, že je odevzdáme k řešení Bohu.

50 Kč

NOVINKA

Objednejte si další materiály pro letní párty s dětmi:
Tajemství melounu 50 Kč

Lentilková párty 30 Kč

Ořechová párty 25 Kč

DOPRODEJ

Dýňová párty + Pirátská párty + Irská párty
Obsahuje vždy pozvánku na párty, text a obrázky k lekcím, biblický verš, ústřední 

pravdu, hry a další doplňkové aktivity.

200 Kč
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Po nedávném zahájení služby v pěti nových 

zemích, po jedné v každém regionu, je nyní CEF 

(Dětská misie) aktivní již ve 170 zemích světa! 

Každá z oněch pěti zemí je natolik citlivou ob-

lastí, že se musíme zdržet uvedení jejího jména 

s ohledem na bezpečí pracovníků.

Aby byla země zahrnuta do tohoto počtu, 

musí v ní probíhat soustavná služba. Pouhých 38 

zemí zbývá do okamžiku, kdy budou  misionáři 

CEF pravidelně vyučovat děti všech zemí světa 

evangeliem o Pánu Ježíši Kristu. Pět zemí zbývá 

v západní Africe, jedna v regionu jižní Afriky 

a Indického oceánu, jedenáct v Karibiku, devět 

na Středním východě a dvě v Evropě. Zbývají 

Služba Dětské misie nyní ve 170 zemích
rovněž dvě země ve východní a střední Africe 

a devět zemí v asijsko-pacifickém regionu. V La-

tinské Americe pokračuje aktivní služba v každé 

zemi tohoto regionu.

Modli se s námi za to, abychom dosáhli sta-

vu, kdy každé dítě bude moci slyšet evangelium 

a bude mít příležitost poznat Pána Ježíše Krista 

jako Spasitele! Pro Boha není nic nemožné!

Možná, že tě Bůh volá k tomu, aby ses na do-

sažení tohoto cíle aktivně podílel. Můžeš sloužit 

jako misionář CEF ve své zemi nebo jinde ve 

světě a to na omezenou dobu, nebo dlouhodobě. 

Zeptej se v centru Dětské misie, jak můžeš být 

užitečný.

30. 7. – 6. 8. 2011

Dětský tábor ve Velké Lhotě na Vsetínsku

22. – 27. 8. 2011

English camp ve Smilovicích s účastí lektorů 

z Velké Británie

9. - 10. 9. 2011, 23. - 24. 9. 2011, 

7. - 8. 10. 2011

Kurz EVD 1 v Náchodě

28. - 29. 10. 2011, 11. - 12. 11. 2011, 

25. - 26. 11. 2011

 Kurz EVD 1 v Horní Krupé

(předběžné termíny, sledujte naše webové 

stránky)

Připravujeme Konference DM 

v Praze
Nenechte si ujít 

celostátní konfe-

renci DM v Praze!!! 

Účast přislíbil vy-

nikající teolog, uči-

tel Božího slova a 

řečník Dr. Czesław 

Bassara. S manžel-

kou Helenou slou-

žili 15 let jako ředi-

telé Dětské misie ve 

střední a východní 

Evropě, v současné době vede službu „Zvěstová-

ní slova“. Vyučoval ve více než 60 zemích světa na 

všech kontinentech. 

Kdy? Sobota 5. 11. 2011

Kde?  Modlitebna CB v Praze, 

Soukenická 15

Těšit se můžete také na semináře pro pracovní-

ky s dětmi, ukázky nových programů a literatury 

z dílny Dětské misie.

Každý účastník obdrží hodnotný dárek! 
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Podílejte se i vy na misijní 
službě mezi dětmi v ČR

Každý z vás se může stát součástí našeho týmu. 
Potřebujeme Vaši podporu, povzbuzení, modlitby 
a také finance. K zasílání darů můžete zvolit jednu 
z následujících možností:

• trvalý nebo jednorázový 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 a podpora týmu,

rozvoj služby v ČR, administrativa úřadu

mobil: 731 505 939, sikula@detskamisie.cz,

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

Kateřina Moškořová VS: 5611

přímá práce s dětmi, příprava a distribuce literatury,

koordinace služby korespondenčních kurzů

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

manželé Ľubomír a Martina Čermákovi VS: 8413

oblastní koordinátoři pro Novojičínsko,

správci centra DM

přímá práce s dětmi, spolupráce s místními

sbory, rozvoj služby v oblasti

mobil: 737 568 554, cermak@detskamisie.cz

mobil: 603 102 690, cermakova@detskamisie.cz

manželé Petr a Olga Kohoutovi VS: 5915

oblastní koordinátoři pro Liberecko

přímá práce s dětmi, spolupráce s místními

sbory, rozvoj služby v oblasti

mobil: 603 524 907, petr.kohout.arx@seznam.cz

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

VS 9999 - Obecný dar pro potřeby DM

VS 8888 - Dary na službu korespondenčních kurzů

VS 7777 - Dary na vydávání literatury

VS 2011 - Podpůrný fond Institutu

manželé Zbyšek a 

Renáta Šikulovi

manželé Karel a Kateřina Moškořovi

manželé 

Ľubomír 

a Martina 

Čermákovi

manželé Petr 

a Olga Kohoutovi
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