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o dětské misii

Dětská misie je součástí světové 

organizace Child Evangelism 

Fellowship®, která působí ve většině 

zemí světa. Svým působením je 

největší dětskou misijní organizací 

na světě. Cílem Dětské misie je 

oslovit evangeliem ty děti, které ho 

nikdy předtím neslyšely, pomoci jim 

v duchovním růstu a pomoci jim 

najít místní sbor, kde by mohly dále 

duchovně růst. Tyto cíle naplňuje 

pomocí následující služby:

Přímá práce s dětmi 
Kluby dobré zprávy

Pravidelná týdenní setkání dětí 

během školního roku. Děti se učí 

biblické příběhy, verše, zpívají písně, 

povídají si o misii, hrají hry…

5-denní kluby

Letní evangelizační kluby pro 

děti venku v jejich bezprostřední 

blízkosti probíhající obvykle 5 dní 

za sebou. Jednoduchý hodinový pro-

gram, který má za cíl seznámit děti 

se zvěstí evangelia.

Korespondenční kurzy

Pomocí jednoduchých lekcí na 

pokračování se může dítě seznámit 

se zvěstí evangelia formou pošty 

došlé přímo k němu domů. DM má 

k dispozici i elektronickou verzi na 

adrese: www.hledejanajdi.cz

Příměstské a pobytové tábory

Letní týdenní tábory nabízené pře-

devším dětem z klubů a korespon-

denčních kurzů. Cílem je zvěstovat 

evangelium a ukázat křesťanský život 

v praxi.

Jednorázové evangelizační akce

Různé jednorázové akce jako jsou 

např. Den dětí, výlety, svátky, naro-

zeniny jsou využívány k tomu, aby 

děti mohly uslyšet zvěst evangelia.

Pomoc v přímé 

práci s dětmi 
• Pomocí kurzů „Efektivní vyučo-

vání dětí – stupeň 1, 2, 3“ (v roz-

sahu cca 30 hodin o evangelizaci 

a duchovním růstu dětí).

• Uspořádáním seminářů, 

workshopů, konferencí DM.

• Uspořádáním jednodenních či 

vícedenních školení dle požadav-

ků učitelů – od předškolních dětí 

po dorost, vzdělávání učitelů, 

rodičů…

Vydávání literatury
Literatura pro děti a učitele dětí se 

systematickým vyučováním z většiny 

známých biblických příběhů ze Sta-

rého a Nového zákona, věroučných 

Co je Dětská misie

Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship®) 

www.cefeurope.com

Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship®) 

www.cefonline.com

Dětská misie v České republice 
www.detskamisie.cz

lekcí, misijních příběhů a praktických 

lekcí s aplikacemi pro dnešní děti.

Podpora 

modlitebního úsilí
•  Zakládání malých modlitebních 

skupinek dospělých a dětí.

• Zveřejňování modlitebních 

námětů za děti a učitele na webu 

www.detskamisie.cz.

• Zasílání modlitebních dopisů 

jednotlivých pracovníků DM 

s aktuálními informacemi o čin-

nosti a modlitebními potřebami.

Dětská misie je členem Evangeli-

kální aliance a spolupracuje s mnoha 

registrovanými církvemi a samostat-

nými sbory na území České republiky 

a v zahraničí. DM aktivně spolupra-

cuje s organizacemi AWANA, Samuel, 

Biblická práce pro děti, Hope4Kids, 

Royal Rangers, YMCA, TWR, BTM 

a redakcí časopisu Kroky. Spolupracu-

je se stovkami jednotlivých křesťanů 

z církve Pána Ježíše Krista.
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úvodník

Když jsem se v roce 2008 

rozhodoval pro službu v Dětské 

misii, věděl jsem, že opouštím 

pomyslnou „zónu bezpečí“, 

kterou jsem po léta budoval. 

Nebyl to snadný krok, ale když 

se po devíti letech ohlížím zpět, 

bez zaváhání mohu říct, že to 

stálo za to! Ano, Bůh rozhodně 

neponechává v klidu ty, které 

chce použít pro své záměry, ale 

také je provází a žehná.

Na počátku nového školního 

roku jsme v naší rodině hned 

dvakrát zažili, co znamená 

opustit zónu bezpečí. Naše malá 

Verunka po třech letech domácí 

školy nastoupila jako řádná 

žákyně do 4. třídy Základní školy 

v Horní Suché. Je to hlavně pro ni 

velká změna a nutnost adaptovat 

se na ranní vstávání, dochvilnost 

Opouštíme zóny bezpečí
při odjezdu do školy, pět vyučo-

vacích hodin ve třídě, režim ve 

škole, nové vztahy se spolužáky 

a další věci. 

Ve stejné době jsem i já opouštěl 

zónu bezpečí svého působiště na 

Slezsku a v Příboře. V souvislosti 

s otevřením kanceláře v Praze 

(více na straně 5) jsem začal pra-

videlně jezdit do hlavního města 

a trávit tam dva pracovní dny 

v týdnu. I pro mne je to adaptace 

na nové věci – brzké ranní vstává-

ní, cesty pěšky na nádraží, hodiny 

ve vlacích a pražské městské 

hromadné dopravě a v neposlední 

řadě adaptace na jiný životní styl 

a postoje lidí, kteří v Praze bydlí 

a slouží. Přesto děkuji Bohu za to, 

že nás vedl v tomto rozhodnutí 

a do budoucna hledíme s vírou 

a nadějí.

V Dětské misii bychom rádi 

přivítali nové spolupracovníky, 

kteří mají misijní vizi a chtěli by 

sloužit mezi dětmi. Možná, že 

jsou někteří před rozhodnutím, 

zda opustí svou zónu bezpečí. 

Jestli na ně volá Bůh, není jiné 

cesty, ale není se také čeho bát. 

Bůh je věrný a dosvědčuje to 

zejména těm, kteří mají víru 

a odvahu.

Přeji vám užitek při čtení toho-

to čísla Zpravodaje.

Zbyšek Šikula

národní ředitel DM v ČR

V září jsme spolu s Brněnskou 

tiskovou misií prožili významné 

výročí 25 let od založení této 

organizace. Jsme Pánu Bohu 

vděčni za mnoho věrných 

pracovníků a dobrovolníků, 

kteří se v této nesmírně užitečné 

službě za ta léta vystřídali, za 

miliony distribuovaných letáků 

a dalších tiskovin. Jejich kvízy, 

pexesa, omalovánky a další pro-

dukty s křesťanskou tématikou 

hojně využíváme při naší službě 

dětem.

Brněnské tiskové misii do 

dalších 25 let přejeme, aby 

vytrvali a neztratili nic ze svého 

Výročí Brněnské tiskové misie
misijního nadšení a zápalu, 

který je provází od počátku 

její činnosti. Těšíme se na další 

plodnou spolupráci.

(Fotografie jsou z výroční 

konference ve sboru BJB v Brně.)
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pro učitele

Dnes bych chtěl mluvit 

o předmětu, který všichni dobře 

znáte (vytáhněte pouzdro).

Kdo z vás si kontroluje 

pouzdro ráno, než jde do školy? 

Předpokládám, že ti, kteří se 

nehlásili, jsou ti zodpovědnější 

a ti si kontrolují pouzdro večer, 

než jdou spát  .

Pouzdro je totiž moc důležité, 

protože v něm máte potřebné 

věci.

Já si představuji, že i Pán Bůh 

by mohl mít takové pouzdro, 

protože i On má podobné věci, 

jaké máte v pouzdře vy. Nevě-

říte? Tak já se do toho pouzdra 

podívám (vytáhněte krátké 

pravítko).

Pravítko používáme k tomu, 

abychom měřili délky čar. Když 

máš za úkol sestrojit úsečku 

15 cm dlouhou, nakreslíš ji 

od ruky? Ptáš se spolužáka, 

jestli se mu zdá dost dlouhá? 

Ne - použiješ jedinou správnou 

pomůcku – pravítko.

Pán Bůh používá jiné, spe-

ciální „pravítko“. Nepoměřuje 

s ním čáry, ale naše životy. Tím 

Školní pouzdro
měřítkem je Bible, Boží slovo.

Ty sám můžeš poměřovat svůj 

život jen tak „od oka“. Říkáš 

si: „Já nejsem tak zlý a špatný. 

Neodmlouvám jako můj brácha, 

nepoužívám sprostá slova jako 

můj spolužák, nezávidím jako ta 

holka od sousedů.“

Když na tvůj život použije Pán 

Bůh to správné pravítko, hned 

se dozvíš, jak na tom jsi:

„Všichni zhřešili a jsou daleko 

od Boží slávy.“ (Řím 3,23)

Pak máte v pouzdře další 

pomůcku (vytáhněte gumu).

Gumu používáme na to, aby-

chom vymazali to, co je špatné, 

co jsme při psaní nebo kreslení 

pokazili.

Pan Bůh má taky takovou 

gumu, kterou může vymazat 

to, co je špatné ve tvém životě 

– říkáme jí „odpuštění hříchů“. 

A to je úplně jiná guma. Ta 

moje stála pár korun, ta Boží 

stála život Pána Ježíše Krista a je 

velmi důležitá:

„Krev Ježíše, Syna Božího nás 

očišťuje od každého hříchu.“ 

(1. Jana 1,7)

Kdy tě Pán 

Bůh může očistit? 

Udělá to, když 

budeš litovat, že jsi 

hříšný, když přijdeš 

k Bohu v modlitbě 

a poprosíš ho, aby ti 

odpustil.

A pak mám 

v pouzdře další 

pomůcku – pero. 

Někdy ti na psaní 

stačí tužka, když 

chceš napsat něco, 

co není důležité, 

nebo to, co po nějaké době zase 

smažeš. Perem píšeme, když 

má něco zůstat v platnosti. Tak 

například smlouvu nemůžeme 

podepsat tužkou, ale musíme to 

udělat perem.

Představuji si, že Pán Bůh má 

také takové pero a tím perem 

zapisuje něco moc důležitého. 

Bible říká, že v nebi je speci-

ální kniha, kam Bůh zapisuje 

jména těch, kteří jsou očištěni 

od hříchu. A jednou přijde den, 

kdy Pan Bůh otevře tuto knihu 

a přečte jména těch, kteří s ním 

budou trávit celou věčnost. 

Když Boha poprosíš o odpuštění 

hříchů a staneš se jeho dítětem, 

Bůh vezme pero a do té knihy 

zapíše i tvé jméno. 

„A nevstoupí tam nic nesva-

tého ani ten, kdo se rouhá a lže, 

nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni 

v Beránkově knize života.“ 

(Zjevení 21,27)

Je už v té knize zapsáno 

i tvoje jméno?

A poslední pomůcku, kterou 

dnes vytáhnu z pouzdra, také 

dobře znáte (vytáhněte strouhát-

ko). Strouhátko používáš, když 

máš tužku, která je nepoužitel-

ná, a chceš ji použít.

Jestliže je tvé jméno zapsáno 

v knize života, Pán Bůh vezme 

takové strouhátko a začne 

tě připravovat, aby tě mohl 

použít. Někdy použije Bibli, 

učitele v besídce nebo na klubu, 

modlitbu nebo také překážky 

a těžkosti, které přicházejí do 

tvého života a mají tě naučit 

spoléhat na Boha. Někdy to bolí, 

Pán Bůh někdy musí odsekat 

z tvého života věci, které bys 

sám nepustil, ale On to dělá 

proto, aby tě mohl použít.
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Základním cílem DM je 

oslovit evangeliem děti, které 

ho ještě neslyšely. V naší zemi 

je jich více než 1 000 000. Pra-

covníci a dobrovolníci Dětské 

misie hledají příležitosti, jak tyto 

děti zasáhnout. Kromě vlastních 

aktivit oslovují křesťany ve sbo-

rech a církvích, kterým nabízí 

partnerství, spolupráci a nástro-

je k tomuto důležitému úkolu. 

Od počátku oficiálního 

působení Dětské misie v České 

republice je těžiště této služby 

na Moravě a k tomu přispívá 

i umístění současného sídla 

DM v Příboře. I dnes je většina 

pracovníků, dobrovolníků, 

modlitebních partnerů a dárců 

z Moravskoslezského kraje 

a tam se také v nejhojnější míře 

daří naplňovat základní poslání 

Dětské misie. Ta je dobrým 

partnerem mnoha místním 

sborům a církvím a to se odráží 

v množství misijních aktivit 

mezi dětmi. V českých krajích 

máme také obětavé pracovní-

ky a dobrovolníky, ale jejich 

služba je jen kapkou ve velikém 

moří dětí, které v Čechách žijí 

a o Pánu Ježíši neslyšely.

Jsme Pánu Bohu vděční za 

každou konferenci, seminář, 

tábor nebo klub, který se koná 

„v české části“ naší republiky, ale 

rozvoj služby

Dětská misie v Praze
víme, že je to málo a čas běží. 

Děti jsou dětmi jen na krátký 

čas a chceme toto vzácné období 

jejich života využít k předání té 

nejdůležitější informace o Boží 

lásce a záchraně v Pánu Ježíši 

Kristu. 

Jen v samotné Praze žije asi 

190 000 dětí a s okolními městy 

je to ke čtvrt milionu. Dostane 

se k těmto dětem v nepřeberné 

nabídce informací z nejrůzněj-

ších zdrojů také evangelium? To 

je obrovská výzva pro dnešní 

církev Kristovu a Dětská misie 

by k tomu chtěla jako její sou-

část významně přispět.

Po delším modlitebním 

zápase a po několika silných 

impulzech od Boha přijalo 

vedení Dětské misie rozhodnutí 

výrazně posílit misijní aktivity 

v českých krajích a prvním 

krokem na této dlouhé cestě je 

otevření kanceláře v Praze. Ruka 

podaná místním a okolním sbo-

rům a církvím tak bude daleko 

bližší, než tomu bylo dosud.

Vzhledem k tomu, že v Praze 

a okolí nemáme pracovníka, 

který by byl k dispozici po celý 

týden, kancelář bude v počáteč-

ním období otevřena dva dny 

v týdnu, nejčastěji ve středu 

a ve čtvrtek. V průběhu těchto 

dnů, ale nejlépe po telefonické 

nebo e-mailové domluvě bude 

v kanceláři možná prohlídka 

nebo pořízení knih a tiskovin 

pro děti, výukových nebo vzdě-

lávacích materiálů pro rodiče 

a učitele, konzultace apod. 

Pracovníci Dětské misie také 

nabízejí návštěvy ve sborech 

a to jak ve výše uvedených 

pracovních dnech, tak v rámci 

možností i o víkendu. Prvotní-

mi cíli při otevírání kanceláře 

v Praze jsou: 

- ustavit modlitební skupinku, 

která se bude přimlouvat za 

děti v Čechách a další rozvoj 

služby mezi nimi

- zpřístupnit (přiblížit) literatu-

ru a pomůcky Dětské misie

- navštěvovat pastory a církve 

v Praze a okolí, sdílet s nimi 

vizi evangelizace dětí a nabíd-

nout spolupráci

- připravit v Praze semináře pro 

učitele od ledna 2018

- hledat zájemce o základní 

kurz pro pracovníky s dětmi 

„Efektivní vyučování dětí“

- hledat spolupracovníky – 

dobrovolné nebo ty, kteří 

budou mít zájem připojit se 

k týmu Dětské misie

O více informací můžete požádat 

národního ředitele DM, 

br. Zbyška Šikulu – 

tel.: 731 505 939, 

e-mail: sikula@detskamisie.cz. 

Budeme vděčni za vaši 

modlitební podporu, modlitební 

náměty najdete na straně 14.
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zahraniční okénko

Gruzie je jednou z postsovětských repub-

lik, která se rozkládá při východním okraji 

Černého moře. Rozlohou je asi o jednu 

desetinu menší, než Česká republika, ale má 

jen necelé čtyři miliony obyvatel. Hlavním 

městem je Tbilisi, nejvyšší hora Šchara je 

s výškou 5 201 m n. m. pátou nejvyšší horou 

pohoří Kavkaz.

Velká většina Gruzínců vyznává pravosla-

ví (83 %), v zemi je také 11% muslimů, 3% 

příslušníků arménské církve a 1% katolíků. 

Protestanté tvoří jen část ze zbylých 2% 

obyvatel. 

V Gruzii žije 800 tisíc dětí, které potřebují 

poznat Pána Ježíše. Tým pracovníků Dětské 

misie má pět členů, ale finanční prostřed-

ky stačí pokrývat potřeby jen čtyř z nich. 

V minulém čísle jsme zmiňovali tuto tíživou 

situaci, která se nejvíce projevuje na osobě 

národního ředitele, br. Alexeje Belenka, 

který bez ohledu na své potřeby rozděluje 

finanční prostředky na svou manželku a tři 

kolegyně, aby je udržel ve službě. Děkujeme 

za finanční dary, které po naší výzvě na jeho 

službu přišly a své dary můžete zasílat až do 

konce letošního roku. 

Navzdory problémům v oblasti materiál-

ního zabezpečení tým DM vytrvale slouží 

mezi dětmi. Stále více sborů se osměluje při 

pořizování materiálů Dětské misie pro práci 

s dětmi a zvláště s předškoláky. V zemi běží 

dětské Kluby dobré zprávy a tábory. 

Významnou součástí služby jsou i pro-

gramy v táboře pro uprchlíky nedaleko od 

města Gori v centrální části země. Po něko-

lika kontaktech s místními dětmi se zdálo, 

že služba bude muset být kvůli nedostatku 

finančních prostředků zastavena. Pán Bůh 

ale vhodně načasoval rozhodnutí jednoho 

anglicky mluvícího sboru, který poskytl 

finance, aby se programy mohly konat dál. 

Na kluby, které jsou v táboře dvakrát v měsí-

ci, přicházejí děti od předškolního věku až 

do šestnácti let a připravuje se i studijní 

skupinka pro dospělé.

Dětská misie v Gruzii
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letní služba

Proč se na táborech DM děti obracejí ke Kristu?
S podobnou otázkou jsem se 

už několikrát setkal. Proč se na 

táborech, klubech, víkendov-

kách Dětské misie děti obracejí 

k Pánu Ježíši? Někdy jsem vní-

mal mezi řádky doplněk: 

„… a na našich táborech ne?“

Spasení člověka je přece Boží 

dílo. Takže buď je v našem 

týmu, církvi něco špatně – 

nějaký hřích, nebo něco děláme 

špatně, nebo … Nebo je něco 

špatně s Dětskou misií. Jestliže 

na to mají svoji metodu – to je 

přeci manipulace. 

Myslím, že odpověď byla 

řečena. Spasení člověka je vždy 

Boží dílo, závislé na Boží vůli 

a působení Ducha Svatého. Bůh 

nám ale dal způsoby, jak jeho 

vůli můžeme ovlivňovat. Není 

to nějaký automatický mecha-

nizmus, ale modlitby a připrave-

nost. To jsou dva důvody, které - 

jak věřím - měly rozhodující vliv 

na to, že na akcích Dětské misie 

uvěřilo Ježíši mnoho dětí.

Modlitby

Vůbec nepochybuji, že se za 

každý křesťanský tábor upřímně 

modlí mnoho lidí. Ale za tábory 

Dětské misie se navíc modlí 

další stovka až stovky lidí, 

kterým spasení dětí leží na srdci 

a zavázali se být modlitebními 

partnery jednotlivých služeb-

níků.

To hlavní však není množství. 

Během let jsem připravoval 

tábory s různými (často i velmi 

zkušenými) týmy vedoucích. 

Pokaždé spolu sestavujeme 

modlitební kalendář, a proto 

se ptám, za co se chtějí modlit. 

Nikdy se nezapomene na počasí, 

zdraví, kuchyni, ochranu. 

Pamatuje se taky na kázeň dětí, 

jednotu vedoucích, moudrost, 

vytrvalost a psychickou výdrž, 

trpělivost s dětmi, vztahy s rodi-

či dětí, celkovou pohodu a další. 

Ale modlit se přímo za spasení 

dětí? Ono to tam tak nějak bývá: 

„za požehnání, ať Bůh jedná, ať 

si nás používá, ať se stane Boží 

vůle, ať se program dotkne jejich 

srdcí…“ Ale kdo to vysloví 

nahlas? Modlíte se, aby děti 

uvěřily v Pána Ježíše, aby získaly 

spasení a věčný život? Nebo 

dáváte přednost modlitbám, 

u kterých není poznat, jestli byly 

vyslyšeny?

Připravenost

Jsme křesťané, chodíme do 

církve, známe Bibli, víme, čemu 

věříme. Na setkání nových 

vedoucích rád dávám následují-

cí úkol. Představte si sedmiletou 

Anetku. Anetka je chytrá holka. 

Doma to o ní říkají, protože na 

rozdíl od svých starších souro-

zenců nechodí do zvláštní školy. 

Anetka je trochu neposedná, 

a tak jste dosud nevěděli, jestli 

něco z vyučování vůbec vnímá. 

Teď za vámi ale přišla s otázkou: 

„Jak se můžu dostat do nebe?“ 

Co Anetce povíte?

Někteří tomu říkají metoda 

a přijde jim podezřelá, ale na 

kurzech EVD a školení táboro-

vých vedoucích učíme lidi být 

připravenými. 

Být připraveni znamená věřit, 

že obrácení dítěte není o nic 

složitější než obrácení dospělého 

člověka, protože žádný z nich 

na to nestačí svým rozumem. 

Znamená to také podat evan-

gelium srozumitelně a zároveň 

nic zásadního nevynechat. 

A konečně možnost čerpat 

z mnoholetých zkušeností lidí, 

kteří se učí rozpoznávat nadpři-

rozené působení Ducha Svatého 

od lidského rozhodnutí snadno 

ovlivnitelného dítěte, aby rozho-

vor byl skutečnou pomocí a ne 

překážkou daru spasení dítěte.

Nemyslím, že by Bůh byl 

závislý na našich schopnostech. 

Možná dítě přijme Pána Ježíše 

samo bez vašeho vědomí, nebo 

později s pomocí někoho jiného. 

Třeba i vám nepřipraveným dá 

Bůh nadpřirozenou moudrost. 

Ale jste to vy, kdo se ochuzuje 

o požehnání, pokud nejste při-

praveni vést dítě ke Kristu.

Daniel Fér

pracovník Dětské misie
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Jedním z úkolů Dětské misie 

je pomoc místním sborům při 

jejich misijní práci s dětmi. Na 

žádost chrudimského sboru CB 

jsme o letošních prázdninách 

pomohli s organizací a vedením 

příměstského tábora, který se 

uskutečnil v prostorách sboru, 

ve městě Chrudim a blízkém 

okolí. Vzali jsme si na starost 

duchovní vyučování, část 

workshopů a poskytli jsme tech-

niku, pomůcky, hry, stavebnice 

LEGO a další materiál ze zásob 

Dětské misie.

S ohledem na velkou skupinu 

dětí, které nebyly z věřících 

rodin, jsme zvolili vyučování, 

které obsahovalo základní prav-

dy evangelia. 

Manželé Grohmanovi a další 

členové týmu z místního sboru 

Příměstský tábor v Chrudimi

výborně spolupracovali a tábor 

byl s nimi velmi příjemný.

A jak oni sami tábor 

hodnotili? 

„Bylo mi potěšením podílet se 

na příměstském táboře se Šiku-

lovými. Bylo pro mě povzbu-

zením vidět, jak děti spolupra-

cují v týmech a jak společně 

a radostně zpívají písně chval. 

Více než polovina z nich byla 

z nevěřících rodin a na táboře 

se jim líbilo. Zatím nikdo z nich 

náš sbor nenavštěvuje, ale jen 

Bůh ví, co je zaseto v dětských 

srdcích.“ 

Zuzka Brůnová

Na začátku prázdnin se 

v Chrudimi konal příměstský 

tábor pro děti ve věku od 6 

do 12 let. Přihlásilo se 17 dětí, 

o které se starali čtyři dospě-

lí vedoucí a jedna pomocná 

vedoucí z řad Církve bratrské. 

Duchovní program zajistili 

manželé Renátka a Zbyšek 

Šikulovi. Děti se dozvěděly, 

jaký je Bůh, jaký je Ježíš a co 

pro lidi udělal a jak se k němu 

můžeme obracet. Byly nadšené 

ze sportovních aktivit, návštěvy 

u hasičů, stavění Lega, nebývalý 

obdiv sklidily křesťanské písně 

a zpívaná rockově laděná mod-

litba, inspirativní byl i hudební 

workshop. V odpoledních hodi-

nách mohly děti vyrábět nebo 

tancovat Stepmánii, žehlit korál-

ky či právě bubnovat a zpívat. 

Pán Bůh děti chránil, díky, že 

se nikomu nic nestalo. Pán Bůh 

dával i počasí přímo na míru – 

když jsme plánovali jít s dětmi 

ven, přestalo pršet a vysvitlo 

sluníčko, a když byl pestrý 

program uvnitř, kapky deště se 

tu a tam pěkně rozpustile vydaly 

splavit letní žár a nastolit čerstvě 

voňavý letní vzduch. Díky Bohu 

za ten týden, který nás stmelil 

ve službě a dal očekávání toho, 

co bude příště – čeká nás Lego 

párty … Prosíme za obrácení 

dětí a děkujeme za ně a jejich 

rodiny.

Irena Grohmanová
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Když domluvil, řekl Šimonovi: 

„Jeď na hlubinu. Tam roztáhněte 

sítě k lovu.“

„Mistře,“ řekl mu na to Šimon, 

„dřeli jsme celou noc a nic jsme 

nechytili. Ale když to říkáš ty, 

spustím sítě.“ Jakmile to udělali, 

nabrali takové množství ryb, že 

se jim sítě začaly trhat. Zamávali 

proto na své společníky na druhé 

lodi, ať jim jedou na pomoc. 

A když připluli, naplnili obě lodi, 

až se ponořovaly.

Když to Šimon Petr uviděl, 

padl před Ježíšem na kolena. 

„Odejdi ode mě, Pane!“ zvolal. 

„Jsem jen hříšný člověk!“ Spolu 

s ostatními byl totiž přemožen 

úžasem nad tím úlovkem ryb; 

stejně tak i Šimonovi společníci, 

Zebedeovi synové Jakub a Jan.

Ježíš ale Šimonovi řekl: „Neboj 

se. Od nynějška budeš lovit lidi.“ 

Jakmile s loděmi přirazili ke bře-

hu, všechno opustili a šli za ním.

Evangelium Lukáše 5, 4-11

Rovná je malá obec vsazená 

do Slavkovského lesa, vzdálená 

od našeho bydliště asi 20 km. 

Před několika lety jsme tam 

měli nepravidelně „Klub dobré 

zprávy“. Nepravidelně proto, že 

jsme jej měli venku na malém 

obecním hřišti – tedy jen za 

dobrého počasí – ale o tom 

někdy příště.

Misijní víkend na Rovné

Letos, hned na začátku roku, 

jsme nezávisle na sobě uslyšeli 

Boží volání: ZORGANIZOVAT 

NA ROVNÉ MISIJNÍ VÍKEND 

PRO DĚTI.

Není tam žádný křesťanský 

sbor ani společenství. Uposlech-

li jsme a dali jsme se Pánu Bohu 

k dispozici. Krok za krokem, 

tak, jak pokračovala jednání 

s panem starostou a přípravy 

akce, jsme prožívali skutečnou 

Boží přítomnost, ochranu 

a požehnání. Viděli jsme, jak 

On sám jedná, vede všechna 

jednání, vstřícnost…

A my jsme se zase naučili 

něco nového:

1. Pán Ježíš používá úplně 

obyčejné věci k vykonání těch 

neobyčejných. Tam, kde jsme 

si mysleli, že všechno známe 

a máme pod kontrolou, nám 

ukázal, že ten, kdo vše řídí a je 

svrchovaným Pánem, je On!

2. Pán Ježíš své učedníky (i nás) 

vyvedl z bezpečí mělčiny do 

rizika spojeného s hlubinami 

(viz úvodní biblický text). 

V obci je asi 300 stálých oby-

vatel, z toho asi 25 dětí. Byl to 

krok do neznáma. Program 

pro děti začal v sobotu 1. 7. 

a s přestávkou na oběd trval 

od 9.30 do 17.00 hodin. Děti 

jsme učili písničky, zlatý 

veršík (Jan 3,16) a vyučovali 

biblické lekce. Odpoledne 

jsme zařadili misijní vyprávě-

ní, k tomu spoustu vyráběček, 

her a soutěží. Směli jsme více 

než dvaceti dětem, náctiletým 

i dospělým ukázat Boží lásku, 

milost i odpuštění v Pánu Ježí-

ši Kristu. V neděli ráno pro-

gram vyvrcholil a v poledne 

jsme se s vděčností rozloučili.

3. Pán Ježíš nás zapojil do jedné 

věci, aby nás naučil jinou – 

velké úlovky, ale i velké bouře 

se odehrávají na stejném 

moři. Když chceme mít jedno, 

musíme se vypořádat s dru-

hým. Bez rizika není odměna. 

A tak: „Pane, na tvé slovo 

spustím sítě.“

Za všechny spolupracovníky

Petr a Věrka Brahovi

koordinátoři služby DM 

v západních Čechách
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Nízkoprahový tábor K-klubu 

YMCA Husinec

Když jsem se Anetky ptal, 

jestli o ní mohu napsat, hned 

se nadšeně rozhodla, že vám 

napíše dopis sama. Chtěla, aby 

o jejím rozhodnutí všichni 

věděli.

Den poté co Anetka uvěřila, 

za mnou přiběhla a chtěla zvonit 

na svolávací triangl: „Můžu 

zvonit já? Prosím. A proč ne 

já. Já chci zvonit! Já jsem ráno 

nezvonila. Proč pořád zvoní 

Martin...“

Najednou zcela změněným 

tónem řekla: „Dej přednost 

ostatním.“

A vzápětí dodala: „Co to 

bylo?“

Zeptal jsem se Anetky: „Víš, 

co to znamená?“

Anetka: „Jo, že mám nechat 

zvonit taky ostatní, protože se 

to Bohu líbí. Ale co to bylo? Mě 

se tak jako zamotala hlava. Jak 

jsem to říkala?“

Vysvětlil jsem Anetce, že 

k ní mluvil Pán Bůh. Anetka 

skutečně dala přednost ostatním 

tentokrát i v dalších dnech.

Další ze čtyř holek, které na 

táboře uvěřily, je jedenáctiletá 

Natálka. Ptal jsem se jí, co by 

chtěla vzkázat lidem, kteří se za 

ni modlili. Řekla: „Věřit v Pána 

Ježíše je prostě super.“

Za Natálkou přišla vedoucí, 

když ji zavolaly kamarádky, 

protože Natálka ve stanu plakala 

kvůli svým hříchům. Po rozho-

voru, když dokončila modlitbu 

a byla ujištěna o spasení, vyhrk-

la na kamarádku Niki: „A co 

tvoje hříchy?“

Chudák kamarádka byla 

zaskočená.

Naty se obrátila na vedou-

cí: „Ale Niki taky potřebuje 

odpuštění.“

Vedoucí musela vysvětlovat, 

jak se za kamarádku modlit a že 

musí počkat až jí to ukáže Bůh 

a ona se sama rozhodne.

Příměstský tábor 

v CB Horní Suchá

Když jsem se na začátku 

tábora dětí ptal, jestli se někdo 

umí modlit, pouze dvě děti si 

vzpomněly na „Andělíčku, můj 

strážníčku...“ Jiný způsob mod-

litby neznaly. Později během 

tábora se při každé příležitosti 

hlásilo 8–10 dětí, které se chtěly 

k Bohu modlit. I když to byly 

jednoduché modlitby díků 

a proseb, jsem vděčný, že se 

naučily mluvit s Bohem. Věřím, 

že jim to v životě poslouží.

Nevím kolik si toho z tábora 

zapamatují, ale jistě si budou 

pamatovat písničky, které si pak 

zpívaly i doma a také verš 

z 1. listu Janova 3,1: „Hleďte, jak 

velikou lásku nám Otec daroval, 

byli jsme nazváni dětmi Božími 

a jsme jimi.“

A snad ještě jednu věc - naši 

lásku, jak ukazuje také mod-

litba šestileté Elišky: „Pane 

Bože, děkuju, že tady můžeme 

dělat všechno a nikdo se na nás 

nezlobí.“

Tábor ve spolupráci 

s ČCE Šenov

Vzpomínám na Fernanda, 

desetiletého romského kluka 

z dětského domova. Fernando 

měl potíže se sebeovládáním 

i soustředěním, ale mnohem 

lépe, než všichni ostatní pocho-

pil, co je to modlitba. Žádný 

složitý proslov. Prostě při každé 

příležitosti Bohu vyprávěl, co 

zažil, na co se těší, prosil za to, 

čeho se obával, děkoval, když 

to dobře dopadlo a stěžoval 

si, když se mu něco nelíbilo. 

Kdyby se více lidí modlilo jako 

Střípky z táborů
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Fernando, myslím, že by církve 

rostly rychleji.

Jako náhrada za nemocné-

ho Kamila přijel na tábor jiný 

čtrnáctiletý kluk. Před lety 

na křesťanském táboře uvěřil 

Pánu Ježíši. Od té doby byl 

v Dětském domově, léčil se 

kvůli sebepoškozování a neměl 

kontakt s křesťany. Na táboře své 

rozhodnutí pro Krista potvrdil 

a načerpal povzbuzení.

Tábor Dětské misie

Každé ráno při ranním ztišení 

byly děti vyzvány, aby se modlily 

jednoduchou modlitbu a poté 

celý den hledaly Boží odpověď – 

jako slovo od někoho, myšlenku, 

verš … Na středu vycházela 

modlitba: „Pane Bože, ukaž mi 

prosím, co si o mně myslíš.“ 

Nela se takto modlila. Když jsme 

se odpoledne vraceli z výletu, 

vedoucí Robin na ni při jedné 

příležitosti zavolal: „princezna 

bojovnice“. Nela to přijala jako 

Boží odpověď a večer Robinovi 

vyprávěla: „Ty ani nevíš, cos mi 

řekl!“

Už byl poslední den večer, 

po rozdání diplomů a celkovém 

poděkování. Ondra za mnou 

přišel a zeptal se: „Jak se můžu 

znovu narodit?“ To mě dost 

překvapilo, protože tato slova 

jsme používali na začátku tábora 

a později jsme podle programu 

používali jiné obraty. Ale vysvět-

lil jsem mu to. Potom jsem se ho 

zeptal, proč se o to zajímá. 

Ondra jasně věděl, že se 

potřebuje znovu narodit. Byl 

odhodlaný, přestože jsem ho 

varoval, že život křesťana může 

být náročný. Přál si pomoci 

s modlitbou a se slzami se 

modlil.

Hned další den bylo vidět 

ovoce. Jindy neposedný Ondra 

se uprostřed táborového ruchu 

posadil ke sloupu jídelny a pře-

četl si celé tři kapitoly z Bible, 

kterou dostal. Když přijeli 

rodiče, jako první jim hlásil 

tuto radostnou novinu. Rodiče 

jsou také křesťané, a proto s ním 

radost sdíleli.

Daniel Fér

pracovník Dětské misie



Dětská misie v ČR zve všechny učitele nedělních škol, 

besídek, klubů, učitele náboženství a vůbec všechny 

pracovníky s dětmi na konferenci na téma:

 JAK NEZTRATIT NADŠENÍ
sobota    4. 11. 2017
od 9:00 do 16:00 hodin
Modlitebna CB, Soukenická 15, Praha

Mgr. Jiří Chodura, MA (přednáška)

Chceme-li zapálit jiné, musíme sami hořet. Jak si 

v dnešní obtížné době udržet vášeň pro Krista 

a evangelium? A jsme schopni ji předat dětem?

Dopolední blok seminářů:

1. Lego párty ve vašem sboru - praktická ukázka 

     programu DM (vedou pracovníci DM)

2. Kufr plný vánočních nápadů 

     (vede Pavlína Žambochová)

3. Příměstské tábory - jak na to? 

     (vedou pracovníci DM)

Odpolední blok seminářů:

1. Lego párty ve vašem sboru - praktická ukázka 

     programu DM (vedou pracovníci DM)

2. Kufr plný vánočních nápadů 

     (vede Pavlína Žambochová)

3. Výroba vánočních přání s dětmi - tvořivý 

     workshop (vede Hana Hajdová)

Představíme také nové tituly literatury, povzbudíme 

vás v práci s dětmi v církvi i mimo církev.

Účastnický poplatek: 200 Kč (občerstvení a režie).

Informace o úhradě poplatku viz registrace.

Registrace on-line na stránkách DM:

www.detskamisie.cz do 25. 10. 2017.

Mgr. Jiří Chodura, MA
Studoval na Ostravské uni-

verzitě a teologickém se-

mináři Concordia Seminary 

v St. Louis. Je pastorem, 

otcem 4 dětí a nadšeným 

hudebníkem.

Mgr. Pavlína 

Žambochová
Je učitelkou na ZŠ,  mnoho 

let pracuje s dětmi v církvi 

a třemi vlastními.  Je 

autorkou sešitů „Kvízy“, 

které doplňují biblické 

vyučování ze Starého 

a Nového zákona.
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http://obchod.detskamisie.cz

MARTIN LUTHER
Dvojdílná lekce s barevnými ilustracemi, textem a doplňkovými aktivitami 

pro děti od 5 do 12 let vydaná u příležitosti 500. výročí reformace. 

Lekce učí děti odvaze a lásce k Bohu a Bibli. Děti mohou pochopit, že Bůh 

řídí dějiny celého světa a že Boží slovo je dnes dostupné mnohým lidem 

v Evropě. 

100 Kč

SEZÓNNÍ LEKCE s BALÍČKY k uspořádání VÁNOČNÍ 
slavnosti nebo párty ve škole, doma nebo ve sboru
Bůh je tak velký (balíček s flanelem) 

Bůh je tak velký (balíček s obrázky) 

Kvůli němu pořád zpívám (balíček s obrázky) 

Nejzvláštnější den (balíček s flanelem) 

Operace nebeský pokoj (balíček s obrázky) 

Vánoce slavíme kvůli kamenům (balíček s obrázky) 

Křesťanský 
kalendář 

Stolní křesťanský kalendář pro 

rok 2018 s biblickými texty 

a jmény na každý den. Předvánoční výprodej knih a Biblí pro dospělé  60 % sleva
Chcete-li nakoupit levně knihy pro svou rodinu či přátele, 

jděte na e-shop Dětské misie: obchod.detskamisie.cz

PODIVUHODNÁ KNIHA 8

Pán Ježíš, učitel
Sešit k dennímu ztišení pro 

děti ve věku od 8 do 13 

let. Skvělý dárek pro děti 

k Vánocům! Každá strana 

obsahuje text z Bible, možnost 

naučení biblického verše 

a návrh k modlitbě. Kratičký 

komentář inspiruje děti k pře-

mýšlení nad aplikacemi do 

jejich života a své odpovědi si 

zde děti mohou zapisovat.

80 Kč

NOVINKA

NOVINKA

5 VELKÝCH OTÁZEK
Tento komplet vyučuje základní pravdy z Bible 

a je určen zejména dětem, které o Bibli neví nic 

nebo velmi málo. Sada obsahuje 5 plnobarevných 

sešitů (každý sešit na jedno téma) s texty lekcí.  

1.  Jak se mohu dozvědět o Bohu?

2.  Jak mohu mít dobrý vztah Bohem?

3. Máš jistotu?

4.  Proč jsem na 

světě?

5.  Jakou mám 

budoucnost?

NOVINKA

Poselství hvězdy
Vánoční balíček, který obsahuje 

lekci pro děti od 5 do 12 let a několik 

doprovodných aktivit. Z lekce se děti 

dozví, že Bůh se zjevuje těm, kteří jej 

chtějí znát. 

70 Kč

NOVINKA

PŘIPRAVUJEME  
K dispozici od KONFERENCE DM V Praze  dne 4. 11. 2017 včetně dalších novinek!!!

35 Kč
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připravujeme / za co se modlit

Služba v Praze
Modlete se s námi za:
• rozvoj služby DM v Čechách

• vhodné místo pro kancelář 

DM v Praze

• vstřícnost a spolupráci církví 

a sborů v Praze a okolí

• nové spolupracovníky do 

týmu DM

Podzimní aktivity
Kurz EVD 1 v Brně

15. – 16. 9., 6. – 7. 10., 

20. – 21. 10. 2017

KřS Brno, Šámalova 15

Lego párty v Jablonci nad 
Nisou

Sobota 14. 10. 2017

Kurz EVD 1 v Trhových 
Svinech

21. 10., 10. – 11. 11., 

25. 11. 2017

Domeček-středisko CČSH, 

Branka 588, Trhové Sviny

Přihlašování do 8. 10. 2017.

Příměstský LEGO tábor
26. – 27. 10. 2017

Centrum DM v Příboře

Potáborovka
27. – 29. 10. 2017

Centrum DM v Příboře

Konference pro rodiče 
a pracovníky s dětmi

Sobota 4. 11. 2017 od 9:00

Modlitebna CB v Praze, 

Soukenická 15

Přihlašování do 25. 10. 2017

Předvánoční seminář 
v Českém Těšíně

Středa 8. 11. 2017 od 16:00

Ústředí SCEAV v Českém 

Těšíně, Na Nivách 7

Lego párty v Chrudimi
Sobota 11. 11. 2017

Sbor CB, Filištínská 27, 

Chrudim

Předvánoční seminář pro 
učitele v Příboře

Sobota 18. 11. 2017

Centrum DM v Příboře

Vánoční programy na 
školách

11. – 21. 12. 2017

Připravujeme 

jarní kurzy 

EVD 1

Kladno
ve spolupráci se sborem CB

Hošťálková
ve spolupráci se sborem ČCE

Ostrava

Bližší informace o jarních 

kurzech budou postupně 

doplňovány na webových 

stránkách.
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podpořte nás

„Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek 

všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.“ (2. Kor. 9, 8)

Podporu, prosím, zasílejte na účet u FIO banky

2000160468/2010
DĚKUJEME !

Při vašem prvním daru, prosím, uveďte do kolonky „Zpráva pro příjemce“ svou adresu, 

nebo alespoň email, abychom vám mohli po skončení roku zaslat potvrzení o daru. 

Děkujeme, že nám tak usnadníte práci.

Koho můžete podporovat v letošním roce
Variabilní symbol       Jména pracovníků DM  (uvádějte při platbě)

6714 . . . . . . . . . . . .manželé Šikulovi - národní ředitel, vedení vzdělávání a literatury

5915 . . . . . . . . . . . .manželé Kohoutovi - místní pracovníci v oblasti Liberecka

8413 . . . . . . . . . . . .Ľubomír Čermák - místní pracovník v oblasti Novojičínska

8817 . . . . . . . . . . . .Daniel Fér - webové korespondenční kurzy, správa IT, vyučování

6918 . . . . . . . . . . . .Karin Roiková - místní pracovník pro Slezsko, vyučování na kurzech

8888 . . . . . . . . . . . .dar na službu v Praze a Čechách

9999 . . . . . . . . . . . .obecný dar na Dětskou misii

Hledáme nové dárce pro 
podporu služby v Čechách

Otevření kanceláře v Praze a navazující aktivity 

vyžadují velkou modlitební, ale i finanční podporu. 

Pronájem a vybavení kanceláře, pravidelné cesty 

do Prahy, materiály pro místní církve a další výdaje 

budou zatěžovat náš rozpočet. Pomozte nám a staň-

te se našimi partnery. Pokud o to požádáte, budeme 

vás prostřednictvím modlitebního dopisu a Zpravo-

daje pravidelně informovat o tom, jak celý projekt 

pokračuje. 

Zájemci mohou získat podrobnější informace 

u národního ředitele: 

sikula@detskamisie.cz; mobil: 731 505 939 

Dary pro Dětskou 
misii v Gruzii

Na straně 6 jsme s vámi sdíleli situa-

ci pracovníků DM v Gruzii. Rozhod-

li jsme se také pro aktivní pomoc. 

Pokud se k nám budete chtít přidat, 

můžete zaslat svůj dar na naše číslo 

účtu s variabilním symbolem 5555 

a poznámkou „Gruzie“. Nezapomeň-

te nám poslat kontaktní informa-

ce, které budeme schopni přiřadit 

k vašemu číslu účtu. Na počátku 

příštího roku dostanete potvrzení 

vašeho daru.
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