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II Dětská misie je součástí světové organizace Child 

Evangelism Fellowship®, která působí ve 176 zemích 

světa. Svým působením je největší dětskou misijní 

organizací na světě. Cílem Dětské misie je oslovit evan-

geliem ty děti, které ho nikdy předtím neslyšely, pomo-

ci jim v duchovním růstu a pomoci jim najít místní 

sbor, kde by mohly dále duchovně růst. Tyto cíle napl-

ňuje 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 korespondenčních kurzů. Cílem je zvěstování evan-

gelia, 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 evangelizaci 

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 

vyučováním z většiny známých biblických příběhů ze 

Starého a Nového zákona, věroučných lekcí, misijních 

příběhů a praktických lekcí s aplikacemi pro dnešní děti.

Podpora modlitebního úsilí
•  Zakládání malých modlitebních skupinek dospělých 

a dětí.

• 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.

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

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 stovka-

mi jednotlivých křesťanů z církve Pána Ježíše Krista.
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75. výročí
„Pětileté dítě, je-li řádně poučeno, může věřit 

a být proměněno stejně tak, jako kdokoli jiný.“ 

Bylo to právě toto prohlášení, napsané v 19. sto-

letí Charlesem Spurgeonem, které si Bůh použil 

jako katalyzátor k zahájení služby Dětské misie. 

Nyní, 75 let po oficiálním založení, má Dětská 

misie aktivní službu ve 176 zemích světa. 

Bůh si používá pracovníky DM po celém světě 

k předávání evangelia téměř 11 milionům dětí 

každý rok. Mnohem více dětí je osloveno zvěstí 

evangelia prostřednictvím hromadné distribuce 

literatury a působením dalších sdělovacích pro-

středků. Cílem služby DM je oslovit evangeliem 

děti ve všech zemích světa v příštích pěti letech.

Pan „O“
Jesse Irvin Overholtzer, pan „O“, jak je nazý-

ván, byl „nenápadný malý farmář“, který vše 

postavil na tehdy revolučním předpokladu, že 

i malé děti mohou být vyučovány základním 

doktrínám z Písma a být získány pro Ježíše 

Krista. 

Byl prostým a nenápadným i na kazatelně, 

a přece získával masy posluchačů svým převrat-

ným poselstvím. Měl slabý a nejistý hlas, a přece 

jej tisíce posluchačů vnímaly jako Boží hlas, kte-

rým je pozýval na výpravy do světa dětí. 

Neměl ani vysokoškolské teologické vzdělání 

ani tituly, ale získal podporu a oddané přátelství 

mnoha vážených evangelikálních osobností. 

Ve svých šedesáti letech, bez jakýchkoli admi-

nistrativních zkušeností, ale se zmocněním od 

Boha, založil Dětskou misii a řídil její meziná-

rodní provoz po dobu patnácti let. O tři roky 

později, v roce 1955, zemřel. Tam, kde moc a síla 

nic nezmůže, Duch Boží slaví úspěch. Z popela 

lidské slabosti vzešla největší evangelizační služ-

ba dětem, jakou kdy tento svět viděl.

Overholtzerovo metodické a nepolevující tem-

po při plnění úkolů, které mu Bůh svěřil, bylo 

pozoruhodné. Tam, kde se ostatní ptali: „Proč?“, 

tam se pan „O“ ptal: „Proč ne?“ a žil podle hesla: 

„S Bohem není žádného nedostatku.“

Manželé Overholtzerovi

Cílem služby DM je oslovit 

evangeliem děti ve všech zemích 

světa v příštích pěti letech

Dnešní úvodník bych rád věnoval krátkému 

připomenutí jednoho významného výročí a také 

muži, kterého Bůh povolal a zmocnil k tomu, aby 

v Jeho síle učinil veliké věci. Všem vám, čtená-

řům Zpravodaje a našim spolupracovníkům, ze 

srdce přeji, abyste také vytrvale hledali Boží vůli 

pro svůj život a nacházeli sílu ji každodenně napl-

ňovat. Možná k tomu bude mnoho příležitostí 

i v nadcházejícím prázdninovém období.

Zbyšek Šikula

národní ředitel DM 
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Pohledem do kalendáře zjistíme, že školní rok 

se opět chýlí ke konci. Vždyť jsme přece nedávno 

začínali a už jsou zde prázdniny. Čas neúprosně 

běží stále kupředu. Letošní školní rok byl pro 

mě 20. školním rokem, kdy mi Pán Bůh dovolil 

učit děti na základních školách a nyní i v mateř-

ské školce evangelickému náboženství. Je to pro 

mě radost a zároveň veliká odpovědnost. Vždyť 

dětem zvěstujeme Boží slovo a Boží slovo, to je 

záchrana pro věčnost. Nikde jinde se o Kristu 

nedoví, že je jediným a jedinečným Spasitelem, 

který vzal na sebe trest, který patřil nám. To se 

děti doví pouze z Božího slova. To mě znovu 

a znovu motivuje ke stálé službě. Navzdory všem 

ironickým poznámkám nebo pochybnostem, 

žel i z úst křesťanů. Je to velice mravenčí práce, 

které mnohdy nikdo netleská, a také mnohdy 

nejsou hned vidět výsledky. Ale to určitě znáte 

z vlastní zkušenosti při službě dětem. A také jste 

povzbuzeni věrností služby. Věrnost v této služ-

bě přináší ovoce, přesně tak jako když zahradník 

zasadí stromek, stará se o něj a časem přijde ovo-

ce. Zahradník pak prožívá radost. Mám na mysli 

slovo, které napsal apoštol věřícím v Korintu: 

„Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal 

vzrůst; a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani 

kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. Kdo 

sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle 

vlastní práce obdrží svou odměnu. Jsme spolu-

pracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, 

Boží stavba.“ (1. Korintským 3,6-9)

Tak si znovu chceme uvědomovat, že nezna-

mená nic ten, kdo sází, ani ten kdo zalévá, ale 

nejdůležitější je ten, který dává vzrůst. A tím je 

pouze Pán Bůh. Takže našim úkolem je tedy věr-

ně rozsévat, zalévat a důvěřovat Pánu Bohu. To 

rozsévání Božího slova může být u vás ve sboru 

v nedělní besídce, v klubu, v hodinách nábožen-

ství na školách nebo v mateřských školkách. 

Rozsévat Boží slovo můžete ve své rodině nebo 

v sousedství. Je mnoho příležitostí a s přicháze-

jícím létem se otevírají tábory a různé pobyty. 

Mějme vždy po ruce letáček Dětské misie a buď-

me odvážní jej nabídnout dětem. Vždyť neví-

me, kolik příležitostí ještě budeme mít k setká-

ní s daným dítětem. A našim úkolem je věrně 

rozsévat. Tak si znovu uvědomuji, jak je důležitá 

věrnost ve službě. Lukáš 16,10: „Kdo je věrný 

v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je 

v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve vel-

ké.“

Upřímně Vám přeji, milí spolupracovníci 

v nesení evangelia dětem, věrnost. Čas rychle 

běží a z dětí, které jsou ještě dnes dětmi za pár let 

budou dospělí lidé, kteří budou mít své problémy 

a starosti a mnohdy už nebudou mít čas na Boží 

věci. Když ale bude v jejich srdcích zaseto semín-

ko evangelia, pak je naděje, že může něco vyrůst. 

Kde nic není zaseto, nic dobrého nevyroste, jedi-

ně nepříjemný, nepotřebný a neužitečný plevel. 

Pokračujme v rozsévání evangelia dětem. Ber-

me novou sílu od našeho Pána. Je to pro nás tak 

potřebné, abychom byli povzbuzováni. A hlavně 

vytrvejme! Buďme věrni v té nejmenší věci, 

vždyť víme, že se jedná o věčný život.

Mnoho Boží moudrosti, pokoje a vytrvalosti 

v nesení evangelia dětem. 

Jiří Kaleta

farář SCEAV a instruktor kurzů EVD 

Milé sestry a bratři, 
milí pracovníci s dětmi!
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Již delší dobu jsme se usilovně modlili za to, 

aby nám Pán Bůh daroval spolupracovníka, 

který by se systematicky věnoval oblasti multi-

médií a zejména přípravě nových titulů litera-

tury. A Bůh jednal.

Nyní tedy můžeme v našem týmu přivítat Jaku-

ba Smyčka a jsme za něj Pánu Bohu nesmírně 

vděčni. Úkolů bude mít před sebou velké množství 

a bude záležet na tom, kolik síly, moudrosti a nad-

šení mu Bůh daruje, aby se do rukou 

učitelů, spolupracovníků a dětí dosta-

lo co největší množství nových kvalit-

ních titulů literatury a pomůcek. Jaku-

be, vítej v našem týmu! 

Čtenáře Zpravodaje bude jistě 

zajímat, co jsi zač, odkud jsi, co tě 

baví a tak podobně…

Předně bych rád všechny čtenáře 

Zpravodaje DM srdečně pozdravil. 

Pocházím sice ze slovenských Košic, 

ale doma jsem v Českém Těšíně, kde 

jsem vyrůstal od svých dvou let. Dnes 

je mi 22 let a jsem členem sboru Českobratr-

ské církve evangelické v Českém Těšíně. Co se 

týče volného času, většinou je naplněn službou 

ve sboru, tedy prací s mládeží, dětmi a službou 

ve chválící skupině, kde hraji na baskytaru. No 

a zmínit bych mohl třeba ještě sport. Svého času 

jsem se velice aktivně věnoval hokeji, florbalu, 

fotbalu, v poslední době je to už trochu slabší.

V těchto dnech končí jedna etapa tvého 

studia a chystáš se na další. Co máš tedy za 

sebou a co před sebou?

Ano. V současné době dokončuji svá pre-

zenční studia v Brně, obor „Teorie interaktiv-

ních médií“. Věřím, že se vše podaří a já úspěšně 

absolvuji tak, abych mohl ve svých studiích od 

příštího roku pokračovat dálkově a současně se 

mohl věnovat například službě v DM.

Na fotografii nejsi sám; necháš čtenáře 

Zpravodaje trochu nahlédnout do svého 

soukromí?

Na fotce je má milovaná snoubenka a vám, 

čtenářům Zpravodaje, jistě známá Zuzka (ješ-

tě stále) Maroszová . Zuzka v DM vykonáva-

la zhruba před dvěma lety na omezenou dobu 

v podstatě stejnou službu, do jaké nastupuji nyní 

já. Momentálně pracuje v našem těšínském sbo-

ru jako pastorační pracovnice. No a dá-li Pán, 

v září se naše cesty spojí!

A teď více vážně. Co jsi prožil a prožíváš 

s Bohem? Máš nějaké duchovní kořeny?

Pocházím z věřící rodiny, které vděčím za to, 

že i já jsem dnes křesťanem. Rodiče 

mě vedli ke Kristu od útlého věku. 

Svůj život jsem Mu svěřil ve svých 

13-ti letech. Samo sebou, že svět 

nezrůžověl a cesta životem nebyla 

vydlážděna dokonalostí. Není totiž 

těžké nechat se strhnout davem a jít 

po široké cestě. To se stalo i mně. 

Mnohem těžší je ale jít tou úzkou 

a strmou cestou. Její cíl - věčný život - 

je daleko úžasnější a navíc po ní nikdy 

Boží děti nekráčejí samy, protože On 

je nese. Jsem šťastný, že jsem mohl tu 

druhou cestu znovu najít a není lepší volba, kte-

rou bych si mohl vybrat. Ta milost, kterou jsem 

zažil já, stále trvá a platí pro všechny! 

S jakými motivy a očekáváním jdeš do 

služby v Dětské misii? 

Popravdě řečeno, na očekáváních jsem své 

rozhodnutí pro práci v DM nestavěl. S DM mám 

dobré zkušenosti. Moji rodiče i sbor byli už ode-

dávna podporovateli této služby dětem a i já jsem 

se, jakožto dobrovolník, zapojoval například jako 

vedoucí na dorostových táborech apod. Díky 

vřelým vztahům a rozhovorům s manžely Šiku-

lovými jsem se rozhodl absolvovat kurz EVD 

1 a rovněž díky své vlastní touze okusit misijní 

práci jsem se následně rozhodl také vstoupit pří-

mo do služby v DM. Věřím, že má práce přispěje 

k výuce dětí v České republice o Pánu Ježíši.

Na závěr bych rád dodal, že pokud máte zájem 

o více informací, na webu DM je ke stažení můj 

modlitební dopis. Najdete tam také kontakty na 

mne. V případě zájmu se nezdráhejte napsat či 

zavolat.

Nový kolega v týmu DM
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O Přípravy na letní aktivity jsou všude v plném 

proudu. Možná vás bude zajímat, jak se na 

tuto část roku připravují naši spolupracovní-

ci z Dětské misie ve Slovinsku. Zeptali jsme se 

jich na to. Zde je odpověď:

„Kromě naší pravidelné služby v klubech 

a vyučování na kurzech máme smělé plány pro 

nadcházející prázdniny, které pro nás začínají 

už na konci června. To odstartují první dva dět-

ské tábory. Víme, že jsme závislí na modlitbách 

a Božím požehnání, protože do konce prázdnin 

je těch táborů připravených celkem šest. Pro 

všechny máme jednotný tým vedoucích, kte-

rý bude potřebovat hodně energie, vytrvalosti, 

radosti ze služby i zdraví. Mezi našimi pomocní-

ky budou letos také bratři a sestry z USA a Kana-

dy. Věříme, že spolupráce s nimi nám přinese 

hodně radosti a vzájemného obohacení. 

Každý z táborů bude něčím výjimečný, ale na 

každém z nich budeme v moci Ducha svatého 

zvěstovat Boží slovo. Přáli bychom si, aby děti 

zřetelně slyšely o tom, kdo je to Pán Bůh a co 

pro ně udělal. Poprvé budeme pořádat tábor 

pro dospívající kluky. V mnoha církvích je velká 

převaha děvčat a tak jsme se rozhodli připravit 

tento speciální tábor pro kluky s názvem “Ram-

bo kemp”. Celý program je samozřejmě šitý na 

míru této věkové kategorii chlapců a těšíme se na 

Léto ve Slovinsku
spoustu sportovních utkání a aktivit, které budou 

rozvíjet jejich manuální dovednosti. Potřebuje-

me kluky alespoň na čas odpoutat od počítačů 

a surfování na internetu vyměnit za surfování 

v Bibli. Jinou zvláštností, kterou zkoušíme vůbec 

poprvé, je kemp zaměřený na ty, kteří mají rádi 

moderní hudbu a tanec.

Pozvánky na tábor rozdáváme všude, kde se 

dá. Tak například v zoo, kde pro děti připravu-

jeme zábavné hry. Podobných akcí budeme orga-

nizovat ještě několik, aby se o táborech dovědělo 

co nejvíce dětí.

Také už začínáme budovat táborové místo 

a to na našem vlastním pozemku. Tím hodně 

snižujeme náklady, což mnozí rodiče v době eko-

nomické recese určitě ocení. Víme o dětech, kte-

ré by rády na tábor jely, ale jejich rodiče ztratili 

práci. To je pro děti skutečně velká komplikace… 

Po prázdninách bychom rádi začali s nějakými 

aktivitami na základních školách. Ve Slovinsku 

sice zákony neumožňují náboženské působení na 

školách, ale Bůh je mocnější, než zákony tohoto 

světa. Věříme, že nám skrze pochopení ředitelů 

ukáže nějaké možnosti k práci s dětmi na ško-

lách.“ 

Zvonko a Dubravka Turinski 

národní ředitelé DM ve Slovinsku
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Byla jednou jedna Dětská misie a ta mne 

přivedla na myšlenku dělat klub pro děti. Když 

jsme se ale jako společenství ECM o nedělích 

scházeli v podnájmech – v učňovské škole, kul-

turním sále penzionu a jinde, nebyla možnost 

pronajmout tyto prostory pro klub v týdnu. 

Tak jsem zatím jen koupil materiály (Učíme se 

spolu od Biblické jednoty). Pak nám byl posta-

ven v prosinci 1999 kostel. Do tří týdnů od 

kolaudace jsme s paní farářkou rozběhli Dět-

ský klub (leden 2000). 

Šlo to dobře – na klub do nového kostela cho-

dily děti ze sboru, ale hlavně ze sídliště. Až do 

doby, kdy po letních prázdninách v roce 2006 

přišly tři dvojice sourozenců – všichni z křesťan-

ských rodin. Když nejdou děti ke křesťanovi, 

musí křesťan za dětmi. Tak jsme koupili zahradní 

altán a začali dělat kluby venku (v teplém obdo-

bí). Pak jeden člen sboru zasponzoroval stan, jiný 

člen poskytl káru na přepravu, sbor koupil rybář-

ské skládací židličky – to už jsme mohli kluby 

rozšířit i na jaro a podzim. Pak jsme dostali dota-

ci na topení, půjčili propanbutanovou bombu, 

pořídili ještě elektrocentrálu a světla a celoroční 

misie venku mohla začít.

Teď děláme celoroční klub venku už druhým 

rokem. Každé úterý (kromě prázdnin) ho máme 

v čase 16-17 hodin asi 300 metrů od kostela 

mezi paneláky. Po postavení stanu, jeho ozna-

čení pořádající organizací, rozložením židliček 

a tabule zahajujeme pískáním asi na 5 píšťalek 

(to je síla, ale musíme nějak dát vědět ostatním, 

že začínáme, ne?). Pak je nějaká pohybová hra, 

písnička, popřejeme k svátku, pomodlíme se, 

následují další hry, soutěže, biblický příběh, oko-

lo kterého se aktivity točí, limča nebo teplý čaj 

a na konec děti dostanou vysoutěžené bonbonky 

a třeba i letáčky. Sbalíme stan, naložíme na káru 

a šup zpět do kostela. 

Od dubna 2012 jsme rozběhli druhý klub - 

čtvrteční, ten už je od kostela dál, tak tam stan 

vozíme autem. Na svědectví našemu Pánu ještě 

dodávám, že se přesunem klubů z kostela ven 

zvýšila celoroční účast dětí o třetinu (z 50 na 80 

dětí za rok!) a že za dobu venkovních klubů (od 

roku 2006) jsme se pouze 1x museli schovat do 

kostela kvůli dešti!!! Haleluja!

Pavel Wittner, ECM Plzeň 1

A ještě slovo spolupracovnice: „O klubu bych 

řekla, že někdy je velmi těžké být citlivý a naslou-

chavý k dětem, když člověk žije v pracovním 

koloběhu. Ale ze své strany cítím Boží podporu 

a vedení. I když si nejsem 100% jistá, zda je to 

služba pro mne. Ale vidím Boží jednání u těch 

dětí – Terka se víc zapojuje, Martin je klidnější. 

Docela mi chybí, že se děti po klubu nechodí ptát, 

že nemají větší žízeň po Bohu. Jde to pomalu, ale 

jde to. Jsem ráda, že v tom Pán Bůh žehná.“

Marcela Mráčková, ECM Plzeň 1 

Dětské kluby na plzeňském sídlišti
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Co vám to připomíná?
Aktivita, s níž zopakujete sérii biblických 

příběhů.

Pro děti ve věku 4-11 let, pro 4 a více hráčů.

Naplňte papírový pytel věcmi, které jsou 

podobné předmětům zmiňovaným v různých 

biblických příbězích, popřípadě věcmi, které bib-

lické příběhy asociují. 

Jedno po druhém nechte děti sáhnout do pyt-

le, vytáhnout jednu věc a krátce říci biblický pří-

běh, který mu daný předmět připomíná.

Doporučené předměty 

a odpovídající biblické příběhy:

Sandál 
Mojžíš u hořícího keře 
(Exodus 3,5)

Rulička obvazu 
Milosrdný Samaritán 
(Lukáš 10,30-37)

Velký hřebík Ukřižování (Jan 19,18)

Horčičné semínko 
Víra, která pohne horou 
(Matouš 17,20)

Kámen 

David a Goliáš 
(1. Samuelova 17,40-50)
Elijáš a Baalovi proroci 
(1. Královská 18,31-40)
Pokoušení Ježíše 
(Matouš 4,3)
Ukamenování Štěpána 
(Skutky 7,58-59)

Ručník 
Ježíš umývá nohy učedníkům 
(Jan 13,4-5)

Obilný klas 

Rút sklízí na Boázově poli 
(Rút 2,2-3)
Faraónův sen 
(Genesis 41,15-36)

Kus chleba, 
sardinky 

Nasycení 4 000 popř. 5 000 
(Marek 8,5-9; Matouš 14,17-21)

Plyšový lev 

Daniel v jámě lvové 
(Daniel 6,10-23)
Lev zabitý Samsonem 
(Soudců 14,6)

Plyšový osel
Slavný vjezd Pána Ježíše do 
Jeruzaléma (Lukáš 19,30-38)

Plyšová ovečka 
Pán Ježíš, Boží Beránek 
(Jan 1,29)

Kousek červeného 
nebo purpurového 
provázku 

Rachab a pád Jericha 
(Jozue 2,18-21)

Mouka 
Vdova, jejíž mouky nikdy 
neubylo (1. Královská 17,9-16)

Nápady pro rodiče a učitele

Kde je otázka?
Opakuje a posiluje znalost biblických faktů 

a lekcí. Aktivitu můžete zařadit na konec progra-

mu jako kvíz.

Pro děti ve věku 9-náct, pro 10 a více hráčů.

Napište několik otázek na barevný papír 

a odpovědi napište na papír jiné barvy. Otázky 

i odpovědi rozstříhejte a rozdejte po jedné otázce 

nebo odpovědi dětem.

Hra začíná tím, že některé z dětí, které má kar-

tičku s odpovědí, ji přečte zbytku skupiny. Ten, 

kdo má odpovídající otázku, by měl zareagovat.

Pokračujte ve hře, dokud nepospojujete všech-

ny otázky i odpovědi do správných dvojic.

Zdroj: 52 ways 

how to teach Bible

Překlad a zpracování: 

Martina Čermáková
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Jako věřící víme, že je naší povinností přinést 

evangelium ztraceným. Každé dítě v zemích, kde 

žijeme, by mělo mít možnost alespoň jednou 

v životě slyšet jasnou prezentaci poselství evan-

gelia. Děti ve věkové kategorii 4-14 let jsou dob-

rou příležitostí k tomu, aby další generace slyšela 

o Spasiteli, Pánu Ježíši Kristu. Pojďte, připojte se 

k nám a využijme spolu této příležitosti k pro-

měně životů!

Každý den

Každé dítě

„Získávejte mi učedníky ze všech národů...“ 

přikázal nám Pán Ježíš (Matouš 28,19). Tak jak 

nás Pán vede a uschopňuje, chceme pomoci 

dětem ve všech národech slyšet evangelium.

Nicméně naší prvořadou odpovědností je 

vlastní národ. V naší zemi jsou oblasti, kde toho 

bylo pro evangelizaci dětí učiněno jen velmi 

málo. V Dětské misii věříme, že s pomocí věří-

Všichni víme, že nestačí říci něco o Bohu jen 

jednou a pak předpokládat, že už posluchači vědí 

všechno, co mají vědět. Vždy je možné dozvědět 

se o nekonečném Bohu další a další věci. Pou-

ze tehdy, když s Bohem trávíme čas každý den, 

máme možnost ho více poznávat a dovídat se, 

jaká je jeho vůle pro náš život. Je to stejné i v pří-

padě dětí. Pro tento účel Dětská misie vydala 

speciální sérii knih s názvem „Podivuhodná 

kniha“. Pomůžete dětem, se kterými pracujete, 

aby si s pomocí těchto knih vypěstovaly zvyk 

každý den trávit vymezený čas s Bohem? Knihy 

jsou k dispozici v internetovém obchodě Dětské 

misie, který naleznete na webové adrese: 

obchod.detskamisie.cz

Každý národ

cích z místních církví, kteří se zaváží sloužit 

Bohu na plný úvazek nesením evangelia dětem 

a vyučování dalších následovníků, v dané oblasti 

doslova tisíce dětí ročně uslyší evangelium. Naší 

modlitbou je, aby byla služba evangelizace dětí 

dobře rozvinutá v každém kraji naší země. Jed-

nou za 3 roky pořádáme tříměsíční Výcviko-

vý a vzdělávací institut, abychom připravili ke 

službě další evangelisty mezi dětmi na plný úva-

zek. Můžete se modlit o to, aby Bůh vzbudil více 

pracovníků pro svou žeň? A za to, aby poslal více 

lidí dle svého výběru na Vzdělávací a výcvikový 

institut? Máte-li zájem dostat podrobnější infor-

mace o tomto kurzu, kontaktujte prosím Národ-

ní úřad Dětské misie.
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v předcházejícím čísle jsme Vás s rados-

tí informovali, že v naší oblasti vznikl nový 

Klub dobré naděje v Lomnici nad Popelkou. 

Na začátku letošního dubna nás milé učitelky 

z Lomnického klubu požádaly, abychom jim 

pomohli děti z klubu posílit a nově motivovat 

k činnosti. Rozhodli jsme se tedy uspořádat 

ve spolupráci s Lomnickými Lentilkovou pár-

ty a oslovit i nové děti. Tentokrát však Vám 

o úspěšné akci podávají zprávu samy učitelky 

klubu Jarmilka s Vlastou. Zde je jejich dopis:

„Na podzim roku 2010 jsme dostali v našem 

sboru (Křesťanské sbory v Lomnici nad Popel-

kou) nabídku od Petra a Olgy Kohoutových na 

kurz EVD 1 v Jablonci n. N.

Celých 20 let jsem toužila si kurz udělat, pro-

tože jsem pracovala s dětmi většinou ze světského 

prostředí. Ale vše bylo pro mě hodně vzdálené, 

místo konání bylo většinou na Moravě. Zvažova-

la jsem také můj vysoký věk, ale když jsem k sobě 

získala o něco mladší sestřičku Jarmilku Bergro-

vou, do Jablonce nad Nisou jsme se rozjely. Obě 

jsme také kurz EVD1 úspěšně absolvovaly.

Za rok na to jsme nabídly náš klub Dobré 

naděje ve škole, ale tam neměli zájem. Tak jsme 

požádaly v Domě dětí a mládeže, zda bychom 

klub mohly mít tam. Vždyť v tomto domě také 

vedu kroužek vaření pro několik děvčat. Paní 

ředitelka nám ochotně vyšla vstříc. Rozeslaly 

jsme pozvánky, daly jsme vylepit plakáty. Na prv-

ní klub nikdo nepřišel. Pozvaly jsme tedy romské 

děti, které chodí do domu dětí a ony přišly. Ale 

pak se mezi sebou pohádaly i celé rodiny a zase 

jsme byly bez dětí. Jen jediný chlapec Ondra nám 

řekl, že to nevadí, že on bude chodit, i když bude 

sám. A skutečně jsme nějaký čas měli klub s jed-

ním chlapcem.

Svěřila jsem se Kohoutovým v Jablonci nad 

Nisou a oni nám nabídli, že přijedou, ať pozveme 

děti na evangelizační párty. Tak jsme ve spolu-

práci s domem dětí uspořádali Lentilkovou pár-

ty. Přišlo 18 dětí a přišly i některé maminky. Mezi 

dětmi byla také moje děvčata z kroužku vaření, 

který mám na starosti. Všichni jsme se radova-

li, párty se vydařila, děti slyšely jasné evangeli-

um. Do klubu dál chodí Ondra, Honza, a někdy 

Valentýn. Máme mezinárodní složení Rom, Viet-

namec a Čech.

 Dohra nastala v našem kroužku vaření. Rodi-

če chtěli dětem kroužek vaření zakázat. Děti mě 

prosily, abych jim o Bohu už nikdy nic neříkala, 

protože si to rodiče nepřejí a ony by nesměly už 

do kroužku vaření chodit. Toto se stalo, přestože 

jsem rodiče upozornila, že Lentilková párty je 

křesťanský program. Je mi líto všech těch mla-

dých rodičů, není jim víc než 35 let. Modlím se 

za ně, ale také si kladu otázku: Jsme my křesťané 

skutečně nositelé dobré zprávy našim bližním? 

Nejsme i v našich sborech a církvích uzavřeni 

sami do sebe, abychom se snad nenakazili tímto 

hynoucím světem? V jakém stavu je náš národ – 

kdysi křesťanský? 40 let totalitního režimu je pře-

ce už dávno pryč. Ještě před 10 lety jsem mohla 

dětem mých kamarádek o Bohu vyprávět, rodiče 

nic nenamítali.

Nabízíme dětem dobrou zprávu o naději. Těch 

špatných zpráv jsou plné sdělovací prostřed-

ky, ale naši bližní je poslouchají raději, než tu 

o záchraně v Kristu. Náš Bůh je Bůh všemohou-

cí, předkládáme mu na modlitbách vše, co nás 

trápí a znepokojuje a očekáváme s nadějí, jak On 

odpoví na naše prosby.“ 

Jarmila a Vlasta

Lomnice nad Popelkou

Lentilková párty

Milí přátelé, bratři a sestry, tak tvrdá je půda 

pro zvěstování evangelia na českém severu. 

Modlete se prosím za práci věrných učitelek 

v Lomnici. Kéž si Pán povolá mnoho takových 

rybářů dětí. 

Vaši Petr a Olga Kohoutovi

oblastní koordinátoři DM v Libereckém kraji 
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Chtěli byste jet s dětmi nebo s mládeží na 

víkendovku? Hledáte místo pro levný rodinný 

nebo sborový pobyt? Rádi navštěvujete maleb-

ná místa a staré památky?

TO VŠE NAJDETE U NÁS NA SALAŠI !!!

Ubytování

• Kapacita: 6 pokojů – 4x 4 místa, 2x 2 místa 

+ 4 přistýlky (2 rozkládací gauče)

• 4 sprchy, 4 toalety

• Velký sál na programy + jídelna

• Plně vybavená kuchyň (sporák, 2 rychlovarné 

konvice, mikrovlnka, kráječ na chléb/sýry, 

nádobí, skleničky, příbory, myčka nádobí, 

lednice)

Tipy na turistiku 

Štramberk s gotickou věží zvanou Trúba. 

Štramberk se rovněž proslavil malířským umě-

ním Zdeňka Buriana, jehož muzeum naleznete 

v blízkosti náměstí.

Vesnička zvaná Hukvaldy, nad kterou se tyčí 

stejnojmenný hradní komplex.

V Kopřivnici najdete Technické muzeum 

s modely aut vyráběných v místní automobilce, 

zříceninu hradu Šostýn. Na kopci je rozhledna 

Bíla hora.

Jen několik málo kilometrů od Nového Jičína 

se na Starojickém kopci vypíná raně gotický hrad 

Středisko Dětské misie 
„SALAŠ“ v Příboře

Starý Jičín. Z dřívějšího hradu 

zde zbyla zřícenina protkaná ces-

tičkami vyšlapanými okolo polo-

rozbořených zdí a propadlých 

sklepení.

Kontakt a rezervace: 

Ľubomír Čermák, 

737 568 554, 

cermak@detskamisie.cz 

Bližší informace, aktuální ceník 

a rezervované termíny najdete na 

webové stránce: 

http://www.detskamisie.cz/o-nas/

nase-stredisko-salas/

Ubytovací pokoj

Muzeum Tatry v Kopřivnici

Štramberk
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Výprodej knih 

a vyučovacích materiálů
Na období prázdnin jsme pro vás připravili velký výprodej knih a materiálů! 

Seznam všech položek s cenami naleznete na našich webových stránkách 

www.detskamisie.cz v sekci „Literatura“. 
Naše adresa: Dětská misie, Jičínská 549, 742 58 Příbor

Dejte nám vědět, kdy přijedete, případně pošlete e-mail s adresou a požadovanými tituly! 

Na vaši návštěvu nebo objednávku se těší: 

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

Pavel - Pronásledovatel a kazatel
Cyklus 5 lekcí ze života apoštola Pavla:

Lekce 1 Obrácení 

Lekce 2 Pletichy a útěky

Lekce 3 Nesprávná identita

Lekce 4 Evangelium proniká do Evropy

Lekce 5 Sám v Aténách 

Pavel – Svědek a vítěz
Cyklus navazujících 5 lekcí ze života apoštola Pavla:

Lekce 6 Vysvobozen z moci satana 

Lekce 7 Poprask v Jeruzalémě

Lekce 8 Pavel svědčí králům

Lekce 9 Ztroskotání

Lekce 10 Konec běhu 

Každá sada lekcí obsahuje obrázkovou knihu, český text, 

ústřední pravdy, biblické verše a otázky k opakování. 

Zajistěte si oba tituly pro vyučování v novém školním 

roce!!! Objednávky přijímáme již nyní, materiály budeme 

zasílat po dokončení textů od 1. 9. 2012!!!
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NOVINKA

SLEVY

90 Kč

Povolání Jeremjáše 
Obrázková kniha s 10 plnobarevnými obrázky, český text 

a biblický verš.

Lekce o proroku Jeremjášovi, kterého si povolal Pán Bůh 

zvláštním způsobem, a to tak, že se dotkl jeho úst. Jeremjáš 

se stává jeho věrným svědkem. Na jeho příkladu můžete 

děti učit, že Bůh má plán pro každého. Lekce je evange-

lizační a může se rozdělit na dvě části, zvláště chcete-li 

vysvětlit dětem, jak použít letáček Dětské misie. Letáčky si 

můžete objednat společně s lekcí. 

PŘIPRAVUJEME
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300 Kč

Vše potřebné najdete v našem internetovém obchodě:

http://obchod.detskamisie.cz 

Potřebujete dárek pro děti – odměny 

na tábory, za docházku, soutěže, …?

Darujte jim Podivuhodnou knihu! Dosud 

vyšly 4 díly, každý z nich obsahuje denní 

ztišení pro děti od 7 do 11 let. Knihy 

pomůžou dětem při čtení Bible a naučí je 

modlit se. 

Podivuhodná kniha 1 – Úžasný Bůh

Podivuhodná kniha 2 – Mluv o Bohu

Podivuhodná kniha 3 – Silný v Bohu

Podivuhodná kniha 4 – Čas s Bohem

Cena každého dílu je 30 Kč.

Objednejte si naše táborové CD
Záhada vyřešena (detektivní tábor) 300 Kč 

Pod egyptským sluncem, aneb Josefova dobrodružství  300 Kč

Královna Ester, Hvězda, o níž se ti nezdá  300 Kč

 

CD obsahují kompletně zpracované táborové programy (vyučování, 

ranní ztišení, táborové hry a aktivity, návody na workshopy apod.)

Mysleme na ty, kteří ještě o Pánu Ježíši nic neví! 

Darujte v létě dětem letáček Dětské misie. Nabízí-

me je zdarma jen za cenu poštovného a balného. 

V případě, že chcete podpořit naši službu, můžete 

poslat dar. 

Ježíš můj Pán a Spasitel

Jak se dostat z České republiky do nebe

Noc ve vězení

Najdi odpověď

Součástí letáčků je ústřižek pro vyplnění jména, 

věku a adresy dítěte. Pokud jej děti odešlou na 

adresu DM, obdrží poštou první lekci korespon-

denčního kurzu.

30 Kč
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Tábory Dětské misie
Na obou našich táborech ještě máme volná 

místa. Využijte tuto příležitost a přihlaste se co 

nejdříve. 

Místo:  Středisko „Beskydská Oáza“ 
 v Písku u Jablunkova

Cena:  2 100 Kč

Téma: Hrdinové věků

Dětský tábor (7 – 12 let):    

18. 8. – 25. 8. 2012

Dorostový tábor s angličtinou (13 – 19 let):  

26. 8. – 1. 9. 2012

Na webových stránkách DM vyplňte on-line 

přihlašovací formulář a později obdržíte podrob-

nější informace. 

Těšíme se na tento úžasný čas s dětmi!

Rezervujte 
si v kalendáři 

Den plný her a zábavy v Příboře
Termín: 15. září 2012

Místo:  Městský park

EVD 1 v Jablonci nad Nisou
Termín: 14. a 15. září, 5. a 6. října, 26. a 27. října

Místo:  Sbor BJB, Máchova 39, Jablonec nad Nisou

Informace:  Petr Kohout, petr.kohout.arx@seznam.cz

EVD 1 v Příboře
Termín: 12. – 14. 10. a 26. – 28. 10. 2012

Místo:  Centrum DM, Jičínská 549, Příbor

Informace:  Ľubomír Čermák, cermak@detskamisie.cz

EVD 2 v Českém Těšíně
Tento kurz připravujeme. V případě, že jste 

úspěšně absolvovali kurz EVD 1, obdrželi jste 

osvědčení a máte zájem o EVD 2, sledujte naše 

webové stránky, nebo pošlete mail na adresu: 

centrum@detskamisie.cz

Konference pro pracovníky 

s dětmi v Praze

Datum: 3. 11. 2012

Místo: Modlitebna sboru CB v Praze 1, 
 Soukenická 15

Téma:  „Každé dítě – Každý národ – Každý den“

Program:  Biblické slovo, praktické semináře 
 (práce s dětmi, práce s dorostem), 
 ukázka nové lekce pro děti, 
 bohatá nabídka literatury, nové písničky,
 krátké prezentace ze služby dětem 
 na různých místech ČR, 
 výměna zkušeností a mnohem více, ...
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Jakub Smyček

Na straně 5 jste se mohli seznámit s naším 

novým kolegou. Jakub velmi potřebuje mod-

litební a finanční podporu a v budování týmu 

podporovatelů je na samém začátku. 

Možná se vám zdá, že jeho práce je méně 

důležitá, než práce těch, kteří vyučují děti a stojí 

„v první linii“. Opak je pravdou. I Jakuba čekají 

mnohé duchovní zápasy za děti v naší zemi i za 

to, aby se jako misijní pracovník před Bohem 

osvědčil. 

Prosíme, modlete se za Jakuba a rozhodněte se 

jej podporovat i finančně. Jeho variabilní symbol 

je 9016.

Podpořte naši misijní službu mezi dětmi v ČR
Uveďte, prosím, variabilní symbol, který 

určuje, na jaký účel peníze poskytujete. Toto je 

přehled variabilních symbolů a orientační pro-

centa dosažené podpory našich pracovníků za 

prvních pět měsíců roku:

manželé Zbyšek a Renáta Šikulovi  

 VS: 6714 84%

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 75%

příprava a distribuce literatury,

koordinace služby korespondenčních kurzů

mobil: 605 316 887, 

katka.moskorova@detskamisie.cz

manželé Ľubomír a Martina Čermákovi 

 VS: 8413 93%

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 44%

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

Jakub Smyček  VS: 9016 20%

příprava nových titulů literatury, překlady, 

multimédia

mobil: 732 880 423, smycek.jakub@email.cz

K zasílání darů můžete zvolit jednu z následujících možností:

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

FIO banka, číslo účtu: 2000160468/2010 

• zaslání peněz složenkou typu C (na požádání ji rádi zašleme poštou) 
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mezidenominační organizace Dětská misie

Adresa: Jičínská 549, 742 58 Příbor

Kontakt:

Telefon: 731 505 939

E-mail: centrum@detskamisie.cz

Web: www.detskamisie.cz

IČ: 48805041

Bankovní spojení: 

FIO 2000160468/2010

Sazba: Taťána Šimečková

Tisk: g-koukol.cz

CZ/SK tým na konferenci v Maďarsku

Irská párty v DD Fulnek

Absolventky EVD 1 v Chebu


